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liükiimetimiz 
bu kararını 

ilan etti 
ltb.i.ı·~kara, 22 ı a.a.) - Resmi 

ıg: 

ıııa;İiırıhuriyet Hükumeti, Al
d~ı/a ~ Sovyetler Birliği harbi 
ıııu/ısıyl!' . hasıl .?ıa~ ~aziyet 
lataflc~hesınde Türkıyemn bı
lit. ıgını iliına karar vermiş-

~lrnan.-: RUS 
harbi 

..... __ --, 
., Sovyetler Birliğinin Al
., 

0 "!Ja ile harp haline gir
•. :~ ••ıl horp üzerinde ne 
: 

1 bir ak•i tesir yapacak 
ile lngiftere ve Amerika 
.,, ~ Sovgetl"r arasındaki 
~ ~"•sebeı { .,j n~ dereceye t.:::_ d<>ğiştirecektir? 
~ -~~~ 

~: Tiü ~ıin Cahid YAI,(:C\' B. CHURCHlt.L 

• lngiltere 
Rusya ile 
beraber 

GÜNLÜK SiYASi HAL 

Alman, Rumen 
ve Fin orduları 
Sovyet toprak-
larına girdiler 

Bazı Sovyet şehirleri 
tayyareler tarafından 
bombardıman edildi 

italya da 
ilanı harp 

etti 
Londra, 22 (a.a.) - Mosko • 

vadan alman bir habere göre, 
Molotof Yoldaş, Moskova rad
yolarında beyanatta buluna -
rak Almanların tahrik edilme
den Sovyetlere ilaru harp ettik
leıini bildirmiştir. 

Çarpı~malar olmuştur. Şim

diye kadar bin kişi .kadar öl
mi~, 200 kişi yaralanmıştır. 

o 
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• 

PENZA 
• 

' 

·-

afız 

"Biz harp eder· 
kenMoskova bi· 
zi arkadan vır
mak istiyordu ,, 

Alman devlet reısı cere· 
yan eden bütün siyasi 

hadiseleri anlattı 

Ruslar 
Boğazda ü 
istemişler 
Berlin, 22 (a.a.) - Führer 

Alman milletine ıu;ağıdaki be
yannameyi neşretmiştir: 

Alman milleti, Nasyonal Sos
yali~tler; 

Ağır meşguliyetlerden sen· 
ra. aylarca sükuta mah!. • n 
olduktan sonra nihayet a~ı} .. a 
konuşabileceğim zaman gel
miştir. 

Ln arp dünyanın çok büyük '"'1 bir sahasını daha kaplı
~ Yarak insanlar arasın
ııı~1 tpladığı kurbanların sayı
~ uyÜk nisbette çoğaltmak 
bıı Zilraeını gösterdi. Dün sa
~~ ~tkenden Alman Führer'i 
111t{etler Birliği üzerine yürü
Gi. ş·llzere ordularına emir ver
~ ıındiki dünyanın en biiyük- j 
tıı 1den iki devlet en ~etin ve ngiliz Başvekili 
l'IJıı ~ı muhare~lerinden bi- İngı"lterenın· bu-tu·· n 

(Sonu ıayfa 5 auıu_n_s_d_•_l--:---------'-=Al=~~:_Rus ba.rp__!'-~ım gö~ bar._lta__;_ _____ _:'_ 
3 Eylul 1939 da İngiltere Al· 

