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TPl.,fon~ 2?.0~0 

Alman • Sovyet 
liarbi Karşısında 

Diğer Devletler 
Alınan - Sovyet harbi başlar 
ba~lamaz, dünya iki muharip gru
pa ayrılmıştır. Birinci grupta Al
manya ve İtalya ile onlara tabi 
ik.üçük Avrupa devletleri, karşı 

cephede de Sovyet Rusya, İngilte
re ve Amerika gibi dünyanın üç 
ibtiyük devleti vardır. Artık şlın

di $U veya bu devletin deiil. bil
ıtün dünyanın mukadderatı bu iki 
gruptan birinin galibiyet veya 
rnağl'übiyeti ile taayyün edecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

A lman _ Sovyet harbi, şim· 
diye kadar demokrasilerle 

Alrnanyaya münhasır bulunan 
harbi bütün cihana yaymış bu
lunuyor. 
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Japony.a 
Bir Karar 
Veremedi 

Hükumet Erkanı İ,e 

Askeri 

Toplanh 

Bir 

Yaptılar 

Şefler 

AMERiKA 
---o-

Alman Orduları Baş Sovyetler Birliği Müdafaa 
Kumandanı Mareşal Komiseri MarPşal 

Brauschitsch Tim ore.nko 
Almanyanın Sovyetler ,. ................. ~ .................. -.... , r· ... ··:--··· .................... - .... , 
Birliğine Hücumunu, ~ Alman Resmi i i Sov~eı Aesmi i 

Takbih Edivôr ~ ........ T'eblig i _ J \. ........ 1eblig i - .... J 

Muharebe Almanların 
İnkişaf Hücumları 

Halindedir Püskürtüldü 

Bu i tibarla Almanların Sov
l'etlere taarruzu karşısında di~er 
devletlerin aldıjh ve alaca~ı va
ziyetin büyük bir ehemmiyeti 
\'ardır. Her devlet kendi tarafını 
seçerek cephe almak mecburiyeti 
karşısında bulunmaktadır. Dev
letler taraflarını se(!tikten sonra 
bütün dünya iki cephe halinde 
birbiriyle harbe ııirecektir. 

Sovyet • Alman hududunda askeri harekatın cereyan etmekte olduğu nııntakayı gösterir harita o- -
Almanyanın Sovyet Rusyava 

harp ilan etmesi üzerine mihve
re dahil bulunan devletler birer 
birer Almanya tarafında yer al
dıklarını ilan etmişlerdir: Roman 
Ya, Finlanda, Slovakya, Hırva
tistan ve İtalya buı:tünden Al
?nanya ile beraber olduklarını i
lan etmiş bulunuyorlar. 

Mihver devletleri arasında yaL 
tuz Japonya henüz vaziyetini bil
dirmemiştir. Çünkü Japonyanın 
alacağı vaziyetin hususi bir ehem 
:tniyeti vardır. Japonya, hariciye 
na.zırı Matsuoka'nın bir iki ay ev
vel Moskovayı ziyareti esnasında 
V'aptığı bir anlaşma ile. Sovyet 
Rusya ile bir -ademi tecavüz mi
sakı imzalamıştır. O vakit Japon 
siyasetinin hedefi Sovyetler cep
hesmi sağlama bağlamak, Cinli
ler~ sulh yapmak ve Amerikaya 
karşı serbes kalmaktı. 

Fakat şimdi Japonya Amerika
dan evvel Sovyetlere karşı vazi
:Yetini tayin mecburiyetinde kal
:ınıştır. İki J:{Ündenberi Japon ka

Türk-Alman 
Muahedesi 
Hazırlanan Layiha Dün Hariciye 

Encümeninde Müzakere Edildi, Y arm 

Umumi Heyette Görüşülecek 
Ankara, 23 (TAN Muhabirinden) - Türkiye Cumhuriyet i ile 

Alman Reich'i arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen mu
ahedenin tasd ikine dair kanun layihası ve nıerbutu muahede bu
gün öğleden evvel saat 11 de toplanan Hariciye Encümeninde 
müzakere edilmiştir. Encümen hazırladığı mazbatasını Meclis 
Umumi Heyetine vermiştir. 

Layiha çarşamba günü Meclis Umumi Heyetinde müzakere edi
lecektir. Bu münasebetle bazı hatiplerin söz alar ak beyanatta bu • 
lunmalan muhtemeldir. (Devamı: Sa. 5, Sü. 7> 

binesi fevkalade içtimalar akte- =========================== 
derek vaziyeti tetkik ile meşgul
dür. Japonya, diğer mihver dev
letleri gibi, Sovyetlere karşı har
be girmeyi kabul ederse, Ameri
kaya karşı zayıflayacak ve ,garp 
hemisferindeki davasından vaz
geçmek mecburiyetinde kalacak
tır. Zaten Cinde dört senedenberi 
:Yıpranmış bulunan Japon ordusu_ 
nun Sovyetlerle harbedebilecek 
kabiliyette olup olmadığı da şüp. 
helidir. Fakat Japonya, Alman -
Sovyet harbi karşısında seyirci 
kalırsa. o vakit de Sovyet Rus
:Vayı kuvvetlendirmiş olacaktır. 
Zaten Japonyanm Holanda Hindi 
çinisi, ve şarki Asya üzerindeki 
iddialarını tahakkuk ettirmek i
tin bundan daha iyi bir fırsat zu. 
hur edecdi de şüphelidir. Onun 
için Japonya tereddüt içindedir 
ve bir türlü kararını verememiş
tir. 

Mihver devletleriyle harp ha
linde bulunan İngiltere, derhal 
vaziyetini tayin etmiş ve Sovyet. 
lere maddeten ve manen her tür
lü yardıma karar vermiştir. Bü
tün İn,ııiliz dominyonları ve İngil
terenin bütün müttefikleri de bu 
\'ardıma iştirake davet edilmiş
lerdir Bu arada İngilterenin A
:ınerik~yı da Sovyetlerc yardıma 
ikna edeceği şüphesizdir. 

İngiltereyi Sovyetler cephesine 
:\-'ardıma sevkeden amil, evvela 
İnı:tilterenin en büyük düşmanı 
olduğu anlaşılan Nazi Almanya
sıru ortadan kaldırmak. sonra da 
Sovyet Rusya mağlup oldu_ğu 
takdirde Almanyanın Hazer de
lıizi üzerinden İraka ve Hindis
tana inmesi ihtimali karşısında 
Sovyetleri kuvvetlendirmektir. 

Sebep ne olursa olsun. Alman
Sovyet harbi başlar başlamaz 
hasıl olan vaziyet şudur: 

Dünya iki muharip grup-a ay
l:ılmıştır: Birinci grupta Alman
:Ya ve İtalya ile onlara tabi kü
'küçük Avrupa devletleri, karşı 
cephede de Sovyet Rusya, İn_gi1-
tere ve Amerika _gibi dünyanın 
Üç büyük devleti vardır. 

Dünyanın insanca ve materyel
ce bütün kaynakları ikinci ırru· 
t>un elindedir. Bu memleketler 
bu hudutsuz k:rvnaklar!l dayal_la-
rak senelerce ha ~ ' 

(De~ ~ü. 4) 

r:11J;MEaQ:ı;11 
Mercayun' da 
Çarpışmalar 

Devam Ediyor 
-.o-

Şarkta İlerliyen İngiliz 

Kıta atının Tüdmür' e 
Vardığı Bildiriliyor 

Hür Fransız kuvvetlerine ku
manda eden General Catroux 

Kudüs, 23 (A. A.) - Ordu na
mına beyanatta bulunmıya me
zun bir zatın bildirdiğine göre, 
Vichy kuvvetleri Mercayunun et. 
rafında muhtelif noktaları anu
dane müdafaaya devam etmekte
dirler. Bu mıntakada. şehrin şar
kında tel ör,güleri vücude getiril. 
miştir. 

Ayni zat Mercavun mıntaka
sında Avustralyalılarla Fransız
lar arasında piyade ateşi teatisi
ne devam edildiğini ilave etmiş· 
tir. . 

Kuneitradan _gelen Ingiliz kolu 
memnuniyete şayan bir surette 
sim.ate doğru ilerlemektedir 
Mezze etrafmdaki mmtakada ve 
~amın şimalinde ateş teatisine 
devam edilmektedir. 

(DC•»anu: Sa. 5, Sü. 6) 

HAVA HARPLERİ 

Almanyada 
Bazı Hedefler 
Bombalandı 

--
İngilizler, Bir Günde 

30 Tayyare Tahrip 

Edildiğini Bildiriyor 
Londra, 23 (A. A.) - Dün ı:te

ce bombard1man servisine men
sup İn,giliz tayyareleri Almanya
nın şimali garbi mıntakasındak ; 
hedeflere yeniden taarruz etmiş
lerdir. İngiliz tayyareleri rnunta 
zaman on iki gece Almanyayı 
bombardıman etmişlerdir. 

D. N. B. düsman tayyareleri· 
nin dün ,gece Rhin mmtakasr Ü· 
zerinde uçtuklarını itiraf etmek
le beraber bu akınlar hakkınd::ı 
rnaICım~t vermemektedir 

/ngiltere üzerinde 
Londra, 23 (A. A.) - "Tebli_ğ'' 

Geceleyin pek az düsman tayya· 
resi İn,giltere jj.zerinde uctnuştur 
Ekserisi İngilterenin sarkında ve 
cenubu şarkisi11de olmak üzer€ 
bir kaç vere bombalar atılmıs
tır. Hasarlar azdır. Ve im;anca z:ı 
viatın mikdarı da yüksek de.fıil
dir. 

30 tayyare düşürüldü 
Londra, 23 ( A. A.) - Hava ne

zaretinin tebli_ğinde 27 düsmarı 
tayvaresi düsürülmiis olduğu hil
diriliydrsa da sonradan alınan ra
oorlar 30 düşman tayyaresinir 
düşürüldüğünü tesbit etmekte· 
dir. Bütün bu tayyareler dün öj?
leden sonda Mans deni:ii ve şi
mali Fransa üzerinde vaoılan ha
rekatta tahrip edilmişlerdir. İn
~ilizlerin zayiatı iki avcıdan iba
rettir. Mrıamafih pilotlardan biri 
kurtulmuştur. 

(Dcvanu: Sa. 5, Sii. 3) 
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Seferberlik 1 
ilan Edildi j 

londra, Sovyetlerin 1 
Gafil Avlanmadığmı ~ 

T ebarü.z Ettiriyor ~ 
Moskova, 22 (A. A.) - Sov· 

yetler Birliği yüksek riyaset di~ 
vanr Leningrat askeri mıntakası 
ile ,garpteki Baltık hususi aske~ 
ri mıntakalarında Odesa, Harkof 
Ural. Moskova, Arhnjel, Siber
va, Volga, şimali Kafkasyn ve 
Maverayı Kafkas askeri mıntaka. 
larında seferberlik ilan etmiştir. 
Seferberlik 1905 ten 1918 e kadar 
elan sınıflara şamil bulunm::ıkta
dır. Örfi idare ilan edilmiştir. 

Sovyet şelıirlerillde 

nümayişler 

Londra, 23 (A. A.) - Moskova 
radyosu Sovyetler Birliğinin heı 
tarafında heyecanlı sahneler o1 
duğunu ve vatanpePverane nüm; 
vişler yapıldığını bildirmektedir. 
Radyoda denilmektedir ki: 

"Hissiyat her tarafta aynidir. 
Sovyetler milleti memleketini ve 
hürriyetini müdafaa edecek ve i 
cap ederse ölecektir. Milyonlarcf 
Sovyetli hükumet etrafında top
lanmaktadır. Alcakca bombardı
mandan nefret duymakta olar 
Kief halkı en büyük askeri gay· 
retin sarfedilmesini istemektedir 
Sibirya ve Kafkas ahalisi de ayn 
hissi izhar etmişlerdir. Memleke. 
•in her tarafında söylenen nutuk 
larda Kazakların muzaffer olaca. 
ğ ı hakkındaki itimadı teyit edil· 
mekte ve herkesin disiplinle ha
reket etmesi ve düşmanı ezmel< 
icin esaslı gayret sarfedilmesi ta 
lep edilmektedir. Moskova sakin 
dir ve vazifesinin bü:vüklüğüni 
ınüdriktir.,, 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 2 J 

Amerika Cümhurreisi tarafından 
kabul edilen İngiliz Büyük 

Ekisi Lord Halifax 

Tokyo~ 23 (A. A.) - Prens 
Konoye bugün imparator tara
fından kabul edilmistir. Prens 
imparatora siyasi vaziyet hakkın
da izahat vermiştir. 

Hükumet askeri seflerle Rus· 
Alman harbi hakkında göri.işmüs 
iür. Nizamı kuracağına dair biı 
beyanname neşredilecektir. Mü
nakalat nezareti Sibirya hattında 
münakaleyi durdurmuştur. 

M atsuoka' ımı temasları 
Tokyo, 23 ( A. A.) - Hariciyr 

nazırı Matsuoka, Japonyanın Ber 
lin büyük elçisinden Sovyet- Al
man muhasamatının başladıl't'· 
haberini alır almaz, keyfiyeti im 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5ı 

Alman· Fin 
Kıtal arı 

-o-

Kareli' de Sovyet 

Mevzilerine Karşı 

Hücuma Geçtiler 

Mareşal Mannerheim 

Başkumandan Oldu 
Roma, 23 (A. A.) - Corriere 

Della Sera ~azetesinin bildirdi_ği 
ne ı;öre Alman - Fin kıtaları şi
mali Karelide Leninı?'I'ad istika
metinde Sovyet mevzilerine hü
cum etmişlerdir. 

* Stokholm, 23 (A. A.) - Mare 
sal Mannerheim Finlanda ordu
larının başkumandanlığını elinr 
almıştır. Finlanda kuvvetleri ha 
len hudutlarda tedafüi bir vazi 
vette bulunmaktadır. 

CDevam1: Sa. 5. Su. fi 

, ...... Yeni Telril<amız--, . . . . . . . . . : 

4 Dürüst Adaml 
. i 1 

Yazan : Edgar Wallace · ·: 
Bugün neşre başladığımız bu eser , meşhur İngiliz muhar

riri E. Wallace'ındır. Daha ilk satırlanndan başlıyarak sizi sa· 
racağına şüphe yoktur. " 4 Dürüst Adamnı okuduktan sonra 
ha .. •abnızda bu derece me-raklı bir roman okurnadağınızı siz de 

.ı ! 
teslime mecbur olacaksanız. ! 

Lütfen Dördüncü Sayfamızı Çeviriniz. i 
! rttöa•••••H•- --•·- -·-••MOH•• .. o ____ ..................... --........... ....__ .... . 

Ballıkta 5 
Sovyet Vapuru 

Batırddı 

Rumen-Alman Kıtaatı 

Besarabya'da İlerle

miye Devam Ediyor 
--0 

Bir Günde &5 
Tayyare 

Tahrip Edildi 
-o-

Şarki Prusyaya ve Fin 

Gemilerine Hava 

Hücumları Yapıldı 
-o-

İki Muharebede 40 Alman Kıtaları l 

Tayyare Düşürüldü Kasabayı Aldı 
Berlin. 23 <A. A.) - 'Alman 

1rduları Başkumandanlığ;ının 
ebliği: 
Şarkta kara ve kava orduları· 

·nn Kızılorduya karşı verdiği 
'Tluharebeler plan mucibince ve 
"TlUvaffakıyetle cereyan etmek -
tedir. 

Sarki Baltık denizinde hü · 
-umbotlarımız Sovyet karasula -
·ına kadar ilerliyerck sahil mu
'1afazasına memur bir gambotla 
~eman 5950 tonilatoluk dört dü~ 
'nan ticaret vapurunu batırmış -
'~rdır. 

Karadenizde hafif deniz kuv -
'etlerinden mürekkep muhtelif 
ı\lman ve Rumen teşekkülleri 
"aotıkları bir kesif hareketi es 
"'\asında. Sovvet batarvaları ta -
-afından mu~affak1yPtsiz bir su
"ette atese tutulmuslardır. 

Kızllordu hava kuvvetleri u · 
rak tavyare filolarivle Sark· 
orusvada bazı yerlı:>r üzerinr 
·~ombalar atmı"larsa da zikre de
<pr hasar vuk"n l"lelmemistir. 

* Berlin. :n (A.A.) - "D. N . B ... 
.\.lman piyadesinin sarki Prusv· 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4ı 

:'.\f oskova. 23 ( A . A.) - Kızılor
:lu baş kumandanlığının tebliği · 
·22 Haziran şafakla beraber mun. 
ı azam Alman kıtaları Baltrktan 
Karadenize kad.:ır uzanan bütün 
--ephede kıtalarımıza taarruz et
mislerdir. 

Günün ilk kısmmda düsman 
kıtalarımız tarafından e:eri pi.ts
'dirtülmüstür. Günün ikinci kıs· 
mında Alman kıtalan kızılordu 
~ıtalarının ileri birliklerine tesa-
lüf etmislerdi1'. Siddetli bir mu

'ıarebeden sonra düsman ağır za. 
viatla ~eri püskürtülmüstür. Ycı1-
'1IZ Grodno ve Kristinopo] istika. 
l'letinde düsman ehemmivetsiz 
!.ıazı tabiyevi· muvaffakıvetler eL, 
-le ederek Kalvaria. Stovanuf ve 
':ekanovec isimlerindeki kasaba
ları isgal etmistir. Bu kasab!lla
rın il~ iki tanesi hudutta 15 kilo. 
metrelik ve ücüncüsü 1 O kilo· 
"llP.trelik mesafede bulunmakta· 
dır. 

Düsman tayyareleri hava mey. 
danlarımızdan ve nüfusu kalaba 
ltk mahallerden bazılarına taar 
ruz etmislerse de her tarafta ta\ 
vareleridıizin ve tayyare dafi b8 

(Devamı: Sa. 5, Si;. :ı 

mu;t4i~c- m.] 
Mısaf,irlere Son ikram 

Yazan: Refi~ Halid 

Eskiden yazlığa çıkanlar için,· çolu~ ç~cu~ları ve boh~a~aı·i~:
le gelip yerleşen, daha bir kafılesı gıtmeden yenısı so 

ki.in eden misafirleri ağırlamak bi.iyük dert idi, mevsimin bUtıiı 
zevk ini mihnete çevirirdi. Artık, yeni hayatın icapları, bu say~ı 
şızlığı ortadan ,ıemen hemen kaldırdı; kaldırmadığı yerlerde lll• 
kaçgöç'ün kaUımış olması eziyeti hafiflet ti. Hatta, belki de yarı 
yabancı kadınla erkeği birbirine yaklaştırmak suretiyle yaz ke~· fi 

· ne bir çeşni deı kattı. Maamafih harp icabı, dünyanın bii"çok yerin 
de külfetli ıniııafiretler Kralları ve kabineleriyle devlet müh;Jl't' · 
retleri vukubvdmaktad:r. Hangi hükumet nerede banmyor, kinıiıı 
yanında kona)damıs ne kadar kalacak. neye mal olacak belli de 
~il! "İllallah,, dediitmesi; ağırbyamaz. sığındıramaz hale gcıir 
mesi; kendisinin bile tası, tarağı toplaması ihtimali de menut ... 

Böyle uzun ve eziyetli sür en misafirlik hikayelerinden en. hı 
tiri şudur; Fashnın biri Hacca gittiği za~uan cerraı· bir Me~kelı~ ı 
yarın ahrette ııefaat ümidiyle memleketıne çağırır . .l\Iek~~lı ~~ ~~ı 
satı kaçırIJ&flz, hemen gelir , eve rerleşir; ne bulduysa. stlıp. s~ı~u.t 
mek şartiJ ~e yer, içer , rahatına bakar. Biçare Fasl.ı.' ~~usafırı:11ı ıı.a. 
için tavuğ ~nu keser , koyununu boğazlar; sıra öku.zune gehr; n~~ 
safir gitm.-,. f,şyasını satar, bor ca girer , aylarca yıne besle~. ~ 1 

lıayet ev snh ibinde ne mal, ne menal, hiçbir şey ~almaz. Bır gun 
bıçağını çekip Mekkelinin gırtlağına dayar; der kı: 

r- Artık ~ana dünyada yapabileceğim ikram. kalınad_ı; hm 
öbür dün:ranı t~min edeyim : Cananı alayım dl! şchıt ol; dogru {'~''' 
nete git. Orada istediğin kadar yiyip içer. ke~· Cinc hak~r!'ıın. t.cı 
de cehennemi boylar, fakat elinden kurtuln.mş olurum. 



~~AKDEMiZiM .' 
~~!~ ~aplanları · 

Yazan: ALI RIZA SEYFi No. 4 

Aksungurun Y etkenleri Rüzgara 
Göğsünü Gösterdi ve Köpükler 
İçinde Gemi Sıçramıya Başladı 
Sık ve beyaz top dumanı bi- Kudurtucu manzara 

raz açılınca bpanyol kalyonla-
rının kıç taraflarına asılmak a- Kadirgalar daha yaklaşınca 
d~t o]~ v~ "Hazreti Meryem,, i Bayram Reis ile korsan -
yuregı yedı kılıçla parçalanmış o- lar, İspanyol vardiyanlarının, da 
larak gösteren yaldızlı çerçeveli· ha kuvvetli kürek çekmek için 
(Madre Dolorosa) yani "Acıklı forsaların çıplak, kan ve tere bat 
ana,, tablosunun parça parça ol- mış sırtlarını kamçıladıklarını gö
du~ da görülüyordu. rüyor, ağır kamçıların sesini, 

Turk korsanlarının bundan vardiyanların savurdukları kü
çok hoşuna giden bir iş daha var fürleri işitiyorlardı. 
dı: Bp manzara Türkleri kızdır -
Beş on dakika önce geminin mıştı. 

direğinde kurumla dalgalan:ın Çünkü bu lspanyol kııdirgııla
sırmalı Ispanyol bandırası da şım rmt\aki forsalardan yüzde dok
di tepetaklak olmuş, koyu mavi san dokuzunun Faslı, Şimali Af
dalgalar üzerinde yüzmekte bu- rikalı Müslümanlar olduklarını, 

c lunmuştu. ve içlerinde Türklerin de bulun· 
Düşmanın dümen yekesi de paı duğunu biliyorlardı. 

calanmıştı. Dümencileri vurulup Rüzgar üstünden doğru inen 
düşmüş olan koca kalyon rüz- bu kadirgalar çok yakına gel
garın önünde kendini kaybetm~ dikleri vakit açlık ve kan, ter. 
bir sarhoş halinde sendeliyor- pislik içinde didişen bu sekiz yüz 
du. forsanın bela ve felaket yuvalu-

Türk korsanlarının tunç bo • rından taşan ağır koku Türk kal 
ğazlarından fırtına uğultusu gi- yonundakilerin bile burunbrı-
bi: na kadar yetişmişti! 

