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Şark Cephesi 
Muharebesi 

Almanlar Biri Şimalden, Diğeri Cenuptan, 
iki Koldan Sovyet 

Arkasına 

SiYASİ HALK GAZETESi 

, __________________________ , 
i D EAL BÜRO 
Yazan : tktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi is yapmak para kazanmak 
istiyorsanız "İDEAL BÜRO.. yu okuyunuz.,, 

Satış Y.-Ti: T A N İstanbul 
Ftv ATl !lO Kr. 

1\Tister Eden, İngılterenin Sovyet 
hükümetine iktısadi ve askeri yar
dmıa hazır bulunduğunu ve bu 
maksatla Sovyet Rusyaya asker ve 
bir iktis;ıdt heyet gondereceğini, 

~o\'yet Ru:;yanm mütekabil olmak 
şartiyle İngilte.renir. bu teklifini 
kabul ettiğini söyknıişttr. Bu i
zııh İngiltere ile SoYyet Rusyarun, 
müttefik iki devlet gibi, yanyana 
Almanyaya karşı cephe almıya ka
rar verdiklerini .ı.:östermektedir. 

İstiyeceklerdir 
ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR Alman ileri hareketin i durdu rmak için yapılan şiddetli muharebelere iştirak ettiği anla~ılan Sov yet tanklarından bir grup 

~1. Zekeriya SERTEL 

Dün lngiliz Hariciye Nazırı 
Mister Eden Avam Ka -

?narasında, iki gün evvel Ba:?ve
kil Mister Churchill'in Tngiltere 1 
ve dominyonlar tarafından Sov -
yet Rusyaya her türlü yardımda 
bulunulacağt hakkındaki sözlcri
l'lin ifade ettiği manayl izah et -
rniştir. 

Mister Eden, Ingiliz hükume
tinin Sovyet hükumetine. iktı -
sadi" ve askeri yardıma hazır bu -
lunduğunu ve bu maksatla Sov -1 
yet Rusyaya asker ve bir iktısa-1 
di heyet göndermek istediğini 1 
bildirmiştir. Sovyet Rusya müte
kabil olmak şartiyle Ingilterenin 
bu teklifini kabul etmiştir. 

Bu izah İngiltere ile Sovyet 
Ilusyanın, müttefik iki devlet gi
bi, yanyana Almanyaya karşı 
cephe almıya karar verdiklerini 
göstermektedir. Iki sene evvel 
Londra ile Moskova arasında bir 
ittifak akdi için başlıyan ve 
Chambcrlain'ın yanlış siyaseti yü 
zünden akim kalan müzakereler, 
şimdi hadisatın sevkiyle bir gün 
içinde hakikat oluvermiştir. 

iki sene evvel Bitlerin niyetle 
l'i karşısında Ingiltere ile Sovyet 

• 'Rusya, Almnnyanın müşterek düş 
tnanları olduğuna kanaat getir -
tnişler, ve Moskovada bir ittifak 
akdi için müzakerelere girişmiş
lerdi. Fakat o vakit Başvekil bu
lunan Mister Chamberlain böyle 
bir ittifaka taraftar değildi. O şu 
veya bu memleketi Almanyaya 
foda etmek suretiyle Hitlcri tat
min edeceğini umuyor ve Alman 
ordularını Sovyet Rusyaya çe -
l.'irmiye muvaffak olacağını sanı
yordu, lngiliz Başvekili bu siya -
;etinin icabı olarak Almanyaya 
:ıer yeril müsaadede bulundukça 
tngiliz efkarı umumiyesi mütees
ıir oluyor ve hükumeti Moskova 
•le konuşmıya teşvik ediyordu. 
~ihayet Chamberlain Ingiliz ef -
tarı umumiyesinin tazyikine ta
lammül edemedi. Moskovaya bir 
ıreyet göndererek gıiya Sovyet -
ıerle müzakereye girişti. fakat 
içinden bu anlaşmaya taraftar ol
nadığı için müzakerenin muvaf
fak olmamasını temin zımnında 
~linden geleni yapmaktan çekin -
:nedi. Moskovaya Hariciye Ne -
~aretinin ikinci derecede memur
arından mürekkep salahiyet sa-
1ibi olmıyan bir heyet gönderdi. 
l,iüzakereler esnasında müşkülat 
;ıktıkça Londra ile muhabere mec 
~uriyeti hasıl oluyordu. Zaten 
l.foskova da Ingiliz Başvekilinin 
:amimiyetinden şüpheye düşmüş 
:ü. Bu yüzden müzakereler akim 
taldı ve Almanya bu fırsattan 
~tifade ederek 24 saat içinde 
;ovyetlere istediklerini vererek 
rıabut anlaşmayı imzalamıya mu
raffak oldu. 

O vakif buglin iktidar mevki
fnde bulunan .Mıstcr Churchill 
~Iister Eden ve Lloyd George 
3ovyetlerle anlaşmak lüzumunu 
iddia ediyor ve Chamberlain'i sı
bştırıyorlardı. 
Eğer o vakit bu adamların ve 

'ngiliz efkarı umumiyesinin te -
. nenni ettiği ittifak tahakkuk et

'l'liş bulunsaydı, belki harp bile 
;ıkmıyacak, fakat çıksa bile Al -
l'lanya iki senede kazandığını 
tazanamıyacak ve Ingiltere bu 
tadar sıkıntıya dı.işmiyecekti. Ni
ekim Mister Churchill Sovyet -
\Jman harbinden bahseden iki 
~ün evvelki nutkunda bu nokta
ta temas ederek "Nazilere, he -
:nen hemen hiçbir şeyleri yok -
ten, hazırlamıya başladıkları 
'larp makinesini seneden seneye 
:ekamül ettirerek vücude .getir -
:ttek müsaadesini biz v~medeni 
Heme mensup diğe~illetler 
~erdik.,, demekle.-. 1t .. ~renin 
) vakitki siyasetinin ıi'iını or· 
:aya vurmuştur. • • 

' (Devamı: , ~ii. ~ 

\ 

UKRANYA ' .. 
Merkez cephesinde Almanlar tarafından işga l edilen Brest - Li

.tovsk 'u "'e harekat sa hasını gösterir harita 

Pa7.ar sabahı şafakla beraber CENUPTA: Alman orduları 
Alman.ranın ovy t usya~ a • Rumen ku e t eri~I ' r ikte h a
ar ruziylc haşhyan Alman - Sov- reket etmektedir. Bu cephede 25 
yet harbi, tarihin kaydettiği har p i Rumen , 23 ü Alman olmak Ü· 
lerin en büyü~ü. en müthişi, en zer e 48 fırka asker bulunmakta· 
kor kuncudur. İki tara( ta buraya dır: 
muazzam kuvvetler sevketınişler- MERKEZDE: Prusyanın cenu-
dir. bundan Besarabyanın şimal kö~e-

Verilen maliımata gör e Alman. sine kadar uzanan cephede en az 
ların Sovyet eephesindeki kuv- l 00 fırka Alman kuvveti bulun
vetlcr i şu s uretle tak.sim edilmi~. duğu tahmin edilmektedir. 
tir: (Devamı: Sa . .;, Sıi. 7) 

r .............. __. ......................... , 

Slovakya 
da Harp 
ilCin Etti 

Müttefikler 
B~y.rut 

Kapı.la~ında 

İngiltere 
, ............................................ , 
i Alman Resmi ~ 
\.......... Teblig i __ .. ./ 

.S. Rusyaya , Merkezde 
İki Heyet , Terakkiler 
yolluyor Kaydedil~i 

1 
Askeri işbirliği de Bazı Yerde · 100 

1 Mütekabiliyet Esası· 
na istinat Edecek· --

Mr. EDEN 
-

Şimdiye Kadar Neden 

Anlaşmıya Varılama-

dığını İzah Etti 
.. 

Km. Derinliğe 
Nüfuz Edilmiş 

Bir Çok Hedeflere 

Dalgalar · Halinde 

Hava Akmı Y apıldr 

Norveç Sahi erinile 

Alman Tahşidatı Var 
Führer'in umumi karargiıhı, 24 

<A. A.) -Alman orduları başku. 
mandanlığının tebliği: 

Sarkta Alman ordularının ha
rekatı, tesbit edilen program mu 
cibince büyük muvaffakıyetlerle 
devam etmektedir. 

Almanlar, bazı yerlerde 
100 Km. derinliğe nüfuz 

, etmişler 

Bern, 24 ( A. A.) - "Ofi": Şark 
ta harekatın ikinci günü, Alman
ların mühim terakkiler kaydetti. 
ği ve söylendiğine _göre bazı nok
talarda 100 kilometre derinliğe 
nüfuz eylediği tesbit olunmuştur. 

-o- İngiliz(er, Dün Şeh_ rİ Zürich'te cıkan Die Tat gazete. 

Japonya
1 

8" t af lak : sinin İsveç kaynaklarından aldğı 
1 ar a . bir habere göre. cephe. Üç büyük 

Paktına 

Kalmak 

Sadik =.= Denizden ve Havadan Mister EDEN . bölgeye ayrılmış bulunmaktadır: 
1 - Şimal buz denizinden Fin-

ı B Eft"ı Londra, 24 (A. A.) - Londra- 1• d k .. f . k d 1 cen h 
1 ombardıman l'h" tl' hf 11 . .. an a or ezme a ar so a . 

Kararında ı nın sa a ıyc ı ma. ı erme _gor<?, B d Ge ı F lkenhorst ve So tl B · r -· ı T 1 · R \lra a nera a 
• vye ekr •1r ı_g~k· 1! 1gıd~zbe.rın hus Dietel ile Mareşal Mannerheim'in 
! Kahire, 24 (A.A.) - "Tebliğ,, yaya as erı ve ı ısa ı ırer e- b k h Ge~ral Mareş-. r g'l' k t r ş b t .. d 1 ... h kk d k" t k sa 1 mu asımı "'"' : n ı ız ı a arı amın cenu u gar ye _gon erme e, ı a ın a ı e - k k k · y bulunmaktadır 
ı • · · d 1.f. k b 1 . t• ov arsı arsı a . Macaristan Sov.yet: u~sın e Daganayı işgal etmişler - ı J a u c~mış ır. . . ·-· 2 - Memel'den Karpatlara ka. 
: 1 dır. Buradan Şam - Beyrut yolu- Reuter aıansının bıldırdıgıne • B d M ı V . 
• d - 1 k d' H ·· 1· ·ı· h"k · . .. t k aar merkez. ura a. aresa Oil • • "; na ogru iler eme te u-. ür gore, ngı ız u umctı, mus a - . ·ı M 1 ş · 

Rusya ile Snyası: F p b 1 . b. ı·-· d . d 1 k Reıchenau ı e aresa apoşnı-
ıı • ransız ve Hintli kıtalar arze- e ış ır ıgı cvresın .. e yapı. 3:ca kov karsı karşıyadırlar. 

i nin şimalinde . bulunan yüksek karsılıklı yardımın mutekabılıvct 3 B k · · d T - 1 Münasebatı Kesti i ~evkileJ'i taarruzıa zaptetmişıcr esasına istinat etmesi hakkındaiti - u 
0v_ına an una agız a. 

: dır. Mercayun mıntakasında kı- Sovy'et noktai nazarını tasvip et- rına kadar sag cenah. Burada Ma-
Presbourg, 24 (A.A.) _Slovak talarımız yeni mevzii kazanclar miye karar vermistir. (Devamı: Sa. 5. Sü. 4l 

ya Başvekili ve Hariciye Nazırı elde etmislercHr. Muharebeler de Eden'in beyallalı ,..-·---· .. ~------., 
Tuka bugün öğleye doğru Al - vam etm~kteôir. Sahil mıntaka - Londra 24 ıA.A.) - Reuter f \ 
manyanın Presbourg'daki elçisi sın da A ~ustrafya lı kıtalar mühim bildiriyor: Yergi Taksitlerini 
Ludini kabul ederek Slovakya diğer bır teukki daha yapmış - ı · (Devamı: Sa. 5, Sii. 1) 
cümhuriyetinin şimdi resmen (Devamı: Sa. 5, Sü. 5ı j_ ____ Ay 
Sovyetler Birliğine karşı harbe --- ------
girmekte olduğunu bildirmiştir. 

Sonuna Kadar 

·M~hakkak Ödeyiniz Slovakya hükumeti, ayni za -
manda Slovak milletine hitaben 
aşağıdaki beyannameyi neşret -
miştir: 

"Slovakya milleti, Almanya ile 
tam bir tesanüt halinde olarak 
Avrupa ki.iltürünü himaye için 
yer almaktadır. Ordumuza men
sup teşekküller. harp etmekte o
frn Alman teşekküllerine iltihak 
etmek üzere Slovakya cumhuri
yeti topraklarından öteye geçmiş 
lerdir., , 

J aponyanuı vaziyeti 
Tokyo 24 (A.A.) - Japonya

nın, üçlü paktan ve Sovyet - Ja
pon' bitaraflık muahedesinden do 
ğan karşılıklı vecibeleri hakkında 
~orula.n bir suale cevaben resmi 
sözcü J..apon hükumetinin mua
edel.sıi,n tahmil ettiiii vecibele-

'<: satJ!k: 'J.taldığını sö:'ı.'.le~iş~i_!· 
• J (Devamı: Sa • .,, Su. 7) İngiliz do~anması tarafından bombardıman edilen Beyrut limanı 

' 

Vergi mükelleflerinin ödemek
le mükellef oldukları \·ergi taksit
lerini bu ay sonuna kadar Maliye 
;;;ubeleriııe yatırmış ve makbuıla
rını almış olmaları lazımdır. Bu ay 
sonuna kadar • verilmiyen vergi
ler yüzde on zam ile ve tah~ili 
emval kanunu hükümlerine göre 
tahıo:il edilecektir. 

Ay sonuna kadar ödenmesi i
cap eden vergile.r şunlardır: 
· ı - 1faklu kazanç vergilerinin 
birinci taltsiti. 

2 - Beyannameye tdbi kazanç 
vergilerinin birinci taksiti. 

3 - Beyannameye tabi linıitet 
şirketlerin kazanı; vergilerinin ta-
rnamı. 

4 - Ünvan tezkeresi bedelleri. 
5 - Vergi karneleri taksitlerı. 
6 - Buhran vergisi. 
7 - Mllli müdafaa vergisi. 

-----· ........ ~u-

r .......................................... 11 r~;~;~;·-;ı~~;iı 

A V A M l ı '-........ rebligi - .. ..J 

Kamarası · 51 Tayyare 
1 Türkiyenin 300 Tank 
i Vaziyetini de Tahrip Edildi . 

~örüştü 
-o--

Bir Mebus, Türkiyenin 

Ne Tarafta Olduğunu 

Bildirmesini İstedi 

C~urchill, Derhal 
Müdahale Etti 

Türki)·e;re Emniyet Verecek 
Tedbirlerin Alınrnasmı İsteyen 

HOARE BELİSHA 

-
Bresi • Litovsk 
İle 2 Kasaba 
Terkolundu 

-o-

Almanlar, Umumiyetle 

Esaslı Bi.r Muvaffakıyet 

Ef de Edemediler 

-
Zarfında 

Ahndı 

iki Gün 

5,000 Esir 
Moskova 24 rA.A.) - Kızılor· 

dunun salı sabahı neşredilen teb· 
li~j: 

Pazartesi günü· düsman. Bal· 
tıktan Karadenize kadar bühir 
cephe üzerinde taarruzlarını ın
kişafa c;alısmış ve esas ~avreii
ni, $aulay, Grodno. Kaunas. Vol
koviok. Vladimirkolinak. Ravra
suska, Brodi'ye tevcih etmiştir. 
Fakat düsman muvaffak)wet el
de etmemiştir. 

Londra. 24 {A.A.) - Ingitiz 
Hariciye Nazırı Eden bugün A· 
vam Kamarasında beyanatta bu
lunurken Türkiye hakkında de -
miştir ki: 

"Türkiye, bu yeni harpte bita· 
raflığmı ilan etmiştir. 1939 ilkte~
r ininde imzaladığunız kar~ılıkh 

Vladimirkolinak ve Brodi isti
kametindeki bütün diisman hü
cumları. diismana büvük zayıat 
verdirilerek tardedilmiştir. Şa
ulay ve Revaruska istikametlerin 
de. düsman. sabah arazimize l!ir 
miş, fakat öğleden sonra maj;!
ltıp cdilmis ve mukabil hücum· 
}arımızla devlet hududumuzun 
ötesine tardedilmiştir. Şanlay 

(Devaım: Sa. 5, Sü. 5} (Devamı: Sa. 5, Sü. 6J 

~~I 
YAZ. İŞTE BAŞLIYOR ••. 

Yazan: Refik Halid 

Bir aralık koı·kıınç ve kanlı olacağandan endişe edilen ynz 
i~te. başlıyor: Vapur lar, pazar gezintisine çıkan çoluklu 

çocu klu kafileleri renk renk klrlara, kı~·ılaı-a taşıyarak; gazinolar 
açılıp plajlar dolarak; balık tavalarının i~tah verici kokuları ya~ ı· 
lıp saz sesleri hnalar a dağılarak, eski gi.inler, sulh günleri gilıi 
ışıklar ve neşeli! Feryat yalnız biilbüllerimizde. ateş ocaklarunızda, 
duman bacalarımızda ve top sesi bayramlarunızdadır. 

Ele geçen nimetin kadrini biliyoruz: Yalnız tek bir cephesin· 
de on milyon askerin çarpıştığı bir cihan h arbinde ve bu harbin 
çerçevelediği bir kızıl çember ortasında, fakat sulhte~·iz. ÇeliJ, 
çığların yuvarlanıp ateş dahmeleri saçarak bir birleriyle çataştıkl.l
rı kı)·anıet günlerini sanki baska bir küı·eden se~·rediyor, yahut 
dev hikayelerini yazan bir kitaptan okuyoruz. Yurdumuz Okya -
nmmn bir yerinde. yeni zuhur etmiş ve feyizlenmiş bir m ercan 
adası kadar gö~ alıcı. göniil çekici sakin bir manzara, yeınye~il biı 
hüvi~·et arzecliyor; görenleri imrend iri:rnr. Bunları di.işündük~c 
clört elif miktarı med ler , .e aksi sadası )·iirek te inliyen gtınnelerlc 
lam tecvit üzere bütün hamd üsen a dualarını birbir arkasına oku 
mak istiyorum. 

S ulhteyiz, bolluktayız, normal günlere yakın ·bir. hu zur için 
deyiz. Devletin bu harikul8de m ükemmel siyaseti mazideki o srr 
güzeştçi politika hatamızın zararını kapatan muazzam bir kazaUt 
temin ed iyor. Filvaki etrafımızda dur up d inlenm eden ıstırap <:c 
k en , kanını döken beşeriyete acıyoruz. Lakin düşünüyo~.uz ki, da· 
ha yirmi sene e-vvel tecavüzler ve istila lar karşısında, _duşmanlar~ · 
mızla, bağrımız delik deşik dövüşür \ 'e felaketlerle boguşurken hı 
zi de - h atta belki de ~ıic elem d uymadan - u zaktan seyredenler 
vardı Sulh bizim hakkn~11zdır· sulhüıniizii kıskananlar hu ~ulhii 
eski ~iidafaa harpler imi7in m'ane, •i mükafatı , .e dökülen kanları
mızın gecikmiş tazminatı saysınlar! 

G 
l 
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J;',AKDENiZiN 
•• \ , 1flt 

~1,.. · ~aplanları 
Yazan: ALI RIZA SEYFi No. 5 

Kısa ve Sert Bir Emirden Sonra 
I 

Kendilerinin 
Olmıyan Arsayı 
Satmışlar 

Bu Marifeti Yapan 

Karı Koca Tevkif 

'l A N 

Kalyon Bocalayıp . Yollandı ve ., 
lspanyolların Ostüne Atlldı 

Edildiler 

Adliye Sarayı 
Sultanahmette 
Yaptırılacak 

Bayram Reis, her vakit yaptığı salan koruyunuz! Yalnız asker
gibi, tek kurşun bile atılmasına lere atınız ... Dona vurunuz, Dona 
izin vermemişti. vurunuz! 

Türk korsanlan top başında, Bu söylenmesi kolay, yapılması 
kendilerine mahsus yerlerde~- çok güç bir işti; çünkü o sırada 
leri dudakları sıkılmış olarak bek. kürekleri kırılan rüzgar altı ka
liyorlar, bir an sonra ne olacağı-ı dırgası bayağı kötürüm haline 
na kestiremiyorlardı. gelmiş olmakla beraber nasılsa 

Deli Bayram şimdi bütün öfke Türk kalyonunun kıç tarafından 
ve coşkunluktan kurtulmuş gi - dönmeği becermiş ve rüzgar üstü 
biydi; yüksek kıç üstünde uzun bordasından rampa olmuştu. 
boyuyla güverteye doğru eğile -
rek kumandalarını tane tane ve * * ağır sesle veriyordu. Onun böyle Delice bir hareket 
kendic;ine güvendiğini gören 
T~r~ korsanı~~ i~~ işin ötesini ı spanyol kaptanının bu gay-
duşunmek delılık_ı•ii . . . . . . reti, bu hareketi yiğitçe jdi, 

Ispanyollar Turk ,emısının lakin gemicice askerce ve akıllı
kendiler~i beklemeyi gözün~ al- ca değildi ; çünkü o, kalyonun rüz 
m~ oldugunu anlayuıca sevınçle gir üstü bordasını alarak rüzgar 
haykırışta18:1' ... Bu Türkler ger - üstü kadırgasının hücum yolunu 
çekten deh. ~lmuşlardı!.. kapamıştı. Şimdi, zaten en öldü-

0 anda ikı kadırga da yolla - rücü bir borda ateşi yemiş olan 
rını k~l~.onun ~erine doğrulttu- bu kadırga kalyona hücum ·~e
lu, duş~ncelerı Ak Sungura san bilmek için rüzgar altına geçmek 
caktan L'ıkeleden (sağdan soldan) mecburiyetinde idi ki, o zaman 
rampa olmak gibi görünüyordu. da kalyonun daha ateş etmemiş 
Halbuki : O vaktin savaş fennine otş.n rüzgar altı toplarına göğüs 
göre kadırgaların bir de başların gerecekti. 
daki mahmuzlarla düşmana çar- . 
pıp delme manevralan vardı. Is- Rampa eden kadırgadakı Ispan 
panyol kaptanları Türk kalyonu- yollar tabancalarını bopltarak ya 
nun sancak ve iskele baş omuz- 11?.' kılıç kalyo.na atladılar; asıl 
luklarından çatmağı kurmuştular bucum ceph~ı ~a!yonun kıç kasa 
Bunu ise Deli Bayram pek lyi - rası (kıç ustu) ıdı. 
biliyordu. Zaten şim~i kadırgan~n kıç kasq 

O anda iki kadırga Aksungura rası da o hızaya gelmış oldugun 
kırk metreden az kalıncaya ka - dan. orada topl.anm -ş olan başt~? 
dar yaklaşmışlardı. ayaga z~rhlı bırçok lspanyol şo-

Bir dakika daha ... Kadırgaların valyelerı arkal~ın~a o zama~ 
mahmuzlu başları 1t.ldınm gibi Avru~ada pek. u~ı~. Ispan!ol pı
kalyonun teknesine saplanacaktı. yadesı ve denızcıleıı o.~du~"!. h~l

* * 
Kanlı boğutma 

B u korkulu anda Bayram re 
is kıç üstünde ileriye doğ

ru uz.anmış bakıyor, gözleriyle 
uç teknenin her hareketini takip 
ediyordu. Kısa, sert bir emir ve
rir vermez dümen dolabı döndü, 
on, on beş korsan serenft?rin ha
latlanna asıldılar, kalyon boca -
layıp birden bire yollandı ve rüz 
gar altındaki lspanyol kadırgası
nın üstüne atıldı. Yine o anda 
Bayramın sesi bütün geminin i
çınde şu sözleri çınlatmıştı: 

- Rüzgar altı kadırgasının dü 
mencilerini vuranlara beger yüz 
lira var! 

