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Tiirkiyeye dair yükselen falsolu iki ses! 
Amerikanvari 
bir neşriyat 

Yazan : CAViT ORAL 

Amarika'da Unayted Pres gaze 
te•inde dikkate şayan bir 

makale intişar etmiştir. Eğer bu 
yazıyı herhangi bir muharrir yaz
mış olsaydı üzerinde ehemmiyetle 
durulmaia değeri olmazdı . Fakat 
makale sahibınin eski Amerikan 
deniz ırenel kurmay başkanı olduğu 
nazarı dikkate alınırsa bu yazının 
mani ve ehemmiyeti kendiliğinden 
tebarüz etoıiş ve bu yazıdan kas 
dedilmek istenilen fikir ve maksa. 
dın ne olduğu da kolaylıkla anla
şılmıf olur. 

Bu muharrire nazaran Alman· 
!ar Kafkas petrollarına ancak de
nizden bücum edebileceklermişl 
Bunttn için de Türkiye'nin Boğaz
ları lngilizlere açması lizımmışl 
Ak•İ taktirde boğazlara hücum 
icabedecekmiş ve bu da güç bir 
ıey değilmiş 1 

Yine Vaş'ngtonda çıkan Star 
adındaki gazetede ayni mevzua 
ait bir yazı çıkmıştır. Bu yazıya 
nazaran da Rusya'nın bir sıcak su 
kapısına ihtiyacı varmış. Rusya 
umumi harp sonunda zaferin seme· 
resinden mabrum bırakılmış! 1878 
Berlin ve 1919 Versay konferans· 
larında Boia .. ları isteyen Rus le· 
şebbüslerine mini olunmuş! 

Eğer Bo&'azlar ve lstanbul bir 
asır evvel beynelmilelleştirı(.,,iş ol 
aaymış bütün medeniyet ilemi için 
istifadeli olurmuş( Şu halde bugün
ki mücadele nihayete erip te in· 
unlar ıulh menfaatine olarak sekiz 
maddeyi ırerçekleştirmek üzere 
toplandıkları vakıt, bu mesele fay
dalı olacak şekilde münakaıa olu· 
nabilirmişl 

Bütün Türkiye efkiri amami
yesinde haklı bir asabiyet uyandı-
ran Vfll y.,ria.c:!a bir _ .. ı ... ıı .. ı. •••• 
!anan bu neırıyatı dün radyolar• 
dan dinledik. Fakat doğrusu hay
ret ettik. Çünkü Amerikada genel 
kurmay başkanh&-ına kadar yüksel· 
miş bır adamın bu kadar büyük 
bir ıraf yapmasını ve Cumhurreı ıi 
Ruzvelt'ın ortaya attığı milletlerin 
hürriyet ve istiklal prensipleriyle 
tamamile tezat teşkil eden böyle 
emperyalist bir zıbniyetle fikir ve 
mütalea yürütmesıni pek manasız 
ve pek mantıksız buluuk. 

Demek oluyor ki, Amerikada 
da bu zıhniyetı ve bu lıkri taşıyan 
ioıanlar pek az değılmiş. Ancak 
Mı.ter Starlınır'ın bu yazıyı yaz
makta veya <lii M.ster Starıiıc'e bu 
yıuıyı yaznırmakta taıı.ıp eailen gaye 
ne olabılir? Aceba maodeleri sa rıh, 
mukavele şartıarı açııı. bir ıttıfakla 
ye .. nı&erıne baır1anuıış olan ıki 
mutıelı .. tcn bııııu, lnırıılereyi Tiır
kiye aleybıne t .. brik etmek mi is· 
tıyorl .. ri' Aceba beynelmilel bır 
mukavele ile taabhüııere ıririşmiş 
ve Moutrö mukavt:lt:namesıoın esas 
r.ıbu ve es.11.1 ıartları ıçiuae taah· 
hudatını şerellı bır ıurellc taıbık 
enen bır memlelı.dı bu ıeıul<le 

ıantaj yaparak istedikleri gibı b~
ıoı..eı eLLuecek.1erını ıııı ıannedı· 
yorıar? 

Hayır Misler Starlinır bayır! 
J:su o• aız.ıo arzunu.z.io. vo oo 

de başkalarının kuvvet zorile ola• 
cak vo yapuacaı. bır ~ey dcğ'ıldır. 
1 ürkıye biir ve müstalul bir mem· 
l., .. .,tıır. 1 oprularıoın her par\ ası 
üz.orıocle bu1ıı.1Jmraniık hakkına yaı
nız o ıahıpur. ·ı urıı.iye hıç bir 
kımsenin talebiyle, hıç bir l<.imıe· 
ıun arzusunu yerıne ıett1mek ıç1n 
istıklilını haleıaar enecek bir şe• 
lı.ıloo herhanırı bir barektto bulu• 
namaz. Böyle bir hareketi ondan 
bir ı.ımıe <le isteyemez ve bek.ley"· 
mP• 'I ür lı.ıye buırun bitaral bır va· 
zıyotte buıuouyor. Mıııi menlaatla• 
rıno ılişilmcdıırı takdirde lüzumsuz 
yere bıç bır. ınillctıe de harp et· 
mek nıyetını beslemiyor. 

Muharip devletlerden lnıriltere 
ile muttolıktır, Almanya ile dost
tur, Sovyetıerle koaııuour. Bu büyük 
badıre ıçıude bize düşen vazıfe 
yalnız dürüıt bir politıka vo ıami• 
mi bır bıtarallıktan ıbarettir. Bızse 
bu bıtarallıırı harbin baııanırıcın· 
danberi muhafaza etmekteyız. 

,--Cumhurrei'simiz dün 
lzmirden :avnldllar 

lzmir, 2 a.a - Reisicümhur !.met lnönü, bugün saat 11,45 ta iz· 
mirden hareketle Maııisa'ya gitmişler, orada müesseseleri gezmişler h (. 
kın coşkun tezahürleri ile karşılanmışlardır. ' • 

. Milli Şef, akşam saat 20, 40 ta lzmir'e dönmüşler ve Ordaevine 
ırıderek orada şereflerine verilen ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

lzmir 3 ( a.a ) - Reisi Cumhur ismet lnönü ıeyahatlerine deyam 
~tm .. k üzüre bn sabah şehrimizden ayrılmışlardır. 

T Çörçilin isteği 
Alman---' Çizllecek htttı 

tecavUz ederse 

taarruzu Amerika Japonya-

tt ya harp açmah a r 1 Nevyork 3 (a. a.) - Bir ır•· 

Leningrad'a kartı 

Montrö anlaşmasını müteakip kahrnman ordumuzun Çanakkalege girişi 

Şehrin 20 • 2S kllo- zet•.nin haber verdiğine ıröre, At
lantık konferansı hakkında Çörçil 

metre mesafesine J•ponyaya hat çizilmesini ve şayet 
kadar yaklatıldı bunu tecavüz edene Amerikanın 

Alman kuvvetleri Leningrad'a karşı Japonyaya harp ilan etmesini Ruz. 
şiddetli bir taarraza g•çmişler ve veltten istemiştir. 

llzlın diyen şehre 20-25 kilometreye kadar Ameril<a, harp malz.emeıi 
yaklaşmışlardır. imalatını lıızlanduacak •• Diğer taraftan Fin kuvvetleri 
Lenı'nar d 40 k'I '- d Va•inaton 3 ( a. a. ) - Ruz· o • ın ı omelre u ar • • 

feri Türk matbuatında 1 

lıaklı asabiyet doğurdu 

yakınına ilerlemişlerd r. / veli gazetecilere beyanatında, A· 
E • b merikanın harp malzemesi istibsa· 

ger u haberler dafru ise 1 
Ş>rktan .ğeçerek L.eninarad'a uza! atını tesri edeceğini söylemiş ve 

d o demiştir ki: 
nan emıryolunun ıokıtaa uğraı:naıı 
çok muhtemeldir. Şebir bu suretle « Milli emiyetin temini için 
ber taraftan tecrit edilmiş olacaktır. bunun tahakkuku icabediyor. Bu 

B• h ft hafta sonunda veya ırelecek balta· 
ır a ada 17 8 Rus ~ın baıında yeni bir kiralama ve 
tangı tahrip edilmiş odünç v e r m e proırramı ha· 

. Berlin, 3 [a. a.J - O. N. B zırlanması mümkündür. Parlemento 
nın haber aldığına ıröre, bir kol- mahfilleri yeni proırramın 5 milyon 
ordu cephesinde piyade ve zırhlı dolar kıymetinde imalitı iıtibdaf 
!:!!v~etleri.u . sıkı iş~irliği •ayesinde edeceiini talı~~~-~':!~•'.?_. __ 

• -- Ulus dlvorkl : " Bu tUrlU netrlv naflat 'JI ... 
_ ..... ,.n\"n neri -gv1111v1111>r '""' ""'" 'Ye aovy.ırı· m11tır. Ru suretle Alman kolordu- muşlardır. 

ıu cephesinde 30 ağustostan 1 ey· Alman savaş tayyareleri dün ------ ler Blrliği ile TUrklye arasındaki dUrUat mUna- -----
lüle kadar tabrip edilen Sovyet iece lngilterenin şark sahilinde aebetıerı bozm•A• te9ebbUs etmek maksadına 

atfolnnablllr.,, - tanklarının sayısı l78 e çıkmıştır. bulunan liman tesi•atına ve mer· 
Sovyetler ölü ve yaralı alarak uğ- kezi lnırilteredeki tayyare m•ydan 

Amerikanın eski deniz ırenelkurmay başkanı Slerlıni'in United ı----
Press'te çıkan bir makalesınin ajansı tar.alından .eııl•n huli- B 1 

ıasını dün neşretmıştik. Sterling şöyle dımekteydı: . d h- d b' U gar 
radıkları çok ağır zayiattan başka !arına hücum etmişlerdir. Dün 
yeniden 500 esir ve pek çok harp M 
malzemesi kaybetmişlerdır. Her anş, Hollanda ve Norveç aahil· 
çaptan 107 Sovyet topa elimize leri üzerinde 12 düşman tayyare• 

Almanlar Kalka> ya petrol böıeesine ancak deoız en ~c.~m .e e .. ı· ı h •• k Q t • 
lirler· Buna mini olmak için Türkler Boiazları Sovyctler bııl~111'::,~li:i~~ U m e 1 
telıklerıne açmalıdırlar. E&-er buoa rıza . gostumezle~e, •::a"er ~ımdıki Zirai mahsulllıbn 
ler ki lioıraalara lngilızler laralıudan hıı\u"'. ~oılo.e :c• da . mııvallak mu •• de re s I n e 

. ıi düşürülmüştilr. 
geçmiştır. 

