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DE DE BITA 
Royter 
Muhabiri 

---o---
Harbin Sovuat Rusuada 
nasıl karsııandığını 

anıatıgor 
---o--

Eondra (a.a) - Royterio 

Moskova muhabiri bildiri
yor: 

Almanlar1n bu teca•üıleri 
ile Sovyet Rusyayı gafil av-

lamamıılard1r. Stalin Alman
lar tarafından böyle bir le· 

cavüı~ uğramak ihtimalini 

biç bir umnn aklından çı· 

karmamı ıtır. Geçen ay bü
tün askeri ve sivil harp ha· 

zırlıkları modern bir şekilde 
yapılmışhr. 

İki sene zarfı da Alman 
ların yaptıkluından bitaraf 

bir müşahit gibi lizım ge

len deHler ahnmııtır. Ytız

biolerce kişi parmıütçülerin 

hOcumlarına karşı görecek· 

leri vazifeler için tamamen 
hazırla nmıılardar. 

Moskova radyoıu, Sovyet· 

leria her tarafta beyec&nlı 

sabaelere şahit oluoduiunu 

ve berkesin mndafaaya ve 

icap ederse 61meğe hazar 
olduğunu ve herkesten bir 

diıiplin talep edildiğini bil
dirmektedir. Moskova bugiin 
sakin ve vazifeaiai müdrik 
bulunuyor.Yeralb trenlerinin 

harici iıtaıyonlarıoa fazla 
nöbetçiler yerleıtirilmiıtir. 

_, -. - I -

Moskovanın ılk 
resmi tebliii 

----o--
Moskova ( .a)-Kn:ılordu 

bışkumand nhğıarn resmi 
tebliğine göre 22 haziran 
1941 de şafa ki beraber 
Alman kuvvetleri Balbktan 
Karadenize kadar uzanan 
sabada Sovyet Rusyaya kar
şı tecavüze 2eçmişlerdir. 

Günün birinci k11oıında 
yapılan bu hücum ve teca· 
vür; durdurulmuştur. 

ikinci kıımında iıe düş
man t büyük zayiat vererek 
bazı tabye yerlerini ve hu
dutta on beş kilometre me
safede bulunan üç köyü 
işgale muqaffak olmuştur. 

Avcılarımızın ve dafi b tar· 
yalarımın şiddetli teşi ku· 
şısında Almanlar 65 t yyare 
kaybetmiılerdir·. __ .. __ _ 
2 Günde 58 Al
man tayyaresi 

düşürüldü 
Loadra (Radyo s. 8.15)

nıımi tebliğ : 
Dün maaş ve Fransa üze-

rinde 30 Alman tayy reıi 
düşürülmüştür. Bunlarla be· 
raber son iki gün zarfında 
58 Alman tayyaresi düşürül
müıtllr. Buna · mukabil 7 
tayyaremiz iiılerine dönme· 
mittir. ----o----
Bitaraflıiımızı 

ilin ettik 
Ank r , ( a.a ) - Resmi 

tebliğ: Cümburiyet hükumeti 

o 
K 

merika ıl ~. r 
Sovuetıeru gardım 

taraf tarıdırıar 
--o--

BiN· 
KTI 

A anların 
ş rtları çok 

"' . . 
agır ımış 

---o--
Vaşington (a.a) - Moı· 

kovadan alınan haberle ıöre 
8. Hitler, Sovyet Rusyaya 
o kadar ağır tekliflerde bu· 
lunmuştur ki bunları Stali11 
kabul edecek olHydı keadi· 
sinin yerinde durmasına im· 
kin bulunmazdı. 

--.. --
Bütün göksek mektep 
talebeleri} orduuı ka

Rume a k r- bullerini istemişlardlr 
1 • B b 1 Londra (a.a)-Yine roy· 
erı esara ya ter muhabirinin vercliti 

Vaşington, (a.a) - Bura 
siyasi ve resmi mabfıllerde 
yeni Alman tecavüzü bara· 
retle müzakere ve münakaşa 
edilmekte ve So9yetlere de 
diğer miltt fikler iibi yar
dım edilip edilmiyeceği sua
line, .. edilmelidir., cevabı 
verilmektedir. Bu yeni hll
cum, AJmany&nın dünyayı 
fethetmek iıtediğine dair 
bir delil sayılmaktadır. 

--ll:lllt--

d • ı ı• 1 malumata böre Bütün So•· 
8 1 er tyOr ar yet Rusyada karartma ve 
Londra (13,30 Radyo)- pasif tedbirler tamamiyle 

Bükreıin verdiği malümata ittihaz edilmiı ve her yerde 
göre Romanya kuvvetleri vatanperverane tezahürler 
Besarapyada Birotu geçme· en son hararetli bir Hfbaya 
ğe muvaffak olmuılardır. girmiştir. 

--•-- Bütüıı yükıek mektep ta· 

Helsinki bom
bardımanedildi 

Loadra (saat 13,30 radyo) 
Helsenkinin neırettiği bir 
tebliğe göre Sovyet t yyare-

leri Helıeaki şehrini bom· 
bardıman etmiılerdir. 

Fin topçularının şiddetli 
ateşine maruz kalmıılard1r. 

Almanya • Sovyetler birliği 
barbı dolayısile hasıl ol o 
v ziy t muvacehesinde Tür
kiyeoin bit r flığını ilana 
karar vermiştir. 

!ebeleri orduya kabul edil
melerini istemişlerdir. 

---o--
Avustralya 
Başvekilinin 
Beyanatı 

Londr (a.a)-A.vuıtralya 
başvekili beyanatında, ba 
seferki Alman hücumuna• 
istihdaf ettiği gaye, Ukraa
ya buğdayl rını. Baku •• 
B tum petrollerini ele ı•
çirmek olduğunu ıöylemiı· 
tir. 

Genç ve yeai TthkiyeDİD bitaraf, ••rt, dDrBıt, nauıuı'klr •• ~vefah ıiyaaeU "0111, bütGn cihınıa sevri. 