(Sonu uyfa 5 sütun 1 d.ı) 

~~~ '""!>llZ ooğau. g im bulu• 
Otlar k 

)ıfrensi~ itibarile teessüre ıa.. uvvetile Rusyaya 
~l'a.~lan bu yeni harp hadise8i, yardım edeceğini 
ıı,,,, arın ikisi de bizi pek ~ok d 

nizciler 
·dikkat! 

'ile~· ~ostıarımız olmak itib:ı· bildir i 
'tın.• ızı birkat daha teessür Karadenı"z Alman 
lin qe bırakıyor. Baslıvan har· ı Londra, 22 (Radyo) - İngi- -
r~tı Çok şiddetli ve ~ürPk!i ola- liz Başvekili B:. c:tınrcMll dün lar tarafından 
1,

1 
hakkındaki korkular ve geee radyoda muhım bır nutuk 

~~·ı-atıer, bu teessürü tahfif irad. edeı't'k Alman -. Sovy~t harp mıntakası 
~hıı ek bir mahiyette değildir. harbı karı;ıısında tngılterenın 
l"~k hnlaı:ın her şeyi hePap ede· Vaziyetini tesbit etmi~tir. ilan edildi 

Kara sularımız bu 
rnmtakanın haricinde 

sayılıyor 

• 

Molot f'un 
nutku ------

" Napolyon nasıl 
mağlup oldu ise 
Bitler de öyle 

mağlup olacaktır., 

Almanlar harekete geç· 
tikten sonra ilanı harp 

etmişler 

Berlin, 22 (a.a.) - Ticari wndra, 22 (La.) - Motolof 
seyrisefain hakkında aşağıdaki , radyoda beyanatta bulunarak 
resmi ihtar neşredilmiştir: Alman kıtalarımn bu sabah sa-

B. MOLOTO:ll' 

Türk~ iman 
paktı etrafınd 

~---~--·-------

Bütün Alman mekteplerin" 
de Türkiye hakkında 
konferanslar veriliyor 

•ı-------

Talebelerimize karşı 
gösterilen sempati 

'1ı, lı'arbı kısa bir müddet için- Sözlerine lngilterenin, bu 
~ 

1
1hayete erdirmek ümidin· harpte Sovyet Rusyaya yedi 

tç~~ dukları şüphesizdir. Ru~ iktidannda bulunan bütün yar
'"in adklarının yıldırım harbi dımı yapacağım kaydetmekle 
•it 1 eal bir tatbik sahası tes· baJıbyan lng-,iliz baı;vekili söz-
1~ i~~ınesi, onların bu tahmin- !erine şöyle devam etmiştir: 
'lı•J,ı' tahiye edecek bir a- "- Bu harpte biı'inci etap 
~,,1 ır. Ayni zamanda pimdiye Fransanın inhidamından sonra· 
~ldı~r her tarafta tatbik etmiş ki vaziyetti. Müttefikimiz mağ
ı,_lı~ları ihtiyat tedhirleıini lfıp olmuş ve biz Almanya kar
'<;ıQ,J 'Yarak Sovyet Rusyayl şısında yalnız ve müttefiksiz ; 
~lcj 11 ,_ı>ıı de hezimete hazırlamış kalmıştık. O zaman Alman ha
~in ~ıarı düşünülebilir. Onun va kuvvetlerinin ingiltereye 

1 

~ir f Ç~k heyecanlı ve meraklı kütle halinde taarruzları be.ş· 1 

ile 3.<:ıaya ııahit olacak gibiyiz. !adı. Bu harbin ikinci etapını 
':laVYet dostlarımız bu harbin teşkil ediyordu. Hava harpleıi 
~--~ nı:ıcındanberi dünyanın çetin oldu ve biz Almanları 
diı.._~nd!'- derinliğine nüfuz e· göklerde yendik. Adamızı isti-

Askeri hadiseler dolayısiyle, at dörtte hiç bir sebep gösterme 
aşağıda hudutları gösterilen den ve ilanı harp etmeden Sov
iki deniz mıntakasmda muha- yetler birliğine ta-.rruz ederek 
rebe harekatı vukua gelmesi 

1

. hudndu bir kaç noktada geçtik-
csonu ••Yfa 5 ıUtun 6 da) 

muhtemeldir. Bu sebepten do- ,.,,...,...,..,,...,..,,...,..,,,..,.,,...,,...,...,,...""""""""'""'-vv- vvvvvvvvvvvvvvvv.,.....,..,vvvvv 

Hür Fransız
lar Şama 
girdiler 

Berlin, 22 ( a.a.) - Paktın 
iınzasuun üçüncü günü Alman 
gazeteleri en göze çarpacak yer 
!erinde dostça makalelere ve 
roütalealara de,·am ediyorlar . 1 

muvaffak olunması, Türk ,.e 
Alman diplomasisini anlay:c o 
h_issediş liyakatini isbat etnıuı . 
tir. Bunda esaslı şart Türkiye· 
nin istik!!! siyaseti ve orta 
şarktaki haltlm mevkiinin t:ı· 
nınması idi. 

•ı ·...,z b · ladan kurtardık. ltıı~ı ır muamma gıbl mevki Oc,üncü etap Amerikanın ıcar 
ılıı. l{ ardı. Birçok vak'alar ol
{!vrilde;ke•in na7,arı Sovvetlere ve iare kanunu kabul etmesi ve 1 

•ıt d'• ı:. Moskova ne yapacak? bize azami yardımda bulunma· ı 
1r,ı ••. ııııtı unüyor? suali aı::ızlarda ğa başlamasıdır. Şimdi de har-
~vi;ı ·. Falrat Moqkova yeni (Sonu .. ,,. 5 sütun 6 dal 

'iiıaıı;erın bir Sfenksi gibi ak- - ~ · 
'lııııı-~Uerini gizli tuttu. Ve kua geleceği hakkındaki şayia-

t;'"' merakı bütün bütün !arı fena niyet sahibi dümıan· 
.\] lıııakta devanı etti. !ara yüklemek siyaseti tercih 

"n<1atnbaııya ile Sovyetler ara- olundu. M .... ınafih Sovyetlerin 
la ır h ·h · al. b"lh gayet uyanık, hazırlanan hare-
li il') arp 1 tım 1 ı as- ketten haberleri oldukları ve 
~la~ n zamanlarda her ağızda 

t"nı;;:•Yordu. Fakat hiç kimse ellerınden gelen askeri tedbir-
~lıtııibu kadar yakın olacağım !eri ittihazda ihmal gösterme· 
"'I~ n etmiyordu. Hatta vuku dikleri, hücuma derhal mukabe· 
i•,ktuatuıa bile inanmıyanlar ı lede bulunmalarile ve g-afil av· 
~·-~-~. kü iki memleket a· lanmuı bir vaziyete düşmeme-
'"' "-.ı !erile sabittir. . Jı· ı resmi münasebetler· 
llııy0~"bir bozukluk göze çarp· Şüphe yoktur ki garpte muha
nro» du. Mutat matbuat ve sa.mat baııladıktan sonra Sov
~~;ıb~da ha7.!rlıkları da bu yet siyaseti pek ihtiyatlı dav
"n•Ja ır rol oynamadı. Ve ye- ranmış ve Almanyayı tahrik e
~b e•~arbin baş!ıyacağını iş- decek hiçbir teşebbüste bulun
"iln d':'"edi. Yalnız Rumanya- mamıştır. Almanyanın ne..ret· 
~llet 1kkati uyandıracak işa· til'i harp beyannamesine naza. 

1 
-k Cidge!iyor, fakat onları da ran Sovyetler bu zahiri bitaraf. ! 
U~0l'd dıye almamak kab'l 0• lık, dostluk ve düriistlük altın
~">'et"-hBu itibarla Almanya da Almanya aleyhinde ~alış
~ arbi modern milletler maktan geri kalmıyorlardı. Ara 
~'nilt){llıllnasebetlerde ı!aha bir yerdeki dostluk muahedename
ll'lta~ teşkil etmi~tir. Hele sinin hükümden düşmesinin ve 

~bi e,,k~~ evvelki ~ovyet tek- Almanya ile Rusya arasında 
~tıı;..._l ZJhniyPt <lah~inde dü- bundan böyle hiçbir zaman 
~a;cııe bütun bütün izahı harp çıkmıyacaijma dair Le
~1'1> ~z bir hadise sayılır histan paylaı<ması ferdA.sında 
