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~ovyet - Alman harbı 
dün sabah başladı 
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Moskova, 22 (A.A) - Sovyetler bir
ını hnlk komiserleri meclisi rei mua
vini ve hariciye halk komiseri B. Molo
tof Moskovada saat 12.15 te bir bcyan
nrunc neşretmiştir. Beynnnnmedc söy1c 
cicnilmcktedir. 
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Finler ve Rumenl~r 
Almanlarla beraber 

Finlandiyadan 
Kara e ·z ka .. 

dar sva 
hiıc m edili.yor 

B. HITLER BiR EYA • 
A E EŞRETTI 

--cı--

uYaJnız umanı de • me· 
denlyeti de o ev lı i · 

ten lıu r cağız-n 

Alm n 
Alman kıta]nrı bu sabah saat dörtle 

hiç bir sebep göstermeden ve hnrp ilan 
odilnıcksi7.in lı::ırcketc geçerek Sovyct 
arazisine taarnız ctmis]er ve bir knç 
noktada Sovyet hududunu ıreçmi ler· 
dir. fücf "'e Sivnstopola. diğer bazı yer
lere hava alanlan yapılmıştır. Hunları 
millete bildim1eğe beni hiikiimet ,.e Sta
lin memur etmis1ir. 200 den f'nzln ölii ve 
yaralı vardır. Alman tayyareleri Ro
manya -çc Fin tonraklnnndım ucmu Jnr
dır. A~·ni 7.aınandn bu topraklarda bulu
nan foncular Sov~·et kıtnlannn ate aç-

Ciddi bir imtihana girmiş olan Sovyet ordularından bir parça manevra esnasında 
~.-.,..<;;::><:.:~~.<:::>o<::>~'-'>"~.:><~~~~.<:::>.><::~><::~~.<:::>.c;:::..~ı;:::..c:::::..c;~~'><:::><::::,.<:::)o<::>~~~~~ 

Londrn, 22 (A.A) - Almnn devlet 
reisi Hiüer bu sabah Alman milletine 
hitaben neşrettiği beyannamede Al· 
manyanın kendi emniyeti için Finlandi
ya ve Romanya ordulariyle Alman oı
dulannın bu sabah Sovyetler birliğine 
karşı harekete gcçmi§ olduklarını bildi
riyor ve diyor ki: 

- Şu anda dünyanın en büyük ileri 
hareketi yapılmaktada. Alman la.talan 
F'ınlandiya fırkalan ve Norveç fatihleri, 
Norveçteki kumandanın emri altmd 
milşterclmn şarki Pnısyadnnltarpat1nr 
kadar ilerliyorlar. 
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HAKKIOClKOCLU 

1939 yılında Sovyet - Alman saldır
mazlık paktı nasıl cihan için büyiik 
bir siirpriz teşkil eylemiş ve heyecan 
uyandımnşsa, dün sabah gelen harp ha
berleri de ayni şekilde heyecanı mudp 
olmuştur. 

Sovyet - Ahn:ın harhı ı>ek tc iirpriz 
telfıkki edilemez. 

Bu, fldetn beklenen bir hfıdise idi. 
Yalnız sürpriz teşkil eden nokta 1 bu 
mticadelenin bcklcımıiycn bir giinde ıin
smn vukun gclmi bulunmasıdır. B. llit
Je.rin Alman milletine hitnbcn neşrolu
nan beyannamesinde tebarüz ettirildiği 
gibi asyonal Sosyalizm ile Bolşevizm 
bifblrlerlhl üldtirik'il hiıum olarak tnm
nınktadırlar. 

Hayret edilmesi lazım gelen nokta bu 
iki memleketin barba tutuşması değ-il, 
Sovyetlerle Almanların onlnşabiJmeleri 
•e is birliği yapabilmeleri idi. 

Nihayet bugün tamamen anlaşılmıştır 
iri B. Bitler •1\fnyn Kaf n tan fedakarlık 
yaparak Bol evik düşmanlığını terl{ey
Jeınis c1.eğildir. Muayyen programını ta
hakkuk ettirmek yolundn Moskovayı 
oyalamak fırsat ve iınkünlnnnı bulabil-
miştir. 
Eğer Almanya Avrupa harbını açnr

kcıı buna muvaffak olamasaydı Polon
yayı bu kadar kolaylıkla ezemez, Fran
sayı yıkamaz, yıldmm harplarivlc b!r 
(ok mcınlckctlcri i gali altına alamazdı. 
Acaba l\1oskova, B. llitlcrin tcminntına 
aldanarak Alman dostluğuna inanmıs 
mıdır? 

Buna da pek ihtimal "'erilemez.. Çün
kü Alman genişlemesinin bir (ol· Sov
yct menfaatlerini darbeJemcsi karşısın
da Moskovanm da n keri hazırhldanm 
nrtfırdığı muhakkaktır. 

Son aylnr içinde Sovyct Alman hu
dutlarında ynpılnn tnhşidnt iki tarafın 
da ,foima dikkatli ~e müte, aklili. bu
lund u~•uım gfü,1cnnc~e k:ıfidir. 

Yalnız ümit cdilmivcn ve bekJcnmi
yen, Almnnlann İngilizlerle miicndf'lc 
Jınlinde iken hii~lc lniviik bir sefere atı
Jal>ilmcfori keyfiyeti idi. 

Demek Alman plimlnrında Sov~ et 
mcmıbiinden istifade veya Sovyct tch
Jikesi f n;rlltcrc ile devam eden mücade
lenin üstünde bir ehemmiyet k~beyle-

nn lnrdır. . 
ALMAN NOTASI VE VERUJ~N 
CEVAP 
B. Molotof beyannnmcsinc siiylc dt'· 

'nm ctmistir : 
Memleketemizc karşı yopı1an bu te

cavUz tarihte esine tesadüf olıınmmr.ıs 
bir hnrekettir. Biz kendi hes;ıbımıZ<ı 
adE.>ıni tecavüz naktuia harfiyen riavet 
ettik. Bunun hilafında hareket etti~ım:.:.r 
hiç bir zaman isoat edilmemistir. Yaı-ı
lnn t cııVUzUn btin n m sullvoU Almnn
lnrın Faşist şeflerine nittir. Taarruz bnc:
ladıktan sonra Moskovndaki Alman bü
yük elcisi Fon Sulenbcrg hükümcti na
mına bir nota tevdi etmiştir. Bunda hü
kümetinin aldı~ haberlere göre Sövyct 
alaylarının hudutta tnhassüdü iizerlne 
Alman kıtalanmn Sovyetlere karşı ha
rekete karar verildi~i bildirilmektedir .. 
Sovyet hükümeti namına verdiğim ce
vapta Alman hükümetinin son dakikaya 

r ~()fiti ? nıl"l ç:,.hifl'tlt> 1 
~c....~::-..,..c~..,,.,..~v.""-..<°',.-...~......,..~ 

Hud tta ilk çarpışraa 

ar ki rusva
ya akınlar püs

kür-tüldü 
-0---

Sov yet paraşütçüle-
rinden endişe var 

-O--· 

uAlman erle i! Cetin b~r 
i ." ... 

nuz.. Allt'h ;vardııncımz 
olsun •• » 

Berlin, 22 (A.A) - Alman bnşku
mandnnlığının tebliği : Sabahın ilk saat
rinde Sovyet hududunda (nrpısmalnr 
olnıuştur. Sovyet kıtnlonnın Şarki Prfüı
yn:vn akın1nr yapmak hususundaki tc
şebbiisü geri piisl..-ürtillnıüştiir. Dii mn
nn nğı.r uıyiat verdirilmiştir. Alman av-

[ Sonu 4. cii Sa1ıifl'de 1 

miş olacak ki Almanlnr Romnnya ve Alman piyadesi bir taaTTtız yerine doğru yıiriiuüş halinde 
Finlandiyayı da yanlarına alarak hiicu- <::::ıo~~~~~~:;,..c;::::.<:::..<::::::..<::><:::><::::-<:::::..<:::::•c;:::;...c:::::~..ç::.~~~~::::><;::..<:::><:::::.<::><::::..<::>" 
ma ıeçmiş bulunuyorlar. 

Sovyct - Alman hnrhının büyük bir 
ehemmiyeti olduğu meydandadır .. Her 
ikisinin de munzznm kara ve hava kU\·· 
vctlcri vnrdır. 

İngiliz - Alman miicadclesinde nzi
yet tnmamen ayrıdır. Büyiik llritany3 
denizlerin hfıkimidir. Hnsmını o'blokn 
yolu "'C havn iistünlüfcti ile yeneceğini 
iimit etmektedir. Almanya da denizaltı 
ve Jı. ''n kuvvetleri ile İngiltereyi nblo
ka -altında bulundurmak. 2aif diişiirdiik. 
ten sonra istilaya tc ebbüs etmekle ni
hni zaferi cJdc edeceği Umidini besle-
mektedir. 

SoVYet • Alnmn h:ırbında bunlar mev-
zuulmlt:s dej!ildir. Burada milyonlarca 
ordular k:ırs•lasacaklar \'C dünymıın en 
bü,·iik karn Jınrbını yapacaklardır. Al
m~nlnrın );:ara 'e hava kuvvetleri bü
yiik bir imtihan ge~irrni , .e hiiyiik :za-

- SONU 2 ci SAYFADA -

Alma ı a ~ovuetıere harp ~o a g1 Başkumandanı 
sebebini bildirdi hedefleri gösterai 

Italya da dün 
oskovaya 

harp ilan etti 

"Zilletlnizin 
intikamını 

alın z" 
---o- --<>---

Alman harlcl'1e nazırı Rumen ordularına Be· 
er • e i s firlere de sarab~a ue Bulıovinay 

e Hgatta bulundu.. girmelı için emir verildi 
Bcrlin, 22 (AA) - Alman harici

ye nazırı Fon Ribbentrop Berlindeki 
:m:;i:;:!l!i!2!i="91"'!:':!~~ıc:~~=~;:.ı:ı::ıs:~ Sovyet büyük elçisine verdiği notada, 

BükrP.Ş, 22 (A.A) - Bnşvekil ve bnş
kumandan general Antoncsko Rumen 
ordusun:ı hitaben bir beyanname neş
rctmistir. Bu beyannamede deniliyor ld: 

Karadeniz harp 
sahası oldu! 

----o----
Rus h• ntl~rın~ kad r 
s~ hil bouıarı cı dar 

bir mı .taka tehlikesiz 
Romenler Sovyet ara

zisine girdiler 
---0---

Dcrlin, 22 (A.A) - Almanya billiin 
Karndenizi harp sahası ilan etmiştir. 
Ancnk atideki mmtnkalar bu sahanın 
haricinde tutulmaktadır : 

1 - lstnnbul Boğnzından Türk • Sov
yet hmludun:ı kadar 10 mil genişliğinde 
sahil boyunca bir mıntıılm .• 

[Sonu 4. CÜ Sa.hijede] 
----·---

Alman • ~ ıs harbı Amerl-
k da heyecan u an ırdı 

n~ltere azır-
• • a a çı va-

it kaza 1.dı 
• y ar 

Londra, 22 (A.A) - Sovyetler Birli· 
ği büyük elçisi B. Mniski bu sabah ha
riciye neznrctine gelerek B. Edenle 
uzun bir J(örüşmede bulunmuştur. 
AMERİKA VE İNGİLTERE 
VAKİT KAZANDI 
Vnş!ngton, 22 (A.A) - Almnnyan!D 

Sovyetler birliğine Udnı harp ett!ği lın
bcri Vaşington diplomatik mahfillerinde 
bUyUk bir heyecan uyandırmıştır. Yük
sek hükümet memurları bu kadar :m
mullü bir hAdisenin böyle süratle inkJ
şnfmı beklemiyorlardı. 

İlk olarak ortayn çıkan mesele, Birle
şik Amerikanın Rusyaya ynrdınu mese

- ~f'N'l 2 t'! S<\.YFA.T)A -

T ahrmf arımız dün Sovyetler birliğinin hasmane va:rjyetine 
ve Kızıl ordunun Almanya hudutları için 

vine kazanamadı tehlike teşkil eden büyük tnhşidatma 
binnen Almanyanın Sovyetler birliğine 

Galatasaray Altınorduyu 0·6 sayı ile, 
Fener de Altay)' 2-4 s~ı.vı ile yendi. Taf
silftt 4 üncil sahifemizde. 

kar§t askeri tedbirlere tevessül ettiğini 
tasrih eylemektedir. 

Bcrlin, 22 (A.A) - Alman harici
[ Sonu 4. cü Sahifede ] 

- Erler, milletin tarihini kirleten le
keyi silmcği ve alınlnnnızdaki zillet 
dam~asmı söküp abnağı size vadcwiş
tir. Ecdadımızın miras bıraktığı haklar 
i~in, kilisenin hukuku için, ocnklannJ~ 
ve Romnnvanın ebedi mihraklan için tnqiliz hariciye naztriyle tı."'Un bir g5-

riarı:ıede buluM" Soovet se/iri B.Maiıki - SONU 2 ci SAYFADA -: 

Hitlerin halka mesaJı 
,,Rus nı..eta i
batı şantaj şek

lini aldı'' 

"Boğazlarda da üsler 
isti yorlarclı,, 

Alman ve Rumen kuvvetJeri de, Kar
patlardan cenuba kadar yürümektedir. 
Bu cephe, yahıa bu memleketlerin fer· 
di himayesini değil, ayni zamanda bü· 
tün Avnıpanm himayesini teşkil eyle-
mcktedir. 

Hitler beyannamesinde AlmanJann 
Rasyaya km-fı 2400 kilometrelik bir 
cephe ilzerinde ,imalde Finlandiy d'1!1 
tennpt Knradenire kndar uznnan hir 
cephede yı1riidüklcrini bildirmektedir. 

---o- cALLAH YARDIMCIMIZ 01..SUNııt 

B. Hitler Alman mil eti· Hitler Rusyaya kaTŞı Almanyanın ne 
-· r ,,,. lçln r ·e geçm ğ rn cb r olduğunu ne OllJ'~• er. e n ~·n :ma• uzun uzadıya izah ettikten onra şöylcı 

lıarebeye bıqladığmı diyor: 
anlatnıor - Bina eyh, Almanyanm ve mil-

• ., .. letimizin mukadderatını ve lstr"kbalini 
Bertin, 22 (A.A) - B. Hitler Alman Alman askerlerinin ellerine tevdi etme

halkma hitaben nqrettiği mesajda tim-- ii'e bagiin yeniden karar verdim. Bu mu-o 
diye kadar Sovyet Rusyaya istemiyerek barebede Allah yardımcımız olsun. 
bir ~k tavizlerde buhmdufuna, ba- Bol!i!eviklik Nasyonal aosyalistm•e kar
nun sebebi Alman milletini öniine 1ıeçi- 111 öldürücü bir dü..mıarıdır. Boltevik 
lir fedakarlıktan korumak olduğunu bil- Moskova, Nasyonal Sosyalist Abnapyn· 

[ Sonu 4. cü Sahifede ) r Smuı 4 . ci1. .~a1ıilecle l 

Türk - aı an ostluğu ıı~~~~~ 
hakkında geni tezahürler 1 ~?~w ~. _ •.•• 
Almanlar yeni 
Türkiyeye kar
şı ayranlık 

duyuyorlar 

~'~sıı'P!'l&ilm'IEl!!ll ...... 1111 ...... 