•• ıtt ...... 11...mr br. 



1&111•• 2 
(RllklN dil) 

T ARIHTEN BiR YAPRAK 

UBAIÇI MUSTAFA Şehir Haberleri_. 
11111 Zuhur Ett~ ' DÜNKÜ ATLETiZM MUSABA

·~~~uldO . KALARI HEYECANLI OLDU 
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Ş•yet ıert davranılsaydı, 
ilerde patlak verecek is,an 
baıtınlabilirdi. Bilakiı: "Ya
maklar tecziyeden korkuyor
lar. Emin olmalan için niza· 
an cedidi Boğazdan çeke· 
lim !. dedi. Böyle de ya· 
pıldı. 

Neticede, Kabakçı Muıta· 
faaıa idareıinde olarak, ya· 
maklar, Boğazdan lıtanbula 
ıabili takiben y6rüdiiler. Bü
ylkdere çayında meıveret 
ettiler. 

Keaeilerine her taraftan 
Yeniçeriler, eski uıal bahri
yeliler, bilhataa baldırı çıp

laklar ilttikak etti. Çıi gibi 
ylrlyorlardı. 

Mua paıa, m&aafikçe bir 
rol oynıyor; tavuı••• kaç, 

' tazıya tut diyoru. Aıiler Et 
meydanına geldiler. Padit•· 
aa, on bir kiıllik bir liıte 
v•rerek 7eDilik taraftarları
DID &lcllıllmeaiDİ iıtediler. 

Padiph, en ~•evdiklerine 
kaçmalarını tavsiye etti. Ô· 
birlerini boğdurup naılarıaı 
aıilere vermek za'fıoı göı-

1 . terdi. Fakat asiler bunu da 
" kifi görmediler. 

Neticede niıamı cedidin 
dağıtılmaııaı, yeniliklerden 
vazgeçilmesine ve Üçüncü 
Selimin hat•iae karar veaildt 
D6rdilacü ıultan Muıb.fa 
talata çıkarddı. 

işte Kabakçı Mustafa. ba 
• irtica here ketinin şefidir. 

Sultan Muıtafanın cülfııunu 
mltealrip de rezaletlerine 

· devam etti. Bu htanbul ha· 
berleri, hududda mücadelede 
olaa ordu üzerind çok menfi 
bir tesir bırakıyordu. 

Diier taraftan, Avrupalı
lar Oımanh devletiDİn par
çalaamaııaı düı6nüyorlardı. 

Ordudaki Yeni çeriler de ıer· 
keı Pehlivan •i•yı ıımarhı· 
nk: 

- Sonu oar -

9EY-
:~ LUL 

Baha
rat 

h deposu 
,.'ili Her ciaı baharat, Tava· 
- ~ Jet e11aıı , kumaş ve mobil

ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Zaçyağı, FILIT ve 
clij.sr aıitler fiatler normal 
kalite ekıtradır. 

Cilt ve Ziibrevi Haıtahkları 
M6tehı11ısı 

DOKTOR 

Salih Soıiad 

lzmir irup birinciliği atle- ı 24.l/S rekor. Hasan (lzmir) 
tizm mü .. bekalan dlin öğle- ikinci. ikiDci. Seyfi (Balıke-
den sonra Alsaacak ıtadyo· sir) 6çiincü. Mümtaz (De· 
munda Aydın, Bahkeair, Bur- nizli) dördtincU. 
dur, Denizli ve lıpartadaa Sırıkla irtiıa 
gelea atletlerin ve lzmir at· Sliba (izmir) birinci 2.80 
Jetlerinin - iştirakiyle yapıl- :'metre. Nuri (izmir) ikinci. 
mtıtr. Mahmut (Balıkeair) üçü1acü. 

MüHbalar umu~iyetsitiba· 5000 Metre mukavemet 
-,-iy-le-heyecanlı olmuş ve mi· Mehmet (Isparta) biriaci 
safir balge atletleri arasnıda 18.7,4/S dakika. Hulüıi (de-

4iıdkbal için ümit verici de- aizJi) ikinci. Haaan (lıputa) 
recele.- alan gençler bulan· üçüncü. 

tiduğu _memnuniyetle iörOl·t Cirit 
•müştllr. Süha iımir birinci 44,89 
;; Saat bet buçÜkta ·- önde! metre. Kemal Balıkeıir ikin-
aıkeri baP.ıdo olduğu halde ci. lskender iımir &çünc&. 
atletler muntazam bir- geçit Balkan bayrak 
yapm. tlardır. Bunu milteakip Heyecan ve alika ile ta-
baado iıtikli l martıDı çalmıı kip edilen bu .;.&1abakayı 
ve ıaah bayraiımız meydan· izmirin A takımı 8 53 5/10 
daki ıeref bayrağımız mey· dakikada birinci olarak bi-
dan direiiae çekilmittir. tirdi, Diğer dereceler de 

Bndaa sonra program mu· ıunlardır : 
cibince miiHbakafara baılan· 
mıttır. lkiocl Bahkuir, üç&acli 

Mihabnkalara lzmirden 20, iımr, dördüncü Denizli. 
Aydından 14, Bahkesirden Umumi neticeler 
21, Burdurdan, 21, Denizli- lzmir bölge1i 107 puvaa· 
lideu 14 ve lspartadan 12 la birinci, Balıkesir 52 pa-
atl~t ittir ak etmiıtir. , ,. vaala ikinci, Aydıe 36 pu-

-·- 800 ... metre- yarı · s6rat: vaala üçihıcO, Denizli 19 
\ Biri Ali (lımir) 2,07 da· puvaala dördüne&, lıparta 
iikı, ikinci Hasan (Balıke· 15 puvanla beıioci gelmiı 
sir), üçüncü Ali (Aydıa). ve Burdur yalnız bir puvan 

Güllede: 1 almıştır. 
Atıf (lzmir) birikci, 11,73 

metre, Selman (Balıkeair) 
ikinci), A\aettia (lzmlr) 
üçüncü. 