Son kelimeler reisin ağzından 
çıkar çıkmaz (Aksunguru) un baş 
ustlinde tüfek, tabanca gürültü
su, okltrın vızıltısı ortalığa kapla 
dı. Düşman kadırgasının kıç üstü 
en yiğitlerin bile duraıruyacağı 
hır cehennem olmuştu. Düşman 
dumencilerinden birisi vurulup 
düştü, 'Öteki yaralı olduğu halde 
dümen yekesini bıraktı, sendeliye 
sendeliye kaçtı. 

Tam vaktiydi, Türk kalyonu -
nun başına ancak bir kaç metre 
kalmış olan düşman mahmuzu; 
kadırganın kumandasız kaimi§ ol 
Jllasından hizasını pşırdı ve 
Deli Bayramın da dümen ba
şına atlıyarak kalyonun başı -
nı tam vaktinde çelmesi sa
yesinde bordayı yalnız za -
rarsızca çizebilerek kıç tarafa doğ 
ru kaydı. Ancak, kadırga için iş 
bununla bitmiyordu. Yelkenleri 
iyice dolmuş olan Türk kalyonu
nun başı kadırganın baş üs
tü kenannı ve yan kaplama -
larını yaladıktan sonra ilk 
kurekler çarptı ve bunlan kor -
kWlç bir gürültü ile baştan kıça 
1ogru kırmağa, budamağa başla-
1ı. Kadirganın içi karmakarışık 
>lmuştu. Küreklerin başlarında 
oulunan forsalardan bir kaçı ar
:<aya devrildi, sonra hepsi parça 
anmaktan kurtulmak için yüz 
Jstü kap~'Sdılar. 

* * 
'lüm ~ığlıklan 

B ayram reis yine o anda 
rüzgAr üstündeki 2 inci kadır 

gayı da kollamakta idi. Zaten pek 
yakına gelmiş olan bu kadırganın 
kaptanı Türk kalyonunu bu yeni 
ve uygun durumunda mahmuz
lamak için teknesini saldınnağa 
kalkışmış idi ki, Bayram reis: 

- Ateş! 
Diye haykırdı. 
Kalyonun bütün yan ve kıç ve 

baş toplan, bütün tüfek, tabanca 
kurşunu, bütün oklan kadırga
nın baş ve kıç üstüne boşandı 
ve karşılık olarak kadirgadan an 
cak bir kaç tüfek sesi ile acı ecı 
öliım , korku çığlıkları yükselebil 
di. 

Bu tüyler ürpertici patlamalar 
çıglıklar arasında Bayram reisin 
1esi1 en yuksek duyuluyordu: 

- Forsaları koruyunuz ... For-

de Türk kalyonunun kopru üstun 
de gördükleri yirmi otuz kişiyı 
bir anda oraldan geçircbilecekle 
rine inanıyorlardı. 

Tarihle biraz uğraşmış olanla
nn pek ali bilecekleri gibi o za
man gerek Isıfanyol şövalyeleri
nin, gerek Ispanyol tüfekçilerilc 
askerinin disiplinine, tecaatine 
kusur buhmamazdı; 1lkiQ. onlaN'l 
karşısındakiler de Türk levent • 
leri, Türk korsanJanydi, dersek 
hakiki vaziyeti anlatmış oluruz. 

lspanyollar birbirine dayana -
rak yüzlerce başlı, pençeli demir 
den bir büyük ejderha halinde 
kıç üstüne saldırdılar. Karşıların 
daki on beş yirmi Türk korsanı
nın başında Bayram reis ile, şim 
di dümeni iki yardımcısına bırak 
mış olan pos bıyıklı, yalçın yüzlü 
gemici vardı ve Bayram reisin 
biraz önce "Dayı baba,, diye hi
tap ettiği bu adamın gerçekten 
bir dayı olduğu anlaşılıyordu. 

Bayram ile o, şövalyeleri kıç 
üstünün iskele başında durdur -
muşlardı. Yan yana, ~k söz söy
lemeksizin bir nefes kuvveti bile 
ziyan etm~ksizin döğüşen bu iki 
savaş erini görmek, insana yiğit
liğin, silahşorluğun en bedii san 
atlardan biri olduğunu tasdık et 
tirmeğe yeterdi. 

* * () ç dakika daha ..• 
-
Her ikisi de yanlarında bu -

lunan çifte tabancalarının 
yağlı kurşunlarını ilk önde saldı
ran üç şövalyenin ta yüzlerine 
boşaltıp onları devirdikten sonra 
kılıçlarını sıyırmşlardı. lki dakika 
sonra Bayram reisin kılıcı, ölü 
arkadaşlarının i.ısti.ınden sıçrayıp 
ilerlemeğe kalkışan bir Ispanyo
lun çelik tolgasnda kırılınca yanın 
da yerde duran uzunca saplı kes
kin baltasına sarıldı . Babadayı da 
ha önce balta ile vuruşmağa baş
lamıştı. Şövalyelerin , Ispanyol tü 
fekçilerinin kalın baş zırhlarını, 
çelik göğüslüklerini kafaları. ~·e 
göğüslerile beraber delmek ıçın 
en yarar silAhın bu oldugunu on 
lar çoktan denemişlerdi. 

Dövüşün en sıkıntılı bir anın 
da reis, Dayıbabanın ona şu söz
leri haykırdığını duyabildi: 

- Reis yanındaki adamlarla 
üç dakika

1 

daha burada dayanabi 
lir misin? 

Deli Bayram korkunç bir yan 
vuruşu yaparken: 

- Hay hay! · 
Diye haykırdı ve arkaya çeki

len Dayıbaba'nın boş bıraktığı ye 
ri doldurmak için iskelenin daha 
ortasına doğru sıçradı, iki yanın
da da iki genç korsan yer tutarak 
dövüşmeğe başlamışlardı. 

iki dakika olmuş olmamıştı ki, 
iakelenin altına doldurmuş olan 
Ispanyollar araıında bir karm:ı
kanşıklık göründü. Beyaz bar:ıt 
dumanı, tüfek, tabanca sesleri, 
ispanyolca küfürler ve "Allah! 
Turgut için!., diye haykırışlar bir 
birine karıştı 

Arkası vArl 

Müddeiumumilik garip bir sah 
tekarlık hadisesinin tahkikatı ile 
meşguldür. 
Beyoğlunda Hamalbaşı cadde -

sinde oturan Elif adında bir ka -

icap Eden Meydanın Tanzimi ve 

istimlaklerin Yapılması ' ICiin Belediye 
dın bundan bir müddet evveı B.. · d T h · t A 1 · 
Aksarayda oturan Hacı Hüseyin ufçesın e a SISa yrı ıyor 
adında birine müracaat etmiş ve 1 
satılık bir arsası olduğunu müsait Adliye sarayının sureti kat'iy - Yalnız fabrikanın yerli tesisatı -
bir fiyatla satacağını bildidrmiş - yede hapisane binası yerinde ya- nın da yıkılması icap etmektedir. 
tir. Esasen arsa aramakta olan pılması kararlaştınlm!§tır. Bu se Daimi encümen bu tesisat için 
Hacı Hüseyin bu müracaatı mü - heple Sultanahmet meydanının i- fabrika sahibine tazminat veril -
sait bir şekilde karşılamış ve der marına ait plinın tatbiki için tah mesini tetkik etmektedir. 
hal arsanın bulunduğu Aksaray sisat aynlacak, cami sırasındaki 
Inebeyi sokağına giderek arsayı kahvelerin istimlAkine başlana -
gezdikten sonra Elifle pazarlığa caktır. Bu suretle cadde genişle -

Yeni imar planları 
Belediye imar müdürü, Cihan

gir, Ayaspaşa, Boğaziçi ve Eyüp 
mıntakalarının tafsilat planları -
nı Nafıa Vekaletine tasdik ettir -
mek üzere bugün Ankaraya gö -
türecektir. Ayrıca tapu ve kaaas
tro işlerinin kolaylaştırılması için 
de alakadarlarla temas edecek -
tir. 

girişilmiştir. Neticede 2100 liraya tilmiş olacaktır. 
uyuşulmuş ertesi gün Hacı Hü - Diğer taraftan ilk altı aylık 
seyin tapu memurlarından Neca- imar planının tatbikatına ait faa
ti ile birlikte Efifin evine gitmiş liyete devam edilmektedir. Beya
ve Elifin kocası Ziya Süer de ha- zatta inkılap müzesinin etrafına 
zır bulunduğu halde 2100 lirayı bir duvar çekilecek ve duvarın iç 
vererek ferağ muamelesini yap - kısmındaki sahada bir park vü -
tırmıştır. cude getirilecektir. Orada bir de 

Halbuki Arsa Ayşe Artun a - yeraltı halası yapılacaktır. 
dında bir kadına aitmiş. Elif sah Cerrahpaşa hastanesi sırasın - Gazi köprüsü 
te hüviyet cüzdanı ibraz ederek daki istim.lik sahası için ayr"ılan Gazi köprüsünün muvakkat ka 
kendisini Ayşenin yerine koymuş 23 bin lira tamamen harcanmı~ bulü yapılırken tesbit eôilen nok 
ve böylece kendisine ait o~mıy:ı~ ve yeniden dokuz bin lira sarfına sanların tamamlanmasına karar 
bir malı satarak Hacı Huseyını lüzum görülmüştür. verilmiştir. tık olarak köprünün 
dolan~ı~ıştır. • Barbaros türbesinin Barbaros dubalarının boyanması işi halle -
Hadıseaen haberdar olan arsa- 'h .f 1. k d · t .1 kild dilmış· tir. Köprü Bremen Transat 

h k.k. h.b. A A t un ı tı a ıne a ar ıs enı en şe ı e f' 
nın a ı ı sa ı ı yşe r un d k l b'l · · · ıA 1 t·- · "r"l n boya ı' le boya . 1 i "dd . T V .. mey ana çı arı a ı mesı ıçın a- an ıgıne su u e -
varıs er ~u eı~mu~ı ıge mu - zım olan istimlik muamelesi so- nacaktır. Bu boyanın temini için 
racaat edıp keyfıyetı anlatmış - na ermiştir. Beşiktıış çatal bıçak Almanyaya sipariş verilmesi ka-
larDd~! · k 1 El · ~ı koc fabrikasınin istimlaki bitmiştir. rarlaştırılmıştır. 

un ya a anan ıı e ası ===========~===============:::ı:a 
Ziya Süer ve takrir esnasın~a 18- •• • 
hit 01~rak evde hazır b~.ıun~n Turkıye 
Hamdı ve Ahsenle Hacı Huseyın !Parti GruDunun 

Dünkü 

1Toplantısı 
adliy~~ ~rilmişlerdir. Sultanah ı•ıs•ıklet 
met uçuncu sulh ceza mahkeme-
sinde duruşmaları yapılan Elifle • • •ı• v • 
Ziya Süer teykif ed~~işler~ir. Bırıncı ICJI 
Mahkeme şahıt Hamdı ıle Afise· 
nin ve Hacı Hüseyinin duruş -
masına gayri mevkuf olarak de -
vam etmeyi kararlaştırmıştır. 

MÜTEFERRİK : 

Yardım Sevenler ve 
Çocuk Bakımı 

Istanbul Yardım Sevenlerce· 
miyeti "Dikiş ve Hastabakıcı,, iş
lerinden ~kabir de; babalan as 
kerde bulunan ve anneleri çalışan 
çocukların iyi bakılması için ye
ni kararlar vermiştir. 

Verilen kararlara nazaran şeh
rin muhtelif yerlerinde bakım ev 
leri açılacaktır. Bundan başka sıh 
hati bozuk olan çocuklar için de 
kamplar açılacaktır. Bu kamplar 
için taclil edilmiş olan mektep -
lerden istifade edilmesi düşii.ııül
müş ve Maarif müdürlüğü ile te
maslara geçilmiştir. 

Cemiyet, ev, kadın ve çocuk 
mevzuları üzerinde bir seri kon
ferans tertip etmiştir. 

ilk konferans perşembe günü 
Eyüp HalkevinCle saat 17,30 da 
verilecektir. Bu konferansı Ame
rikada kadın ve çocuk mevzula
rıni iyice te'Udk eden hastabakı
cı mektebi müdürü Esma vere -
cektir. Cuma günü de profesöı 
Kazım Ismail Gürkan saat 18 
de Eminönü Halkevinde cemi -
yetin çocuğa olan alBkası mev -
zuu üzerinde ikinci konferansını 
verecektir. 

• Asetlien Fabrikası - Müna -
kalat Vekaleti şehrimizde bir A
setilen .fabrikası kurmak için tet 
kiklcr yapmaktadır. Bu fabrika 
kurulduktan sonra sahil fenerle
rimizin yılIJK sarfiyatı olan 50 
bin kilo ASetilen buradan :l~min 
edilmiş olacaktır. Bu sayede fe -
nerlerin benzin sarfiyatı azaltı
lacai< ve yerine Asetilen ilave edi 
lecektir. 

Asker Ailelerine Yardım - As 
kcr ailelerine yapılacak yardım 
için yeni kabul edilen para top -
lama şekltJıin bu ay başından iti
baren tatbikine karar verilmiş -
tir. Asker ailelerinin haziran ma
aşı için belediye 200 bin lira ayır
mıştır. Bu para kazalara tevzi e
dilmiştir. Tramvay ve diğer na
kil vasıtaları ücretlerine birer 
kuruş zam yapılmak suretiyle ya 
pı!acak olan yeni yardım şe~ll
nin tatbikine geçildikten sonra 
elde edilecek hasılattan bu para 
imkan n'i:.oetinde istirdat edile -
cektir. 

Permanant Makineleri - Bele 
diye makine şuliesi müdürlüğü 
permanant makineleri kullanan 
berberleri elektrik imtihanına 
tabi tutacaktır. l Ağustosa kadar 
ehliyetname almıyanların perma 
nant makinesi kullanmaları ya -
sak edilecektir. 

Sokak Lambalan - Elektrik 
şirketinin tesisi tarihinden iki yıl 
evveline kadar şehre 6105 sokak 
lambası takılmıştır. Son iki yıl i-

Dün Antakyada 

Merasimle Başladı 
Antakya, 24 (A.A.) - Türkiye 

bisiklet birincilikleri müsabaka -
sı bu sabah şehrimizde 120 kilo
metrelik bir mesafe üzerinde ya
pılmak üzere bql&mlfbr. 

Müsabakaya Ankara, Istanbul, 
lzmir, Balılfesir, Eskişehir Sey -
han, Denizli, Kocaeli, Bursa ve 
Hatay bisikletçileri iştirak etmiş
lerdir. Çok kalabahk bir kütlenin 
alaka ile takip ettiği bu müsaba
ka çok heyecanlı olmuş ve iev -
kallde bir intizam içinde sona er
miştir. 

Valimiz Sökmensüer başından 
sonuna 'kadar müsabakayı takip 
ey !emiştir. 

Müsabakada alınan teknik ne -
ticeler §unlardır: 

1 - Osman Çetiner 39aat 15 
dakika (Eskişehir), 2 - Ahmet 
Sünbül Tekerlek farkı ile (lzmir) 

3 - Osman Pak (Eskişehir), 4-
Kemal Erat (Eskişehir), 5 - Or
han Suda (Ankara), 6 - Halit 
Oflas (lstanbul) . 
Takım itibariyle de Eskişehir 

birincidir. 

Sıhhat Teşkilatımız 

Müzakere Edildi 
Ankara. 24 ıA.A .) - C. H. P 

Meclis grupu umumi heyeti bu· 
gün 24.6.941 salı günü saa~ 15. te 
Reis Vekili Seyhan .mebusu Hıl -
mi Uranın reialiiinde toplan<la. 

Ruznamede sivil sıhhat teşkt -
Jatı ile ordu sıhhat teşkilatının 
ve adli tababet teşkilatının bu -
günün ihtiyacına cevap vere -
cek durumda olup olmadığı hak 
kında hükumete tevcih edilmiş 
bir sual takriri vardı. Bu takrire 
alikadar adliye, milli müdafaa 
ve sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilleri hükumet adına cevap 
verdikten sonra birçok hatipler 
ayni mevzular hakkında .ve bu 
münasebetle de memleketın umu 
mi sıhhat durumu ve onun müs
takbel inkişafı tedbirleri üzerinde 
faydalı birçok mülahazalar der -
meyan etmişlerdir. Hatiplerin be 
yanatını ve vekillerin !'ihai izaha 
tını müteakip ruznamCde başka 
madde de bulunmadığı cihetle ri
yasetce celseye nihayet verilmiş
tir. 

PİYASADA: 

Miktarı ihracat 
Bursada Koza Birdenbire Azaldı 
Bayramı Yapıldı Dün muhtelif memleketlere 30 

K bin liralık ihracat olmuştur. Tu-
Bursa, 24 (A.A.) - oza satış na ve Karadeniz yolları kapalı 

kooperatifleri birliğinin piyasa• -
a el ko· asi le aş koza mahsu olduğu . için, ihracat azalmış~ır. 

i'ü satı 1 ~ar?retfenmiştir. Dün Halbukı Sovyet - Alm~n harbın-
. dş k beher kilosu ·den evvel Istanbul lımanından 

pıyasa a ozanın ı 'h t 100 b. liradan 195 ile 200 kuruş arasında mua- yap~ an .. ı r~ca ın 

l ··r ·· t •·r aşagı duşmuyordu. me e go muş u . M · ·k· 
.. Isviçre ve acarıstana ı ışer 

Müstahsiller bu munasebetle bin ton tiftik Hiraç edilecektir. 
dün şehrimizde bir koza bayramı Tiftik ihracat birliği, ihraç edi -
tertip eylenıişlerdir .. . Bayramda lecek olan tiftik miktarını , tiftik 
vaii ile parti müfettışı, burada tacirleri arasında taksim edecek
bulunmakta olan mebuslarımız tir. 
muhtelif ticaret ve san8:~ e:babı Bağdattaki Mallar - Çay ve 
ve kalabalık bir halk ~utl~sı ~a- kahve birliği, Bağdatta kalan 10 
zır bulunmuştur. K~Y~.umuz bu .. : bin sandık çayın getirilmesi için 
yük bir neşe ve gonul .ferahlıgı teşebbüslere girişmiştir. Basra 
içinde bayramlarını ~~tlar~en ya yolu üzerindeki köprüler yapıl -
1i Refik Koraltan mustahsıl ıle madan evvel, nakliyatın tekrar 
yaptığı konuşmada B~nıı;ı ko~ başlamasın:ı imkan görülememek 
cılıkta ve ipek sanayiı ifler~ndekı tedir . 
hususiyetlerine işaret etmış ve Fasulye Fiyatlarına itiraz -
her gün biraz daha har~etle~~n Kuru fasulye tacirleri, çalı fa -
piyasanın müs~il ~ehı!l~ekı ın suıyesine Ti.ı!aret Vekalet! tar.a
kişaflarını tebarüz etimllŞtir. fından 17 kuruş !iyat t~sbıt edıl-

Ticaret Vekili Samsunda 
Samsun, 22 (A.A.) - Buraya 

gelmiş olan Ticaret Vekili Müm 
taz Okmen ticari ve iktasadi mii
esseselerimizde tetkikte bulun -
duktan ve halle ile temas etfıkten 
sonra bugün Ankaraya dönmüş
tür. 

çinde de 1315 lAmba takılmıştır. 
Temmuz sonuna kadar şehre ye
niden 78 lamba konulacrJttır. Bu 
suretle şehir geceleri 7498 'lam -
ba ile avdınlatılmıs olacaktır. 

mesine itiraz etmektedirler. Ala
kadarlann ifadesine göre, tücca
rın elinde 22 kuruşa kadar alın
mış fasulye bulunmaktadı.r. Tü.c
car, fiyatların tekrar tetkık. edtl
mesi hususunda mıntaka tıcaret 
müdürlüğüne müracaatta bulun
muştur. 

Zeytin Mahsulü 
lzmir, 24 (A.A.) - Mütehassıs 

ların söylediklerine göre Ege böl 
gesinde 1941 senesi zeytin rnah· 
sulü cok bereketlidir. Müstahsil 
mahsÜlün hastalıksız v.e bol olma 
sınaan cok memnundur 

Kahveler 
Pazartesiye 
Dağıtllacak 

Yeni Kahvenin 

Fiyatı Yarın 

Kararlaştırılacak 
Kahve tevzii hakkıncla, dün vi

layette vali muavini Rt.'Şit Demir 
taşın riyaseti altında hir komis
yon toplanmıştır. Bu toplantıda 
ticaret ofisten tesellüm edilen 
kahvelerin tevzii meselesi görü -
şülmüştür. Onümüzdeki pazarte
si gününden itibaren halka• kah 
ve tevziine başlanacaktır. Dünkü 
akşam gazetelerinden biri, tica
ret ofisi tarafından şimdiye ka -
dar kahve tevzi edilmediğini ya: 
mıştır. Halbuki ticaret ofisinin bu 
işteki alakası, Mfarsinde bulu -
nan kahveleri vilayete teslim et
mekten ibarettir, kahveler evvel 
ki gün şehrimize geldiği için, da 
ha evvel maliyet fiyatını tesbit 
etmiye imkan yoktu, Ticaret ofi
si, maliyet fiyatını dün mıntaka 
ticaret müdürlüğüne bildirmiş • 
tir. 

Fiyatları mürakabe komisyonu 
yarınki toplantısında kahvelerin 
satış fiyatını tesbit edecektir. Bu 
seferki kahvelerin 200 kuruştan 
fazlaya satılacağı tahmin edil -
mektedir. 

Ticaret of isi. kahve ithalMçısı 
olduğu için dün çay ve kahve it -
halat birliğine aza olarak kayde
dilmiştir. 

POLİSTE: 

Bir Adam Metresini 

Bayıltıncaya Kadar 

Dövdü 
Hasköyde Şeker kuyusu soka

ğında 5 numaralı evde oturan 
Halit ile metresi Saniye arasında 
geçimsizlik yüzünden kavga çık 
mıştır. Halit metresini · dövmüş 
ve yaralRmıştır. Vaziyeti tehli -
keli olan Saniye Haseki hastane
sine kaldırılmıştır. Fakat ifade v 
remediği için henüz resmi tahki
kata başlanamamıştır. 

Yolda Oldtl - Saray kuasa -
nın Beyaz köy halkından Hasa -
nın kızı 35 yaşında Fatma tedavi 
edilmek üzere Istanbula ge)irken 
Çatalcada ölmüştür. Dün şehri -
mize getirilen Fatmanın cesedini 
adliye doktoru Enver Karan mu
ayene etmiş ve ölümü şüpheli bul 
duğundan cesedi morga kaldırt -
mıştır. 