ıh,."l>etı" kadar •akın olduğu ve Filhrer tarafından ;•.pılan beya· 
j.:":l\u1 ~ B!rtiğjnce hakikatin natın Juymet.qiz kalmasının sebe 
s~aln:asına imkin bu· bi Alınan kaynaklarınca btı"' ret 

"<la l> gı h&!d.:? dostlar ara· le izah ediliyor. Dikk lı' · 
akında hır r•~·•mA Vll• dır ki, Yugoslavyadaki . lC 

layı harekat mıntakası haline 
gelen bu deniz mıntakalarmda i 
seyreden bütün vapurlar, mayn 
lar ile ve diğer harp vasıtaları 1 

ile tahıip edilmek tehlikesine 
maruzdur. Alman hükilmeti, 
bu deniz mıntakalarmda sey-

(Sonu ıayfa 5 ıütun 2 de) 

RESM 
==HARP== 
TEBLIGLERi - ===· 

Almaıı ~i Tebliği 
Berlin,22 (a.a.) - Alman or

darbei hükılmetinin meydana (Sayfa 5 ıl'iitwı 7 de) 
c;rkmasmı ve üçler mi8akının ~~ 

reddedilmesini Alman menba- HARP 
ları biraz evvel İngiliz entıika- _. __ 
sına atfeyledikleri halde, tali- r -

hin Alman dostlarımıza her VAZ.YETI 
yerde göstermekte devam ettiği 1 
bir tesadüf lfıtfü ile ele geçen 
evrak, İngilizleri tebriye ettir· ı Alman - Rus 
di ve Almanya aleyhindeki bu 
hareketin Sovyetler tarafından 
teşvik görmüş ve tertip edilmiş harbi 
olduğunu ispat eylemiştir de-
nildi. 

Sovyetler Birliğinin Almanya 
ile harp haline girmesi asıl 
harp üzerinde ne gibi bir aksi- 1 

tesir yapacak ve İngiltere ve 
1 

Amerika ile Sovyetler arasın
daki münasebetleri ne dereceye 
kadar değiştirecektir? İlk da· 
kikada bu bapta bir fikir yü
riitınek kabil değilse de müşte
rek düşmanları olanların biri· 
birlerini dost hissetmeleri istis
nası pek az olan bir kaidedir. ı 

Bakınız az kalsın unutuyor
duk. İtalya da Alman - Sovyet 
harbinde müttefikinin yanında 
mevki aldığını ilan etti. Eğer 
Alınanyamn ufak bir endlııesi 
var idiyse bu yardım üzerine 
artık o da zail olınuR demektir. 

Jlliseyin Cayid YALÇIN 

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer ,___ __ 

Büyük A!manyanın banisi, 
ve Avrupanın fatihi, Devlet 
Reisi Ado!f Hitler, "Kitabı 
mukaddes., iddeki vadlerine 
sadakat göstererek, cihan 
medeniyeti için muzır tanıdığı 
bir rejimi ve bir gün Alman
yayı arka.sından vuracağını 
sandığı Rus ordwnınu orta
dan kaldırmayl, tarihi beyan
namesiyle ordularına emret
m.i§tir. Haziranın yirmi iki
sinde Almanya üzerinde pa,. 
nldıyan güneı;, Buz denizin
den, Karadenize kadar imti-

( Son~~ 

Berlinde ikamet eden Türk
ler Alınanlardan yüzlerce te b- 1 

rik mektubu almaktadır. Oni- 1 
versite ve fen mekteplerinde 1 

profesörler pakbn ehemmiyeti, 
Türkiye tarihi ve Türltlyenin 
mevkii hakkında hususi bir ders 
vermişler ve Alman talebeler 
Tüı k talebeler hakkında heye '. 

Müdafiler bütün ıhtiyat- canlı sempati tezahürlerinde 
ianrıı harp hattına bulunmuşlardır. 

sürmüşler ., Deutsehe Allegmeine Zeitung 
gazetesinin Ankara muhabiri 

Londra, 22 (a:.ıı.J - Müsta- Ankara bitaraf mahfillerinin 
kil Fransız ajansının öğrendiği· ı noktai nazarı hakkında uzun bir 
ne göre Y akınşarktaki Hür 

1 
makale göndermiş, muhabir ya

Fransız kuvvetleri baıılruman •
1 
zısında diyor ki: 1 

danlığma tayin edilen General Türk - Alman münasebetleri 
Catroux Şama girmiştir. ihtirazsız ve kat'i bir surette 

Ge d taayyün etmiştir. Dünyanın en 
neral e Gaulle gönderdiği ehemmiyetli noktalarından bi-

Türk siyaseti milli toprakla • 
rının masuniyetini ve Türkiye
nin harp dışında kalınaslI'ı s· 
tihdaf eden bir milli müd.Jf ı a 
siyasetidir. Diplomatik < er 
güçtü. Bunun ilk merhalesi •u. 
batta Türk - Bulgar deklıir~
yonunun imzası olmuştur. Bıı 
deklarasyonu, Hitler tarafımlan 
gönderılen ve .<\nkarada • yi 
karşılanan iki şahsi mesaj t• -
kip etmiştir. 

Almanların umumiyet itiba
riyle Türk milletine karşı hb
settikleri sempati- yeni Türki
ye hakkındaki hayranlıkları ile 
kuvvet bulmaktadır. Almanla
rın halen ne kadar mühim ıı:r 

bir tebrik telgrafında General · . __ rınde, dünyanın tam ihtiliıf ha- gayret sarfettiklerini teslim e-
Legentilhomme ve diğer subay !inde bulunduğu bir sırada bir den Türkiye bu sem ati e ıı>-
ve askerlere derın memnuniye- sulh esı>ri tahakkuk ettirmeğe tiriik etmektedir. p y 

(Sonu sayfa S sütun 4 de) , _. • ~ __.. -- · ımE" -

KÔLE 
Ulunay'ın büyii'lc ı.ir itina 
ile hazırlamış elup lnıgiin 
neşre baıl11Jıiı•ız bu ic
timai roman~ ftfn.enin en 
bfiyük ede61 lwitlisesini 
teşkil edecektir. 

1

3 üncü sahifemizde 

1 

-·· 
ı F I K R A ı ~~~~- geçer. Neler bilmezler 

Fakat onları söyletmek te bir 

B • f" d d • k • marifettir. Bıt:lllan da pek çal 1 r (10 or e 1 1 çene olurlar. Lii.fın ucunu siz a-
~ rarken onlar ortasından başla· 

Yazan: Aka Gündüz 
Şoförlerle konu~mağı pek se

verim. Hele uzunca bir yolcu
luk olursa yanına otnrur yaren
liği kızıştırırım. Çünkü onların 
çoğu hayat ilmim birçok naza
riyeci ulemadan daha iyi bilir
ler. ömürleri, insanların ı::izli 
kapaklı, açık basit işlerile omuz 

-·- -

yıverirler. Azlıkta kalan aksileri 
bir yana, iyi adamlardır vesse· 
liinı. 

Geçende uzunca bir yolda 
hem neş'eli hem dilli biıisine 
rastladım. (Yarın gel, beni köy• 
den al) dedim. (Gelemem, dedi 
M alfinı a şimdi tek çift oynu. 
yoruz. Yarın bizim numara kı· 
~ kta.} 

(Soııu sayfa 4 ıütun 4 de) -



1 

?.3 

F 1 

~iiiiiiii~iii.::Ui~~~miiiii--iiiiiiiiiiiiiii:iEi~~~~~~=z!Timu ı nk 'in mez 
TİYUSU 
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AZR 

münas .. betile 
Yazan: ULUNAj 

GÜZElİ GÜZELLER 

-8- a~van arı 'Münakalat Vekaleti her tür- Münakalat Veka- :e~:t:'!:~ !~la: ç~: 
Bıliyorum, oğlum, biliyo -1 rülür bir meııu vardı. Kuı;lar h leti bir kanun Tiınur Türk tarihini ıe 