Tek adım: 
H&seyia (lımir) birinci, 

5,92 metre atladı. Emin 
(Balıkesir) ikiaci, Kemal 
(Aydın) liçüncü. 

1500 mttrt: 
Ali (İzmir) birinci, 4,38,2/5 

d•kika. Kemal (hparta) 
ikinci, Salim (Aydın) liçüncü. 

400 metre ıürat: 
Ali Ö rme (Bahkesir) bi· 

rinci 58,115 ıaaiye. Ali 
(Aydın) ikinci, Hiaeyin 
(lamir) üç&nc&. 

Üç adım: 
Emin (lzmir) birinci, 12,59 

atladı. Fethi (Balıkeıir) ikin· 
ci, Hitam (İzmir) üçüncü. 

110 Maaia 
Birinci Süha iımir 77-215 

saniye, ikinci Yavuz İzmir, 

üçüncü Adnan Denizli. 
Yüksek atlamalarda 
Birinci Kemal Aydıcı 1.70 

atladı. ikinci Süreyya İzmir, 
&ç&ncü Hüseyin İzmir. 

100 metre ıtirat 
Birinci Hasan BiJil İzmir 

11,6110 saniye, ikioci Ke
mal Aydın, üçlacü Darmuı 
İzmir. 

Diık 
Bııiaci Abf İzmir 3~17 

metre, ikinci Allettin iımir, 
Üçiincll Haluk. 

200 Metre 
All•ttl• bmir) 

--1m--
SPOR HABERLERi 
lıtanbul, (Husu•i) - Milli 

küme maçlarına lı.tanbul ve 
lzmir takımları ara11nda de· 
vam cdilmiıtir. İlk maç Ga· 
latasaray ile Aıtınordu ara· 
ıında yapılmıı, Gal~tauray 

O 6 g•Hp gelmiıtir. 
Altay Fenerbabçe maçında 

iae Altay 2 ye karı• dört 
gol ile yenilmiıtir. 

Müessif 
kaza 
- .. --

bir 

Aydın (a.a)-Viliyet ka· 
za ve nahiyelerinde teftiı· 

terini yapmakta olan vali· 
miz refakatlerinde villyet 
nafia müdürü ve ııtma mlİ· 
cadele reiıi olduğu halde 

Sökenin Akköy nahiy'"siade 
teftiıi mtiteakip Menderes 
nehrini gemi ile gemi ile 
geçerlerken otomobil ne bire 
yuvarlanmıı ve aıtma m8ca· 
dele reisiyle nafıa mlidilrii 
boğulmuılardır. Vali Sabri 
Çıtak ve ıoförü mucize ka
bılinden kurtulmaılard1r. 

Sıtma mllcadele reiıiain 

ce1edi bulunmuıtur. Nafıa 
m&dllrltnln ceaedi heniz 
baluaamamııtır. Vazife kur· 
11ıaıaı D c:eıedi alqam Aydı•• 
•kle•ıa.~r. 
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DBli Memiı, zorlu bir dağ parçası 
ıoo Oıarıa karıııaııuır .T 

ıumnmı j 
Deli Memiş, uykuıunda11 Ukin bu iki ~ 

uyanır uyanmaz, yorganı delikanlı karı• k ,tt 
üzerinden f&rlatmıı, ıanki gelmez. gayri ilıt11. a ... _ .... 

güreş meyd•nında imiı gibi: leriaia gözlerio• JI'. 
- Oboydaaal .• vts birbirlerini teP 
Diye nira atarak ay•ia nağa ıliıerek b: ... 

kalkmıstı... mai• baılamıılat 1'~ 
Çocuklar, Deli Memişin Çünkü her i1.,.-

nlrasıaı duyu duymaz ev· mütbiı pebli••~ 
vell korkmuılar, yerletindea kanç endam•0 il 

yuor, bele • la 
hoplamıılar. sonra g6zleriai ~klan kanla ıi'' 
anahtar deliğine vererek, boğuımak hırıll• 
Memiıi seyre koyulmaı· uğruyordu.. dl 
lardı... Bir dai et•tlidl; 

Deli Memiı, yataktan aya· ılrerken raıt ı• ~ 
i• fular fırlamaz kendi pehlivana dar1110f 1"" 
kendine bir takım vücut yor: 
hareketleri yapmığa, yatak· - HemıebrİI•• 
lan yorganları havalandır•· S6ilit11 köyl•• •' 
rak oda içeriıinde mevcud nereden gider ?4 la .............. 
biitlln mau dolap gibi ığ1r Köyll o11Dık ııA 
ıeyleri koHara Uzerinde kal· son derecede ICof 
d k zeki bulaa•• ~ 

nara belki yaram ıaattaa daha bu yab•!~• 
fazla vücudunu yormuı, ••i• iite kim oldU»,,..J 
sola ııçramıı, dmmuştu... Söiütl& kay&al• 'd.; ~ 

* doğunu aaal etıo• bf. 
Memiı, ağaların ısrarı iize· yeti kavram•I• ~~ 

rine bir kaç giin d•ha bu· çası insanın 111• .,,. 
rada kalmıı, ve yine civar yiik diiğiin fçl• '""1' 
köylerinden birinde olacak, mata ıeldijilli 
büyiik bir düj-tiade güreı· bakııta aala111ııtı··· 
mek li%ere Kıleciktcaa ayıd- Sert bakıılı b' 
mııtı.. keskin a•zarl•~~:~ 

Halk, Memitl ıon derece pehlivandan ı-..ibi 
alelide bir İD ... ~-

coıkun tezahiirat içinde 
uğurlamıılar, yine davulları mek için öail•! et"'' 

kaç ıaaiye dlt111 
J• 

zurnaları yolunun llzerine k arı•.,. 
1 1 

b meyd.1nın eD .,,ıs: 
ııra amıt ar, u arslan yli- çuvalları gö•ter ~ 
rekli baba yiğit delikanlıya _ Otur lıelllf' '' 
bir nazar filin dokunmasın ıunlana ozeri0