Yeni harp karşı-
sır•da bitaraflı
~ımızı ilin ettik 

Ankara 22 (A.A) - Resmi teb
liğ: Cümhuriyet hüküm eti Alman-

----<>-- ya ... Sovyetler birliği harbı dolayısiy-
Berr n ·n·vers· esinde le hasıl olan vaziyet muvacehesinde 
Jaususi dersler verildi.. Türkiyenin bitaraflığını ilin kar~ 
'J'aJe1Jemize Jlarşı heye· venni tir. • 

canı tezahniratta Alnıanlnr Bnkovına· 
bulunuldu.. - · ı ı · 1 

Berlin. 22 (A.A) - Türk - Alman da J er ~yor a [ 
dostluk paktının imzasının üçüncü günü Londra 22 (A.A) - Re 'iliıa: 
Alman gazetlerl en göze çarpacak yer- alınan bir haberde Alman motörlü 
lerde dostça makale ve mtitalealar neş- kıtalarının Bukovinanın şimalinde 
rine devam edivorlar. Berlinde ika'!!ct ilerledikleri bildirilmektedir. 
eden Türkler Alman dostlonndan yuz-
lerce tebrik mektubu almışlardır. Oni-1~2:2::~~~~::::,;~~~:!::~:;:~ 

[ Sonu 4. dl ScıhiJede ] 
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-- Bu • avvandan hiç hoşlana&am! 
iri, lıorlııınç gözlü fıara fıedl fıendisine sürtü• 

nünce Memo söylenmeğe flaşlamıştı 
Saçlarında, kocası gibi onun da beyu- malilt olan bu kara kedi, Memo odadan 

!ıklar belirmeğe başlamıştı. Bu sathi içeriye girer girmez hemen onun istik
der,;~ikliklere ral?men Penbe de Memo haline koşmuş, cingencnin bacaklarıno 
gibi vtlcudunun dinçliğini "" sağlamlı- sürünmeğe, ayaklarının arasında dolaş
ğını halil muhafaza ediyordu. mal!!a başlamıştı. Memo kediden hoşlan-

Her ikisinin vaziyetlerinde husule ge- madığını gfüterir bir surette yüzünü 
len en esaslı değjşı1dik ~yetlerin• buruşturarak: 
değil. fakat kıyafetlerine ve muhitleri- - Pist, dedi, defol şuradan... Ben 
no ait bulunmakta idi. bu hayvandan hiç ho~lanmam ... O ise 

Sere.de ~fil ""' mülevves bir cinııe beni görlir ııörmez hemen yanıma ko
ne corge'1inde oturan Memo ve karı" şar, ııelir ..• Ah Penbe ah .. Bu sakil hav
simdi saray kadar muhte-;em ve süslü vandan ne fayda umarsın, bilmem ki~. 
bir konakta ikamet ediyorlardı. H•r fa- Kara kediler tekin değildirler, a ku
r'1fta büyük bir debdebe ve ihti~am g<i- zum. Bu şekilde hayvanların cinlerle. 
rü!Uyordu. Konağın içinde bir çok itiz- perilerle daima müna•ebette bulundu
metçiler ve cariyeler bulunmakta idi ;\unu söylerler. Bu bhim kedinin de h°' 
Evin içindeki mefrusatın. esyarun değe- halde onlarla bir alakası ol•a gerek .. 
rine gelince; şimdi Penbenin bulur.du- Bu havvanı gördükce korkudan tüyle
ğu odanın vaziyeti bu hususta umumi rim diken diken oluyor ... 
bir fikir edinilmesine pek mfüıait hır Kedinin yanına tekrar yanaşarok y.,_ 
dejlerde idi. niden bacaklarına sürilnmesl \i7erlno 

Yerlerde kıymetli. eski bir çok sec- Memo '°'ini bir kat daha yt\kselterek
cad•ler bulunuyordu. Kadife örtiil\i ,,._ - PL..t .• Pist .. Pist .. C•kil yanımdnr 
dirlerin köşesine sırmalı yastıklar ko- mel un hayvan ... Simdi beline bir tzk
nulmustu. Odanın her t:ırafı büyüle hir me yapı~tıracak olursam homen zıbarır 
itina ile sUslenm~ görünmekte idi. kalır<ın! .. Ne Sr.ız, ne yılmk bir hay-

Penbenin kıyafetine gelince, falcı k~- van bu ayol! .. diye bai!ırdı. 
aın kulaldanna iri pırlanta küpeler Penb~ öfkeli göılerle kocasına baka-
takmıştı Tombul •linin parmaklanndn rak dedi ki: 
müteaddit elmM yüzl!kler bulunm•kta - Bu denslzllklerinle b•nlm canın.• 
idi. .ıkar durursun... Sen koskoca bir 
Aynı zamanda altın işlemell ipek bir adamsın. bu zavallı kediden ne istiyor

<'n!arl glymiştL Başına yine ipekten bir sun herif? 
bas örtUsU örtmilstll. Sedire uzandığı O hem senin, hem de benim vellni-
vakıt 11yai!ından çıkardıl!l altın i.ı;lemeli "1Plimdir ... 
terlikleri halınm üzerinde duruyor ve El!er bu kedi olmasaydı, biz böyle 
sırmelarının neşretlil!;i narıltılariyle b11- hiivük bir refaha, servete ö"le kolay
kanların glSzlinil alıyordu. hkla nail ohmudık. Bu ha~run kıy-

s~rezde bulundu~ vakıt, yırtık yır- 'l\etinl hil de ona tatlı muamelede bu
tık, pis bir elbise giyinmiş olduğu hal- lun ... Bu .enin yaptı"ın nonkörltlkton 
de örslln ba•ında mütemodiyen demir mMda hic bir mana ifade etmez. 
döven çlnııe,;c Memo da şimdi karısı Demirci Memonıın ytlzUnde alaylı bir 
Jtibi kıyafetini ha.tan ba.:ı deği~tirmis ~ülüm•emenln tevlit ettl/!i cler!n çi7<'i
bulunmakta idi. Demirci Memo mor çu- ler belirml..ti. Urun bir kahbba ••lı
hadan a.[iır bir şalvar Jtiyrni~. beline de verdi: 
kıymetli hir Hint şalı ku•anm1'h, Ra- - Abe Penbe ... Demek bu paralar• 
şındakl külah bl01mlnde •fülil bir ser- 1'azanan. evimizi böyle sUslil bir .urett• 
puso h:üıf bir ipek sarık sarmı.tı. Sır- dayatıp dös•t•n hep bu mendebur kora 
ttnda Rumeli biçimi, sivah ipek kayton- kedi mi? .. Güleyim bari! .. Sil holde srn 
lı bir camadan la•ıyordu. fala bakmıyorsun ... Bu kedi bakıynr ... 

Bu kıvafette Memoyu göre1'1er, onıın Hi bir havvan iruan !(ibi al:ıllı olabilir 
evvel~ demir d~verek hayatını ke•a- 'Tli• ... Bir kedinin fah b'karak istikbaH 
non bir çingene oldu!ıunu, uzun müdd•t 1<esfetme•i ve bıınu habPr vermesi n1"ıl 
selalet ve müzayaka icin~e ya<adığını ı.ııbil ofabilir•. Ne dem'• olsan. 'l-•nl bu 
kat;ven farkedemezlerdi. Falcının koca- fikrine kotlven i~tirak ~ttiremeZ!':ln .. 
sı, bu muhteşem kıy?frt içinde ad•ta Penbe koca'!lna istihfaf manası tası-
ıı:en<'in, kibar \•e bü;-iik bir adam ııibi van h;r bakı< fırlatarak: 
gllrilnmekte idi. p, nbe ile kocasından - - Emin ol. O sondon, hattA benden 
maoda, odnda gayet iri. siyah bir kedi daha akıllıdır, dedL Bu kedi Y"nımda 
de bulunuyordu. İri, korkunç !(özleri. olmadan eve! ben bakla acmak suretiy-
büyük cübbesi ve simsivah tüyleriyle le fala bakardım. · 
meşum, sevimsiz bir hayvan gösteri,ine - B İ T M E D t -
~/"-"°..ıO' •• ~.r~.r.r--~.r~lO"~==eo:ı=====:ı:ır4'"'"""'-l":":ı:"="="'·"'>":ı:":ı:" 

Sovı;et - iman harbı 
dün sabah başladı 

[ Bn•lnTafı 1. ci .'ir~ l•de l 
kadar Sovyet hükümeti nezdinde bu 
yolda hiç bir te•ebbüste bulunmadıi!Jnı 
bildirdim. Almanya tamamiyle musliha
ne olan tarzı hareketimize rağmen Sov
vetlere taarruz etmistir. Bu muslihane 
ta= hareketimiz Fasist Almanyan:n 
mcsulivef.ni vahimlestirmektedir. 

TECAVÜZ IDDİALARI 
Hükümet Sovyet kıtalarının ve tay

yarelerinin hic bir zaman her han~ı l:r 
hududa tecavüz etmediğini illin etmei; 
arzu eder. Bunun nan edilmesine lü7Um 
vardır. Çünkü Rumenler yalan sôy';ye
rek @ya 8ovyet tayyarelerinin Rum,•n 
hava meydanlanna akın yaptıklanru ôd
rlia etmislerdir. Bu, yalan ve tahrild\ıniz 
bir iddiadır. 

KlZILORDUYA EMİR 
Hitl~rin emriyle Alman kıtalanmn ta

arruza gectiği şu sırada Kızılorduya aşa
ğ>d:lki emit verilnıiştir : 

Dü.snıanı maf:lfıp ederek geri pilskilr!
ınt'k \'C S'l'\--yet arazisinden 'ıic lıir kıc:
~ b%9.line de ebıııem•k U
nmdrr. 

Bu horlıa sebep alaa Alaıu mill~ti 
doj\il, Abnnn iSt"t1cri ~1, miinenn 
Almanlar dc~ildir. !>unların ha'!~ dii
,·~brla m"'~ıl olduklarını hillri•. Ri•e 
tnnrru.z eden Fransız, Çek, Polonyo, 
8•rp. Nl'n~. Beldka, Dıınimqrka . lfol
lttn<la ve Yunan mil1et1erini \ 'C b.:ı,Tt~ 
mmetleri zulümleri altında ya:ntan <'ıl
mı•nların raqlc;t ~eneridir. 

8ovyet hava kuvvetlerinin ynrdımi~·le 
kr-hraman ordumnzun ve donnnmanuzın 
va?i!clerini yaparakfarında" ve mütcro
'izi tam hezimete uğratacaklanııd"n 
eminiz. llö)·l~ mbrnır bir miistevli ile ilk 
defa olarak karsıla"lltLs hulunmıyoru7 .. 
Napolyon nasıl mağlup olduysa Bitler de 
öyle mai(lı'.ip olacaktır. Biitün millet "
ref ve hürriyeti için muzaffer mücnde-

roma ''" P ı . dan 
hedefleri gösterdi 

f Boştn.,fı l. ci Sahifede l 
en mukaddes mUcadele "8ati gelmi.,tir. 

Erler, size Prut'u geçmeği ve diişnıa
m gerek sarkta. !!"erek simalde ezme?,i 
emrediyorum. Bo~evizmin kın! boyun
duruğu altındaki e-;ir kardc~lerini1i 
kurtarınız. Eski Besarabyayı, ve Bıık<'
vina ormanlarını, tarlalannın ve (ayır
larınızı ana vatana ilhak ediniz. 

Erler, dünyanın en kuvvetli ve şanlı 
orduıruyle yanyana vo kain kalbe çar
pısacaksınız. Bu ordu llloldavya topra
jhnda hudutlarımz kin ve dünva adale
ti icin çarpışıyor. Büyük Rnyh ordu.ıı 
tarafından, onun emsalsiz führeri Adı;lf 
Hitler tarafından tarih adına yapılan •P
refe layık olduğunuzu gö<teriniz. ZiHe
tinizin intikamını almak ve size yapıl•n 
hnksıtlığı tamir etmek için çarpt'!tnJZ .. 
Bunu siz!Prden milletinizin kral ve ge
nerali istiyor. 

ROMANYADA SEFERBERLiK 
Bükreş, 22 (A.A) - 21 - 22 Hazi

randan itibaren Romanya seferberliğini 
ilin etmittir. 

Bükr•ı. 22 (A.A) - Romanya hü
kümeti Bükreş Sovvet elciliği emrine 
otomobil ve kamyon1ar vermi,tir. Bun
lar bu veaaitle eşyalannı istasyona nak
leJebi!mi,lerdir. Saat · 12 de hususi bir 
tren elçilik m~murlannı hamilen hı/dut 
civannda bir roı.f'ha1e hareket etmiştir. 

Moskovadan Romanya elçilik me
rıurlarını hamilen gelecek olan tune 
d~ ayni mahall~ gelecek ve bunlar mü
tcknbilivet e"8Sı dahilinde mübadele 
edileceklerdir. 

leye giri•ecektir. Her kes büyiik vatan
perverlikle eskisinden daha sıkı bir şe
kildr birle<eoektir. Sovyet vatanpervrr· 
!eri liiyık olduğa surette disiplinli olma
lı ve fedakarlık zihniyetini tasımalıyız. 

Çeşme kaplıca ve plajları 
RASİM PALAS OTELi 

28 Haziran 
Cumartesi gÜnÜ açılacaktır. En mükemmel istirahat 1eri n ııhlıi banyolar 

RASiM PALAS OTELtDIR. 