Bakkal Kavgası - Usküdarda 
Selamsız caddesinde 1 79 numa • 
rah evde oturan Sedat ile ayni 
caddede oturan bakkal Anesti a-
rasında para yüzünden .kavga çık 
mıştır. Bakkal, pastırma bıçağı 
ile Sedada muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. Tahki -
kata devam edilmektedir. 

Bir Çarpışma - Usküdar tram 
vay iaaresine ait 3921 numaralı 
kamyon Bostancıda Bağdat cad
desindedn geçerken vatman Ne
şetin idaresindeki 36 numaralı 
tramvayla çarpışmıştır. Müsade
me esnasında kamyonda bulu -
nan amele Mevlüt oğlu Osman 
yere düşmüş muhtelif yerlerin -
den, ağır surette yarala~tır. 

Pencereden Düştü - Heybeli
adada oturan Denizyolları idare
sinde memur Süreyya Aksunun 
oğlu 8yaşında Mehmet, evin i-
kinci kat penceresinden sokağa 
düşmüş ağır surette yaralanmış 
tır. Mehmet Şişli çocuk hastane 
sine kalddıralmıştır. 

Tırpanla Yaralandı - Yeşil -
köyde Bahçe sokağında oturan 
Tahirin kızı 8 yaşında Feride bah 
çede oynarken yerdeki tırpanın 
üstüne düşmüş, ağır surette ya
ralanmıştır. Feride Haseki hasta 
nesinde tedavi altına. alınmıştır. 

Diı Tabipleri Dün 

Toplandılar 
Dün "Diş Tabipleri Cemi)ıc:ti,, 

Etibba odasında 6 aylık mutat 
toplantılarını yapmıştır. 

Toplantıda idare heyeti, vezne 
ve mürakip raporlari okunmuş -
tur. Bunu müteakip tekliflerde 
bulunan azalardan biri: 

Depoların getirdiği malze -
menin umumi sıhhat bakımın • 
dan kullanılmasının doğru olma
dığını izah ederek; gelen malze
menin evvelA dişçi mektebi ta -
rafından tecrübe edilmesini, son 
ra S'ltışı için izin verilmesini t~ 
lep etmiştir. 

Reye konulan bu teklif ekseri
yet tarafından kabul olunarak bu 
hususta çalışma salahiyeti idare 
heyetine verilmişti: 
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-~ESELESi 
Radyolann 

Birbirini Tutmıyan 

Yalanları 

Yazan: Naci Sadullah 

Dünyanın en büyük harbi)'· 
le birlikte, radyolar ara· 

sındaki mahut ve sistemli kavı• 
da hızlandı: 

Bir radyo, küçük birer mil· 
letten ziyade. büyükçe bir aile· 
yi andıran Estonya ve Le&onyada 
isyan çıktıtını bildiriyor. 

Başka bir radyo, bu memle • 
ketlerde görülen, ve derhal bas· 
tırılan ayaklanışlann "isyan,, 
kelimesiyle tavsif olunamıyaca· 
ğanı iddia ediyor. 

Bir radyo, Finlindanm harbe 
~rmediiini bildiriyor. 
Başka bir radyo, Fin kıtalan· 

nan Sovyet hudutlanna karşı hii· 
cuma kalktıklannı iddia ediyor. 

Bir radyo, Almanlann. ile 
Sovyet şehrini işıal ettiklerini 
bildiri;vor. 

Bir başka radyo, işgal olundu· 
lu bilclirilen şehirlerin mildaruıı 
bire indiriyor. 

Bu havadisler kadar, ita laarp 
etrafında ileri siirülen mtiWea· 
1ar ela birbirine uymamaktadır. 

Alman ordusunun uametine 
iman edenlere ıöre, bir hafta 
sonra, "Kremlin" saraymuı eeref 
direiinde gamah haçlı nui bay• 
rağı dalıalanacaktır. 

Sovyet ordusun\ID yalmz Al• 
manian delil icabında dünya• 
nın bütiin emperyalist ordulannı 
e.,.- • •A'-; ı,.,.,.v; .... in•"1tnlara ıö-

re, Kızılordu, iki hafta sonra, 
Bertin sokaldannda zafer resmi 
geçidi yapacaktır. 

Bilhassa radyolar vasrtasiyle 
zihinleri yeniden istiliya başlı• 
yan bu havadis, bu şayia, bu mü• 
talea keşmekeşi içinde, hakib • 
tin surabnı sörmek, bu makyaj, 
ve bu boya bolluiunda, bir ka• 
dmın hakiki yüzünü görmek ka• 
dar güçtür. 
Eğer Almanlar, Sovyet ordu• 

su hakkında, Fin harbi sıralann• 
da yapılan müfrit propapndala• 
ra inanmış olsalardı, on11n üze· 
rine çullanmak için, Finlflie, Ru• 
menlerle, İtalyanlarla Mrlikte, 
..._ ....... meııerba. nrdımı· 
na sığınmak lüzumunu duymaz• 
lardı. 

Ve eier Sovyetler, nnizmio 
kanını, Alman biruı kadar ko• 
lay i~erine iDPDSalardı, o· 
nun kar"8JD8. tahşit ettikleri mil 
yonlara, yeni ve muazzam kud· 
retler eldemiye davranmaalardı. 

Bundan da belli ki, aeveze v, 
tarafkir seyircilerin ıafletinden 
eok uzak bulunan Sovyetler " 
Almanlar, birbirlerinin ı..kild 
kudretlerini müdriktirler. 

Ekseriyetin h6ibti -6re1til• 
mesi ise, bu mtltekaltil Wnlda. 
ıaf işleyicilere de lira,et ede• 
bilmesiae b&tlıdır: Bm tuamı• 
yanlar, birbirini~ pıo • 
pqanda havadisleri UMDldaı a• 
cınaeak pfletler ııidennlJe ...U 
kt\m birer serseme d&leeekler • 
dir! 

Türk • Alma{' 
Muahedesi 

Hariciye Encümeni 

T arafmdan Müttefikan 

Tasvip Edildi 
Ankara, 22 (TAN Muhabirin• 

den) - Türkiye Cümhurl,eU ik 
Alman Reich'i arasında tmPJ.a • 
nan muahedenin tasdikine dair U 
yiha ve haricıye encümeni maz. 
batası meclisin yarınkı rı•mame· 
sine alınmıştır. Hariciye encüme
ni ma%batasında Jay>hanm müa • 
tacelen müzakeresi teklif edile 
rek ezcümle şöyle deoiJmek.te • 
dir: 

"Hükfunetçe takip tdllmı 9f 
Büyük Millet l,~ecli~ince de ta. 
vip edilmiş olan suih sıyuetinc 
·ıygun oLın mı:anedE.nin taldiJr1e 
ne dcrptş eden bu ka&un llyi · 
h lsı encümcnımll.<-e aynen VE 
müttefikan kabul .-cıbnipir.,. 

Fuar Münasebetiyle 
Tenzilith Tarife 

lzmır, 24 (A.A.) - .Fuar müm 
sebetiyle devlet demir ve denb 
yollarında yolcu ve eşya nakil üc 
retlerinde geçen seneler oldutL 
gibi tenzilitlı tarife tatbik oluna 
caktır. Fuarın devam ettiği 20 a
ğustostan 20 eylul aruında denb 
ve kara yollarında ilive 1eferlen 
yapılacak ve vapurlarda wıtha • 
mı önlemek maksa(liyle istiaı: 
haddinden fazla yolcu bileti ke
silmi vecekti: 
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A.dreıı deOlttlr· 
\ ll'ıek (25) Krt 

TOrklye Ecnebi 'Türkiye 
1400 Kr. 1 sene 2800 Kr, 400 Kr. 8 Ay 
750 .. 8 Ay 1500 " 150 ,. 1 Ay 

Ecnebi 

800 Kr. 

800 .. J 

iinyanın . ,. 
ıyası 

anzarası 

~- - İngiltere, Sovyetler Bir ligine 
"'iltşı maddl ve manevi müzaheı·e
ti resmen bıldirmiş oluyor. 
2 - Hess'ın sulh ~artları ile Al
lııan - SovyeL harbi hakkında bir 
l:ıı.ünasebet vardır hatta Churchillin 
hıevkiini, Almanya ile anlaşacak 
liiger bir devlet adamına terket
l'ııesı ihtimali de vardxr. 
3 - Roosevelt'in harp hakkındaki 
lloktai nazarını henüz bildirmemesi 
~Yanı dıkkat görülüyor. Roosevelt' 
ili bir cihetten siyasi hasımlarının 
el.ine bir silah vermemek, diger 
~ihetten Sovyetlerin galebesini ha
ltikaten istemediği ıçın ve ayni 
~anda Japonyanın vaziyetini ta
l>iı:ı etmeden evvel, az çok musten
ıtif vaziyette kalacagı dıişünülebi-
lfı. 
i .:_ Japonyanm da vaziyet almak 
~Cin Amerikayı beklediği veya as
(eri hadisatın inki:;;afına intizar et
tiği görülüyor. 

l~giliz Yardımı: 
-

Sovyet • Alman harbine ait 
askeri harekatın inkişafı 

~llkkmda henüz bir miitaleada 
lllunmak zamanı gelmemiştir. 
r\ıgün için mühim olan mesele, 
ligiltere, Amerika ve Japonya· 
~ın bu harp karşısındaki va
tıYetleri müphem olmakta de· 
~ediyor. 

l\Iister Churchill'in nutku. İn 
tı.1tere hükumetinin, İngilte· 
~ baş düşmanı olan nazi 
h:nanyası tarafından taarnıza 

tihıyan Sovyetler Birliğine e· 

1 lldeki bütün vasıta ve imkan· 
l~~la yardın:t edeceğini ve bu 
;cunızun, lngiltere hükftmeti · 
lı.i.ll. zımni muvafakati ile ya· 
:~ın.adığını açık bir surette bil· 
ltın..iştir. 
lıugün de fngı1tere Hariciye 

~azırı Mister Eden beyanatın· 
._ İngilterenin Moskova büyük 
~l~isi Mister Cripps 'in f e'·ka · 
de mesaisinden şükranla bah

g~tnıiş ve Moskovaya iktisadi i .. askeri br heyetin gönderil· 
~ lgiıü bildirmiş ve iki memle· 
etin politika sistemleri ve 

~<1.şayış tanlan başta olmakla 
.taber müşterek düşmanın 

ll'ıtıer olduğunu ve ona karŞt 
'l'ıtiiştereken mücadele etmek la 
~tı:ı geldiğini söylemiştir. 

Bu suretle İngiltere hük.ft -
~. Sovyetler Birliğine kar· r ınaddi ve manevi müzahere· 
Uli resmen bildirmiş oluyor. 

)• Sovyet · Alman harbinde Fin 
~ndanın vaziyetinin Romanya 
~dar sarih olmadığı anlaşılı • 
:>or. 
~ıster Eden, Finlandanın 

~ııdra sefiri ile görüştüğü ve 
~firin kendisine Finlanda ile 
~>G\Tyetler arasındaki miinase • 
.~tlerde değişiklik olmadığını 
~lecliği bildirmiştir. 

Almanya - İngiltere: 

I• ngilterenin en salahiyettar 
devlet adamlarının müsbet 

hareketlerle teyit edil~n bu sa· 
rih beyanatına rağmen bazı 
mahfillerin kanaatlerine J?;öre, 
bolşevizın nanizm kadar belki 
ondan daha fazla demokrasi l'e· 
jiminin düşmanı olduğu ıçm, 
Hess'in İnıdltereye ~etirdiği 
söylenen su1h şartlariyle Al· 
manyanın bu taarruzu aJ'asında 
şu \•eya bu sekilde hir miinase· 
bet vardır. Hatta l\1ister Chur· 
chill'in mevkiini. Almanya ile 
anlaşacak diier bir devlet a· 
damına terketmesi ihtimali de 
mevcuttur. 

MaliimdUl' ki, bolsevizmq . 
ka~ı Almanya ile birle!;mek v~ 
İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalyadan mürekkep bir dörtler 
paktı yapmak, Chamberlain 
g:ibi devlet adamlarm1n esas 
~a~'esini teşkil ediyordu. Fakat 
İn~ilterenin Almanya:va ver· 
di~i tavizat Almanyayı tat· 
min etmediğinden, diğer ci11et· 
ten Sovyet · A1man paktı imza· 
landığmdan, Chamberlain bu 
projesini tahakkuk ettirememiş 
ti. 

Chamberlain'in bu siyaseti 
iflas ettikten ve Polanyaya Al· 
man taarruzu başladıktan bir 
müddet sonra, SovJ·etlerle an
laşmnğı nazi Almanyası ile an
laşmağa tercih eden Mister 
Churchill iktidar mevkiine gel· 
di. 

Chamberlain ve Churchill, 
muhafazakar partinin iki mii · 
him şahsiyeti olmakla beraber. 
aralarında birbirlerine zıt siya· 
setler takip etmelerini mucip 
olacak derecede esaslı farklar 
vardır. 

Chamberlain. yüksek mali 
mahafili temsil eden, bir t:ok 
şirketlerle maddi alakası olan 
ve bunlarda uzun zaman mec· 
1isi idare reislikleri yapmış olan 
bir şahsiyettir. Mister Chur · 
chill ise, mali mahafil ile ve 
iş adamlariyle böyle bir alakası 
'\le irtibatı olmıyan müstakil bir 
şahsiyettir. 

Bugün Alman~anrn bütün 
kuvveti ile Sovyetlerc taarruz 
etmesi neticesi bii:yük bir nefes 
alan ve istikbal hakkındaki Ü· 
mitleri kuvvetlenen İngiliz 
mali ve sınai mahafili Sovyetle· 
rin Almanyayı mağlup etmesi 
veyahut Almanyanın pek çok 
yıpranması neticesi Avrupada 
komünizmin teessüstinü müm· 
kün görüyorlarsa, Mister Chur 
cihll'i iktidar mevkiinden çekil 
meğe mecbur edecek gayretler 
sarfetmeleri muhtemel görü· 
lebilir. Maamafih bu, uzak 
bir ihtimaldir. 

Amerika ve Harp: 

Mister Churchill ve Eden'· 
in Sovyetlere yardrm e· 

decekleri hakkındaki sarih be· 
yanatlarına rağmen :Mister 
Roosevelt'in bu mesele hakkın 
daki noktai nazannı henüz bil· 
dinnemesi şayanı dikkat gö· 
rülmektedir. 

MalUmdur ki, Amerikada 
İngiltereden ve belki bütün di 
ğer memleketlerden fazla bir bo] 

(Arka'-ı ~ ı1n•·Üd" 
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bENiZE GİRMEDEN ÖNCE ••• 
) ~izim iklimimizde, şimdiki 1 bilirsiniz... Ondan sonra da deniz 
~~saatimizle on birden on se· icinde hareketsiz kalmaınahdır .. 
~· yani öğleden önce on bir· Yüzme bilmiyorsanız kollarınızı 
~·öğleden sonra beşe kadar is· ve bacaklannızı durmadan ha· 
~ İldiği vakit denize girilebilir. reket ettirirsiniz .. Çocuklar de· 
~dilerine güvenen ve daha so· nizin içinde kendi kendilerine 
tııı deniz soyuna alışık olanlar, oynamazlarsa, onların da kolları 
~birden önce yahut altıdan son· ve bacaklan hareket ettirilir. 