- Allah! Turgut için! 
Naraları yükselirken Deli 

• Bayram Reis de elindeki büyük 
c sırmalı çevresini (mendilini) kıç 
' üstünden onlara salladı: 

- Yaşayın kurtaralım!.. Tur
gut için, Turgut için!. 

Bu sırada korsanlardan biri: 
- Herifin bandırası suda .. Ses 

yok.. Mutlaka teslim oldu .. 
Diyordu. 
Korsanlardan bir çoğu da bir

, birlerine: 
- Rampa, rampa! 

Diyorlar ve kalyondaki Ispan
yolların üzerine atılmak için ku
manda bekliyorlardı. 

Bayram Reis ise böyle bir işin 
en büyük yanlışlık olacağını, hat 
ta felaket doğuracağını pekala 
biliyordu; sert bir sesle: 
~Don daha teslim olmadı (1); 

şimdi bırakalım o yaralarını sar
maga çalışsın da, biz öteki iki 
ahbabımızı karşılıyalıın! •• 

* * öteki kadırg<ilara 'doğru.-

Kısa, sert bir iki kumanda
dan sonra (Aksungur) un 

beyaz yelkenleri tekrar rüzgara 
göğsünü gösterdi ve güzel gemi 
yana yatarak köpükler içınde 
sıçramağa başladı. !spanyol kal
yonu daha kendini toplamadan 
"Aksungur,, ondan iki mil kadar 
uzaklaşmıştı. 

Şimdi Türkler o kolu kanadı 
kırılmış kötürüm gemiye değil, 
kalyona yardım etmek, savaşa 
kavuşmak için bütün hızlariyle 
uçup gelen iki uzun kadirgaya 
bakıyorlardı. 

Toplar, tüfekler, tabancalar 
tekrar doldurulmuş, oklar, yay
lar hazırlanmıştı. 

"Aksungur,, kalyonunun ü
zerine yürümekte olan bu iki Is~ 
panyol kadırgasında insana ger
çekten korku verecek bir heybet 
vardı. 

Bunlar uzun boyları, alçak 
tekneleri ile dalgalar üzerinde 
kıvrılarak, atlıyarak yaklaşan gö 
rülmemiş büyüklükte iki yılan~ 
benziyorlardı. !ki bordalarındakı 
kırkar gürekleri denize batıp 
çıktıkça kılıç balığı burnunu an· 
dıraq sivri başları dalgaların üs
tünde atlıyor, sanki her an yak· 
taştıkları düşmanın kokusunu al
mağa çalışıyorlardı. 

Bu uzun, hortuma benzer ba
sın biraz gerisinde dört kö_şe ve 
kuvvetli siperlerle kapatırmış o
lan baş kasarası askerlerle dolu 
idi; lombarlardan da topların 
namlıları başlarını çıkartmışlar -
dı; bu toplarla yalnız baş kasara· 
sının yan taraflarındaki düşma
na değil, provada bulunanlara da 
ateş edebilirlerdi. 

Bu mutaassıp pençelerde, de -
mir telli kırbaçlar altında ge!:en 
forsa hayatının bin bir ölümden 
daha korkunç acılarını bugün 
- bir parça olsun - anlatmağa han 
gi kalemin gücü yetebilir? .. 

Bu sırada Bayram Reisin yüzü 
gerçekten korkulacak kadar sert 
leşmiş, dişleri sıkılarak yanak 
kemikleri görünmüştü. Kıç üs
tü parmaklığına dayadığı demir 
elleri titriyor gibi idi. 
Düşman kadirgalariyle savaşa 

girişirken Reis mutlaka büyi.ik 
bir ruh fırtınasına, dimağ işken
cesine uğrardı. Ezilip kırılmak, 
hareketten geri bırakılmak, yakı
lıp batırılmak gerek olan bu düş
man tekneleri baştan aşağı - ayak 
!arından tekneye zincirlenmiş -
kendi dindaşları, kendi millet
daşları ile dolu idi. Düşman ge
misini manevradan geri bırak
mak için ilk önce onları öldür
mek, düşman gemisini yakmak 
için bombayı, gülleyi, yağlı pa
çavrayı onların arasına atmak 
liızımdı! 

•• 
TaUhsizleri koruyunuz! .. 

Bu sırada Ingilizlikten dön-
me "Kaptan Reis,, De1i 

Bayramın genç oğluyla beraber 
kıç kasarasına gelmiştiler. 

Bayram Reisin oğlu, yuzu 
- korkudan değil - yüreğinin a
cısından solmuş olarak bir kadir 
galara, bir babasının sert yüzü
ne bakıyordu. Bir iki yutkunduk 
tan sonra: 

- Baba, baba, forsaların üze
rine de mi ateş edeceğiz? 

Diye sormağa cesaret etti. 
Deli Bayram korkulu bir uy

kudan uyanır gibi irkildi; derin 
içini çekti. Kaptan Reisin yü
züne bakarak: 

- Kaptan, dedi, Tanrı aşkına 
o talihsizleri koruyunuz! 

Kaptan tek söz söylemeden ba
şınl eğdi, tekrar baş tarafa koş
tu. Çocuk ta önceden reisten al -
dığı emre göre onun peşinden git 
mişti. 

Şimdi iki düşman kadırg:.ısı 
yan yana bir hizada geliyorlardı, 
aralarında kırk metre kadar açık 
lık vardı. 

Kürekle yürüyen ve bugünkü 
makineli gemiler gibi kolayca 
manevra yapan bu dı.işman tek
nelerini, yelkenli kalyona yaptı
ğı gibi, yelken manevr~siyle al -
datmanın yolu olmadıgını Bay -
ram Reis pek iyi biliyordu. ün
lerinden kaçmak ise Bayramın 
aklına bile gelecek iş değildi. O
nun için, her vakit, olduğu gibi 
batasıya bir oyun oynamayı kur
muş bulunuyordu. 

Dümendeki pos bıyıklı kors3na 
döndü: 

ı k k - Dayı baba, orsaya bas ta şu 
Kadirgaların uzun ve a ça ·ıs herifleri bekliyelim! 

mı sağlı sollu büyük küreklerin Altı kuvvetli kol dümen do -
başına ayaklarından zincirlenmiş labını çevirdiler; kalyonun başı 
forsa (esir kürekçi) 1ar ile :iolu sert denizlerle toslaşarak rüzga
idi; her küreğin başında beş, ya- rın gözüne dikildi, yelkenler ha
hut altı forsa yanyana bulun~ı - fif hafif yaprakladı ve yol kesil
yorlardı. Bu kürekçilerin orta- di. 
sında, baş kasarasından kıç ka- * * 
sarasına kadar uzanan dar köp· Kadırgalar kursun 
rii üzerinde vardiyanların (for- ~ 

saları idare edenler) allerin~~ki menzilinde 
tel kamçılarla dolaştıklarım Turk 
kalyonunun güvertesindeki kor
sanlar şimdi iyice görmekte idi
ler. Teknenin her tarafından da
ha yüksek kıç üstlerinde büyük 
bir asker vezabit kalabalığı görü
nüyor, güneşin ~şığı bunların çe
lik zırhları ve tüfeklerinin nam
lıları üzerinde pırıl pırıl yanarak 
gerçekten insanı coşturucu bir 
manzara gösteriyordu. 

iki kadirga kurşun menziline 
girmişlerdi, hemen baş top

lariyle ateş a_çtılar; ancak dcni
zm çok çalkantılı olması onlara 
iyi nişan aldırmıyordu. 

(Arkası yar) 

( 1) Tilrk korsanları İspanyollara 
onların asalet ünvanı olan Don laka
bını eğlence olarak takını 1 rdı, 

Kahve Tevzii 
Talimatnamesi 
Dün Geldi 

r evziata Bir iki 
Kadar Güne 

Başlanacak 
Ticaret Vekületinin hazırladı

ğı kahve tevzii talimatnamesi, 
dün vilayete tebliğ edilmiştir. 
Tebliğatta kahve tevziatının en 
salim şekilde yapılmasını temin 
edecek maddeler bulunmaktadır. 
Bugün vilayette Ziraat Bankası 
müdürünün de iştirakiyle vali 
muavini Rasit Demirtasın riyase
tinde bir toplantı ya'pılacaktır. 
Toplantıda kahve tevzii talimat • 
namesi esasları dairesinde yapıla 
cak işlerin tefcrrüatı kararlaştırı 
lacaktır. 

Oğleden sonra da kaymakam • 
lar yine Raşit Demirtaşın riyase
tinde toplanarak kahve tevziatı -
nın her vatandaşı memnun ede • 
cek şekilde yapılması hususun -
da alınacak tedbirler konuşula -
caktır. 

Halkın kahve ihtiyacının iyi 
bir şekilde karşılanması için pa -
ket usulü kabul edilecektir. 

Her pakette 250 gram kah ve 
bulunacaktır. Bugünkü toplantı -
larda paket şekli de ayrıca tesbit 
edilecektir. 

Vilayet emrindeki kahveler 
müesseselere ve resmi dairelere 
tevzi edildikten sonra kuru kah -
vecilere verilecektir. Herhangi 
bir şekilde yolsuzluğa meydan 
vermemek için lazım gelen ted· 
birler ittihaz edilecektir. 

Kahvelerin maliyet fiyatı he -
nüz tesbit edilmemiştir. Komis· 
yÖn, tesbit edilecek fiyata göre, 
toptancılara çekirdek kahveden 
yüzde 5, perakendecilere ise yüz 
de 8 kar haddi tayin etmiştir. 
Ticaret Vekaleti tarafından tan
zim edilen talimatnameye göre, 
halk kuru kahvecilerden kahve 
alacaktır. Kuru kahvecilerin de 
kar haddi yüzde 25 olarak kabul 
edilmiştir. Dünkü toplantıda kah
ve tacirleri ile kahveciler de bu -
!unmuş, kar hadleri ve satışları 
hakkında kendilerine malumat 
verilmiştir. ----o-----
l\1ÜTEFERRİK 

Ask r Aileleri l~in 

Edilen Kabul 

Zamlı Tarife 
Asker ailelerine yapılacak )'d.r

dım hakkında daimi encümen 
tarafından kabul olunan yeni e -
saslar dün tramvay, otobüs, Şir
keti Hayriye, Denizyolları, Haliç 
ve banliyö trenleri idareleriyle 
sinema sahiplerine tebliğ edilmiş 
tir. Biletlerine birer kuruş zam 
yapacak olan bu müesseseler <>n 
çok bu hafta içinde lazımgelen 
hazırlıkları bitirmiş olacaklar 
dır. Biletlere yapılacak sürşarj 
işi tamamlanır tamamlanmaz be 
Iediye haberdar edilecek, bunun 
üzerine de daimi encümen kararı 
gazetelerle halka resmen bildiri
lecek ve asker ailelerine veni 
yardım kararının tatbikatı hafta
ya başlamış olacaktır. 

ikinci Maarif Mahallesi - Be 
lediye Beyazıtta kuracağı Maarif 
mahallesinden başka bir ikinci 
Maarif mahallesi daha meydana 
getirmiye karar vermiştir. Bu iş 
için tetkikler yapmakta olan he -
yet bu mahallenin Maçka ile Şiş
li arasında inşa edilmesini müna
sip görmüştür. Esasen bu sahada 
pek çok mektep olması da bu jşi 
kolaylaştırmaktadır. 

Maçkada inşası bitirilmemiş o -
lan Italyan sefarethanesinin Ma 
arif Vekaleti tarafından satın alı
narak Galatasaray ayarında jkin 
ci bir lisan lisesi haline konması 
arzu edilmektedir. 

Spor Bayramı - Evvelki gün 
üsküdarda Halkevinin senelik 
spor bayramı yapılmıştır. Bayra
ma kız ve erkek 100 sporcu işti
rak etmiştir. Sporcular muhtelif 
spor hareketleri ve müsabakalar 
yapmışlardır. 

Merasime istiklal marşı ile baş 
lanmıştır. Bunu müteakip kırmı
zı ve yeşil takımlar arasında da 
oynanan el topunda kırmızılılar 
yeşilleri 4/3 yenmişler. 

Siyah, beyaz takımlar arasında 
ovnanan sağlık topu müsabaka -
s;nda da beyaz takım siyah takı
mı 6/ 5 yenmiştir .. Bundan sonra 
diğer müsaJ;mkalara g~çilmiş, ve 
bayr~fd.a!Q~~liffili ıa.ı·ij~an ala 
karii& taMılri=!diiltllştidjep., r. /n 

Lozan Günü Hazırlığı 
23 Temmuz Lozan günü mü -

nasebetiyle Üniversite Rektörlü
ğü bir program hazırlamıya baş
lamıştır. Rektörlük Lozan günü
nün her senekinden çok daha 
mükemmel bir şekilde kutlan -
ması için şimdiden calışmalara 
hız vermiştir. Lozan günü bu yıl 
Üniversite merkez binasının ho
lilnde kutlanacaktır. 

TAN 24 - 6 • 941 

Irak - iran Tren ~::!.~~sıek 
Hattı insaatı Açllacak 

k 
l Gecsen Seneki 

Hadiseler 

Karşısında 

İran Hattı Üzerindeki Palodan Çapa c;ur i . 
Kurslardan yı Yazan: Naci Sadullah 

Karşısmda Bingöl Vilayeti Merkezine Kadarki 

64 Münakasaya Konuluyor 
Neticeler Almdı H adhielerin baş döndiirücii 

süratine bakınca, meslck
daşlarıma acımamak elimden gel· 

Maarif Vekaleti ge~en seneler miyor: Çünkü ardlarından kur -
açılan mesl~k ve. tekn~k .~':1:rs.~a - şun yetisnıiycn vukuatı kalemle 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin -ı metre dahilinde faalıyete ge\;il • rından aldıgl netıcelerı goz~mun - . takibe çalışmak, yarış otomobi -
den) - Nafıa Vekaleti Irak ve miş bulunulmaktadır. ünümüz - de tutarak bu sene de :reı:ı kurs-ı lini kağnı arabasiyle kovalamıyn 
Iran hatları üzerindeki faaliyeti- deki senenin nisan veya mayıs lar açmıya karar vermıştır. Yapı benziyor. 
ne muntazaman devam etmekte - aylarında Muşa kadar olan kıs • lan tetkiklere göre 939-4~ ders Ve işte bunun içindir kl, bir
dir. Nafıa Vekaletinden bu hu - mın inşaatına da başlanmış ola - yılında 76 meslek ve teknik okul çok tahminler, şu biçare Tatar 
susta verilen mallımata göre, I· caktır. kursu açılmış ve bu kurslarda ağası gibi, yaya kalıyor. 
ran hattı üzerindeki Palodan Diğer taraftan Diyarbakır hat· 20,275 talebe okumuştur. Geçen Faraza askeri bir muharrir: 
Çapakçur karşısındaki Bingöl vi- tında bu sene sonlarına doğru ders yılında okul ve kur~. müdde- "- v~rşova nasıl müdafaa 0 • 

layeti merkezine kadar olan 64 Bismilden itibaren Siirdc doğru ti 81 e çıkarılmış ve Kutahyada lunabilir? suali altına koskoca 
kilometrelik hat, bugünlerde mü ray ferşiyatına başlanacak ve bu bir kız enstitüsü ve akşam kız bir makaİ~ karalıvor: Fakat bir 
nakasaya konulacaktır. Bu su - faaliyet üç ay içinde ikmal olu- sanat okulu, Erzurumda inşaat de bakıyorsunuz ki, bu makale, 
retle Elazığdan itibaren 130 kilo- nacaktır. usta okulu, Antalyada Akşa~ kız gazete sayfasında. Varsovanın 
============================ j sanat okulu, Kulada orta tıcaret sukutunu bildiren telgrafla yan 

PİYASADA: 

Sovyet • Alman 

Harbinin Piyasada 

Yaptığı Tesir 
Sovyet - Alınan harbi piyasa

da derin bir alaka uyandırmış -
tır. Karadeniz ve Tuna yolu ka
palı olduğu için, ihracat yapmı
ya imkan kalmamıştır. Dün, bu 
yüzden piyasada bir durgunluk 
müşahede edilmekteydi. 

1 Temmuzdan sonra Trakya 
demiryolu ile Avrupa hattı irti
bat peyda edeceğinden, Avrupa 
yolu tekrar açılacak ve piyasa
daki durgunluk uzun müddet de
vam etmiyecektir. 

Piyasadaki ihracat durgunlu -
ğuna mukabil. ithalat üzerine si
parisler çoktur, Alman firmala
rı 10 buçuk milvon liralık tütün 
takasına mukabil, Almanyadan 
ithal edilecek maddeler icin ve
ni veni siparişler almaktadırlar. 

Altın Fivatı - Altın fiyatla -
rmdaki düskünlük devam et
mektedir. Dün fiyat 24 lira 50 
kurustu. Halbuki bir ay evvel 
altın fiyatı 29 liraya, bir aralık 
da 30 liraya kadar yükselmişti. 

Et Meselesi - Fiyatları Mü -
rakabe Komisyonu dünkü top.. 
lantısında et ~eselesiyle meSı;tul 
olmustur. Bazı komisyoncuların 
et fivatlannı arttırmak icin, ka
saplık hayvan mıntakalanna "İs
tanbula ma1 göndermeviniz., di
ye tel~raf cektikleri öğrenilmis
tir. Toplantıya davet edilen ko -
misvoncular, bu .volda hareket 
etmediklerini. Istanbulda her 
türlü sat'tlar altında ihtiyaca ki
fayet edecek derecede et hnlun
m~masından mesul olduklarını 
iddia etmişlerdir. 

BELEDİYEDE : ----
Mahalle lffaiye 

Kursları Başladı 
Mahalle itfaiye ekiplerinde ça

lışacak yardımcılar için cumarte 
si günü açılan itfaiye kurslarına 
310 ve 311 doğumlu erkekler da 
vet edilmişti. Itfaiye müdürlüğü 
nün bu daveyne icabet edenler 
1900 kişiyi bulmuştur. Kurslar 
iki ay devam edecek ve bu müd
det içinde bir itfaiye neferinin 
bilmesi lazımgelen malumat kurs 
müdavimlerine verilmiş, icap e
den talimler de yaptırılmış ola -
caktır. Bu sene açılan itfaiye kurs 
larına devam edenlerle yeni kurs 
görenler 2800 kişiyi bulacaktır. 
Ayrıca muvazzaf itfaiye kadrosu 
na 1200 yardımcı itfaiye neferi de 
yetiştirilecektir. 

Ekmeklerin Yeni Şekli - 475 
gramlık yuvarlak ve uzun ek -
meklerle 950 gramlık uzun ek -
mek tecrübelerinden alınan ne -
ticeler ve bu ekmeklerin kim -
yahane tahlil raporu ~elediyenin 
yeni kararlar vermes~ne. se~.ep 
olmuştur. Belediye daımı encu -
meni daha pişkin olan uzun ve 
475 gramlık ekmeklerin imaline 
karar verecek ve bu suretle bü -
tün fırınların daha pişkin ekmek 
ımal etmesi temin edilecektir. 

Hayır Müesseselerine Yar -
dım - Belediyenin muhtelif ha
yır müesseselerine ayırdığı 15 bin 
liralık yardım tahsisatının tevzi
ine başlanmıştır. Bu tahsisatla bir 
cok müesseseler inkişaflarına ya 
rıyacak kararlar verecekler ve ha 
zırlıklara başlıyacaklardır. Bele
diyenin yardıma karar verdiği 
müesseseler şunlardır: 

Eski eserleri koruma encüme -
ni, Topkapı fukaraperver cemi -
yeti. Kantar memurları eytam ve 
eramili tekaüt aidatı sandığı, üc 
retli müstahdemin tekaüt sandığı 
muallimler yardıdm sandıgı, bele 
diye memurları cenaze yardım 
sandığı, Yeşilay cemiyeti, esnaf 
hastaneleri, Istanbul Barosu, Ha
liç vapurları işletmesi. 

ADLİYEDE: 

Mahmut Saim Yeni 

Bir Dolandırıcdıktan 
Mühakeme Ediliyor 
Sahtekarlık ve dolandırıcılıktan 

adliyede 117 dosyası bulunan meş 
hur dolandırıcı Mahmut Saimin 
duruşmasına dün asliye altıncı 
ceza mahkemesinde devam edil -
miştir. 

Mahmut Saim en son olarak 
Galatada bir yazihane açmış ve 
buraya memur alacağından ba -
hisle gazetelere ilan vermek su
retiyle elde ettiği iki gencin otu
zar lirasını dolandırmıştı. Mah -
mut Saim dün mahkemede bu iş 
te kabahati olmadığını, tevkif e
dildiği için davacı gençleri yazi -
hanesinde istihdam edemediğini 
ileri sürerek tahliyesini istemiş
tir. 

Mahkeme tahliye talebini red
detmiş, Mahmut Saimin eski dos 
yalarını tetkik etmek üzere du -
ruşmayı başka güne bırakmıştır. 

Mahkum Oldu - Eyüpte otu
ran 1 7 yaşında Kemal, bundan 
bir müddet evvel sokakta oy -
narken arkadaşı ayni yaşta Eşref 
le kavgn etmiş ve Eşrefin sol gö
züne vurduğu bir yumrukla çocu 
ğun gözlerini kör etmiştir. 