Berlin: 3 [a. a.] - Alman ha- Şimali Afrikada ltalyan ve 
va kuvvetleri Dinyperle Krım ara· Ştu~a t.'.'yyareleri 1 eylülde Tob• 
aındalti mıntakada Sovyet takviye ruk a hucum ederek ağır çapta 

abval 1914·18 harp şartlarına benzemedıırı ıçın bu hucum karar verdi 
olurlar."ı . l .1 1 ı.- Solya 3 (a.a.)-29 Ağustos 

kollarına vo askeri tecemmülerioo ~ombalarla fnr-iliz topçu mevzıle-
hücum etmişlerdir. rıoo ve asker tecemmülerine tam 

Yine Star isimli bir Amerikan gazete.ıı, lstanbulun beyne mı e ır tarihinde topl•nan Nazırlara Mec 
şehir haııoe ıfra~ı ı.uzumundan bahsetıoıftı.. . . _ at- füinin 1 teşrinievvelden ~!ibaren 

Alman tebliği ~sabellel ~ide etmişlerdir. Düşman 
Berlin 3 (a.a) _ Alman ordu ayyj~e erı dün gece Almanyanın 

Gereı. Sterlınır ın sozıerı, ırerek bu ırazetenın neşrıyatı Turk Rmf bütün zira mahsulatın musadere 
buatında hal..ıı bır asabıyet ouııuımuştur. Uıus ııuctnıune Falıh ı ır.ı edilmesine müteallık olan lı.a . 

ları başkumandanlıfınıo teblij'i: ş1rna ıne, merkezine ve Rea ile 
Bütün 'ark cephesi boyunca Moz.el m.'ntakalarına hücum etmiş· 

tam muvalfakiyetle inkiıaf eden lerdır, Bır lnıriliz ·bombardıman te Atay aıyor k.i: rarı memlekette heyecan tevlid 
" bırleşık - devletler babri· bar be ırirmek istemiyeoler talihlerini etmiş olduğundan matbuat, bal· barekit cereyan etmektedir. Rıı- şek.külü Alman merkezine biicum 

yesinin en yıı~aek me•uııyetıuı bır yuı.ann .. kı lıımlcrı ıöyııyen şahsı· kın endişesıni teskin etmek ıçın 
«•w .. uıar ueıuote enen Awiral yellere teslımetmeır.teıı euoış" edi· bu tedbirlerin ittihazı zaruıi ol-

men hava kuvvetleri conup bölge teşebbüsünde bulunmnşsada bu 
sinde ağustosun sonuna kadar 433 taarru Al d 

!>terlınıc, .Sovyetıcr llırlı&i'oııı Ka· yorloua, onları bu eııdışe uzerıne dıığunu ileri sürmektedir. 
raneııız <l<kı kuvvetıcrının nüşma· h .. klı gorwemek mumlr.uıı ocırıldır. 

· d z man ali toplarının şid· 
S•>vyet .. tayyaresı üşürmüşler ve d ti' 

1 • h e ı ateşi yüzünden inkişaf ede. 
kara kuvvet erinın arekatına tak-

nı ... ıyle kıyas kabul etmıyeceıı. us- liu turlu neşrıy..t, ıralıet ve ceba· 
tunı111<te oıuuııunnan ııatıl olma• leıten ılen ıcclmowış oısa lnırıııere 
mu ıaıımnı - bu zat !>uvyetler .l:Sir· ve !)ov yeller .l:Sırlıırı ıle ·1 ur1<ıye 
lıfl Karaaenız hiosunun, Karade• araıunoakı düru:1t müDasebeUeri 
nı~'aekı ou:ıman oenız kuvvelh:rıne boı.waga te.ıebbuı etmek mak.sadı• 
kar4a, J:so~•Zi.ıar'd~n ıt:çectk yar· na a.tıoıunabıur. Bı:ı.zat .Sovyet· 
damcı a-ewaıcııe ıhuyacı ui.ıa.ı•<l•Kını ler Bırligi,nın ve lnğiltero'nio 
biımc::2se öircoınob 101. Dabaıı v•r; batli a«Jaıot hissi bcıleaı&"ıno 
ııtbık Amc:ıı1'..a l>cnlZ. Ucncikurmay emın olduiumuz hakiki Amc::ri· 
kcı:u, bava AuvveLicrı muaabaie:il· kan domokrnsısıoi, böyie suykast .. 
nıo, aooa.umaJarıoJ ıahuo . y•kıa ler1n tesırıoe karşı mucacıete et .. 
yerierclo, hareket vcı tC::ıilrh:rını nası1 mekte bıa.ım kaaar titız ve k:ıs1e.aoç· 
t•kyıt eımo.te oınn&unu bılwcli davrancaır.larına şüpbe etoıeyız. 

ioı. Cumhuriyet ırazetesinde D • 
Sevmekte takdir etmekte ol· N. imzalı ve .. iki c .. bıl Amerıka· 

duiumuz amerıkan demoıı.rı111sın~ lıya oeu veriyoruz., başlıırını ta• 
istıuat eoılecek kotü nıyet e•erı şıyau yazıda da hıllıassa ucnıyorki: 
dt:ğudır takat; ıerek umumi vaza· « öır dola sayın sabık Ami· 
yete, ırerek 'l iırkıye vazıyetine ait rahn cograli malumattan aola na· 
nerıo bır cehalet mahsuıunur. ııu 11bı olmadı&-ıoa işaret etmek 11· 

zımdır. Türkıye buırün bo&-azları 
neşrıyat, Tiırk elkarıuın Ameri «ııönül rızasıle• açmaia 1<alıı.aa 
kan uemokrasısi bak .. ınna besle· buradan ıreçecek olan Akdenizde· 
me .. te oıouııu sevgı ve bayranlı&a ba •. 
lel vermez ve z..ten her ıbtııııaıc ..ar· ki lnıriliz filosunun takib edeceırı 

rota yalnız bir tanedir: ~dalar 
ıı Türkiyedeki balk elkarını böyle denizi. Halbuki artık ıu basıl ha-
bir tcııraen vık.iye etmek ıçıoaır kıkatı anlamak. içın zannederiz ne 
kı Va~ınkton teıırrallarına karşı deuız ırenel kurmay başkanı, oe 
bu muubelede bulunmayı lüzum. de hatta amiral olmajra lüzum 
lu telaıı.kıedıyoruz. ld 

yoktur. Hava hakimiyetini e e 
Uzaktan uzaia duyduğumuza etmeyince denizlerde ne rahat ra-

ıröre, Amerika'da bu harbe bıllıil- hat, ne de rahatsız olarak dolaş-
müdabale etmek veya etmemek ta. maia imi.in olmadıiı ibaresile hü· 
raftarları vardır. Buna münhasıran lisa edilen bu hakikatı herkesten 
bir Amerikan davası olarak bak· evvel bizzat gene o lnıriliz donan· 
mış, lehte ve aleyhte asla münaka· ması Alman kuvvell.,rınin Adalar 
taya giriımemişizdir. Ancak bu denizin;n kıymetli adalarını kura• 
münasebetle ıunu söylemek mec· biye yer ırıbi birbiri peşiııra zapt 
~u_r~tır~~eyiz. iti eğ~ Amerikad~ ve işıral ettıği sıralarda ö&-rendi.• 

biri iıe ve bu yardımın Balkan 
milletlerine vaid edilip le yapıla· 
madıiı ıibi aözde kalmasını iste
miyorsa, yapacağı şey bu yardımın 

I Devamı ikincide / 
Tashih 

memiştir. 

Askeri Vaziyet 

Şimalde Büyiik 
harekat yapılıyor 

Almanlar ve Ruslar, hus~si sa da ınenetmiyecekleri aşikardır. sile bu semtte bitmiş olan muha-
hiçbir muvalfakiyet tebarüz ettır. Gene Stokholm haberlerine rebelerde Almanların yalnız 11,432 
meksizin, ya şark cephesinde harp g~re Almanlar Moskovaya doğru esir aldıklarına bakılırsa Sovyet 
barekatlerinin pliin mucib~~e de· Vıyazma, Yelikiluki ve Gommelden kuvvetlerinin buradan hayli fazla 
vam ettiklerini ve yahut butun c~p· ilerilemektedirler. Fakat tesadüf et· miktarlarda kaçabilmiş oldukları 
hede şiddetli muharebeler oldugu· ınekte oldukları Rus kuvvetlerinin anlaşılır. Fakat Almenlar bunların 
nu bildirmekle iktifa ediyorlar. şiddetli mukavemetleri hatta mu- ehemmiyetli bir kısmını vapurlarda 

Filvaki, Kinırissep, Narva Lu· kabil taarruzları ıebebile bu ilerile- yakalıyarak batırdıklarını bildirdi-

ga, Novogorad, ~ y AzAN lor. Almanların 
y· ·• · T r 1 bn mıntıkada 
ve

1

~':ı~!~:; büay~ EmekliGeneralH.Emir Er kil et 493 
topla 91 

Baltık lımanlarınıo - tank ele geçi. 
ve Dayeperopetrovvık ıribi Uk. meler ihtiyatlı ve adım adım ol- rebildiklerte ır~linc~l~hu da Ruı'(a. 
rayna büyük sanayi ve elektrik maktadır. Uk d b- ük rın 1 v~p~r a:~ 1 agır_ sı • k;e bmı" ze-
merkezinin sukutundan sonra Le· Almaalahrı~d 'kra

1 
y~a a b uy

1 
md ~-lerını yu emea:_etva ıt,_t ud~ma• 

. k ş'mal batıda (F· kuvvetler ta şı etıı erı ve una. ır. arını ayrıca gos ermu e ır. 
0

1 ıngradaf daaroş)ı ~e cenupdnan yıan: rın müttefik kuvvetlerle birlikte ya· Almanlar biri ırarbda Atlat 
er tara ın · k d · O'- d d' • · '-ta R 

h 
ı_ t' ba•la t B. kında Dinyeperı şar a oırru aşa· r.yanusun a ve ıgerı şar.. uı 

naşma arer.e ı • mış ır. ır lı. h ki k . 1 d - h" 
Stoır.bolm haberine ıröre, Fin kıl· cak.ları söylenme te ve e enme • ~·rar arın ~ muazza.m ve mut 11 

. " · ld kt tedır. ıkı barb ırutmektedır. Bununla be-
aları Vıpurı Y1 a 

1 
an sonra ha- Herhalde Mareşal Budienni or· raber Almanların iki cepheli bir 

r"ketlerine devam ederek. Leniag: dusmnun kısmen Dinyeper şarkına barb yaptıkları ıöylenemez. Çünkü 
radıo 50 Km. meaalede Kıvenna ko- . fi k ld t b her iki aykırı cephe ve istikamette 

ı d H b ' ld' · • ıreçmeg<ı mu va a o u u ve u . . . 
yüne varmış ar ır. a er verı ıırı kısmın buırün takviye olunarak kullandıkları vasıtalar bı.rbırındea 
üzere eğer Ruslar Lenınırradı mü· D . . k h·ı· . _d f ayrı ve müstakildir. 
d 

. 
1
. b ı_•• ınyeperın ıar sa ı ını mu a aaya k R d k 11 ı 

alaaya karar verır ırse u mev .. ıın çalışacaaı aşikirdır. Bununla bera- Filva i ne usya a u anı an 
40 k k d • 1 b t u· • o kara ve hava ordularını Atlan• m. a ar şıma a ı ve cen ber Almanlar bilhassa Dinyepero• · · • 
bundaki tepeler batımı tutarak , pdrovsk bendinin Ruslar tarafın. tikte ve n~ de A.tlantıkt1e ış ıroren 
Al 1 F. ı · h- ı denizaltılarıle denız uçak arını şark-

mao ar ve ın erın ucum a zap· dan yıkılması .ı1obebile Oinyoper . · k 
tından evvel Leninaradı sarmaö-a l d- t- - - il • bunun da ta kıymetlendırmete ım ln yoktnr. • • ıu arının uş uırun v O · l Al b • 
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lıte Mister Starliır'in bu UÇ· 
ma mutalealarda buluumadan eve! 
biraz da bu hakikatleri ırörmesi 
ve anlaması icabederdi. Herhanıri 
bir millet hakkında yazı yazmak, 
o milletin hissiyatını rencide etmek 
pek kolay bir ıe~Jir. Fakat bir 
dola da o milletin nefreti uyandı· 
rıldı mı bunu tashih etmek hiç de 
kolay bir şey doiildir. Eğer Miı· 
ter Starlinır Sovyet Rusyaya, acil 
;yardım yapılıııuı tuaftarlarındaıı 

Dünkü başmakalenin birinci 
satırı «b. rLin ikinci yılı bitti• ola
cakken bir tertip yanlışı neticesi 
«üçüncO yılı bitti• ıet.lirıde çık· 
mlflır. Tuhib ederbı. 