!fümeyi tercih ederler... Fa· Denizde ısındıktan sonra üşü· 
~çocuk olanlar ve cocuk olma· mek hissi gelince hemen çıkmak 
~· , da zayıf bulunanlar için de· Iaznndır. Bu his arkasından ikin· 
~~~ sıcak olduğu saatlerde de· ~i titreme geleceğin.e alamettir. 

1~. girmek daha iyidir. ikinci titreme de gelince büytik 
an il' de, öğ]e yemeğinin haznıe· zarar verİI'. 
ıı:._ ~ zamanını hesaba katnµık Mfoimini çocuklar denizin i· 
~'l.ttlaka lazımdır. Yemek müd· cinde bir dakikadan nihayet üc 
t. ~den başka, yemekten sonra dakikaya kadar tutulur. İnsan 
~ saat geçmeJidir. Onun için, çocukla birlikte denize girerken 
lı.lhassa çocuklara öğle yemeği· bilezikli saatini kolunda tutmaz· 
~tanı on ikide yedirip, yemek· sa da bir dakikalık. üç dakika· 
~il. sonra, uyutup, iiç buçukta lık zamanı saat olmadan da tah· 
llı~.~iz kenarına götiiriilürse en min edebilir ... Daha büyücek, se· 
lıt~asip zaman olur. Güneş sa· kiz .yaşına kad~~ .~ocuklar beş 
~le iki buçuk demek... dakika, daha buyuk olanlar on 

~,, benize girmeden önce, vücu • dakika durabilirler. 
~~tı hil'az ısınmış bulunması iyi· Yüzme bilenler on beş dakika, 
.,}'t. Oturduğunuz yer, deniz ban yinni dakika kalabilirler... Su· 
);sq :vapacai:'lntz yere yakın o· yu tuzlu denizlerde daha uzun 
~ tsa oraya kadar yürümek iyi ... zaman kalınabilir. Fakat bizim 
~et Yakm olur, yahut uzak o1ur denizlerimiz her tarafında az 
bil Yiitümeden geJirseniz, deniz tuzludur. Onun için bizim iklimi· 
~lıYosundan önce pek kısa bir mizde insan yüzme bilse de bir 
~ tl.eş banyosu viicudü ısıtır: Fa· çeyrek, yirmi dakikadan fazla 
ı:t denize girerken hiç terli ol· denizde kalmak tehlikeli o1ur. 
~ t\lltak !ınrttır. Viicudiiıı iizerin· Ha\'a serin olursa daha az ... 
e 1.er \'arsa bir bezle kurulanır.. Her halde 2'Ünde yalnız bir de· 
~ b.~nize birdenbire ~irmek. vii· niz han:voc;u. Pek kiit:iik. ~o~uk· 
"1dtın her tarafını birden suyun lara, çocuk olmı:yan sınırlılere 

llc sokmak liizumuntt, tabii, iki g-iinde bir banyo .. 

TAN 
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Sovyet Deniz Kuvvetleri 
. Ve Bu Harpteki Rolleri 

Dört d enize aynlmış bulunan 

Sovyet Rusyanın deniz kuv
vetleri, Uzak Şarkta, Şi

mal buz dış denizinde, Baltık
ta ve Karadenizde olmak üzere 
dört kısma ayrılmıştır. Fakat bu 
kuvvetlerin, bilhassa bu harpte, 
birbirlerine yardım etmeleri ta
mamiyle imkansrz bir haldedir. 

Çarlık Rusyasmın geçen har
bin galipleriyle müttefik bulun
masına rağmen, ihtilal yüzünden 
inhidama maruz kalması, ken
disinin (bidayette vaadedildiği 
gibi) kapalı denizlerden çıkabil
mesine mani olmuş ve sonraları 
rejimin. dahili meseleleriyle da 
ha ziyade uğraşması donanma i
le fazla meşJtul olmasına fırsat 
vermemişti 

İktisaden, Almanyadan daha 
evvel kalkınmış olmasına rağ
men, Baltık denizinde Alman
yaya üstün bir deniz 'kuvveti ya
pamıyacak kadar dar bir sahi
le malik olması, yahut da şim
diki stratejik rnevkiini daha 
o zaman elde edemeyişi. gibi 
sebepler ve Baltrk.ta hakim bir 
filonun tesisine komiserler he
yetini ikna edebilecek derecede 
denizci şahsiyetlerin ademi mev 
cudiyeti gibi sebepler, Sovyet
leri Çarlık Rusyasından kalm'3 
gemileri tamire veya tadil etmek 
suretiyle bir filo sahibi olmaktan 
ileri ~ötürememiştir. 

Sonradan Alınanyanın cep knı 
vazörleri yapmıya b'3şlaması ve 
o zaman daha ziyade komünizm 
aleyhtan siyaset ,gütmesi, en ni
hayet Habeş harbini müteakip, 
İngilizlerin yüzde otuzu nisbe -
tinde bir deniz kuvveti yapmıya 
müsaade edilen bir muahede ak
detmesi; Rusları, yeni deniz 
kuvvetleri yapınıya sevketmiş -
tir. 

Yalnlz, Rusların bu devreye 
kadar tamamen boş durmamış 
olduklarını, ve daha ziyade açık 
denizlerde ticaret harbi yapabil
mek için lizım olacak denizaltı 
gemilerinden pek çok miktarda 
yaptıklarını ve adetçe de dün
ya birinciliğini muhafaza ettik 
lerini hatırlamalıyız. 

* * Denizaltı kemilerinin, ev-
velce de bilindi~i gibi 

dar ve kapalı denizlerde o kadar 
mühim rol oynamadığı aşikar -
dır. Esasen bu cihet, bu har
bin bidayetinde Şimal denizi ha
rekatında da .'(örüldü. Gerek 
Karadeniz ve Çanakkale, ~erek
se Kate.'(at ve İskajerak boğazla
rının kontrolüne malik olmıyan 
Rusyanın, bu yüzlerce deniz
altı ~emisini hangi maksatta kul
lanabileceği bir türlü anlaşılma
mıştır. 

Deniz tarihinde Rusların, mo
dern deniz kuvvetleriyle kazanıl 
mış mühim bir deniz muhare
beleri mevcut değildir. Fakat 
deniz tekniğinde ileri ~ittikleri 
bir nokta vardır. ki o da. Rus -
Japon harbindenberi daima in
kişaf etmekte olan bir silah bu· 
lunan "mayincilik., tir. 

Fakat bu silahın, düşman mem 
leketi sahillerinin denizlerle ala
kasını kesmek, yahut da kendi 
sahilini, denizden ihrac hareke
tine karşı muhafazaya almak gibi 
islere yaradığ1 dü~ünüliince: Al-

da, diğeri tasavvur halinde, iki 
tane 35000 tonluk bir de daha 
plan halinde 40000 tonluk mu
harebe gemileri yapmaktaydılar. 
Halen bunlardan hiç biri denize 
indiri1memiş olduğundan bunları 
nazarı dikkate alamayız 

Tonajları cüz'i: farklı olan bu 
ı;remilerin eslihası aynidir Her 
birinde 52 çapında 12 şer tane 
30.5 santimetrelik büyük top 
ve 16 şar tane 50 çapında 12 san
timetrelik vasat batarya vardır. 

Bundan başka 6 tane 7 .5 luk 
dafi tayyare topu 8 tane makine
li tüfek dörder tane 45 santimet
relik su altı torpido kovanı ile 
ikişer tayyare taşımaktadırlar. 

• Bu gemiler yapıldıkları zaman 
23 ila 24.5 mil süratte ve kömür 
yakmak üzere yapılmışlarsa da, 
içlerinden yalnız Marat esaslı 
tamir ,görüp mazot yakan kazan
larla techiz edildiklerinden süra
tini muhafaza edebilmiş ve diğer 
leri 18 mile düşmüştür. Marat 
İngiliz Kralının taç giyme me
rasiminde çok sükse yapmıştır 
ve bu gemi modem icaplara ,gö
re, tabiye edilmiş olan eslihası. 
kwnand-a kuleleri ve bacalarının 
t ipi ile temayüz etmiştir. 

** Simal buz deniziyle Baıtıkta 

Sovyet donanmasından b ir kıs mmın toplu b ir h alde görimüşü 

taksim edilmiş bulunan a
ğır kruvazörler: Maksim Gorki 
ve Kirov, adında iki tane 8000 
tonluk ve 33 mil süratinde iki 
kruvazördür ki, bunlann 9 tane 
18 santimetrelik topla dörder ta
ne 10.2 lik ai!Jr dafi topu ve 
dörder tane 3. 7 lik hafif dafi to
pu, 4 ·makineli tüfek. altışar ta-

ı········································ı 

i Yazan: A. ATILAY i 
: ........................................ ! 

manya ile olan muhasamatın da
ha ziyade karadn olduğu şu sıra
da mukabil bir maksatla kullanı
lamıyaca,ğı anlaşılır Bundan baş 
ka, daha muhasamatın ilk günün 
den, kendisinin deniz kuvvetini 
kullanabileceği sahaların ı;ı;eçit
leri mayinlenmiş olduğu Alman
lar tarafrndan ilan edimiştir. 

Denizatı gemileri harpten son 
ra pek kısa bir zamanda yapıl
mış ve ekserisi de 935 - 936 sene
lerine sı,ğdınlmıstır. Adedi bir
denbire çoi!alan bu gemileri i
dare edecek personalin yetişti -
rilınesi (bilhassa denizaltı sila -
hından maksat valnız suya dalıp 
çıkmak olmadığına nazaran) 
bunlann isabetli bir atış temin 
edebilecek derecedP- talim, ter
biyesini temin etmek. büyük 
masraflara ve uzun bir zamana 
mütevakkıftır. 

Almanya bile elinde ,geçen 
harpten kalma deniz altıcı mu
allimlerinin mevcudiyetine rağ
men, 935 ten 939 senesine kadar 
JZeçen dört sene içerisinde hazır
ladığı 50 yi mütecaviz küçük 
denizaltı gemisine personal ye
tiştirebilmek ıçın; subaylarını 
birer eski denizaltıcı nezaretin
de muhtelif memleket bahriyele
rine göndermiş ve bu meyanda 
Türkiyeye de birbirini müteakip 
iki ~rup subay gelmisti. 

'(azan: 

On İki Adadan Kıbrıs'a 

Kıbrıs sahillerinde devriye 
bekliyen nöbetçiler S!e

~n akşam ansızın sahile bir 
sandalın gelmekte olduğunu 
görmüşlerdir. 

Nöbetçilerin dikkatini ceken 
sandalın başı boş dalgaların sü
rüklediği istikamette kayalıkla
ra doj{ru gitmekte olmasıdır. 

Derhal yardıma koşturulan 
bir motör bu meçhul sandalı 
arkasına bağlamış ve sahile _ge
tirmistir. Bu kücük teknenin 
beş Yunanlı _gencten mürekkep 
olan yolcuları yorgunluktan ve 
açlıktan yan bay_gın bir ha1de
dirler. 

Nezaret altına '3lınarak en 
yakın hastahaneye götürülen 
yolcular ancak 24 saatlik bir is
tirahatten sonra kendilerine gel 
mişlerdir. Kafilenin kaptanı o
lan ırenç maceralarını şöyle an 
latm.ıştır: 

- Biz on iki adadan biri olan 
Lero adasından geliyoruz. İtal
yan - Yunan harbi ba$ladığın
dan beri burada dehsctli aciık ve 
sıkıntı çekiyorduk. Lakin hür 
yaşamanın uğruna buna da kat
lanıyorduk. Fnkat ttnlyanlar 

Bundan dolayı, Sovyetlerin e
linde bulunan 160 kadar denizal
tı gemisinin faal bir rol oynama
ları meşkuktür. Bunlardan Si -
mal buz deiziyle Batıkta 72 si 
ve Kanı.denizde 30 tanesi bulun
maktadır ki, ne iş yapabilecek
lerini tahmin etmek güçtür. 

* * S ovyetlerin su üstü gemile
- rinin ekserisi, yukarıda 

da sövlediğ'imiz ~ibi, Çarlık Rus 
yasından kalmıştır, ve bilahare 
tadil edilmiş, isimleri değiştiril
mis eski ,gemilerdir. Dört par
ç-aya ayrılmış olan Sovyet do
nanmasından Uzak Şarktaki fi
lo, şimdilik hic bir harekatta 
bulunmıyacağ'ına binaen onu bir 
tarafa bırakıp, yalnız, Şimal buz 
deniziyle, Baltık ve Karadeniz
dekileri gözden geçirelim: 

Rusların, 914 harbinden sonra 
inşa edilmiş büyük muhaTebe ge
mileri yoktur. Fakat 911 sene
sinin muhtelif aylarında denize 
indirilmiş ayni sınıf üc ı:?emisi 
vardır ki, bunlardan Oktjabrs
kaja Revoluzia (eski Gan,gut), 
Marat (eski Petro Pavlosk) Bal
tık denizinde. Parisehskaja Kom
muna (Eski Svastopol) Karade -
nizdedir. Bu ,gem.ilerin tonajla
rı sıra ile 23065, 23606, 23016 
dır. 

Son zamanlarda biri hali insa-

bir gün ansızın adayı işgal e
dince biz beş arkadaş henüz iş
gal kuvvetleri bütün adaya ya
:vılnradan evvel bir sandala at
lıyarak yola çıktık. 

Bir yolunu bulup Elen donan
masına yazılmak istiyorduk. 
Bu seyahatte çQk güçlük çek
tik. Önümüze çıkan bir çok 
Yunan adalarına uğradık. Bu
rada biraz dinleniyor, bir par
ça karnımızı doyuruyor sonra 
yola cıkıyorduk. 

Fakat Akdenize açıldıktan 
sonra iş değişti. Yanım1zdaki 
su ve vivecek bittiği halde hic 
bir adaya rastgelmivorduk. Bir 
kac ,giin daha gayret ettik, fa
kat nihayet susuzluk ve acltk 
canımıza .gecti. Hepimiz birer 
birer kuvvetten düsüyorduk. 
En nihayet o hale _geldik ki kim 
se kürek cekemez olmuştu. 

Artık Allahın ve dal~alann 
elinde kalmıştık. Dün sabahtan 
beri sürüklendik durduk. Kıs· 
mette ölüm yokmuş. Bir ay de
niz üstünde kaldıktan sonra rüz 
gar bizi buraya attı. Simdi a
yakta duracak bir hale ı;ı:elir 
.gelmez. Yunan donanmasına ya 
zılmak, İngilizlerle beraber dü~ 
m:rn la di.iğüsmek. istiyoruz. 

ne de torpido kovanı, bir kata
polta ve 3 tayyaresi vardır. 

B unlardan başka ikisi hali in
şada ve üçü henüz başlanmamış 
ayni sınıftan beş kruvazörü ola
caktır 

TAYYARE GEMİSİ: Sovyet -
lerin Baltık filosunda tayyare 
gemileri yoktur, fakat 12000 ton
luk 30 mil süratinde. on iki tane 
10.2 lik dafi topu ile 40 kara 
tayyaresi taşıyabilen iki ,gemiyi 
bugünlerde inşaya başlıyacak -
lardı. 
HAFİF KRUVAZÖRLER: Bu 

tipten, Baltıkta yalnız Awrora 
vardır. Bu gemi 5622 tonluk, 18 
mil süratinde, 15 tane 13 lük. 4 
tane 7 .5 luk, 2 tane 7 .5 luk da!i 
tayyare, 4. 72 lik hafif dafi topu, 
4 makineli tüfe~i ile 125 mayin 
taşıyabilen çok eski bir gemidir. 
MAYİN DÖKÜCÜ KRUVA

ZÖR: Marti (eski Standart) a
dında 4600 tonluk, 25 mil süra
tinde ve 13 santimetrelik dört ta
ne, 3 tane de 7 .5 luk dafi tayyare 
topu olan gemi 300 tane mayin 
taşıyabilmektedir. 
T.ORPİDO KRUVAZÖRLER: 

(Filotilla lideri): Minsk ve Le
ninnad adında iki tane yeni ve 
2895 şer tonluk, 36 şar mil sü
ratinde gemileri vardır: Bu ,,ge
miler 5 ve 13 santimetrelik 2 ta
ne 7.5 luk tayyare dafi, iki ta
ne 3. 7 lik hafif dafi topu ile 6 
torpido kovanı taşımaktadır. Bu 
~emilerden Lenin,grad tersanele
rinde 6 tane daha yapılmaktadır. 

DESTROYERLER: 936 sene
siyle 938 arasında inşa edilmiş 7 
tane G sınıfı ve iki tane de S 
sınıfı olmak üzere 9 adet yeni 
destroyerleri vardır. Bu .e:emiler 
1600 tonluk, 37 mil süratinde. 
4 tane 13 santimetrelik, 3 tane 
S.7 santimetrelik dafi topu, 6 
torı:>ido kovanı 4 tane su bomba
sı topu taşımaktadırlar. 

Bunlardan başka süratıeri 28 
Ue 32 arasında tehalüf eden ve 
geçen harbin içerisinde muhtelif 
!amanlarda yapılmış 12 eski dest 
royer vardır ki, bunların tonaj
ları da 1150 ile 1417 '3.rasında 
değişir. 5 şer tane 10 santimet
relik top (bir kısmı dörder tane) 
birer 7.5 luk birer de 3.7 lik da
fi topu 2 makineli tüfeği 9 tor
pido kovanı olan bu ~emiler 60 
sar tane de mayin taşıyabilmek
tedirler. 

YENİ TORPİDOBOTLAR : 
700 zer tonluk ve 29 mil süratin
de olan bu tip ,gemilerden 13 ta
ne vardır. Bunların toobrı 2 
tane 10 santimetre!lik 3. 72 lik 
tayyare dafi, iki makineli tüfek. 
üç torpido kovanı 2 su bombası 
topu olup 40 kar tane de mayin 
t.aSIVabilirler. 
ESKİ TORPİDOBOTLAR 

Bunlar Rus - J ap0n harbi za
manından kalma ~emilerdir ki, 
biri 750 tonluk üçü 400 tonluk 
olmak üzere dört tanedir. Bü
yüğünün sürati 25 mil. 3 tane 
7.5 lu.k tapu, 2 tane 4.7 lik tay-

(Arkas1 4 ün-dicleı 

Bu Katara 

Biletle Binilmez 

Yazan: Sabilıa SERTEL 

Bir kaç giin evvel "Eski ipti· 
lası" ba~lıih altında yazdı 

ğım bir yazıda, 19 :;;ene evvel in 
kilap yapan, inkilapçı bir şuıır?ı 
e~ki kalıplart parcah:s-·aıı centi~·c 
tiınizdc hir mazi hasreti uyandı 
ğmı söyledim. Sanat eserleriııt 
se\'ginin, hu ınazi hasl"etiJle ala 
kası olmadığını. bunların eski 'ı 
'eni çerçeyesi içinde mütaJea cdi 
lemiyece~ini söyledikten ~onra 
bizdeki \'e biitiin diinyadaki ma 
zi hasretinin, deği~ıekte olar 
bir dHn~·ada. hu d<'ğisikliğe kar 
!'!ı eskilerin gösterdiği mukav~ 
metten doğduğunu ilave eltim. 

Vata Nı'.'ırettin bana verdiği cc. 
va!>ta diwor ki: 

"Bu görüş forkr, yaradılış mesel'
sidir. İnsan fıtratı itibariyle bir trl'ı 
komparlimanında oturur şekilde do· 
ğar. Yilzü katarm gittiği istikametk 
ise, gözü ilerde olur. Tersine oturmuc:
sa geri bakar. Tahsil, terbiye ne kad:ıı 
uğraı:sanız nafile. Göriiş değişmez 
Sabiha Serlel'in de görüş zaviye:;i 
böyle.,, 

Evvela davanın, ferdin görii ii 
ve yaradılsı şeklinde konusu 
yanlış. Saniyen terakki \'e teka· 
mülli, ve hu se~·irde ferdin oy
nadığı rolii, bir katarın gitti!!i 
istikamette oturnşla. ters tarafa 
otnrus tarzında izah da, orijinal 
bir fantezi. 

1\fazi hasreti her cemiyette ha
reket ve dinamizmini kaybetmi~, 
yeni gelecek dcği~ıneden, maddi 
veya nıane,·i zarar görecek fert
ler, zümreler ve sınıflar arasında 
doğar. Bunda sulh ve harp dev
relerinin, iktisadi, it:timai ~art
ların büyük te~iri vardır. Eski 
kalıplara bağlanmakta hiç bir 
menfaati olmıyan, bilakis kalıp
ların ve şekillerin değişmesiyle, 
hayatlarının iyi)·e doğru değişme. 
si ınevzuuhahsolan fertlerin, ziim 
relerin, sımflann gözü de daim:ı 
ilerde olur. 

Yaratılış, insanların bir kısmı. 
na katarın gittiği istikamete, di· 
ğer bir kısmına ters tarafa otur· 
mak iizerc, ellerine bjlet vermi~ 
değildir. Katardaki ıne\·kiimizi 
içinde yaşadığımız muhit, it:tiınai 
şartlar, birleo:en veya çarpı:-an 
menfaatler tayin eder. Saltanatın 
yıkılmasından zarar görenleri 
trenin gittiği istikamete değil, io. 
komotif makinistinin yanına O· 

turtsamz, gözü yine mazide \'e 
tahttadır. 

Eski iptilasında zararlı olan da 
budur. Asarıatika meraklıları, 
okyanusları aşıp,. milyonlar dii· 
kerek İskenderin terliğini bul
mak için A vrupaya akın eden scy 
yalılara benzerler. Bunlardan za. 
rar gelmez. Fakat mazi lıasretiy· 
le, cemiyetin değişen kahplnrın:ı 
mukavemet. hele şuurlu bir nrn· 
kavemet başlarsa, katar yoldan 
çıkar. 

Frenk taklidi bir sanat yarat
mak isth·enler ne kadar sno
bisıne'e s~pmıslarsa, mazi hasreti 
ile hayatını ka~·betmiş bir sanatı 
ihya etmek istiyenler de o kadnr 
snobisıne'e sapıyorlar. Bizim ru
humuzu ifade eden sanatın kö· 
kü mazide olabilir, bu mazid.: n 
ve eı.erlerden bir çok şeyler ala
biliriz, fakat bizim ruhumuz mut. 
laka mazide midir? Ilugiinkii hir 
hayat ve realile yok mudur? Cc 
mi~·et ve tabiat. ve bunun içinde 
bütiin ya!jıyan insanlar, hay.ıt 
tarzları, ıstırapları, srvinçlcri 
harpleri, t:arpışmaları bir realifr 
değil midir? Neden bu realitel.! 
ri görmüyor, 'bizim ruhumuzu i 
fade eden sanatın mutlaka mazi 
den c,:ıkacağını iddia edi;\·oru:r.? 

Pier Loti'nin müdafaasını mul· 
terem dostiv1e beraber yapaı 
Vala Nurettin, mutlaka katarn 
ters tarafında oturu~·ordur. 

Vazife Kurbanlcı:rı 

Cenaze Merasimi 
Aydın, 24 (A.A.) - Vali ile vi 

layet dahilindeki bataklık ve yol 
ları teftiş etmekte iken bir ka 
za neticesinde boğularak vefa 
eden sıtma mücadele doktoru Zı 
ya Işeri ile nafıa müdürü Nüzhe1 
Aydınerin cenaze merasimi dür 
yapılmıştır. 
Merasimd~ valimiz Sabri Çıtak 

hükumet erkanı, memurlar, part 
ve Halkcvi \·e belediye erkanı 
polis ve jandarma müfrezeleri 
belediye zabıtası, sanat okulu t::ı 
lebcleri, kalabalık bir halk kütle 
si hazır bulunmuştur. Vazife kuı 
hanlarının mezarları başında sö~ 
!ediği bir nutukta valimiz ölüle 
rin hatıralarını taziz etmişti?-. 

Muğlada Zelzele 
Muğla, 24 (A.A.) - Bir:i düı 

gece ve biri de bug~~ 12.30 da o 
mak üzere burada ıkı yer sarsın 
tısı olmuştur. Bunlardan bu~ür 
duvulmus olan sarsıııtı şiddc•l 
idi~ Hasar yoktur 
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Uçsuz BUcaksız Bir 
Bağ Ve Yemişlik: 

f zmit Ve Civarı 
l' ocaelinde Bir 

, 
ile Avuç Yiğit 

Yunan Fırkasına 

Kahramanının 

Karşı Koyan Tür~ 

Meraklı Macerası 

1-zmit ve hinterlandına, uçsuz. 
bucaksız bir bağ, bır yaz ye

mişleri bahçesi diyebiliriz. Bütun 
körfez çevresi üzumiin, kiraıın, 
cevizin, mısırın, fındığın vatanı - . 
dır. Fakot, münbit toprak, ayni 
zamanda en ve!Cıt bir tütün tar
lasıdır. Bilhassa, karşı sahil, yani 
Karamursel ve civarı da hubu
bat ziraatine gayet elverişlidir. 

Kocaclinde, tabıatin cömertli -
ği yuzunden, buyuk bır nufus ke
safeti vardır. Bılhassa Adapazarı • 
kazası, bir vilayet merkezi ola -
cak kadar genış ve mamurdur. 
Bu mıntaka, muhtelif ırkların te
salubu bakımından, bir nümune 
yerine geçebilir. 

Halk, kazalarının admı kı -
saltnrak, Adapazarına, sadece 
"Ada,, diyor. Bunu, ilk işittiğim 
zaman, vchilleten yadırgadım: • 

1
·- Adadan mı geliyorsun?,, 
"'- Adaya mı gidiyorsun?,, 
Gibi sözlerden, Istanbullu ol -

mak hasebiyle, kastedilen mana
nın bizim adalara raci bulundu -