YEHI A.llR 2J Haziran Pa:r.all"tesi 1Q41 
~ ı_ı 

ŞEHİR HABERLERİ 
Sovvet 

••••••••••••••••••••• 

Alman 

Tekaüt kanunu 
eetvelinde de

iişiklik 

60 11e 70 lira macqlı Uıl 
memur ayni tefıaüdlye• 

yl almıyacalılar .. 
Askeri ve mülkt tekaüt kanunun!lll 

4 linci! maddesinde yaz.ılı cetvelin de
ğiştirilmesi için bir kanun lllyihası lu:
zırlanmıştır. Bütçe encilmeni hlikfu:ıe
tin hazırladığı llyihayı aynen kabul 
ederken bu değişikliği mucip sebfpleri 
lAyihasında şöyle izah etmektedir : 

•3656 ve 3661 sayılı barem kanunla
rının birinci maddeleriyle eski barem 
kanunlarının tesbit ettiğt bazı ma"'I 
mikdarlan ve bir kısmının da emsali 
hasılı tadil edilmiştir. Buna rağınen PS
kl barem kanunlarındaki maaş ve em
sallerine göre tertip edilmiş olan 1683 
numaralı askeri ve mülkl tekaüt kan:.ı
nunun 4 üncü maddesinde yazılı cetve
lin aynen ipkası tatb!katta müşküllt !h
das edeceği ve mese!A biri 60 ve diğeri 
70 lira maaşlı ilci memura ayni tekaüt 
maaşının tahsisi gibi şayanı kabul olmı
yacak neticeler husulüne sebebiyet ve
recei!i anlaşıldığından yeni maaıı esasla
nna uygun olarak ihzar edilen lAyiha 
kabul edilmiştir .• 

4 üncU maddeye bağlı cetvelin yeni 
şeklini aynen neşrediyoruz·: 

Maaş 
Derece asılları Tutan 

Tekaüt 
~ 

1 126 - 150 600 154 
2 101 - 125 500 135 
3 91 - 100 400 116 
4 81 - 90 300 100 
5 71- 89 268 88 
6 61 - 70 210 80 
7 51 - 60 170 67 
8 41 - 50 140 55 
9 36- 40 120 50 

10 31 35 100 46 
11 26 30 85 40 
12 23 25 75 36 
13 21 22 66 35 
14 18 - 20 60 33 
15 17 17,5 56 30 
16 15 16 50 27 

Bu kanun 15yihası yakında Millet 
Meclisinde müzakere edilecektir. 

imtihanla ona oJıul 
öğretmeni olmanın 

şartları.. 
Orta tedrisat kanunu hükümlerine tev

fikan imt:banla öğretmen olmak istiyen
Jer hakkında Maarif vekAleti yeni bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu talimatna
menin ana hiikümleri mucibince imti
hanla orta tedri"8t öğretmeni olın.,k i<ti
yenler:n Tür olmaları, yaslarının 20 den 
a<ağı ve 45 ten yukan ~ır;.,aması. iyi :ıh
IAk sahibi olmalan, öğretmenlik etme
ğe mani uzvt ve ruhi urızalnrla ma!UI 
bulunmamaları, tanı devreli lise mezu
nu olup olı::unluk imtihanını vermis ol
maları veya yedi senelik idadi, yahut 
dört veya bes ve yahut ta altı senelik 
ö/?retmen okulu mezunu olmaları o;art 
komlmaktadır. 
Öğretmen okulu mezunlann1n en a7. 

iki sene ilk okullarda öğretmenlik et
mis olmalan lazrmdır. 

İmtihanlar her yıl haziran ve eyl:U 
aylarında Maarif vekilliğinin tayin ede
cein ı:ünlerde yapılacaktır. 

------ --
Kemalpaşada yağmur 

11e tolu yağdı, zarar 11aıo 
Kemalpasa kazası mıntakasına evvd

ki akşam üzeri yağınurla karışık tolu 
yağırus, mezruata ve bilha<"8 bağlarda 
zarar verm.icrtir. 

Ezcümle Ekmeksiz köyünde sağnalc 
halinde yağan yağmur ve tolu b:r kı
sım bağlarda oldukça zararlnr husule 
getirmiş!ir. Bu esnada düşen bir yliın
nm Mehmet oğlu 13 yaşında Fettahı 
yakarak öldürmüştür. 
Yağmur ve tolunun zararlan hrn'i! 

teshil olunamamıştır. Kaza kaymakamı 
ile jandarma kumandanı Ekmeksiz ki;
yüne Jtiderek mahallinde tetklkle.-de 
bulunmuşlardır. 

···················~··················· : ANKARA RADYOSU : . - . 
: RIJn0NKtl' PROGRAM: .......... ----- ·········· 
7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8 on 
Müzik pi. 8.30 _ 8.45 Evin saati 12.?~ 
Program ve memleket saat ayarı, 12.~3 
MÜZİK: $arkı ve türküler 12.45 Aj.ıns 
haberleri 13.00 Müzik pi. 13.15 Müzik : 
Sarkı ve türküler 13.30 - 14.00 Müzik : 
pi. 18.00 Program ve memleket saat 
ayan 18.03 Müzik : Fasıl sazı 18.30 Ko
nu..o:ma : Memleket postası 18.40 MUzik: 
pi. 19.00 Konmmıa (Mehınedin saati.) 
19.15 Milzik : Zeybek oyunları 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19 45 Miizik: Radyo caz orkestrası 20.1~ 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir halk 
tllrkü•Ü öğreniyoruz: Haftanın türkc~<ü 
Çi~ekler türküsü (San kışla) .. 21.00 Zi
roat takvimi ve toprak mahsulleri bor
"""' 21.10 Milzik : Solo şarkılar 21.2~ 
Konuşma (Hoşbeş) .. 21.45 Milzik: Rad
vo senfoni orkestrası 22.30 Memleket 
•aat ayan, ajans haberleri ve muhtel" 
'>orsalar 22.45 Müzik pi. 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış .. " 

•••••••••••••••••• 

Dün ü atletizm müsabakalar Harbı 
••••••••••••••• 

lzn1ir birinci Balıkesir 
ikinci, Aydın üçüncü, 

Denizli dördüncü oldu 

HAKKI o· ~KOGLV 

[ Baştarajı ]. ci Sahifode J 
ferler istihsaline muvaffak olmustur. 

Sovyet ordusu henüz tecrii~ edil· 
nıemi~tir. Arazi gen~liği ve insan ) ı· 
ğınlan bakımından Sovyetlerin muaz· 
zam bir kuvvet olduklannda şüphe 
yoktur. 

Motörize ve paraşütçü kuvvetlerinin 
de mühim bir yekfına baliğ olduğu bili
niyor. Lakin Sovyetler benliz harp sa
halannda bu kuvvetlerini ölçmek fı.rsı.. 
tını ele geçirmemişlerdt Gerçi ıeçcn 
sene Finlandiyalılar ile çarpııımışlar5~ 
da arazi sartlonna ve mevsime göre bu 

MüsalJalıalar umwni~et itibariyle heyecanlı 
geçti. Müfıôfatlar bizzat uaU tarafından 11erlldi 
l.zmir grup birinciliği atletizm müsa

bakalan dün öğleden sonra Alsancak 
stadyomunda Aydın, Balıkesir, Burdur, 
Denizli ve !spartadan gelen atletlerin 
ve İzmir atletlerinin ~akiyle yapıl
mıştır. 

tzmirde ilk defa olarak yapılmakta 
olan atletizm grup birincilikleri mU<a
bakalan şehrimizde bilyük bir aUka 
ile karşılanmış ve sahada binlerce halk, 
vali ve şehrimizin ileri gelenleri müsa
bakaları heyecanla takip etmişlerdir. 

Müsabakalardan sonra puvan itiba
riyle birinci, ikinci ve üçüncil gelrn böl
ge takımlarına birer kupa ve derece 
alan atletlere de birer madalya veril
mis, bunlar vali B. Fuad Tuksal tara
fından tevzi ve kazananlar tebrik edil-
mi™. 

Müsabakalar umumivet itibariyle h.,_ 
yecanlı olmuş ve misafir hölııe atletleri 
arasında istikbal için ümit verici dere
celer alan ııeçnler bulunduğu memnu
niyetle görülmüştür. Müsabakalarda ek
seriyetle İzmir atletleri arkad.-larınd•n 
daha fazla birin~ilikler almışla..:.ıor. Ma
omafih İzmir atletlerinden bazılarının 
bu mUııabakalar için hazırlanmamııı ol
duktan da görlllmüştUr. Bu sebeple ba
zı dereceler düşük olmuştur. 

Yüksek atlamada 170 le birinci ge\.,_ 
rek temayüz eden Aydın bölııesinden 
Kemal önlil <!il itihariyle çok ümitlidir. 

* 

(Aydın). Dördüncü Nafiz (Isparta). hareket bir mivar teşkil edemez. Sovyet 
BeşiDCi Selman (Balıkesir). ordıısu hakiki imtihanını şimdi verecek-

800 METRE YARI SORAT tir. Bu yeni harp karşısmda istikbale ait 
Birinci Ali (İzmir) 2,07 dakika. ikin- tahminlerde bulunmak için vakit çok 

ci Hasan (Balılı:esir). Oçilncil All (Ay- erkendir. Biraz daha hadiselerin inkişa
dın). Dördüncü Hakkı (İzmir). Beşinci fmı beklemel?e ihtiyaç vardır. 
KPmal (Aydın). Yalnız kat'iyefle söylenecek bir nok-

Gtl'LLEDE ta vardır ki o da yeni harp karşısmda 
Atıf (İzmir) birinci, ll,73 metre, Sel- Türkiyenin vaziyetinin asl:ı değişmive

man (Balıkesir) ikinci. Alaettin (İzmir) cei(i, tanı bir bitarafük muhalaza edile-
ü~üncü. İs!Am (Balıkesir) dördüncü cei(idir. 
Nevzat (Avdın), Milli politikamız, biitün ihtiliflanı 

TEK ADIM , karı;ı kat'i bitaraflı~ muhafazadan iba-
Hilseyin (İzmir) birinci. 5,92 metre ret oldui:una göre bu ana prensibe •mı 

atladı. Emin (Balıkesir) ikinci. Kemal sıkı bai:lı kalınacaktır. 
(Aydın) üçllncü. Halô.k (Aydın) dör- Sovyetlerle Türkiye arasında hemen 
düncü. FPtH (Balıkesir) beşincl rcjimlerimizin tarihine müvıızi dostluk 

1500 METRE aıılaşmalan mevcuttur. Bu aol•$1Dalar 
Ali (lımir) birinci, 4,38,2/5 dakika. son aylar icinde buııusl deklarasyonlar

Kemal (İsparta), ikincL Salim (Aydm) la teyit edilmiştir. 
üçüncU. Murat (Denizli) dördüncü. Almanva ile de dostuz. Bu memlent-
Muzaffer (tzınir) beşinci. le nramııda en küçük bir ihtlliıf menuu 

40Q MEl'RF. SURAT yoktur. Darbın inki$af tanlanııdan do-
All Örme (Balıkesir) birinci 58,l/5 )(an anlasmamazlıklar da 18 huinında 

saniye. Ali (Aydın) ikinci. Hüseyin (lı- Ankara anlaşnıasiyle ortadan bldırıl
mlr) üçllncil, Hulilsi (Denizli) dördün- mımr. 
cü, Mehmet (Burdur) be~lncl Mevcut muhedeler Türkiyenin bq 

'OÇ ADIM mevzuda da kat'! bitaraflıl?mı Amirdir. 
Emin (İzmir) birinci, 12,59 atladı. Yapacağurıız Is, ild dost memleke(;n 

Fethi (Balıkesir) iklncl. Hllsam (tzmir) kanlı bir mücadeleye atılmalannı tees
üçüncU. A~nan (Denizli) dördilncU. sUrle karsılamaktan ibarettir. 
Emin (Bolıkesir) beşlnet HAKKI OCAKOCLU 

200 METRE sıııııııııııı ıııuıı 1111111111111111111111111111ııımnıı ;;; - -Alil.ettin (İ?ınlr) birinci, 24.1/5 ,,,_ = V ı.1 = 
lcor. Hıı-•an (İzmir) ikinci. Seyfi (Balı- § 6 OR ama yapfırml• § 

Mtl'SABAKALARIN TAFStI.ATI ke•ir) ücüncü. Mümtaz (Denizli) dör- =~ yan yabancılara ••• =~ 
Saat b•• buçukta önde askeri bon~o clüncü. 'Rauf (İzmır) beşinci. """" 

olduj!ıı halde atl•tler muntazam bir ge- SffiIKLA ffiTIFA E :; 
olt yanmışlardır. Bunu müteakip bandn Süha (tzmlr) birinci 2.80 metre. Nu- ;: SeOke tabi erlere ;: 
Mikrnl mar<ını ~almı~ ve •anlı bayr>- ri (İzmir\ ikinci. Mahmut (Balıkesir) § § 
i'(ımız meydandaki şeref direğin• ~ekil- i1oüncü ~ izMiR YABANCI ASKERl.İK ŞU-~ 
mistir Bu'1dnn 'onrn prMra'll muoibin- 5000 METRE MUKAVEMET § BESİ BAŞKANLI(aNDAN : § 
c• mUsabakabra baslanmı.tır. Mehmet (l<;parta) birinci 18,7.4/5 da- ;: 1 - Yabancı 941 ihtiyat yoklama- E 

Mii.<ahakalarft tzmidon ;drmi, Aydın- kika. Hulusi (Denizli\ ikinci. F••an § sını yaptınnıyanlar karara bağlan-§ 
ıbn on dört, Bftlıke•irdon vi=i bir, IT•pnrta) ücüncü. Salim (Aydın) dör- § mak suretiyle yabancı şubede baş-;: 
Burdurdan drmi bir, DonHiden 14 ve -liinrii. Ali be•lncl ;: !andığından bu gibi yabancı eratın E 
İ•pnrtadan 12 atlet ir,tirak etmirtir. Ctllt'r §şubeye müracaatleri, aksi takdirde§ 

Teknik nctirolPri a 0a~·~a .,,i11iriyoruz: Siihn (!z"nir) birinci 44,ll9 metre. Kc- §takibata maruz kalarak iş ve güçle-§ 
110 MAN!A mal (Ralıkrsir) ikinci t-kender (İz- : rinden mahrum edilecekleri.. E 
Biri~-; Süha lhnirı 17-2 15 snniyo. mi•) tıctın,ii. İ:·l&m (Balıkosir) dör- § 2 - Şubeye elbise gelmiştir. Evra-§ 

iki?1"i Yc.vuz (t":"1ıi~). urın~ri.i dn7ın nnrır-ü 11~ 1 nk (A,•r1ın) be~trıcl. ~kı tekemmül"etmiş sevke tAbi era-§ 
(DenHi) c!'"r,ı·i,,•ii !srnil 1 Aydın). f:Al l{J\ N B yp_ !{ ;: tın acele şubeye gelmeleri, aksi tak-§ 

'Ü'KSF.K ATLAMALARDA: Hrvee,n ve alaka ib ta!<ip ed;lrn hu : dirde haklarında kanuni muamele;;; 
Birin•i Kr-o,ı ~·"i r;,, .. ın) 1,70 at- mii<abkavı İzn"irin A takımı 3,535/10 : yapılacağı il~n olunur. E 

lod• ikinci Sürtyva (l:!.:1 •r), tıruncü d kihıla hirinci olarak bitirdi. Diğrr § ORTA EHLIYF.TNA.l\IELİ § 
Hii• 0 vin (tzrnir) . cJ;>rdiinoii Fuat IBalı- ·1 roceler ıfo sunlardı,., E HİZMETLiLERE § 
kesir\. be•ind S0 fik lnalıkosir). !kinci Balıke•i", üçünrü İzmir, dör- §1ZMİR YABANCI ASKERLİK $U-E 