Dün asliye altıncı ceza mahke
mesinde duruşması yapılan Ke -
mal 3 ay müddetle hapse mah -
kum edilmiş ve derhal tevkif o -
lunmuştur: 

~~~--o-~~~-

Şehrin 12 

Yerinde 

Bahçeleri 

Muhtelif 

Çocuk 

Açıldı 
Maarif müdürlüğü dün on 1ki 

yerde çocuk bahçesi açmıştır. Bu 
bahçelere ilk okullatdan bu sene 
mezun olanlarla, halen ilk okul 
talebesi bulunan ve bu ders yı -
lından itibaren ilk okullara alına 
cak olan 1934 doğumlular alınmış 
ve bunların eğlenmeleri için muh 
teli.f oyuncaklar ve elişleri hazır
] anmıştır. Çocı.1'klar her gün bu 
bahçelerde toplu olarak küçi.ik 
roman ve seyahatnameler ok.ıya 
cak, muhtelif ders zümrelerini 
takviye için yapılacak tedrisat -
tan istifade edeceklerdir. Çocuk 
bahçeleri iki ay sürecektir. 

İngiliz Lirası Sahasına 
İlave Edilecek Memleketler 

Ankara, 23 (TAN) - Hükü -
met, İngiliz lirası sahasına dahil 
memleketler listesine yeniden ila 
ve edilecek memleketlere tatbik 
olunacak usul hakkında teati edi
len notaların tasdikine dair ka -
nun layihasını meclise vermiştir. 
Layiha tetkik edilmek üzere ha -
riciye ve i.ktısat encümenlerine 
havale efülmiştir. 

Münakalat Vekili Geliyor 
Münakalat Vekili Cevdet Ke

rim İncedayının bugünlerde seh 
rimize gelmesi beklenmektedir. 

Münakalat Vekili burada Ve -
kalete bağlı müesseselerde tet -
kiklerde bulunacaktır. 

Murat Nehirinde Bir Kaza 
Muş (TAN) - Diyarbakırdan 

ticaret eşyasiyle yola çıkmış o
lan, Lice kazası halkından 6 yol
cu Murat suyunu ~eçerlerken, 
suyun cereyanına kapılmışlar -
dır. Bu yolcuların hayvanları 
boğulmuş, fakat kendileri bir te
sadüf eseri olarak Murat suyu 
ortasındaki adacıklardan birisi· 
ne çıkmıya muvaffak olmuşlar
dır. 

Bu ada, suyun en derin yerin
de bulunduğu için yolculann 
buradan kurtulmaları mümkün 
olamamış, altısı da 6 gün 6 gece 
ac, susuz kalmışlardır. 

·Yedinci gün su kenarından 
geçmekte olan bir süvari bunları 
,görmüş ve kurtarmıştır. 

1 okulu ve Uşakta Akşam kız sa - yana gelmiş. 
nat okulu. açılmıştır. Bursa 
vilayeti köylerinde çalışmak-
ta olan seyyar biçki ve 
dikiş kursları, ile beraber 
geçen ders yılında Ankara, 
Konya, ve Edirne vilayetlerinde 
ki köy demircilik ve marangoz -
luk seyar kursları tetkik edilmiş 
ve bu kursların tekamülü için lü 
zumlu görülen kararlar alınarak 
kursların diğer vilayetlere teş -
mili kararlaştırılmıştır. Bu suret 
le lzmirde iki, An.kara, Balıkesir, 
Manisa, Edirne, Eskişehir, Sey
han, Kayseri ve Samsun köyle -
rinde birer seyyar biçki dikiş 
kursu ile Bursa, Balıkesir ,Ay -
dün, Gaziantep, Samsun, Sivas 
ve Kayseri vilayetlerinde köy de
mircilik ve marangozluk kursları 
açılmıştır. Bu suretle talebe mik 
tarı 24 bini bulmuştur. Oğret -
men adedi de 881 den bine çıka
rılmıştır. 

Yeni Nafı<' 
Tayinleri 

Yeni Nakil, 

ve Terfiler 

Tayin 

Listesi 
Ankara, 23 (TAN) - Nafia 

Vekaleti mensupları arasında ya
pılan yeni nakil, tayin ve terfi
leri bildiriyorum: 

Kamuran Görgün teknik oku
lu mualim muavinliğine, Besim 
Bensal Erzurum yapı işleri yük
sek mühendisliğine, Naciye Se -
rap yapı ve imar işleri muame
lat memurluğuna, Sadettin Gün 
su işleri muamelat memurluğu
na, Yaşar Tamay yapı işleri reis
liği sürveyyanlığına, İhsan Duy
gun şoseler fen heyeti desinatör
lüğüne, Abdülaziz Ertimur fen 
memurluğuna, Kemal Tümer An 
kara yapı ve imar işleri mühen
disliğine, Fadıl İpekel Manisa su 
işleri üçüncü şube kısım fen me
murluğuna, Nazmi Argon yüksek 
mühendis mektebi idare memur
luğuna tayin edilmişlerdir. 

Muhasebe müdürlüğü bina ve 
su işleri hesap memuru Cemil 
Soydan, Sinop şose ve köprüler 
baş fen memuru Mustafa Yiğit, 
şose ve köprüler fen heyeti baş 
memuru Sadi Gürdilek, demir -
yol inŞaat reisliği fen heyeti mti
hendisi Şerafettin Erkman, yük
sek mühendis mektebi muallim 
muavini Seniha Sar,guı, yüksek 
mühendis mektebi muallimi Ra
tip Berker bir derece terfi et -
mişlerdir. 

Çorum şose ve köprüler baş 
fen memuru Cevdet Akyöndem 
Ankara şose ve köprüler baş fen 
memurluğuna, Erzincan şose ve 
köprüler fen memuru Faik U -
ğurlu Kastamonu şose ve köp -
rüler fen memurluğuna, Kırkla
reli şose ve köprüler fen memu
ru Reşat Uras İstanbul şose ve 
köprüler fen memurluğuna, T·J· 
kat sose ve köprüler fen memu
ru Halil Soner Erzurum transit 
yolu mıntaka müdürlüğü fen 
memurlu{!una, Gaziantep sose 
ve köprüler fen memuru Sait 
Demirbaş Ankara şose ve köp
rüler fen memurlu~una. Elazığ 
şose ve köprüler bas fen memu
ru Sefik Gediko(!lu Sürt sose ve 
köprüler baş fen memurluğuna, 
Konya sose ve köprüler fen me
muru Tahir Demirer Erzincnfl 
sose ve köprüler fen memurlu
ğuna. Edirne şose ve köprüler 
baş fen memuru Ali Hithı:ıt O -
nan Ankara sose ve köprüler bas 
fen memurluğuna, Erzurum :vapı 
iı;leri fen memuru Kamil İnanlı 
Konya yapı işleri fen memurlu
C?una, Tokat sose ve köprülPr bas 
fen memuru Naci Cavmaz Ni~de 
şose ve köprüler baş fen memur 
luğuna, Erzurum şose ve köorü. 
ler bas fen memuru Hüsnü Ö
ıacar Kocaeli baş fen m~mur
luğuna, Antalya sose ve köprü
ler fen memuru Emin Atav İs
tanbul şose ve köprüler fen me
murluğuna, Tekirda~ ş<>!e ve 
köprüler baş fen memuru Selim 

Faraza bir siyasi muharrir: 
"- Filan anlaşma ne gibi ne· 

ticeler doğurabilir?., sualinin al
tına koskoca bir makale karalı · 
yor. Fakat bir de bakıyorsunuz 
ki, bu makale, gazete sayfasında 
o anlaşmanın bozulduğunu bil -
diren telgrafla yanyana gelmiş. 

Ve faraza, bir mütehassıs: 
"- Son sistem tayyarelerin 

evsafı nedir?,, suali altına kos -
koca bir makale karalıyor. Fakat 
bir de bakıyorsunuz ki, bu ma -
kale, gazete sayfasında, o ''son 
sistem tayyare,, yi demode sa:v· 
dıran yeni bir hava eideriniıı ya· 
pıldlğını bildiren telgrafla bu -
run buruna gelmiş. 

Mnamafih, hadiselerin bu kor
kunç, bu şaşlrtıcı ve bu baş dön• 
diirücü süratinden, beşeriyet he· 
sabına bir teselli uayı cıkarma -
mız imkansız değildir: Çünkii bu 
sürate nikbin bir ı?özle bakarak 
inanmıya çalısabiliriz ki, dünya
nın içinde bulunduğu kanlı keş
nıekes, korkulduğu derecede u
zun sürıniyecektir. Ve bu hızlı 
l'{idişle beşeriyet , mesut bir sulh 
ve sükuna, bir an evvel kavmm· 
caktır: Çünkü beşeriyet, eski 
dünvada ancak üç beş asırda gc
cebildiği muazzam merhaleleri, 
hugüniin dünyasında üç bes ay
da aşahilivor: Eskiden yftriiyor· 
duk, simdi ise ... ucuyoruı: Bu
nun içindir ki, bu kanlı fırtına • 
nın h~şerivcti nm;ıl bir salağa ka
\'UŞturacai?ını eöreceğimiz gün.; 
lel' uzak deği1dir: 
"- Hazin teselil!,. diveceksi • 

ni'7. Fakat unutmavın ki, bu te• 
sellinin ha7.itılii!i, kendinizi ona 
inandırabildiğiniz nisbette aza· 
1abi1ir!. 

lzmir ve Kazalarında 

Zelzele Old~ 
Izmir, 23 (TAN) - Bugün sa

at 11 de Izmir ve kazalarında on 
saniye süren kuvvetli bir zelzele 
olmuştur. Merkez ve mülhakatta 
hasar olmamış ise de Değirmen • 
dere nahiyesinde mektep binası 
ile köy odası oturulamıyacak bir 
hale gelmiştir. Birçok binaların 
duvarları tehlikeli surette çat
lamıştır. Zelzele Dikilide beş, 
Bayındırda üç Tirede iki, Cuma 
ovasında dört Seferihisarda dört 
Menemende dört, Karaburunda 
üç, Urlada beş sanıye sürmüş • 
tür. 

Gün İstanbul sose ve köprüler 
baş fen memurluğuna, Tunceli 
şose ve köprüler fen memuru 
Turgut Alper Konya şose ve köp 
rüler fen memurluğuna, Kırkla
reli sose ve köprüler fen memu
ru Tayyar Gönen Kocaeli şose 
ve köprüler fen memurluğuna 
İstanbul yapı işleri fen memur1.1 
Sıtkı Aykurt merkez yapı ve i
mar işleri reisliği fen heyetine 
Corum yapı isleri baş fen me· 
muru Saim Senvuva Eskisehir 
vapı işleri baş fen memurluğu· 
mı. Manisa sose VP köprüler fen 
memuru Cemil Ünal İstanbul 
<:OSP. ve köprüler fen memurlu· 
/iuna. Muğla sosc ve köprüler 
fen memuru İsmet Karadcniı 
'Eskisehir sose ve köprüler fen 
memurluifona. Diyarbakır şose 
ve köoriiler haı; fen memuru A· 
laPddin Ö7.il Hakari sose ve köp
rüler bns fen memurluğuna. 7.on 
au ldak so<:e ve könriiler bas fen 
rnemuru Hakkı Yalcııı tstanbni 
<:ose ve köpriiler bas fen me -
murluğuna. Siirt vapı isleri fen 
'llemuru Şerif Tamer Hatav vapı 
isleri fen memurlui1una, Tokat 
c:osc ve köprü lf'r fen memuru 
Halil Talay Eskisehir şose VP 

1<:öorüler fen memurluf!una, T'-' 
ldrdai1 nafia baş fen memuru Si· 
nı:ısi Bin~öl sose ve köoı-iHer re· 
islii!i tasra kı:ıdrosıına. tstanbu ı 
<:ose VP köprüler fen memuru 
'Flilmi Orıten <:oseler tasra kı:ıdro
c;nna. Gaziantep sosP ve knnrü
ler fen memuru ~ı:ıkir A.ksı.ın 
T{astamonu sose '\fP könrii1Pr fı:.n 

ın~murlıığuna naklen tayin edil
mişlerdir 
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il - HarekAtm ilk inkişafına ait 
<>lınak üzere akla gelen en muh
'temcl hareket, Sovyetlerin Ro -
tnanya petrollerini bombardıman 
"\'c tahrip etmeleridir. 
2 - Sovyetlere karşı Alman taar
'rllzunu tel'in eden ve İngilterenin 
~ovyetıerc her tlirlü yardımda bu
'lunacağmı s5yliyen Mister Chur
'dtill, bir İngiliz - Sovyet ittifa
"3ondan bahsetmemiştir. Ancak ka
l>italist devletlerin Sovyetleie kar
şı bir Cihadnnukaddes ildn etme
lerinden endişelenen Sovyet dev
let adamlan ve halkı üzerinde bu 
llutuk memnuniyet verici bir tesir 
Yaptığı asikfirdır. 

3 - İngilizler Almanyaya şiddetli 
hava akmlarma başladıkları tak
dirde, İnglltcrcnin Sovyetlere kıır
şı yardımda bulunabileceği anla -
şılacaktır. 

4 - Amerika ve Japonyanın Sov
Yet harbi karşısındaki vaziyeti 
hakkında henüz kati malümat 
Yoktur. 

Harbin Seyri: 

P azar sabahı başhyan So\'• 
yet - Alman harbine ait 

rılmak iizere gelen haberler e
hemmiyetsiz bazı çarpışmaları, 
bazı ilerleyişleri ''e havn taar -
tuzlarını kaydetmektedir. Şim -
diye kadar 80 Alman ve 110 
~ovyet tayyaresi tahrip edildi -
gi bildirilmektedir. Bu neticeyi 
tabii görmek lazımdır; çiinkii 
J\lman Jıava kuvvetleri harp 
Vaziyet• ıne,•cut olduğunu bil
iliren notanın tcvdiinden iiç sa
at evvel faaliyete Jteçmişler ve 
Sovyetlerin muhtelif tayyare 
bıeydanlanna taarruz etmişler
dir .• 
Dünyanın en kuvvetli iki or

dusu arasında ciddi çarpışma· 
ların henüz vulma gelmediği 
'anlaşılıyoı-. 

.Japon askeri mahafilinin ka· 
l?ıaatine göre. Sovyetler hududa 
hkın yerlerde muharebeyi ka
hut etmiyeceklerdir. Japonya· 
llın eski J.Uoskova Elçisi: Sov -
l'etlerin bfrviik ve -kuvvetli bir 
ordusu old~ğı.ınu ve harbin ne
ticesini şimdiden kestirmek 
lnümkiin olmadığını, Alınan 
:kuvvetleri Ukranyayı i gale 
bıuvaffak olsalar dahi. harp 
hitmiş olmıyacağını ve Sovyct
lerin uzun miiddet dayan,abilc
Ccklerini söylemiştir. 
Harekatın ilk inkisafınn ait 

~lmak iizere nkla gelen en muh
temel hareket, Sovyetlerin bü
) iik fedakarlık lan göze alarak 
lıoman:ya petrollerini hombar -
dıınan ve tahrip etmeleridir. 
lıir seneden fazla bir 7.amandır 
.ı\lmanyanın bu sahayı müdafaa 
etmek icin aldığı muhakkak o
lan müdafaa tertibatı ,.e rok 

miktardaki Alman an1 ta~':Va -
relerinin karsısında bu hareke
tin giidiik de~eceıo.i meydana çı-
kar. · 

Akisler: 
.... 

S ovyet • Alman harbinin 
mukadderatı üzerine, iki 

devletin askeri km•vetlerinden 
baska, amiller arasında in~ilte
renin, Amerikanın ve Japonya
nın alacakları vaziyetlerin mi.i
hiın tesirler icra edeceği mu
hakkaktır. 

İngiltere Bas,·ekili Mister 
Churchill, dün rad:rnda söyle -
diği bir nutukta, Sovvet - Al
man harbi karl'iısında 

0

İngiltere 
hiikumetinin vazi;\·etini pek a
çık olarak hildirmistir. 

~lister Churchill, Almanya 
tarafından taarruza uğrıyan 
Rus milletine kar.şı derin sem
patisini şu sözlerle ifade etınis-
ti~ . 

"Şimdi kana susamıs seririn 
makinelesmis ordusunu ' veni 
bir boğazlaşma. soygunculuk \"e 
tahribat mevdanına atması la-• . 
zım geliyor. Şimdi zavallı Rus 
köylüleri ile isçi ve askerlerinin 
giinli.ik ekmeğini ellerinden a -
Tarak mahsullerini yağma ve 
sapanlarını işleten petrolii gas
betmesi ve bu suretle beseri -
;\·et tarihinde misli görillm~miş 
bir açlık husule gelmesine se -
'bebiyet vermek sırası gelmiş 
bulunuyor.,, 

~Iister Churchill, Rus mil
letinin kendini miidafaa etmek 
mecburiyetinde olduğunu ,.e 
biitün kuvveti:vle miitecavize 
mukavemet ed~ceğinden şüphe 
etmediğini söylemiş ve İngilte
renin Sov;\·etlcre her tiirlü tek
nik \"e iktum~i ;\·ardımı ~·apa -
cağını ve ayni yardımı ıniitte -
fiklerinden de istediğini, cünkü 
Nazizmi imha etmenin hütiin 

. hiir insanların miişterek da'\.·ası 
olduğunu beyan etmiştir. 

Nazizm ile Bolşevizm arasın
da esaslı farklar bulunmadığını 
\'e bu cere~·anlara kar~ı uzun 
:<meler miicadele etmi" olduğu
nu bildiren Mister Churchill . 
bugün kin en hayati mesele
nin, Hitlerizmi ezmek olduğu
nu \'C gece, gündiiz Almanya 
bombardıman edilerek, Alman 
milletine, be!:i<'riyetc tattırdıi!;ı 
her acının tattırılacağını kati 
bir lisanla söylemiştir . 

Mister Clıurchill'in bu nut -
1..--unun, İn~iltercnin ,·e diğer dc
nıokratik memleketlerin irti -
kap ettikleri biiyiik bir hata.n 
itiraf eden su kısmı çok ~ayanı 
dikkattir: 

"Nazi e~kıyasına, hemen lıe -
men hicbir scvlcri yok iken, ha
zırlamı;•a b~~ldıkları harp J!la
kinesini sene.den sene~·e tcka -
miil ettirerek viicude ı?etirmck 
miisaadesini biz ve medeni !He
me mensup diğer milltler ver · 
dik.,, 

}"illıakika. Versailles muahe -
desi \"e İngiliz - Alınan aı;;keri 
isgal ,.e kontrolii altında elleri, 
kolları sımsıkı bağlannns olan 
Almanya,·a. o zamanın İngiliz 
zimamda;ları, - en biiyük teh
like olarak gördükleri Bol~eviz
rne karşJ bir set olmak maksa-

CArkası 4 iindidc' 

l!~B6&HMila 
Deniz Banyosunun Mevsimi 

kendilerine giivencn deniz 
11l>orcuları biitiin :rıl her mevsim
de denize girebilirler. Onlardan 
~azılarının rivayetine göre karat' icinde deniz banyosu dal1a da 
'lydalı olurmus ... Bu derece da
hnıklı olanlar; tabii, pek müs-
1~na 

ne;;iz banyolarının mevsimi, 
~eniz kenarı~ın bulunduğu :yerin 
1~liınine göre değişir. Sıcak ik-
111tılerde deniz banyosu ıne\"Siıni 
daha erken .. baı!lar, iklim soğu
'1tıkça daha geç ... 
b lıizim iklimimizde karpuz ka-
~ğu denize diişmeden önce de

tıııe girmemeli, derler. Karpuz 
~~buğiyle deniz banyosu mevsi
~ı arasında bir nıiinasebet bu
~~ndu~nn za~netm!yo.~~ıın .. ~el-

ı, denızde yuzmeyı ogrenmıye 
('alısan acemiler için lastik toplar 
fllhut onlardan evvelki deniz ka-
11<ıkJarı icat edilmeden önce, on
ar icin karpuzun iç"ri ini oya-

l'ak tekrar kapadıkta ' sonra ka
hcığ-a benzer bir şey yaparlardı 
tla ondan öyle derlerdi. 

Fakat karnnz k.·buğunun 
~evsimle müı: "ıeti inkar edi-
1~ez. Karpuz ·,uğu bizim ik-
1tniınizde, yazıı gün dönümün

<ten sonra denize diiser. Gün dö
~Uı11ü de ktş olsun, ynz olsun az 
~0k riizgfirh, fırtınalı giinlerc sc
h ~Jl olur. Giin döniinıiinden iince 
{) 11\•nJnr \alna ~z ~ok sıcak. olur. 

1 sıcaklnrdrın ıstıfade edılcrek 
y l'l\İze girilirse zarrır gelmez. ı•.ı. 
t<ıt fırtınalı, rlizgfırlı ha\ alardn, 

hele ha\'adaki bulutlar da kalın 
ve dc\•amlı olursa deniz ban:vola
rına fasıla vermek zaruri olur. 

Eskiden, herkesin elinde kiicü 
cük bir takvim bulunurken tak
\•imler giin döniimii fırtınalarını 
önceden haber verirlerdi... Kar
puz kabukı1. o ,·akitlerde fak
vimleri okuvacak kadar okuma 
hilmiyenler~ kolaylık olsun diye 
deniz han,·osu mevsimine bir sem 
bol tutul~ms olsa gerek ... 

Haziranın 1·irıni ikisindenberi 
~iin dönmii~ ·olduğundan, karpuz 
kabuğunun denize düsmiis oldu
ğunu görmedinizse bile artık rfö:. 
ı:rfu ,.e fırtına ihtimali olan mev
sim gecmis demektir ... Bugiinlcr
de gazetel~rde kendisfoden bah
settiren :'\·eni kuyruklu yıl.3; ha
,·alarımızı karuıtırıp. bir marifet 
giistermezse. artık bundan sonra 
haYa uzun bir miiddet sıcak de
vam edecektir. Yeni ktı:\·ruklu 
nldız, simdi:\·e kadar tahmin edi
lememiş marifetler göste-rirse, 
o vakit kabahat takvimlerin de
ğil, hesap haricinde meydana ~ı
kan kuyruklu yıldızın kendisin· 
rle olur ..• 

Zaten deniz kenannda oturan
lar, istedikleri gün deniz banyo
suna baslıyabilirler. Fakat bi
raz icerlerde oturup da banyo 
irin deniz kenarına gelenler. han 
;\·olnra haslamatlan önce viicutla
rını yeni hir muhite ahstmnak 
iizue. denize girmeden iince bir, 
iki giin istirahat etmelidir. 

TAN 

ıa~:~u;m 
1 Harbin 

Modern silahlarla teçhiz edilmi ~ olan bugilnkü So'\.·yet ordusunda bir ı~ıldak grupu 

Sovyet Ordusu, Dünyanın 
Hiç Bir Ordusuna Benzemez!, 
Tayyare, Tank, 

Dünypnın 

Top 
En 

ve Malzeme Bakımından Kızllordu 

A lman - Sovyet harbi şim-
H di bütün nazarlan Avru. 

panın şarkına çevirmiştir. Al
manyanın askeri kudre~i artık 
herkesçe İnaliımdur. Fakat o
nun karşısında bulunan Sovvet 
ordusu hakkında pek az şev bi
liyoruz. Çünkü Sovyet Rusya, 
ordusu, donanması, ve hava kuv 
vetleri hakkında nadiren, o da 
müphem bir surette maliımat 
vermistir. Bu sebeple bu ordu 
hakkında haricte birbirine lıv
maz bir cok dedikÔdular yapıl -
mıştır. Ba71ları bu ordunun hic 
bir askeri kıymeti olmadığını, 
bazıları zabit kadrosunun nok
san olduğunu iddia etmistir. Fa
kat bütiin bu iddialar hic bir 
zaman hakiki ve esaslı bir bilgi. 
ye istinaden yapılmamıstır. 

Sovyet ordusu 1922 tarihin
den itibaren tam manasivle -as
keri bir tesekkül halinde or~a
nize edilmiye başlanmıştır. 

1930 tarihine kadar bu or_ga
nizasyon tedricen tekamül et
miş, orduda motörize teşkilat 
viicude _getirilmiştir. 

l\faamafih 1930 dan sonr:ı bi
rinci, ikinci beş senelik sanayi
leşme planlarının tatbiki esna
sında ordunun da mekanize kud 
reti son derece arttırılmıştır. 

1929 da Sovvet ordusunun 
bey_gir kuvveiivıe ökii en 

Zengin Ordularından 
mekanik kuvveti. er basma 2,6, 
1930 da 3.07, 1933 te 7.74 olarak 
~osterilebilir. Sovyet ordusu
nun bu mekanik kudreti o va
kitki Fransız, İngiliz ve Ameri
kan ordularının mekanik kuv
vetinden fazla idi. O vakitten
beri ise Sov:vet ordusunun me
kanik kudreti havli artmıstır. 

Bu mekanik kudreti techizat 
ile ifade etmek lazım ,ııcllrse de
nilebilir ki, er basına 7.74 bev
girlik mekanik kudrete sahip o. 
lan bir ordunun binlerce en ve
ni sistem bombardıman. takip, 
hücum ve tahrip tavvaresi; her 
tipten binlerce tankı; yliz bin
lerce otomatik tüfeği, mitralvö
zü; hafif anti - tank tonların
dan uzun menzilı'i en a{rır top
l:ıra kadar binlerce topu var 
demektir. 

Sov:vet Rusya her sene artan 