gunu zannettim. Biliıhara, işin &s 
lını öğrendim ve ekseriyete uya -
rak ben de "Ada,, demiye baş
ladım. 

Oyle de yaııyorum: 

Arifiyeden ayrılan bir iltisak 
hattı ile tren, 20 dakikada adaya ı 
varıyor. Arifiyede. istasyonun 
tam karşısında, köylere öğretmen 
yetiştiren ensfüiılerden biri yük 
scliyor. Memleketimizin kültür 
davasında mühim birer hat ve teş 
kil eden bu müesseseler, ziyaret
çi için, birer manevi inşirah a
mili. 
Adapazannın, pardon adanm, 

meşhur bir mesire yeri mevcut: 
Çarh. 

Burasi, ayni zamanda, kaza 
merkezinin su deposu. Esasen, 
Çarlı adını almasının da saiki bu: 

Evvelce, dönme dolaplar ile 
sular kasabaya akıtılırnuş. Lakin, 
gurültuden de herkesin kulakla
rının zarı patlarmış! Bilahara, bi 
ri çalışan, diğeri ihtiyatta kalan 
iki motör ile bu vaveylanın çanı
na ot tıkılmış! 

Amma, Çarh ismi. o mevkün 
adı olarak kalmış. 

* * l zmiti, Kandıraya güzel bir 
şosa bağlıyor. Yolculuk, o -

tomobil ile iki buçuk saat kadar 
sürüyor. 

Şosa, hariku!Ade gü~eı bir pey 
saj arasında kıvrıla kıvrıla yükse 
lıyor. Nihayet, ta uzaklardan 
Karadeniz, eğer hava açık ise ve 
esatirdeki adına uygım. oJ.ank. 
"perileri de hiddetlenmiş ise,, bir 
ayna gibi panldıyor. 

.8ay Basan Zobuoğlu \ ..... 

Karşı sahilin Keltepesi baro
metre gibi. Hava kapana

cak olursa, zirvesi bulutlar ile 
örtüliiyor. 

Dostum Mebmet Ali Kağıtçı, 
bana, bu manzarayı göstererek: 
"- Bak, Keltcpeı b;ışına tak

kesini geçirdi! u DedL ___ ., 

Bu :mmtaka, !stikW harbinde 
büyük mücadelelere sahne ol -
muş. Hasan Zobuoğlu adlı bir yi
ğit, - hakikatte Zobuoğlu değil 
de, Zorlunun ta kendisi! - şahsi 
teşebbüsü ile tam teşekküllü bir 
milis alayı vücud.e getirmiş; bin 
bir macera ve tehlikeden burnu 
kanamadan da yakasını kurtar -
mış! 

Haslln Zobuoğlo ile tr~•stım: 
Dev gibi bir adam! Bütün istik
lal mücadelesi esnasında sipere 
girmeyi tenezzül addeylemiş! 
Hep elinde martini. alavının önü
ne geçer, düsmana karşıi 

.. _Hücum! .. 
Emrini veritm\ 
Hasan Zobuoğlunun ee!'ttretlni 

izah mak~dly1e şu ufak hadise
yi anlatacağım: 

Sene: 1337. -- --
Izmite, Yunanlılar, 11 inci Ma 

nisa fırkasmı göndermişlerdir. 
Kumanaan general Gargalidis, 
Çuhahaneye karargAhmı kuru -
:vor ve Hasan Zobuoğltma şu hu
susu tebliğ ediyor: 

"- Teslim olursanız, ne AlA ... 

Denizcffik Bahisleri 
(B~ 3 üncüde) 

yare dafi topu, 2 makineli tüfeği, 
2 torpido kovanı vardır ki. ay
nca 40 mayin taşıyabilir. 

Di,ğer dört tanesi 2 tane 7 .5 luk 
top 4 tane makineli tüfek ile 15 
tane mayin taşır. 

MAYİN DÖKÜCÜLER: Amur, 
All.o Janwaria, Ago Oktjabria a
dında üç büyük 1I.emisi vardır 
ki, bunlar sıra ile 320, 285 ve 500 
mayin taŞll'lar. 

.. . 
Yukarıda smıflanm ve mik

tarlarını saydığımız .ııı;e
milerin hepsi, yalnız Şimal buz 
deniziyle Baltlk denizinde bulu
nanlardır. 

Bu iki denizdeki denizaltı 11.e
milerinE> ıtelince: 1400 tonluk üç 
tane. 896 tonluk 12 tane 870 
tonluk bir tane 620 tonluk 6 ta
ne, 600 tonluk 30 tane ve 200 
tonluk 20 tane olmak üzere ce
man 72 denizaltı .fi?emisi mev
cuttur. 

Bu ıtemilerden 1400. 870 ve 
620 tonluk tiplerin ikişer tane 
toplan vardır ki, bu~nün har
binde pek krvmeti kalmamıştır. 
Fakat 896, 620 ve 600 tonluk tip 
teki denizaltı ~emileri 8 zer ta
ne de mayin ~sımaktadır ki. Rus 
lann mayin silahına verdikleri 
ehemmiyeti bundan da anlamak 
mümkündür. Şunu da unutma -
malıdır ki. bir deni7.altı gemisi 
daima tecavüzi olarak mavin a
tar. düşmanın ~edt yerlerini, li
man ağ'ıziannı boğazlann metha 
lini, nehir aiVzlarmı kirletme ta
bir edilen mevzii şekilde mayin-
ler. .., 

Bo iki denizde vukandaki ge
milerden başka SovyetJerin 2 
tane ganbotu, 21 tane mavin 
tarayıcı J?emisi. bir denizaltı 
kurtarma ı?emisi:vle iki ana ı;?e
mısı ve sayı"1nI bilmediğimiz 
hücum botu 36 tane de karakol 
ı?elllisi vardır. 

halde, 11 inci Manisa !irk.asının 
karargahına geliyor: 
"- Kumandan.nız ile konuşa

cağım! .. 
Diyor. 

Iki mafyct pcl'eri ne beraber, 
General Gargalidis'in oturduğu 
odaya giriyor. 
Yunanlı kumandan, hayretle: 

••- Oturun! Hoş geldiniz!,, 
Sö:..lerini söylüyor ve kahve de 

ikram ediyor, ıuna, Hasan Zobu
oğlu, her nedense bunu içmiyor. 

Tercüman vası.tasiyle, general, 
diyor ki: 

"- Teslim olrnaoı:ı hakkında
ki emrimi yerine getirmeniz için, 
size 20 gün mühlet veriyorum!,, 

Hasan Zobuoğlu ise, derhal: 

"'- lşgal ettiğin mıntakayı tah 
Tiye etmek için, ben de sana 9 
gün mühlet veriyorum!, , 

Mukabelesinde bulunuyor ve 
büsbütün şaşıran generale sırtını 
çevirerek dönüp gidiyor! 

Başta kumandan olmak O.zere 
bütün karargah mensuplan o ka 
dar derin bir hayrete düşüyor -
lar ki, kahraman süvarilerimizin 
ardındml tek bir kuqun bile aW 
mıyor! 

Aradan 9 gt1n geçer geçmez de 
Hasan Zobuoğlu sözünde duru -
yor: Yani. U inci Manisa fırka
sına taarruz ediyor! 

.1' A N 

ji_sl_N_EM_A_D_l_Y A_R_IN_D_A_ ..... ~ı.....a..-
Dans Yıldızı İle Buzda 
Kayma Yıldızı Arasında 
Kavga ve Aşk Macerası 
Bundan birkaç sene evvel 

Hollywood'daki stüdyo 
müdürü yeni bir keşifte bulun
du. Norveçli Sonya Henie ismin 
de bir genç kız dünya yüzünde 
kayma şampiyonluğunu kazan -
mıştı. 

Bu kızı Hollywood'a getirip 
ona buz üzerinde numaralar 
yaptırmak, yeni tip filmler çe -
virmek mükemmel olacaktı. Böy 
lece Norveçli 1ampiyon angaje e
dildi. 

Rejisör "Kırık Kalbler,, ismin
de bir film çevirecekti, burada 
baş rolü Don Amatche oynuyor -
du. Don, en güzel dans eden er· 
kek yıldız şöhretini haizdi. O bu 
haberi işitir işitmez fena halde 
kızdı. Bir dans yıldıziyle bir buz
da kayma şampiyonu bir fümde 
oynıyamazdı. Muhakkak ki iki -
sinden birisi ötekinin şöhretinl 
yıkacak, maharetini göstermesi -
ne mani olacaktı. Ve buz dansları 
daha yeni bir şey olduğu için o -
nun dansları gölgede kalacaktı. 
Bu sebeple daha yüzünü görme -
den Don Amatche, Norveçli Son· 
ya Henie'ye kin bağladı. Filmde 
ayni zamanda Tyrone Power'de 
oynuyordu. 

Ne zamanki Sonya geldi ve 
film çevrilmiye başlandı Don ona 
gayet aksi muamelelerde bulun
du. Fakat Sonya o tatlı tebessü -
miyle güldü ve ona hiç kızmadı. 
Zamanla Don'mı hiddeti kendili
ğinden geçmiye başladı. Zira, bu 
Norveçli kız p~k cana yakın şirin 
bir şeydi. Ve bir gün Don A
matche Sonya Heine'ye ~şık oldu 
ğunu farketti. Fakat, bir türlü 
onttruna yedirip te bunu ona iti
raf edemedi. 

Şimdi Don Iloilywood.'da en 
büyük kravat koleksiyonu olan 
adam olarak şöhret bulmuştu. 

Don Amatclıe 

Fakat, bir ara onu da ihmal et -
miye başladı. Bu arkadaşlarını 
hayrete düşürdü. Herkes bir şe
yin yanlış olduğunu hissediyor -
du. 

Ve en nihayet büyük fırtina ge 
çenlerde patladı. Bir gün ansı -
zın Sonya Henie Nevyorklu bir 
sporcu olan Don Taping ile ev -
lendi. Bunu işittiği andan itiba
ren Don Amatche artık bütün ü
mitlerini de kaybetmişti. Kendi 
kendidne nereden şu "Kırık Kalb 
ler,, filmini çevirdim, o andanbe
ri hayatta da kalbim kırıldı diye 
dert yanmaktadır. Fakat, artık 
aşkın uçurumundan kendini kur
taran Don şimdi yeniden kravat 
koleksiyonuna itina etmiye baş
lamıştır. Don Ametche'in tekrar 
kendine geldiği artık Sonyayı u 4 

nutmıya karar verdiği tahmin e
dilmektedir. 

ASKERLiK iŞLERi 
337 Doğumluların Son 
Yoklaması Başlıyor 

Bakırköy Askerlik şubesinden: 
1 - Şubemizce kayıtlı yerli ve J'&

bancı 337 doğumlular ve bunlarla 
muameleye tAbi olanlar (ahvali sm
hiyeleri dolayıslyle ertesi seneye br
raktlan, tahsilde bWunanlar) m son 
yoklamalarına 1 Temmuz 941 günün
den itibaren başlanarak 29 Ağustos 
941 tarihinde nihayet verilecektir. 

2 - Yoklamalar her haftanın Cuma 
ve Salı günleri saat 14 ten 18 e lı:a
dar devam edecektir. 

3 - Talebeler tahsil vesaiki mes
lek ve sanat sahibi olanlarda meşgu
liyetlerini gösteren muteber vesaikle 
birlikte gelecektir. 

4 - Alıikadaran tayin edilen za.msn 
larda nüfus cüzdanlariyle birlikte S'l
be binasmdaki askerlik meclisine mıi
racaat edecektir. 

5 - YoklamllJ"a gelmeyenler hak
kında askerlik kanununun maddei 
mahsusu tatbik edilecektir. 

Askerlik Dairesine Davet 

l 
dl (34587). 

Şubeye DaVe\ 
Kadıköy yerli ve yabancı askerlik 

şubelerinden: 
ı - 337 doğmnltı Te bu doğumlu

larla muamele gören eratın son yok
lamalarına 9 Temmuz 941 tarihinden 
itibaren başlanacak ve 13 Ağustos :14 l 
gününe kadar Pazartesi - Çarşamba

Cuma günleri devam olunacaktn'. 
2 - Yerli eratın yoklamaları 9 dan 

l:l ye kadar, yabancıların 14 ten 17 
ye kadar yapdacaktır. 

3 - Her milkellefin nilfus cüzdanı, 
ince kağıda çekilmiş iki lotoğra!, ika
met tezkeresi ve ta.hı;il vesikaları He 
birlikte şubeye gelmeleri. 

4 - Tıp fakültesi, veteriner fakill
tesi, eczacı ve d~ tabibi okunllarmdnn 
bu yıl mezun olanlarla, askerligine 
karar verilnüş tabip, mühendis, kim
yager, eczacı Ye diş tabibi smı!nıa ay-
rılmış bulunanlarm 15 Temmuz 941 
gününe kadar şubeye mür::ıcaaUarL 

5 - Her mükellefin yukarıda yazılı 
günlerde ıubeye müracaatları, taşrada 
buhmanlarm bulundukları mahal :ıs

Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 üncüde) 

şevinn aleyhtarlığı vardır. Bu 
bolşevizmin mağlfıbi;veti Ame· 
rikan maliyecilerinin., sanayi 
adamlarının mühim bir ekseri· 
yetini her şeyden fıı7.la mcm · 
nun edecek bir keyfiyettir. 
Bunlar, Amedkadaki amele 
grevlerinin komiinjstJer ve hin 
netice Moskova tarafından ida· 
re edildiğini iddia etmektedir -
lcr. Mister Rooseveltin ine:ilte· 
reye tam yardım projesinin tat 
bikinde engeller çıkaran. Ame 
rlkanın Almanvava karşı hnrhe 
girmesine mani Ölanlar. ekseri. 
yet itihari;vle bunlardır. 

Binat Mister Roosevelt'in 
nutuklarından birinde. nazizm 
ile komünizmin ayni scy oldu· 
ğunu ve komiinistlerin Fran· 
sanın felaketinde en baslıca a. 
mil olduğunu söylediğini ha· 
tırhyoruz. 

l\lister Roosevelt'in bir cilıct· 
ten siyasi hasımlarının eline bir 
silah vermenin. diğer cihettt',n 
Sovyetlerin 1!8 ]ebesini hak ika -
ten istemediği icin ve ayni za· 
manda Japonyanın va7iyeti tn· 
ayyiin etmeden evvel. az çok 
müstenkif hir vaziyette kalacağı 
düşiinülebilir. 

Japonyanın Vaziyeti: 

Bir taraftan üçler paktmm 
bir rüknii olan diğer ci· 

betten bir ademi tecavüz mua· 
hedesi ile Sovyetlere bağlı bu· 
lunan Japonyanın da bir vazi· 
yet almak i~in Amerikayı bl'k· 
İediği, yahut askeri hadisatın 
inkisafına intizar ettiği hissedil 
mektedir. 

Japon hükumeti söuüsünün, 
Sovvet - Alman ihtilafı hakkın· 
da henüz hiç bir şey sö;\·lemi· 
yeceğini ve hiç biT tefsirde bu· 
lunamıyacağını bildirmesi çok 
manidardır. 

Alman ve Sovyetler Birliği 
hiikumetlerinin, Amerikaya ve 
İngiltereye kal'Sl, çok mnhira · 
ne bir siyaset takip edecekleri 
şüphesizdir. 
Almıınyanın eski talenler.ini 

ve iddialarmı hafifleteceii, In · 
giliz ve Amerikan menfaatleri· 
ne çok aykırı tekliOerde hulun· 
mıyacaih tahmin edilebilir. E· 
sruıen Mösyö Hitlerin Sovyetler 
le harp haline girdiğini bildi· 
ren beyannamesinin bu bakım· 
dan çok mRhinme teritp edilrli· 
ği ve burada bil assa medeni· 
yetin dtismant olan bol..;evİ7mi 
ezmf'kten bahsettiği göze çarp· 
maktadır. 

SoVJTetler Birli~i hiikftmcti· 
nin, cihan ihtilalini. komiiniz · 
min yiiksek menfaatlerini bi· 
rinci 

0

plana koymıyarak komil· 
nizmin ve demokral4inin mfö;· 
terek düşmanı na:ı:i7m ve fa<;İz· 
me karsı miist,.rck miiraclcle 
ii:r.eril)(le ısrar edeceği zannc -
dilmektedir. 

M.ANTEN 

Av Te-zkereleri 
Avcılar ve Atıcılar Cemiyetinden: 
Kara avcıhğı kanununun 11 inci 

maddesinin A fıkrası hükmUnce av 
Tüm Aakerllk Dairesi Baıkanlığın· 

dan: Aşağıda isimleri ve kayıt No. 
lan yazılı Yd. veterinerlerin, ya biz
zat müracaat etmek veyahut adres
lerini bildirir bir mektup göndermek 
suretiyle en kısa bir zamanda Vezne
cilerdeki askerlik dairesine müraca
aUan ehemmiyetle ilan olunur. 

kerlik şubelerine müracaatları, gel- te7.kerelerinin tebdili için gereken 941 
m.iyenler hakkında kanun! takibat ya-ı yılı kayıtlartnın yenilenmesine baş
pılacağt ve bu ilanın davetiye yerine Janmıştrr. Üyelerin. Paz~rtesi, Çarşam 
geçeceği iliin olunur. ba ve Per~mbe günlen saat 14 ten * 17 ye kadar cemiyet merke?.ine müra

Emfnl5nD Aıkerlflı: ftlbeılnden: 
caatları rica olunur. 

Fatih İlkokullardaki Yoksul Çocuk
lara Yardım Cemiyetinden: 

BUGUNKU PROGRAl\: 

7,30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberltr 
8,00 Müzik (PL) 
8,30 Evin saati 

.... 
12,30 Saat ayan 
12.33 Şarkılar 

12,45 Haberler 
13,00 Orkastra 
13 15 Şarkılar 
13,30 Orkestra 

* 18,00 Proaram 
18,03 Saz 
18,15 Memleket 

postası 

18,25 P olitik 
18,45 Çocuk 
19,30 Haberi 
19,45 Çifte r, 
20,15 Radyo 

Gazet 
20,45 H aftan 

ı··;~-i~; .. ~·i"· .. ·---· ....... 
İ 24-6-941 FiYATLLARI 
: ....................................... . 

Londra 
Nevyorlı 
Par is 
l\1 11Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ı 00 F. Frangı 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florın 
100 R. Marlr 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kron1 

Madrit 100 Peçeta 
Varşova 100 Zloti 
Budapeşte 100 Pengö 
Eükreş 100 Ley 
Belgrad 100 Dinaı 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 10-0 İsveç kronu 
Mnskova 100 Ruble 

ESHAM ve TAHViLAT 

Muamele yapılmamıştır, 

KAYIP - İstanbul se 
idaresinden alm~ olduğum 
sicil numaralı şoför ehliyetn 
mi kaybettim. Yenisini alac 
dan eski.sinin hükmü kalm 
tır. Şoför Mehmet Cavit Cc 

KAYIP - Çankın Mkerl' 
besinden aldığım terhis tez 
mi kaybettim. Yenisini a 
ğ1mdan eskisinin hükmü :.vo 
Çan.kın - Dikenli köyünden 
men Mehmet oğlu Ilayram. 
doğumlu. 

KAYIP - Uzttnköprii ask 
şubesinden aldığım terhis 
remi kavbettim. Yenistni a 
ğımdan hü'kmü kalmamıştır 
zunkö'll'Ü M<'ccit mnholl(!'lli 
oğlu Hüseyin Kesen 1307 do" 
llL 

KAYIP - Tokatta alınış 
ğum terhis tezkeremi kaybe 
Yenisini alacağımdan eski 
hükmü yoktur. Sivasın Koy 
c;ar kEl7asmdan Beyoğlu ya 
A"kerlik !'Uhesi Ahmet otSfo 
kir Danumıan 1324 doğumlu. 

KAYIP - İstanbul scyrü 
idaresinaen aldığ'ım 9154 n 
ralı soiörlük ehliyetimi kay 
tim. Yenisini alacağımdan 
mü kalmamıştır. Avni Sun 

KAYIP- 1934 senesinde 
rafyon Rum erkek lisesinde 
dığım diplomamı kaybettin:. 
nisini çıkaracağımdan Pskı 
hiikmü yoktur. Avram Pana 
dis. 

Kandıranın odunlan ve ka~r 
peynirleri meşhur. Kasabanın 
çalışk;:ın knlkıpın teşkilat yap -
mak zihniyeti inkişaf etmiş. 

Kasaba, taşlık hır arazi üze -
rinde kurulu. Cenupta namaz -
gah denen mesire yeıi var. 

Aksi ta kdirdc hepinizi imha e -
deceğim!,, 1 te-'1•» 

Hasan .lobuoğ1u, Yunan gene
ralinin yolladığı varakayı alır al
maz, yanında 120 süvari olduğu'. 

Bugün, onun göğsünü istiklAI 
madalyası süslemektedir ve haya 
tınm tek kıymetli varlığı da bu -
duı1 

"":- Semih AGLl 

ı - Vet. Yzb. Fuat Salt D. Bakır 
(337 - 15), 2 - Vet. Tim. Eervet 
İsmail Abdülkadir (34502), 3 - Vet. 
Yı.b. Ahmet Nevzat tsman (345Ul), 
4 - Vet. Tıtm. All Rwı Ahmet ilam-

336 doğumlu ve bu doğumlularla 
muameleye tabi muamelesi tekemmfü 
etmiş ktsa hizmetli orta ehliyetname
lUer 28 Haziran 941 tarihinde Yedek 
subay okuluna sevkedileceklerinden 
nüfuı cüzdam Ye askerlik veslka~:ı
ri:yle mezktlr tarihte şubede bultL1-
maları il.An olunur. 

Cemiyetimizin yıllık kongresi 26 
Haziran 941 Perşembe günü saat 14 te B 
Fatih Halkevinde yapılacağından a::a 
arkadaşlarla şube kollarunmn idare 
heyetlerinin bulunmaları rica olunur. 

u L MAC 
1 2 3 4 5 6 7 8 

DUNKU KISMIN HULASASI 

Cadl7.'ln en ıııskl ve en meşhur sokaklarından birinde 
.. Milletler Kah\'ehanesi" diye bir kahve vardn'. lhr 
yaz gece i dört kışi başbaşa vermiş, hoş beş ediyor
lardı. Bunların uçü. ipsiz sapstzlar dlenıinin çok ta
nınmış eleba~tlarından değillerdi. Fakat her biri mes
leklcnnin en kodamanlarından ldi. Bunlar, kahvede 
ellerine birer gncte almış okuyarlar ve gördi.ıkler! 
haberler haı<:kırıcla mütalealar yürütüyorlardı. Evet, 
odada oturıın ardan havai mavi gözlü Gonsalez, ıri 
ve kQnt yflprlı, kanlı ve sivilceli Poiccart, sak;ılına kır 
duşmüş tek gôzlOklil Manfred işinin ehli ve erbabı 
kımselerdı. Bug in göri.iştükleri mevzu da gazetede 
gördukleri 1-ıab<>.rlerden bilhassa bmnbalarm tesiri 
meselesi idi. v~ bu yolda hararetli bir münakaııaya 
koyulrııuşlardL 

DUDüST ADAM 
Yazan: EDGAR WALLACE Te.frika No. 2 

çaktı. Cigarasını tellendirdi. Thery'ye: Ar~izda bir şey yoktu. Benim hiçbir şeyciğim 
Senin usulün usul değil, cascavlak ahmaklık. de değildi. Fakat, ortada bir haksızlık vardı. 

Sen ktır için öldürüyorsun. Biz hak için öldürü • Kanunsa eli kolu bağlı bir seyirci idi. Işi ele al-* yoruz. !şte bundan dolaY1, bizim alelade öldürü- dım. Geceydi, papaza uğradım. Dağ b~ında son 
.. • • •• •• •• • v ci.i!Pre kıyasen, bir başka lığımız, bir öteliğimiz nefesini vermekte olan bir yolcuya gideceğimizi 

Ar:r:?e.ry . Sızler gıbı .b~yuk hır ~dam. oldugumu j" ·ır. Haksız zorbanın bir mazlumu kahrettiği- söyledim. Gelmek istemedi. Fakat ölenin zen -
ha d •• ıddıa et~e:n: Sızı şurada dınleyıp. durduk-. nı gördüğ:;müz ve Allaha karşı bir fenalık edildi- gin olduğunu söyleyince tabanları yağladı. Ata 
ç~, s~yledi_kler~~ı~ın yarısına ~klım ermıyor. Ne ğini anladığımız, sozun kısası insana haksızlık bindik. Dağ başında kuş uçmaz, kervan geçmez 
bıl~yım, sız hukumetlerden, ı~arele!~en, meş - yapıldığını gördüğümüz zaman, öyle yani, kanun- bir yerde bir ev vardı. Oraya götürdüm. Eve 
rutıyettcn, krallardan, bana Çınce g_ı~ı gelen şey ların cezalandırmadığı bir haksızlık gördüğümüz soktum. Herü kendi ayağiyle k~fese girmi~ti. 
~erden konuşup duruyorsun~z. Ben ışın bu kadar zaman evet işte o zaman biz işe girişir mücrimi Başına geleni iş işten geçtikten sonra anladı. Ba-
ıncesıne vnr.a~am. B~na bır fena~ık e~en. oldu cezala~dırırız. dedi. ' na "Ne yapacaksın?,, diye sordu. "Seni öldüre -
muydu, herıfm tcpesıne yallah dıye bır ınerı.m, .. . " " . , . - · d d' k h "kA · · l tt m 
ve> yam ytıSsı, ederim ... Thery burada biraz te - $oze Poıccart atıldı. Dınle. Bır 7.amanlar o- cegım,, e ım ve ona ızın 1 ayesını ana 1 • 

· ( 1 · ı d • all d ) G h Bir çığlık saldı. Fakat orada işiten kim. Ölme -r ddut g~çirdi, fakat devam etti: "- Şunu söyle- rı:ıda .e i~i şım.a e ogru s a ı. enç ~°:1 gü-
mek istıyorum ki. siz bir herife karşı nefret duy- zel mı guzcl bır kızcağız vardı. Papazın bırı, an- den evvel bir papaz göreyim!,, Dedi. Cebimden 