100 METRE Stl'R<' T dündi Denizli. besinri tzmir. ;: BESİ DAŞKANLIGINDAN : E 
Birinci Ha•an Dil51 (!?mir) 1' n'lO TTMTTMI N'E'l'tCFLER § Orta ehliyetnameli kısa hizmete ta-§ 

•eniye. !ldnri Kc"'"l (Ay.im). ii iinrö. İz"1İr bö!gr.; 1C7 puvanb birinci, Ba- § bi mükelleOcr"n yenek subay hazır-§ 
Durmus (tzmir) Dördüne"i Seyfi (Balı- l•kesir 52 puvanla ikinci. Aydın 36 pıt- : !ık kıtasına sevkedilmek üzere 26/6: 
ke•ir). be•inci Selçuk (İ•parta) . vanla ü~ünoü, Donizli 19 puvanla dör- § 941 tarihine kadar şubemize miira- § 

DiSK diinoii, tspnrta 15 puvanla besinci gel- § caatleri illin olunıır. § 
Birinci Atıf (lzmir) 33.17 metr•. !kin- miş v~ B•ıdıır yalnız bir puv2n almı'- : * = 

ci Al3eWn (lzmir). üçüncü Halı'.lk tır. E YEDEK SUBAYLARIN§ 
· 11111111111111111111 ı ııı ııı m ı m 111111 111111111111111111111 111ı111 ı 111 ı ı 1111111111ıı1111111 111ııı1111111111111111111111111 ı § y o KLAMAS 1 § 

Maarif Vekaletinin mühim bir tamimi E tz111iR ASKERLİK şusEst BAS-~ 

Talebe bir okuldan diğe
nasıl geçebilecek? • 

rıne 

Bir melıtepten diğerine imtihanla 11e imtihansız 
nalılcdi!efJllt?cen 11azi11etler tesbft olundu 

Maarif vekaleti hususi Türk, ekalliyet 
ve yabancı okullarının birinden naklen 
diğerine ve resmi okullardan bütün hu
susi okullara talebe kayıt ve kabul iş
lerinde gözetilmesi lllzım gelen esasları 
tesb:t eden bir tamim neşretmi•tir. Bu 
tamimde talebenin resmi okullardan 
husus! okullara, husus! okullardın rt!S
mt okullara nakilleri ile memleketimiz 
dışındaki okullardan hususi okulhra ge
lenler ve hususi tahsil görenlerin ,-azi
yetlerine müteallik hükümler vardır. 

Resmi orta okul ve liselerden husus! 
orta okul veya liselere nakledilecek ta
lebe imtihansız kabul olunacak!aıdır. 
Yalnız li•e kısmı 4 sene ohn Galatıı.o;a
rav lisesinden nakledecekler bundan 
müstesna tutulmuşlardır. 

Öf(retmen okullarının me•leki •ınıf
larından husust liselere kabul edilm•k 
iizere müracaat edenler önce taahhiitle
rinden ibra edildiklerini tevsik edecek
ler, bundan sonra sınıflan tayin olun
mak gayesiyle Maarif müdiirlü~ünün 
göstereceği resmi bir lisede imt:han ge
cireceklerdir. 

Resmi ticaret, sanat okullan ile ensti
tüler ıtibi meslek tahsili veren müesse
selerden hususi Türk, eka'Fyet ve ya
bancı okullanna girmek istiyenler de 
imtihan neticesinde !Ayık oldukları sı
nıflara kabul olunacaklardır. 

Resmi mllfredat programı ile talimat
nameleri aynen tatbik eden husu'! Tli-k 
okullarından resmi okullara nqkJode
cekler muadil sınıflara kabul ed•lecek
lerdir. 

Ekalliyet ve yabancı okullarından res-

mi okullara naklen gelenler ise bo>!g~le
rinin gösterdiği sınıfa imtihanla, bir 
aşağı sınıfa imtihansız kabul edilecek
lerdir. 

Husus! Türk okullarından ekı:l\iyot 
ve yabancı okullarına nakletmek ist!ytn 
talebe resmi okul talebesi gibi muame
le göreceklerdir. 

Memleketimiz dısındaki okullardan 
naklen memleketimizdeki husus! ~kulla
ra ~irmek istiven]n,., ıı:rmek iste1ik10ri 
okullar!, ayrıldıklorı o1<ullann tedris 
dilleri. dereceleri ve ~ınıf teşkilatı mu
tabakat arzederse, bunlar belgeleri'l;l' 
gösterdiği sınıfa imtihansız alınacnld2r
dır. 

Hu..u<t tahsil gördüklerinden 1,ahis1e 
hususi Türk okullarına girırpk i.'tiye•ı 
talebe gerek ilk ve orta ohıllar, ~erek 
liseler için imtihana tabi tutulmu~l~rdı! 

Alman. r:ııs h r~ı 
kada he!ecan ugandırdı 

[ Ba şt~rcfı 1 ri C:clı'ferl" l 
lesi olmuştur. Ayandan Corc deıni•tir 
ki : 

- Bu hadise Birlesik Amerikanın s!
yasetinde hiç blr dP~!:iHik yapmaz. Bu 
hadise Alman meydan okumasına kar~ı 
koymak ioin tamaM'vle hazırlanmRk ı.
manını Büyilk Britanva ve birleeik 
Amerilrava verecektir. Yine bu demek
tir ki Hitler önümüzdeki bir ka~ ay iein
de BUvük Britanvnvı istilA etmek lim'
dinden vaz geçmiştir. 

§ KANLIÖINDAN ı § 
: Sin harici olmayıp şubemizde ka- ;: 
§ yıtlı bulunan ve 941 yoklama.ım § 
! yaptırmamıs yedek subayların 30/6/ § 
E: 941 günUne kadar voklamalarınt :: 
§ yaplırmadıklnrı takdirde 1076 sayılı § 
~ kanunun onuncu maddesi mucib!n- E 
§ ce cezalanacaklan ilan olunur. § 
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KISACA 
•••••••• 

Dondurmc tabağı 
Yazan: J::CZACI KEMAL K.AKTA.$ 

Bu nesil bilmez, bundan lmk sene 
evv•l Ahdühomit lstanbulda amn her 
yeniliklerine karşı memleketı lakayt bı
rakırdı. Elektrikten korkar, onun cere
yaniyle kendisini öldürürl~r diye li.fını 
hile etmezdi. Tramvaylar beygirli, lam
balar petrollü idi. F.ehett~ buz fabrika"1 
yok, hiç bir ş•y yoktu. Yaz v•lir. her 
kes buram buram terlerken Bl•raadaki 
Ulu dağdan lstanbula kor ıı:eıirilirdi. 
Tabii kar pek nadide olduğundan don
durma da az miktarda satılırd~ Şimdiki 
yuvaTlak gözlüklerin çerçevesi kadar 
küc:iik dondurma tab:JklnT'J vardı. bugii
ni.in parası j},. yirmi kuru~luk dcındurma 
hir c;orba ka~1~-ı alncak kadardı. Don
durmacılar ÇC'lk c-Pri..in~ün diye böyle biT 
dondurma tabaV,ını keb~T~ ı; ., rlolflurur
lar, o tabafb büyükce biT t-lıağa koyar, 
övle verirlerdi. Buzlu hntı: 'l f, !n;;nk •U 

pPk n8.dide ve pek turf:t'!"'~a ı,evljllloTd~n ... 
di. Buzrfan ziyade kar !'l:lt·hr '!}'<"v1a bu• 
711> sözü kar e11.t"nlPnn ... zını d::>ldunır
du. 

Dün Mezarlıkbaşınih bir 1 Mı •Y•'l7 
11\ buzu> diye bağınyordu. B:'tli11 mR7:t 
l\klıma gelcfi, yayla n<" k ime. f10:hrika 
bu711> diye Aöylend;m. 

Portakalı Yafa diye ea"a..-1~'!' ın,tular, 
Yafarlan oort'lknı l""f'ı....., ... diV'rı' ""1:,rhlar, 
;İmdi ıııtrf\ b11.,. ... u}a..-rl3.. o.·ıo'\'la•lan l..11z P',..1 .. 
Tl'ledi~l ;;~C"n!1Jnci ·e kadar hn~ırcır~k
lar. Yaı,aSln r-ıbr:l-'l. va-ıasıf' il'M. V~"ll'l
sın ~anat ... 

m•m•k hususundak! lnıı:iliz te,ehbüsü l kadar olan efradı ailô.h altına çağırmıt-1 nat istiveceiti sövlennı;ektedİJ' 1 sonra gel,;ıistir 1 ederek kendi memleketlerinde iaşenin 1 masıdır. 

j_ 



2ı Haziran .Pazartesı 1941 YENi ASIR 

{~VfiUPANltfDJMUAMMASll 
2'ürlıiye Demir 11e Çelilı·FalJrilıaları müesse
sesi Müdürlüğünden : 
BİR STENO DAKTİLO VE İKİ DAKTİLO ALINACAKTIR .. 

1 - Münhal bulunan barem har:ci müdüriyet steno - daktiloluğuna 210 lira
ya k ... d 1 • ücretle İngilizce bilen, Stenodaktiloluğa ve usulü muhabereye Bşina 
bir bcıyaıı memur alınacaktır. Leopold Muamması ! 2 - Miiessescmize imtihanla iki bayan daktilo alınacak ve muvaffak olanlara 
100 liraya kadar ticret verilecektir. fmti han Ankarada SUmerbank umum! mü
dürlüğünde, İstanbulda Süınerbank İstanbul şubesinde ve Kara bükte müesse
se müdürli.iğünde 2/7 /941 tarihinde yapılacaktır. 

B. HitleP euveıa Hollandaya taarruz edecelı 
Bel~ilıa hiilıürneti fırtınanın Ho!lruıdada süfıii· 

net bUlacr,ığı lıanaatiyle harehete ge~
miyecefı 11e sonra .. 

. Bu memuriyetler için isteklilerin Ankarada Sümerbank umumi miidiirlüğüne, 
Istanhulda Sümerbank stanbul sube·:>ine ve Karabükte müessese müdürlüğüne 
mürPcaatle tedarik edebilecekleri iş tal epnamelerine aşağıda yazılı vesaiki 
bağlıyarak en geç 1/7 /941 tarihine kadar müessesemize müracaatleri ilan 
olttnur. 

1 - Tahsil vesikası .. 
2 - Hizmet vesikası .. - 29 -

YAZAN: JULES RCMAtNS 3 - Polis iyi hal kağıdı 

Dostum cx .. > neşeli ve hAIA nikbin 
görünüyordu. İhtiraz kayıtları ileriye 
sürmekle beraber ademi muvaffakıyete 
u~dığını itiraf etti. BiJhassa su söz-
leri söyledi: • 

«- Fran.~ ile fn~iliz ve Skandinav 
hükümdarları ile ga.ret mükemmel an
laşhk. Berlinde Abetz'in çok yardıını 
oldu. Hitler ile bir mül5.kat vtidedildiği 
halde görüsmeğe muvaffak olamadım. 
1ki seyahat'yaptım. Romada kralın ısra
nna rağmen Musso1ini beni kabul et
memenin yolunu buldu ve Cianoya gön
aerdl. 

Elim boş dönmemek için bu şekli ka
bule mecbur kaldım. Ciano beni güzı?l 
saderle oyaladı, fakat milspet bir neti
ce alamadım. Hitler iltifat göstermeyin
ce tabil Roma milstenkif kaldı. 

BELÇtKAYA KARSI ADE.Mt 
MEMNUNtYET 

Dostum «X •• '> bu seyahatleıi esnasın
C1a bir çok intiba ve malftmat elde et
mi"ti. Bunları mevzuu bahsettik. 

Kendisine dedim kl: 
«- Bonnet ile görüşsek nasıl olur? 

Pek ziyade ali.kadar olacağmdan emi
Dim.• 

Teklifimi reddetti. MUhim ve uzun 
bir mülAknt yapıldı. 

a..:. veda ederek Brilksele dönecek
ti. MUteessı:r ve mahzun olmakla bera
ber şöyle dUşnnllyordum: 

«- Btittln bu emeğin bir fyili!ti oldu: 
anlaşma ve sullı arzusunun ve bunun 
aksinin hangi tanıfta olduğu bu suretle 
anlaşıldı. Ne kralın, ne c:x .. > in, hiç bir 
khns@nin. artık zerre kadar süpheı;i ve 
lereddUdU kalmadı.• • 

Bu mülAhazalanmı s<>yledim. cx .. • is
tirak etmekle beraber meşhur itimacb
nı §U sözler)e teyit etti: 

«- MağlQp olduğumuzu kabul etmi
yoruz.Siz kendini% de defatla söylerliniz. 
gayri kabili tamir bir ~raziyet hasıl o1un
cava kadar ümit vardır.• 

Hararetle el sıktık ve ayrıldık. 
tki gün SODl'a Alman ordu1an Prag 

tehrini isgal ediyordu. 