' 

diye de ar kasından bir iıtirahat et! 
kaç oğlak boj-aıJ•m•ı- Diyordu... 1111 _,d 

llaıdı •• Memiı baO ,r~ 
Bir haftadır, Deli Memiıia lllzumıu ı6rl1-''~ 

varhjıle ayalanan lsöy kız- ıeıi, Koç Ô!IJ.,. 
ları, hep yollara dök&lmiiı· recek ıekild• ~ 
ler, ihtimal o gBn tarla la- - y orgall 

01
,,,, 

rıaa ritmemiıler, Memiıi IOD hele köyil• 1 ... 
olarak g6rmek içia yolanu bana da, b•lll 
önlemişler, son bir heyecanla ıf 
onu gözlemiıleıdi... gideyim!... 1,1"~ Koç Ömer, f•~' 

* kanhnuı bu c• _ııdlfı 
Memiı yine lnıbet omu· beter kuıkul~,t 

zuada yola düz&lmüş, belki ld•MI pehlivan o •-
ıekiz on gün dai tepe ytl· den akan bO t• 
rtlm&ıtü... düğünde glr•I ~t 

Aldığı tarif üzerine arhk disi gibi baba r4 
"S6ğiitll., köyllce gcldij'ini )arıyla koı~• 
anlamış, ve yollarda Hıt iıtiyea bir k•a::i 
geldiği ıabıılara l.öyft• yo· içinde ıtpbe1~•· 
lanu ıormai• baılamıf, veba Ôıner pebP.,..... 
blyllk d&jünde gibeşeceji ediyor batd•1 
o civarın baı pelalivanı Koç g6ıtererek: b' MI 
Ômere dtiien ı&rerkea raıt- - Otur 1,,... lamııtı... herhalde asılı 

Ne Ömer, Deli Memiıi, benzi1orsaDl 
•• de Dıli Mımi, Koç Diyorda .• 
0111.,.i ,., .... 
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Ek SUB A LA 
l/ lkTINDE 

AZ · ~J 
r 

EDECEKLER 
1'?6 Sayılı k-anunu un iki 
~.4~ ddesi değişti iliyo 
· • •ub ~.,11 • aylar hıkkın-

c .. ~~11 iki maddesini 
· .. Qlr it 1•11a ••un liyıhası 
•ıtıe ~l?Jqllli heyet ni

'''t ' b11 a llımıştır. De· 

deniz sınıfında binbaşı olmak 
için uzak ıeferler süvarisi 
\'eya çarkçısı şahadetnume· 

sioi baiz olmak lazımdır. 

tt tlı•dd ·ı 
•ıab e 1 e haz!rda nuda zikreclilen askeri müd 

. ' teç .... ~Ylatuı ıilib al · 

Bu mııks tla terfi kanu· 

'-Gdd'"'Yeıa ıivil bayat- ddiD ıülü.üaü filen if et· 
"'d •ti · mck u-zer• müracaat eden· 
"' '" trı de hizmet- "" 
~~f ,:?ıl111ak ıartile lerin orduya ka~alü miiuha· 
111l11ı,1tt' •ylır gibi terfi Jit ve sair ihtiyaçlar naz rı 
A~'kt,d1 lı&kme rapt t dikkate alınarak ait olduğu 
.. ~L ır. \'ekifetçe takdir olunur. 