madan onu tPpelemiyc uğraşıyorsunuz. Size fe - lıyor musun? Bir papaz zavallıcağıza kancgyı çıkardığım bir aynayı "Buyurunuz!,, diyerek yü
nalık etmemiş olan ad~'tllara musallat oluyorsu • attı. Kızın babası anası soyu sopu göz yumuyor- züne tutuverdim.,, - Poiccard sözünün buracı
nuz. 1 te bu, benim sistemim değildir., yıne dn- larctı. J?indar ı;n1 idil_er,. yoksa papazların_ böyle ğmda bardaktan bir yudum kahve aldı - "Ne 
rakladı, fikirlerini toplayıp da ifade etmiye caba- fıdetlcrı var diye mı bılmem. Gel g~lelım kız dersiniz? Ertesi günü ölüsünü evde buldular. Ve 
1 dı. Beceremedi. Sokağa bakakaldı. Başını salla- heriften iğreniyordu; utancından yerin dibine üzerinde nasıl öldürüldüğünü gösterecek bir işa-
dı, sustu. geçiyordu. Kız inat etti, gitmem de gitmem de- ret bile yoktu.,, 

Oradakiler onu derinden derine süzdüler. Son- <li. Fakat sinsi herif ne ettivse etti, kızı evine Topu birden Poiccart'a eğilerek meraklı me-
ra birbirlerine bakarak gulumsediler. Manfrcd hapsetti. Kızı balı alınan qi~k gibi sömiirüp raklı "Nasıl?,, diye sordular. Fakat Poiccart 
lrocamı:ın bir cigara kutusundan eğri büğrü bir güzelliğiyle keyfini çattıktan sonra, kaldırıp so- cevap vermedi, ve yalnız gülümsedi. 
elial"a çıkardı. Papucunun tapanına bır kibrit kağa attı. lşte o zaman zavallıcağı.za rastladım. Thery kuşkulu bakışlarla üçünü de süzdü 

"Böyle belli etmeden öldürebildikten sonra, ne
den beni buraya çağırdınız? Ben J erez'de mesu
dum a. Bir şarap imalathanesinde ça1ışıyordum . 
··- orada bir kız var ... Adına Juan Samarez di
yorlar!,, Sözünün burasında her birine yine ayrı 
<1-Yrı baktı. Alnını sildi. "Durup dururken mektu 
bunuzu alınca, tepem attı. Sizleri öldürcsim !{el
dL Anlıyorsunuz ya mesuttum ... Kız da orada ... 
O eski hayatımı da unutmak üzereydim.,, 

Manfred müdahalesiyle bu protestoların ma -
badini kesti. "Dinle,, dedi "Neye ve ne için ça
ğırdığ.auzı araştırmak sana ait değil. Senin kiın 
ve ne olduğunu biliyoruz. Hatta polisinden mo
lisinden de daha iyi biliyoruz, onun için aklımıza 
esiverince hapishaneyi boyladığının resmidir. 

Poiccart çatık kaşlı yüzünü eğerek bu sôzleri 
tasdik etti. Gonsalez'se Thery'yi merakla göz -
den geçiriyordu. O insanların iç yara!•lıcılarını 
derinliyerek anlamıya çalışan tuhaf herifın bi
riydi. 

Manfred itiraz götürmez bir şekilde devam 
etti. 'Bize dördüncü bir adam lazım. Elimizde 
yapılması lazım bir iş var. Hakkın adaletin sen -
den ziyade bir aşıkını bulaydık. Işimize daha el
verişli o~urdu. Madamki öylesini buh madım. !s
ter istemez işimizi bir cani ile göreceğiz . ., 

Thcry konuşmak istiyormuş gibi, ağzını kapl'\
yıp açtı. Fakat öteki devam ediyordu. 

- Bir katil bulmıya mecbur kaldık. Çiinkf 
yan çizecek yahut ihanet edecek olursa, onu i) 

me göndermek işten bile olmaz. Sen bu igte hiç 
tehlikeye ~irmiyer.eksin, ve seni istediğinden al~ 
mükaf atlandıracağız. Bil ki, sana hiç kimseyı 
öldürtmeyiz 

~kasi var) 
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Soldan sağa: 1 - İstanbu 
meşhur bir otel 2 - Cüsse. 
sam et - bir nota 3 - Yemek 
fail - Bir nehir 4 - Halk -
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bezmekten fail 6 - Ters okun 
sa: bir Türk rr~-amı - bir T 
Hakanı 7 - Dostlar 8 - HarJ 
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( Baş tarafı 1 Iİaeltle ) 
~an istilisı üzerine Sov

Birliii hakkında taki1) e
k İngiliz siyaseti Avam 
•ında müzakere edılirken 

ereleri takip eden diplo -
b arasında bilhassa Maisky· 
Ulunmuı nazarı dıkkati 

lia lftir. 
rıciye Nazırı, bu hususta 

lrıatta bulunarak dem:şbr ki: 
Alınanların Sovyet Rusyayı 
Ya başlamalan neticesi o
hükümetımın ittihaz ettiii 

lar Churchill tarafından em 
bır tarzda dunyaya ilin 

TAN 

rasındaki tesanüdü idame etmek Alm R f A 
üzere Sovyetler Birli~i ile anlaş- an esm vam Kamarası Marecal Petain 
mamıı iyi karşılayacaktık. Fa- 3' 
kat maalesef böyle bir imkan Tebliil (Bat tarafı 1 incide' il A D 1 1 
hic bir vakit tahakkuk edeme- 1 •ıt d ":I ryardun muahedesindenberi Tiir- e • ar an 1n 
di. Bu mesele hakkında hiç bir ngı ere e <Bat tarafı ı incide' kiye ilemtlnuebetlerimiz çok hu- A 
akit h . b" ıusi bir esasa dayanıyordu. Tür - rası Açılmış 1 

v ve ıç ır suretle Sov- L·ıman Tes·ısatı reşal List - Gener~l. Antonescu kiye bizim dostumuz ve m1ittefi- • 
yetler Birliği ile bir anlaşma ya grupu General Kulıp; 1 k k ı>ılmadı. Bunun sebebini söyle- e arşı ar. kimizdir. Tilrk hükfuneti, Alman Londra 24 (A.A) - Fransız 
vek~hz B b 1 d şıyadırlar. · hükiimeti ile yaptmiı son müza • hududundan müstakil Fransız 

. So om a an 1 Sol cenah ıle !11.erkez ~rasın?~ kerelerin seyrinden bizi tama • ajansına gelen bir telgrafa .ıöre 
· - vyet münasebetle Baltık devletlerının teşkıl ettığı m"yl h berd t · ti 8 •t• Ma ı Pet · ı A ı D 

rinin son inkişaf safhalarının hep iltisak mıntakası mevcuttur ve b ı 1 e a t ki ar e mış r. u ! ~ . reşa aın ı e mıra ar-
sinde Sovyetler Birlilinin Al· Bir Günde 20 Alman burada karışıklıkların inkiŞaf et- . ~r abiyapGı a~ alnlaşma hızım lanı'ı~harbası ylenidenhafçılmıştır. 
manya ile arasında mevcut pakta . .. k .. d .. M k • ıçın r s rprız o mamışhr. Fa • yı a er a an ma a illere na-

mesı mum un ur. er ez ve_ sa,g kat hı',.bı'r muahede aktedı'lme • zaran Ma•0şal Petam· , Am1"ral 
riayet etmesi yüzünden te-bbüs T e . Du"" cu""ru""ldu"" cen h arasınd d M t ,. ~ !erimiz nori kaldı. İnn'iliz ':" Sov· ayyar Si 'S' a 1 a a acarıs a~ miş olmasını tabiati.)le tercih et- Darlan'ın kendisini bertaraf et-

5 

Askeri Vaziyet 
( Baş tarafı 1 incide ) 

ŞİMALDE: Finlindada ,_ı; 
kuvvetlerle birlikte Alman orda 
tarının 16 • 18 fırkadan mllteşck
kil olduğu söylenmektedir. 

Binaenaleyh Finlindadan Ka
radenize kadar uzanan 2400 kil 
metrelik cephe üzerinde Alman 
ların 160 - 170 f ırkahk bir km 
veti bulunuyor demektir. Bitle 
rin bildirdiğine göre de, Sovyet 
ler ayni cephe\c 160 fırka asker 
tahşit etmi lerdir. 

,..... ""' Ktat~P.a~1lat_r aktı mkınt takasındın teşkıl tiiirimiıi söylersem herhald• bı'r me~e "alışti"'l hakkında bı"r 1·n-
vet işbirliğini temin etmek i"in Führerın· umum· k r g·h 24 e ını ısa no s v r - ~ "' "' "' yolu manialardan temizlemek im ı a ar a ı, c"' ı t Al a 1 Rar ı · sır ifşa etıni, olmam. Bununla tiba hasıl etmiştir. MareŞal, ne- Almanlarm Taktigı"'' 
lrinlarını bir çok defalar tetkik (A.A.) - Ingıltereyi ihata eden d enu~~· ti ~~n - umkerk or- beraber bu muahede iki taraf a· zaretlerle bir çok resmi daire-

denizlerde muharebe tayyareleri Tusu, şı Gel et 'ducume . a Brnılş rasında mevcut karşılıklı taahhüt lerde kendi fotott..afı yerine A- Al b k d 1 " 
~n bu muazzam tecavüz ettik. Her teşebbüsümüzde, ba- miz bir Ingiliz karakol gemisini unayı a a z t> gcçmış. o - 1 . ah ti k k d . 1 . 1 ~· . man a uman an ıgının ket· tek hıs' mevzuu edı"ecek meseleler ı's- b 1 'k d. ,, d' rmış p t' .. ~t ı·r erı sar a e oruma ta ar. Türk mira in resım erının asılrnıs ol- Sovyetlere karşı takip etti~ an lıa.":.":"ıne addüm eden siya- atırmış ar ve ı i iışman vapu- ,..ra a va , ru u muıu e ı h"k. t' b' k ·ı 1 1 1 i · t' 
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~l b la ter ticari ister siyasi mahiyette "deli h - t kt lard n t .. t . u ume ı, ırço vesı e er e ng • duğunu o~nmış ır. Mareşal laşdan taktik şu olmak ıerek 
er ve un nn netice- runu cı surette asara ugra • "? a a _ecavuz. e ~ış ve liz • Türk muahedesinin bu ve • Petain, Darlan'n eski mpharip- tir: 

ı._,inki$af eden bazı vaziyet· osun, açıkça atördük ki Sovyet mışlardır. Dınyestere dogru J!erı çekılmekte .b 1 ri ba d ıd··· i b·ı 1 · .. h ı· · te · 1 Al llQ:kında sıze tafşilit ver- hükumeti Amanya ile olan mü- Ingiliz tayyareleri tarafından olan kızılorduvu takipte bulun- ~~ e ~ /' A"f a ge ıgı~d· ~ • ter,;._n muza etre ıkn; d"mın~ çadış- d" man erkanı harbiyesinhı şim 
iat.erim. Meclis ve memle- ııasebetlerini JCiiçleştirmemek en- işgal altındaki mıntakalarda gün- mustur. Kızılordu Dinyester üze- ırmış ~k ~ -~Z'!'an~ı_ı b: ~n ~n bı,,.şk.nı zaDannelame e 1~· t ~n :.n 1 d ıye kadar diier harp cephelerin. 

bu mesele haı.ıur.da tam bir dişesiyle bizimle müzakereye düz yapılan bir akın teşebbüsü es rinde mukavemete hazırlanmak- ~~a t . ut ume ! Y e2; 1.at ad, d kr nd,. ~mnkıye 1~St ı- de.1takip ettiii plan. evvelce tesi~ 
noktai nazar kabul etme· ı?irl$me~e hazır delildi. nasında 22 düşman tayyaresi dü _ tadır çımıze 

1
emma vHmış v~ .sonb '-~ rafa ın a a en ısıne ıymet ı a- ed ı mis bulunan miistahkem mü 

Bizim vaziyetimiz de açıktı. şürülmüştür. M~rkezde terakkiler, bilhassa saat !8r md.a muahedemızın. a-.ı tarlar temin etmiştir. afaa hatlarını bir tarafa bıraka-
C6zıerimlz hedeftedir. Bu Biz de Sovyetler Birliii ile kar- Dün gece hava kuvvetlerimiz Grodno mıntakasında kaydedil- ol~u~u hır kere daha teyıt et- I rak cepheyi en zayıf tarafından 

Hitlerin Almanyasıdır. sılıklı menfaat ve hakiki bir mü- Taymis nehri mansabındaki li . mistir. Bu ilerlemenin hedefi, mıştır.,, nglDzler vurmak ve sonra çevirme hare 
Ul edelim ki bu Almanyanın tekabiliyet esasına istinat ettni- man tesisatı ile tngilterenin cenu Baltık devletlerinin ihatası ve H. Belialuinın sözleri ketiyle hem orduyu imha etm~k 
.. ~i. de bir hedef üzerindedir. vecek bir anlasma yapmaıt hiç bi şarkisindeki limanları bom bar bunların kurtanlmasıdır. Sovyetlere Asker hem de miistahkem hattan kıy-
~ef de İngiliz İmparator _ bir zaman derpiş etmemiştik. dıman etmiştir. Büyük yangınlar 801 cenahta Mareşal Manner- Londra, 24 (A. A.) - Avam metsiz bir hale getirmektir. 
L,ur. O İngiliz İmparatorlu- Halbuki Sovyetler Birliiinin Al- çıkanlmıştır. heim. müsellah vaziyette bekle.. Kamarasında Eden'in beyantm- Sovyetler daima bir Alman ta. 
" bu Almanya takip etti.ti manya ile olan paktına nazaran Ingiliz muharebe tayyareleri mektedir. Fin Maresalinin teda- dan sonra bazı hatipler söz almış.. Gönderecekler arrumnu bekl.-dikleri ve Polon· 

tahakkümü yolunda haklı böyle bir esas bulunamazdı. dün gece Almanyanın şimali gar füi rolünün hedefi General Fal- lardır. Bu arada eski harbiye na- vahlara da itimattan olmadıill 
bihakkin başlıca mlnia Bütün bunlar Von Ribbentrop bisi üzerine az miktarda infilak kenhorst Murmansk ile Lenin- 7.ln Hoare Belisha Türkiyeden (Baş tarafı 1 incide J iein eski hudut bovuncıt Stalin 

görmektedir. Sovyet Rus un yukarıda zikri J(eçen beva- ve yangın bOmbası atmışlardır. Si ~rad arasndaki muvasal~vı .. kes- bahsederek demistir ki: Maamafih olan olmuş, ve hattı dive mi~tAhkem hir llat ril 
istilası bir netice delil. bir natının hakikatte ne kadar asıl- villerden birkaç kişi ölmüş veya mek ve bu suretle her turlu İn- 'Eğer Türkiyeye yardım etmez- dünya bugün içine yuvar cude şretirmi!ıılerdi. Bu 1ıat ne 
dır. Hitler, Sovyetler Bir dan iri bulundu~u 1töstermek yaralanmıştır. Birço'K evlerde isa (?iliz ya~ımı12ı jlavri mümkün sek, Türkiye Almanyanın Asya- !andığı kanlı facia il~ karşı kar- Fransızların JWaıinot hattı gibi 
hücum etmekle bu bü- tedir. bet vlki olmuştür. Uç tayyare kılmak ıçın uJ(raşırken, kızılordu daki ihtiraslarının tahakkukuna şıya kalmıştır. ver altıncfa celik kalelerden, ne 

devletin askeri kudretini Sovget büyük elfiaiıne düşürülmüştür. va Finlanda yolunu kapamaktır. ve menfaatlerimize karşı taarru- -Mister Churchill'in iki sene de Almanların Zigfried hattı ,;. 
I 

M ht 1'f kayn kl d b"ld' il zuna yol olacaktır. Suriye seferi- . . hi beton duvar ve istihklmlar-
~ ~~eW:~!ee~~zledo!:: verilen malWnat ngUizlerin hüeumu L:nin~a'da d:~r b~~ F~ ı~ ;~ nin bitirilmesi tacil edilmelidir ~el ısteyı~ te yapamadıjını, hi· dan müteşekkildir. Sovyetler me. 
zaman Şarkta buJ{iiıı v-a llleselaıln baska safhaları da vardır: .. Lo~dr~,. 24 (~.A.) - Lon~r~da man ileri hareketi teevvüt etme- ve diğer taraftan askeri sahada <1:ısat. k~n~ı~den ~ah~uk et- wenin usunluiunu nazarı dikka 
re hasıl olabilecek endi· Başvekil bir mtlddet evvel mecliste oğrenıl~ığıne gore, ~rtesıyı sa miştir. Finlanda, simdilik pasif Türkiyeye emniyet verecek ted- tırmışt~ .. Şımdı ~ngiltere ile Sov te alarak bffsbtitiln ba!llka !tir sis. 

beyanatta bulunurken tehlikenin mu- lıya baglıyan gece Ingılız bombar bir hattı hareket takip ettnekte- 'birlerin alınması da müstacel yetler ıttif~ halınde bulunuy~r- tem, bir mffdafAa hattı vOcnde 
şen kurtulmak ümidinde- hakkak oldutunu Sovyet devlet rei- dımafı tkyyareleri Almanyanın dir bir mahiyet arzeder. Hitlerin kur. l~ demektır. Fa~la ~larak bu ı~- tretirmiılerdir. Baltık denizinden 
.1' imdi Almanya Sovyetıer sine haber verdlJlnl söylemişti. Baş- garbında ve şimali garbisindeki Flnlandanın Rwua•- kar11.ı nazca hareketini de anlamamız tif aka UZB:k~ Amerika da dahil Karadenize kadar uzanan hudut 
~ine karşı takip ettiii "mien vekilin bu ikazı hadiselerden bir kaç hedefiere hiıcumlarda bulunmuş •• ,,.__ ~ lazımdır. Bunu ümitsizlikle veya addedilebılır. boyunca 100 kilometre ıenlşlifin. 
" da izah edilen siyasete gün evvel yapılmıstır. }ardır. Dün mulifelif harekat es- olan taahlautlerı bir hesapla yapmış olsun, i~al- Ingiltere ve Amerika Sovyet de bir saha iiurinde bulunan bil. 
U$ bulunuyor. Hitler di1)1o- Biz, hariciye nezaretinde elimizdeki nasında 20 Alınan tayyaresi dü - Stokholm, 24 (A. A.) _ Salı kar bir hitabe ile diğer bir kaç Rusyaya ve Sovyet Rusya bu tiln köy. eehir ve kasabalan 1ual-
~ı~~J~~~a9iyr:!t: maldmata nazaran Hitlerin mutat usu- şürülmüştür. sabahına kadar ne Finlanda kuv- memleketin de müzaheretini ka- devletlere nasıl yardım edebilir· dınrak burasını kas aemaz, ker. 

biç bir zaman 
0 

kadar uzak- lune sadık kalarak ademi tecavüz vetleri tarafından ne de Finlan- unmaktadır . ., ler. Coğrafi şartların buna ne van Keçmez bir çöl haline ,etir-
paktınm duman perdesi arkaSJnda dadaki Alman kıtalan tarafından Daha sonra söz alan muhafa- dereceye kadar müsait olduğµ miııler. M)nra bu sahanın altını 

ıştır. İnsaniyet, bu si- Sovyetler Birlltlne hücum edecetıne Habeılstanda Agaru her~i askeri bir harekete baş. .:akar mebus Winterton, büyük düşünülecek bir meseledir. Fakat elektrikli mayinlerle doldurmn41. 
hMdm olan "dünya ha· kani bulunuyorduk. Bapekilin muva- lanmamıstır. Bu cok nazik za. 'Britanya ile Türkiye arasındaki bu anlqinanın ilk mühim neti - lardır. Bu mavtnleri idare eden 

eti,, tezini hiç bir vakit u· fakatlyle elimizdeki tnaıcıımatı Sovyet manda bile Finlanda hüktimeti. vaziyetin tavazzuh etmesi lizım. cesi şudur: Almanya için Sovyet elektrik mnkezi memleketin i-
h am~ıdır. Her bir. muahe- B,üyük Elçisine tevdi ettim. Ve mem- ve Sedelle Rusvaya karşı olan taahhütlerini ~eldiği mütaleasında bulunmuş. Rusyayı mağlup etse dahi sulh rindedir. niisman ordulan hu sa-
ı:~ bır ~~t ve her bır anlq: leketinl tehdit ettlllne kani bulundu- harfiyen verine JCetirmektedit. tur. kapıları tamamen kapanmıştır. baya girdikleri takdirde dütmc-
ıt~er ıcm y~ni bir tecavuzu tum tehllke:ri haber verdim. Büyük Zaptedil• Nitekim Moskova muahedesi mu- Winterton, Türklere kar$1 bü- Dünyanın bütün kaynaklarını el- 1ere basılarak ı,u hat bemava e-

~llft..bır perdedır.. eJçhı1n talebi üzerine de ellmlzdekl cibince, Rus askeri nakliye vası- yük bir hayranlık duydukunu !erinde tutan bu üç dev devleti dilecek ve bu sureti"' dftmaan or .. 
yellerle mıuuıae6etler malömatı kendisine vermeyt vazife bil Kahire 24 (A.A.) - "Teblia,, taları Pazartesi j!Ünü bile Sov- söylemi•, Türklerin muazzam mağlup etmedikçe Almanya için duJan imha olunabilecektir. 

'Ul(ün mevcut ve müşkül ve dlm. Fakat bu vesiyle ile bile Sovyet Habeşistanda: CenUl>taD Ha- yet hududundaki FinlAnda yolla- müşkülltını kabul etmiş. "Fakat, sulhe kavuşmak imklnı kalma - Alman erkinıharbiyesl bu haf. 
eli diplomatik vaziyet i- hlikftmetl Almanya:ra karsı taahhüt- bq vatanperverleriyle itbirliii nndan .ıeçerek Hanl{ö yanmada- Türkiye Ribi ehemmiyetli ve şe- IDl§tar. Bu üç devleti yenmek te h arkadan eevirerek istimal e ... 

e İngiliz - Sovyet münase· terinde blr f(lphe u7anmamaaı için her yaparak ilerliyen Jata1arımız sındaki Soıvyet üssüne aitmlşler- refli bir memleketin b~ bu- o Radar basit bir iş deifldir. dllemlvec"'k ltil' hale sretlrme'k ı. 
"nin ıeçlrdiği temevvüeleri tarlG ftltlr ~ ce1dndl. A.-ru ve Sedelle'yi iaal etmis- dir. Dün Finlinda üzerine hava \undulu vaziyette bulunabilece. lqilterenin bugün için yapa - ,.ın 'biri eimalden Finllndadan, 
boylu tahlil etmek h ebir Ba. bir kae batta enel TUlnıa ıet- Jer ve 400 esir almıf}ardır. akını yaJ)ılmaınıstır. li zamanlar ~~· ~ ~~n bileceği en büyük yardim, garp diferi Bomanvadan Besarab:va. 
temin etmez. Bu mönue- mllti. Çok ,..uıc1a zuhur edecell an- İsveç gazeteleri, $imal bö}Resin ~ tarafta oldulunu bıldırmesı li- cephesinde hava taarruzlarını art lmdudundan iki kolla ba lıattın 

lerden bahsederken en esaslı laplan bu hadiseler tahmin edlldıtl deki askeri vaziyet dolayısiyle mndır . ., tırmak suretiyle Almanyayı taz- arkasına sar'kmıya tesebhtls ede· 
IJl'!'t'll()•· ... tı hatırl~tmak yerinde o- cihetle Moskova büyük elçimiz istişa- Almanyanın Yeni Sofya İsveç hükumetinin derhal alını- ~~şvekil 'church!:ll: . '.Bu ~.e yiktir. Zaten on beş gündenbe~ rektir. Cenuptan ve ~ma1clen ıe. 

re ~ tiOJ'Ok Br~" da• .sil· EJ...im ya mecbur olduku kararlann e- mıılaha.zal11rdır.,. Sözlerıyle .mu- lngili.ı hava kuvvetleri geceli 1P.n bu lmllar Ukranya ovalannda 

lie(i
835 te Moskova'da a-ı dl. B671e bir anda onun 'kıymetli tec- .,,_. hemmiyetini kaydetmektedirler. dahale etmiştir. ..n ... düzlü taarruzlarına devam et- hirleceeek ve hem mllclafaa hat .. 

~ ... :rç Bertin, 24 (A.A.) -=. "Stefani,, fih w t rt " ı · a~ rtıetiyle bir deklirasyon rilbeslnden lsUfade edllecetıne kani ı- Hari i N zırm t klif" üzerin Leton:va ve Litvanya mmtaka- Maama . in ~ ~ ~z enn.e JJlekte ve Almanyanın sanayi hn1 hem 4e Soyyet ordusnu ar• 
tmek hususunda mutabık dim. Nitekim 6:fle oldu. Memleket ve Füh~~~ ıa:ı ~ ,Ju ~ larındaki Bolşevik aleyhtan ha- devam ederek: "Tl:!rkıyenın İnJC.ıl merkezlerini tahrip etmektedir. 'lcadan cevirmi~ olacaktır. • 
ıştık. Bu dekllrasyonda ez- Avam Jtamaran Slr stafford Crlpps'e k d a , ~uAl reketin ehemmiyeti ihmal edile- terenin büyük. dusmanı ile bır Ingilizlerin verdiği teminata göre S ti · Taktiği" 

, e demliyordu ki: çok mQskfil sarttar içinde bal&l'dıtr sek uman anı Beckerle Y~ .•. - cek Jibi ddildir. m~e imzaladı~nı eöylemiş bu hava taarruzları her gün bl • ovye erın 