«Kanaatimize ıröre sabık A· 
merika d•niz ırenelkurmay başka· 
n nın sözleri ve Vaşigtonda çıkan 
gazetenin makalesi herkesten ev
vel iki devleti mütee11ir edecek• 
tir: Birinci müıtefıkimi• lngiltere
yi1 ikincisi de şimal komşumuz 
Rusyayı. lngiltereden ve rusyadan 
İcab eden mukabeleyi beklerken 
bu ınünasebetsiz lif yıiınlarının 
bizi allka dareden tarafına ıöylece 
bir temu ediver · cHclall. 

mecbur olacaklardır.Şimdi yapılaa ıreçi$i billl<ia kolaylaıtıracatını lıl nan ıç n k matnli~a,1,_.uırdunü erı mllt 
b h ... 1 1 ı ve en uvve .. ı şmaoını yaJe ' 

ıey budur. Yaimurların u are- ..,y ilyor ar. it 

lr.etlvl ~tardı liılqllrVfı8r.i 38 A~ Raval'la "8"'"'1-aJ,_\.-.aa çavirmiş olaca 
....... ,. olan ı.tlraı. s .. oı-.1ıı •av.,1ar...,.1r,1 •balı..... lardır. 
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l REALITEl 

-
Namağlup kuman· 

dan yoktur 

Mustafa Kemal, Uşak· 
ta esir düşen Yunan gene 
rali Trikopis'e civanmert 
bir muharip asaletile tesel· 
li veı irken : " üzülmeyi· 
niz. demişti, tarihte namağ· 
lup kumandan görülmemiş
tir . ., 

Fakat galan lsöglüyor· 
du. Çünkü tarih namağlııp 
bir kumandan görmüştü. 

Ve onun adı Mustafa Ke· 
maldi. 

Afyon :il 

O saati sordu : 
Paşalar üç, dediler. 
Sarışın bir kurda ben· 

ziyordu; 
Gözleri 

maktı; 

çakmak çak· 

Uçurumun kenarına so
kulup ufka uzuz uzun baktı, 

Bıraksalar, 

Kendi uaun bacakları 
üzerinde yaylanarak 

Ve karanlıkta akan bir 
gıldız gibi yanarak 

Koca tepeden 
Af yon ovasına atlıya 

caktı. 

Şimdi heyecanlı ve ıabır· 
sız yüreklerle dolu tre• 

nimiz Afyon ovasını .hepimize az 
ııelen yaman bir süratle aşarken 
ai'inriır'~İ2uiif\"Ş~ll'aN8 ı.N'3i1J "-!ane· 
!anıyor. Kartımda ııepgenç siması 
bembeyaz , ıaçlariyle ve yüksek 
rütbeıiyle sevimli bir tezat teşkil 
eden kaymakam Tevfik oturuyor. 
Onu dinlerken hafızasını dolduran 
emsalsiz hatıralar, servetine gıpta 
etmemek elimden gelmiyor. Çün· 
kü o tahayyül ettıj'im o şahane 

tablonun aslını görmüş bahtiyar• 
lardandı. Garp cephesi harekat 
şdbesinin on ,dokuz ıene evvelld 
reiıi: 

c - Bilmiyor musunuz diyor. 
Yunanistanın ~yayı Suğra ordu· 
ları başkumandanı Anıstas Papu
las daha Eskişehire girdiği gün 
ordularına ilk hedefıniz Ankara
dır, emrini vermişti. 

Fakat tarıb, ordularına daha 
Sakaryayı aşmadan bu uzak ve 
varılmaz hedefi ııö•teren Anastaı 
Papulası, başarılamıyacak iddiala· 
rda bulunan her insanın ikibetioe 
uğrattı. Yine biliyorsunuz Mustafa 
Kemal 31 ağustos gecesi henüz 
lzmirden çok uzak bulunan asker
lerine şu emri vermişti: 

- Ordular, ilk hedefiniz Ak· 
denizdirl O hiç bir zaman baıara· 
mıyacağı iddialarda bulunan bir 
komandan olmadığı ıçıo yalancı 

çıkmadı ve Türk ordusu bu ku· 
mandayı alııından 9 gün sonra 
Akdeniz sahiline bayrak çekti. 

Zaten ben Mustafa Kemal'in 
yalan söylediğine hayatımda bir 
defa şahit oldum. O Uşakta esir 
düşen Yunan ırenerali Trikopis'e 
civanmert bir muharip asaletiyle 
teselli verirken : Üzülmeyiniz de
mişti: Tarihte nimaj'lop kumandan 
ırörülmemiştir. Fakat yalan 8 öylü· 
yordu. Çünkü tarih nimaii"lop bir 
komandan görmüştO ve onun adı 
Mustafa Kemal'di.» 

• 
Ve bu tepeye tırmanmak 

üzere trenden iodiii"imiz 
uman daıiları on binlerce zairle 
dolmuı bulduk. Bu.muazzam insan 
deryası bir cenup denizinin met 
dalgası !halinde zirvelere doıiro 
ıüratle kabarıyordu. Ve biraz 
sonra hepimiz o deryanın bi· 
rer damlası olduk. Artık konuş. 
muyorduk aralata çıkan müminle
rin o ilibe huşuu içinde idik. Bir 
mlbette yürür gibi toprağı ideta 
tabanlarımızdan sakınızor, Türk İS· 
tiklilinin mihrabına yaklaştıkça 

anlatılmaz bir hey~canla sarsılıyor
duk. Yanımdaki arkadaıa: 

--
miş neferlerden de varmıdır?. 

Sualime arkamdan 
bir ses cevap verdi: 

- Ben varım . .I 

yükselen 

Heyecanla döndüii"üm zaman 
gözlerim kır sakallı' uzun boylu 
bir köylünün hala çucuk kalmış 
gözleriyle • karşılaştı. O iliklerioe 
kadar işlemiş bir itaat itiyadiyle 
derhal künyesini okudu: 

- Ben on birinci fırkanın 
yetmiıinci alayının ikinci taburu· 
nun 8 inci bölüğünün ikinci tüfek 
çavuşuyum. Adım hasan oğln İsa 
Altıntaş nabiyesiniu Akçe kariye· 
sindenim. 305 doğumluyum.,. 

Benim ondan sual sormama 
vakit kalmadan bir başka ses yük
seldi: 

- Bende döğüştüm. Efendi 
ağabey ... Daha ben onun da ayni 
şekilde verdiği mülassal künyeyi 
notlarım arasına katmadan bir 
başka ses: 

- Ben de varım, diyor. Son· 
ra etrafımı ondan fazla eski muha· 
rip sarıyor ve hepsi de: ''Ben de 
varım beni de yaz elandi ağabey., 
diyerek künyesini okuyor. Sonra 
Akçe kariyeli Hasan oğlu lsa ça· 
vuş: 

- Biliyor musun ne istiyorum 
senden? 

Ona, onlara veremiyeceğimiz 

ne var ki, hiç tereddütsüz şöyle 

diyorum. 

• Fakat, onun bili yüreiini sız
latan masum talebi beııi kendisini 
dinlediğime pişman ediyor. Çünkü 
o: Biz diyor, bili madalyalarımızı 
alamadık. yaz ki onları aöndersio· 
ler bize .• Sonra ayni miıuıniyetle 

sorUl2f'!n'-dıUet auıucıuıu ycıuıu4 uı• 

zi de sokacaklarmı? .. 
Kendini diktiği abidenin yanı· 

na sokulmak için müsaade isteyen 
Mebmedio şu emulsiz tevekkülün· 
de ııöz yaşartacak kadar azametli 
bir tevaıü yok mu? 

Biraz sonra onu ve arkadaşlarını 
etrafı başta lnönüoünld olmak 

üzere yüzlerce çeienk ve on bin· 
lerce vatandaşla çevrili abideye 
hakarken gördüm. Hepsinin de ıs
lan~ış ııözlerindeki işikir imreniı· 
lermdon belli idi ki 0 kavgadan 
nasılsa sağ çıkmış bulunmaktan 
adeta utanıyorlardı. 

Kenarına üçer başamaklı dört 
mtrdivenle çıkılan büyük mermer 
kaidenin üzerinde kurulmuş olan 
abide Türk bayrağını tutaq çelik 
bir koldu. Bu milletin sarsılmaz 
iradesini temsil eden o çelik kol 
düşmanın beynine en kat'i darbe· 
yi, bazı köşelerinde hila parçalan· 
mış muhteris başların kurumuş ka· 
fa tasları bulunan bu tarihi tepede 

( Devamı üçüncüde) 

YANLIŞLAR 
«Kalem olsun eli ol katib-i 

bed tahririn - ki fesad ı kale· 
mi sQrumuzu şQr eyler - giıh 
bir bari sukutiyle kılar nasırı 
nar - gah bir nokta sukutiyle 

gözü kör eyler» •.. 
Yazış veya tashih hatasın· 

dan yüreği yanan şair nasıl cİ· 
yaklıyor?. Hakikaten bazı tas· 
hib hataları insanı çileden çı· 
karmağa çok bile gelir. Fakat 
muharrirlik mesleğinin acı bir 
cilvesidir bu. Yer yüzünde hiç 
bir muharrir yoktur ki bu yüz· 
den birkaç yüz defa teessür 

duymamış olsun. 
Yazış hatasına gelince: Bu· 

nun ağırlığını okuyucular çeker. 
Hele kötü tercümenin bin bir 
çeşidini her gün radyoda dinle· 
melde bedbahtız. 

Bunlardan başka bir de ters 
anlamak felaketi vardır ki kıy· 
metine baha biçilmez. Siz «ŞU 

iş şöyle olursa böyle olur» ka· 
bitinden birşeyler yazarsınız; 

daire müdiranından biri alaka· 
!anarak adeta ağlamaklı olur, 
başınıza dert kesilir, nefsini ve 

ı 
d_airesini müdafaaya kalkışır ve 
sız, 

- Aman efendim, demin· 
den beri buyurduğunuz şeylerden 
hiç birisi aklıma bile gelmemişti. 

Dedikçe o muttasıl «Benim 
oğlum bina okur; döner, döner 
yine okur». işte muharriri ekse· 
riya çıldırtan, bu okuduğunu 
anlam•z adamdır. Mubavera es· 
nasında hem o biçareye acır, 

hem de oturduğu sandalyanın 

matemini tutarsınız. 
Arap harlları zamanında, 

hurufat kasalarında, «Dat den· 
deni» ile «Şun dendeni» ; yani 
ortada datla ortada şun yan ya• 
na idiler. istibdat devrinde ga• 
zetecilik yapanların en büyük 
korkusu «hazretleri» kelimesinin, 
bu harf komı•ıluiu aebebiyle, 
«haşretleri•"Şek.\inde çıkması imiş 

ve linet olasıca hemen, hemen 
J - - - - .......... - - .1 • • - ~ 

Filhakika sakınılan göze çöp ba-I 
tar derler; doğrudur. 

Gazete, 20-25 kişinin mÜŞ· 
terek ve yekdiğerine tamamiyle 
bağlı mesaisiyle çıktığı için on
da hatanın çeşitlerine rastlarsı. 

1 
nız. Şaka değil, 25 kişi birer 
bata yapsalar yekQnu 25 eder; 
Bunu ikişer, üçer hataya çıkar· 
dınız mı; mesele tamamdır. Ne-
tekim meseli dün, bizim gazete
nin ikinci sahifesini, makine da
İre~ioin himmetiyle, üçüncü ol-

Erciyes'in Tepesinde ve Toroslarda - - -

Dağcılarımız 
neler anlatıyor? 