Gamlen ve Da1adiyenin göstE'rd ·i en
dişenin sebebini sordmn. Coulon lrl' şu 
cevabı verdi: 

c- Gayet ba"il. Gamlım sr:-fcrb rli~i 
bu kadar gayri muntazır bir s~kilde bi
tirebildi;'ri icin kendi kendini tebrik edi
yor. Ayın yirmi beşindenbt'ri Ma1inc 
hattından denize kadar uzanan bir sa
hada kıtaat tcıhtelaı-z mahfuz mevkilr>
re girdiler. Havadan hemen hemen en
dişe edilecek bir tehlik0 yok. Fakat bi" 
hafta icinde Hitlerin Belcika Ü7Prinden 
taarruza gectiğini farzediniz. Delcika 
hükümeti ile olan mlinas"batmuz o ka
dar fena ki ne vanacakl:ırınd;m bile bi
haberiz. Taarru~n maruz kaldıkfon ta~~
dirde verdi~~miz garantiye istinad~n 
Fransa ve fn~tereden yardım i<ıtiye
cekforini kabul edı>lim. Fakat İ<>İn feca
ati bu müracaat bize belki altı saatte. 
belki de yinni dört saatte vasıl olacak
crkam harbiveler bu zamana kı:ıdar l:>ir 
c:cy haz1rla~amıs vaziyette... Bu tak
dirde Gam1en ordularını bomba yağ
muru altında Belcika ovalarına sevket
mek mecburiveti~de kalacak. .. Hrmr
lıksız bu]und~ğundan umumi bir keş
mekeş ba.şlıvacak. Gamlen Polonva har
bmdan iyi ders aldı. A.c;kcrleriml7in de
diği ı;bi: 

eti ne s'en ressent poas.• 

H1TL'ER1N PLA NLARt H ı\KKINDA
Kt FARAZtYELER 

4 - Nüfus hüv!yet cüzdanı .. 
5 - Sıhhat raporu .. 
6 - 3 boy 6 Ye~ika fotoğrrıfı . . 23 - 25 - 27 

.-;:ı-..r.. -""~:'- ~_....-~,...~ ~ •:r,)'l'.:F.'-"".:~ ·-- ::.!:~ -:ı=~~~ 

Alaşehir (Şehir} ırJübü nizamnamesi.-
Madde 1 - Cemiyetin ach şehir ku- A - Heyeti umumiyenin ekseriyeti-

lübü ve merkezi Alaşehirdir. ne iktiran etmiş olan reyleriyle ana ni-
Madde 2 - Kulüp tamamen içtimai zamnamedeki şartlar değ~tlrilebilir. 

maksatlar tahtında çalışıp siyasetle işti- B - Cemiyetin fesh ve ilgasına karar 
gal etml"'Z. Azalarının içtimai ve fikri 

1 

verme selahiyeti 35 12 sayılı kanun ah
ihtiyaçlarım temin ve şehir içtimai ha- kamına tevfikan yapılır. 
yat seviyesinin inkişafına müzahir ola- Madde 12 - Cemiyetin feshi balin-
caktır. de matlann tasfiye tekli: 

~ladde 3 - Müessis azaların adları Cemiyetin infisahı halinde ihtiyaeı-
on beş kişi olarak şunlardır: na mütedair olan gayri menkul bulun-

Tüccardnn Kazım Ataç, halkevi rei- durduğu taktirde bu mallar da menkul 
si Şükrü Işık, inhisarlar memuru Hii<ınü mallariyle birlil.:.te heyeti umumiyenin 
Kavak. eczacı Sudi Mıhçıoğlu avukat vereceği kararla bir hayır rnüeaaesesine 
Sadettin Ciirdenli, tüccar ve çiftçi Ra- terk veya devredilir. 
sim Musal, belediye reisi Ömer Ünlü, Madde 1 3 - Heyeti umumiyenin 
Esnaf ve ahali bankası müdürü Kemal toplanması 35 12 sayılı kanun sarahati 
Karabiber, F orbes miyan fabrikası ve dairesinde her zaman yapılır. 
şirketi müdürü Kamil Ocakoğlu, bele- Madde 1 4 - Umumi heyet 3S 1 2 aa• 
diye mecfüi azasından ve bağcılardan yılı bnunun 2 1 inci maddesi dairesia. 
Ahmet l lalis Ertürk, P. T. T. ~efi Halil de ruznameye konan mesaili müzakere 
Yorgancı, ziraat bankası mi.idürü Ah- etmekle beraber azalann 1 /20 al tara• 
dülkadir T urunçoğlu, manifatmacı Ka- hndan müzakeresi istenilen busu.atın 
zım Akçalı, noter Ahmet Erkal. tüccar da münalta§llsı mecburi olarak yapılır. 
Arif Özerden ibaret olup hepsi de T. Madde 15 - Kulüp heyeti idaTesi 
C. tebaaı:ındandır. mevzuab kanuniyeye, adap Ye erklna 

Madde 4 - Şehir kulübüne sirme ve örf ve adete mugayir olmayan ve 
ve çıkma ıartlan: kulübün manevi ve maddi menfaatlanm 

A - tık tah!!iii bitirmiş olmak. müstelzim bulunan her çe§it kararlan 
Coulondre sözlerine devam etti: B - Medeni haklardan mahrum ol- ittihaza aelihiyettar olmakla beraber 
c- Son bir kaç e;ün 1 .. ıırfında aldığı- mamalc. verdiği kararlan icraya memur plW. 

mız haberlere islinaden Hitlcrin i\,lic-.;:- C - On sekiz yaşını ikmal etmiş hu- yetleri seçmek hakkına haizdir. 
ne bir plana v:.ire hareket C'deC"ei!inden lunmak. Madde 16 - Kalilb6n inıt menba-
korkuyoruz: Belçikavı bir tar:'lfa bıra- D - Hile yolile iflas etmiş bulun- lan: 
kı:ırak dPnize ulasmak mak<:adivle ev- mamak. A- Aza duhulJye ve aidatiyle temin 
ve la Hollandaya taarruz... Bı>l"ika hü- E - Halk tarafından kötü tanınmış edilir. 
\iimeti, fırtınanın kom~usu Ho1landnda olmayan her ~ehir sakini evsafı lazıme- Mezuata uygun eşk{l dairesinde bet' 
<:ükfinet bularıığt kanaati ile harekete vi haiz bulundukça kulübe aza olabi- çeşit tehanüat ve yardımlar kabul edi-
a~miyecek. Gö7. kanı;ıc:tırıcı bir süratl<> lir. lir. 
Hollandayı istila ve Ereaut nel'ri man- Kulübe yeniden girmek isteyenler ku- C - Kulübün iradını tezyit makıa-
~ahına yerleşen HitleT icin RP1rik:ıvı is- lüp azasından iki zatm tezkiy~i ve ida- diyle müsamereler, güreşler, lçtimat 
ctal etmek artık ınüskiil ıfoı'?ildir. Fa!rnt re heyet.inin tasvibiyle ve beş lira du- göcıteri1er ve ila ... Teşebbüs1er yapılır. 
bu takdirde Fransa' tehlikeli bir vazi- hulive vermek suretiyle kuliibe alınır. Madde 17 - Umumi heyet: 
vetle karşılaşacak.. Cemiyetten çıkmaya müstelzim ah- Kulüp ansı aenede bir defa toplan-

Namus bo .. cu olarak müdahale mec- val: taya çağrılır. Toplanh günü kulübün te-
buTivetinde bulunaca~ız: fakat frct sart- A - Nizamnameye mugayir hare- sis tarihi olan 15 / r 1 /940 gününün er-

19:J9 senesi Eylill ayında bir gün lar ;Hında mi.idahal~ edeceaiz. General kat•a bulunanlar. lesi günü olara.k kabul olunmuştur. Bu 
Coulondre hana şu sözleri si.1yledi: Gamlen ''<1Ziyeti bWiin vüzuhıı ile gö- B - Dördüncü madde ahkamındaki toplanbda bir senelik muamelat tetkik 

* 
c- Bel~ikalılardan .memnun dPğiliıı:. Tiiyor. lldnci b'r Cbarleroi akıbetine sartlann noksaniyeti halinde. olunaeağ, gibi vazifesi sona eren idare 

General Gamlı>n VP. basvPkil D:ıladiye maruz kalma.le nivetinde değil.> C - Dördi.:ncü maddedeki evsafı la- heyeti, haysiyet divanı, murakabe heyeti 
fazla endişe içindeler. Kralın bize k~r- Bu sözler üzerine sordum: z1mey:İ muahheren kayp etti~i takdirde. seçimi yenilenir. Nizamnamede yapıla-
şı dUrüst hareket etmedi~inl tahmir. _ B t T M E D t _ D-Yukandaki evsaflan haiz olduğu cak tadilat veyahut ilaveler umumi hey-
ediyoruz. Harici siyasette oynadı~ ro- HllPl•llDMllC!!tSW!m!'l--tl!G!!!!!!!!!+!~'!l!llH!!!!l!l•bıı..ı halde yani dördüncü madde evsafını etin seliıhiyeti cümlesindendir. Umumi 
Hin çok mUhim olduğtmu biliyorsı~- LT••ıN••eneL-n.n ftfthr haiz olduğu halde kııliibe devamı hey- heyet aza İçerisinden bir reis. iki katip 
nuz.> "1!1-tııw "Y HM ~ eti umumiye tarafı'1dan mahzurlu te- seçerek İş görür. Bu seçim gizli veya 

Günün Ansilılopedisi 
•••••••••••••••••• 

Surive hakkın
da malômat 
~-

idari talısimatı, mesa" 
hesi, nüfusu ve 

mahsuJlePL 
lngiliz ve Hür Fransızların siyaı.i mü

lahazalarla tiddet göstermeden aheste 
aheste işgale çalıştıklan Suriye de Irak 
Ye Palestin gibi Cihan Harbinden evvel 
Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası 
idL 19Z2 yılından itibaren bu memle
ketin Milletler Cemiyeti namına idare
aine mandater olarak Fransa bakmakta 
•e burada bir umumi komiser ve aııker 
bulundurmaktadır. Fransızlar Suriyeyi 
idare noktasından dört parçaya ayırmış
lardır: 

1 - Suriye ciimhuriyeti ( 176.000 
ldlometrc kare büyüklüğünde, 1.696.000 
nüfuslu ve idare yeri Şam), 

2 - Lübnan cümht•riyeti (arazisi 
11.000 kilometre murabbaı ve nüfusu 
863.000, idarC' merkezi, Beyrut), 

3 - La?.kıye hükümeti (araZİ!li 
6.000 kilometre kare ve nüfusu 286.000 
idare merkezi l ıızkıye), 

4 - Gebeliclürnz hüldimeti (büyük
lüğü 7.000 kilom,..tre murabbaı ve nü
fusu 5 0.000. idare yeri Suayda). 

* Smiyenin en kalabalık şehri olan 
Sam, Bağdatn giden yol üzerinde mü
him bir ticaret rnerl:ezidir. 

Tiirki3teye giden demir/olu ÜT.erinde 
Halep, Akcleniz Üzerinde işlek bir li~ 
man olan Beyrut memleketin miihim 
~ehirlerindendir. 

Suriyede en fazla buğd:ıy, bakla, mı· 
ııır. arpa, nohut ekilir. Meyve ağaçlan, 
tütün iyi yetişir. 

Lübnanın başlıca zenginlisi ipekçilik
tir. Son senelerde bu da ~pey ilerlemiş 
ve 928 de koz:ı mikdan 3.5 milyon ki
loyu bulmuştur. 

Opera tör lakki edilen şahıs istifaya davet edfür. nçık olabilir. Kulüp idarecilerinin seçi-
Muvafakat etmedivi takdirde nizamna· mi gizli reyle olur. Umumi heyet haysi-

Arif y iı ren me ahın•m• tatbik olunur. yet divanı tarafından verilen ceza ka-
Madde 5 - Ala§ehir kulübünün şu- rarlannda kat'i kararlar almak mecbu-

Askeri Hastanesi op2ratörü 
Muayenehanesini ikin<"i Beyler 8t 
n11ma .. aya nakletmiştir. 
TL. Muayenehane 3452. Evi 4!H2 

Ağız ve boğaz iltihaplan Ridn dı~ su
yu mahlulüniin gargarası ile şifa bulur. 
Salgın h-ıstalıklnrda gargara yapılması 
tavsiye olunur. 
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§ FERİ'Z' CEM.Al.. İİÇER g 
§ Muayenehanesini İkinci Bevlcr so- g 
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Mühim bir fırsat 
Çeşme ılJcalarında ve deniz kena

rında ku:n 54 oda ve altında büyük 
gazino ve iki dükkanı havi ve sıhhi 
sulariyle mebzul kendi kaynaklarını 
havi Karabins oteli namiyle maruf 
büyük Türlüye oteli varislerinin 
muvafakati ile acele satılıktır. Ta
lipler lzmirdc hastane caddesinde 
Dumlupınar okt lu karşısında tuha
fiyeci Emin Çet;nöne ve Çeşmede 
Karabina evlatların::ı müracaatları. 

1-4 (1381) 

İZMİR BELEDİYESİNDEN : 
Mezbaha idaresi senclık 120 ton mo

torin satın alınmaı;ı, yazı işleri müdür
lüğiindeki şartnamesi veçbile kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmu~tur. Muham
men bedeli 15480 lira muvakkat temi
natı 1161 liradır. İhalesi 30-6-941 Pazar
tesi gUnü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami saat 
15,30 za kadar enctimen riva<>etine ve-
rilir. 15, 19, 23, 28 2l92 (1341) 

be'li yoktur. riyetindedir. Umumi heyet mevcut aza-
Mad de 6 - Cemiyetin umumi hey- sının Üçte ikisinin talebi üzerine fevka

eti 3 5 1 2 sayılı kanun ahkamına tevfikan lade olarak ta toplanabilir. Yeni yıl 
kurulur ve temsil edilir. biitçe taslağını tasvip yahut yenid"n tan-

A - İdare heyeti. 7Jm etmek vazifesini göreceffi gibi ku-
13 - Murakabe heyeti. lübün inkiııafı için yürünecek yolu da 
C - Hny~iyet divanı olmak üzere tayin ederek yeni idare hevetine vazife 

teskil ve temsil edilir. olarak devreder. · 
D - A. B. C. fıkralarındaki aza ade- Madde 18 - Azanın vazifclerl: 

di ihtiyari\ göre ve heyeti umumiyece A - Duhuliye i'e aylık aidatını mun-
teshit edilir. tazaman vermek. 

E - Altıncı maddenin D fıkrasında- B - Nizamname hükümlerinden dı-
ki idare heyet!. azaları beş kişiden iba· ıan çıkmamak. 
ret olmak üzere heyeti umumiyece tas- C - Kulüp azalan mütekabilcn ve 
vip edilmiş olup bunlar da aralarından hüqnü niyet kaideleri esasntına tevfikan 
bir reis, bir ikinc: reis, bir katip ve vez- Lirhirlerine bağlıdırlar. 
nedar ve iki de azadan ibaret olmak D - idare heyeti tarafından veril
üzerc icrayi faaliyet etmesi asıl kabul mi, kararlara ve alınmış tedbirlere ka-
edilmiştir. yıtc;ız ve 11arts1z riayet etmek. 

Madde 7 - Umumi hevetln vazife- E - Kulübün gittil•çe müte!·a:nil bir 
leri 351 i sayıh kanunun bahşetmiş ol- muhiti içtimai olmasına fikren, bede
duğu selahiyetler ve vazifelerden iba- nen veva r.ıanen yardımcı olmak. 
ret olmakla berab"'r davet tarzı ve alı- Madde 19 - lnzib~ti cezala!': 
nan kararlonn cemiyet azalanna ve baş- Ahlald ve İçtimai mevzuata ıwkm 
kalanna duyurulması şekli maha1li im- her hareket kulüpçe kötü olarak kabul 
kanlar çerçevMinde ve hususi münadil- edilir. Dedikodu, yalan, muhilli hayııi
ler veya yazıh ihbarlarla yapılır. yet ve ~eref i~ler yanmak cezalanmağı 

Madde 8 - tdare heyetinin ne ro- icao ettirir hallerdendir 
retle seçileceği, setahiyet: Vf! aza adedi: Eyi olarak kabul edi1erniyecPk hare-

A - ldare heyeti, heyeti umumiye- ketleri idl\re heyetince tesbit "dilen aza
nin ekseriyet bulmuş olan reyleriyle ~e- lar haklannda işledikleri fiilin mahive
çilir. tine göre ihtar, ikinci ihtar muvakkat 

B - idare heyetinin selahiyeti 35 12 tart, daim! tart cezalarından birisi veri
sayılı kanunun verdiği serahat dairesin- lir. 
deki selahiyet ve vazifeleri ihtiva eder. ihtar ve ikinci ihta~ ce:um idare hey-

C - Aza adedi altıncı maddenin E eti tarafınrlan ve kulüp dahilinde il5.n 
fıkrasındaki ahkam ve sarahat dairesin- etmek fluretiyle, muvl'lkkat ve cl,.imj 
de beş kişi olarak kabul edilmiştir. tart cezalan da hayııivet divanı tarafın

Madde 9 - Cemiyet azalannın vere- dan karar altım\ alın•r. Daimi tıırt ceze.
cekleri aidat miktan beheri için azami sının kat'iyet kesbetm,.si umum1 heye
olnrak senevi 120 lirayı geçmez, asgari tin tasvihir!den veçtilı:t'"n sonradır. 
olarak beher azanın senevi taahhüdatı Made 20 - Müteferrik hükümler: 
da l 2 1iradan aşağı olamaz. 