rum . !:fü, isterseniz, koca bir 1 ötmiyor,dcreler şınltıçıkarmı- ımaye_ lü havagı"cı· zarurı·ye nakız·- proı"esi hazırladı leştiren büyük cihangiri 
dağı y'ff{nden oynatırsınız; di- ' yordu. Güneş, teessürlindeıı, biridir. Ülkesini Debli'deıı 

::=İ?.·.n!':ı'"=~o~ ~=· ~ .. p~~~~~!;~~:~ meselesı gafını ucuz tarife ilegapacak p~=~~~~~aı::,:;a~~~:: ı ~~J!lii;!:ıe:f: 
söylemeğe dilim bir türlü v&rmı- terek sessiz, sadasız ağlayan bir nun projesi hazırlamıştır. 1 na çıkan devletleri, merıılt~ 
yor, Yllılufumu, seı•gili Yusufu- kadın gibi sanki gizli gizli göz Hayvanları koru- \ Vekilet, bu mıotakada işle. ri, orduları silmiş supuJ'lll 
mu muhafaza ede~. Şey-ı yaşı döküyordu. Yaprakların Münakalfrt Vekiıleti, mem - 1 doludan Trakyaya, ve Trakya.- yecek yeni vapurlar getirtmek Anadoluyu istila ettiği · 
tan, sizi kandırır... rengi 1!0luk, çiçeklerin boynu ma cemiyeti yeni leket dahilinde ticaret ~yaımııo dan Anadoluya dolu vagonlar, üzere 400 bin liralık bir talısi· 1 bir kaş çatmasiyle ayağııı1 

Yahuda, hiili yalvarıyor, di· büküktü. 1 ı nakli ve bu itibarla her türlü bn tarifenin tenziınth navlun- sat kabul etmiştir. Bu para ile tığı yerde taş üstünde t.Jl)i• 
ğer karde:;;leri de ayni ŞP.kilde Fakat ihtiyar ve şefkatli Ya. tedbirler alacak iaşe ve havaylci :ııarurzye mad- 1 lan ile gidip gelecektir. Haliç iskeleleri de tadil veya 18. ' muz üstünde baş bıraknııY. 
yalvararak kendisine yımlıın e- kubun teessürüne, bunların hiç Hayvanları Koruma. Cemı'ye- delerinin yurdun her tarafına Ancak, bu tarifenin tatbiki !ah olunacaktır. 1 müdhiş adanı, ınUteva.ıl 
diyorlardı. birisi terceman olamazdı. O. ti, vilayet Vce beledJ·•e· ile yaptı- 1 için Sirkeci ile Haydarpaşa ar . Y. akında.. Bü•"""' Millet Meo- Türk köylüsüriün tc 

Yakup ise, yavaıı y.vaı teessüründen sadece için için ğı temaslar oeticesfude halka, ~~~~ :1~~~ =:~ I rasındaki dubalarda yer bulun- lisınde müzake:e~edilecek ol8ll karŞuıında biltiliı şlddetiJJl 
razı olıııağa başla:'lığı halde. ağlamıyor, dışın dı:;m da gü. bilhassa zabıta iiıeli\urların:ı. hi- Te.tbika geçilen bu karara ması lizımdır. İngilterede inşa bo Layilıaya göre halen Haliç betti: 
dudaklarılljl lıükme:lip, de bır lüyordu. Bu gülüş,! en acı bir taben bir beyannlµne neşrine ka ı edilmiş olan feribotlar gelmek- vapurlraını idare etmekte ol8ll ı Nasreddin Hoca. . 
türlü "peki!,, diyeıuiyordu. "Pe- ağle.yışt:an daha lıazindi. Kil- rar vermiştir. . nazaran, evvelce yalnız pera • te olduğundan ve vagon na.kll muvakkat idare kaldırılacak, 1 Tlınur, Hoca NasreddiJ11 
ki,. dediği takdirde, göz nuru çük Bünyamini.ı:ı. masum yüzü- Beyannamede, belediye zabı- ırende nakliyata tatbik olunan 

1 iGin iki büyük duba. da inşa edil vapıırlraın idare ve işletmesi ta- • eevenniş. Bazı kitapl.ırıll .. 
ciğer paresi Yusufunu, hiç de u- nü de bir hüzün kaplamıştı. Yav tası talıınatnaınesinin 101 ve tenzilatlı eşya nakliyatı tarifesi mekte bulunduğundan bu hu- mameıı Münakaı.at Vekaletine ' dıklan gibi onu her . 
za.kta ol.mı yan canavarlara keo- ' rucuk, gezıneğe gideceğım diye 107 inci maddeleri hükümleri ş.imdı adedi ne olursa olsun, tam susta milşkülita uğraıııruyacağl ait olııcalı:tır. "eyvallah,, diyen oediınletl 
disi teslim etmiş olacaktı. Fakat sevincinden 9ıldınr gibi ol.ı.n halka ve zabıta memurlarına ha.- va;:on ha:mulesine de tatbikiııe namuhakkak nazarı ile bakıl - yanına ithal- etmemiştir. 
karşısına Ywıufuo kendisi diki- Yusufa: ı tırlatılmP.ktadır. 101 ne! mad.- başlarunıştır. Bu suretle Anar' maktadır. nın meziyetlerini takdir 
!ip: 1 - Beni bırakıp da gidecek HARP VAZ"ıYET"ı ve ona mevki v--•.,.ttr. dede zayıf, sakat, iyi beslenme- "'.,,,..- dJI 

- Ne olur babacığım., beni misin ağabey? Gitme de bera- miş yaralı hayvanlaruı yük al- •• reddin Hoca çift sürer. 
mahzun etme. Kardeşlerimle gi- her oyna.yalım. Sen gidPrseo t!Aa konulması ve arabal:;.ra ko. ' ut u·· n sat 1ş1ar1 odununu kendi keser, a]nıııl 
duyim. bir gün olaun eğlene • ben bugün kimle oynaya.yun? şulması, 107 .nci ınadde Je - Alman-Rus harbı· riyle geçinir ve ltiın.seye 
Yim ! Sanki büyük kardeşlerimiz bizi - etmezdi . vuk ve emeali çift ayaklı 

Diye yal..-armağa başJ.a.yınca, gerçekten seviyorlar mı? mea hayvanlarının canlı bir hal- Timurun ona. karı;ıı .. 'ş de""""'· o-- '"'-'bır' -zusunu D <
9

•• taraf• 
1 

'"
01 

, .. • ' ' dig"ı· ı'ltı'fatlara ragm· en b 
ı ,....,.ı. ~ =-.. - iye dil döküyor, onu cay - de h"• gı· '""I k E 
reddedemly1'0 şefkatli Yakup, . dırmaga" -•·myor·, fakat köıı -~"_';:, .:uıa ...... mnası yasa 1 ge ve Marmara t:~n pı·ya dad eden 2200 kilometrelik bir dardan hiç bit şey istcJl

1 

bu dı1e<Hni na.sır reddedebilirdi? ..-.. C\Uurn.,.ır. . UlU - cephede, Alman. Rumen ve tir, bil"'"'· s·-·· d".rtiiJtÇC 
.,- dinlemiş Yusuf, Bünyaminuı Ayrt{!a, sokaklarda göriileo ' F ""'"' ~- ..,,,. ç Omı. birdenbire kucakladı, sÖ2lerıni dıolemek bile istemi . hasta ve b·'··-··z hayvanl•rın l k nd k in ordnla.rının istili yollarını dİ3I (Çoban armağanı, a 

hızla çekip yana.o., a.te.~i duıan yordu. da cemiye~r verilmesi-be- ] Sası ya J a apanıyor aydınlatmış gibidir. ı ltw) kabilinden Timur'a 
VUran 

b•""n• tm.;tı. 1 Ba ıı·· 1 Harpten kacınan ve ana ya. yeler vormi•tir. 
_ Ah'1::...-;:: diin' ,,:., __ bedel, bal&rın e-n iyiııi, en. şefkat· yannaıneye ave o unmuştur. .,, -~ ..........., ,_. tisi, en talihsizi, erı sabırlısı o- --~~ ~a harbe yer vermediğini Tbnur zapettiği menıle~ 

aydaa parlak, gl!DıeJtm swak, lan Ye.kup; elinden ka.<;Jrmak il-- Ege tütün piyaea•nıdan son- lekete yedi, sekiz ytD bin J.lıııi. 1 