DUn 9ehrimize dönen sporcuları· 
mızdan oğrendiğimize göre, seya
hat 5 glln sUrmu, bazen eğlenceli, 
bazen tehlikeli, yorucu geçml,tir --Beden terbiyesi umum müdürlüğü dağcılık federasyonunun bu seneki 

Erciyes ve Toros programı muvallakiyetle tatbik olunmuştur. 
Evvelce yazdığımız gibi bu dağ yürüyüşüne şehrimiz sporcularıda 

iştirak etmiş ve Halis Kadri Topkal. Ntjat Deniz, Nazım Küçük Ars· 
lan ve Alaettinden müteşekkil Seyhan kafilesi 29 ağustosta Erciyese 
çıkan Ankara, Yozgad, Sivas ve Kayseri dağcıları ile Bürücekte buluşmuştur. 

Dağ sporu beş gün sürmüş, bazen eğlenceli tehlikeli ve yorucu ol

muştur. 

Dün dönen dağcılarımızdan aldığımız maldmatı aşağıya yazıyoruz. 

il dağcı ve onların uğurlayı· Karda kısa bir istirahatten sonra 
cıları Erciyeşten saat 14 de oto· yola devam olunmuştur. 
büale Tekire hareket etmişlerdir. Kocakardan öğleden sonra ha-

reket edilmiş Mollakıran, Çinigöl, 
Gelin Bağırtan geçirildikten sonra 
yola devam olumuştur. 

Tekirden yaya olarak yola çı· 
kan dağcılar Elmalı Boğazından 
Gök Oluk'a varmışlardır. Bu dört 
saatlik yoldan sonra, çadırlar ku· 
rulup konaklanmış ve gece burada 
geçirilmiştir. Sabahleyın şafakla be· 
•aber yoluna devam eden sporcu· 
lar Medetsiz dağına tırmanmağa 
başlamışlardır. Oldukça tehlikeli 
ve sarp olan bu dağın zirvesine 
ancak 6 saat sonra varılabilir. 

Evvelden hazırlanan hatıra def· 
teri imzalanarak bir mağaraya kon· 

muştur. 

Dağcılar çıktıkları dağı inerek 
karargaha gelmişler ve o ııeceyi· 
de çadırlarda geçirmişlerdir. 

31 Ağustos sabahı tekrar yo· 
la çıkan dağcılar bu sefer ağırlık• 
ları ve hayvanlarile birlikte kızıl· 
tepe istikametini tutmuşlardır. 

Koca yokuş zahmetli bir yü· 
rüyüşten sonra •fılmHı ve Koca 

•"'h1r mec1ia111 eylll1de 
ıopıa ıyur 

Öğrendiğimize göre, 

meclisi fevkalade toplantısı 

lül perşembe günü saat on 
pılacaktır. 

şehir 

11 ey 

da ya 

Pamuk ihracatçılar bir· 
!iği umumi heyet 

toplantısı 

Pamuk ihracatçıları birliği 

umumi heyet toplantısı bugün bir 
tik binasında yapılacaktır. 

Kızıl tepenin pınarbaşı mevki. 
inde konaklanmış ve Seyhan böl
gesi tarafından hazırlanan defter 
imzalanarak (3220) rakımlı bu te· 
penin münasip bir yerine konul· 
muştur. 

Kızıl tepeden Maden köyüne 
hareket edilmiş ve o gece Maden 
de geçirilmiştir. Buradan madtn 
ocaklarına çıkılmış , Torosun içine 
dalınmış , Etibank ın işletmekte 
olduğu Altın , Gümüş ve simli 
kurşun maden ocakları gezilmiştir. 

Madenden Çifte bana geçilmiş 
ve bu sur.,tJe dağ sporu nihayete 

ermiştir. 
Oag sporuna bölgemiz ilk defa 

olarak işt!rak etmişiir. Alınan neti· 
ce memnuniyet vericidir. Sporcu .. 
larımızı tebrik ederiz. 

.------------------
VAR - Y O~~ 

Davulun sesi uzaktan kulağa 
boş gelir derler. Fakat gel de 
onu bir de dinliyene sor. 

muş gördünüz. Çok şükür ki il 1 
birinci üçüncü; üçüncü birinci Va m z Osmaniyeye 

Allah şükürler olsun bizim 
eğlence yerlerimiz de tıpkı böy· 
ledır. Bizim neyimiz yok"? Akşam 
üstü oturacak kır kahvemiz var; 
yemek yinecek Seyhan parkımız 
var; yanında bir de sa;ımız var. 
fakat birincisinde içilecek meşru 
bat ve dondurma yokı ikincisinde 
yinecek yemek ve servis yok; 
üçüncüsünde ise saz denebilecek 
birşey yok. Sözün kısası bizde 
kır kahvesinin de, Seybaopark 
lokantasının da, sazın da isimleri 
ve cisimleri var amma maalesef, 
o isme ve cisme benzer hiç bir 
tarafları yok .. 

olmamış. O takdirde guzetenin 9 1 t t 1 
başlığı içeride çıkacaktı. Valimiz B. Faik Ü.tün dün 

Maamalıh, aziz okuyucula- tetkik ve teftişlerde bulunmak 
rım, ne olursa olsun bunlar ufak, üzere Osman iyeye gitmiştir. Pazar 
tefek yanlışlardır; hoş görüle- günü avdet edecektir. 

~ 
bilirler. Yanlış, yanlış alimeri· 
k_•0 yanlışlardır ki hoş görülme- Nafıa vekili Dinar,a 
sıne de, tashihlerine de imkan gitti 

} 

yoktur. Bunun en yeni misalini ı lzmir (Hususi) - Nafıa vekili 
cfstanbul beynelmilel b"ır •eh"ır k l ( D • buradaki tet ik erini bitirmiş ve 

..,. • • • , ,e':'?~•ü•ç~':~i!,.~e, ~ , , Dinar'• hareket etmiştir. 

Kı' mesar saati 
Haber aldığımıza göre, resmi 

dairelerde kış mesaı saati 15 ey· 
lüldeo itibaren tatbik edilecektir. 

Kanlı bir 
hadise 
Cellııl isminde bir 
genç bıçakla iki 
ki,iyi vurdu 

Dün şohrimizde Cumhuriyet 
kıraatı.nesi önünde bir cerh vakası 
olmuş, Celal adında biri bıçakla 

iki kişiyi vurmu~ur. 

Carih Sugediği mahallesinden 
lbrahim ağanın torunn Celal adında 
ve 19 • 20 yaşlarında işsiz takı

mı'1dan birisidir. Yakayı müteakil> 
kaçan Celal şiddetle takibolun
maktadır. 

Saat 12 raddelerinde cereyan 
eden hadise etrafında yapt•ğımız 

tahkikat neticesinde şunları öğ· 

rendik: 
Celil, aakadaşlarından Mustafa 

Yikmanın oğlu Fuad ve Hasan 
ile kıraatanenio karşısındni tuba· 
fiyeciler önünde karşılaşmıf ve 
aralarında ötedenberi mevcut bir 
hnsumet dolayısiyle kavgaya baş• 
lamışlardırı • 

cSeni şöyle yaparım, böyle 
yaparım» gibi tehdidler dövüşe 

müncer olmuştur. Yeni evli bulu· 
nan Celil, karısına küfür edildi· 
ğini duyunca daha fazla dayanama· 
mış, bıçağını çekmiş ve arkadaı· 

ları üzerine saldırmıştır. 
Fuad bacağ · ndan aldığı bir 

yara ile yuvarlanmoş, H01an başın· 
dan yediği darbenin tesiriyle yı• 

kılmoş ve carih etrafın şaşkınlığın· 
dan istifade ederek kaçmıştır. 

Yaralılar. derhal hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alın• 

mışlardır. Celil'ın bugün ele ge· 
çirilaceii"i kuvvetle tahmin olunuyor. 

Amerikan vari 
bir neşriyat 
/ Boşmakaleden artan/ 

açık duran pasifik yollarile yapıl
masını tavsiye etmek olmahdır. 
Çünkü Boğazlar herkes için ser• 
best değildir, ÇOnkü Boğazlar is· 
tikliılini ve mülki tamamiyetini mu· 
halaza etmesini bil~n ve edebile· 
cek kudrette olan bir efendinin 
malıdır. Bu toprak üzerinde bikim 
olan yalnız Türk ınilletinin sözü 
ve kararıdır. Onun için Türk mil
letinin ne tavsiyelere ihtiyacı var 
dır ve ne de tahrik ve teşviklerle 
onun siyasetini değiştirmek milm· 
kündür. 

Star gazetesinin neşriyatına 
gelince: Bunun bir deli saçmasın• 
dan farkı yoktur. Sovyetlere hoı· 
şiklik etmek için kaleme alınan 

bu yazı baştan sonuna kadar bir 
hezeyandan ibarettir. Çünkü bu 
cahil muharrir Boğazların kimin 
elinde ve kime ait olduğun bilmiş 
ve ogrenmi~ olsaydı topraii"ı· 
oın her zerresinde Türk kanı bu· 
lunan ve Türk kanı kokan bogaz• 
farın beyoelmilelleştirmek gibi 
kötü, ve maksatlı ve hiç bir zaman 
bu millet ayakta durdukça tatbik 
edilmesine imlan olmıyan bir mü
talaayı şeri etmek teşebbüsünde 
bulunmazdı . 

,=:=======================:::::===================================, 
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Evet benim metreslerim oldu, fakat 
onların hiçbirile « aşık » kelimesini kir· 
)etmedim. 

Stelan sözlerini bir ,ualle tamam· 
l•dı: 

- Fakat 
na bu kadar 
neydi? 

bahsimiz.:len 
ırayrimakul 

uzaklaştık, S&· 

g-örünen şey 

Biribirlerinin avuçlarından birkaç yu
dunı içince ve oradaki münzevi papaz 
onları takdis edince aşkları ebedileşir, 
biribirlerine tamamile bağlanmış olar· 
lar. 

- Sarayda telefon edip kabine içti· 
maını yarına tehir ettindi ya? Önümüzde 
bir ğün daha var. 

- Hayır Militza . 
başkalarına fena misal 

• Seni ise ıeviyorum· 

lğilerek Militzaoın yüzünü, ipek gibi 
yumıak ve nefis kukulu saçlarını, boynu· 
ou penyuarının aralanmış olmasından is .. 
!ifade ederek göğsünü öpmeğe koyuldu. 
O, öpücOk sağanaii"ı arasında itirazına de· 
vam etti: 

- Beni sevdiiine inanıyorum. Li· 
kin nihayet ıen kolay muvaflakiyetlere 
ve deiişikliğe alışmış bir erkeksin,·günün 
birinde benden de bıkacaksın. 

- Arzudan gelen aşk ihtirasının ça
buk sönebileceğini kabul ederim, ancak 
ben senin yalnız vücuduna işık deii"ilim 
ki 1 

Senin zekanı, doğruluk ve dürüstlü
ii"ünü de seviyorum. 

Genç kadın, aylarca oynadığı halde 
şimdi biç de tasvip etmediği rolü hatırlı· 
yarak titredi. 

Erkek devam ediyordu: 
- Benim idealime olan bağlılığını 

eeyiyoruml 

Daha yavaş bir sesle ilave etti: 
- Kalbini seviyorumı 

Onu söylemedin. 
Militza, sevdiğini öiüm tehlikesinden 

uzaklaştırmağa henüz muvaffak olmadıii"ı· 
nı hatırladı. 

Her şeyden evvel bu tehlikeyi berta· 
raf etmesi lazımdı. 

- Bu çok güzel masaldır Stefau, 
diye söze başladı. 

Beni dinle: Burada köşkün oldukça 
yakınında, orman içinde mucizeler yara· 
tan bir menba vardır. 