Madde 1 O - Hesaplann ne suretle 
tefti~ ve murakabe edileceği: 

Hesapların teftiş ve murl'kabası 3512 
sayılı kanun ahkamına tevf'kan yapılır. 

Madde 11 - Ana nizamnamenin ne 
suretle değiştirilileceği: 

A - Türk mevzuatı kanunivesine ay· 
kın olmayan her rıevi ovunun kulüp da
hilinde ovm•nmA.sı ~"rbf'stir. 

B - Kulüp dnlıilinde rnP~nıbat bii
fesi te!lisine ve ~"dvl~ine Hare heyeti 
~elahiyetli ola!ak kahul ed;lms"tir. 

C - Kulüp dahilinde fazla derecede 

SAHiFE J 

T. iş Baı kası 
lCüçiilı 'l'asarruf hesapları ı94ı ilıramiye pldm 
KEŞİDELEB : 4 $ubat, 2 Mayıs, 1 Akustos, 3 ikinciteşrin tarihlerinde yapabr 

ı94ı iKRAMiYELERİ 
1 adet 2000 liralık - 2000 Lira 
3 adet 1000 lirahk - 3000 Lira 
2 adet 750 liralık - 1500 Lira 
4 adet 500 liralık - 2000 Lira 
8 adet ZSO llrahk - 2000 Lira 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
80 adet 50 liralık - 4000 Lira 

300 adet 20 liralık - 6000 Lira 
Tilrkiye İS BANKASPna para yatmnakla yalnız para biriktirmiş ve fak 

9,, ahnq olmaz. ayni zamanda taliiniıi de denemiş olursunm.. 
~ 'A tr.e ' 

2'ürfıiye Cümhuriyeti ZIPaat Banlınsmdan: 
Bankam1z~a_ s:;~ açık aı:tırmaya çıkarılan Samsunun Çarşamba kazası· 

nın Porsuk koyu cıvarmdakı Porsuk ormanları namile manıf ormanımız 
hakkındaki ilanı tavzihan aşavdaki hususatı belirtiyoruz. 

1 - Ormanın tapu knyıtlarına nazaran mesahası üç yüz on yedi hektardır. 
2 - Ormanın yüksek orman mühendisleri tarafından yapılan işletme plci

nına nazaran mesahası d~kuz yüz yetmiş iki hektardır. 
3 - Satıla<'ak orman sa!ıasından başka Porsuk çiftliğinin mUtemmimatm

dan olan çayır ve tarlalar da ormanla birlikte satılacaktır. 
4 - Ormanın işletme p"rSm ile makta haritalan Ankara, İstanbul ve fzmir 

şubelerimizde de göriilebiJir. 
5 - .94'1 senesinin A ve B maktaından kesilmiş olan tahminen 4500 mikta.

rındak.i t•dı.ın bwkamızca satılacağından işbu satışla alakadar değildir. 
6 - Ormanın cayır ve tarlalarla birlikte heyeti umumiyesinin muhammen 

kıymeti aitmı~ bin liradır. 21-23 2274 (1382) 

ErlBANK VHVH MUDVRL001JNDE1f : 
a) Ereğli kömürleri işletmesi, Zonguldalt 
b) Garp Linyitleri ifletmesi, Balıkesir 
c) Mahrukat bürosu, Ankara 
d) Ereğli kömürleri işletmesi 

Kok ve ihrakiye servisleri. Ankara. latanbul. lmıir, Menin. Ereğll 
(Karadeniz). 

Yukanda müeaııetıe ve 11ervislerinln. tq kömürü, Llnyit, kok, Briket ve tali 
maddelerinin alım ve satımından mütevellit bil'wnum mevcudat,. teahhüdat 
ve matlubab bütün hukuk ve vecaibile yeniden teskil eylediğim.iz 

MAHDl.Tf MFSULtYElU 
TIJRKlYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi, MOESSESF.St 

Flnnaaına devredilmittir. 
AWcadarlann 1 Haziran 194 l tarihinden itibaren: 
1 ) H~ clna tat kömürl1, kok, briket ile tali maddeleri için Fol. olarak 

yapd.cak talepler mUeaee.enin merkezine: 
Adnıe : Atatürk bulnn 21/23. Y~ (Mühendisler birliil binua)' 

ANKARA. • 
Z ( Unytt kömUril için yapalac:ak müracaatlann eaklal ,U,i: ·cCarp Uo

)'itleri işletmesi• Balıkesir, adresine 
3 ) Mahalli ihtiyaçlar ile (Tq kömürü, Kok kömürü. Unylt) ihrakiyellk 

kömürler için o mahaldeki sube veya acanta)anmıza {lstanbul, lmıir 
Zonguldak, Mersin, Ereğli (Karadeniz) de pbe Ye depolamnız oldu
ğu gibi muhtelif ~hirlerde acantalar vardtT) 

4 ) Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edllmlt ve mukavelelll 
henUz hitama ermemi§ acanta1anmız ile diğer m6.teJılikJerin Ankara 
merkezine 

5 ) T af kömürü, Llnyit, Briket, Kok ve tali maddelerinin ihracab işlerine 
müteallik husuaat için Ankara merkezine 

Yukandaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. 
Merkez, ftıbe ve depolanmızın telgraf adresleri : Mahnıkat. 

3. s 9 16 23 2021 (1237) (3003) 
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Ereğli KömUrlerı işletmesinden : 
Müeasesemizle mü,terifer arasında ta, kömürü, kok kömürü, briket ve talt 

maddelerinin eahşlan bakk1nda yapılmıt olan mukavelelerden miltevellit bil
cümle haklanmm 1/6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan 
c~OR~l':E .KöMOR SATIŞ VE TEVZi MOESSESESt. ne devrettiğimizi n 
müşterılenmıze karşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin tam"men tekal>-
bül eylediği ilan olunur. (3004) 3 4 S 9 t6 2] 2022 (IB6) 

~UiiANKHAHRvKAr'.Y"BıtiwvNiMN-"7°=0=' 
Mü~!lesemizle mÜt'teriler arasında yapılmış olan mukavelelerden müte

vellit bilcümle haklarımızı 1 /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarnda 
bulunan « TORK KöMOR SA TlŞ ve TEVZJ MOE.SSESESh ne devrettiğ!mizf 
ve müşterilerimize kftrşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin tamamen te
kabbül eylediği ilan olunur. ( 3006) 3 4 5 9 1 6 2 3 2024 ( t 234 )' 

~~.,.ı('e~ .... -~~~~~~~~.J"'~~~..cocıcıcı~ 

GaPp Len~itferi l~letme$inden : 
Müessesemizle müşteriler arasında Linyit kömürü satıştan halckmda yapıl

mı~ ol.an mukavelelerden mütevellit bil"cümle hak]anmızı 1 / 6/941 tarihin
ae lcunılan ve merhzi Ankarada bulunan cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOESSESESl> ne devrettiğimizi ve mü~teril~rimize kar,ı olan veci• 
belerimizi de hu müessesenin tamamen tekabbiil eylediği ilan olunur. ( 3005) 

3 4 5 9 16 23 2023 (1235) 
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sarhoo olmak. yük0 ek sesle konuşmak 
veya ~arkı ııöylemek. ve !lthhi ve içtimai 
tezelzüle sebebivet ver,.cek hallerde bu
lunmak katiyen yasaktır. 

D - A1aşehirde ikamet etmeyip ha
riçten azalar tarafından getirilen ve iç
timai durumlan yerinde olan misafirler 
idare heyetinden birinin malumatı tah
tında kulübe girmesi ve mevzuatından 
iıstifade edebilmesi kabul edilmiştir. 

19 /5 /941 tarihinde vilayet yüksek 
makamının emirleri üzerine evvelki ni
zamnamenin ikmal. İA]Ah ve tadili için 
yapılan umıımi topb,.,tıda idare heyeti· 
ne !' .. rilen nzalar: 

R .. ;~: D"ktor Y•ıııuf Kemal Ourakoğ-

SİZi IS!'JRAP!'AN 
Kurtarır 

ROMA TIZMA, BAŞ. Dl$, SINIR. 
ağrılan ve GRtP, NEZLF., SO~UK. 

ALGINLIKLARI, D~RMAN bfe. 
lerile derhal geçer. İat!>mda günde 

1-3 Kaıe alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

lu AlRtehirde mukim 
Vezn~dar ve katip: Şiikrü lıılc Ala

şehir halkevi reisi 
tdAre memuru: Arif Özer Ala§ehir· 

de tüccar 
Üye: Ahmet Erkal Noter 
Üye: K~zım Ataç Tüccar 
M•!t'8.lcabe heyeti : 
Halil Yorgancı Ala~ehir P. T. T. şefi 
Abdülkadir Turunç T. C. Ziraat ban-

kası müdürü 
Haysiyet divanı: 
Ziva Ataç Ceza hSkimi 
Hii•eyin Türemen Sorgu hakimi 
Kamil OcaL-n;;l,ı Forbes kumpanyasi 

müdürn. ltl-5-941 imzalar. 

FOSFARSOL. Kllntn en bavati kısmı ol:lD kırmızı yuvarJacıldan tazeliyerf"k çoğaltır, Tnflı İ!Ot&h temin edP?. \iilcneh! 
devamlı gençlik, dhwlik ,·erir. Sinirleri canlandırnrıık stı;ahi huh;-anlan, uykusuıhığu gid<>rir. Mııannid inkıbazlarda, 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

barsak tembclliiinde Tifo. Grip, Zaturrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşektir; \'e adeıni iktidarda ve kilo almıddıt 
~yanı hayret faidelet temin eder. 
FOSFARSOL'Un: lli~c-r bUtiln lmvvtt <ı:t,mrı1anndan iicıtünlüğü OFVAMU BİR SURETLE KAN, KUVVET. tŞTIBA 
TEMİN ETm;s1 Vf' ilk kullananll\1da hile tesirini derhnl oö~tr.rmesidir 

Sıhhıtf Vekaletinin t'emlf mUsa11d .. 11in; hıı.inftr. fleT f'n.anede hnlunur. 



"FENI ASIR 1941 
Yc ... i lngiliz akını ALMAıJ - SOVYET HAR

BiNiN AllSLERI Garbi A manya 
Macaristanda yeniden bom

sükônet, .Japon· bardıman edildi 
yada büvük bir Almanı;;-;;Jhim hasar 

ve zayiat olmadığını 

SOVYET • ALMAN HARBi Suriyede va:ziy~t 

RŞISIHDA INGILTERE Şama evvela ıri S O N 1-1 A. B E :ı:;;z 

In~ilizler Rus
lara her türlü 
yardımda bu-

l.ayret var IJildiriyorıar-
ı.ondra 22 (A.A) - İngiliz bombar

dıman tayyareleri dün gece garbi Al-

luııacaklar 

~1 ACAR l S TAN 1 N HER TARA· manyaya taarruzd" buıunmu~ıord•r. B. Çörçil dün mühim 
FINDA 1$1KLAR KARAR· Kudüs 22 cRaio - s 22,ı5ı - in- beyanatta bu'unda 

TILACAK giHz hava neza~e~inin. tebliği.: Dün gece . 
avcı tayyarelerının hımayesınde olarak lngiltere B. Bitlerle ve• 

--0---

Bu:.lap•şte 22 (A.A) - Almanya -
Rusya muharebesinin başladığı haberi 
~abah saat sekizde radyo ile bildirilmiş
tir. Macar halkı bunu sükQt ve disip
lini karşılamıştır. Milli müdafaa neza
reti memleketi hava tehlikesinden ko
rumak için ışıklann karartılmasını em
retmiştir. 

Londra 22 (A.A) - Almanlann Rus
yaya taarruzu Tokyoda pek büyük hay
ret uyandırmıştır. Resmen hiç bir tef
sirde bulunulmamakla beraber iyi ha
her alan mahfiller üçlü paktın mihver 
azalarına gerek Avrupa ve gerek Asya
da ş0llik hakkını verdiğini ve bu mak
"atla gayretlerini birleştirmelerini ha
brlatmakla beraber paktın bir madde
sine göre Sovyetler birli · ile olan mü
nasebetlerin bundan halelclar olınıyaca
ğını da ilave etmektedirler. 

IMiHz bombardıman tayvareleri Al- ]la OftllR adamfarife fliÇ 
manyada ağır sanayi fabrikalarına taar-, 
ruza devam etmişlerdir. Kolonya ve IJ'r zaman mıiizalıereye 
Düsscldorfa taarruz edilmi tir. Dir.er girişmi)leCek •• 
t.ıyyarelerimiz Dunkerke taarruz ebni<· Londra 22 (Radyo) _ B. Çör-
lerdir. Fransarun şimalinde ki hava me~ - çil radyoda bir nutuk söyliyerek Al
danları da bombardıman eclilmiştir. 
ALı'ıIAN RESMi TEBLtôt manların Ruayaya kar§ı ba§hyan 
Berlin 22 (A.A) - Alman başku- taarruzu kartısında İngilterenin hat-

rnandanl•"'nın tebliği: tı hareketini izah etmit ve burada 
Dün öğleden sonra büyük miktarda da aynı sistemi takip ettiklerini an· 

avcı tayyaresi himay•sindn az mikhr<la latmı§lır. lngiliz ba§vekili Hitleri ve 
tn'{iliz savas talrraresi Frnnc::anın Mans 
"ahillerl üzerinde ucmu•lardır. D:inkü rejimini imha için hiç bir gayreti 
hava muhnrehelerindc Alman ;ı.vcı tay- esirgememek kararında olup İngil
yarelcri 26 İngiliz tavyaresl dü. ürmüs- terenin ne Hitlerle, ne de adamların
lrrclir Tayyare d fi hntnrva ları ve de- dan birisiyle hiç bir zaman müzake
niz top~usu tarafından da di;>er iki tay- reye girismiyeceğini teyit etmİ! ve 
ynre düsüriilmüştUr Gece dü~man 'i- İngiliz hükümeti namına Sovyet 
mali gnrbi Almanvada mah<J.ıt mıntaka-
lar üzerine az miktarda inf;lôk ve yan- Rusya hükümetine yedi iktidarında 

Matbuat. henüz mütalea 
mektedir. 

bo b 1 t t •ıüh· ! hasar olan her tu"rlu" teknik ve ekonomı"k neşretme- gın m a arı a mış ır " m 
ve zayiat olmamıstır. yardımda bulurunağı vadeylemişti•. 

lnı?"iltere Atlan
tik harbını ka-

OJ 

zanaca2ın-

dan emin 
ingillz amlralldı birinci 
Lordu ingUiz mulıalJil 
hücumlarının arttığını 

söyledi.. 
Londra, 22 (A.A) - Amirallik daire

si birinci lordu Aleksandr dün blr nu
tuk söylemiş ve ezcUmle dem.iştir ki · 

- Atlantik muharebesi şiddetli ve fa. 
Al bir tarzda devam ediyor. Fakat her 
gtin ve her gece deniz üstü gemileri ve 
tayyarelerle yapılan İngiliz mukabil hU
cumlan farlalaşmakta ve Al=lar mu
hakkak surette büyük zararlara uğra
maktadır. Bismarkın ve bunun iaşe ı:e
m;Jerinin tahribi, Brestte Şarnhorst ve 
Gnayzenav ve Norveç açıklarında bir 
'.Alman cep zırhlısına verilen basarlar 
Atlantik muharebesinde niha! zafere 
yardım edecek büyük unsur !ar teşkil 
etmektedir. 