Aieme temin eden Sovyet Rus· de hakkında ne dUşünli!d 

ıciJlden gtızel Yusufum! Gel, be- zere bulunduğu Yusufu öoii.n.e Yenı· a' acaı,, telnraf ra .Marmara tütün piyaaası da 1ı.k tütün aahlmıııtrr. ya, bu harbi, Bol.,evik yurduna anla.mağr adet etmişti. 
ni diııle, bu sevdadan vazgeç, oturttu. KurbaıUıJ< koyun Jo.. l 1\ y açıtınış ve mah9Uliln mühim bir 23 milyonluk bir beni beşer küt. Halebe girdiği zaman ın 
Sen, 6eoım saadet lruşumsun! oalar gibi onun sa~annı taradı, f • , h kısmı satıldığından kapanması Macarisatnın da mttbayaatı, 1 

lesinin barındığı diyarları, em• tin ilimlerini huzuruna 
S!'l'li, avucıuınun içinden uçu · gözlerini şürnıel~. Sonra, 

0 
memur an· 1 · 1 Dl yakl~. Karadeniz ınınta- y~ milyon liraya kadar çıka- niy~ bakımından, ele geÇmıek • mi§. Yanında iiııılunaıı runıam artık yaşıyamam. 1 · kaaınc!aki satı.ı;Jar devam etmek racagı aıılaşlmalrtadı. Ayrıca kaygısiyle okşamıştı.: Polonya • • lema, (Abd . ül · · Cebbar) 

Ü•-'n• k•n•t geren o"lum" vaz.ıyette k~. .wa. dikilti_p da. • • "'"-·. '-. • "'t V·""'""', . '-taa • . · ~ Si ·-'- tü' tü" +.aı y Alm rdula ü " -·~ - Jtikalar f"a&ı! ..,..,_..,.. GA"'"" ..,, tedir, Son ıııunanlarda Alman _ ) o:~ya!a o. sa.....,.11.n yar a.ya, aıı. o nmo "° · - Bıinlara sö)'le.. ,. 
baykUŞUDu ı:(Sremiyecek kadar tın ca ,_,se) rettı .. ı · J>e~. • buldU:i' iıiünliaı. telgraf meaıur- ya, Amerika ve l'lnliindiya,,.. pıldigı gibi Amerikan •--paıı- da!aa kabillyetini tamamen !ur- rinden bir kaç •·meeele 

k Y b 
.. re eı.1n "' onu bır ilaha gör'&- ,..... · teı..... f bi'"'•; ı ak ,_ ......,.. dı" d-'·-'· il ledi Ufak r• ör olan masum ı.ısuf, u soz- · ecekt' · · · • wuarına ..,. a ._.. o m tütün satıımaktadır. Almnnya, 1 yaları ve lngiUZ korporasyonu gı """""'"" er · ğı.m. Semerkand, Buba ~· 

!erden birşey aoJaııııyor; ağlıya mıy,~ ·'· ~'· • ij3rtjy~'ilk mektep mezunlarının ya Hl milyon liralık tütün ~ 1 da mtibayaata devam etioekte. Baltık ~eketleri, Finliindi- rat ülem6&1. cevap verelll 
rak yalvanvordu: .N'tı'a.yet a,yn~,.~mmı p.1- dahi kablıı.üne kılrar vermi.ııtir. rllecektir. FinlAndiy-a veril&- dirlıır. Talepleı' ~ok olmakla l:ı&- ya l<örfezinde kontrol tesisi Bunlar da cevap vereıtı 

_ Ya.nrl."a ba"""~;;.,.;,ı. Güle nuşti .. Y. wm.! u kt1Çaklayıp alnın· J'!u gibiler, staja .. b,· tu'tul • -ı ~ b · ti le llh k tti •• ,.... ~- d "" cek tütün tutarının bil' milyon raber ihracat bedellerinin alın , mec_ wıye_ Y a e . cuim sıfatına hak kaza 
., • ...,. ı;~ tü ..__, liraya baliğ olacağı anl•şılmıtk.. ması pek 0 kadar kolay olıoa • •':"'"'.....,yaya arş arruzu mıyacaklıtn için hepsı,..... ... ~le .n~--. ""'ı.. güle gelinm' . ..an ... goz!Pnnden. ,tekı:ıır tekrar ma.daı> 10 lir& a1ill ,.,~~a veya 1 =-u .... " k ta ·-'~ 

oksa artık beni sevmiyor mu- op : ı • .,. 50 lira · ücret 4erh&l telgraf tadır. Şimdi~ kadar btı mem-' maktaQır . 1 tefvik eden sebep. Fin topçusu ouou urdun.ırum. on!••· 
sun? - Seni Allal;ıa .emanet ed.(yo- memurluğuna tayın edilecek - · ateşlerinden 25 kilometre bir "Ara•nızda vuku bulan 

Yalrup ye:;lı gözlerini gök yü- rll1!2 evlictım. , .... ~,,, •. . , le.ı'ıür. Yeni ~lmaea:k b~ ~ POLİ·S T E HALK EVLERi mesafedeki Leningradı kurtar- oo tanftan bu kadar 
zilne clilremk' oğlunun son cüıır- Dedi, Bu eö:zleri". . ı)Öyterkeıı murla~ . bu gun , uııwını bıl- mak ve Fi.ıo.ı.diy&" ü~lerini e· katoluodu. Banıı.wııı·. ~ 
lesini birkaç defa tekrarladı: ciğeri sökulüyor gibi ohıyOl'; gilerdeıı: yarın .da . muhabefe- Para alıp bilet verme- Beyoilu halk evinde dinmekti. · 1 taraf şehadet riitbesıJ11 

- Yoka beni sevmiyor mu- ak sakalı, göalerınden akan yaıı den mwıabalta iıJıtilıanına tabi . 1 mandolin dersleri Nihayet .esasen Rwı lJleml&- mışlard1r?,. demi,, tl1 
sun.. . \ larla ıslanıyordu. tutwacakur. Bu io'\tlharıa post.. mış er Beycğl lıolkemnd6 ketinin ötedeoberi bir cüz'ü s&. ' İbn . i . Şahna'nıo·: .. 

Sonra büyük Allahıoa yal • Yusuf babas~ titreyerek idaresinde müvezzilik, nakliye iş Eyüp Kenıııteeiler hattında 1 _ ~r.de n: yılan Besarabya da, Bukoviny& - İki tarafta.n haııll'~ 
vamıağa ba,,lıyarak: l uzanan clın; -,.e küçilk kardeşi leri gibi kısımlarda çalışıp tel- işlemekte olan 3161 sa.yılı oto- Mandollno Piccolt ile birlikte ve bir taviz muka.bi-

1 
ve hakikat için harp etJ11

1
f 

_ Yarabbi!_ diye ini. e.u. Bem.· Bünyamioio ına.IWftl yanakla • graf bilgisi olanlar d.ıı kabul e- büste 13 ve diğer 3095 plaka sa- !inde 180 milyonluk büyük ıtle- ' şehadet rütbesi onun ha 
af 

_ _.,_ dil ekt' 1 yılı Mandolino CeUo k tılmış 1 -"' fet, ylLnW>bi! Beni affet ki rmı ö=-ı. bü"""'-lrard-'·-'-'- ec ır. otobüste de 2 yolcuda.o. pa.. Mandolin me a tı. Cevabı ile Halep uıenı..-
Yusufumu kendimden kendim aras~~ştı~;:., , '"'""'™ Diğer taraftan lııta.obul tel- ra alındığı halde biltotleri veriJ.. Mr.ndol& Şimdi, harbin mukadderatını Uçtan kurtulmuşlardı. ,-;1 
ayır~c~ğım. .. r Yakup, gömen adamakıllı grafhanelerinrle şimdi saatlerle mediğioden haklannda ceza zar Kitara. dereleri verilmekte • l!U bir kaç hafta içindeki çarpış· Timur, Akşehire geld•..-

Butuo. ofyllar_ınıo .başları on- kaybolunetya kadar onmı ke- tahdit edilmiş olan telgraf ka - bıt vanıJcalart taıızim edilmiır I malar haber verebilecek . ve 22 man gene uıemayt top!MJ!l · 
lenne eğilmış, gözlen yaşarmııı- derli "· •--ı...-'yle •- ,.

1
.p _, bulü itinde ı.aat tahdidinin kal- tir. tedir. yıldan beri kurul4n büyük or- , !ara "ben zalim. miyim? a 