bir ni.sbette harp sanayii vücu
de getirmiş, erlerini vetistirmek 
icin hususi mekteı.,-ler tesis et
miş ve askerlikte bir cok veııi
likler yapmıya muvaffak olmus. 
tur. Orduda ·motörize ve para
şütçü kıtalar bulundurmavı 1lk 
tecrübe eden memleket Sovyet 
Rusya olmuştur. 
Sovyet Rusyada askerlik mec- . 

buridir. Her sene 19 vaşına va
ran bütün e:enclcr silah altına 
alınırlar. Bu su~tlc 'her sene 

1.800,000 kişi askeri talim .ı;!Ö.
rür. Silah altına alınan erlerden 
üçte biri askerlik müddetini 
tam yaparlar. Askere davet edi
Jcnlerden yüzde beş ila onu cü
rüğe cıkar. Geri kalanı da ter
his edilirler. Askerlik müddeti 
2 senedir. İhtisası olanlar süva
ri, topcu, veya hava kuvvetle
rine ayrılırlar. 

~ 

Kızıldorclunun Hususiyeti 

O rduda erlere askeri ders
lerden maada teknik ve 

fenni bilgiler de öğretilir. Ve 
her erin orduda bir meslek sa
hibi olmasına itina olunur. 

1934 tc kızılorduyu teskil e
den erlerin (>~ 46 sı işci, ı;;, 42 si 
kövlii. '111 i de memurdu. Bu
günkü kızılorduda mutlak ek
seriyet işcilerin elindedir. 

Kızılorduda son zamana kadar 
zabitler erlerden ayrı bir sınıf 
te~kil etmezlerdi. Zabitlerin de 
ço~u zaten işçi çocuklarıtlır. Va
zife haricinde zabitle er arasın
da hic bir fark yoktur. Yolda 
erler zabite selam vermiye :Qıec
bur değildirler. Hatta erlet za
bitlerin sigarasından sigaraları
nı yakabilir, onlarla satranç ov
nıyabilir, askeri klüplerde za
bitlerin aileleri ile dansedebilir. 

Türl<iyeİlin Siyaseti 
Tür I< Zaviyesinden 
Mülalea Edilmelidir 

.,.Urkiye bir taraftan İngilte-
1 reye bir muahede ile bağ

lıdır. Müttefiktir. Diğer yandan 
İngiltere ile muharip olan Alman
ya ile bir ademi tecavüz mua
hedesi imzalamıştır. Türkiye ve 
Almanya münasebetlerinin. dost
ça inkişafı bu muahcdenin hede
fidir. 

Türkivenin siyasi vazivetini 
bir tar~flı ve yalnız bir cephe
den tetkik ederek mütalea etmek 
istiyenler bir türlü bu_günkü rea. 
litevi izah imkanını bulamıva
caklardır. Halbuki en büyük rea
lite büyük harp sahası içinde Tiir
kiyenin fiili bir surette harp ha
ricinde kalması ve bütün muha· 
ripler taPafından hürmet ve tak
dirle karşılanmıs olmasıdır. 

Türkiyenin bu manzarasını 
vücude 2etiren amili evvela. Tür 
kiyenin harici siyaset prensiple
rinde, sonra da dünyanın iktisa
di, siyasi, ideoloi ik cephelerden 
ayrıldığı hakiki istikametlerde a. 
ramak lazımdır. 

Türkiyenin harici siyaseti va
zihtir, sarihtir. Büyük harp son
rasındanberi Türkiyenin harici 
siyaseti şu prensiplere istinat et. 
mektedir: 
• I - Türkiye bir inşa ve imar 

memleketidir. 
Il - Türkiye müstakil bir dev. 

lettir. 
III - Ti.irkiye emperyalist de

ğildir. Hiç bir emperyalizme yem 
olcımaz. 

IV - Türki~·c milli misnk hu· 
dutlarmdan fed~ıkarlık cdcmcı. 

:· ·-·· .. ·- Yazan : 
: 

............ : . 
i i Sadri 

• 
ERTEM~ . . ................................................... 

Türkiyenin bu harici siyaset 
esasları kuvvetli bir iç politika
dan ilhnmını almakfadır. Türki
ye harici siyasetinin sebatlı. me
tin ve orijinal olAo tarafı budur 
Türkiyenin harici münasebetle
rinin temel taşı. Ti.irkiyeyi bir 
sulh. inş-a ve imar memleketi ha
linde muhafaza etmektir. Cüm
huriyet hükümeti bu prensipten 

1 - Biiyük harpten ~alip cı
kan büyük devletler: Bunlar 
1919 muahedelerinin ebediliğini 
muhafaza icin bazı formüller ara
mıslar ve bu formüller bir zaman 
lar dünya sulbünü muhafazaya 
hizmet ettiği icin bu devletlerle 
sulh taraftarı olan devletler mu
avyen bir devre, ve muavven 
sartlarda isbirliği yapmıslardır. 

Milletler Cemiyeti politikası 
~ibi... 

' 2 - Büyük harpten mağllıp 
cıkan, yahut galipler arasında oL 
du~u halde tatmin edilmiven ar· 
~ulara sahip olan devletler: 

asla fedakarlık etmedi. Harp sonrasında 1919 muahe-
Türk hariciyesi yirmi senedir delerinin tamamen ortadan kaldı

devletler arası münasebetimiz 'rılmasını istiyen revizvonist dev. 
bu zaviveden tetkik etti. Dost· letler bu zümrenin icindedirler 
luk ,.e ·ittifak muahedPleri an- Bu devletlerle J.?alip de,·letler 
cak b ı ruh ile meshudur. Binae· :1rasındaki tezat .ızitgide büYül< 
nnlevh 'T'iırkivenin muahC'deleri '">ir ucurum halini aldıE!ı irin 193P 
ni m[ital.ea etmek istivcmler hC'ı ı •larbi meydana cıktı. Muharebe· 
sevden evvel Tiirk dahili prılitı nin kadrosu bue:ün 1919 e:aliı~ 
kasını. Ciimhurivet hüki"ımetinir IC'vletleriııin sefi olan ine:ilterf" 
ınkilapcı prensiplerini e;ozonım ile revizv<>nistleııin sefö blan Al· 
de bulundurmalı ve ona göre hii m3nya arasmClafül'. hlib n ~lirih 
küm vermelidir. olan gayesi de İne:iltere ile Almar 

Esasen bütün muahedelerimi. vanın dünvanın her tarafında he-
zin ruhu Türk milletinin istiklal :ınlasmasıdır. 
ve toprak bütünlüğü esasına da· Türkiye 1918 de mai?lun olan 
vanmaktadır. Türkivenin dahil: evletler arasmda idi. Fakat re
inkişafı bu prensipi ona ini'.am et vizyonunu bütün devletlerden 
tiği _gibi, dünyanın harp sonras1 evvel istiklal harbi ile yaptı ve 
manzarası da Türkiyenin bu1?ün Causanne sulhü ile acılan bir dev 
kii fiili vaziyetinin naı::ıl olmas• reden itibaren milli inkisafi:vle 
lazım geldiğini i1;ıh eder. miivazi olan dünya sulhü sivase-* * tine tahırtar oldu. 

Harp sonrası diinvasmdn 3 - Hnrp sonrası nizamlan i-
manzara sudur: cinde sosvalist bir devlet 11izamı 

Biridir 
Sovyet ordusunu teşkil eden 

erlerin % 50 si, zabitlerin de 
% 70 i komünist partisine men. 
sup tur. 

Kızılordu muhtelif milletlere 
mensup insanlardan mürekkep
tir. İçlerinde Sovyet Cümhuri
yetlerine mensup her milletten 
insan vardır. Türkmen, Kır_gız, 
Tacik gibi. 

Sovyet ordusunun hazeri kuv 
veti 2,000,000 dur. Bu.e:i.in Av
rupa kısmında yapılan kısmi 
seferberlik yüzünden silah altın 
da bulunan askerin mikdarı 
5,000,000, tahmin edilmektedir. 
Umumi seferberlikte Sovyet 
Rusyanın cıkarabileceği kuvvet 
mikdarı 20,000.000 dur. Bu 
kuvvetin 12.0QO.OOO u muallem 
ihtiyat kuvvetidir. 

Sovvet ordusunun 10,000 trtn 
kı, 50.000 tayyaresi bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Maamafih 
bütün askeri mütehassısların it
tifak ettikleri nokta şudur: Kı
zılordu, tayyare, tank, top ve 
malzeme bakımından dünyanın 
en kuvvetli ve en zengin ordula! 
rından biridir. Orduyu teşkil e
den _gençlerin hepsi komünist 
rejimi içinde yetişmiş imanh 
kimselerdir. Bu sebeple kızılor
duyu 1914 teki Çar ordusu ile 
mukayese etmek mümkün de
ğildir. 

vardır. Bu devlet Sovyet Rusr,i
dır. Bu devletin ı?eopolitik ba
kımırldan olsun. ideoloji bakımın. 
dan olsun bir çok düşmanları \;ar
dır. 

Bu devlet. harp sonrasın
da 1919 muahcdelerinin husule 
retirdi~i bir takım hususiyetlerin 
izlerini taşımakta idi. 

Nasıl ki bu muahedeler Avru
pa haritasını Almanyanın ve 
mağlupların kımıldanmaması i
çin bir takım hususi taksimlere 
tertiplere tabi tutmus ise bir van 
dan da Sovyet Rusyayı harekctP 
geçirmemek icin etrafa bir takım 
ı?Özcü devletler kunnustu. Bu 
devletler adeta _galiplerin şarkıı 
doğru birer ileri karakolu idi. Bu 
ileri karakol devletlerde birinci 
faktör harici siyasetti. Sovvet 
Rusya, Almanya Versailles sul
hiinü sarstıiü zaman ona bir a
demi tecavüz muahedesi ile yak
laştı. Sovyet Rusyaya ait 1919 ta. 
mimlerini yeniden tamim etti 
Fakat buı:?Ü~ o, hem nasyonal sos
valizm ile. hem de liberalizm ile> 
tezat halindedir. 

* * 
4 - •Büyük harp sonrası

. nın vücude getirdiği ve. 
ni bir devletler manzumesi var· 
dır: Milli kurtuluş devletleri. Bl' 
devletler müstemleke olmaktan 
varı koloni şartlara tabi olmak· 
tan silah kuvvetiyle kurtulmak· 
tadırlar. Bu devletlerin bası~da 
istiklal harbini yapan Ti.irkive 
vardır. Bu devletler kuvvetli bir 
ıc politika takip etmekte ve hari. 
ci siyaseti dahili politikaların::> 
'-adim bir hale kovmaktadırlar 

Bu siyasetin formülünü sari' 
<ıartları ile tayin eden Türkiye 
dir. 

Milli kurtuluş devletleri. kim
c;e kendilerine catmadıkça mü· 
cadrle etmezler. 

Sulh taraflnrıdırfar. 
Biivük rmprrv;ı list tez:ıtl:ırla 

'Aı·ka~ı ıl üncü<lcı 

Geçirdiği Seyir 
l'azan: Sabiha SERTEL 

1 9~9 harbinin nrifcsinde, har· 
bin merkezi Avrupa \C 

Şarki A nupaya ;yayılacağı ka· 
ııaati hakimdi. Chamberlain, har. 
bi garpten sarka nakliçin, Al
man~·aya merkezi A\·rup:ula fe· 
dakiırhklar yaparak, Avustur
yanın, Çekoslovak:ranın ilhakına 
nıibaınaha ederek 1\lınany11, Fran 
sa. İtal:va. İngiltere arasında bir 
dörtler paktı ,·iicııdc getirmek e
melinde idi. Ilatt:i Afrikadan Bel. 
çik"'llnın, Holaııdanın, Porteki7.in 
Fransanrn ıniistemlekelerinden fc 
dakarlıklar ~·aparak şarka doğrı· 
:ra~·ılacak bir harpte se~ irci kal
mak siyasetini takip etti. Fakat 
hiç bir devletin miistenılekelcri 
ni vcrmiye rna gi.isternıemcsi 
garp devletleri arnsındaki men· 
faat zıddiyetleri, hu :mlaşınıy:> 
imkan bırakmadı. Harp, hem nr 
ka, lıem garba doğru yayılmak is. 
tikametini aldı. 

*-;.. 
İngiltere fedakfırlıklarla vazi

yeti kurtarmak imkanı olmadığı
nı ~ördiiktcn sonradır ki, So\·yct
lerle anlasmıya tesebbüs etti. J~a
kat bu anla ma da samimi dejiil· 
di. llarhin fa ist de\"letlerle So' -
vetler arnsmda cereyanını isti
yor, miizakereleri uzatarak Al
mon:va ile anla mı ya çah~ı~ ordu. 
So\'vetlerle miizakercler devam 
etti~i sıralarda Chnmhcrlain 19 
:\layıs 1!)39 da Avam Kamarasın
da \'erdi!!i ııutukta: 
"Alınaıwa tarafından mnntiki 

ilhamlarla· yapılncak teklifleri, 
di;ier milletleri tatmin edeccl< 
usuJleri, bugiinkii vazb eti deji'is
tirecek mahh·ette dahi olsalar, 
münakasada~ cekiıııniveceğiz .. , 
dedi. İngilterede halk, hatta mu
lıafanıkar fırkanın icindc hir cok. 
!arı. Chamherlain'in hu siyasetine 
muhaliftile.r. So,·~ et Rusya ile 
nnJa ınak istivorlardı. 

"** :MüzaJ-erelcrin uzayıp ;:rittij!i 
hir Mrada 21 Ağustosta Tas'> a· 
iansı hi.itiin diinya~·ı hayTcth•rc 
dii iiren bir haher ne retti. Al. 
ınanyanın teklifi ile So,·yctlcrlc 
\imanlar arasında ademi tec:n iiı 
naktınm aktedildii!ini bildirdi 
So\'yet • Alınan ademi teca\ ib 
ımktı, gnTıı devletlerinin Sov' et· 
Jeri A\rııoa sivasetindcn tecrit 
harbi So' vetler"c tevcih emf.'li' le 
Almaııl:ırla ~·aptıkları miiwk<'rc 
lcrin hi{· hir neticeye ''armntlığ 
,,ir sırada, tecerriit rnc,·kiin•lf 
kalan Sovyctlerin Almanva ilt 
~nlasmasmı icnn ettiren c::artlaı- i 
cinde ~:ıpıldı. Sov;\ et Rusya de· 
ınokr:ısilerlc aıılasamadıkfan sor 
ra. harp tehlikesini kendinc11>n ıı 
7aklaştırmak. hu eınpervalis 
harbe karısınamak için bit.ırıı 
kalman tercih etti 

. * * 
Harp faşbt de\. lctlcrle demok 

ı a il er arasında bıı(!iine hnclnr O· 

l;:ın se:\·ri takip ederek geldi. Hu 
ıziin 21 Aihıslos 1939 da So\ ret· 
!erle Almanlar arasında imzala
nan ademi teca' iiz ııaktına rnf:
men So\ ;\'Ctlcrlc Almanlar :ırasm 
ela harı> h:ıs)amı. l'.i'lllllU;\ Or. Hu 
harpte demokrnsilerin nlnca~ı 
tanr \'e hareket ht'rkcsin merıık 
1a h<'klediği lıir lıadi~e idi. Mis 
ıer Clııırdıill'in evvclVi ı>ksan 
,·erdi~i nutuk. Chnml1erlnin'i11 
g-a:vri samimi o1arnk basladığı mı. 
lasma miiıakerclerinin, hugiiııkf 
,e~ ir içjnrl<' demokrasilerle So' 
vetlcri hirlt' tirdif!jni ifndc coi 
'or. Simdi diinvn ·i;\•asetcn ik" 
ccpl1eye a~ rılnııı;;tır. Bir faruft· 
f::ısist alem, diğ'er tarafta deniok 
'"asiler ve So\·~·etler alemi. Har 
!lin neticesini tahmin eclcmeı.; İ7 
fi'akat Sİ) aset alf>minde knvvetleı 
ınuvazenesi demokrnsilerin vı 
"ovyct~?rin hirlesmcsiyle tama 
ıniyle değ'ismistir. Diin:ı;a tnrihin 
<fe !!'.Öriilmemis, mahiyeti tama 
ıui'"le <lvn hir haı-hin muvaceh<' 
"indeyi;. Yalnız A\'ruııa değil 
hiitiin diinya, insanlığın muk.ıd 
ıleratını tavin eilrcek h;r bof!ııc: 
manın irine giri~·or. Bu hadi <' 
leri eski kalın1ar \'e eski iilcii 
lerle ölcmek. ~·anhı:: hiikfünler cı 
'<armak demektir. Bu iki alcnıiı 
•niica<ff'l""i, :ısırlar<lanheri hiı-bi 
"İne l!İrift olnrn<: ıne.c;cleleri. ınii 
{ acleleleri. :nddivetleri kökiindcı 
1-ıalledet'ek hir hain mahiyetinde 
•lir Teın«>nni edelinı htt. l1iiliiı 
insanlara sulh n• huzur getir<'ccl 
on ,,,;;,.-.tl "'" nk11n. 

Bergamada Yıldırımdan 
Bir Kadın Ölclü 

Izmir. 23 (TAN) - Bergama 
nın Cuma köviine vağmur esn 
<:ında bir vıld~rım düsmüş ve 1 
asında bulunan Sıdıka nAmın!"'I 

genç bir kadın vefat etmiştır 

İzmir Valisi Ankaraya Gitti 
Izmir. 23 (TAN) - Valı Fıı ı 

alfıkadarlarla bazı vılavct mcsc
IC'lcrini konusmak üzere bug ı 
Ankaraya gitınıştır 
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kün olama~ır. Sümer Bank 
umum müdürü Bay Burhan Zih
ni Sanus, 26 ·- 10 - 940 tarihli 
gazetelerde intişar eden beyana
tında: 

J ... ~ ___ s_ıN_EM_A_· _o_ıv_A_Rı_ND_A_..L..~...L-
lzmite, Bugünkü 
Hayatiyeti inkılap 
Hamlesi Vermistir 

"- İzmitteki ikinci kağıt fab
rikamız. 3 aya kadar faaliyete 
Reçecektir.,, • 

Daima Tezli Filmler . 
Demişti. 
Ne fayda ki Sümer Bank u

mum .müdürünün müjdesi, se
kiz aylık bir' zamanın müruruna 
ra~en tahakkuk edememiştir! 

Çeviren 
JANE 

Bir Artist: 

Belde, Cümhuriyet lnkılabmın Bu Hamlesi 
Sayesinde Kağıt ve Sellüloz Fabrikaları 

İle, Geniş Bir inkişafa M~zhar Of mustur 

, 
Kağıt labrikalan lıeyeli umumiyesi11in denizden görünüşıı 
f ZI?itin, es~~ P.d! ile Izmi -ı birlikte tarihe intikal etmiş. 

tın mazısı ta Romalılar İzmit körfezinin ta nihavetin-
devrine kadar dayanıyor. Kör- de bulunan bir yerin adı Çuha -
fezin kıyılarından başlıyan, yas- hane. Burası, memleketimizin 
!andığı dağın tepesinde nihayet sanaileşmek davasında ·adı ,ge
bulan şehir, ilk çağlarda bile, cen bir mahal. Amma. ne fay-

Korkuyoruz ki, bu vaat, bir 
"vadı bait, olmaktan kurtula -
mıyacak! 

* .. lzmit körfezi yer yüzünün 
en verimli balık tarlaların

dan biri. Bilhassa kefallar em
salsiz. 

Ufacık bir himmet ile, İzmit
te, büyük mikyasta balık endüst
risi kurmak mümkün. Hatti ala
kadar mütahassıs1ar buraya ge
lerek tetkikler yapmıslar ve İk
tisat Vekaletine etraflı bir ra- ı 
po rda vermişler. Rapor, ne 
olmuş? Bilmiyorum. Fakat. ha
len bir netice çıkmamış oldu,ğu
na na7.aran. tasavvurla fiil ara
~andaki mesafe .ı.?iderilmemiş de
mektir! Kaybedilen zamanlara. 
acımamak mümkün değil'. 

Gerek mütahassısların tetkik
lerine. eerek tarafımızdan vap( -
lan incelemelere .ı.?Öre, lzmitten 
Ankaraya canlı balık nakletmek 
dahi kabildir. Bu husus için. Al
manvadan, beheri ile otuz kilo 
balık .ı.?ÖtüriUr:.'?ilen ve ucuz bir 
fiyat ile satılan fıçılar imal olun
maktadır. 

Azami on bin liralık bir ser
maye ve kücük bir teşkilat ile bu 
meseleyi başarmak işten bile de
~ldir. 

Fakat. bir kac himmet erba
bının çıkmasını beklemek lazım. 

Semih AGLI 

BRİEN 

küçuk Asyanm en büyük bel- da ki endüstrileşmek hamlele- y·· k. • s· . 
dele~inden bi~i imiş. . rinden birini teşkil eden bu çu- ur ıyenın ıyaseti 
Nıkomedya nın hududunu çı- ha ve şayak fabrikası kapanmak- .. _ 

'la.ne Bri.en Gümüı Gömlekliler filminde 

zen surlar, bugün, kısmen mev- tan değil, hatta kaybolmaktan ı ,'BaJı 3 uncude~ Her film çeviren artistin biri Jane Hollivut'taki vazifesine 
t M. l 'd · ı.. gayesi vardır. Meşhur ol- başlamıŞ son dört beş sene zar-

cu . uze er ı aresı tara~ından <11.Urtulamamış! :Şugün. müesse- alakalı dei(ildirler. Hür. müsta-
vap.ılan araştırmalarda. bır çok sed~n. eser bıle kalmamış! kil siyasetleri vardır. Bu siyaset mak, zengin olmak, bir zevki tat tında mütemadiyen ortaya tezli 
eskı eserler bulunmuş. Bunların Tarihı yadına, ancak Çuhahane dolayısiyle ayaktadırlar min etmek ve saire .. Fakat Holli- filmler çıkarmıştır. 
arasında, lithitler, sütun taşlan, ismi terciıman oluyor! B" . 

1 1 
k T" k" . 

1 
vut film diyarında sade ve sa- Bu tarzda çevrilmiş son film-

vazolar, topraktan mamul itri- İzmit vilayet ko~a,i!r İmpara- lım·ırTı;r:ıısk~ o C81:~ hu~ ıyt~İı ~ .a
1
- de tezli filmler çevirmek içın !erden biri de: "Gümüş Gömlek-

t · l · lt · t • · ur ıye um urıve ı nnı - bulunan yegane genç kadın ar- !er,, dir. 
va şışe erı, .a ın zıyne eşyası torluk devrindeki şimendü!er tere ile Üttefikt' Ç" k"' ı· ~ . l 
\e paralar bıle var in · T. b k d .. . m ır. un u n,1.?1 - tist Jane Brien'di~. . . . • Bu filmin esası yanlışlı.kla mah 

· . şaı~ecı ıgı a ı~ın arı_,. mu hım terenin büyük harpten sonra ar- Jane aslında bır ıçtımaıyat kum edHen fakir bir delikanlı 
Romanın ikiye ayrılmasından hır vakıayı tc?aruz ettırmekte: tık Türkiye topraklarından alaca- doktoru?~r: Kendisi ~niyer~ıte- (Gcorge Raft).tam üç sene meş

sonra Bizans İmparatorluğuna .. 1~7.1 senesınde Sulta?? Ah- ~ bir şey kalmamıştır. Bilakis d. e .ta.hsılını .yapar~en .ıçtımaıy~t Jıur Sing - Sing hapishanesinde 
tabi olan, uzun müddet Tekfur- d~lazız Haydarpaşa - İzmıt de- Türkiyenin kuvvetli olması onun ılmının cemıyet uzerınde mu- kalıyor ve nihayet yanlışlık an
ların idaresi altında yaşayan şe- mıryolunun yapılmasır~ı "fer - menfaati iktizasındandır. Bu se- essir olması için kullanılabilecek laşılarak terhis ediliyor. Fakat 
hir, Sultan Orhan tarafından fet- man buyurmuş!,, hepten Türkiye tecavüze u~radı- en i.Yi. vasıtalarda. n birinin de bu esnada George bir çok hır~ 
hedilmiş. Osmanlı Padişahı. te- İşe başlanmış. Padi'8h İzmi- in takdirde.ona yardım etmek İn. tezlıJılınler çevırmek olduğu sızlar, yankesicilerle tanışm , 
pedeki manastırı camiye çevir - te.~~lmi~. bu ~asrı ~sa .. ettirm~. giliz po}itikasının basiretini ~ös- kanaatine gelmiştir. hayatın fena ve hileli taraflarını 
mış. Asırlara mukavemet ede- Bli. tun ~.un, elıride ,durbun. erkan terir. ln.ıziltere ile olan mu" - b d · · · 

d k 1 S 1 b Ayni zamanda anadan doğma ura an ıyıce öğrenmiştır. 
rniyen bu bina, şimdi mevcut de- m:n_ ~rını:_ ur~ an . u t~ A - nasebe~imizi, müstakil bir siya-

y ·ı O · d b dulazız nuzernaha aıt faalıyetle t' ı 'lte ·ı · bir san'atkar olan J ane, gayet Gerı· geldı•gıY · zaman evde ihtı'-gı . nun yerın e, muazzam ir \ ,.. ,.. · se ın ngı re ı e muvazı olan 
,. ··1 t ,... n' sevredermı·· Hatta• ı.:ı·r kere kta b" ı tesb't ·· k- kola'-·lıkla sinemaya intisap ede- yar bı'r annesı· 19 yaşında bir oğ-çınar a,,acının ~o ges ne sı,,..nan 1 ~· • u • no sını oy ece ı mum un .; 

ahşap bir mescit var. Fakat, av- a!11~liyatı~ yava.s ilerlemesine dür. Müstakil siyaset sahibi olan bilmiştir. Yalnız kontratını yap- lan kardeşi ve onun nişanlısı 