Başlıca beynelmilel siyasi isten dola71 iki 'kaUı borçludur. Ar- ~y~fya orta elçiligıne Şarki PrU61/4f/O akın ve: "İki düşmanla nasıl ~yni .~- raz daha artacak ve Almanyanm Bana mubbil Sovyet1erfn de 

lelerin hiç birinde ild hükil- ut_Ulbn ~bepler dola711i7le Slr 11D • Be ~.~a d~. olmak mümkun- garbinde ne kadar sanayi merk~ şöyle bir taktik takip etmeleri 
...... T .. .., iz arasında hiç bir menfa- Crıpps, vaktiyle t:Uplomattann çok e- ta rli~ 24 (A. A.) ah h s;;-ıet dur? Sualmı sormuştur: zl varsa hepsi tahrip edilecektir. muhtemeld"r• 

fhtillfı yoktur.,. hemrnı,et verdikleri ve lfmdl ancak Biz bu akide,! her zaman takbih et- vJfe~i: ;.k~nP=ya ya~~b~ Church~l, .tek~ müdahale e- Görülüyor ki, Almanya Sov - Sovyet o~cİuJan ..,nraclan lgat 
llu kelimelerin sarih ve acdc kelebeklerin 6mr0 kadar kma bir ha- tik. Fakat fimdi bunu düşQnmenin sı- akın Alman tayyare dafi batar- de~ek. demıştıı: kı: yetıere laarruza geçmekle başına edilen yerlerde düşmanı oyalıya-

"ların bi~ izahı olduiuna ve yata malik olan pakt~la anlaşmalara raaı delildir Rusya, lhtarsız ve hal· yalan tarafından tardedilmiştir. 'Müzakerenın bu yolda devam büyük. bir bela almıştır ve bu be- rak tedricen çekilecek. ve Stalin 
ınemleketın bu kelimelerle milşablh herhanıt bır. anlaşma yap- nane bir seklide fstilA edilml~tlr. Dü.,man tayyareleri 0 kadar mü- etmesi ~~ menfa~tlere_ U!• IAnın içinden çıkması o kadar ko- hattının arkasına kadar kat'I bi~ 
edilen mefhumu kabul et- madL Maamaflh S1r Cripps, nOf~ ve HattA Almanlar bile, bir tahrik oldu- essir bir müdafaa ıle karşılaşmış. wn ddil~ır. Cok vahım ~uşku- lay olmıyacaktır. harbe .rirmekten veya düşmannı 
le kar$11ıkli istifade edecek- hareketlerl ile, İnıtliz hük6metinln, iunu ciddi surette ller ıri.ırememifler- . . .. . litla çevrılmiş olan ve vazıyetle- h • k b • vü d 

h k dar 1935 ten SovJetlerle olan mllnasebetlerin nor- dlr. Ruatar kendi em"'-tlerl için dö- lardır kı, derhal ııerı donmıye tini t vzih etmek istemiyen ve- cep eyı. Y•!ara ır cep c.u !' 
. ve, er ne a tedfthıi uy"' mecbur olmuşlardır. Atılan bol'll- a . 1 tı ri h 5 t R 1 geirme1ıne ımUn veruıekten ı(tı. 
iki memleket arasındaki mü- mal seyrini takip etmesini il vflf07orlar. Ayni zamanda dllnyaya balar kırlara düşmüştür. ya edemıy~ ~azı dev e. e n 8.t- ovye esm nap edecektir. Almanlann CeDU• 
betler bir ~k deliıtkliklere Sovyetl.er Blrllline anlatmıya muvaf- hlklm olınl)'a çalıları adamla mücade- Kütle halinde taarruz tı hareketmı ıncelemevı ve taym bi Prusyadan hareket eden kuv· 

kalmı1S8 da, bu kelime le- fak obnuttur. Bil7Qk elctml& Moako- le ediyorlar • Bizim de 7etılne vazife- eylemeyi arQtırmamalıyız.,. T ebl:.I vetlerinin llerleyi-1 ve hudut tl• 
hzılmasmda mutabık kaldı- ve" d6ndQIQ zaman İaıiliz hükılme- mfz budur. Bu son tecavüz karıı- Berin, 24 (A. A.) - "D. N. B.": ~ zerinde bulanan bir iki ısehrl a• 

zamandaki kıymetlerini tinin açıkça Scwyetıere )'ardan etmek aında K871"etleriml&I ıevsetmek delil. Alman muharebe tayyareleri, sar Mu••tt-.81.•-- Beyru+ ( Bat tarafı 1 incide ) lışı bu bakımdan mtihim olmasa 
afaza ettiklerine her za- niyeUnde oldulunu 167Uyecek ft tekalt etmek mecburiyetindeyiz,,. ki Avrupa cephesinde muhase- 'n11u..- mıntakasmda topçumuzun ateşi cereldir. 

kani bulunuyordum. İki Sov7et h0k1lınetlne veu"da bulun•- l'inlaMtuun vaziyeti mat başlar başlamaz mütevali ile takriben 300 tank tahrip e- Verilen ma1'1m ta ö Alma 
l!ketimizin siyasi sistemi rak bu ,.ardım ifini tamim ve tedvir F.den, Fin'*--'- hakkında da}Ralar halinde Sovyetler Birli- Kap1lanncla dilmiştir. 1ar Eyltilün ilk ahaf!-~~- L-.1~: 

_ytU__,_e ---'-ta.ıı-- y edecektir uuıua da x.indeki askeri ehemmiveti haiz • ........ _ _.. uymllIIUUL uu-. aea- • '2!Ulan söylemiltir. ~ J Bleloatok ve Brestlitovlk is- Raa,_a seferini hitlreceklerini a-
tarzıanmız da J(eni• mikyasta 8 t•-•- ··--•- uT -.a _ _,, hedeflerle silih fabrikalannı, kı. ( •·· tarafı 1 incide) tik t• d d'" iddetli irin ttı Fak t 

1 
O'Dl/e Knc ,,..,,._. ~ .. u..,ıuaki J'inlinda elçisi taat tahşidatını, tayyue üslerini, __, ame ın e, usman. ' muyorlar. On hafta içinde Sovyet 

. e zı _ r. a bun ann --'··-- yeni harp sahasının şimal mınta- tardır. Tas>ÇumQZ Damur'daki Vi muharebelerden sonra Setir cu ordusunu mağltip ederek burada. 
lıııllll[~b-lri bu"'1n kar$1SU1da bulun .,_,,._ kasındaki hadiseler hakkında be. =~~1:~h:::rşi!rt;:larıııı chy mevzilerine karp faaliyete zütamlarımızı 1teri çekilme~ ki harbe nihayet verdikten sonra 

. uz siyasi meselelerin rea- Son S(lnlerde cereyan eden hadise- nimle görüftü ve hük.Uınetinin geçmif bulunmaktadır. mecbur etmiş ve Kolno, Lomzha hiitün kuvvetleriyle J\f11ıra v~ 
nni bir an bile karartamaz. lerl müteakip, Rus büldbnetı ne ara- bir mesajını verdi. Elçi, Finlin- Berlinin iki tekzibi Ha- L-•Wtı ve Brestlitovsk'u işgale mu - fnJ[iltereye yükleneceklerdir. 
any~ Sovyet RUIYa~ mJZdakl mOzakerelere devam edDmfı- da hük.timetinin bu baptaki hat- Be lin A ) y ıvu nar~ vaffak olmuştur. Fakat ita müddet zarfında in 
kasdı ve musammem bır lir. Bu milkilemelerin bütün netice- tı hareketinin tamamiyle tedafüi • r · • 24 (A. · --: .a!1. res- Kahire, 24 (A.A.) - "TebUI,, Hava kuvvetlerimiz kıtalan- T ı Almanla •-ki • 

........... _ hareketinde bulunmut- ıertnı 851Uyecek vaziyette delilim. ir h ttı h mı bir mebdadan bildıriliyor: Suriyede bombardıman tayyare- mızı, tayyare meyc:İanlarımızı P ~ er k 1 rinnia prpı· -nla sa-
Buncian ild sene evvel Sov· Fakat ..x..w•-bWrlm ki, So·-- b .. a areket teşkil ettiğini Muhtar bir Litvanya devleti f. . . .- de u-.t lim --1.A- t k la __ ,_ r1' nayı mer es e • , ıma !'nı 

B' . . . pınu - 3 "1"' •3·... ve böyle olmakta devam edeceği- lln edildi~ hakkında yabancı lerımuı un ..,._3 • .,. .. anm • ~'"' mın a a n ve .-e ve tayyare llslenni miltemadı su 
bl.....-: ırlilı il~ Almaı;ıya ara- ler Birlili büyük elçisi Ruayaya u- ni temin etti. Elçi, ayni zamanda, memleketlerde dolqan haberler da dilfman aemi]erine hucum et hedefleri düşman hava hücumla- rett,. tahribe lmkln bulacaklar· 
.."IQQa bir ademı tecariz paktı kert ve tkt!Adl birer heJ'et sftnder- Jl'inllnda il~ Sovyet hüku~ti a· Berlin mahfillerinde teyit edilme- mi§fir. B~ destroyere tam bir l- rma karşı himaye ederek ve el t ·ıte 1 did te h 

etmlıslerdir. Bu paktın im- mek hususundaki tekllttmlzl Sovyet rasındald dıplomatik münasebet. ekted" sabet vaki olmuş ve sanıldığına mukabil hücumlarda kara kuv- ıru.::1ıu~ 5·~ :n ':rpıa a 
dan sonra Almanya Sovyet- hükOmetlnin kabul ettlllnl blldlrmlf- lerde hic bir de~siklik olmadıJı- m ır. * göre bu ~emi batmış~ır. Şimal vetlerimizle işbirlili yaparak ;.• U: ::: ~m de at mı._ 

Birlilinden hiç bir efkiyette tir. Bu heyetler, müşterek pyernlz o- nı söyledi ve. hükıimetinin harbe B rlin 24 (A. A.) _Yan res- men~. ğinde ba~h ?ı~ tıcaret muvaffakıyetli harekatta bulun .!i 1 va e !" h~r ım:n .arınılcn 

' 

mam••tır Fakat Alman- lan Alm• .. -"" math1p etme~ hu-·- rükl · e ' e te r 1 t r E el muştur Bunu'"n tayyarelerı'mız •ilnnd~-lllec. Jd'e ın sair e mıyerelc L, ~ ......,_,,_ ,... a.. s~ enmı. yece.gmi ümit ettij{ini m"ı hır' membadan bildiriliyor: ge. mısın a s v.e ı mış ı . ~ : ""' .. ou. uırdenbire ve hic bir ihtarda sunda s-_..__,,,lecek ıa-etıerı telif e- - tt El k gec d ~e t l r 1 ve hava· dafı' bataryalarımız ara- a ... • et rı .e1 ya.pbı ması ve pek .. u...... .,. iiave e ı. çıye verdiği temi- Alm a ile Finlinda arasında ı ,. e u~ raız ayyare e ı, ı- z -v 
madan darbeyi indirmiştir, deceklerdir. natı senet ittihaz ettiğimi ve hü- 1" any sonunda Aaland adala- mana bir hücum yapmış ve bom- zimiz üzerinde 51 diışman' tay- delilid~:. ven meıı unun en a(ı 

bir protesto notası verilme· Sovyet hilkömetl, Derde yapdacak kfunetinin takip etmeyi arzu et- r:~n;fuıanyaya kiraya verilme- baların havuzlar arasına düştüğü yaresi düşürmüşlerdir. Bır duş- ş·· h . 1 . 
lll \'e hiç bir müzakere cereyan olan askeri işblrlljlnde yardımın mü- tiğini bildirdiği hattı harekete si hakkında bir anlaşma imzalan- görülmüştür. Avustralya hava man tayyaresi de avcılanmız ta- _up esız Aln:ıanlar da ncılte-
Cıniştır,. tekabfliyet eeasma istinat edeceilnı itimat beslemekte old,u~umu söy dığına dair yabancı memleketler. kuvvetleri tayyareleri, Şam. Bey rafından Minsk civanndaki tay- t~Üı :,m•;tn ıhm~ e~ecek .le 
lnt1iltere Sovgetlerle bize sarahatle blldirmlıtlr. İngiliz hil- ledim ve bunun Finlanda içirt ce yayılan .... yialar, Berlin si-yasi rut yolu üzerinde bir miktar mo- vare meydanına inmele mecbur 

1 
ebril 

1~:k ah at. şair ta Onyantın 
kllmeU bu tarzda hareketi kabul ve d x.-. yeırYA-e y 1 ld x. ~ k 1 ed'lm" t' en yu arbın yaparken n· 

.U1tin ••'•---""·'! en Oırı& ... ve ,..au o o UırıU· mahfı"llerinde teyit edilmemek~- törhi na liye vasıtasını mitra • ı 1$ ır. .,·ıt ı b' t d b ·~ --,-.- tuvlp etmlftlr. nu ilive ettim.,, Pazar ve ıpuartesl ıünleri. Sov •
1 

ereye esas 1 ır aarraz a u tcsen bu münasebetle Alman SovyeUer birllline karşı. her tOrlU Eden. nutkunu şöyle bltlrmi~lr: dir. !!:i::inP. tutmuş ve tahrip yet kıtalarr. takriben 5.000 ka- lunmaları hayli f(Udilr. 
ıye Nazınnın IOn sahte be- resmi ve mOkarrer taahhOtlere raı- "Bqvekilin, bizim namımıza tekrar Norrıe(in cenup dar Alman subay ve eri esir et- Slo k da H 

~tını zikretmiftlr Beyanat men 7apda~ bu tacavtız. Almanlarm taahhüt ederek izah ettlti gayemiz. sahillerinde Alman Beyrut ltapıltınnda mittir. Son haberlere J[Öre, pa- va ya arp 
"jllrı~nlatana lf ttikçe artan bir su

İn,illz krtalarmm ihraç edllme
ltarsı Alman kıtaları Bu1pr ve 
n topraklarında tahılt edilirken 

tUer Birliii .lnıiıtere ile anlaaa-

~ ~~ Yusoslavyaya açıktan açıla 
L~ mtızaberet etmek ve lfzlldeo 
~ ukerl yardnnda bulwımak, 
.~en Türklyeye ıarantl ile tesir 
lllı-ak Bulıartatan ve Alman)'aya 

S ~avüzklr bir vaaiJ'et aldırmak 
tıh:'eit 1Ureti7le Alman7Q1 arudan 
,~ te19bbüs etmiltir •• 
~ beyanatına ıu suretle 
, •ın etmıştir: 

l'ıctı 8untar, Hitler'in ittihamta· 
~ r. Bu ıttihamlar karşısında 
A1_8hatıa beyan etmeliyim ki, 

~ ~ istılasına maruz kalma
il evvel Balkan mılletleri a • 

son ihanetini ve -eter hAlA delile lü- dejlşmez hedeflzlm, Bitlerin ve Nazi hazırlığı Ankara, 24 (Radyo gazetesi) - zar J[ÜDU dü'6f'ülen düşman tay-
zum varsa· Nazilerin hudu~z ihtl- rejiminin imhasıdır. Bu vazifede nlhal Londra radyosuna göre, Beyruta varelerinin adedi. birinci teblil- ilan Etti 
raslannın clhantümul mahlyetınln son zaferi kazanıncaya kadar asla sende- Londra, 24 (A.A.) - Norveç doğru ilerlemekte olan Avıa;tral- de bildirıldi~i gibi 65 dejlil fa-
bir delillnl teıkil etmektedir. Hitler lemlyecetız... Ajansının bildirdiğine göre, Nor- ya kıtaatı Beyruta Ul kilometre kat 76 dır. ' 
verdili söze ihanet ettilinl bir kere BerUn geni veıikalar veçin cenubu garbi sahilleri üze- yaklaşmıştır. Inglliz donanması Pravda'nın makaleıi 
daha iabat etmlftir. Filhakika bir ıtın • ' rinde Alman faaliyeti birdenbire bu sabah havadan ve denizden 
pakt 1mza1a71p erteli tün tecavüze neırıne luızırlanıyor artmıştır. Norveçlilerin büyük. Beyru\u bombardıman etmlftir. 
ııeçmek, k11111 oyala71ct tatlı sözler 961 Berlin, 24 <A. A.) _ Yan res- mikyaslarda bu mıntakaları der-
lerken baharda bombalar ve tanklarla mi bir kaynaktan bildiriliyor: hal tahliyesi emredilmiştir. 
konU§mak, hep onun milbah ıörduiO Alman hariciye nezaretinde. Bu haberlere göre, Oslodan gar dan geçmekte ve cenup sahilinde 
MYlerdir. Buıl1n hfç bir Nazi edebi· İnl(iliz _ Sovyet işbirliii çerçevesi be doğru mütemadi Alman kıta - Kragerö'y~ kadar inmektedir. 
7atı dün)'ayı aldatamaz. HOk6met ,e- içinde İrı•ilterenin Moekova bü- ları harekifi yapılmaktadır. Sahil Norveçlilerin büyük mikyasta 
killeri ve cotraft vaz17etleri ne olur· yük elcisi Crippe'in oynadı~ı rol mmtakasmın büyük bir kısmı ta tahliyesine büyük bir enerji ile 
• olaun bCltUn memleJı:etıer Nul sis- hakkında pek yakında sansasyo- mamiyle memnu mmtaka iline- birdenbire bafl•nmlftlr. Trond • 
t.ninin kendi emniyetleri için ne va· nel beyanat :vaı>ılacalı, yabancı dilmiştir. Bu mmtakalara girip helm ctyarmda Oberlandet mm· 
hbn bir tebllke teşkil ettllinl anlama- eazetecilere bildirilmis ve nesre. çıkma müsaadeleri pek istisnai takaaııdh büyük mikyuta mezru 
bdır. Diler müllhazalar ne olursa ol- dilecek olan veııikalar üzerine ba- ahvalde verilmektedir. Bu mın - araziye Almanlar tesahüp etmi§ 
sun nazan dikkate alınacak en mOhlm zı devletlerin. fn.ıilterenin oyna- taka, dahile doğrU 100 kilometre ve köylüler derhal buralardan çı 
teY. Nazizmin arzettill bu tehlikedir. dığı hami rolü hakkında cok en- genişliğinde olarak Nordfıord'un karılm tır. Bır noktada Alman -
İngiltere, aglebl ihUmal Avrupada en teresan şeyler öireneceklerf ili- şimal sahilinden başlamakta, Sog lar, araz~ düzeltmek için hatıl 
az komilnllti .olan bir memlekettir. ve edilmiştir. nefiord'dan ve Hardengerfiord - barakaları bile yakmı§lardır. 

Moskova 24 (A.A) - Pravda 
ozetesi, bul(Ün neşrettiii bir 
basmakalede eczümle diyor ki: 

"İkı yuz milyon Sovyet vatan
daşı, niçin doğüştü~ünü pek iyi 
biliyor. Vatanperverlik hissiya
tı, önüne 1teçilınez bir cıl ~lbi 
bütün manialan yıkacaktır. Ve 
bu, bizim cevabımızı teıkll ede· 
cektir. Yaşasın Kızılordu .. 
Molotof •llrlerle görliftü 

Moskova, 24 (A. A.) - Molo
tif. dün birbiri ardına, Finlanda. 
Macarıstan, Slovakya elçilerinı 
kabul etmiltir 

( e., tarafı 1 lacide ) 
Gazetecıler sözcüden üçlü pak 

tın yeni vaziyet ile alikadar ola 
rak bir tefsirini istemişlerdır 
Sözcü, muahedenin acık oldu 
~ cevabını vermiş ve esasen J 
pon hattı hareketi yakında a 
dınlanacaktır demistir. 

Matsuolta, Sovget ve 
l tolgan elfilerile t1öriiftü 
Tokyo, 24 (A.A ) - Scwye 

Birliği ve Ital31B buyük el 
bugün lSIJe üzeri ayrı ayrı Ja 
pon Haricıye Nazın Matsuoka 
ziyaret ettniıı 1 rdır Bu zıv ret 
terden her b ri yarım r 
surmU§tur 



G 

6uzel 
Sağlam 

Ve İştahh ! 

Kullanıyor ! r················ ...................... _., 
Ç?Cuklannızı küçükten SA-
1

11N di macununu ku11an
mıya, SAı~iN di macunu 
ile günde üç defa di lcrini 
fırçalamaya alıstırınız. Güt
biiz yeti melcrini temin et
miş olursunuz. 

\.. ................ .., .. _,. ____ ------, _____ _ 

IJ MODA 
Deniz 
22 Haziran 941 Pazar günü iç

tımaı mukarrer fcvkal~de umu
mi heyette muzakcre nisabı ha
sıl olamadığından toplantının ni
zamnamenin 19 uncu maddesi 
mucibince 2!.l Hazıran 941 Pa
zar günu öğleden sonra saat 15 e 
talık edilmiş olmakla azamrzın 
Modada kfıln Klüp merkezine 
teşrifleri rica olunur. 

MüdUrlyet 
Ruzname: 

l - Klubün mali vazlvetınin 
tanı.imi zımnında İdare h;yetin
ce Uılep edilen salfıhıyeUn ve
rilmesi. 

2 - 1941 senesi için murakip 
intihabı 

3 - 1941 bOtcesi memurin 
kadrosundaki tMtliıt. 

4 - Niuımnamenın bnzt mad
deler ne lliıvc ve tıldıU ' . _,, 

,. Dr. İHSAN SA:\tİ -

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilAtı, frengi 
nokta! nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kurey
vatr sayılması. Tı!o ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilfıtı, ültra mikroskop!, hususi 
aşılar istihznr~. kanda üre, şe-
ker, Klorür, Kollc.,tcrin miktar
larının tayini. 

'9 Olvanyolu No. 113. Tel: 20981 , 

Maliye Vekaleti Milli 
Emlak Müdürlüğünden: 

Fen Memuru Alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamcs!niv tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çhlrşmak ULCrc fen memur.: nlınacakur. Bu fen memurları kôy
lerdeki hazine topı:aklarının kadastrıil tahdıt ve tcsbit ~lcrınde istıll
dam olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş tcadul kanunu hükümler:ne göre alabıleceklcrl ücret verilece!c 
\ t. yol masraflarından başka koylerde bulundukları günler için de 
harcırah hükümlerine göre seyahat yevmiyesi tedıye edilecektir. Se
yahat yevmiyesi. 150 kuruştan az olıqamak üzere ücretin tekabul ct
tisı asli ınaa~ın yuzde dordud!lr. 

il 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hükümlerine göro memur olmak için lü

zumlu şartlan haiz bulunmak, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmamak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat m<'k

fobmdcn mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mu
dilrlügunde en az bır sene muddcUc ren memuru sifatiyle istıhdam e
dılmış bulunmak, 

4 - Memuriyet yapmışsa slcilliı.itibariyle hlzmeUnden ist.l!ade e
dileceği anlaşrlmak, 

5 - Askerllkle ilişiği olmnmnk, 
NOT: 
Kadı:ıstro ve harita ililerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 
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A ranan Şartlar 
l - Aşağıdaki vesikalar bnğlı ol"l1ak şartiyle Maliye Vekiılctj 

Milli Emlak Mudurluğüne hitaben istıda, 
2 - Nufus hüviyet varak.ısı, (Aslı veyahut Noterce veya resmi bir 

makamca mu ddak sureti), 
3 - 6 kıta totograf, (Altı tuı-uk dokuz ebadında) 
4 - Mc.ırtep tasdikname veya şahadetnamesi (Aslı \'cya ınusaddak 

bir suretı >. 
5 - Bulunduğu memuriyetlere alt vesaiktn aslı veyahut musad

dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kfıfıdir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerd~ vazife ifasına mii

sait olduğuna dair hbkumet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C. Muddelumumlliginde'l mahkumiyeti olmodığma dair vesi

ka. (İstida zirine Muddeiumumilikcc tasdikli mcsruhat verılmek ııu
:rctıyle de olabilır.) 

8 - Hüsnühal klığıdı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez.) 
10 - Talip olan phıs resmi bir dairede milstahdcm ise bu daire

nin alelusul muvafakatini gösteren vc .. ıka, (Talebe m ıteallik istida 
ve mcrbutu ve ikalarm o daıre v:ısıtasiyle Maliye Vckfılctıne göndcrıl
me i halinde ayrıca muvafakatnameyc luzum yoktur.) 

11 - Aşağıda yazılı .ekılde taahhutnamc • 

IV 

r aahhütname Şekli 
Maliye YekAletinde toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayi

nim halinde bu vazifeyi kabul c;icccgimi ve en az 45 gun C\ vcllnde& 
haber vermeden bu vazifedt'n lstıfn ettiğim veya bu vazifeyi terkcttl
ğım, yahut hizmetimden istifade edilmediği veya isUhdnmımrn deva
mmm caiz olmadığı idarece takdtr edilerek vazifeme nih'.lyet v~rlldll'!ı 
takdirde, komısyon mc aisinln sekteye uğraması sebebiyle hasıl olma