- Mucizeler mi yaratan? Ne gibi 
butatalıkları iyi ediyor? 

- Vücut hatalıldarını değil, kalb ra 
habızlıklarını, bu rahatsızlıkları başlamaz 
dan Önce, iyi ediyor! 

- Kolb rahatsızlıklar başlamazdan 
Önce mi dedin? 

- Evet sevgilim . Aşkın bıkkınlık, 
lakaytlık, ihmal ve unutuş gibi bütün 
hastalıklarını bunların iriz göstermelerin
den önce iyi ediyor; daha doğrusu işık· 

farı bu hastalıklardan koruyor. 
Elıaneyi sen bilmiyor musun Stefan? 

Militza başını kaldırmış, dikkatle 
Stelana bakıyordu. O, g ülümsiyerek: 

- Hoş bir efsane, dedi... peki Ko
vitzara bir dabaki gelişimizde beraberce 
menbaa gideriz. 

Genç kadın, çocukça bir mahzunluk 
la, dudaklarını büktü: 

- Oraya şimdi gitaıeği öyle istiyor· 
dum ki ... 

- Şimdi mi? Buna imkan yok, bir 
saata kadar Sen Vesliisa hareket ediyo. 
ruz. 

Sen de benimle beraber ııeliyorsun 
ğil mi? Burada birkaç gün kalmağı 

de· 
iste-

mediğini söylemiştin. 

- Senden bu kadar çabuk ayrılmak 
istemiyorum sevgilimi 

Stelan onu kollarında sıktı: 

- Burada kalmam için ısrar etme
liydim. 

Fakat 
etmeğe , 
yok .• 

kendimi senden 
sensiz kalmağa 

mahrum 
cesaretim 

Menbaa girmeğe ııelince, biliyorsun 
ki, vakit kaybedemeyiz, kabina içtimaı 

yim. 

Çok geç kaldım, 
teşkil etmemeli· 

- Bir defadan ne çıkar Stelanl 
Taldek kaşlarını çattı. Sesi, her za· 

manki amirane ve sert ibenırine yak· 
laştı: 

Israr etme. Aşk baıka vazife baş 
kal Biri uğruna ötekinden fedakarlık 
yapmağa beni mecbur etme Militza, çün• 
kü ... 

Militza heyecanla tekrarladı: 
- Çünkü? 
- Çünkü beni aşkımı vazifeme feda 

etmeğe mücbur bırakarak a z a b a 
sokarsın. 

Militza boynunu büktü: 
- Hakkınız var, diye mırıldandı. 
Memleket menfaatlerini bana tercih 

etmenizi anlı yor ve vatanımı kıskanmıyo· 
ruml 

Ancak dönüş yolunu elli kilometre 
kadar uzatmanın ve bu yüzden yarım sa• 
at gecikmenin fazla mahzurlu olmayaca
iını sanmıştım. 

Taldekin yüzü ırüldil: 

- Meaele buysa •.• •• .. --= Ac'ba diyordum. Ziyaret-
tıı &Nlarını yatırıldığını bil irır 

Militza, vicdan azabı içinde yaşlarla 

dolu ırözlerini ona ıröıterm•m•i• çallfl· 
makbuz ııe IJIU•-•,.•••• ---- D 

Bütün Kovitzar mıntıkasında bütün itık
lar, yeni nlfaıılıler ba mnebaa ider• 

• 

• 
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d ~ IJ l/6J il_ 1-=-; harp senesi içinde Berlin, 3 [ a. a.J • 
Odesa için cere
yan eden muha· 
rebeler esna41ında 
Rumen teşekkül· 

Odesa 
yiyecek 

tayyare teşekkül
leri dün biribiri 
ardından gelen 
dalgalat halinde J 
llmen gölünün 
şimali gar b' sinde 
ihata edilmiş olan 
Sovyet kıtala
rına hücum et· 
mişlerdir. Sovyet 
askerleri arasında 
ölü ve yaralılar 

vardır. • Külliyetli 
harp malzemesi 
tahrib edilmiştir. 

Dünkü ve bugünkü ıneiıızıer .tarafından 

Do n a n m a 1 a r 4500 Alm~nl 
YAZAN 

ULUNAY 

Zafer bayramı

nın gecesi ls
tanbul. Frenk. 

!erin ( leerık ) dedikleri peri ma
sallarını andıran bir manzara arze· 
eiyordu. 

Yapılan ışık donanması sanat 
zarafet itıbariyle Türkün zafer ba 
yramına layık bir şenlik tir. ( ,ıanbu
lun tabii güzelliği bu ziya ve nur 
oyunı•nu bütün dünyada misli. me· 
nedi bulunmaz bir hale getirmiştir. 

Bilhassa gizli ışı k larla tenvir 
edilen eski Topkapı sarayının man
zarasına dünyanın hiç bir memle• 
ketinde tesadüf edilemez. Başka 

memleketlerde bu binadan pek çok 
daha güzelleri vardır. Onlarda bay· 

ram gecelerinde böyle gizli projek· ı 
törlerle tenvir edilir. Fakat şehrin 
denize doğru uzanan bu en güzel 
noktasında sık ve nefti gölgeli 
ağaçların araundan fildişi renginde 
esatiri saraylara benzeyen böyle 
bir abidenin hiç bir yerde mevcut 
olduğuna ve olabileceğine kail de
ğilim . 

Abide uzaktan görüldüğü za· 
man onun taşla, kireçle olan a 'aka
sı unutuluyor. gündüz bile oradaki 
mevcudiyeti hatıra gelmiyor. O 
haliyle Topkapı sarayı bir bina 
değildir. Türkün büyük zaferine ih
tiram için ayağa kalkan şanlı bir 
tarihtir! 

• Saltanat devirlerinde de donan 
malar yapılırdı. O zamanki şenlik
lerde bir san'at ve zarafet aran• 
mazdı. Evlerin cephelerine bol bol 
fener asanlar bununla kendilerini 
ubudiyet vazifesini yerine getirmiş 
addede•lerdi. 

Donanma, milletin bayr1na ma· 
tul bır zalerı tes'ıt için degil, an
cak bir şahsın tegallüp ve tabak· 
kümüuü t-.brik içm yapılırdı. O de 
vir ırazetelerinin ertesi g ünkü nüs
halarında saraya bu!Os çakmak is· 
teyenler kenJı donanmalarının baş
kalarınkilere laik olduğunu yazma
larına çok dikkat ederlerdi. 

Ve bunun için de donanma 
ırünleri muhbirlere açıktan varidat 
temin ederdi. 

l~i muhbir arkadaş ilk vapurla 
Boğazın son iskelesine çıkarlar. 

Bıri Anadolu, digeri Rumeli sahili· 
ni yaya yapmek şartiyle her yalıya 
uğrayarak caize toplarlardı. 

Şai<a degil. Ertesı günü gaze· 
telerın sütunları her yalın .o dona· 
oış tarzı hakkında bırkaç satır ya• 
zı yazacak. Yatı sabilının ismi ve 
ubudiyet derectsi caizt nin müsa· 
ade edeceği kadar tumtıraklı söz· 
!erle anlatılacak. 

Muhbırlerle ufak bir pazarlık 
yapılır. Nıbayet fiyat kesişilir. 

Ertesi &'Ün gaz•telerde şöyle 
havadısler oltuaurdu: 

« Vaniköynüde devleti(} ( .•.• ) 
paşa hazretlerinin sahılhaneleri ka
nidi - i encüm adil ve fevanis 
- i - Süreyya enis ile emsaline 
haliler bir uurette tezyin ve ten
vir ve bunda muzika ile incesaz 
takımlarının çaldıkları ebviye - i 
- !itile meduvin tarafından ke
mali lezzetle istima edilerek hazı

ruoa dondurmalar ve şerbetler ik
ram ve duayi Ömrü afiyet - i -
şahine bu vesile ile bir daha tek
rar edilmiştir ..• 

Şimdiki donanmalarda yalıların 
binaların cephelerinde ömrü afiyet 
- i şahine için zoraki dua yok. 
Fakat Pek ırüzel görüyoruz ki me
mleketin berrak, temiz semasında 
kurulan maMvi ve kudsi bir mab
yede bütün millet ve memleket şz 
candan duayı okuyor ve tekrar 
ediyor : 

Allah bu memleketi sulh ve 
saadet cennetinde yaşatanları ba
şımızdan eksik etmesin 1 

[ Yenioabah'tan ) 

. ---.• y a z a n ilim karşısında da-

Şevket 
RADO 

ima hürmetle ayak
ta duracağımız a
damdır. Çünkü o, 

belki biz daha dünyaya gelmeden, 
yahut dünyaya gelip te ıvırıvırla 
meşgul olduğumuz 11ralarda mek
tepten mektebe, üstaddan üstada 
koşmuş, akla gelo .z suallerin ce· 
vaplarını bulmak için kitaptan ki· 
taba atılmış, aramış, taramış ve 
nihayet Hazreti Eyüp sabrına ihti
yaç ırösteren feraırat dolu bir me· 
nl ıııııkabilinde topladıiı bilırilori 

istiyene cömerçe dağıtmakta te
reddüd etmemiş harikulade bir in· 
sandır. 

Eğer bu gün ilim yaşadığı ce
miyette layık olduğu itibarı görmü 
ıor, etrafı iki kat olmuş hayran
lar tarafından çevrilmiyorsa sebe
bi bilgisizligi değil, alışılmış ilim 
tipinde vukua gelen değiş i kligin 

henüz fkrkedilmemesidir. Çünkü 
umamun kanaatine göre, ilimin ya
şı mutlaka altmışa dayan::.alı, son 
derece ihmal edilmiş bir kıyafeti 
beyaz bir sakalı, biri yakını, öbü 
rü öbürü uzğı görmeye mahsus iki 
kalın gözlüğü olmalı, elleri halifce 
titremeli, bilhassa taşıdığı ilim yü
künün ağırlığı altında ezilmeğine 
alimat sayılan rahat bir tavra ma
lik bulunmalıdır. 

Halbuki bu ırünün ilimleri ge· 
nç ve bıyıksızdırlar. Saçlarını iti
na ile tarayıp şık elbiseler giydikle 
ri ve plaijlarda çoluk çooukla bira
rada denize girdikleri için ilk ba
kışda ilime benzedemiyorlar. Fakat 
bu okadar ehemmiyetli değildir · 

Şüphesiz zamanla ilimlerin de böy
le olabiledeği kabul edılecek

tir, Lakin genç alimler arasında 

«Ben ıi limiml•diye bağırıp kaflarında 
ki ilim yükünün ağır bastığını hisset
tiren müztarip bir yüzle dolaşanla
ra rastlanıyor. 

Bunlardan birini uazktan tanı .. 
rım: itme girdıği zaman kendisin· 
den başkasının konusmasıoa müsa· 
ade etmez ve nutku esnasında of
laıp pulluyarak ikide birde vahim 
bir bıçak yarası varmış gibi elini 
başına götütrür. Dınleyenler için 
bu müztarip başa acımamak elden 
gelmez. 

Böyle bir zat herkesin önün· 
de diz çöktüğü eski alim kılık kı 
yafetine ırirmiş olsa bile beklediği 
itibarı görmek şöyle dursun, dinle 
yicileri nazarında. merhum Süley
man Nazifin teşhis ettiği ,. ilmi 

k a fasına sokmadı ğı için kafasını 
ilme sokmuş )) bir ilim torbası ol
maktan kurtulamıyacaktır, 

Her.şeyden evvel ilimin rabat 
bir yüzü ve bir baylı tevazuu ol
malıd ı r. Belkide ilmin hazmi güç 
bir ırıda olduğu sezildiği içındirki 

umumi arzu ilimin, sıhhatça ((çü
rük)) denilen cinsten bir ihtiyar 
olması merkeziııdedır. 