luda, ta Bizans devrinden kal- sın. 1.rlenmış, • ye. rın.den fırladığı Türkiye tecavüzün ve müdafaa- madan evvel sinema kumpanya- (Jane) vardır. Bundan sonra sı-

b l ,. ı d ı sının müdürüne maksadını an -ma bir vaftiz taşı duruyor. Ri- ~ı ı, so u,..u ışçı erın yanın a a - nın şartlarını da kendisi tayin e- kıntılı günler başlıyor. Bir mııh-
Yayete nazaran, bunu, Suitan Or- mış. decektir. Müstakil sivasetin bü- latmış ve yalnız tezli filmlerde kum olduğu için George hiç bir 
han başaşağı çevirmiş: "- Verin bana şu kazmayı!., yük oriii,nalitesi de buradadır. rol almayı şart koşmuştur. yerde iş bulamıyor. Cemiyet- o-
"- Bundan böyle musalla ta- Demiş. böylece ameleyi şev- Bu haf, dünyanın stözü önünde Jane'nin san'atteki kabiliyetine nu bir paçavra gibi daima sokn-

1 ı ke' netirmiş' b- l t . t' ve tahsile hayran• olan müdür g~a fırlatılıyor. 
şı o sun . ._ ... . oy ece cereyan e mış ır. b ,1 d hal k b 1 t · 

De · Demı'ryolu 1877 se ı' de f T u <ı:ar~ ara er a u e mış- B"rı· yanda onun hapı·shanede mış. ' , nes n z- ürkiye demokratlar kampın- ':J • " 

Asırlar, uzun bir tan"hi yada mite varmıştır. B\l hat, devlet da bulunan İngiltere ile bu nevi tir. ta!lıdığı belalılar başına lJlUsal-
sahıp olan bu taşı tahrip edeme- eli ve sermayesi ile yapılan ilk bir mii)lasebet tesis ederken, beri - lat oluyor. Onunla birlikte yan· 
mış.. Yalnız iki yerinden oyul - şimendüer hattıdır. tarafta Almanya ile de dost mü- kadar Almanya için de bitaraf- kesicilik, dolcft:ıdırıcılık yapmak 
mus! Çünkü, bazı mütecessis in- * * nasebetler idame etmiştir. Son tır. Türkiye . İngiltere muahede- istiyorlar. O bunları reddedince 
sanların şµ merakına kurban git- anlaşma ile bu münasebetler da- sini Türk~ye s.ivaseti, Türkiye ondan intikam almak için genç 
miş: Acaba içinde define var jzmite, bugünkü hayatiyetini ha faydalı safhalara girecektir. prensipleri dahilinde mütalea et- kardeşini baştan çıkarıyorlar. Ve 
mı' veren, Cümhuriyet inkıla- Türkiye ile Almanya arasında te. melidir. Yoksa İngiliz impaa- onu bir katil yapmak üzereler -* "Jlt bm sanayileşmek hamlesidir. Bel zat yoktur. Çünkü Türkiyenin torluk zaviyesinden ve imparator ken nişanlısının ve ağabeyinin sa 

lzmit, Osmanlı İmparatorlu
ğu devrinde de ehemmiyetli 

bır belde haysiyeti ile yaşamıs. 
Adına, Başvekalet arşiv dairesin
qe bulunan devlet vesikalannda 
sık sık rastlanıyor, 

Neden? 
Çünkü, Marmara ile Karade

niz birleştirilmek istenmiş. Sa -
banca gölünden ıeçen bir kanal 
'\ apılacak imi.ş. Amma, "Padi
sahi Zaman,, ın ömrü vefa eyle
mem~ ve bu proje vesikaları ile 

de, birinci ve ikinci kağıt ve sel- prensipleri malumdur. Almanva- luiun müdafaası manasında, bir yesinde çocUk bundan kurtulu -
lüloz fabrikaları ile," geniş ·bir nın da şarkta ve Türkiyede da- İngiliz_ Türk münasebeti ve mu- yor. Bu iki gencin namuslariyle 
inkişafa mazhar olmuştur. vası olmadığına ızöre bizi alaka- ahedesi mevcut değildir. yaşamak için yaptıklan bütıin 

Birinci kağıt fabrikası, 1936 dar eden bir tarar kalmıyor de: Almanya He onlan· münasebe- mücadelelere rağmen cemiyet 
senesinde işleme.i{e başlamış, mektir. timiz de yine milli Türk sivaseti mütemadiyen onları haksız yere 
memleketimiz kağıt ihtiyacının Revizyonumuzu daha öncetfen bakımından mütalea edilmelidir. lekeliyor. Neticede ağabeyisi 
yansını karşılamıştır. İkinci ka- yapmıs olmakla milli birliğin ma- lfadiseler bu sekilde mütalea e- oğlan kardeşine kendi hayatı ba
ğt fahri.kas da açılabildiği tak- nasını her aün daha iyi anlıyan dilince Türkiyenin bir taraftan hasına temiz ve namuslu bir ha
dime, hariçten ka~ıt ithaline bir milletiz. niçin İnıtiltere ile müttefik ve nL yat temin ediyor ve iki genç t!V· 

lüzum kalmıyacaktır. Fakat, a- • Ancak Almanya ile İn$Öltere a- cin Almanva ile ademi tecavüz leniyorlar. 
radan, dört seneden fazla bir rasmdaki muharebe büyük em· muahedesi imza eden bir devlet Bu filmin esası cemiyetin :nah-
7.aman geçtiği halde - birinci ka- peryalist davalardan cıkmakta- olduğu meydana cıkar. Türkiye- kıimlara yaptığı muamelenin 
ğıt fabrikası inşaatının 20 ayda dır. Bu tezatta Türkiyenin rolü nin siyasetini Türk zaviyesinden yanlışlığını göstermek ve buna 
bitirilmesine rağmen - bu. müm- yoktur. İn,J:?iltere için olduğu 1 m.ütalca etmelidir. bir çare bulmayı hatırlatmaktır. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncüde) 
diyle - silahlanmak miisaade 
,.e imkanını vermemis olsavdı
lar, hugünkii muazzam Al~rnn· 
harp makinesi tesekkiil t.'il~
mezdi. 

lngilterenin Teminatı: 

• 

24 - 6 - 941 

BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Milzlk (Pl.) 
7,45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin snati 

• 

18.30 Memleket 

12.30 Saat ayan 
C. unu da kaydedelim ki, 12.33 Türkçe 

postası 

18,40 Cu ('Pl.) 
19.00 Yuva saati 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Orkestra 
20.15 Radyo ga 

z.etes1 
"'f! Sovyetlere karşı Alman plaklar 

12.45 Haberler 
13.00 Milz.ik (Pl.) 
13.15 Turkçe 

20.45 Orkestra 
21.00 Ziraat tak 

plAklar 
13.30 Müzik (Pl.) 

* 

vim1 
21.10 caz (Pl.) 
21.30 Konuşma 
21.45 KIAslk pro 

taarru7.unu tel'in eden ve f nJtil
(erenin Sovvetlere her tiirli\ 
yardımda bulunacağını c;Öyli~·en 
1\lister Churchill. bir İnıriliz • 
Sovyet ittifakından bahsetme -
mistir. 

Mister Churchill'in hu nut • 18 OO Program 
18.03 Fasıl 

ku, hiitün Sovyet radyoları ta· 

gram 
22.30 Haberler 
22.45 Caz. (PL) 
23.30 Kapan,ış 

rafından rusça olarak nesredil • 
mi , bu miinasehetle. Alman ta· 
arrunınun. kapitalist memle • 
ketler taTafından Sovyetlerc 
karşı ~·apılan umumi bir taar -
ruz olmayıp. sadece Faşist ıfov
letlerin bir tecavüzii old11i!t1 

r··--······ ......... -··-·-············: 
ilstanbul Borsasıi 
1 23/6/941 FIYATLARI i ....................... --................. : 

Açılıt -anlatılrn1o; ,.e Mİ!!ifer Churchill- 1'lncıra ı sterlln 5.24 
130.-in Nazilerle miizakereve giri,$ - Nevyork 100 Dolar 

mivecei!i hakkındaki sözleri Parls 100 F. Frangı 
Ru~o; halkı fü:erinde (ok iyi bir Milano 100 Liret 
tesir yapmıştır. • Cenevre 100 İsviçre Fr 10.2 

Amsterdam 100 Florin 
Filhakika, kapitalist de,•let - B 

11 terin yegane Sosvalist devlet o- 8 e~ı:c.ı ;gg :;:::rk 
lan Sovyetler Birliğine kar~ A~lna lOO Drahmi 
bir Cihadımukaddes ilan etme- sotya 100 Leva 
lerinden pek ziyade endişelenen Prag ıoo Çek kroIID 
Sovyet hiikfımet adanılan ve Madrlt 100 Peçetı 
halkı üzerinde Mister Churchill Varşova ıoo Zloti 
in bu beyanatının ~ok memnu· Budapeşte 100 PengiS 
niyet ve iimit verici bir tesir Eilkreş 100 Ley 
yapması kolaylıkla anlaşılır. Belgrad 100 Dinar 

Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 ;İsveç kronu Hava Hakimiyeti : 

1 ngiltetenin, bugünkii şart. 
lar içinde. Sovyetlcre fii

len yardım etmek imkanlarına 
malik olmadığını düşiinenlcr 
vardır '\'e şiiphesiz hu yardım. 
Sovyetlere harp malzemesi gön 
dermek mana'Sında alındığı tıık· 
dirde, bu düsiince doğrudur. 
Ancak, 2ı&OO kilometrelik bir 
cephede, hi~ olmazsa kendinin
kine miisavi kuv,•etlere kar ı 
taarruza geçen Alınan:"·anm·, 
tayyare kuvvetlerinin yarısın • 
dan fazlasının garp cephesinden 
sark cephesine ~ekmiş olmnon 
lazımdır. Ru vazi;"·et. ingiltere
ye hava hakimiyetini temin et
miştir. Cumarte!!ii \'e pazar viin
leri cereyan eden hava muha -
rebelcrinde 7 İngiliz fayynrc • 
sine karSl 58 ~tman tayyare -
sinin tahrip edilm.-si de bunu 
ızöstermektedir. Gelecek ı:;in -
lerde, Mister Churchill'in de 
nutkunda işaret ettii?i gibi, Al· 
rnan,·anın sanavi merkezleri. li
manları ve dii!er askeri hedef
leri huıriine kadar göriilmemi~ 
bir şiddetle İn~iliz hava kuv -
vctle,.i tarııfından homhnrdımnn 
edildij!'i tak-lirde, lnırilterenin 
Sovvf"tlerf' karşı y:ı.rrhnıda bn· 
lunabilrcekleri anlaşılacıı'k ve 
So''''etler Bh-lii!i :zimamdarla -
r•11~A ve halkında Almımva ile 
f n~iltere arasında bir ırizli an· 
laşmanın mevcut olmadıl!ı hnk
kında kati kanaat hasıl olacak· 
tır. 

ihtimaller: 

A merika ve Japonya hil • 
kumetlerinin, Sovyet -

Alman harbi karsısındaki vazi
yetleri hakkında heniiz bir ha
ber gelmemiştir. 

Ancak. mukadderatım Ame
rikaya bağlamış olan lnırilte -
revi temsil eden l\fi'Ster Chur • 
chill'in, Amerika hük(ımeti ile 
göriişüp anla!1mak!ıl7.ln böyle 
müsbet şekilde he;"•anatta hu • 
lunmıya cesaret edeceği düşü -

Moskova 100 Ruble -
ESHAM ve TAHViLAT 

İkramiyeli %5 938 19.%4 
Anadolu Demiryolu I. ve n. 44.20 
Anadolu Dcmlryolu Mümessil 43.25 
T. C. Merkez Bankası 124.-

nülemez. 
Japon hükftmetinin de., b 

harp karşısında bir va:z.iyet al 
mak için, Amerikanın kararı 
bl'Jclcdiği hissediliyor. • 
· Tokyoda, askeri şeflerin işti 
rakiylc kabine içtimalan yapıl 
dığı ve yann Japon hükfımeti 
nin hu yeni harp karşısında • 
vaziyetini bildiren bir beyanna 
me nesredileceği tahmin edil 
n1ektedir. 

l..ıondrnda ve Tokyoda Harici 
ye Ne:ıaretleriyle sefirlu arn 
sında görüşmeler cereyan etti 
ği bildirilmektedir. Hatta, A 
merikan kaynaklarından gele 
bir habere gi.ire, harbin aldı· 
yeni vazivct karşısınd1t, Japon 
yanın mihv<V"den ayrılarak A 
merika ve İngilterenin tarafın 
gecmesi ihtimali mevcuttur. 

SovyetJcrin Japonlarla yan• 
tıklan· son anlaşma ve bu mii· 
nnc;ebetle Mösyö StaJinin - il 
ıiefa olarak - Mösyö l\f atsuo 
ka'yı }stasvorıda tesvi ederek 
cok snmimi bir s~ttc vedaJnc; 
t1iı hatırlanacak olursa, böyl 
bir ihtimaliR biisbütün uza 
olmadığı da diişiiniilebilir. 

Jl. ANTEN 

KAYIP: İstanbul Bahriye Ku 
mandanlığından alınış oldui{u 
nskerlik terhis tezkeremi kay 
bettilh. Yen isini alacağımdan c 
kisinin hükmii yoktur. 1328 do 
ğumlu Şe' ki oğlu Ali Hilmi A· 
talay. 

BUL M A C A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

i=t==+~QI 
Piaazza Mina'ya çepeçevre bir göz gezdiriniz. dehşetle diken diken oldu. Acemiliğin böylesjne --.-Sonra meydana çıkan en dar sokağa dalınız. Du

rada şimal Amcrikasının yıldızlı, çizgili bayra -
gının rüzgarda patırdadığını görürsünüz. Burası 
Amerika konsoloshanesidir. Ama durmayın yürü
ytin. Hotel de France'ın önünden geçin bir mey
dana çıkarsınız. Yolunuza devam edin. Mer)em 
ananın kilisesini göreceksiniz. Onun yanı blşında 
dn bir kahvehane. lşte burası "Milletler kahve -
hanesi" dir. üzerinde taban tepmiş olduğ•ınuz 
sokak ta; Cadiz'in en meşhur en e."?ld sokakların· 
dan bıridir. · 

Diyelim ki, kahveye akşam saat beşte vardı -
nız. Müşteriler daha seyrektir. Geniş salonun yüz 
lerce sutunu etrafına sıralanan masalar bomboş 
gıbidir. Garsonlar sinek avlamaktadırlar. 

Bır yaz sonu, hem de koca bir kuraklık ve koca 
bir kıtlık senesinin yaz sonuydu. Tamtakır kahve
hanenin izbe bir köşesinde, dört kişi haşhaşa ver
miş, hoş beş edip duruyorlardı. 

• Onlardan biri Leon Gouzalez, ikincisi Poic -
card, üçüncüsü George Manfred, SOj)Uncusu da 
Thcry idi. Ve o bazan Saimon diye anılırdı. 

Bu dördunün içinde Thery'yi uzun boylu tak· 
dımc luzum yoktur. Onu tanımayan mı var? Gi -
dıp polıs kuyudatını karıştırırsak hazrC'tin on se
kız vazıyette alınmış resmine raslarız. Onlardan 
bazılarında önden alınmış, matruş ablak bir çeh
r . bazılarında da yandan alınmış gür sakallı bir 
s ma görunür ve bu çeşit çeşit resimler, bin bir 
r nge giren bu adamın birkaç maşkesidir. 

Florence'deki Anthropologie müessesesi müdü
ru Sıgnor P . .Mantegazza o meşhur ve malum c
serinın bir !aslını bu zatı tetkike hasretmiştir. O
rada tcpf'dC'n tırnağa kadar yekpare olarak yal
nız kendı degil. fakat teker teker kulağı, burnu, 
MM. ~~ bcı:isi sayfalar dolusu temiz küıtları 

Yazan: 

daha rastlamamıştım. Efendim kimyanın elifbe -
sinden bile haberleri yoktu. Herifleri vazgeçir -
mek için ne dedimse olmadı, mecbur oldum. Kim 
yevi formülü yazdım. Her eczadan ne kadar ko -
yacaklarını sırasiyle anlattım. ,Fakat sakın ha yap 

EDGAR WALLACE 
mayın dedim. Dize gelip yalvara yakara, başka 

Tefrika No. 1 bir usul kullanmalarını rica ettim. Onlara "Ey 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ev~tlarım ~z bu safadan vazge~n. Değme baba-

işgal etmiş, ve cani avcılığını meslek edinmiş olan _ Cenup eyaletlerinin bir valisi! , yiğit kimyagerler bile bu cenabet şeyi yapmak -
lara onu, .berikilerin kendi öz karılarından zixadc _ Öldürüldü mü? tan tiril tiril korkarlar. Eğer fabrika sahibi te • 
maa teferrüat tanıtıp ezberletmiştir. Şaka değil Manfred'in bıyıklan istihzalı bir gülümsemeyle mizlenmiye müstahak bir adamsa, herüi kıyın, 
ona· Thery derlerdi. titredi: biçin, mesela, bekleyin yemek yesin, karnını tıka 

İşte üç yabancının dördüncüsü olan bu eski ta- - Adam sende! Şimdiye kadar bombayla kim basa doldursun, o zaman fütursuzlaşıp, kaygusuz 
nıdık, orada masada otururken, başını kaşıyor, sü- öldürülebildi ki? Evet! .Maliim! Hep yayılıp yayı- laşır. Boyun bükerek sol elinizle kendisine bir 
pürge g"bi kıllı kaşlarını düzeltiyor. Çenesindeki lıp durulur. Fakat ne kaba saba is. Aman ne ipti istida sunarken, sağ elinizle de ... Hah işte böyle!,, 
yara izini elliyor, sanki altındaki sandalyede iğ- dai metot, bit' şehri almak için onu maynla Leon Gonsalez yumruğunu sıktı, hayali bir gö
neler varmış gibi, yerinde bir sağa bir sola vazi- uçurmıya benziyor. Şehir duvarı yıkılmasına yı- ~ğe kama saplıyormuş gibi, elini masanın al -
yet değiştiriyordu. Bu oynanış ve kıpırdayışların kılır, ama olur a. Gider düşmanını da öldrüüp a- tından yukarıya doğru dürttü. Işte böyle! Herıf 
topu birden, kendisine faik olanlann huzurunda tar . tertemiz haklanmış olurdu. Gel gelelim kalın 
oturmadan sıkılıp ne halt edeceğini şaşırmış ol _ Pioccart acelesiz, ve sakin, telgrafı yavaş yavaş kafalılar bir türlü dinlemediler ki, ., diye sözı.inü 
duğunu isbat ediyordu. dikkatle okuyordu. Onun adeti, her işinde böy- bitirdi. 

Evet orada oturanlaı4ım.-~#l~~1 'R-Jt~J,g~;J1q Gon leydi: Man!red'in gözleri siniri tutmuş bir rüzgarda 
sale~, iri ve kunt yapl1l,"1Canlı ve sıvilce'ı'i' Poic· "Prens tehlikeli sur~tte yaralandı, ve caninin titriyen kan~il alev~ gibi al~yh alaylı pırıldaştı: 
cart, sakalına kır düşmüş. tek gözlüklü Manfred, bir kolu uçtu . ., Burada Poiccard yüzünü ekşitip; ~i~rdağındakı kremlı kahveyı karıştırarak dedı 
ipsiz sapsızlar aleminin pek tanınmış elebaşıların- dudaklarını istihfafla büzdü. Gonsalez hiç tek dur ~·t . A • • • • 

dan değillerdi, fakat işinin ehli ve erbabı olmak mayan elleritıi hızlı hızlı açıp kapıyarak sinirle:.'l- .. r:ıfılak netıcesı~de. ~ı~çoklarının. t:ıntona gıt
başka, tanınmış olmak ta başka şeylerdir. 'Bu l\· diğini belirtiyordu. tığı~ı ve mevaddı ı~fı~akıye eksperının muhakP
damlann her biri, biraz ötede görüleceği gibi Manfı:ed başını Gonsalez'e doğru eğerek: ''Bu mesındeyse, b~ş·şahıtlı~ eden adan:ı!1 asıl k_?fn 
mesleklerinin en dişlek kodamanlarındandılar. ' hal,, arkadaşımızın vicdan azabını anlatıyor!,, der- uçurulmağa nıyeUenenın .. t~ kendısı oldugur 

Manfred önünde yayılı duran Heraldo di Mad- ken Gonsalez atıldı: hayal mey.al hatırlıyor gıbıyım.,, 1 

rid gazetesini durdu büktü masanın üzerine şak- "- Yok! Yok! Yanılıyorsunuz. Hatırlarsın ya T~ery _lafa karışmaya .. ha~ırlanarak, . b~ğazını 
lattı. Tek gözhiğünü kar gibi beyaz mendiliyle Poiccart, ben: Yapmayın etmeyin diye az mı yır- dt~~d1~!e1 mıySe kok~ublduk. 1

üç.u 1bı~?Aen obona lstıhbofafla 
sildi. Ve scssizcçsine güldü: tındım. Fakat dinlemediler. Enti püften bir şeydi. on u er. an ı a ış ~rıy e .. Y. yuna su-

- "Şu Ruslar ne tuhaf şeyler,, dedi. · Ben de Madritteydim. Darcelon'daki bir fabrika- na bakma?~". sende mı kcndıru adamdan sayı 
Poiccart kaşlarını çattı. "Simdi de kim? .. Dive- da çalışıyorlardı. Bana cümbur cemaat geldiler. yorsun,, dı)ollardı. 

rek elini L'azeleve uzattı. Ne yapmak istediklerini söylediler. Tüylerim (Arkasi var) 

- --. -ı-ıı~ ---.----
··=-=== .-___ -__ -::,-_-" 

Soldan sa,lla: 1 -Jstanbulda 
bir semt 2 - Adeta 3 - Ters o· 
kunursa: tenakus eden - sanat 
4 - İlk harfi değişirse: atamnk 
tan isim - fasıla 5 - İlk hnrf 
değişirse : esnemekten emir - il' 
harfi değişirse: asal olur 6 - İle 
Ters okunursa: bir kız ismi 7 -
Bir edat - ters okunursa: btr vi
layet merkezi 8 - Fasıla verme 
9 - Taharri etmemek. 

Yukarıdan aşa~ı: 1 - Ma,itlup 
olmak 2 - Ters okunursa: hns· 
ta evi 3 - Ters okunursa: Boyıı 
- haya 4 - Kaim etmek - ara
maktan emir 5 - Bir çeşit mev
ve - bir harfi de,l?isirse: eskiden 
mahalle mekteplerinde okunur
-tu 6 - Bnba dı>ail - tı> .. c- ,_~,,..,,,~ 

'7 

nıı 9 - r u,ş.1., Vt:1 '""""-

Evvelki bulmaca' - soldan salta· 
1 - Kar.:ıvana 2 Sarafim 3 - İk 
iki) - Piyale 4 - Rif - firar 5 -
Elab - Mahi 6 - Belar - kak 
7 - Mikado - sa 8 - Likayet 
9 - Ufalarak. 

• 
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l "BEY BA B A .. : 
' ~ ~ Yazan: Ha • {,. . ~ 
'• ~l'J/T'--1'\6'~~~~~ 
Q' ben bildim bileli "Beybaba., bi değil .. Tekalitlük de çekilmez, doğ

'!tıü dır. 15 yıldır bu dairedeyim, rusu .. Ekslk olmasmlar, bir iki tanr
Q z onun adını dahi ögrenemediın. dık vardır, hatırlı insanlardır., Onln
a u, herkes "Beybaba,. diye tanır, ra yazdım, çizdim de .. Para, pul is
baş bordrolarında bile adı, "Bey- temeın; beni yerimde bmıksınlar, di-
a,, diye geçer. ye,, Kımun, nizam hariciymiş amma. 

e~~?aba, koskoca bir dairede, a - yine hatırımızı kırmadılar, yerimde 
. ilılnı istiklAl,, etmiş gibidir. O, kaldım. Amma dedim ya, artık, gına 

'ır ı~ görür, rütbesi, memuriyeti, sı- geldi. Bu dairenin cılığı çıktı, senin 
ı n d' -~e e ır, kimse bilmez. Amir midir, anhyacağın .. Sen iyi çocuksundur; bir 

lıe~llr mudur, bunu da bllen yoktur. istifa hazrrladım, ~unu daktiloda tı
ırt esın bildiği, yalnız, onun 55 yıl- kırdatl\'er .. Oku, bak .. Hem bu, bi
~ bu dairede çalxshğıdır. O, doğru rinci değil, belki 100 üncü istifam -

r, Yanlış yazar, sert konuşur, yu- dır, Bırakmıyorlar ki, yakamı .. 
lıf<ık konuşur; bunun için kimse o- * * 
· ağzını açıp da bir şey demez. 8 ir tomar zarf çıkardı. Hepsinde, 
~~~n o, belli baslı bir iş sahibi de ayrı ayrı, muhtelif tarihfoı· 
d 1dır. Fakat buna rağmen akşama vardı, Bir kcnarhrma da kırmızı mü
ar hiç durmadan didinir, durur. rekkeple istifanın sebepleri not edil