• te" 
1 iat,~llıeıa olacaklar Seferde yedek subaylar 

. •e ltııeıa olacaklar mvvazzaf sub ylar gibi terfi 
Yllıb 

t laU aıı olacaklar 'kanununun ahkamına tabi 
~~~ : devresine işti- olurlar. 

1 el, .. ~ llluvafık sicil 
.. lld 

' ı-tlı • y6ıbaııhk 
"''•l 'llllı11aak •• ya

ta •t 6 
llh.d 1 •ari veya 

1) ."rt ı:!4•1Deaini haiz 
11lti ıaulmuıtur. 

dt_ di" 111•ddenia yeni ''L. let 1 f ~)l,, •nı lara men-
~ ~ d 

111 
terfi ıekilleri 

ıı~"t: ' fQ htıkümler 
•~--•-' ~~ Ql L_ 

'-tibct 11-.faıa kıta
~~I 'Ilı olunan ye· 
~~il ~dan teğmen 

~ ,, bitli lcıtaJarda 4 
Qlb'&t lllttten sonra 

' ~ •ıalı" " lr b rua inhaıile 
d' ol Uçuk ay staj , '~'l •t•ldaruı iki 

't
,,,i .. 'Y hizmetten 
•. •tçb·ı 

d~ J, )'lba ' e doksan Q: •e,, tı olacakların 
lfi.ci •onra gene 

~•I 16• ıtaj görüp ,,, 
, • ~ l•rtt11. Bu 
'-f~, 1111 talim ve 

..... b b 
~d._. aılangı-

6' at. j, ' balunacak 
\ıalb l611derilirler. 

4 Y•deif 
l ~ıd ıubaylıran 

~ '"ba) ~~ babıı mu· 
~·~~ Çıııdcki hem-

~"'P ~•tları11 meya· 'le ll11ur ve bin· . ttt,, "' binbıııdan 
'ı> et, • ._ 
ı~ tt ıÇısabilmek 

(Yedek sk~ri memurlar 
dahi, haz1r ve seferde, mu-

adilleri rütbedeki yedek su· 
bayl1r gibi ve yukarıda ya· 

zıh ıartlar dabHinde teıfi 
ederler.) 

Diğe .· taraftan yedek su
bay ve mcmurJarı hızar ve 
seferde ancak sin tahdidi 

kRunuada yazılı yaılcra ka· 
dar hizmete çağmlacaklar-

dır. Bu y şiar dahilinde bu
lananlarla dereceli ve dere

cesiz malulen tekaüt edilmiş 
ve edilecek olanlardan sıhi-

ye heyetleriailı reporlariyle 
1.ıbyali sıbiyele ri kıta hizme-

tinde iıtihdama müsait olmı
yanlar ordunun hafif sabit 

ve geri hb:metJerinde kulla· 
nılacaklardır. 

Ancak ıcferin icabı ola
rak lüıum ıörüıdüğü tak· 
dirde deniı ıubaylariJe tabip, 

eczacı, kimy 1.;cr ve diş ta

biplerirıin binbaşı ve daha 
aıağı rütbelileri elli yedi 

yaşına kadar, diğerleri tah· 
didi sin kaııunuada yazılı 

yaşlardan beş sene f •ıla 
yaşla yf;dek ıubay ve me· 

murlara dahi abvıli 11hhiyeıi 
müaait olanların en ge12çle-

riı:ı.den başlıyuak orduya 
ahcacaklardır. "''li ~~1•ta mahsuı 

t f --~•il etmek ve 

~-...... "d Ylıra mahsus Dr. ahr. Işık 
tı_,, 'b.' }'azılı kayıt lımh Memleket baataneal 

'-.''ttar. 
1 

'•z etmekle Rontken mCltehaaam 
'-'~ ~ Rontken Ye Eleldrlk tedulıl 

11 ltr • 7apıhr. ikinci 8e7ler Sokals 
ııtteıa bı~ka f9 Nn 'lC' ı..lilrON. 2542 

bf t~:'11 i!k ıeanıludı Birinci (15) kuruş ı 

l~lf41ViRAn Si;~;;:;ı:da i 
~ ''1 -lı\feci Güzeli rORKçE sözLo f 
I' ~ 'hku... 1 • • Clark Gablo ı 

t: l(,L in ar gemısı J111 Cravford ; 
q"ec:· G t P.t,ı.~ ı Gzeli 2.10-6-9.30 .. 

\ ~ .. ..._11 6tnfar gemisi 4 ve 7,30 da başlar. 
tı,ti . 

8 
eti •e Pazar günleri 11 de baılar 

r~lti1a1'.İlıti 25. Balkon 30. Koltu~ 40. ilk ıean
~tteı .ıs. B•lkon 20 Koltuk 25 kuruıtur. 
~ •lebe aeaaıları 1 O karuıtur. 

- 2-= 
PATATESTEN MOTÔR 
MAHRUKAT! 
"N hrıhten tür Ausseo 

bandel,, g z'tesioin yazdı
ğı~e. oaznre , biitüa Avru
p da olduğu gibi F rans da 
do şiddetli bir mayii m h· 
rukat ve kömür noksauı, 
yahut yokluğu hissedilmek· 
tedir. 

F r usız imyagerleri, pa· 
tate!len ve pııt teı yapra
ğından yeni bir motör mah
rukob elde etmeğe muvaf
fak oJmuşl rdır. Şimdi Fıan-
1ada patatesten motör mah· 
ı uketı gittikçe taRmmüm 
Etmektedir. 

UÇAN BOMBALAR 
Amerik da, son zaman

larda fevkalade eoteresan 
yeni bir icat yapılmıştır. 

Amerik lı doktor Lidc 
F oreıt ile televizyon mü· 
hcndislerinden Sanadriyanıo 
yaptıkları otomatik bom
bardıman tayyareleri, veya
hut uçan bombalar ' tabir 
edilen bu tayyueler, pilot
suı olup, diğer- bir tayya
reden idate edilmektedir. 

Uçan bombalar, kontrol 
edici tabir edilen bir tay~ 

yare tar fından ve fevkala
de busuıt meziyetl,ere ma
lik radyolar tardındın sevk 
ve idare edilmektedir, Uçan 
bomb ları sevk ve idare 
eden kontrol tayyaresi 40· 50 
ltilometrelik bir mesafede 
bulunmaktadır. 

Otomatik bombardıman 
tayyareleri veyahut uçan 
bo.ııbalar tek motörlüdür, 
Bu tayyareler, y~ bir tek 
büyük bomba ile, veyahut ı 
müteaddit küçük bombalar l 
ile mücehhezdirler. Bu tay-
yarelerin içinde verici bir 
telcviıyon cihnı ile t yya.
reyi ıevk ve idare etmeğe 
yarıyan kumanda edici bir 
radyosu vardır. 

-Sonu Yarın-

HALKIN SESi =~~.J~ 
Ac 1 bir 
bu un 

çare 
lıd r 

Yerli kumaşı imale üzere 