·Ak,amdan• 

YANLIŞLAR 
{ Baştarafı ikincide J 

olmahdır» mü tali.asını yürüten Ame· 
rikalı «Star» gazetesiyle «lngilizler 
Boğazlara hücum etmelidirler» bu· 
yuran sabık Amerikan deniz kur
may başkanı «Starling> cenapları 

verdiler, «Star» le ~starling» ara
sındaki fark bir «ling» den ibaret 

olduğuna göre vaziyeti görüş ba
kımından aralarında bire beş nis· 
betinde bir mesafe lazımdı. Zaten 
ling, beş manasına gelen Erm enice 
«ling» le ayni vezinde degil mi? 
Bilmem siz ne buyurursunuz; fakat 
bana kalırsa bu yanlışları Nasred· 
din Hocanın taşıdığı koltukaltı 
saldırması bile kazıyamaz. Ameri· 
kalılar, maşallah, yine rekor kır
dılar. 

* * * 

leri şimdiye kadar -

Sovyet piyade sıkıntısında tayyaresı kuvvetleri tarafın· 

düşürülmüş 
Londra 3 (a.a.) - iyi ha

ber alan menbalardan öğrenildi

ğine göre, lngiliz avcı tayyarele
ri iki harp senesi içinde 4500 
den fazla düşman tayyaresi tah
rip !etmişlerdir. lngiliz zayiatı 
1400 tayyareden ibarettir. Fakat 
450 tayyarenin pilotu kurtulmuş

tur. 

:::t:üd:ı~: eı~ı- S e h r i n s u t ev z i 
müstahkem şehrin 

::~~~:inisu ::;:: merkezi işgal edildi 
etmişlerdir. Yiye- Ruslar Tallln'i bo-
cek noksanı yü- Şalttlklarını blldi-
zünden şimididen riyorlar 3 tayyare dali 

Bremen limanı bombalandı 
Londra 3 ( a.a ) Hava 

nezareti istihbarat servisinin bil
dirdiğine göre, pazartesi öğleden 
sonra Bremen limanı, bombardı 
man servisine mensup bir uçan 
kale tarafından çok yüksek bir 
irtifadan bombalanmıştır. Hiç bir 
düşman tayyaresine rastlanma
mıştır. Kara müdafaası faaliyete 
geçmiştir. 

Bir Alman iaşe gemisine 
hücum 

Londrn 3 ( a.a ) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

lngiliz bombardıman tayyare· 
leri avcı tayyarelerinin refakatin
de olarak •dün sabah alçaktan 
uçmak suretile Dönkerk açıkla· 
rında bir düşman iaşesine hücum 
etmişlerdir. 6 tayyare dali gemi· 
si ve 4 torpidobot tarafından hi· 
maye edilmakte olan gemi iki 
isabet almış ve dumanlar içinde 
kalmıştır. Avcı tayyarelerimiz 
( Messerşimt 119 ) tipinde iki 
tayyare düşürmüşlerdir. 

Dulupınar'dan 
intibalar 
(Baştara/ı ikincide) 

indirmişti. Y anım a sokulan Hasan 

oğlu !sa çavuşa: Nasıl oldu bu iş 
diyorum. Tarihin seyrini kaç defa 
değiştirenlerden biri olan koca a
rlam tıpkı bostanın su yollarını 

d~ğiştirıniş bahçivan tevazuu ile: 
Basbayağı oldu. Ba~ka türlü ola
cak değildi yal. .. Diyor. 

güçlüklerle karşılaşmış bulunan 
Qdesadaki mahsur Sovyet kuvvet
leri içecek suyun da kesilmesi üze
rine daha büyük müşkülata maruz 
kalmış olacaktır. 

Dinyeper üzerindeki nakliye 
flasıtaları bombalandı 

Berlin: 3 [a. a.J - Alman Ştuk
ları •. dün Dinyep.r üzerindeki şe. 
hir nakliye vasıtalarını bomLala
mışlar ve bir monitörle 6 duba 
batırmışlardır. Bomba isabeti alan 
diğer 4 monitör yanmağa başla
mıştır. Manevra ~abiliyetini kaybe
den gemiler nehrın cereyanına ka .. 
pıldığından bunlara da zayi olmuş 
nazariyle bakmak gerektir. 

Ruslar Tallin'i tahliye ettiler 
Mo•kova: 3 [a. a.J - Sovyet 

tebliği: 
2 eylülde bütün cebe boyunca 

k talarımız düşmanla muannidane 
ç:rpışmışlardır. şiddetli muharebe
lerden sonra kıtalarımız Tallin'i 
tahliye etmişlerdir. 

Şimdi elde edilen mütemmim 
malOmata nazaran 30 ağustosta 
tahrip edilen düşman tayyarelerinin 
adedi evvelce bildirildiği gibi 31 
almayıp 75 tir. Aynı güne ait zayi
atımız ise 22 tayyareden ibarettir. 

Karelide bir Rus hava 
meydanına hücum 

Helsinki: 3 (a.a) - Resmi 

tebliğ: F in bava lı.uvvetleri dün 

Kareli berzahında bir düşman 

tayyare meydanıoa hücum etmiş
ler ve bir düşman tayyaresi tab
rib etmişlerdir ve dii'er bir Sovyet 
tayyaresi de hasara uğratılmıştır. 

Müşahede edilen şiddetli infılak· 
lardan anlaşıldığına göre, bir mü· 
himmat depo•una isabet v•ki ol
muştur. Marmansk demiryoluoa 
karşı yapılan bir hücum esnasında 
3 lokomotif tahrib edilmiştir. Tay
yarelerimiz Sovyet yürüyüş kolla
rını bombalaoaışlardır. Zayiatımız 
yoktur. 

limen gölü cİflarında çev• 
rilen Rus askerleri 

Berlin: 3 (a.a) - D. N. B. 
ajansının öğrendiğiue göre, Alman 

E.vet, başka türlü olacak de
ğildi yal .. Her düşmana tepeden 
bakan ve krndinden bu derece 
emin olan bu koca baş ta, bu 
başlar da eğilecek değildi yal •• 
Çocuklar kadınlar, köylüler, _genç· 
ler' ihtiyarlar hepimiz bayragı tu• 
tan o çelik kola bakarken a.leta 
yaratıcısını seyreden birer . k~l 
minneti duyuyoruz. Çünkü hepımız 
bıliyoruz ki buırün ıe~arüs eıtıği· 
miz bütün nimetleri şimdi hatıra- Ona birşey söyliyemedim. O-
ları önünde baş eğdigimiz, gözyaşı nun, içinde şehit Mehmedin çelik 
doktüğümüz bu aziz ölürler doğur eline gazi Mehmedin konduracağı 
dolar. busenin •ıcaklığı ile ayrıldım. Biraz 

sonra gerid• kalan Zafer Tepenin 

Oradan ayrılırken Hasan 
19 sene evvel Mustafa L•mallerin, 

oğlu lsa çavuşa: Haydi, 
lnönülerin, Çakmakların kumanda-

diy.,rum. B"raber gidelim. Biraz sındaki Türk topçusu tarafından 
konuşuruz. Onunu ıslak gözleri hi· 

ağaçları bile dümdüz edilmiş çır-
li ibid•ye takılı sesi titriyor: l k 

Çıplak sırtına baktım. Ve o çıp a 
- Ben kalacağım. Herkesin l 

sırt bana üzerinde geçmiş havsa •· 
dağılmasını bekliyecegim diyor. 

b d Ya sıamaz hatıraları düşüne düşüne Ve kulağıma eğilip ıi i eyi göste· " 
rerek ilave ediyor: Ben 11 saat· saçları dokülmüş yorgun ve esa-
lık yoldan bu eli doya doya Öp· tiri bir filozof başı gibi ıröründü. 

bataryası muharebe 
mıştır. 28 nakliye 

harici 
treni 

kılın
vabim 

hasara uğradıklarından demiryol
ları üzerinde hareketsiz kalmışlardır. 

Alman tayyarelerinin Mur
mamsk cenubunda faaliyeti r 

Berlin: 3 (a.a) - D. N. B. 
ijan•ının öğrendiğine göre, Alman 

savaş tayyareleri Murmansk'ın ce .. 
nubundaki bölgede faaliyette bn-

lunmuşlar ve tayyare meydanla· 

riyle diğer askeri tesisata karşı 

yaptıkları mükerrer 
mükemmel neticeler 

hücumlardan 
almışlardır. 

Alakurtti'nin şarkında Sovyet 
kuvvetlerine karşı bomba hücumu 

yap ıl nış ve alçaktan uçmak sure
tiyle bu kıtalara tayyarelerdeki 

diğer silahlarla ateş açılmıştır. 

Yapılan müşabedelerden tahribat 
vukubulduğu anlaşılmaktadır. 

Dinyeperde muharebeler 
Budapeşte: 3 (a.a) - Şark 

cebhesinde Macar aiansına verilen 
haberlere göre, Dinyeper boyunca 

bir çok yerlerde düşmanı tardet
mişler ve bir çok mübôm sevkul
ceyş noktaları zaptetmişlerdir. 

Sovyet kuvvetleri ehemmiyet· 
siz keşif hareketleri yapmakla ik

tifa etmislerdir Bu .ııünasebetle 

155 Rus esir alınmış, bir sal ve 
müteaddit sandal i ğ ti n am edilmişt i r. 

Macat tayyar e dali bataryaları 

bir S ovyet avcı tayyaresiyle bir 
bombardıman tayyaresi düşürmüş-
!erdir. 

Bir Sovyet torpido muhribi 
mayına çarparak battı 

Berlin: 3 (a.a) - Askeri bir 
menbadan öğrenildiğine göre, Al-

man mayınl~rına çarparak batan 
Sovyet gemileri arasında Straşna 
adında bir de torpido muhribi 
bulunmaktadır. 

Straşoa 18 Ağustosda Oysel 
açıklarında bıtmıştır. Bir Sovyet 
mayın döken gemisi de 27 Ağus· 
tosta Jominda açıklarında bat· 
mıştır. 

1- . 
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Bu J gece Nöbetci eczane 

Toroseczanesi -
( yenicami yanında ) 

mek için yayan geldim. Naci Sadullah 

,,==============~~~=======:::;;;;;================~ 

Deniz ortasında bulusan kuzenler 
i ngilizlerle Almanlar arasında büyük deniz 

harpleri olmamakla beraber ikide bir çar

pıtmalar ekaik değil, geçenlerde de şöyle bir 
vaka olmuş. 

Hollanda açıklarında bir lngiliz kruvazörü 

bir Alman kruvazörile karşılaşmıştır. Tabiatile 
iki taralda hemen ateş açmış ve neticede bir 
saatlik bir harpten sonra Almanlar lngiliz ıre
misini batırmışlar • 

Tabii bu eınada yüzlerce ıremici denize dö

külmüş. 

Yaka yerinde duran Alman gemisi hemen 
tahlisiye sandallarını indirerek denize döktüğü 

düşmanlarını bu sefer toplamağa başlamış. Ge
miye getirilen bu esirler arasında lngiliz kru· 
vazörünün kaptanıda vardır. 

Gayet insan bir adam olan bu lngiliz, va
ziyetinin nazikliğine rağmen. onu esir eden 
Almanlara merakla ıorar: 

- Yahu .• , der, benim sizin tarafta dövü. 
ıen bir kuzenim vardır. Kendiıi küçükten Al
ınanyadı büyllmllş n Alman tebaı11 olm11f-

tur. 

Adı lalancadır. Kendiıinden bana haber 

verebilirmisiniz.? 