sı mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai ş:ırt ola
rak beş yüz llra teminat vermeyi ve bunun için hakkımda dava ik.ı
mesinc ve llı'ım istıh..aline luzum olmadan bu taahhütnamenin icray:ı 
vaz'ı veya)lut hazineden alacağ•!Tl varsa bu alacaktan dcfatcn tak.ıs 
ve rrahsubu ve yine bu taahhut.rı:ımedcn mutevC'lrt herhangi bir lh'i
laf lı;ın d va ik me ine h.izum h sıl olursa, bu da\'anın Arkara mah
k~mclerınce rüyctını kabul ettı.!.mi t.ıahhut -.e bey n cdcrım. 

NOT: 

1 - Bu t ahhulnnme Noterce re C'n tnnz m olunac. ktır. 
2 - Nu!us huviyct 'ar kao;ındakı h[J\ !yet \iC' ıkametgahı ile ha

len bulundufu , drcsi t •• ahlıutnamcyC' yazıl cııktır. 
3 - Bu tııahhutnameye, mutesclsıl kcfıl olarnk re mi dıılrclcrdc 

\ cya Ucarl ve sınai mücssc ele ·de nı0m•1r • e wıı tah1cm vc>yohut ti
caret veya sanatla meşgul bir şahıs da ışUrok <'decektlr. 

4 - Taahhütname yukarıdaki metni aynen ihtiva etmez ve yuka-
rıkl s:ırtlan haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923) 

~ ~ , 
Üniversite Rektörlüğünden : 

Üniversitede her sene olduğu g bi bu tntll devre inde de talebesine 
ft h ırıı;ten arzu edenlere ~abancı dıl kursları açıl caktır. 23 6.941 paz.ar
tlsl gün:.i sa t 9 da ın lıyete geçecek olan bu kurslara i tırak etmek ts
tıyenler pazartcsı ve pereşmbc gilnlc"ri Edebiyat Fakültcsınde yabancı 
.ııııcr okuluna mur caat ederek isı:nlerini k ydcttinnelıdırlcr. (4952) 

İstanbul Levazım Amirliğinden .. Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

. Aşağıd~ yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller· 
dekı Ask.erı Satınal~a Ko~isyonlarmda y~placaktr. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mck
tuplarnı ihale saatlermden bır saat evvel aıt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri Komis
yonlarında görülür. 

Tutan 
Cinsi Miktar. Lira 

Koyun eti 54,000 kilo 21,600 
Ayşekadın fasulye 100,000 

" 15,000 
Sakız kaba~ı 100,000 •• 5,000 
Kuru ot 2,000 ton [20.000 
Kuru ot 540 

" 32,400 
Kı.ıru ot 460 

" 27,600 
Kuru ot 325 

" 19,500 
Kuru ot 1,675 ,, 100,500 
Kuru ot 1,505 

" 94,063 

Kuru ot 2,229 
" 

183,892 
Sığır eti 420 

" 189.000 
Kuru ot 400 .. 28,000 
Kuru ot 400 

" 28.000 
Kuru ot 400 

" 28,000 

** 

reminatı 
Lira 

----
1620 
112.5 ) 

375 ) 
7250 ) 

2430 ) 
2070 ) 
1462.50 ) 
5275 ) 

5982 

10.444.62 
t0.700 

2100 
2100 
2100 

İhale glin, saat n mahatli 

4 7/941 
30,6/941 

1 17 ·941 
2/7/941 

4 7/941 
4 7/941 
4:/7 1941 
217/941 
3/7/941 

11 Erzurum 
13 Hadımköy eski 

komutanlık hah 
çesi. 

15 Bolayır 
16 İzmir Lv. A-

mirliği 
11 Bursa 
16 Bursa 
16 Gelibolu 
16 Gt>libolu 
16 Gf>libolu 

1,70 - 4741) 

J'\.şağıda ya~ılı mevaddın e~siltmeleri hizalarında yazılı şekil ve ~ünlerde Çorumda Askeri 
Satı~alma ~omısyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklü mektuplarını ihale 
saatınden bır saat evvel Komisyona vermeleri ve açık eksiltmeleriı'.ı belli vakitlerinde Komis
yon~a .bulwunaları. Evsaf ve şartnameleri Komisyonda .!!Örülür. 
Cmsı Miktarı Tutarı Teminat! 

Kilo Lira Lira İhale gün , !'laat ve şekli 
----

Bulgur 100,000 15,000 
Kuru fasulye 80,000 15,200 
Yarma 80,000 9,600 
Pirinç 30,000 L0,200 
Kuru sogcrn 20.000 1,000 
Saman 350,000 7,000 
Kuru ot 350,000 H.000 
Odun 1,500,000 !2,500 
Sığır eti 250,000 i2.500 

Patates 50.000 ~ 5,000 

1125 
1140 

720 
765 
75 

525 
1575 
2250 
4fi~R 

375 

s 7/941 
3 7/!Ml 
3/7/941 
3 7/941 
3 7/941 
3/71941 
317/941 
417 /941 
417/941 
4/7/941 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
10 
11 
12 

Kapalı zari 

" " 
" .. 
,.. ,, 

Açık eksiltm. 
Kapalı zarf .. .. 

" 

.. .. 
" .. .. 

(86 - 4757) ,,. ,,. ,,. --Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri Erzin- 6000 ton nakliye kapa1 ı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Beher to
nun tahmin bedeli 250 kuruş. 
ilk teminatı 1125 liradır. İhalesi 
7/7/941 Pazartesi ~ünü saat 15 
de Ankarada Lv. tAmirli~i satın 
alma komLc;yonunda vapılacaktır 
Taliolerin kanuni vesikalarivle 
teklif mektuolannı ihale saatin
den bir ~at evvel komisvona 

canda askeri satın alma komisyonunda 11/7 /941 Cuma günü hi
zalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesi
kalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
k?~ona vermeleri. Sartnamelcri komisyonda J?Örülür. 
Cı~ lfiktarı Tutarı 'Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira saati 

Kuru ot 600,000 27.000 2025 16 
Odun 1,000.000 22.500 1687 15 
Kuru ot • 600.00C 27,000 2025 11 

(132) r4941) 

vermeleri f l 14 - 4888) 

* 
** 

Muhtelif nakliyat yapt'ırıla-
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
4/7/941 cuma günü saat 11.30 
da Erzurumda askeri satınalma 
komisyon unda yapılacaktır. Tah
min bedeli 17,920 Ura, ilk temi
nat 1344 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. T~liplerin ka
nuni vesikalariyle teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir sa
r.t evvel k omisyon a vermeleri . 

Aşağıdaki mevadın kapalı zarfla ekiltmeleri 1171941 Salı 
günü saat 11 ~e G~liboluda askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Talıplerın ihale saatinden bir saat evvel kanuni ve
s~alnriyle teklif mektuolannı komisyon a vermeleri. $artnamc
sı Ankara ve lst. Lv. Amirlikleri satın alına komlsvonlannda 
ı?Örülebiliu (38 - 4495) 
Cinsi Miktah l'utarı ""cminatı 

ton l Lira J.ira 

Kuru ot 
Saman 

~ 

/ 
7000 
6000 

50.000 kilo yoğurt alınacakt.1r. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 27 /6/ 
941 cuma günü ııaat 11,30 da Es
kişehirde Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 10,000 lira, ilk temi
natı 750 liradır. Taliplerin kanu
ni vesikalariylc teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 

(28 - 4438) • 228,000 kilo patates kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 7 /7 /941 Pazartesi günü 
saat 16 da Kars'da askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18.24-0 lira, ilk 
teminatı 1368 liradır. Taliplerin. 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatind en bir saat 
evvel komisyona vermeleri, E v
saf ve şartnamesi komlsvonda 
görülür. ( 116 - 4890) ....... ,,. 
Asağıda yazılı mevaddın acık 

eksil tmeleri 3016/941 pazartesi 
ı?Ünü hizalarında yazılı saatlerde 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Komsiyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli saatlerde Komisyo
na gelmeleri. 
Cinai Miktarı Tutan Teminatı ihale 

Kilo Lira Lira aaat l 

Süt 25,000 
Yoğurt 20,000 
Sut .20 000 

4002,50 304,84 10 
4750 358.2:'\ 16 
3300 247 ,50 11 

* 
(82 - 4753) 

1,440,00.0 kilo kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İ
halesi 1 7 /941 Salı .ııünü saat 
16 da Merzifonda Askeri Satınal. 
ma Komisvonunda vaoılacnktır. 
Tahmin ~dC'li 97.200 lira, ilk te
minatı 6110 liradır. Evsaf ve 
c;artnamesi Komisyonda 2öriiliir 
Thlinlerin kanuni vcsikalarivle 
teklif mektuplarını ih:ıle saatin· 
den bir saat evvel Komisyon? 
vermeleri. '24 - 4434) ,,. 

40,000 kilo sığır eti kapalı 
?:arfla eksiltmeye konmuştur. İ· 
halesi 8/7 /941 Salı .ııünü saat 15 
de Çorluda askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk te
minatı 1200 liradır. Tmiolerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komis,•ona vermeleri. E v
saf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. (124 - 4898) 

... 
455,000 
?70,000 

..\L· 

21.950 
14,750 

Beher kilosuna 145 kuruş fi -
vat tah min edilen 20,000 kilo 
sade yağı kapalı zarf1a eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 9/7 /941 
Çarşamba günü sant 11 de Er -
zincanda askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tutarı 
29.000 lira, illt teminatı 2175 li
radır. Evsaf ve şartnamesi ko -
misyonda görülür. Taliplerin ka-
nuni vesikalariyle teklif mektup. 
lannı ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(118 - 4892) 

(74 - 4745) ,,. 
Nakliyat yaptırılacaktır. Tah

min bedeli 45,000 lira ilk temi
natı 3375 liradır. İhalesi 30-6-911 
Pazartesi günü saat 15 te Canak
kalede askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. (168-508·1) ,,. 

Gösterilecek beş yere teslim 
şartiyle 2250 - 2800 - 3600 _ 270 -
l 350 - ceman 11.370 ton meşe 
odunu kapalı :zarfla avrı avn ek
siltmeye konmuştur. -İhalesi 10-
7-941 Perşembe günü saat 15 te 
Bulayirde askeri satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Talin
lerin kanuni vesikalariyle tek lif 
mektuplannı ihale saatinden bir 

150,000 kilo kuru ot alınacak- saat evvel komisvona verme!t•ri 
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 71 2.250 ton~n :ahmin ~edeli 40.500 
7 /941 Pazartesi günü saat ıı de l~ra 45 Kr. ılk temınat~ 2037.5~ 
Eskisehirde askeri satın alma lıra. 3800 tonun tahmın bedl'lı 
komisyonunda yapılacaktır. Tu-1 40,500 lira 45 Kr. İlk teminatı 
tan 9750 lira, ilk teminatı 731 2037,50 liradır. 3800 tonun tah
lira 25 kuruştur. Evsaf ve şart- min bedeli 64.800 lira teminatı 
namesi komisyonda ~örülür. Ta- 4670 lira. 3700 tonun tahmin be_ 
liplerin kanuni vesikalariyle tek~ deli 66,600 lira ve ilk teminatı 
lif mektuplannı ihale saatinden 4580 lira.270 tonun tahmin bed~li 
bir saat evvel komisyona ver. 4860 lira ilk teminatı 364 lira !iO 
mclerL (14-0) (4949) kuruş. 1350 tonun tahmin bedl~li * 24.300 lira ve ilk teminatı 1822 

lira 50 kuruştur. (164 - 5080) 

Rampa iistü ile hinalar arasın- '1-
daki yol kısımları bes metre ola- BPher kilosuna 43 kuruş fiat 
rak beton iksa edilm<'k i.izere ka- tahmin edilen aşağıda ilk lf'mi
palı zarfla eksiltmeve konmuş. natları yazılı sı~r etleri kapalı 
tur. Keşif bedeli 21.072 lira 5917.arfla eksiltmeve konmuştur. t
kurus, ilk teminatı 1580 lira 43 j h~J:Ieri 10-7-94_! günü saat 11 de 
kuruştur. İhalesi 30 161941 pa - ı Tırılyede askerı satın alma ko
zartesi günü saat 15 te Eskise- n;isvonund.a yapı~acakt~r. Talit-1~
hirde Askeri Satınalmcı Kom is_ rın kanunı ve!nkalarıvle teklıf 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin mektuplarını ih.ale saatinden bi.r 
k • ·k 1 · 1 t krf k !':aat ev.-el komısyona vermelerı. 
anunı ve.sı a arıv ~ e ı .me - Evsaf ve şart.namesi Ankara. İs-

tuplarını ıhale. saatındcn hır ~a- tnnbul Lv. Amirlikleri ve Bursa 
at evvel KomısyonA vermr>lf'rı. • 1 k · (

80 
_ 4751 ) askcrı ı:;?.tı.~ .:' ma omısyonlnrm-

na da gorulur. 

Beherinc tahmin edilen fivatı 
60 kuruş olan 200.000 adet k;ır 
başlı~ı pazarlıkla satın alınacak
tır. İhalesi 27 /6/941 Cuma J?İİ
nü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 50,000 adetten aşağı 
olmamak şartiyle ayrı ayrı tek
lifler de kabul edilir. Taliplerin 
verebilecekleri miktar üzerinden 
kanuni kati tcmlnatlariyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 
Şartnamesi 600 kuruşa komis
yondan alınır. (130 - 4939) 

Her kalemin ayn ayrı ilk teminatı l"I, 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

5321 25 6385 50 
806 25 4192 

1935 
4192 

1128 75 

(172 - 50R8) 

KAYIP - $işli n üfus idaresin
den almış oldu~m nüfus cüz
danı ile Ankara Genelkurm ay'
dan 938 senesinde almış oldu~um 
terhis tezkeremi kavbettim. Ye
nilerini alacajtımdan· hükümleri 
voktur. l'u~os)a,·ya Koma nnya 
l:J28 doğumlu Bekir oğlu Mu -
tafa P cktunccr . 

25 - 6 - 941 

~-----•• Nazarı Dikkate 
Deri tiiccnrları ve Fabrikatörler 

NAFTİL -- NAFTALIN 
l ·crine Kullanılır. 

Tahlil edilerek NAFTALİN ayarında olduğu tesblt 
miştir. Umumi Satış Deposu: Tahtakalc 66/68. Tel: 22319 , ________________________ _ 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Bursa C'ez::ı \'C tevkif evinin 8/7 /!l4 l tarihinden 942 Mayıs gay 

k::ıdar 288576 kilo ekmek ''Bclııdly,.nın çıkartacağı ekmek tipinden,, 
tiyacı 13/6/941 gün(indcn 8/7/9\l giıniınc kadar kapalı :ıarf usu 
eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale R/7 '94 ı salı gun(l saat 15 de Bursa 

• Miiddeiumumiligindc icra olunacağından talip ol:ınlarm muhammen 
deli olan 37513 lira 88 kuruşun % 7 ,5 hesnblyle 2813 lira 24 kuruşu 
minat ve teklif mektuplarının mcıkılr gunde saat 14 de kadar C. td 
deiumumiligınde teşekkül edecek c-lan komisyon riyasetine vermeleri 
şartnamesini ~örmek istiyenlerln ye\•ml mezkurdan evvel C. M9dd 
mumiligine muracaatları ilfın olunur. (4762) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ilanlar 
.Muhammen bedel, muvakkat temınnt ve mıktarlariyle cinsleri • 

ğıdn ııit olduğu listesi hi1.asmda yazılı muhtelıf kerestenin her liste ın 
teviyatı ayrı ayrı ihale edilmek uzere 8/7/1941 Salı günü saat 15 
itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuhi ile Ankarada İdare binasında sı 
alınac::ıktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat 
ile kanunun tayin ettıı:i \'eslkaları ve tekll!lerini ayni gün saat 
kadar Komi,.yon Reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler iki lira mukabHindc Ankara, İzmir, 
dar paşa \'eznclerinde satılmaktadır. · 

Muhammet 
Liste 

~ 
bedeli 

No. ıı Miktarı Cinai L. K. 1.. 

1 6418,250 m3 Çam dilme 353,003 75 \7,8'0 
2 2522.400 

" 
Çam kalııs 138,732 00 8,186 

3 3037,725 .. Çam tahta 167,074 87 9,803 
(2924) • 

SATIŞ i LAN 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğund 

Şerife Ay~e Sıdıka tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 20Tl0 
numaraslyle borç alınan paraya mu kabil birinci derecede ipotek 
terllmiş olup borcun ödenmemc..~inden dolayı satılmasma karar v 
ve tamamına ehlivukuf tarafından 946 lira 00 kuruş kıymet takdir 
miş olan Beyoğlunda Fcriköy birinci kısım mahallesinin Rumkilise 
sokağında eski ve yeni 102 kapı No. lı sağı Dikrıın hanesi, solu ve 
sı Ali Rıza arsası ve önü yol ile çevrili bir kfırgir ahırm evsaf ve 
hası as:ığıda yazılıdır: 

ZEMİN KAT: Çimento aralık r.l6şemc vardır. Arkada yemlllcleri 
külmiış harap bir ahır ve çinko bölmeli ocak yerinden ibarettir. 

BİRİNCİ KAT: Bir sofa, iki oda, bir hela ve büyük bir sam 
tan ibarettir. Binanın beden dU\·arlarr kArgir içi ahşap ve haraptır. 

MESAHASl: Tamamı 178 metre murabbaı olup bu saha nz.tne 
na inşa edilmiştir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahnsı yazılı gayri menkulün tamaıı 
arttırmayn konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttrrm:ı şartnamesi 5-7-1941 
itibaren 941/230 No, ile ist. Dördtincü icra dairesinin muayyen mm 
smda herkesin görebilmesi için açıkur. İlanda yazılı olanlardaa f 
malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 941/230 dosya mm 
si;rıe memurlyctimlz~ milracaat etmelidir. 

2 - Arttırmayn iştirak için yukarda yazılı kıymetin yft7.dt .,, 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektuba tevdi 
dilccektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi nlacaklılarla diğer al~kadarlarm ve lrtffa1t h 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz .,. a 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde e 
kı müsblteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
halde hakları taDu sicili ile sabit olmadıkça &alış bedelinin paY11111111ı.aP'I 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttrrmaya ~tırak edenler arttırma sa....,,,.,._. 
nl okumuş ve lüzumlu malumatı :ılmış ve bunları tamamen kabul e 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 15-7-1941 tarihinde Salı günil saat t4 tıen 18 
kadar İst. Dördüncü kra memurluğunda üç defa bağırıldıktan eanra 
çok arttınına ihale edilir. Ancak :ırttırına bedeli muhammen kı,-m 

yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüchanı olan 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin 
alacaklannm mecmuundan fazlaya Çıkmazsa en çok ıırttıranm taahh 
baki knlmak i.ızcre arttırma 10 gün daha temdit edilerek 25-7-1941 
rihinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İst. Dördüncü icra 
luğu odasmda, arttırma bedeli satış lstiycnin alacağına rüçham alan 
{!er alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaktan meemu 
dan fnzlaya çıkmak şartiyle. en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
del elde eclilmN..se ihale yaptlmaz. Ve satrs Uılcbl düser. 

6 - Gayri menkul kendisine ı"Qnle olunan ki~e derhal veya 
len mühlet içinde parayr vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin 
evvel en yük!ıek teklifte bulunan kimse arzctmlş olduğu bedelle alm 
ra7.ı olursa ona. razı olmaz vera bu lunmazııa hemen yedi gün mt!dd 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir İki ihale araım 
fark ve geçen günler iı;in yüzde 5 ten hesap olu.nacak faiz ve diler 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmnk;;ıı.m memuriyetimizce alıCldaıı 
olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral ha 
nr, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullanm 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifnt ve dellaliye resmJnden ıo 
tevcllit belediye rusumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya alt olm 
arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte İst. DördQncil t 
memurluğu odasında işbu ilftn ve gösterilen arttırma şartnamesi da 
sinde satılacağı ilan olunur. (5 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirrlğin 
ı - "5000" adet cam matara ratm alınacaktır. 
2 - "218'' liralık kat'i teminatı Bakrrköy malmiidürlillOne ;,atır 

rak talip olanlarm makbuzlariyle beraber 3.7.941 Perşembe .c1nfl 
14 te Yeşilköy Hava mıntaka depo ~mirliği satmalma komlaycınunda 
lunmaları. (507&) 

Belediye Sular idaresinden : 
- İdaremizin fen sen·lsi için miısabaka ile bir katip alm9Calt 

2 - Aylık 60 liradır. 
3 - Musabaka 30-6-941 P:ızartcsl günü snat 10 da Taksimde Sıra 

\•Herdeki idare merkezinde yapılaca ktrr. 
4 - Mtisabaknya girebilmek Jçin gereken şartlnrı öğrenmek {here 

dare merkezinde muamelat S<'rvi~inc mürancmıt. (509G) 
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Dünkü nüshamızda 
(Basma Satışları hakkında) 

neşredilen 

Yerli Mallar Pazarı 
İlanın fiatlaıı kısmında: 

(Nazilli Tipi) Fiatları, seh
ven (Kayseri Tıpi) hanesin
de gösterilmiştir. Keyfiyet 

tavzih ve tashih olunur. , ______ , 

KAYIP - Cerkeş askerlik 
besinden aldığım askeri te 
tezkeremi kaybettim. Yenisini 
lacağımdan eskisinin hükmü 
tur . Çankırı -Cerkeş. OVHlk 
nurlar köyünden Mehmet 
~atılmış Balıkçı oflu 319 do 
hı. 
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