~~· ...., cu.•. dırılmııaı h tel af alan 2 - Bu sazlardan bir orkest- d lrud tı. Yusuf ~kkıo~a~ milt.ı:UJ Ari.ılı; olan olmuş, mukaddf>- kabulü m::aı-:,:.~af'bu Fazla yolcu ra teşkil edilecektir. 1 unun reti oaaarlarda, can-1 yim •.. sualini ııonnuŞ.. 
karan veren kendilen oldugu rata boyun eğmekten başka t b. 3 ,,_ 1 !anacaktır. hirliler meselenin halli~·" 
halde, onlaı' bile .bu feci maoza- çare lr.ıtlıntt..ımttı. • iş fa?Ja ı:nanura ihtiyaç hisset-1 O O US - ,,,....ı\lfllalara iftlrak et. Alınan ordusu, iki yıldır ver- reddin Hocaya l»rakD'U~l"'bı 
ra karşısında mütcessır olmuş- Y" .. lfı melül b tirdiğindeo Müoaka.IA.t Vekale- Sirkeci Koeamustafll paşa meJç lstiyenlerin evimiz büro • diği muharebelerde icra kabili- ca hükümdara • şu ce"a. 
!ardı. Fakat yalnız gözleri ile .. =.e . me ~&ıdı akaıı ti, yukarıda yazdığmm tedbir- hattında çaüııan 3031 plAke. sar. suna müracaat ederek kayda- yetini bir kere daha Uıbat et- , ıniş: , 
ağlıyorlardı. lhfalar ve kalble . Bunyam~ kııca . '~e faz!& len almıııtır. 1 yılı otobüse istiap haddiııdaı lunmalan rica olunur. ı miııtir. Avrupanın Çekoslo- ' - Siz ne zaiimııinis,.ııe 
ri yine taş gibi kaskati ve his- tahammül ~m~ıp aglamaga fazla. oluak 6 yolcu alındığı ve vakya, Fransa gibi dünya ordu- 1 dilııinU.. Eğer kçotliniıJll 
sizdi başladı. Bünyamın de hıçkırık- Belediye cezası verilenler 

1

1 bunlara ayakta eeyahat ettiril· Sopa ile başını yarmış , !arına silah ve ı;oalzeme yetiş , ' karşı zulmettiğinize in~ 
Y~·- sevgili Yusufunu kol- ~1;._:tanıap ag~ıiyo~alı•~,~ Ş~- Zalıatai lıeledive talımatına ri· diği görülerek zabıta belediye Fındıklıda oturan !sak ile tiren sao'at müesseıııelerine sa · 

1 

oız o halde kabah11.t 
!arı araı;ından bıra.ktı: ag" lıyor sank. ikt~ "''dYarr:ın ayet etmı!dıklerl görillen Üıtkü- taıımatına riayet adilmediği.u- Nizam adında iki kişi Jı.a.vga et- hip olaıi bu ordu, hemen bütün ' Allah bizi sizin elinizle t 

- Yarın sabah, kardeşlerinle . • _ 1 ~ e goz- darda muhtelif 7 emı!lfa, Emin- 1 den dolayı zalııt ~akıı.ııı tan-
1 
mı~cr ve Nizam eline ınıçırdiğt A.vnıpa ordulannın mira.eıoa da diyor. Eğer kendinizi adil l 

gidebilinıin evelad.ım. Allah bizi !erinden birer dere çaglıyordu. önünde 26 muhtelif esnafa, t = edilmı~ ".e belediye nyase 

1 
bir bOpa ile !sakı Jıaııından ya- konmakla büyük bir kuvvet ik- ki ediyorsa.ruz o da .A]lll- · 

biribirimizdeo ayırmasın... * tramvaydan atlayan 10 yolcu- verılmiştir. ı a :unıştır. Suçlu yıı.kalaomış • tisap etmiştir. Kuvvetinin mü- ' ?.e karşı bir lütfü , deıne ııi' 
Sonra E!Vlerek kulağın.a. fısıl- ya ve sırtta yük naklettikleri Pencere ön(}nden dü=n ve yaralının mlldavatı yaptını- him birlnsmım, bugünkü siya-

1 
Bu cevap W-erine TiJll ' 

dadı· Yu.ıuf, yolda bülbül kesilmiş- ı y- ı mıştır si ve askeri vaziyete göre, doğu cadao gayet hoşl~nrıuş. • 
. Allah., k·-' leri . ti. Keodısini bir daha geri ge- için hamala ve ayrıca seyrü - Ç CU k . '· ~ bo; - ...._ueş nı, şey- sefer memurlarınca da l2 ""· O Mü , "•rdarda bir ev ya11 dı ııırurınrna istihdam etmekte bir en şiddetli tarizlerini 

tan "o"zwı" 6 
uvmaktan menet tirnıcmek üzere götüren karde"- "" Galatada ş · "·-· d gliçlug" 'e maruz degı"ldir. Bu or- muş" 'tur" . • • ~ för, oto sahibi, 3 araba sürücü- aır .....,paşa ca - Kadıköyünde Mühürdar cad- ~ •ı'o !erine, m=hur rüya.r;uıı · anlatı • d · H b du mük· emme! bir k d T' da " ~ ş' imdi, Yu.ıuf seviniyor, Ya· yor• bab;;:;;mın bn rüyayı n'a.811 sti ve 3 araba sahibi h&klarıoda esıoddaek~turanğl l_yımm dir desinde Dinıitriye ait iki katlı ~ki idare cihazı::'~~trr~ kandımvurune Buhzamaraan, ~'.:1r~' 

tabi tti " .. ce.za_za,bıt varaka.lan tanzim & I yaşın ı o u vram ev e evin çatı araıımda bulunan sön •• .-
kubun yüzü gülüyor, fakat içi r e gıni soyleyerek keyfin· dilinı~tır. pe_ncere önünde oynarken düş- m~i;, kömiirler tutu>ıarak kap- Rus ordusu, Alman askeri e- ya ilim ve fen saçan en 
kan ağlıyordu Za·- 'lı baba ci den çınlak kahkahalar sa vuru - ~ ilş b dan ı. n-·-+ debiyatının da •-·!im etti<>; ui. şehirlen· ı'dı·. "'"~ Ci~ · v..., ' · rd * Belediye talimatına. riayet m ve aııın . yara.............,.ır. lamalar sür'atle ateş aiıruş ve e- """ '" ,,. ıw" ğerparesini müteessir etmemek yo u. etmedikleri göı'üleıı muhtelif Yaralı Avram Şışli Çocuk has-- vin üst katı k!milerı ve alt katı bi. tepeden tırnağa mücehhez- ilimlere, şairlere muba.bl< 
için bu feliket müjdecisi anda Zalim kardeşleri onun bu ma- iş sa.hiplel'İne ceza zabıtları ke- tahaoesioe kaldınla.rak tedavi' lruimeıı. yandıktan sonra itfaiye dir ve miittefik ordulara oisbet- teveccüh beslediği muhil 
bile, yüzünü giller göstermek sumane sozlerini sahte iltifatlar silm' r ve para cezası alın • all •a alınmıştır ı tarafından söndüriilm.üştiir. le de adedi tefavvuku haizdir. tır. Bir gün pek takdir!< 
azalıuıa katlana*blliyordu. ı gösU:-rerek dinliyorla.r; daha çok mı~tır. Bunlar arasııoda 10 Bu orduda kumanda eleman - şairlerden Hafızı göfll'e 

konıl41lJasına yardım ediyorlar, . ui'i'r, tarma"Yadart atlı yan ıı I f lannın kifayetini ancalr. ilk mey- · miş. Hafız huznruııa ~ 
ve bundan büyük bir haz duyu • yolcu, 7 muhtelif esnaf ve ~ M u H T E K ı' R TE Rtl" c ,. dan muharebesinden soııra tes- kaftan, perişan destarla 

o sabah, tabiatte, ideta ell~ ' yorlardı. oto salıibi bulunmaktadır. r ıl ... bit etmek m~tindür. J Timur, şairin: . . .. 

- - ~ 

tutulur bir sessizlik, gözle gö • Yusuf, kon~ etrafa .,,..,,.....,.._...,.~ /'o/V • Rus !ıııvacılıg1 çok gen.iş a- Bo hal - l hlndih1~_. 
bakm·"'a vakit b,,ıo_.,,,;;, 

1
·çw· d.unlar a•-·"'·~. Tayyare saylSl, Sellli'rkaııd - il· Bulta.ı'l"'" ..,. ......... ........,. Mühim miktar arazi ....... ~ 

"' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

Türkiye EcnoOI 

SENELiK 1400 Krf- 2780 Krı. 

6 AYLIK 750 • 1460 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • soo • 

TAKViM 
23 Harlran 1941 PAZARTe:&t 

27 Cemaziye~vveı 1380 
10 H•zira• 1357 

Gün 174, Ay 1, Yıl: M1 • H~ 4i 

ou ... 061• ikindi 

8.44 Ul 8.32 Ez.fil 
4.29 12.16 16.17 Vıoctl 

Aqım vaı.ı lmıak 
,, 12.00 2.04 6.2l Euni 

19.4$ auıı :1.()8. v-u -- D iK KAT ..... 
cYenl S-..h• a- 91lno.rt1 ... ,. .. ,ı., 

ve •Vf"• ntl"'"'""' Wilm- l•d• 
olunmaz ve bunte.rı" kayboW....,.. 
aıt dol.,ı t>I• 111• _,.,._. kıtlHıt 

• .ıı ...... 

ı .. ,. 

. 
' 

nereye ve ne tarafa götürüldü- T ht • •ı • 120 ku • bu memlelr.ette, 20.000 rakamı· ne telmih ederek; bil' 
ğünü bıl.nliyor; hatta iki saatten dahilindeki çekirgeler .a a çıvı er ruş yenne 010 da üstündedir. ! - Sen, de"!ış. sırtına. v . 
fazla yol yürüdiiı;;'ii halde yor- imha olundu Fakat, Ru.e tayyarelerinin tip- k~ almaktan acızken se 
guoluk hilıretmiyordu. ) 1.z.imriden bıldjrıliyor - Bu 350 kuruştan Satmış leri haBmınkilcrio dunundudır. bır benine Seme~andı'ıı? 

Bir o kadar daha yürüdük' -n Rus ordusunda motörlü ve rayı nasıl bahşed.iyorsu 
""' eeoe vilayetimızio muhtelif mın Haf 

sonra yol keruı.rında, büyük bir takalannda zuhur eden çekirge- zırhlı kuvvetlere büyük ehem,. ız: . . :;ıa.te 
kuyu başında durdular.· U- miyet verilmiştir bütün nakil - Efendim, demış, 1 

k 
!erle sıkı mir müeadele yapılmış Nöbetçi mahkemesi olan al- sa"• tu•· - olan 21 lira 72 ku- ' nı· bu hal koy d• tııl za ta, yakında go":;ıe hiç bir ..., "'"' · vasıtalarının bu orduda motör- e , an :. 

anlı ve buolano zarar vermelerine tıncı asliye cezaya bir ihtikar nı-+ ·n il lira 63 ku~·a gı'bı' ı"·ı· • suz hovar· ... • '•"ım ... ...,ıl ııı c mahlült çarpmıyordu. San- ....,. ·.... " Jü oldugu anlaşılmaktadır. "'"""' """' ırr'~ 
ki 

0 
gün kurtla.r, k lar ortalık- meydan bırakılmamıştır. Villi · cünoüm*udıı geldi ve yapı- misli bir kir terııinine kalkmış Alınanları, Ruslara k,....,, · tJJ, 

yetimiz ziraat müdürlüğü ta - lan duru.,rna sonunda suç sa- br. _.,,. tan çekilıniı;lerdi. . harp plaruna mecbur kılan 
rafından ittihaz edıleo tedbir- bit görülerek karara bağlan. Bu pek fa·hı'ş ı'htikar· Faı·k "mili · tek lb' 

Yusul, kuyuyu go"ri".lce ·~ 1 1 uht lif 1 d "'o"" d dı a erı l'll1' te uı edebiliriz: ~ ere m e yer er e""""' e- . •--"-~-n ·'""'adar --•·-- _ ) .. • ... _,.. · vindi: ...,...,"""' ,....... """""'' . a .... vrup ........ ı nızam çerçe-
kar arazi dahilindeki çekirge · Yapılan iddiaya. gö.re bu cür !ara bİldirilm.İ11 .._ bır cürmü- · · b"tünl ek, 1 

- Oh ne Aıa, ne iıla! 
Diye çırpındı ve devam etti: 
- Şimdi susamııı old.uğumu 

a.Qhyorum. Hem lama kana su 
içer, hem de ellini, yüzümü yı
karım.. 

Şem.un hain hain güldü: 
- Biz de bunu diişlinerek se

ni buraya getirdik ya. 
Ca.t, zaV111h eocuğun .. .. 

vab@i bir bakıe fırla.tar~ 
murdandl: 

- Bus gibi IAly\IDU pek ı. 
ğeadigiıı bu kUyuıııııı dibini boy 
lamak ııeoiıl için ~ de f- o.1-
"'l)IMU: • 

]er tamamen imha edilmiştir. müıneşhud şöyle olmuştur: moohud yapıJm•.rtır, • veeını u em terek düşmana kari!jl. 

Çukurova pamuk Fatihte Sofularda, Sofular ......, .,,.. b) Diğer dÜIJnanlar hazırla- işbirliği yapmak iizde 
cadedainde 31 sayıda Feyzul- Altıncı asliye cezada mu- nıncıya kadar yarım adada si- [ kat'i bir anlaşma ~ ~ 

rekoltesi Jah Ancılar adında 65 y3/jl0- hakemesi yapılan Feyzııllah llhlı kuyvetıeri gidermek, , la.ınıt olmaları kuvvetıe 
Adana.dan bildiriliyor - Çıı. da bir terlikçi; bir miktar talı- Arıcıların bu hareketi milli ko c) lstikbal ordw;unu, Alman temeldir. 

kurova pamıık ihracatçılar bir- ta kundura çivisi almak üzere nımna kanununa muhalif bir topraklarını ve mülhak memle-
1 

Bu takdirde her iki ıP" 
liği ilk tahmin raporunu Tica • kendisine müracaat eden Kun- suç olarak sabit görillınüş ve ketleri ia.şe ve ikdar etmek. 1 tin hava kuvetleri A!ıJlllll 
ret v eki.letioe yollanmlardır. '. dııracılar Cemiyeti iıuuıuıdan hakkmda 25 lira ağır para d) !stikbt.I ordusunu beele- r la.nnda el ele teşebbÜl!lefl' 
Bu rapora nazaran bu aene Çu- 1 Fa.ika 18 kilo 100 gram kadar ceowıına ve dükkanımn da 7 mek ve Yaııatmak, vebileceklerdi:r. 
kurovada 221.64{1 hektar pa •

1 

çivi ııalmışbr. glin ııeddloe karar verilmiştir. e) .~ kııoaafüıe göre ay- Müttefik ordular wıı1l pıı 
muk ekilmi§tir. Ekinlerin tah • Bu çivilerlıı. piyua sabi! fi- Ancak yaşı 65 i bulduğu için kırı bir reJl!Ile befıerıyet.in seJA.. nasıl inkişaf edeceğiı>I 
minen yüzde otuzu kuraklık )'ah beher lr.i1-mda 126 lru- cezalan.o bir kısmının tenzili meti namına h&teme çekmek. 1 da ııö leııı.ek ~· ~e çık••mJlbr. 941-42 . l'\lltwr. HaibWıi Feyıııillaa An· ile para cezıwı 20 lira 80 ku. f) En elverişli bir hayat sa-, caJc Lman orduııuııllll. 
_,_ . i nı.. .__,_ , 1 . . . ,_,.____ 350 k h11111 edinmek. imka" o ~-""inde bill 
,..,..oıtes•n n ... ta,,...;..; 48.060 cı ar çıvıwa ., ......... u u- 1'\111. ve sed nıilddeti 5 güne in- """" 
balyası. yerli, 69,301 baJ.y- nl§tan puarlık etmiş ve bütün ~ 200 ı. .. -.. mahk~ İki taraf ta yıllardanberj ha· 1 girmeyi. ve UkrayııaJllll_0,,... 1 

ıne.tanı:lve 1,205 ~ AJıa.. çivilere 68 lira 35 Jwnıw fi- harcım ~ ... de m•hıriı;' zırlanm.ıt 0~ .ve aon li bölgelerini vakit .. )Cf 

:ı.~ u.- 118.5ef balya .

1 
.. ,. __ ._.?*_=_• __ . _Bıl_ııunıtlıe ___ - __ edi_ .Im_ q;_· _ir_. _______ , ~ ~= ~!:'t :~=:= r .. 
' dıe bDi& +• ' .._,. da iılüfa • .aaıy.,,-uz. 