Zavallı kaptanın aldığı cevap şudur: 

- Muhterem kaptan, eğer hakikaten sev· 
ırili kuzenini görmek istiyorsan on dakika bek
le; kendisine haber verelim. Zira o, senin ıre

minı batıran bu Alman kruvazörünün kapta

nıdır. 

• 
lngilizlerin 

yüzükler 
tir. 

Harb:n logil· 

terede yaptığı 
büyük tesirlerden 
biride evlenmek-

Harp başlıyalıdanberi lngilterede evlenen 
recçlerin miktarı sayıaız surette artmıştır. Zi
ra her genç ölüm tehlikeıinden, gidip ıreri 
gelmemekten korkarak bir an evvel evlenme· 
ğe bakıyor. 

Ba vaziyetten berk .. memnaadv. Gea9ler 

evlendikleri için seviniyorlar. Aileler çocukla
rının saadetlerini gördükleri için, hükOmet de 
nüfusun artması "bt" ı· · d ı ıma ını üşünerek memnun· 
dur. 

Fakat gelelim, evlenmek hadisesinin bu 
beklenmiyen fazlalaşması, mücevhercileri ser
sem etmiştir. 

Bu zavallılar yüzüklere altın yetiştireme
mekten şikayet ediyorlar. fakat bakıyorlar ki 

iş şikayetle bı t mi yor. Zira ellerindeki altın 
mikdarı günden güne azalmaktadır. 

Tutuyorlar, mfocevhercilerin hepsi bir ara
ya ırelerek bir içtima yapıyorlar. Netice bun

dan böyle bütün yüzüklerde kullanılacak al
tın mikdarını tahdit etmeğe karar veriyorlar. 

Her kim olursa olsun, kendisine yapılacak yü• 
zükte yalnız yüzde 2 veya 3 nispetinde altın 

bulunacaktır. 

işin tuhafı bu kararın tatbika başlandığı
nın ilk ırünil yüzüğün!i bu şekilde yaptırmaga 

mecbur olan z.>t mücevhercilerin bu içtimada
ki raial olmuyor mu? 

Şimalde büyük 
harekat yapılıyor 

( Baştaraf ı birincide ) 

yenmek azmile iki aykırı cephede, 

genişlik, şümul, kullanılan kuvvet 

ve vasıtaların azameti ve nihayet 
muhtemel neticeler itibarile dünya• 

nın henüz görmediği derecede bü
yük iki harb güttüğü halde çift 

ctpbede har bedi yor denemez. Eğer 

lngiltere bir taarruz ordusuna ve 
bunu Almanların işgal ettikleri sa· 

hillerden birine nakil ve ihraca im
kan vorebilecek vasıtalara malik 

bulunup da böyle bir hareket yap• 
mış ve Avrupanın batılarında Al

manlara hakiki bir kara ve hava 
harbi açabilmiş olsaydı, ancak o 

zaman Sovyetlere tesirli yardımda 
bulunmuş ve Almanları müşkül olan 

iki cepheli harbe icbar etmiı olur

du. 

Bu mülahazalara rağm•o Al
manyanın, üzerine ne kadar güç, 
tehli keli ve azim mes'uliyetli bir is 

almış olduğu meydandadır. Sovyet 

Rusyanın yalnız pek çok insan ya

ni asker kaynaklarına değil ayni 

zamanda muazzam uçak, tank ve 

her türlü siliih ve barb vasıtalarına 

ve bütün bunları harbde inad, azim 

ve sebatla kullanabilen iyi teşkilat

lı bir orduya da malik ve sahih 
bulunduğu şu 10 haftalık muhare
belerle sabit olmuştur. 

S ovyet ordularının geçen Fin 
- Rus harbinde gösterdikleri asa

biliyetler, şiddetli kışın elbise ve 

teçhizatı noksan olan Sovyet as

kerleri üzerindeki dondurucu te

sirine hükmolunabileceği gibi o ta

rihtenberi Sovyet ordularında ba
zı ıslahat yapılmış olması da müm• 
küodiır. 

Elhasıl, ne olursa olsun, Al
manların RJsyaya karşı açtıkları 

harbin güçlükleri Atlaotikte, Ame
rikaya dayalı olan, lnıriltereye kar

şı marttanberi şiddetle güttükleri 
büyük deniz seferinin çetinliklerin
den aşa~ı kalamaz. 

Almanların Ru•yada ve At
lantikte yapmakta oldukları barb

ler tehlike ve me•'uliyet cihetleri 
de birbirinden daha çetindirler. 

Çünkü Almanya bu harblerden bi
risini kaybedip d iğerini kazansa 
bile gene bütün harbi kazanama
mış olur. 

Almanyanın bn harbte galib 

gelebilmesi için hem Rusya ve 
hepı de Atlantık harbini kat'i su

rette kazanması lizımdır. Bu se ... 

heple o, bütün kuvvetlerini bu iki 

harb alanlarına komuş bulunmak

ta ve hasımları da ( lngiltere _ 
Rusya - Amorika ) bu" t.. . k" un ım an .. 
larile de Rusyada ve hem de At· 
!antikte ona karşı k • omaga gayret 
etmektedirler. 

Almanların Atlantikte harbi 
kazanmaları · · · · ı . ı ç ın ıngı tere ıle Ame-

rikanın yerle rine koyamıyacakları 
kad ar vapur sayısını yeni yapılan
lara nazaran çok daha artırabil
mesi lazımdır. llu da denizlerde 

çalışan ve seyreden Alman deni

zaltı gemilerinin her ay muayyen 
bir miktar dalta artırılmalarile 

mümkün bir hale gelebilir. Görü· 

lüyor ki Atlantik harbi öyle çabuk 
bitecek bir harb değildir. 

Rusyada harbin kıştan evvel 
neticelenmemesi Almanlar için bü

yük bir mahzur teşkil etmez; bel
ki bazı noktalardan faydalı bile 

olabilir. Çünkü alman ordusunun 

bir kış harbine Sovyet ordusundan 
daha iyi ve daha ziyade hazırlana· 

bilmesi ihtimal ve imkanı ziyade
siyle mevcuddur. Bu itibarla Al
man ordusunun Sovyet ordusuna 

tefevvuku bu cihetten de artmış 
ve bu Alman silihlarına ehemmi~ 

yetli bir üstünlük temin etmiş 

olur. 

Almanların Rusyada harbi kay
betmelerini Sovyet ordulrı bakiye

lerinin Ural dağlarına, Volgaya 
veyahut kafkasyaya çekilmeleri de 
temin edemez. 

Ruslarn Almanları mağlOp edebil
meleri için de onlara büyük huv • 

vetlerle taarruz ederek Alman ordu
larını bozmalrı ve bududların ge • 
rilerine atabilmeleri lazımdır. 

Bu da ancak harbin çok uza
muile ve logiliz ve Amerikan yar· 

dımlarile ve Rus tank orduları ve 
yeni Rus haya harb filolari üretil· 
meıile mümkün olur. 

( Cumhurl,.ot't•ıı 
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Bor Talebe okutma ve koruma! 
birliği idare heyeti azaları 

- Dünden artan -
deruhde ve işbu nizamname hükümlerini aynen ve temamen 
mutelea ve kabul eylediğine dair bir beyannametanzim ede
rek cemiyet idare heyetine vermesi lazımdır. Bu beyanname 
ile teahhüt ettiği aidatın ilk iki taksiti cemiyet veznesine teı· 
lim olunmak icabeder. Bunu milteakip idare heyetince cemi
yete aza olan şahsa kaydının yapıldığı derhal yazı ile tebliğ 
olunur. Ve ihzar edildiği zaman dahi cemiyetin rozeti bedeli 
mukabilinde keııdisine verilir. 

Cemiyetten çıkmak şartları 

Cemiyetten çıkmak şu şartla olur: 

A- Siyasi ve medeni haklarını kaybetmiş olanların ala
kaları kendiliğinden kesilir. Bu taktirde müterakim aidat ken· 
disinden aranmaz. Fakat aidat olarak peşin yaptığı tediyat· 
da iade edilmez. Ve teberruatı da cemiyetin malı kalır. 

B Cemiyetin gayesine muhalif harekette bulundukları 
tahakkuk edenler idare heyetince cemiyetten ihraç olunur. 
Bu keyfiyet alakalıya yazı ile tebliğ olunur. Onbeş gün zı.r· 
fında itiraz olunursa bu ihraç kararı kat'iyet kesbetmez. Bu 
taktirde umumi heyet ilk alelide veya fevkalade içtimaında 
bu itirazı tetkik ve tahkik ile ihraç kararını ya ref veye tastik 
eyler. Ve tastik halinde müterakim aidatın kendisinden aran· 
masında devam olunur. Aidat olarak peşin yapıldığı tediyat 
geri verilmez. Teberruatı cemiyetin malı kalır. 

C Tahriren idare heyeiine bildirmek suretiyle her aza 
cemiyetten çıkmak hakkına her zaman maliktir. Şu kadar ki 
ayrıldığı ay sonuna kadar olan aidatını uermesi lazımdır. Ve 
bu şahsın o tarihe kadar peşin verdiği aidat ile teberrüatı 
ifa ve tediye etmiyenler hakkında cemiyet idare heyeti ma· 
rıfetiyle hukuki yollara müracaat eder. Cemiyete giren aza 
cemiyet merkezinin bulunduğu mahkemeleri selahiyettar ka· 
bul etmiş sayılır. ikametgahını değiştiren aza bunu cemiyete 
dc:rhal bildirmeğe mecburdur. Aksi taktirde eski ikametğahı 
muteberdir. 

5 Cemiyetin hiç bir yerde şübesi yoktur. 

Umumi heyet 
6 Cemiyetin umumi heyelİ mukayyet azanın muayyen 

devrelerde veya lüzum görülen zamanlarda münasip mahal· 
de içtima etmesiyle kurulur. 

Umumi Heyet fevkalade olarak 
1 idare heyeti karariyle veya murakiplerin milnferiden 

veya müştereken lüzum gördükleri hallerde ( bu içtimaların 
zamanlarını idare heyeti tayin eder. ) 

2 Cemiyete mukayyet azanın beşte birinin talebi üzerine 
( bu içtimaların zamanları murakiplerin dah.i iştirakiyle topla· 
nacak olan idare heyetince tespit olunur. Şu kadar ki İçtima 
tarihi talebin idare heyetine tevdi edildiği tarihten itibaren 
onbeş 15 günü tecavüz edemez.) 

Umumi heyet alelade olarak her yıl ağustos ayının ilk 
onbeş günü içinde idare heyetinin tensip ve ilan edeceği gün· 
)erde ve yerde toplanır. 

Umumi heyet, gerek fevkalade ve ııerek alelade içtimalara 
davet edilince keyfiyet ruzname ile birlikte cemiyet azasına 
idare heyetince tahriren bildirilir. Ve ayrıca cemiyet merke· 
zindeki levhaya yazılır. Ve herhangi bir veya bir kaç gazete 
ile de ilin olunur. Köyle~deki. azaya ~~are heyetince münasip 
görülecek vasıtalarla te?lığat ıcra .edılır. A_za tarafından iste
nir imkanda bulunursa ıdare heyetı, murakıp raporları vesa· 
ir raporların suretleri içtimadan evvel talebeden azaya veri
lir. veya gönderilir. Bununla beraber her azanın cemiyet 
merkezinde bunların asıl veya suretlerini görrneğe selahiyeti 
vardır. 