da, her emrin, her talimatnamenin mişti, Zarflar, bizim daire müdüriin-
t çeşit hesabın, kitabın ikişer, ü- den tutun da, daire ile, hiç de alii.
ltopyası vardır. El yazısiyle, dak- kası olmıyan en yüksek makamlaı·a 

~ ile, eğer varsa, bir de matbu... kadar, muhtelif adreı;lere yazılıydı . 
~ onda bir prensiptir: "Fazla mal, Hatta pulları bile yapıştırılmıştı. Bi
~ trkarmaz!,, rer birer zarflarından çıkardığı, is -
!J.hasıl, Beybabada her !iCY bulu· ti!alarm en mühimlerinden birkaçını, 

t· .. b' Derde devadan gayri .... , ''Bey- beraber okuduk: Aşağı, yukarı hep 
a., odanın en baş köşesine yer - ayni şeylerdi: "Vazifesinden affolun

~'lıi§tir: O, kendi yerinin tam sahi- masmı istiyordu!,. 
~r .. Masasına, sandalyasma dört - Böyle evlôt, diye devam etti, 

. sarılmıştır... İşte böyle.. Paraya ihtiyacım oldu-
~ün kısası, odada imtiyazlı bir ğundan değil! Kim acından ölmüş, 

ki,. sahibidir, Beybaba!. Daire- bu dünyada! Hep sürünüp gidiyoruz, 
1ii düşen herkes, ister istemez, işte .. Fakat tiryakilik var, serde .. Biz 
~ ~!~ ona doğru yürür, işini, gücünü bu işin düpedüz tiryakisi olmuşuz, 
)ııeıa. ondan sorar. Cevap, dalına senin anlıyacağm .. Sonra, düşünüyo-

lrJir: · rum, düşünüyorum da .. Ben gider -
"- Ne istiyorsun~. Çabuk, çabuk sem, bu dairenin hali nice olur? Bir 
n~.. Bak işimiz, gücümüz var! sürü kopuğun elinde kalrp, heba olup 
•nıış yavrum, yanlış., Her gördüğün gidecek, bu kadar yıllık emek ... 
~arlıyı anan mı sanırsın, sen!?. Gördün ya, hepsini yazdım, çiz

'llıJ> soruşturmadan, babanın mısır dim, hazırladım da, yine göndereme
sına dalar gibi, önüne çıkan ilk dim, bu yüzden .. Fakat bu 5efer, ar

Dı:9'a paldrr, küldür dalıvermeyi tık illallAh.. Göndereceğim oğlum, 
~Ri akıllı öğretti sana?.. istifa edeceğim, hele sen daktilo cdi
l.taa1.allah, adam yamlrp, şaşıp da, ver .. 
'ili anlatacak iilan oldu mu, vay Bu istifa da, bütün di~erlerl. gibi 
~a gelenler!,. O derhal parlar: 
~- }fooppala,. Llf, söz, ıidap, crkAn 
"'ll\az ki, bu mübarekler., 55 bu 
ar yıldır devlet kapılarında pa -

~ eskittim, böylesini de görmemiıı
! Be oğlum, bak, iyi dinle, ben 
il ağırlığınca mlirekkep yaladnn: 

!lıi sen mi bana öğreteceksin. Fazla 
bJarna .. Bana inanmıyorsan, git. kar 
da.ki Beye sor, o bilir! .. Yahu, bu 
~'na dert anlatmak, deveye hendek 
<atmaktan da betermiş,. 
~<1km, soluğunuz yeterse.
tı~- , bir gün birimizi, öbUr gün ö
"'ll??ıüzil, daha öbür gün, bir başka
lıı fsaret eder. 

** il ey'Oaba, bizim dairenin gedikli 
demirbaşıdır. Onun kendi diliy

"Zamanı memuriyetinde, bu kil -
C\ik daireden, tam 18 müdür, 262 

1~Ur gelmiş, geçmi<:tir. Daire, 55 
da altı kalıba girmiş, çıkm~, bir 
~lldar sefer de demirbaş eşya de · 
«irıniş,, 55 y1ldır, burada değişmi-
';ı\ tek şey yalnız kendisidir, blr de 
hdalyası ... , 

, ~· daireye, sabahlan hepimizden 
en gelir. akljamları da hepimizden 

~~ ~ıkar. Bunun sebebi belli değil· 
it, 
' ııorarsan hep ayni cevabı verir: 

~ı:' İş bitmiyor ki, oğlum .. Mübarek 
• •rede iş mi ararsın?!. Dairenin bU
t{} girdisi, çıktısı benden sorulur. 
<~rini tut, kaydını tut, hesabını 
1ı hını tut .. Sonra da başına "mü
~;". diye sümüklü bir bostan kor
tıı lıgu diksinler, ona dert anlat.. Ge
J ~. gidene nefes tüket., Nihayet can 

\11 1.ıı P<ıtltcan değil ya .. Demir olsa pas 
. r. Hey gidi, günler heyyy!.. Bu 

i ıre "ilk ihdas olunduğu giln.,,. Be-
1)1bu rnakama zorla getrimşlerdi. Ben 
1

11
e Pek de istekli değildim, Biz. bu 

i reyı yalnız başımıza kurduk, çe -
"lt·dik, Serde gençlik de vardı ya .. 
~:Jdllr de bendim, kAtip de muhasip 
~ hep bendim. Sen tanmıazsm, za -
4. tı ŞU gördüğün pasaklılarm hiçbiri 
\ı ~1.~az onu.. Bir de odacnn vardı, 
ı ~ ağa,. Öldü fakir.. İ:;te onunla, 
l~t it mmgır yürüt~r, giderdik. Bun
~~ hE'p, daha dilnku veletler .. Amm3, 