Şehrimiz Sümerb nk mü
essesesine pek fazla hücum 
başlamıştır. Birinci beyler 
sokağında süm rbnnk ma
ğazasınıo .. rka kapısı önün
de her gfin yüzlerce bayan 
sıra almak ıçm ..saatlerce 
beklemektedir. Buna acil 
bir çare bulunma ı ve müm
künse satış yerlerinia ço
ğaltılması b Unmn~ t r ı fın. 
dan rica cdHm ktcdir. 

Kuvvetli teş ilitıle halkı
mızın ibtİ}'&CID& cev p ve
ren bu mileHUtJDİn buoada 
az zaman içinde bir çare 
bulac ğını kuvvetle umuyo
ru:ı. Zira: 

HALlll SESi :::~:ı 

23Haziran 1941 

---------~--------------

r 
Maarif vek~ leti hususi 

Türk. ekalliyet ve y b ncı 
okullarının birinden n kle 
diğerine ve resmi okull rd n 
bütün busuıi oknllar taleb_ 
kayıt ve kcbul işlerinde gö· 
zetilmesi lazım gelen esu-
1 rı tesbit eden bir tamİ.ll 
neırctmiştir . 

Bu tamimde talebelerin 
resmi o'kJJardan hususi okul
lara, huıusi okullardan res
mi okullara nakilleri ile mem
letimiz dıııadaki okullardan 
hu.!lusi okullara gelenler ve 
husuıi tahsil görenlerin va
ziyetlerine müteallik hüküm
ler vardır. 

Resmi okul veya liseler· 
den hususi orta okul veya 
liselerden nakledilecek tale
beler imtibanııı kabul olu· 

nacaklardır. Y alaaz liıe kıı· 
mı 4 sene olan Galat11aray 
lisesinden nakledecekler bun· 
dan müstesna tutulmuşlar
dır. 

Öğretmen okuUarınıo meı· 
Jeki sınıflarıodaıı hususi li-
sefere kabul edilmek üzere 

müracaat edenler önce taah· 
hütlerinden ibra edildiklerini 

tevsik edecekler, bundan 
sonra ııoıfları tayin oluomak5 
gıyesiyle Maarif müdürlü
ğünün göstereceği reaı:ui bir 
lisede imtihan geçirecekler
dir. 

Resıııi ticaret, sınat okul-

ULDAN 
1 
esas-

t • 
r eriyle enstitüler gibi meslek 
tahsili veren müesseselerden 
hu u i Türk. ekalliyet ve 
y hancı okullara gitmek iıti• 
yetlcr de imt!han neticesinde 
fiyık ofdukları stnıflara ka• 
bul olun caklardır. 

Resmi ı.nüfredat proir1mı 
ile tıılimatoamelera aynen 
tatbik eden hususi Türk 
okullarından resmi okullara 
nakledecekler muadil 11Dıf· 
fıra kabul edileceklerdir. 

Ekalliyet ve yabancı okul
lardan resmi okullara naklen 
gelenler ise belgelerinin g6ı
terdiği sınıfa imtihanla, bir 
nşağı sınıfa imtihansız kabul 
c.dileceklerdir. 

Hususi Türk okullarıadıa 
ekalliyet ve yabancı okulla
! ına nakletmek isti yen tale
beler resmi okul talebesi 
gibi muamele göreceklerdir. 

Memleketimiz dıııadaki 
okullardan nanlen memleke
timizdeki büsusi okullara 
girmek istiyenler, girmek is
tedikleri okullara ayrıldık
ları oku\larıo. tedriı diUeıi, 
dereceleri ve sınıf teıkilitı 
mutabakat arzederse, bunlar 
belgelerinin göıterdiği aıaıfa 
imtihansız alınacaktır. 

Hususi tahsil rördükleri•-
den babiıle buıusi Tllrk 
okullarına girmek iıtiye• ta
leoeler gerek ilk ve orta 
okullar, gerekse liıeler içi• 
imtihana tabi tutulmuılardır. 

--------------- A 

ŞEKER ISTIHSALATIMIZ _____ .... -----
Ankara - Şeker fabrikalamnıı yeni yıl çalışma hazırlık

larına başlamışlardır. Fabrikal r Ağustosta faeliyete reçe

ceklerdir. Bu sene aıimi mikyıısta şeker iıtibıali karmrl•ı· 
tıralmııtır. 

Her yıl 1,5 ay çalışan Alpullu şeker fabrikası bu meY• 
ıimde 4,5 ay çalışacak, 150 bio ton Pancar işliyecektir. 

Pancar fiatlerinin arttırılması köylünün yüzünü gilldllr
müş ve Paacar zeriyıtını arttarmıştır. 

COÖRAFYA KONGRESi 
Ank ra (a.a)-Türkiye birinci coğrafya kongreıi komiı· 

yoaları çalışmaları~ ikmal eylemiş ve bugün maarif vekili 
H s n Ati Yücelin ba k nlığıada umumi bryet halinde 
toplantılara başlamıştır. 

Komi yonlardan gele;' r parl rn:a müzak releri devam ey· 
lemektedir. 

• Si 
•• mu ellefleri e en t.r • 

1 
Aakar ( .a)-Erk k ve kadın Beden terbiyesi mükellef

lerine mabıu kıy fet, bayt k ve flama talımatnamui He· 
) eti vekileden geçti v meriy t mevkiine girdi. --

AHIL PA 
AÇILDI 

letanbulun en yüksek su.endı! ve h nendelerioden mi: 
teşekkil bir az heyeti icrayi hen etmektedir saz heyeti 
meyar.ında lttanbulun s s kraliçesi 1ahibioin seıi ve ko· 
lombiaoıo en değerH mugaooiyderiaden bayan Durda11e ele 
bulunmaktadır bur ad temiz hava, enfes mOzik, ve m&te • 
nevvi meşıubat ve mezeJerle muhterem halkımızın çok 
memnun kahıcığı muhakkakhr. le'. oıunu%. 



1 SAHiP! 4 J [HALKlN sisi) (23Had,..~ 
~ ......................... . 

:ı ~:~':~~n:::~~m;; i RADYO • TELG AF HABERLERi 
~ sevke tibi arlara l _ - . . 

B. ÇÖR~IJı 