Türk • Alman dostluğu 
hakkında geni tezahürler 

[ B~tarafı 1. ei Sahifede l 
veraitede profesörler paktın ehemmiye
ti, Türkiyenin tarihi mevkii hakkında 
hususi dersler verm4lerdir. Alman ta
lebeai Türk talebeye kaJlı heyecanlı 
sempati tezahüründe bulunmu,Jardır .. 

Berlin, 22 (AA) - Doyçe Alleg
manya Zaytungun Ankara muhabiri 
Ankaradaki bitaraf mahfillerin noktai 
nazarlarını tahlil eden bir makalesinde 
diyor ki: Türk - Alman mÜnasebetleri 
ihtirazsız ve kat'i olarak taayyfin etmiş· 
tir. Dünyanın en ehemmiyetli noktala· 
rından birinde dünyanın tam ihtil3.f 
içinde olduğu bir sırada bir sulh eseri
nin tahakkukundaki muvaffakıyet Al
man veTürk dinlomasilerinin anlayışını 
isbat etmi~tir. Bu paktın esaslı mesnedi 
Türkivenin istiklill siyaseti ve ortasark 
taki h8kim mevkinin t;ınınması idi.Tii:rk 
•İyasetinin esası da Türk topraklarının 
masuniyeti ve Türkiyenin harp dışında 
lr:almasıdır. Bu · diplomatik eser gÜçtü. 
ilk merhale Türk - Bulgar deklarasyo
nun ne,ri olmuştur. Bunu Hitlerin An
karada İyi karşılanan iki phsi mesajı ta
kip etmiştir. Almanların Türk milletine 
itimadı ve yeni Türkiye hakkında hay
ranlıiiı kuvvetlidir. HAlen Alınanyanın 
ne kadar büyÜk bir gayret aarfettlğini 
tt>slim eden Türkiye de sempatiye işti
rak etmektedir. 
DIC.FR ALMAN GAZETELERiNDE 

Alman gazeteleri ba~ta U1us olmak 
üzere bütün Türk gazet~lerinin makale· 
l<rind•n fıkralar nakletmektedirler. -Karadeniz harp 

-:ohası oldu 
f Smııı .1. ,.;; Sahif•de 1 

2 - Yine i tonhul hoğa,..,ndan sim,ıli 
ııarhiye doi:nı Romonva - Rusya hudu
duna kndar 1 O ınil ı:cnbli~indc bir sahH 
sahrtc;ı.. 

RlTMF. ·um SOVYET ARAZİSİ. "E 
GİIUlİI.F.R 
Biikr<'<. 22 (A.Al - Rumen kıtaları 

hn 4:iah:ıh ~-ıat ürte Sovvet arazisine ı.rir~ 
.. islerdir. General Antoncsko baskn· 
nıondanh'?ı deruhte etmistir. n. J\lihnil 
ı\ntonesko hawekalet islerini tedvir 
ıdccektir. Rumen lalaları Besarah~·n 
hududunda Itol!?l'at kasabasını işgııl et
mic;;Jerdir 

---~>----

Evveıııı fıiİn ;~henderJ· 
yeye yapılan hYcumlar 
Londra. 22 (A.A) - Cumartesi günli 

iki defa İskendcrive hava taarruzuna 
uğramış yan= ve infilllk bombalan 
ablmıştır. Dört ölü ve bir kaç yaralı 
vardır. Maddi hasar da olmuştur. -Son Alman tayyare 

hücumu sertce oldu • 

B. Çörçil, Sovyet Ruıyaya taar
ruz etmekle Hitler demokrasiler ara
sında fikir ayrılığı çıkaracağını um
mu, ise htmda ağır surette yanıldı
ğını ilave eylemi,tir. 

----
Mısırda }._arp 

neden durdu? 
----o---·-

B• •• d • • ıngilizler Tobrukt1n Al-
ır ~~·· e vırmı rnan tazı i' ini hafif~et-
sekız Alman tikleri içiı memnun 
tayyaresi dü .. 

şurüldü 
--o---

Londra, 22 (A.A) - İnglfü hava ve 
dahili emniyet nezaretinin tebliği : Dli~
manın İnıtil!ereye hava hücumlan dün 
gece evvelki gecelere nisbetle daha faAl 
olmuştur. İngilterenin cenubunda bir 
şehre şiddetle hücum edilmiştir. Madt!l 
hasar ve insan zay'ab vardır. Cenup vr 
cenubu şarki şehirleriyle İskoçyaya da 
bombalar ablmışsa da hasar çok azdır. 

Bu harekııtt~ iki düsman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 
BİR GthmE 28 TAYYARE 
Londra, 22 (A.A) - Rı>smen bildiril

diğine göre dünkü cumarte~ günü İn
giliz hava kuvvetleri 28 Alman tayyare
si düşürmüşlerdir. 

BiR HAFl'ALIK ALMAN ZAYiATI 
Londra, 22 (A.A) - 21 haziranda d

havete eren hafta icinde İndltere üze
rinde ve civannda 17 Alman tayyaresi 
tahrip edilm!stir. Ayni müddet zarfmi!a 
ayni mıntakada hiç bir İngiliz tayyar..si 
kaybolmamıstır. 

ALMAN RESMi TF.BLiÖİ 
Berlin, 22 (A.A) - Alman basku

mandanlıi°.'ınm tebliği : İn.,iliz adaları 
üzerindeki mücadelede Alman savaş 
tayyareleri gece Savtampton limanı tl'
sisatını bombardıman etm'slerdir. 

Umumi dePolarda ve iaşe tesisatmch 
yangınlar cıkanlmı.tır. Merkez! İngilte
rede ve İskocvanm simalinde hava mev
danlarına baska hava hücumlan vnpıl
m1"br. İnııilterenin şimalinde büyük bir 
ticaret gemisi bombalarla ciddi basari' 
uj!ratılmışbr. 

İngiliz sahili ncıklarında iki seri Al
man hücumbotuyle Uç İnıziliz hücumbo
tu arasındaki bir temasta üç İngiliz bo
tuna isabetler kavdedildikten sonra bun
lar geri çekilmişlerdir. _, __ _ 
Alma a Sovgetıere harp 

·sebebini bil1ir~i 
[ Bo<toraft 1. ci SahHPrl• l 

ye nazın Fon Ribbentroı bı.: sabah Ber
lindeki diplomatik heyetler reislerini 
kabul etmi, ve kendilerine Sovyet hü
cum tehdidine bir mukabele olmak Üze
re Almanyanın kararını bildirm,itir. 
Fon Ribbentrop birbiri ardınca lıalya 
büyük •lcisi B Alfiveri. Japonva büvük 
•ki•i B. Ho•ima. Türkiye büyük elçi i 
8. Husrev Gerede ile Jc;pnnya, M""caris
tan ve t~veç büyük elçilerini. Bul~a
ri~tan, S1ovakya. Romanya, Finlandiya 
ve HırvRtic;;tan elr.ilrrini k'lhul ,. • .,.,.,·,tir. 

ITALYA Dt. H4RP iLAN EITI 
Nevyork, 22 (AA) - Amerikan 

radvosunun Roma muhabiri bildiriyor: 
ltalya yeni dü"'mAnA. kar~ı Almanyanın 
yarı,rıda bulunac:akhr. 

Roma, 22 (AA) - ltalyan hükiime
ti bu sabah 5. 30 dan itibaren kendi•ini 
5ovyetler birji<:ivle harp halinde tel5k
lr:i ettiilini teblii etmietir. 

--0--

Londra, 22 (A.A) - Royterin gene
ral Vavel orduları nezdindeki muhabir; 
bild:rivor : Sollum civarındaki harekM 
esnasında Almanların Tobruk cephe
sinden mühim mikdarda takviye kıtala
rını çekmeğe mecbıır kaldıklan anlasıl
maktadır. Tobruk üzerindeki Alman taz
yiki bu taarruz sayesinde azalmıştır. 
Getirilen takviye kıtalannın tekrar Tob
ruka gönderilme<i hakkında da bir ha
rcı.et mahsüs değildir. 

İnı?iliz orduları 210 u Alman olmak 
üzere 500 esir aldıktan sonra eski mev
zilerine cekilmL•lerdir. Kum fırtınaları 
bt',..0lcfit:ı sükfınet venni~tir. 

HalJe~•oı*an a ,.,r şehir 
daha alındı .. 

Londra, 22 (Radyo S. 21.15) - Kalıi
rede öğleden sonra neı:redilen re=I 
tebliğ : Libyada vaziyette değisiklik 
yoktur. HRheşistanda mühim muvaffA
kn·etler elde edilmi•tir. Vatannerver 
Hnbcs kuvvetleri Brilnnyalı zabitlerin 
idare,inde olarak Adis Ahabanın 250 
ki!oml'tre cenubu l!'arbi inde olan Jiın
mfl ~ehrini zaptetmi~lerdir. 

İtalyan kumandanı hundan önce de 
şehri teslim etmei\"i tel<li{ etmisse de o 
zaman sehrin i~aalinde askeri ve si
yasi bir fayda ırelmiyece~i ıröz öniindc 
tııtulnrok bu tekliften istirade edilme
mi ti. O •omandan beri İnwiliz ve Habe• 
\·ntanptırver kuvvetleri sehir civannda
ki mcV?ileri elde ederek vaziyeti dci!l.;;
tirdiklerindPn Jimma sehri i~~al edi1-
n1iıırtir. Harekat memnt•niyet verici bir 
•ekilde inkişaf etmekte ve İtalyan•or 
her tar.rta sıkıstmlmaktodır. Tan~ ı:ö
liiniin r-o kilometre mesafcsir,.Je ne!ır~ 
Tabor Habeş vatanperver ve Hintli Jruv. 
vetler tarafından muhasara edilmiştir. 

----- ---
Finler ve Romenler 
Almanlarla berabeı' 

r Rn(''""nft 1 ,.i ç: .. '1ifr'1p 1 
yı mevcudiyeti için savaıırken arkadan 
vunnak istiyor. 

Almanya fal'k budutlanndaki bu va
him tehdit k;ı.rşısın<la Atıl dıırmak nlve
tinde değildir. Binaenalevh, Alman 
kuvvetlerw bu tehlikeye bütün varl•lc
!ariyle l<arşı koymalamu emrettim. Bu 
mü~~.f·lede Alman milleti tamamivle 
müdrikf;r ki yalrnz ana vatan tonrakla
nnı müd ... faa de;;.;1. ayni :ıamanfill me
denivet ilf"mini Boltevikliğin öldürüci; 
tl"hlikP""inden kurtara"'Plc ve Avruoa-lı:t 
h~kiki bir içtim9i tenıkkiye yol açacak
tır. 

Londra, 22 ( A.A) - H:tJer b•ı"Ün
L-ü bevannem••in,f ... B~lhlc devl•OA~inin 
Sovvetler t ... ,.~f1nd:\n ;..,<'ralini tpk'hih et
m"k"e ve bn'lun rnunJ..n,ır~n AJm ... .,va 
ıtlf"vhinjllj lt'i;t•vacc1h o)duiuTJu sö11Je
m ... ı~t-dir. H;tl,.r ı,~, "'"emf!11i"'d~ mtft,... 
madiv~n fn,..ilt~re ile !'ovypt)er hi•lif;.j_ 
ni e•rni 1"P~sat Üz•l'İntl~ f"• ln·m,.J"' balo
mınden birle"tirnı--ktt!dir. Hitler Yu,,.os-
1".vva c:J~rh~i hüküm••irti SovvetJ~r bir
liVinin hazırl~mıs olduğunu ve Sırp ıe
f•rb•rJ.iiini Moakovanm lıtediğini aöy· 
Jüyor. 

renler h ·· r Fran
sızlar oldu 

uVişin Fran5ızıarı telı· 
mu ııuvueııerini ortaya 

lıoyduıar .. 
Kahire, 22 (A.A) - General Dentz 

kuvvetleri Samın şimalindeki yeni mev
zilerine yerleşmişlerd'r. Şam hür Fran
sız kuvvetleri tarafından işgal edilmiş 
ve general Katru Şama girmiştir. Gene
ral Degol general Dojantiyona çok ha
raretli bir tebrik telgrafı göndermiş. 
bunda hür Fransız kuvvetlerine büyiik 
itimadını b.ldirmistir. 

* Londra 22 (Radyo - S. 21.10) - Ka-
hirede neşredilen resmi tebliğ: 

Britanyalı, Hintli ve hür Fransız 
kuvvetlerinin devamlı tazyiki neticesi 
olarak Vişi kıtalan tarafından tahliye 
edilen $am şehri hür Fransız kuvvetle
ri tarafından işqal edilmiştir. Suriyenin 
diğer bütün cephelerinde muharebe de
vam etmektedir. Miittefikler her nok
tada ilerlemeler kaydetı;nişlerdir. 

Kahire, 22 (A.A) - Suriyede yapılan 
kesiflerden ve alınan barp esirlerinden 
elde edilen malamata göre general 
D.-ntz bütün kuvvetlerini muharebeye 
sokmustur. Ve elinde bulunan bütün 
tankları da kullanmaktadır. Bu ordunun 
ihtiyatı kalmamış olduğu anlaşılmakta
dır. 