ı:lenir; kurt kocaymca, elıilemln mas 
~tası nlurmuş., Şiındi her biri başı
t\ 11.ıı, bir başka amir kesildi. Ne imiş, 
ı~:ı-ııırunun, bir de yeni ad takmış -
ı,, ~ Urıiver~ite mezunu imiş,, Biz de 
~~ t~. medrese gördük oğlum, öyle 
~~ kara cahil değiliz., Doğrusu, ar~ 
iti bu dairenin tadı, tuzu kalmadı 
ır~" Belki.. sefer istifa ettim, bırak
) •.l>orlar ki yakamı,. Sonra, düşQnü-
11;ulll da, bu daireye de acımıyorum 
~~~1, hani. - gözleri yaşarmıştı ·
ti~· '>na çok alıştnn, daire knpalı ~1-
tı'J~ günler nereye gideceğimi şaşı
'll ~~ın. Koskoca şehirde adeta ök
ııı: l!ıııyorum. Tilkinin dönOp, dola -
ıııı', düşeceği yer. kiirkçü dükkdnıy
lıt.ı • .. ~ İste biz de öyle.. Az hakaret 
lt11!0 rdük, buralarda. Sözde 55 yıllık 
''rııÜ~~iyiz. Bir de, kuyruğumuza 
teg durlük., eklemişler .. - Hakikaten 
baş~en müdür, hatta ikinci müdür 
).ıtid ası olduğu halde, herkes onu, 
aıd Ur Bey diye çağırırdı - Amma, 
"'eı1~1llız para, şurada içtiğimiz kah
''l<:aeli. bile ödemez. Hani, ne derler, 
llar llıcı parası!,. ho~, biz de bu işin 
beş asında, pulunda değiliz yal.. Elli 
\~ Yıllık zamanı memuriyetimde iki 
~'ll e tekaüde çıkarıldnn. Hem de 
i:()~~~lıC'a bir nıan;ila.. 3 - !'I gCln, 

ıın, dola;Jtım, baktım, olacak gi-

yazılmış, çizilmiş, imzalanıp, pullan
mış, fakat yine itönderilmemişti. 

** A radan sekiz ay daha geçti. İs-
tifa dosyası, haftada, on beş 

günde, yahut ayda bir, hep ayni ııe
kilde yazılıp hazrrlanan, yeni yeni is
tifalarla daha da biiyüdil. kabardı; fa
kat "Beybaba., daireyi bir tiirlü bı
rakamadı. Daha doğrusu "Daire, onu 
bırakmıyordu,,, 

Sıcak b ir yaz sabahıydı. Odaya gir
diğimiz zaman, onu iskemlesinde ölu 
bulduk. "Daire onu bırakmamıştı!,, 
Amma, nihayet "Beybaba, daireyi bı
rakmıştı!. ... 

Sovyetler Birliğinde 
{ Baş tarafı 1 incide ) 

M oskova ve diğer şehirlerde 
Moskova, 23 (A.A.) - Mosko

vanın umumi bahcelerinde bü -
tün ~ün oparlörlerle emirname -
ler neşredilmiş ve askeri marş
lar çalınmıştır. Yeraltı trenleri
nin harici istasyonlarına daha 
fazla nöbetçiler ikame edilmiş
tir. Halk sokakları doldurmakta 
ve radyo neşriyatını dinlemek -
tedir. Moskova radyosu vasıta -
siyle hava hücumlarına karşı tam 
karartma ve diğer pasif korun -
ma tedbirlerinin alınması emre
dilmiştir. Karatmaya yollarda 
giden bütün nakil vasıtalan ve 
trenler tarafından da riayet e -
dilmesi mecburidir. Yüksek mek 
tep bitiren ~en~ Sovyet vatan -
perverleri .Harbiye Komiserliği
ne ~iderek orduya kabul edilme
lerini istemişlerdir. 

''Sovyetler Birliği gafil 
avlanmamıştır,, 

Londra, 2 3(A. A.) - Reuter 
ajansının Moskovadaki muhabiri 
bildiriyor: 
Almanların kasti tecavüzü 

Sovyetler Birliğini ~afil avlama. 
mıştır. Harbe sürüklenmemek i
çin her türlü diplomatik vasıta
ya müracaat etmekle beraber Sta. 
linin idaresindeki Sovyet1er Bir
liği bir tecavüze uğrıyacağmı hic 
bir zaman unutmamıştır. Geçen 
ay içinde devamlı bir surette as
keri ve yardımcı sivil müdafaa 
hazırlıkları yapılmıştır. Bu hazır
lıklar modern harbin icapları göz 
önünde tutularak yapılmıştır. 
Sovyet Rusya iki senedenberi 
devam ede nharpte bifaraf bir 
müşahit kalmış ve bir cok ders
lar çıkarmıştır. Geçen ilkbahar
dan itibaren Sovyet ordusu bas
tan başa yeniden tensik ve tak
viye edilmiş ve Maresal Timosen. 
konun düsturu daima şu olmuş
tur: "Talim harp şartlarına uy
malıdır.,, 

Sovyetler Birli~inin her mm
takasmda yüz binlerce kimse pa
raşütçülere karşı koymak ve m1~ h 
telif diğer pasif müdafaa hizm€\t
lerinde çalışmak üzere bütün ilk
baha mevsiminde yetistirilmi~ 
bulunmaktadır. Yeni kabul edi
len ve p;eçen sene meriyete ı;tiren 
k-anunlarla da milli müdafaa he
sabına çalışan fabrikalardaki me
sai genişletilmis ve halen d<.ıha 
ziyade arttırılmıstır. 

Sovyet Resmi 
Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide J 

taryalarımızın azimli mukaveme
ti ile karşılaşmışlar ve ağır zayi
ata uğramışlardır. 65 düşman tay 
yaresi düşürülmüştür. 

Şarki Prusya üzerinde 
Londra, 23 (A. A.) - Alınan 

telgraf haberlerine göre Sovyet 
tayyareleri dün gece şarki Prus
ya üzerinde uçmuşlardır. Maddi 
basar azdır. Bir kaç ölü ve J·aralı 
vardır. 

Fiil harp gemilerille 
taarruz 

Helsinki, 23 (A. A.) - Res
men bildirildiğine göre, bu sabah 
saat altı ile yedi arasında Sov
vet tayyareleri Finliında arazisi 
iizerinden bir kaç kere ucarak 
hiç bir hasara sebebiyet verme
den iki Fin harp gemisini bom
bardıman etmişlerdir. Sovyet 
tayyareleri Alskar sahillerindeki 
istihkamları da bombardıman et
mişler ve buralarda yangınlar çı. 
karmışlardır. Hasarat ehemmiyet 
sizdir. 

Turku adalarında bulunan di
ğer Fin harp gemileri de bombar -
dıman edilmiştir. Sovyet tayya
reler imemleketin cenup kısmm
üzerinde büyük bir irtifada UG· 
muşlarsa da bomba atmamışlar
dır. 

JJ1 oskova radyosullda 
Lond.ra, 23 (A. A.) - Moskova 

radyo neşriyatı bugün tebliğ ha
ricinde harp harekatı hakkında 
hiç bir haber vermemiştir. Neş
riyatta bilhassa vatanperverane 
nutuklar, işçilerin mitinglerinin 
tafsilatı ve buna mümasil haber
ler verilmiştir. 
Beyaz Ruslar da Sovyetlere 

müzahe1·et ediyor 
Şanghay, 23 (A. A.) - Sovyet

Alman harbi haberi Şanghayda 
çok büyük bir heyecan uyandır
mıştır. Bu heyecan bilhassa seh
rin beyaz ve kızıl Rus muhitle
rinde göze çarpmaktadır. Hara
retli bir kalabalık bugün ö,E!leden 
sonra Rusların coğunun oturdu
ğu Fransız imtiyazlı mıntakasına 
gitmiştir. Erkek ve kadınlardan 
mürekkep grupların Rus gçızete
si tarafından her saat başı neşre
dilen hususi nüshalarda son ha
berleri okudukları görülmekte
dir. 

Bir Beyaz Rus mernbaından 
Reuter ajansına bildirildiğine gö
re San~hayda bulunan Beyaz Rus 
lann çoğu tamı.ımiyle Sovyetlere 
müzaheret etmektedirler. Bunlar 
hükumetle millet arasında sıkı 
bir işbirliği yap1ldığr takdirde Al
manların durdurulabileceği ka
naatindedirler. 

Hava Harpleri 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Amerikan gazetelerinde 
Nevyork, 23 (A. A.) - Nev

york Times gazetesi, "Amerika
lılar için elzem olmıyan her tay
yarenin A vrupaya gönderilmesi 
zamanının geldiğini yazmakta -
dır. Bunun ·ıeticesi şu zamanda 
iki misli büyük olacaktır. Rus
yaya açılan harbin Amerika için 
muzir olmadığını söylemek bey
hude olur. Vakit kazandığımızı 
iddia etmek de bir cinnettir. En 
büyük gayreti şimdi sarf etmeli -
yiz.,, 

Herald Tribune gazetesi de ay
ni mütalaayı serdetmektedir. 

Chicago Tribunc gazetesi, A -
merikalılann dünyayı Hitlerizm· 
den kurtarmak için büyük gay
retler sarfetmeleri lazım geldi -
ğini yazmaktadır. 

Moniteur de la Seience Chre
tienne her şeyin Rusların muka
vemet edceği müddete ve İngi -
lizlerle Amerikalıların sür~ıtle 
taarruza geçmelerine bağlı oldu
ğunu kavdetmektedir. Ataletle 
beklemek sırası değil, büyi.ik 
gayretler sarfetmenin zamanı -
dır. 

Almarı l'esmi tebliği 
Berlin, 23 (A. A.) - "Tebliğ,, 

ingiltereye karşı yapılan müca -
delede denizaltılarımız Şimali 
Atlantikte ve Afrikanın garbın
da ceman 26.500 tonilatoluk düş
man ticaret vapuru b.atırmışlar
dır. Hava kuvvetleri Ingiltereye 
civar sularda 11.000 tonilatoluk 
üç şilep batırmışlar ve bir de 
iki büyük ticaret vapuruna atı
lan büyük çaptaki bombaların i
sabet ettiğini görmüşlerdir. 
Savaş tayyarelerimiz evvelki 

gece Times nehri mansabında li
man tesisatına, Şimali İskoçyada 
tayyare meydanlarına, İn.e;iltere
nin cenubu şarkisinde askeri he
deflere müessir surette hücum 
etmişlerdir. 

Gündüz miinferit İngiliz tay
yareleri, avcı tayyarelerinin hi -
mayesinde olarak Almanya üze
rine akınlar yapmışlar ve cere
yan eden hava muharebeleri es
nasında 11 İngiliz tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

İngiliz savaş tavyareleri dün 
gece Garb1 Almanya üzerine 
mahdut mikfarda y11n~ ve in
filak bom bası atmı:;;lardır. Bre-

TAN 

Alman Resmi Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide J 

hududundaki taarruzu topçu ha -

Japonya Bir Karar 
Veremedi 

zırlığı yapılmaksızın pazar saba- (Baş tarafı ı incide J 
hı saat beşi beş geçe ansızın baş-
lamıştır. paratoı-a bildirmek üzere saraya 
Rumeıı _ Alman teblig"'i gitmiştir. Hariciye nazırı vaziyet_ 

le alakadar beynelmilel mesele-
Bükreş, 23 <A.A.) - Müşterek Ier hakkında imparatora izahat 

Rumen - Alman cephesi kuman- vermiştir. Müteakiben Matsuoka 
danlığı umumi karargahı tarafın- Hariciye nezaretinin başlıca er
dan neşrcdilet\ birinci tebliğde kanı tarafından aktedilen içti
bildirildiğine göre 22 haziranda maa riyaset etmiştir. İçtima on 
Bukovina dağlariylc Karadeniz dakika sürmüştür. Toplantıdan 
arasında bütün cephe boyunca sonra Matsuoka. hariciye nezare-
muharcbe başlamıştır. tine gelen Alman büyük elcisi * General Otta ile 90 dakika görüş . 

Berlin. 23 (A. A - 23 Hazi- miişti.i.r. . 
randa Alınan ve Rum.m kıtaları 1 bıglliz sefiri ile miilfıkat 
Besarabyay.a ,girmişl~rdir. Bu k.ı- Tokyo. 23 (A. A.) _ İn~iltere 
taların ılen hareketı bundan bır ı.efiri bu sabah kırk dakika kadar 
sen~ evvel Besarabya~nın Rusya- hariciye nazırı muavini ile g:örüş
ya ılhakından evvel~ı Rum~n - müştÜr. Domei ajansı bu ~örüşme 
S?v~et hududuna dogru tevcih e- esnasında Alma~ _ Rus~arbi hak. 
dılmıs b:ıiun~aktadır. kında malumat teati edilmiş ol-
Tahrıp edılen tayya1'eler duj!unu bildirmektedir. 
Bcrlin, 23 (A.A.) - "D.N.B.,, AMERİKADA 

Sovyet harbinin ilk gününde 
Sovyet hava kuvvetlerinin zayi
atı saatten saate artmıştır. Hakiki 
rakamlariyle bildirmiye şimdi -
den imkan yoktur. Fakat Alman 
topraklarına karşı Sovyet savaş 
tayyarelcıi tarafından yapılan iki 
taarruzda uğra<hkları ezici mağ
lılbiyet Alman hava kuvvetleri -
nin Sovyet Kızıl kuvvetlerine in
dirdiği darbelerin şiddetini gös
terir. 

Dünkü pazar günü şafakla be
raber Martin tipinde 9 bombar· 
dıman tayyaresi şarki Prusya ü -
zerinde uçmuştur. Bu dokuz tay
yareden yedisi Alman avcıları ta
rafından düşürülmüştür. 

35 Sovyet savaş tayyaresinden 
mürekkep diğer bir grup hudut 
civarında Polonya umumi valili
ğindeki askeri hedeflere taarruz 
etmiştir. Bu 35 tayyareden de 
ikisi müstesna olmak üzere geri 
kalanı Alman av tayyareleri ta -
rafından tahrip edilmiştir. 
Almarıyadaki Sovyet tebaası 

Berlin, 2 3(A.A.) - Stefani A
jansından: 

Polis şefi Himmler Almanya -
da ikamet eden Sovyet tebaasının 
yirmi dört saat içinde en yakın 
polis komiserliğine müracaat et -
mesini emretmiştir. Rus tabiiyc
tinden çıkan eski Sovyet tebaası 
da ayni suretle hareket edecektir. 
Bu emir Bohemya ve Moravya 
himaye idareleri arazisine de ia
mildir. 

Sovyetleı- Birliğindeki 
Alman menfaatleri 

Sofya, 23 (A. A.) - 22 Haziran 
sabahı Almanyanın Sofya elçisi 
Bulgar hariciye nazırını ziyaret 
etmiş ve Alman hükumeti na
mına Bulgar hükumetinden Sov
vetıer Birliğindeki Alman mena
fiinin himayesini üzerine alma
sını rica eylemiştir. Bulgar hari
ciye nazırı buna muvafakat et
miştir. 

Bul.'!aristanın Moskova elcisi
ne derhal telgrafla bu hususta 
mçılı'.ımat gönderilmiştir. 

Ukranyadaki zengin 
kay11aaklar 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani A
jansı, iktısat ve sanayi bakımın -
dan Sovyetler Birliğinin kalbi 
mesabesinde olan Ukranyada se
ri bir Alman ıleri hareketinin bü 
yük ehemmiyetini ve akislerini 
lebarüz ettirmektedir. Filhakika 
yalnız Ukranya Rus buğdayının 
yüzde otuz üçünü, pancar şeke -
rinin yüzde yirmi üçünü istihsal 
etınektedidr . 

Bundan ba§ka SOJJYetler Bir -
liği Ukranyadan ihtiyacı olan kö
mürün yüzde ellisini, demir ma -
deninin yüzde altmış üçünü te -
min etmektedir. 

Ukranya Rus çeliğinin yüzde 
kırk üçünü, ham maddelerin yüz 
de kırk sekizini, aleminyom'un 
yüzde kırk ikisini, manyezyumun 
yüzde elli beşini temin etmek -
tedir. 

Bu zenginliklerin işletilmesinin 
veya murakabesinin Ruslardan 
Alman1ara geçmesi Sovyctler Bir 
liğinin akibatindc kat'i bir rol oy 
nıyacağı bu rakamlardan anlaşıl· 
maktadır. 

Alman 
Harbi 
Diğer 

- Sovyet 
Karşısında 

Devletler 
( Baş taı·afı 1 incide ) 

lirler. Almanyanın ise gerek in
sanca ve gerek materyelce kay
nakları gayet fakir ve mahduttur. 
O, harbi çabuk bitirmiye mec-
burdur. · 

Artık şimdi, şu veya bu dev
letin değil, bütün dünyanın mu
kadderatı bu iki gruptan birinin 
galibiyet veya ma~lubiyetiylr 
taayyün edecektir. Bugün bahis 
mevzuu olan artık bütün insan
lı p.,,., jc;tikh;\I ve akthetidir. 

men vesair mahallerde ve mes
kiın mahallelerde evler hasara 
uğramıı,ıtır. Gece avcı tayyarele
rimiz ve dafi bataryaları 3 İngi
liz tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Amerika, A lman hücumU1ıu 
takbih ediyor 

Vaşington, 23 (A.A.) - Bugün 
neşredilen bir resmi deklarasyon 
Almanyanın Sovyetler Birliğine 
karşt yaptığı hainane hücumu tak 
bih etmekte ve Hitlerizme karşı 
olan her kuvvet iltihakının Ame
rika Birleşik Devletlerinin müda 
faası lehine olduğunu bildirmek
tedir. 

Amerika da Sovyetleı·e 
yardım niyetinde 

Vaşington, 23 (A. A.) - Al
manların Sovyetler Birliğine te· 
cavüzün bugün Vaşingtonda ko
nuşu lan yegane mevzu olmuştur. 
Zannedildiğine göre şayet Hitler 
Moskovaya bazı talepler serdet
mişse, bunlar o kadar ezici ol
muştur ki kabul edilselerdi Sta
lin iktidar mevkiinde kalamazdı. 

Burada söylendiğine göre, Al
man ordusu Sovyetler Birliğine 
karşı harekete geçilmek için ıs
rar etmiş, fakat Hitler bidayette 
reddetmiştir. Tahmin edildiğine 
göre Sovyetler Birliğindeki yiye
cek ve ham maddelerden istüade 
edildi.f:ti takdirde İngiliz abloka· 
sına meydan okunabileceği ileri 
sürülerek nihayet Hitler ikna e· 
dilmiştir. 

Sovyetler Birliğine karşı yapı
lan hücumdan İngiltereye karsı 
yapılacak istila teşebbüsünün son 
suz bir vadeye bırakıldığı mana
sı çıkarılmaktadır. Simdi bahis 
mevzuu olan şey tecavüze karşı 
mücadele eden müttefiklere ya
pılan yardımın Sovyetler Birli.gi
ne de yapılıp yapılmıyacağıdır. 
Realistlerin fikrince Hitlerizmi 
yıkmaya yardım edecek her va
sıta iyidir. 
Lord Halifax'ın temasları 

Vaşin~ton, 23 (A. A.) - İn~il
terenin Vaşington büyük elcisi 
Lord Halifax dün hariciye' müs
teşarı W elles ile iki saat süren 
bir mülakatta bulunmuştur. Bu, 
bir pazar günü kin mutat olmı
yan bir ziyarettir. 

* Vaşington, 23 (A. A.) - Lord 
Halifax, bugün Beyaz sarayda 
Roosevelt tarafından kabul edil
miştir. 

İSVEÇTE 

Parliime.rıto gizli celse 
yapacak 

Stokholm, 23 (A. A.) - Borsa 
bug:ün kapanmıştır. Yarın da ka. 
1>alı kalacaktır. Kabine bugün iki 
saat süren bir toplantı yapmıştır. 
Carsamba günü parlamento hafi 
bir celse aktedecektir. Kabine
nin toplanmasını müteakip hiç 
bir teblii'! neşredilmemiştir. 

Alman Tayyareleri 
lskenderiye'yi 

Bombardıman Etti 
Berlin. 23 (A.A.) - "Tebliğ., 

Şimali Afrikada Alman ve İtcıl
yan tayyareleri dün Tobruk ci -
varında düşman mevzilerine. ia
şe depolarına hücum etmişler -
dir. 

15 ile 17 Haziran arasında ce
reyan eden Sollum müdafaa mu· 
harebesinde 237 İngiliz tankı 
tahrip edilmiştir. Bunlardan bas 
ka derhal kullanılabilir halde 12 
tank, 10 top, 74 kamyon ve bir
çok silah ve mühimmat iğtinam 
edilmiştir. Yüzlerce İngiliz esir 
alınmıştır. 

Alman muharebe tayyarele -
rinden mürekkep oldukça kuv -
vetli bir hava filosu 23 Haziran 
ııecesi İskenderive İnfüliz deniz 
Ussü iİ7ı.Çt'"ı)>8 (pqfıfıltl' r ~hpHltda 
bombalar atmıstır. Liman mın -
i·~kasında büyük tahribat vuku-
, • ,-"'11C"f,,,.. , _____ ...... 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

r>Rıardan haska her P"iin sant 
12 - 6) ya kndn1' fdnnhnl 

Divanvolu No. 104. 
Tl'l · ??'t<ı~ 

Alman • Fin Kıtaları 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Firılandamn vaziyeti 
Vaşington, 23 (A. A.) - Fin

landanın Vaşington elcisi hüku-ı 
metiyle. telfonla görüştükten son. 
ra Fınlandanın, Sovyetler Birliği 
ile harp halinde bulunmadığını 
ve fakat Finlandanın kendi arzu
ları hilafına olarak enternasyo
nal kasırganın kine süri.i.klenmis 
olduğunu bildirmiştir. 

Fi11liler taarruz etmiyormuş 
Nevyork, 23 (A. A.) - Finlan

dadan alınan haberler, RusyaY<J 
taarruzda Finlanda kıtalar n Al 
man kıtalariyle temas etmedikle
rini göstermektedir. Finlanda 
Rus ordulariyle carpışmakb.n iç. 
tinap etmiye çalışıyor, fakat mu
vaffak olabilecek midir, bu bili-
nemez. 

* Helsinki, 23 (A. A.) - Aksam 
20 ye doğru Sovyet elçisi, hari
ciye nazırı Wittins tarafından ka
bul edilmiştir. Mülakatın neticesi 
hakkında henüz hiç bir tebliğ 
neşredilmemiştir. 

~ 
Londra, 23 <A. A.) - Fnlanda

mn Londra elcisi buı?Ün Eden ta
rafından kabul edilmiştir. Sanıl
dıihna göre elçi harbiye nazırını 
Finlandanın vaziyeti hakkında 
tenvir etmiştir. 

Litvallyada vaziyet 
Londra, 23 (A. A.) - Reuter 

ajansı bugün öğleden sonra Lahti 
Litvanya radyo istasyonb.ndan al
dığı su haberi ihtirazı kayıtlarla 
bildirmektedir: 

"Bugün öğle üzeri Litvanya 
radyosu Kuanasta serbeşt bir Lit 
vanya hükumeti kurulduiiunu ve 
Litvanyanın istiklalini ilan ede
rek Sovyetler Birliğinden ayrıl
dı.ğını Almanca olarak söylemiş
tir.,, 

* Kaunas, 23 (A. A.) - "Tass"
Faşist hava kuvvetlerinin Litvan
va hükumet merkezinin sakin 
halkına karşı yapbğı akın büviik 
nefret ve hiddet uyandırmıstır. 
Her tarafta vatanperverlik havası 
icinde mitingler yaoılmaktadır 
Sehirde tam bir sükün hüküm 
sürmektedir. 

5 

Türk • Alman 
Muahedesi 

( Baş tarafı 1 incide) 

Alman gazetelerinin 
dostane neşriyatı 

Berlin, 23 (A. A.) - Paz:ır 
,günkü Alman .!!azeteleri hala ':1k 
tüalitenin birinci planında ka: 
lan Türk • Alman l1aktını lehte 
olarak tefsirlerinde de,·am etmek 
tedir. "Volkicher Beobahter" ve. 
ni Türkiyeye ve Türk endüstrisi 
ne bir çok fotoğraflarla süslen· 
miş bir sayfa tahsis eylemiştir 
Bu gazete ayrıC3 uzun btr baş
makalede 1919 danberi Türkiye· 
nin siyasi tarihini anlatmaktadır 
Kemalist Türkiyenin kuvvetli vE 
serefli siyasetini öven bu maka
l~de ezcümle şöyle denilmekte
dır: 

"Türk siyaseti, rnai!llıp Alman 
Ya için parlak bir imtisal nümu
nesi olmuştur. Türkiye müfııre . 
keden sonra Almanları, Hilaf 
devletlerine teslimi, kat'i surette 
reddetmiştir. Sultanların sivaseti 
Türkiyenin menfaatlerine hıya
net etmekte idi. Kuvvetli Kema
list devleti iktidarı eline ~lıncn 
vazi~et tamamiyle de,iiişmistir. 
Ayni zamanda müttefikler ittiha
dı?a karşı da bir zafer teşkil et
n;ış olan X::unanistana karşı askc
rı zafer. Turk tarihinin en biivi.ik 
v~ parlak sayfasıdır. Dün:va, Tür. 
kıye hakkındaki yanlıs düşünüşli. 
nü de_ğistirmiye mecbur kalm15: 
ve 1:ürkün. ~skerl .. siyasi. mali v~ 
~ınaı kabılıyctlermi anlamıştır. 
Inönü'nün siyaseti Lausanııe'dan 
beri daima Türk menfaatlerinin 