B••t•• düo11~ u un • JJ 
hitaben b•Jı 

Jı lzmir yabancı askerlik ı Alman-Sovyet Hıtlerın halka 
ı ıabesi baıkanbğındaa: ı h b • 

:'Jı: 1 - Yabanbı 941 ihti- ı Br 1 meS&JI 
~ı yat yoklamaaını yaptırmı· ı - -o-- --n<o---
ı yanlar karara bağlanmak ı Berlia (a.a) - Alman or· Berfin (a.a) - B. Hitler)' 
ı ıuretile yabancı ıubede ı dusunun şarkta yapbğı bu- Alman halkına h itaben neı· 
: baıkaalıiJadan bu gibi ı ğüakü tebliğde babia mev- rettiği meaajda ıimdiye ka-
: yabancı eratın ıubeye mü- l 1.ua edilen ileri hareketi dar Sovyet Ruıyaya iıtemi-
~ı racaatlar1, akıi takdirde ı hakkında D. N. B. ajaoıı yerek birçı>k tavizlerde bu-

~ ~ıı.ı takibata maruz kalarak iı ı aşıiıdaki malumab almıı- luadağaau, banuo sebebi 
11 ı ve güçlerinden mahrum ı tir : Alman milletini önüne ge-
~ ı edileceklerdir. ı 8. Hitlerin emrinden ıon- çilir fedakarlıktan korumak 

· ~ ı 2 - Şabeye elbiıe gel- ı ,. Sovyetler birliğinin iyi olduğunu bildirmi' ve de-
~ ı mittir. Evrakı tekemm&J : talim görm&ı vo teçliiz edil- miıtir ki: 

· ~· ı etmit ıevke tabi eratın ı miı kuvvetlerine kartı mu- -Fakat Ruıyanın müte· 
i .'l!ı acele ıabeye gelmeleri, ı azzam cidalde Almaayanın madiyen metalibatı artmakta 
~ ~ ı akıi takdirde haklarında ı şimdiye kadar görülmemiı ve adeta bir şantaj ıekJioi 

ı kanuni muamele yapılacağı ı muazzam kuvvetlerle hücum - almakta idi. 
ı 1 ı ilin olaaur. ı lar yapacağı tabmiD edil- B. Hitler nihayet Sovyet 
~ ı ORTA EHLIYETN AMELi ı mektt:dir. Raıya ile lngiltere ar11ında 

f ı HlZMETLILER ı Diğerlerini tesbit etmiı ayni hedefe, yani Almınya-
1 t ı lzmir yabancı askerlik ı olan kara orduları tümenle- yı zayiflatmağa doğru bir 
1 ı ıabeai baıkanlağından: : rinden batk• ıababın ilk ıa- iş birlıği müıabede edi:ıce 

• ı Orta ehliyctaameli lnıa ı atla11ndan itibaren muharip B. Molotofu Berliae davet 
'ı hizmete tabi m&kelleflerin ı deniz kuvvetleri de f aaliye- ettiğini ve mumaileyhin ken· 
1 ı yedek subay baıırhk kıta- ı te geçmiılerdir. Her biiyiik diıiaden d6rt nokta bakkın-
.1 ı ıına ıevkedilmek &zere ı harekit etna11nda ya pil· da iıtifıarda balunduğanu 

1 'ı 26·6-941 tarihine kadar ı makta olan bava kuvvette- kaydetmiıtir: 
ı ıabemize m&racaatları ilin ı riain kütle halindeki bü- B. Molotof Ruıyaaıo bo-

ı J ı olaaar. ı camlarına bütün ıark cep· iaılar~ın serbest geçide 
ı .~.. ı heai boyunca baılannuştır. katiyea ihtiyacı olduğunu 

ı ~ J ı YEDEK SUBAYLARIN ı Alman bava kuvvetleri bir· söylemiş ve bu memleketin 
1 ı YOKLAMASI ı biri ardından gelea dalga- kendini himaye edebilmeıi 
r ı lar halinde tayyare meydan- için Çanakkale ve Kuade-

~, lzmir aıkerlik ıubcsi : 
ı b k larioa, kıtaat tahıidatına, niz boğazlarında bir kaç üı 1 •ı anlığından: ı 
ı iıtihkimlara ve Sovyet kı- iıgal etmesi buıuıunda iarar 
ı Sin harici olmayıp şu- ı talar1nı mahıuı barakalara ederek Almanyanıa bu bu-

l bemizde ka) ıth bulunan ı hücum etmiılerdir. ıasta mutibık olup olmadı-
1 ı ve 941 yoklamasını yap- ı 

f ı Yapılan taiıribata ve ce- ğanı bildirmesini istemiştir. 
tırmamıt yedek ıubayhmn ı reyan eden hava muharebe- B. Hitler ka.radeniz sahi· 

f ı , ıı 30k~ 941 ıün&ne kadu ı leriade düıürülen düşman tindeki dost memleketlar le-
1 ~ yo amalarını yaptırmadık- ı hinde Montro mukaaefeıı·nı·n 
r ı la t kd" d 1076 ı hava tıyyareleriain adedine " rı a 1r e ıayı 1 ı tadiline her an a·made oldu-• ı ka dd nazaran bu hücumlar mu-

. naaun onuncu ma e11i ı ğunu bildirmiş ve fakat Ruı· 
: mucibince cezalaaacakl ı vaffakiyetle neticelenmiıtir. 
ı ·ıı . ara Fakat bu sefer Alman kuv- yanın boj'azlarda üsler ele 1 11 olunur. ı aeçirmeaine muvafakatından .......... ................ vetleri 11rkta yalnız değil- • 

Roman yadaki 
Sovyet elçiliği 
memurları 

---o------

imtina etmiştir. 
dir. Şimalde Finlandiya in- B. Hitler me1tjında Al · 
talan Alman kıtalarının yı· man hududunda 160 ıovyet 
nı b ıında hup ediyorlar. f ırka11aın tahıit edildiğini 

Romen-Sovyet hududun
da iıc geçen ıenc Alman 
orduıu tarafından talim et
tirilen Rumen kıtaları ba- · 
lunmaktadır. Bınna bu cep
henin iıtiaat nokta11m mu-

son haftalar zarfında sık ıık 
tecavOzler vuku bulduğut1u 
ve Moskovadaki yahodi bol
ıevik ıuikaıtçılerinin faali
yetine nihayet vermek za
manı ıeldiğini ı6ylcmiıtir. 

Molotof un 
nutku 
--o--

Moıkova, ( a.a ) - Sov