Madde 1 - Mukayyet azanın dörtte biri tayin olunan 
günde ve yerde hazır bulunursa umumi heyet kurulmu1 
olur. Aksi taktirde içtima en çok 15 gün sonraya bırakıla· 
rak ilin ve ihbar olunur. Bu ikinei içtimada İştirak eden 
azanın mikdarı ne olursa olsun heyeti umumiye içtima etmiş 
sayılır. Şu kadarki fesh kararları hakkında cemiyetler kanu
nunun 27 inei maddesi hükmü mahfuzdur. Umumi heyet 
içtimaları lüzum hasıl olan hallerde cemiyetler kanununun 
65 inci maddesi hükilmleri dairesinde geri bırakılabilir. 

8 Umumi heyetin reisliğini iptidaen idare heyeti reisi 
veya reis vekili ve mevcut değillerse murakiplerden birisi 
yapar. Ve yoklamayı müteakip umumi heyetin asil reis ve 
reis vekili ve katipleri seçilir. Umumi heyet Je müzakereler 
ruzname üzerinde cereyan eder. Bununla l:.eraber mevcut 
azanın onda biri tarafından talep olunursa arzu edilen mev
zu müzakereye konur. Umumi heyet kararlarının mevcud 
azanın ekseriyetiyle ittihaz eder. 

Reylerde musavat olursa reisin bulunduğu taraf ekseri
yet itıbar edilir. Azalardan hiç birisi diğerine vekalet ede
mez. Her azanın bizzat istimal etmesi şartiyle ancak bir reyi 
vardır. Umumi heyet kararları, içtimada hazır bulunmıyan ve 
ya bulunup da ekalliyet reyine dahil olan aza hakkında da 
muteberdir. Ve onlar tarfından da kabul edilmiş olur. 

9 Umumi heyet, cemiyetin bütün kudretlerini ve ıe!Ahi· 
hiyetlerini haizdir. Ve onun en yüksek ve nihai mercii ve 
mümessilidir. 

a) Ana nizamnameyi tadil etmek. 
b) idare heyeti ve murakipler tarafından verilen senelik 

veya muayyen faaliyetlere müteallik raporları münakaşa ede
rek karara bağlamak. 

c) Teklif eidlen bütçe üzerinde ve müstakbel faaliyet 
proğrı.mı etrafında müzakereler yaparak kararlar ittihaz 
etmek. 

d) Kat'i hesaplara mütedair raporlar üzerine cemiyetin 
bütün evrak ve mevcudatını kendi arasından veya hariçten 
intihap edeceği encümen marifetiyle kontrol ettikten sonra 
karar vermek. .... 

BUGON 
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k) Cemiyetin feshi hakkında cemiyetler kanununun 27 ı 
inci maddesi hükümleri dahilinde karar vermek. Belediye Riyasetinden 

f) idare heyeti azası ve murakipler hakkında hukuki 
mesuliyet kararı vermek. 

g) Cemiyet gayelerine maddeten veya manen büyük 
hizmetlerde bulunmuş olanları cemiyetin şükran defterine 
kayıt ve tescil için karar vermek. 

h) idare heyetinin ve mürakiplerin milstakbel faaliyetle
ri hakkında direktif vermek. 

Uumumi heyetin vazife ve selahiyetlerini teşkil eder. 

Hesap yılı 

Mabee 10 - Cemiyetin hesap yılı her senenin Eylul 
ayı iptidasında başlar ve ağustos sonunda hitama erer. 

Her yıla ait hesaplar, hesap yılının hitam bulduğu tarih 
ten sonra toplanacak alelade umumi heyetde tetkik olunur. 
Hususi vaziyetler ve fevkalade sebebler müstesna olup bu 
taktirde umumi heyet cari sene içinde bile hesapları diledi
ği şekilde tetkik eder. 

( Bütce) 
11 Bütçenin varidat kısmında bir sene zarfında elde 

edileceği tahmin edilen nakdi ve aynı varidat ile geçen yıl
lardan devren gelen nakdi ve aynı mevcudı- t gösterilir. 

Maarif kısmında ise evvelemirde elde edilecek muhtemel 
nakdi ve ayni varidatın enaz yarısı inşa olunacak mektep 
bina ve vesaiti için tefrik ve tahsis olunduktan sonra gerisi 
işbu nizamnamenin ikinci maddesinde yazılı diğer maksat· 
!arla idare masraflarına icabeden miktar ve nisbetde tevzi 
olunur. Her hangi bir maksada ayrılmış paradan tasarruf 
edilecek paraların idare heyetince diğer maksatlardan han
gisine tahsis olunabileceği ayrıca gösterilir. 

Kati Hesap 

12 Kati hesap bütce ile mütenazir bulunmak ve bütün 
tafsilatı ve mucip sebebleri ihtiva eylemek lazımdır. Bunun 
şekli idare heyetince tayin olunur. 

Cemiyetin varidatı 
13 Cemiyetin varidatı aşağıda gösterilenlerden terekküp 

eder. 
1 Azanın her sene değiştirebilmek ve ayda yarım lira· 

dan aşağı olmamak üzere verecekleri aidat ( elli kuruştan 
aşağı miktarda verilmek istenen mebaliğ, ancak teberrüat 
olarak kabul edilir. Fakat bu meblağ tediye edene azalık 
temin etmez. ) 

- Devamı var -

YAZLIK BAHÇESİNDE 
Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 
Türkçe sözlü - Şark musikiii 

E O O 1 E 
Gantörü'n 

Ali Baba Hindistanda 
liafleten : Renkli Mlkl Mavus 

Suvara 
e,15 

Pek yakında Pek yakında 
(Ay Doğarken) 

Nelson Edi - Janette Macdonald 

YAZLIK SiNEMA 
BU 

Seyircilerine ıen, neı'eli, zarif fle leflimli bir film 
takdim ediyor: 

IRENE DE ZILUKY R. LEFEVRE 
Tarafından yaratılan hareketli, /cuflvetli oe kalıkalıalı 

Paprika 
Fransızca sözlü filmini ııidip 

1 1 
Emsal.;lz bir muvaffakiyetle 

gilzel şark filmi 
devam 

glSrllnüı. 

eden mevılmin en 

Aşağıda yazılı ruznamedeki meselelerin tetkiki · · 8 _ 
l d' M ı · . . f k 1 d ıçın e e ıye ec ısının ev a a e olarak toplanmasına lüzum hasıl 
olmuştur. 

Belediye meclisinin 11 Eylul 1941 perşembe gilnü saat 
10 da toplanacağı ilan olunur. 

RUZNAME 

1 - Beled!ye memur ve müstahdemlerine ait tekaüt 
sandığına beledıye büdçesinden verilecek hisse 

2 - Asker ailelerinden muhtaç olanlara yapılacak yar
dım hakkında belediye bütçesinden verilecek tahsisat . . 

1 
ve 

vergı veresım ere vapılacak zamlar. 
3 - Tasfiye halinde bulunan şehir içme suyu sondaj 

kuyuları müteahhidinin müracaatının tetkiki. 
4 - Mezarlık tarifesinin tetkiki 
5 - Belediye encümenine bir azanın seçilmesi. 

1208 

Maraş a.skerlik Satın Alma komisyonundan: 
Mıktarı Muhammen bedeli Irk teminatı 

Cinsi Çift Lr. kr. L r. 
Fotin 7500 60.000 00 4500 00-
Yemeni 7500 30.000 00 2250 00 

1 - '. ukarıda cins ve miktarları yazılı 7500 çift fotin 
ve yemem 26-8-941 den 26-9-941 tarihine kad • 

1 ı 1 'h 1 . ar pa zar ı;c a ı a esı vapılacaktır. 

2- İsteklilerin heıgün Maraş askerlik şubesinde Satın 
alma komisyonuna müracaa·ları ilan olunur. 

1207 
-~·~~~~~~~~~~~~~ 

C. H. P. Seyhan Vilayeti 
İdare Heyeti Riyasetinden: 

Konferans salonunda yapırılacak (6635) lira 28 kuruşluk 
sahne tesisatı ile noksan inşaata talip çıkmadığı için tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 4- 9- 941 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat (17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası 
salonunda yapılacaktır. 

İştirak etmek istiyenler muvakkat teminat olarak (497) 
lira (67) kuruş vermeleri ve bu gibi sahne tesisatı yaptıkları· 
na dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. Keşif ve şartna
meleri görmek istiyenlerin parti kalemine müracaatları 
ilin olunur. 16-25-31-4 1148 

Zayı askerlik tezkiresi Aziz Pamukçu Fab-
24-7-929 tarihinde 41 

inci alay birinci tabur 3 llncü 
bölükten almış olduğum as
kerlik tezkeremi zayi ettiğim
den yenisini alacağım için es· 
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Geyhan kazasının Hami· 
dik bucağı köyünden 319 te· 
vellütlü Ali oğlu Abidin Koca 

1209 

somerbank Adana 
Pamuk satınalma 

Brosu 
Çukurova mıntakala
rında 941-942 pamuk 
mahsulünü mübayaa-

ya başlamıştır 
Sümerbank Adana Pamuk 

Satınalma bürosu bu sene 
Malatya çırçır (Sabık Şinasi) 1 
tabrikasını da idaresine alarak 

rikasından : 
Sayın müşterilerimize 

Fabrikamız sigortasız ol· 
duğundan müessesemizde e• 
manet bulunan kütlü, koza 
çiğit ve balyalı pamukları 
olanların sigortayı kendi nam• 
!arına yaptırmaları aksi tak
dirde her hangi bir zarar 
ve kazadan dolayı fabrikamız 
mesuliyet kabul etmiyeceği 
ilan olunur, 3 -4 1190 
-.-:---:::--::----. 
Adan aDoğumevi 
Baştabibi doktor 
Süleyman Kuntalp 
Doğum ve kadın hastalıkla

rı mütehassısı 

Hastalarını, Abidin paşa 
caddesi yanında B. Müslim 
apartimanının birinci katın
daki evinde kabul v e 
tedavi etmiye başlamıştı. T e· 
lefon numarası 272 

1-15 faaliyetini tevsi etmiştir. _________ 1_1_9_9..,: 
Çiftçi kütlü. koza ve pamu· Ad 
ğunu fabrikaya getirmektedir. ana askerlik daire-

Ayni zamanda 940-941 • f ı k • 
devresinde muhtelif mıntaka· Si Sa ına ma OffilS-
ıarda teşkil ettiği mübayaa yonundan : 
ekiplerinin de çalışma saha· 
tarını genişleterek Tarsus 1- 10 Ton sade yağı 
ve Ceyhana ilaveten Osma- kapalı ~arf_ ~sulile 8/9/941 

R h . pazartesı gunu saat ı 1/30 da niye, Erzin ve ey anıye mın· h 
takalarında da şubeler tesis i alesi yapılacaktır. 
etmiştir. Bu mıntakalarda mü- 2- Toplu tutarı 16.000 
bayaa başlandığı gibi çiftçiye lira ilk te'minatı 1200 liradır. 
h b 1 · k" · b" t• 3- istekliler muayyen arar u nıa, ım an nıs e ın. 

gün ve saatten bir saat ev· 
de kendi kamyonları ile mal- veline kadar teklif zarflarını 
taşımak ve derhal bedellerini Adana satın alma komisyonun. 
tediye etmek suretiyle her tür· adbulundurmaları ilan olunur. 
lü kolaylıklar yapılmaktadır. 23/2/629/8/4/9 1174 

ı 20 ı - ı ''l';"":ki_m_U'.".""r"""'.e t:-:-:ti-p -a':""I a-ca~ğ=-ız---: 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL Gazetemiz mOrettipbanesin• 
U. Neırlyat Müdürü : Avukat de çalışmak üzere iki mOrettip 

Rifat Y AVEROCLU alacağız. 
Baaıldıiı yer ı [ BUGON ] idare müdürlüiümüze mlira· 

Matba•tı- Atlana caat olunmalıdır. 
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Türkçe sözlü ve şarkılı 

Pek yakında 

Küçük Melek 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 
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