ve milli şerefin müdafaasını i"
tihdaf eylemistir. İnönü siyaseti, 
Bo,ğazları kurtarmak ic:in siyac;i 
vaziyetten mesut bir tarzda istı
fade etmesini bilmistir. A1manYn 
ile Türkiye arasındaki müstakb.el 
ikfü.<ıdi mün~sebetler tabii m 'i
nasebat olacak, çünkü rnüessiL" 
calışmalara nayanacaktır.,, 

Suadiye ve Hisar 
Sahillerinde Bulunan 

İki Ceset 
Dün sabah Suadiyede Bağd:ıt 

cadesiııde bir elektrik direği rli-
Suriye Cephesi j binde yaşlı bir erkek cesedi hu· 

lunmuştur. Yapılan tahkikat so· 
Sahil mıntakasında bir değişik. nunda cesedin Suadiyede bahçı~ 

uı. voktur. vanlı~k eden Cerkeşli f1vasa ait 
oldugu anlaşılmıştır. nyasın e-

S uriye muhtar bir ı lektrik cereyanına kaoıİıp öldli. 
cümhuriyet olarak : ğüne ihtimal verilmekle bera ... 

ber, ceset mor~a kaldırılmıştır 
ilan edlldi ,., · · 

Bundan başka evvelki akşam 
Anadoluhisarı sahillerinde de • 
nizde genç bir kızın cesedi bu • 
lunmuştur. Anadolubisannda u .. 
faktepe mevkiinde 6 numaralı 
evde oturan İsmail Hakkının hiz 
metcisi Emineye ait olan bu ce
set de mor~a kaldırılmıştır. 1-rn
dise etrafında zabıfa tahkikat 
vapmaktadır. 

Kahire, 23 (A. A.) - Müttefik 
kıtaları Sama girdikten az sonra 
serbest Fransız kıtaları, İnı:dliz 
kıtaları, meşhur süvari alayı, 
tanklar ve bir kaç Avustralya a
layı bir geçit resmi yapmıslardır. 
Her tarafta Fransız bayrağı dal
galanmaktadır. Suriye hükume
ti şimdiye kadar Vichy makamla
rının meş~ul oldukları beynelmL 
lel işleri ellerine almışlardır. 
Siyasi mücrimler için umumi af 

ilan edilmiştir. Başvekil Halit 
Pek Atem ile General Legenti
homme Suriyenin muhtar bir 
cümhuriyet olarak ilanına yarı
vacak muahedeyi hazırlamakla 
meşgul olmuşlardır. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 23 (A. A.) - İngiliz 

tebliği: 
Suriyede müttefik kuvvetler 

$am'ın garbında Vichy kıtaları 
ile temas halindedir. Bizzat şe
hirde vaziyet sakindir. 

İngiliz kıtaları Tudmüre var
mışlardır. Halen burada bir Vi
chy kolunun mukavemeti ile 
karşılaşılmaktadır. Diğer cephe -
lerde vaziyette değişiklik yoktur 
ve muharebeler devam eylemek
tedir. 

F1'ansız resmi tebliği 
Vichy, 23 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
Kıtalarımız hava kuvvE>tleri -

mizle işbirliği halinde Lübnan· 
da ve Suriye çölün..:ie İngiliz ta
arruzlarına şiddetli bir mı1kave
met göstermektedir. Lübnanda 
İngilizler bu sabah takviye edil· 
mis bir mahalde şiddetli bir su
rette Mercayun'a yeniden hü
cuma başlamıslardır. Muharebe 
devam etmektedir. Sahilde iki 
tarafın topçu faaliyeti kaydedil
mistir. 
Şam bölgesinde kıtalarımız 

düşma!".la teması muhafaza et -
melde beraber, yeni mevzilerin
de ye~·leşmc;lerine devam eyle -
mektedir. Iraktan çöl yolu ile 
gelen düşman motörlü kuvvet -
leri hava kuvvetlerimiz tarafın
dan sistematik surette hücum -
lara maruz bırakılmaktadır. Ge· 
rek insanca, gerek malzemece 
"iddi wyiata uğramakla beraber 
bu kollar Tüdmür civarına var
mıya muvaffak olmuşlar ve bu
rada kıtalarımızla karşılaşmıs -
lardır. İn~iliz hava kuvvetler! 
21/ 22 Hazir~n gecesi ye 22 Ha
ziran sabahı Beyrut limanını 
bombardıman <>tmislcrdir. Hic 
bir hasar yoktuı. Sivil hnlktan 
müteaddit öli.i ve yaralı vardır. 

Askerlik İşleri 

Şubeye Davet 
Sarıyer Aıkerllk Şubesinden: 1 __, 

337 doğumlular ve bu doğumlularla 
muameleye tabi olanların (okurlar v6 

sıhhi sebeplerle geri kalanlar) son 
yoklamaları 2 Temmuz 941 çarşamba 
gününden başlıyarak ve (Cumartesi 
pazar günleri hariç) haftanın çift 
günlerinde bu muayenelere devam 
edilecek ve 15 Ağustos 941 Cuma gü. 
ı~ü sona erdilecektir. 

2 - Yoklamalara Yeniköyde as -
kerlik subesi binasında ve saat 9 dan 
17 ye kadar devam edilecektir. 

3 - Yoklamaya gelenler doğum 
cüzdanları, mektep vesikaları ve i
kişer vesika fotografı yanlarında bu
lundurulacaktır. 

4 - Her mahalle ve k&ylülerin 
hangi giinlcrde subede bulunacakları 
ayrıca kaza kaymakamları del~letıy.· 
!~ mahalle mümessili ve köy muh -
tarlanna a::ıveı- cetvelleriyle bildiril
miştir, 

* Fatih Aıkıırllk Şubea!nden: Yet 
piyade Astğm. Mehmet oğlu Fcyztıl
lah (23298). Adresi: Çapa Ö:"dekka
sap Mah. Saatçiyokuşu So. Ne. 31/1 
de çok acele şubeye müracaatı ilan 
olunur. 

Şubeye Davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesi n den: 1337 

doğumlular ve bunların muıımelc•ye 

tabi bütiin erlerin son yoklamalarmrı 
1 Temmuz 941 gününde ba~lanacak 

30 Ağustos 941 tarihinde hitam veri
lecektir, Yoklamaya gelecekler elle
rinde bulunan nilfus hü,•lyet cüzd nı 

\'esair vesikaları ile (Cumartesi, Pa
ıar hariç) diğer günlerde ö:;jerie,.. 
evvel Beşiktaş şube binasına miıra

·aatları. 

Hariç şube mmtakasır.da olanlaı 
da. bulundukları mah&.i askerlik ŞU· 
beterine milracaatlarr ve zamanlara· 
voklamaya gelmiyenler yoklama im 
ı:a~ı addedilecek, hakkında Ac;, k nu· 
nunun mahsw: mııddeleri rrudbın.:c 

cezalııııdırrlııcaklnrı e~emmiyctle lli'.lı 

olunur. 
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Sabah, Öğle ve Akşam 
Her Yemekten Sonra Mutlaka Günde 3 Defa 

Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır ? 

ÇÜNKÜ; U 
B kım ızJıktan çürüyen d l -

rın d fterı, bııdemcı ,, kız mı ·, 
cnfioenz:ı ve hafü'ı zatürrccye y l 
çtı 1 rı, iltıhap y p n d C'tl -

UTMAYI iZ Ki: 

Dİ Ş MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatfnizi Korur. 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. -· ,, , 
TURJ{ TICARı;:T E?ANWASI A.~ 
l<UPONLU VAD~Lf Ml;VDUAT 

~PARANI BURADA l • .(LET 
~ 

1 
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TAN 

Ağrıları Dindirir! 
ROMATIZi\Tı\, BAŞ, Dl.), SiNiR ,.e BEL ağnJarı ile Soğıık 

algınlığından ileri gel en \'t ic ııt KIRIKLIGI, NEZLE 'e (~RIP 

hastalıkları D 1: R :\1 A N kaşclerilc d erhal geçer, kahıııda 
giinde 1 - 3 kaşe alınır, lı<'l' ccuılıancde bulunur. 

' •S OMER B A N K 
... _______ , 

YERLİ MALLAR PAZARLARI MÜDÜRİYETiNDEN : 

Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine 
Siimcr Bank Fabrikaları Basmaları Tiirkiyenin Her Tarafında 

KAYSERİ TİPİ 
Toptan Metresi 
Perakende " 

33.25 
:JG.50 

NAZİLLİ TİPİ 
Toptan Metresi 
Perakende " 

35.50 
:38.75 

.. 

Kuru~a 

İstanhuldn Ralıç<'kapıdıı Bi riuci Vakıf hanındaki İ t nnhul J\la~azaını z.ln Kadıki)yiindeki Ma· 
ğnzamızda sntılmDktndır. Kc~ fi l eti sa~ ın halka bildirir 'c dalm ~ iiksck fivatlarla satın alma-~ 

l '2 .. malarını iliın ederiz.. ..,. 

1 

1 --ı 

fstanbul Levazım· Amirliğinden · Verilen : 

Harici,~ Askeri Kıtaatı ilanları . 

Aşağıda yazılı mcvadın pazarlıkla eksiltmesi hizalarında yazılı gün , saat ve mahallerd cxi 
askeri satın a lına komisyonunda yapılacaktır. Talıplerin belli .. aatlcrd c ait oldu,gu komisyonlar
da hazır bulunmaları. E vsaf ve şartnameleri komisvonlarda ,görülür. 

Cinsi l\liktarı Tutarı 'fcminntı 
l<ilo Lira Ura İha le ~iinii saa t \ ' C mnhall. 

Saman 500.000 20,000 3000 
Kuru ot 'i00,000 32,500 4875 
Şehrıye 17.000 7.290 1093 ) 

:lO 6 94 1 15 B olavir civarında 
30 ,, ,, 16 Bolayir civarında 

... Makarna ?7,000 9.990 1498 ) 

8eşiktaş Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: ~~~;ke: ~~:~~~ o,ooo 1 ~~g ~ 
28 " " Çanakkale 

chmct Ru tU Zıy:ı- Patlıcan i4,000 1
5
2
2
25

7 
) 

Taze fasulvc i4.000 ) nm Be ıkt 5 Sın np m 11 Demırc 1 r o 33 num r 1ı mar n-
244 

) 
ozhan inde h c z altın nim n 150 lır.1 ı uh mm n kıymetınde bır adet Domates Z7,244 

on beyg r kuvvctındc (Asıner t p D. 1500 10) m r lı motör ve 130 lıra Biber 5,600 
2
?1
1
0
6 

) 
muhammen kıymetinde (Elektro motor Werke) m r ıı d:ı bır adet 5 Bamyc ",200 ) 1 7 941 14: 16 Hadımköy 
bey ır kuV\ etinde motor ılC' 25 1 ra muh mmen ıy etındc 4 metre too- (158 - 5049) 
yunda 30 ad t t ht 10 ıra muh mmen krymctındc 4 n t e boyunda .. 1 * r Boyalık 

20 8 santin etre cııınde la adet kal ın aleni muz yede de tısı 3.i. Beher kilosu 7.5 ktıruı;lan 600- Ankara civarında ı!İıslcrilecek 1 :ikinci İcra ;\kmurluğundnn : 
941 tarihıne r llıy ın pcr embe rıun 1 

t 1
4 

den 
17 

ye ka'i r yapılaca- 400-400-450-400-220-!>00 ton ku- verde 23.128 l inı •10 kuruş keşif H / 1064 - Beşilda:;;ta Ih lamurrla ından i t klıler n ye\ m n zkuıd:ı 0 o 7,5 p y l rıyle m hallı mez- ed il' f t"k 
kura gelmeleri, fazl:ı n alümat alm · ı tıycnl rın Ak reil rd Be ıktaş ru ot ayrı ayrı kapalı zarfla ek- b e ı yol ' 'e ossep ı pazar- Adalnr sokağında 3 numarada 
M lıyc ube i tah ıl eflıgıne mur caatı rı. (5034) sıltmcyc kon~~ş~ur. İhalesi 25_ hkla yaptırılaca.kt~~- }halesi 28/ mukim. iken ikametgahı meçhul 

_. 1' l 7 941 Cuma gunu saat 10 da ~ı- 6 941 Cumartesı gunu saat 11 de kalan Ömer Meteye: 
~ •• •• • • ., •• rilyede askeri satın nlmn ~omı~- An karada. M. M. V. H ava Satın Alacaklı v. Melkonvan tara _ 
Şicli Terakki Lisesi Mudur!ugunden : yonu nda yapılacaktır. Talıplerın alma komısyonunda y~pılacaktır. fından 10 4 941 tarihli takip ta

s kanuni vesikalariyle teklif mek- Kati teminatı 3969 lıra 30 ku - lebi ile kira bedelinden alaca•ıı 
İkmal kurslarına i t irak edecek olan İ tanbuldaki t:ı l ebcmİ · 
z in Pazartesi , Pcr cmbc g iin l cri ant 9 - J 2 '\ c kada r okula 
müracaatın adlarını ka~ dctt irmcleri Hizum ıı hildir ili r. Ka ' ıt 

~'•••••• miiddc ti JO Temm uza kadardı r. 4 ' 

in~isarlar Utnlım Müdürlüğü }.Ucinları 
ı - Çamııllı, Ya\ n ve K ldı. ım tuı:l 1 rmd 100 ıloyu eçen 

tı 1 rda tuzun mu terı v ıtnlarmın yıına nbılece l yere knd r ıhtıyar o
lunan masrafa muknbıl 3078 numaralı tuz t mınunun dord ıncu m dde
sı mucıb nce 194 ı m li yılı zarfında Çamaltı tu~I mda beher kıloda 15 
ve Ya\ n Kaldırım tuz) larınd 12 ~antim mahreç m r !ı im c ğı ı-
1 n olunur. (4872) --------

stanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Almanyndan tütan takası sure!iyle getirilecek emtia meyanında bu

lunan cerrahlıkta, tababette ve di ,:ıtıkte müstamel malzemeye ait kon
tenjan Sıhhat ve 1çtımat Muaven 't Vekaleti emrine ver lm olmakla a
lakadarlann do rud n do ruya me zuu bahı Veı<fılete murac tlarr tcb-
1 olunur. ( 24 

~ıp ... e 1\eşrıyat muduru. l!:nıın Uzman liazetecUJ.K. ve !'H::>rıvaı 
T. L. Ş. I AN l\latbna.· 

tuplarını ihale saatinden bir saat rustur. Şartname ve tcfcrriiatı olan 250 liranın tcriyesi hakkı~
evvel komisyona vcnnl'leri. Ev- 120 kuruşa komisyondan ahnır. da ikametgahınıza gönderilen ö
saf ve şartnamesi Ankara, İstan- Talıplerin belli vnkitte komisvo- deme emrine verilen meşruhat 
b ul Lv. Amirlikleri ve Konya, na gelmeleri. (l-08 - 4860) ve znbıta tnhkikatına göre ika -
Bursa, Afyonkarahisar, Balıke - * metgahımzın rneçhuliyeti tahak-
sir, Bandırma, Mudanya askeri Bandırmada inşaat vaptırıla- kuk ederek icra hakimligince bir 
satın alma komisyonlnnndn gö- caktır. Keşif bedeli 55,419 lir.ı ay müddetle ilanen tcbligine kn- ! 
rulur. (156 5047) 26 kuruş, ilk teminatı 4010 lira rar verilmiş oldugundan tarihi * 97 kuruştur. Kapalı zarfla ek - ı landan itibaren bir ay zarfındıı 1 
Aşa~ıda miktarları yazılı m u h- si itmesi 1 7 / 941 salı sziinii saat mezk(ır para\'ı tedivc etmen il 

telli mevat vesaire naklivat ı ka- 15 de Ankarada J\.I. 1\I. V. Satın ve bir glına itirazınız v arsa 3it 
palı zarfla eksiltmeye konmuş - Alma Komisyonunda vapılarak- olduğu makama dermevan etme
tur. İhalesi 25 6 fl4 1 carsamba tır. Taliplerin kan uni vesikala - niz lazımdır. Aksi takdirde işbu 
J?iınü saat 16 da Bolavirde AskP- rivle teklif mektuplarını ihale borçtan dolayı hapis altında h u 
ri Satınalma Komisyonunda ya- saa":.inden bir saat e\•vel Komi~ - lunan emval paraya çevrilert.'k 
pılacaktır. Taliolerin kanuni ve- vona vermelf'ri. KPc:if r>vr:ıkı 276 usul<>n alacai?ln tahsil olunaca-
sıkalari ·le teklif mektuplarını İ· kuruşa Komisyondan :ılınır. ~ı ilanen teblig olunur. 
hak saatinden bir saat evvel (48 4525) 
Komi yona vermclc>ri. ll--
1\liktnrı 'l'utnrı Teminatı 

ton Lira J{. Lir n K . 

2637 
5~87 
f)OAO 
2959 

6.856 20 514 
35.323 :rn 2649 
23 634 1300 

7 ,693 40 !177 
(36) (4446) .... 

22 
2!'i 
fl5 
50 

Hadımköyde eski Komutanlık 
bahçesind~ askeri satın alma ko
misyonundan: 

1847 - 1848 - 1849 sayılı üç 
adet veteriner ayniyat makbuzu 
zayi oJmu tur. Yenfsı tanzim e
dilclıgındcn hukmu kalmadığı . 

(160 - 5051) 

20 ton taze patates 26 Ci 941 
~ünı.i saat 14 de Hadımkoyde cıs
keri satın alma komisvonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Bv
saf ve şartnamesi komisyond:ı 
J:!Örulür. Takarrür edecek fiyat 
üzerind en r;., 15 teminat a lı na
caktır. Taliplerin belli vakitte 
kom isyon a gelmeleri. 

(138) (4047) 

KAYIP: Çankırı askerlik şu
besinden aldığım terh is tezkere
mi zayi ettim, yenisini alacağım
dan eskisınin hükmü yoktur. 

Caııkırı Dikenl i kiiyii nde n Yıı 
mıs oğlu llcl,ir Giin :.H3 d o~lmıhı 

Bo:1ö viik Sulh Hukuk l\luhk<'· 
ınesi ndcn: Pazarcık nahiyesi Gü
miışderc köyü ögretmeni iken 
1940 yılında ölen İbrahim Saf· 
fcttin evlatları İbrahim Naci ve 
Nazmi Doğanın kiiçiik olmala -
rından ve karısı Selimcnin de d· 

k ıl hastalığına müptela bulun -
duğundan gerek küçiik ler in ,,,.e 
gerekse Sclimenin bütün umur 
ve hususlarını h er suret le tem in 
ve himaye etmek üzere P azar -
cık Y e ni mah allesinden Ahmet 
oğlu Mezbure Selimenin karde
şi Yusuf Sungurun 14-6-941 ta -
rih ve 57 - 26 savılı k::ırnrla vasi 
tayin kılındığı keyfıyeti Han o
lunur. 

21 - G - 9U ----------~ .................. _ .. ____________ ~ 
Maliye VekCileti Milli 
EmlCik Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Allnacak 
1 

Tuprıık teV7.İ tallmatnamesinm tııtblki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak uzere fen memuru alınacaktır. Bu !en memurları köy
lerdeki hazine topraklarının kadastrfıl tahdıt ve tesbıt işlerınde ıstın
dam olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 lirnyı geçmemek ilzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hUkumler ne göre alabılecekleri ucret \erilece' 
\ e yol masraflarından başka koylcrde bulundukları gunler içbı de 
harcırah hukilmlerine göre scy. hat ye\miyesı tediye edılecektır. ~c
yahat ye\ mlyesi, 150 kuruştan az olmamak ilzere ucrctın tekabül ct
tıı;:i asli maaşın yüzde dördudur. 

il 

Aranan Şartlar 
ı - Memurin kanunu hilkUmlrrine göre memur olmak için ~il

zumlu şartları haiz bulunmak, 
2 - Ya~ı 60 dan fıu:la olmamak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafirı fen tatbikat mek

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita un;uın l\hl· 
durlüğilnde en az bir sene mfüldeUe fen memuru sıfatiyle lstıhdam e
dilmiş bulunmak, 

4 - Memuriyet yapmışsa ~icılli itıbariylc hizmetinden istifade e-
dileceği anlaşılmak, 

5 - Askerlikle iliş~! olmam k, 
NOT: 
Kadastro ve harıta işlerinde tıılışmış olanlar tercih edılırlCJ 

Ill 

Aranan Şartlar 
ı - Aşağıdaki vesikıılar bn~lı olmak şartiyle Maliye VekUeti 

Mllli Emlak Mtldurliiğilne hik.ben istida, 
2 - Nfıfus hüviyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resmi bir 

makamca musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fologrııf, (Altı t.ucuk dokuz ebadında) 
4 - Mektep tasdikname \'eyıı şahadetnamesi (Aslı \'cya mmıııddak 

bır sureti). 
5 - Bulunduğu memuriyetlere ait \'esaikln aslı 'lteyahut m1.11ad

dnk sureti (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kAfldir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve koylerde vaz.ıfe ifasına mu-

sait olduğuna dair hUkümet veya beledıye doktorluğu raporu, 
7 - c MLiddelumumiliğlnderı mahkumiyeti olmadığına dair vesi

ka. (İstid~ zirine Miıddeiumumlllkçc tasdikli me~ruhat \ erılmck .,u
retlylc de olabilir.) 

8 - Hiısnüh:ıl kıiğıdı, 
g - Askerlik \'esıkası, (Nılf:ıs hil\•lyC't 'arokıısında varsa ayrıca 

itemez.) 
10 - Talip olan şahıs re~mı bir dairede müstahdem ise bu da ire

nin alelusul muva!ııkntınl göstCien ve ika, (Talebe müteallik f"tid 
, e merbutu vesikalıırın o daire vasıtaslyle Maliye Vekaletınc ı;onderıl
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum yoktur.) 

ı ı - Aşağıda yazılı ~ektldc taahhutnome, 
iV 

Taahhütname Şekli 
Mallyc Yekaletinde toprak tc\ z.i komisyonlarında bir vazife-ye tılyl 

nim halındc bu \•n.d!cyi kabul ejC'reğimi \•e en ıız 45 gun evvellndeı 
h her v ermeden b u va:r.lfcıdcn 1 tıt ltl.ğım ~cyıı bu vazJfeyt terk~tti
gım, yahut hizmetimden is~\fade cdılmcdiği \•cya i tihdamımın de\ a
mmm caiz: olmadığı idarC('e takdir edılerek vazı!cme nihayet verfldı ,ı 
takdirde, komisyon mesaisinin S"kteyc uğrama ı sebebiyle hasıl olma
sı mumkun ve muhtemel zararlara karşılık maktu~ın ve cezai şart ola
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve bunun ıc:ın hakkımda dava lk ı
mesine ve ilam istihsaline lUzum olmadan bu tanhhutnamenin icrayö'I 
'az'ı \•eynhut hazineden alacag•m varsa bu alacnktan defaten ta k.ıs 
ve mah ubu ve yine bu taahhiltn:ımedt'n müte\cllit herhangi bir fh• · 
ıur için dava ikamesine luz.um hasıl olursa. bu dııvıının Ankara mah
kemelerince ruyetini kabul etti ,ıml taahhiit ve beyan cderım. 

NOT: 

1 - Bu taahhütname Note,.re re en tanzim olunacaktı. 
2 - Niifus hüviyet ''arakıısıııdaki huviyel ve ikametgi'ıhı ile ha

len bulunduğu adresi taahhlıtmımeye yazıl, cnktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmi dııirele-rde 

\'eya tıcari ve sınai milesseselcrde merr.•Jr • c ır•l tahr\em veyahut tı
cıu·ct veya sanatlıı meşgul bir :ıhıs da i tirıık edeçcktir. 

4 - T:ıahhütmıme yukıırıd ıkl metni aynen ihtiva etme?. ve yu'<a-
rıki şartları haiz bulunmazsa mute::. dC'ğildir. (3497 - 4923)/ 

........-.-~ ......,,, 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİR AAT B ANKASI 

Kutuluş Tarihi : 1888 
Serma vesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube \ 'C Ajans adedi : 26t 

Zirai ve ticari her ne\·i banka m uameleler' 

f!= ..... "!'J·•~.;_____.,_::~_ , .... 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lirr.. 

iKRAMiYE VERİYOf 
z iraat Bıı nkaaında kumbaralı ve i hbarsız tasarruf h esaplarında eıt az 5 
li rası bulunan lara ıenede 4 defa çekı l ecek kur'a ile • oağıda kl pllna gö· 

r e ik ramiye dağıhlacakt •~ 

4 Ad• t.oou Liralılt 4.000 Lira 
4 ,. 500 r 2.00" • 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • \00 • 4.000 • 
t OO • 50 • S.00.0 • 
l 20 • 40 • 4 .800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

o ı K KAT: Hesaplarmdald par alar btr S@ne tçlndl' 50 liradan eşatı düşmt 
yenlere ikramiye c:ıkt ığı takdirde 3 20 fazlasiyle verllecektır Kur'ala 
senede 4 dela, 11 Ey!Cıl. il BirinclkAnun, 11 Mart ve 11 Hazıraı 

t.lrıhlerindc cckill!C'ektir. 