Berlin, 22 (A.A) - Alman siyasi mah
fillerinde bevan edild'ğine göre Surive 
meselesi hakkında Alman nikbinliğinin 
vanlıs cıkmadıitı tebarüz ettirilmektedir. 
Cünkü bu nikbinlik Fransız mukaveme
tinin kuvvetine ve enerj:Sine dayanmak
ta ıdi. Suriyedeki çarpısmaların neticesi 
ne olursa olsun miltteliklerin şiddetli 
bir mukavemet görmekte oldukları 
meydandadır. 

~---..,_,~---

Hali fak~ yeni bir hi~ 
tabede bulundu 

Eııdüstri ve de .. 
niz kuvveti 
zaferi kaza-
nacaktır 

Müessif bir kaza oldu 

Aydın valisinin otomo
bili nehire yuvarlandı 
Nafia müdürü ve sıtma mücadele reisi bo

ğuldu, Vali ve şoför kurtuldu 
Aydın 22 (A.A) - Vilayet kaza ve müdürü boğulmuşlardır. Vali Sabri Ç>

nahiyelerinde teftişlerini yapmakta olan tak ve şoförü mucize kabllinden l<urlaJ. 
valimiz refakatlerinde vilayet nafıa mü- muşlardır. 
dürü ve sıtma mücadele reisi olduğu 
halde Sökenin Akköy nahiyesinde tef- Sıtma mücadelo reisinin cesedi bu
tişi müteakip Menderes nehrini gemi lunmustıır. Nafıa müdilrünün eese .. 
ile geçerlerken otomobil nehire yuvar- henüz bulunamamıştır. Vazife lrurbam
lanmış ve sıtma mücadele reisiyle nafıa nın cesedi akşam Aydına nakled~ 
< m ıı ııı ıııı ııı ııı 111111 ı ııı 1111ııııııııı111 ıı 111111 ı ııı ıı ıı ıı ıı 111ı111 ı ııı ıı 111 1111ııı1111111ıı111ıı111ıııı1111 ııııınııı• 

Dün lstanbulda yapılan maçlar 

Takımlarımız yine mu
vaffakıyet gösteremedi 
Alta:J 2 ye lıarşı 41 Aıtınordu sıfıra Jıarşı 6 sa,vt 

ile yenUdi.. 
İstanbul, ~2 (Hususi) - Milli küme !aylılar bundan istifade için sıkı inişle• 

maçlarına Fenerbahçe sahasında İstan- yapıyorlar, Fener müdafaası zaman :ra
bul ve İzmir takımlar1 arasında devam man Adeta hırpalanıyordu. Altı, yedi- da. 
edilmiştir. kik" sonra Fenerliler hücum avantajı-

GALATASARAY - ALTINORDU nı ellerine geçirdiler. San lacivertl!.les 
İlk çarpışmA Galatasaray ve Altınor- sağdan Fikreti l.şleteerk Altay kalesini 

du arasında oldu. Galatasaraylı!dr bı- zorlıyorlar. Hücum hattında yaotıklan 
rinci devrede bastan nihayete k.ıd.ır hA- bir değişiklik pek lehlerine olmadı. Ha
kim oynadılar. Oyunun umumi cereya- sun kalesi önünde oynadıklan halde ııol 
nını hUlAsa etmek için GalatasaraylıJgr çıkaramıyorlardı. Nihayet Fikret 27 hı· 
oynadılar ve Altınordulular seyirci kW- 'ci dakikada ilk sayıyı yapmağa muvaf
dılar demek müba!Agalı olmaz. İlk An- fak oldu. Rüzg§rla beraber oynachkJıırı 
dan itibaren oyun Altınordu yan saha- birinci devreden ivi bir netice ile çık
sına naklolundu. Beşinci dakikada Salll· mak istiyen Altaylılar sıkı bir gayref 
hettinln kaçırdığı b!r gol fırsatından son- oarfetıiler. Sertliğe doğru temayül eden 
ra Mustafa Esfakın çektiği bir şutu Ne- kuvvetli ve çetin bU: sekilde oynıyorlar. 
catinin kaçırmasından istifade ederek Hakem buna marn olmak lem kendi· 
ilk golü kaydetti. Dört dakika sonra bir sine atılan bir tekmeye mukabele eden 
karışıklık esnasında SalAhettin uzaktwı Mustafayı sahadan çıkardı. Fenerlile1' 
bir şutla ikinci sayıyı yaptı. 28 inci da- 10 kişi ile oyuna devam ediyorlar ve 
kikada yine Sal§hettin güzel bir frikik fena bir vaziyete dü=emek iıjn ener
vunışuyle üçüncü ve 35 inci dakikada !i. ~rfediyorlar .•. Nacinin yandan çekt~
Eşfak demir gibi bir sutle dördüncü 110- gı hır şutu kalecı kaçırdı. Ve top iç di
lli kaydettiler. Birinci devre 4 - O Iz- reğe vurarak dısarıya çıktı. Hakem ya-
mirliler alevhine neticelendi. kında olduğu için tonu kale hattından 
İKİNCİ DEVRE çıktığını tesbit ederek gol verdi. Bunu 
İkinci devrede sarı kırmızılılar hllki- müteakin Altay da bir ııol yaparak bl-

----0-- miyetlerini muhafaza ettiler. Albnordu rinci devre 2-1 Fenerin lehine bitti. 
Londra, 22 (A.A) - İngilterenin Va- hemen bütün oyunun devanıı müddetin. tl\tNCt DEVRE 

ş!ngton büyük elçisi Lord Halifaks Bos- ce müdafaada kaldı. Galatasaraylılar İkinci devrede oyun heyecan ve sil
ton endüstri birliklerine hitaben beya- Mehmet Ali ve Eşfakın aYaklariyle da- ratini çok kaybetti. Oyunun mukailde· 
natta bulunnıustr. Lord Halifaks ez- ha iki gol yaparak O _ 6 ıral'p çıktılar. ratının şüpheli lıalde olınaın bile oyunu 
cümle demiştir ki : ALTAY • FENERBAHÇE canlandıramadı. Altayın çıkardıih ben• 

- Sizler ve bizler Nazizmi yıkabiliriz. :lkıııci karşılaşma Altay - Fenerbah- berllk sayısından scnra Fenerbahçe Na-
Mali ve iktısadi sahada yanyana çalış- çe arasında oldu. ()yuıla Fenerliler baş- im ve Nacinin ayaklariyle iki gol daha 
malarımız ist:.kbalin emin kapılarını !adılar. RüzgarA karşı oynıyorlardı. Al- yaparak 4-2 oyunu kazandı. 
a ca bilir. End Ustri ve deniz kuvvetleri ıııı ur 111111ıııı111ım1111111m 11ı111111111111 ııı nıııı ııı ıııııııı 111111ııııı111111 11111ııı111 111111111111111111mı111111 
zaferi istihsale muktedir olacaktır. 
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Makineye 
''erilirken 

• 
ııma - sovuet harbı 

Harekat hakkında D. 
N. B. ajansının ver

diğ; n1altimat 
Berlin 22 (A.A) - Alman ordusu

nun şarkta yaptığı bugünkü teblii!de 
bahis mevzuu edilen ileri hareketi hak
kında D.N.B. ajansı aşağıdaki mal\lma
b almıstır: 

B. Hitlerin emrinden sonra Sovyet
!er birliğinin iyi talim görmüş ve teç
hiz edilmiş kuvvetlerine karşı muaz
zam cidalda Almanyanın şimdiye ka:lar 
görülmemiş muazzam kuvvetlerle hü
cumlar yapacağı tahmin edilmektedir. 
Değerlerini ispat etmiş olan kara ordu -
!arı tilmenlerinden başka sabahın :.ık 
saatlerinden itibaren muharip deniz 
kuvvetleri de faaliyete geçmişlerdir. 
Her büyük har\l.ılt esnasında yapıl
makta olan hava kuvvetlerinin kütle 
halindeki hücumlarına bütün şark cep
hesi boyunca başlanmı tır. Alman hava 
kuvvetleri birbiri ardından gelen dal
galar halinde tayyare meydanlarına. 
kıtaat tah.sidatına, istihkftmlara ve Sov
vet kıtalarına mahsus barakalara hü
cum etmişlerdir. 
Yapılan tahribata ve cereyan eden 

hava muharebelerinde düşürülen düş
man tayyarelerinin adedine nazaran bu 
hücumlar muvaffakıyetle neticelenıniş
tir. Fakat bu sefer Alman kuvvetleri 
sarkın yalnız dej!'ldir. Simalde Finlan
diya kıtaları Alman kıtalarının yanı ba
sında harn ediyorlar. Rumen - Sovyet 
hududunda ise pecen sene A iman orrhı
su tarafından talim ett'rilen Rumen !a
taları bulunmaktadır. Bütün bıı. cep
henin istinat nokta<ını muharebelerde 
deOe.,.ini göc;termiş olan Alman ordusu 
t~•kil etmektedir. 
Ja_ ~ kabine~i ve ordu 
erk~ toplanıyor 

Tokyo 22 (A.A) - Yarı resmi bir 
menbadan bildirild'ğine ~öre Janon k•
bincsi ve ordu kumanda heyeti yann 
sabah başvekilin makamında feykal~-:le 
bir celse aktedecektir. 

Kitleri~ br ika mesa)I 
r Bastnral· l. ci Sahifede ] 

clirmlf ve demittir ki: 
- Fakat Rusyanuı mütemadiyen m&

talibatı artmakta ve adeta bir f'Wt&j 
teklini almakta idi. 

B. Hitler nihayet Sovyet Rusya ile 
lngiltere arasında ayni hedefe. yani Al
manyayı zayillatmağa doğru bir İf bir
liği müşahede edince B. Molotofu Ber
line. davet ettiğini ve mumaileyhin ken
disinden dört nokta hakkında istifsarda 
bulunduğunu kaydetmittir: 

l - Almanyan1t. Romanyaya verdi
ği garanti Rusya karşıda muteber mi
dir~ 

B. Hitler Molotofun bu sualine ceva
ben bu garantinin kat'i ve umumi oldu ... 
ğunu ve Rusyanın Romanya menfaatle
ri olabileceğini zannetmediğini ıöyle

miştir. 
2 - B. Molotof Rusyanın Finlandi

ya tarafından kendisini yeniden tehdit 
edilir vaziyette hıssettiğini söyliyerek 
Almanyanın Finlandiyayı-. yardım edip 
etmlyeceğini ıormuş ve Finlandiya tari
kiyle Norveçe gideh Alman kıtalarırun 
buralardan geri çekilmesini istemiştir. 

B. Hitlcr cevabında Finlandyia üze
rinde Almanyanın siyasi hiç bir emeli 
olmadığını kaydederek Rusya ile !riiçük 
Fin milleti arasında yeni bir harp vuku
unu tasvip edemiyeceğini bildirmiştir. 

3 - B. Molotof Bulgaristana bir Rus 
garantisinin verilmesine ve Sovyet kıta
lannın Bulgaristana girmesine Alman
yanın muvaHakatını istemiş ve kralı 
Bulgaristandan koğmak niyetinde oldu
ğunu kaydetmiştir. 

B. Hitler Bulgaristanın Almanya gi
bi Sovyctlerden de P"aranti istememiş 
old11V.unu ve maamafih bu mese1e hak
kında Italva ile isti~arc etmesi 18.zım gel
di[;i cevnbını vermiAtİr. 

4 - B. Molotof Rusyanın bo~azlar
rı.,., attbP<11t vecide katiyen ilttivacı o1-
d~·~'T1U söylem;"' v~ bu m•rnt•k--tin ken
dini fi1m~ve e<lf"hilm~si irin c~n"'kkal"" 
ve Krradeniz boP.e:rl,,.nnda bir k"'ç it• 
i""'ıd etme11i hosu~unda İsrat" .-derPk A1-
"1anvanm bu hususla m'1t•l"lc olup ol
....,,.,,...,.;;..,,, bi1d1rmeııini istemi•tir . 

B. Hitl~r K~nıd,.,,;~ sahilind~ki dnst 
~f'k ... tl~r J,..lıinde Montl"O mok~vele
•'"'" tadiline her •n Bmade oldutunu 
f.ildinni~ ve fakat Rusyanın bo;az!arde 
üoler ele pçinneaine mııvaf.ı..tmdan 

Hudutta ilk ç&rpııma 
[ Bn•tnrnfı 1. ci Sahifede] 

cı tayyareleri büvük mikdarda 8"yct 
savaş tayyaresi düşürmüştür. 

Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildirivor: Alınan ordulan başkuman
danı führer 22 haziranda şark cephesi 
erlerine hitaben bir emri yevmi nesrt't· 
miştir. Bu emri yevmide Alman m'Ileti
ne hitabındaki müşahedeleri tekrir et• 
mi<rtir. Emri yevmi şu sözlerle bitmek· 
tedir : 

- Alman erleri, bu sebeplerden dola
yı ınesuliyetlerl ağır ve çetin bi:r ça,,,.,. 
maya giriyorsunuz.. A vnıpanın mukad
deratı, Raylun Mikbali ve milletimrdn 
mevcudiyeti simdi elinizdedir. Allah lm 
"8Va~ muinlniz olsun.. 

AJ,l\IANYADA SOVYb'T PARA· 
$tlTCÜLERİNDEN ENDİ$E 

Londra. 22 (A.A) - Alman baıtlna· 
mandanlığı radyo vasıtasiyle Rus ııan
şütçülerine karşı müteyakkız davranıl
masına dair hususi bir ihtarda 1mı..
mU$tur. Bu ihtarda paraşütçülerin eeıo
he l!'erilerine inerek kıtaatm hanılit1111 
iskfil edcbileceklerl bildiri!mio;tir. Hallı: 
bir parasütrü görür j!Örmez askeri -
karolara haber vermelte davet ~
tedir. 

Bu ihtann Alman radyolari:vle !llk solı' 
tekrar edilmesi bu tehlikeye Alman b&
kiimetinin çok ehemmiyet verdtğinl CÖ!<
termektedir. 

Macaristanda _.asil 
korunma tedbirleri 
Budapeşte 22 (A.A) - Macaristanın 

her tarafmd~ pasif korunma hazn·lıkla
rl yapılması emredilmistir ve her taı-.d
ta buna mütedair tedbirler alınımştno. 

--------
lovakva ovwetlf~rıe 

mönase atını kesti 
Presburg 22 (A.A)-Slovakv" CUm• 

huriyeti bugün Sovvetler birli~! Ue 
diplomatik müna<ebetlerini kesmiştir. 

im•ina etınİ§tİr. 
B. Hitler mesajında Alman hududun

da 1 60 Sovyet fırkaaının tah~lt edildi
ğini, son haftalar zarfında srk sık teca
vüzler vuku bulduiunu ve Moakovada
kl yahudi bolşevik suikastcilerlnin faa• 
liyetine nihayet vermek zamanı geldiği
ni ıöylemiştir. 