yetler birliği halk komi1er· 
leri reis muavini B. Molotof 
radyoda aöyledlği bir nu
tukta ezc&mle clemiıtir ki: 
"Memleketimize karıı vaki 
olan tecavüzün medeniyet 
tarihinde eıine te1adOf edll
memiıtir. Sovyetler birliii 
keadiıini Almanyaya bağh
yao pakta riayet etmiıtir. 

Bu tecavüzün meauliyeti 
faıiat tefle riue aittir. Su 
sırada Kızılordaya ıu emir 
verilmiştir. Düımanı mağlüp 
etmek geri püık6rtmek ve 
Sovyet topraklarının iııaliae 
müsaade etmemek lizımdır. 

Stalia etrafında birleşen 

milyonlarca İfçİ dBımanın 
hakkuadan relecektir. __ ... _ 
Muğlada şid
detli zelzele
ler oluyor 
Muğla, (a.a) - Muilada 

üç yer aa11ıntı11 olma1tar. 
Dün ıabab ta ceman beı 
dakika ı&ren altı zelzele 
olmuştur. Zelzele ıiddetli idi. 
Halk yine çad1rlardadır. 

-------
Almanlar Bu

kovinada 
ilerliyorlar 

Londra (a.a)·Romadan Yerilen 
bir haberde Alman motörll 
kıtalarınıa Bukovinanın ıi· 
malinde ilerledikleri bildiril· 
mektedir. ----
Macarıstanda 

korunma 
pasif 

Badapeıte (a.a)-Macariı· 
tanın her tarafında p11if 

tuk söyl 
--o--- e.!~ 

Loodra (Rad,o •· "'~ 
lngiliz baıvekili b9J. ~ 
d6a akıam radJO •' 
dünyaya hitabeD bit i' 
ıöyliyerek ezcl111I• _1" 

-- tir ki : ıdarL 
' Buıüa harbıD '1', "./ ••• noktalar1adaa blrıfl 

mııtır. ııot"' 1. 
1-Fraaıaaın •0 ~Gf~ıJ 
2-AlmaD ha•• ~'I' 

ri Britanya ha•• "11,'dıil 
tarafından mailub f 
tir. srıtf' 
3-AmerikaaıD il 

yaya yaptığı yar~•:. 
ııaı kabul etmeııd 

Tek bir 0 •J•1111' • ıt . ... 
O da: Hitler ve 11 

ai mahYetmektir, fi 
. d• Karada, deaıı is. 

vada harp edece~ 
le harp edealer 1"' 
tumuz, Hitlerl• .,.,. 
rllyenler bilim dl 1;.,J 
dır. lktiaadi ve ıı.ti 
ribi yardımlar• JJOllll' 
olduiaau Raı lal 
ıorduk. BDtila f edf 
Ruılara yardıaı • 
~ 

Japon kablılll " 
erkanı tıpıaı 

~·" Tokyo (a.•)- il · 
bir menb• daa b -' ti 

L bi•'" ıöre japoD •• ti 
da kumaada beJ:,.cl' 
baıvekilin 111ak•111 ~ 
kalide bir cel•• 

1 

tir. 

Blikreı (a.a) - Romanya
da bulanan Ruı elçilik me
murlarının emrine otomobil
ler verilmiştir. Sovyet me· 
murları baıuıi trenle hududa 
gidecekler ve orada Mosko· 
Yadan gelecek Rumen me-

harebelerde değerini gös
termiı olan Almaa orduau 
teıkil etmektedir. 

-•-- korunma hazırbkları yapıl· 

Sovyet para- maıı emredilmiıtir ve her Çocuk , 

murları ile mlibadele edile· 
cektir. 

--o--

Kahire ( a.a ) - Libyada 
Yaziyette deiitiklik yoktur. 
Vatanperverler Jimaaayı zapt 
etmiılerdir. Hiir Franıiz 

kdaları Şamı iıgal etmiıler
dir. Dij'er yerlerde barekit 
lehimize intaç edilmektedir. 

--·----
Rusuada saf erberllk 

nan edlldl ---Moıkova ( a.a )-Seferber 
tik ilin edilmiı ve 1905· 1918 
ııaıfıarı derhal ıilib altına 
davet edilmiıtir. Ayni za
manda öıfi idare de ilin 
edilmiıtir. 

· Moı"ova - Londıa rad
yosu 8 ,15 resm1 teblij': 11 

asker ikumandanhkta aeferbe ~ 
lik iıia edilmiıtir. 2400 kilo
metroluk bir ••hada ] 00 
Alman fırkası tarafından 
taarruz yapılmaktad1r. 

----------------------1 PiYANGO 

tarafta buna mütedair ted- ~ 

şütçüleri birler alınmıştı~. bahçeleJ' 
Eondra, ( a.a ) - Alman -•-- 1 mırıı 

başkum•nd•nhğ• radyo va- Sovuatler birliği ile Darısı Z -~' -
ııtHile Rus paraıütçülerine B I I t d lıtanbul 111•11~ 11 
karı• müteyakkız davrand- u gar s an arasın a ğilnün haıırl•d·~~-..; 

masıaa dair buıusi bir ihtarda Sofya (a.a) _ Sovyetler bahçeıi baıti"d• -~~r 
bulunmuştur. Bu ihtarda b' l • ·ı B ı · ı f ti ill ·· ~• paraılitçlilerin cephe aerile- ır iğı ı e u garıstan ara- te i ıem er td'' &". 

• ıında diplomatik münaae - bahçeler öi': ,,,_; 
rine inerek kıtaatın hareki- betler pek yakında keıile· zareti altıacl• ,e 
tını iıkil edebilecekleri bil- kti -•i,.,,, ce r. ki oıf" dirilmiıtir. Halk bir para- 0 çocu arıD -

ıütçü g6rür görmez aıkeri sıovakgada dlplumatlk deli vakit geçir 
makamlara haber vermeğe edilecektir. / 

da 1rct edilmektedir. O b ti 1 k ti ---"' Je i Bcı ihtarın Alm•n radyo- m nası 8 n BS z ııe ~ 
larile sık ıık tekrar edilmeai Londra (a.a) - Slovakya e t 0,, ~f 
bu tehlikeye Alman bliku . cümburiyeti Sovyetler birliii Bugla ••~el•'~ 
metinin çok ehemmiyet ver- ile diplomatik münasebetini reçe ıehriaı•• I• 
diiini ıöıtermektidir. keımlıtir. cletli bir ıelı:• 

iZi (s A A ft-T) Kl,.elnden alıaıı.. Çorakkapı Polll : 
~ ....... alo, 8" H ... 1'.W. 01'1Dlll 