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Şimdilik --== Bukadar ! 
{ (YENi SABAH) iN BÜYÜK SİYASf TEFRl.<ASI i 
Çanakkale önünde çeliğe karşı 

imanın zaferi 

lbı·ete şayan bir 
lev/ıa 

A lman - Rus haybinin pat
lak vermc8i, avlardanbe

ri dimağlarda kıvrılı duran "a
caba Almıınya Sovyel Rusyaya 
hücum edecek mi ?11 istifhamını 

~-özdü. Diin ~ababtanberi Al
man orduları , Rumen Ye Fiıı 

ordularile birlikte SoYyet RuH
ya arazisine girmiş bulıınuyor 

s v et o dusu 
Rus - Alman 
harbi ve biz 

D Un sa balı tan heri Jıa.şiıyaL 

Sovyet - Almaıı harlı. 
bütün dünyada oldula Jibl ı.. 
de de Çok büyWı: atııder yap. 
mış bıılunınaktadır. Yem bllyil 
harbi haber alan hallnmı;ı.. dllr 
sabahtanberi daima lmnwı.lı 
meşgul olmakta, her :yerde bı 
mevzu konufUlmaktadar. Aca.b:" 
hangi tar&t kazanıcalı:? Şimd• 
ye kadar Avnıpada lııer- harpt 
muvaffa.Jt olan A imanlar Sovy..ı 
leri de yenecekler mi? Yok&. 
22 aydanberi devam ede!ı har· 
bin dalma galip onlulan tallb· 
lerinin ilk defa olıırU makfü 
bir istikamet aldığını mı gö.,.. 
recekler? 

Yazan:-] 
Çörçil 

150 

Mustafa Kemali 
Çanakkalede 1 

Leyman Sanders paşanın 1 

en çok korktuğu - taarruz 
ve müdafaa muadelesi -

Türk karargahında ... 
Glibolu yarımadası Ege de

nizine doğru ıı.ıanır. Uzunluğu 
elli kilometre kadardır ve en 
geniş n·Ata.~ı 18 kiometreden 
fa~la deıffidi. Bu yanmadanın 
lıaraya bağlandığı nokta, Bo-

. laytr önünde 5 veya 6 kilomet-
• rcden ibarettir: en cenup ııok
ta;mıdtı. !{aydoııun kar~mında 
ıs,, genisliJ,. 9 kılometrl'dir. Bu 

•müh:mrc ı;alıa dağlık, sarp ve 
~Hkurlar.a doludur. Başlıca 
düıt d:ığ sılsilesi bu ınıntak:ıya 

- hfıkim.di.; · f'rl'da körfezini ı;e
Vıt'Coı daı;l:ı.r, 3.80, 200 metre 
··hekliı!iatkdı.ı·. Sarıbanr da· I 

~· -~JO ınetı-.; kadardır. Kilit 
- bal iı- y.ıo)lisı o.e 200 metr~ ka· t 

dar yük,..,klikt'°dir \'e en "ı-nup 
bur•,ndan J O kilometr~ kadar 
mPs, ferle Ahi baba tepe,;i '.?00 
kilo•netrPyP kadar yükselirler. 

Boğazın dışında bir ihra<; ha
reketine müsait pek az me,·ki 
''llrdır. Koyları ihata eden ka

. valar sert ve diktir. Yalnız biı· 
.kıu: dar O\"a göı'il.nür. Su men
baları "ek boldur. Yanmada -
nın her tarafında ve bilha.ssa j 
Sovla körfezi civarında bir 
çok kuyular V&rdır. Yarımada- j 
nın diğer bir hususiyetini ehem 
mıyetle kaydetmek lazımdır. 
Ahibabadan Hellez bumuna 1 

. kadar yarımada denizden \;atlı 
bir meyil i~inde gibi• görünür. 

.Fakat hakikatta burası bir ka· 
§lk Şeklindedir ve bundan do-

1 layı harp geınilerinlıı doğru en 
.dahllanna karşı büyük bir nis 
- bette mahfuW.ur. 

1 Ne zaman ve nereye ? 

Yazacağımız harekat, iki ta- j 
laf i<;in de ı;ayet karanlık as
'ltcri muadelelerle dolu idi. Bü- J 
vük bir orduyu, çoktan haber
-Gar olan ve dıl<katle hazırlar.'\n 
bir müdafaa önünde, cesur kı· 
t.aata, asri ordulara karşı ka
raya çıkarmak, şimdiye kadar 
cesaret edilrr emiş bi>·şey yap
mak demekti. Diğer tarafta:., 
yani müdafiler için, i•tediği ye
re ihraç yapabilecek, bi'yük 
bir kuvvet karşısınd·ı. dartv- nin 
nereye ıneceğıni bilmemek teh
likPli birşeydi. _Evvelce de raz
clığımız gibi, General Leyman 
J.<'on Saııdtm! 80 yahut 00 bin 
lı:işilik bir kuV\etin Mondrosta 
Mısırd:ı \'t:'ya ri\·arda tahaF,~üt 
~ttiğini gayet iyı 'ıiliyordu. 

• Bu ordu ne ?.aman rn nereye 
hücum edecekti? 
. O~ü de lehlikelı üç mesele 
vardı; Hücüm ya Asya sahili
ne, ya Bolayır berzahına, ya
hut yanmadanın cenupt.ıki en 
ucuna karşı yapılabilirdi. Mu-

-
-1-

Ana, Oğul 
Fazıl, birdenbire uyandı. 
Aşağıdan annesi NadiX:C h~- 1 nımııı inceli kalınlı ~e~ı evı~ 

iist katına kad:ır bir fıı.kıye gı-
1 lıi fırlıyor, serpintileri her . ta

~afa 6-:jılıyordu. Annesının 
kavga feryatlarına alışık oldu
ğu için tekrar gözlerini kapıya
raıı. uyumak iHtedi; muvaffak 
<ılaınadı. 
• Elleri.le eskı sünnet ı;ocukla
:rının süslü döşeklerini hatır -
latan sarı p:rinç karyolanın 
bıı..~ ucıındaki demirlerini tuta
rak vücudünü yastığa doğru 
«;ekti: oturdakla w:anmak ara
ııında bir vaziyet aldı. 

Aşağıdan ğeıen feryatlara 
Jjllngırtılar da karışıyordu. 
Fazıl, motör görültü~üne alışık 

hır iı~i gibi artık bununla meş
gul olmuyor; açık pencereden 
her sabah gö.-.ünü arar a~maz 
gördiiğü manzarayı tek~ar sey
l'ediyordu. Yangınlaıın silip 
llilpürdüğ ii bu sabada tepesi 
lı~muş, şerefuıinin yarısı kop
muş bir minare heyulfı.sı ; kom
~unun sa~:ıkları çürümüş :ı.şı 
boyalı evinin üstünden yükse
liyor, daha bil'az -ı;cridc ıil "3.ları • 

Y•ffakiyet için en büyük şanR 
.ru.va sahilinde idi. Diğer ta -
ıaftan Bolayın berzahının işga -
li ise yarımada bulunan bütün 
Türk kıt'alarının hem deniıxlen 
hem karadan muvasalasnıı ke
serdi. Burası için Leymaıı Fon 
Sanders şöyle yazıyor: "Orada 
stratejik bjr netice elde etmek 
>:«nsı vardı.,, 

Sovyet Rusyanın bugünkü kara, hava 
ve deniz kuvvetleri ne vaziyettedir? 

Üçiliıcü nokta ~in de Fon 
Sanders: 

"Kabat.epenin her tarafında 
uzanan sahil, süratle kat'i bir 
netice elde etmek şartlarını ha
izdi.,, demektedir. 
Yarımadanın l'll cenup ucun

da, Hellez burnu civarında ih
raca müsait yerler de vardı ve 
Ahıbaba burnuna kolayca çıkı
labilrdi ki, burası Çanak kale 
istihkamlarına doğrudan doğ
ruya kumanda ediyordu. 

Bu üç hedefin araRı ~ok u
zaktır. Düşman bunlardan han 
g-ısinc hüctım edeceğimizi vak
tinde· öğrenecek vasıtalar' ma
lik dPğildi ve her üç hedı>f de 
kat'i bir eheınmiyPti haizdi. 

Müdafaa esasları 

Bundan dolayı be~inci Türk 
.ordusu yinrJşı>r bin kiııilik üç 
müsavi kısma talrsim f'<lildi ve 
tıonların her birine elliııer top 
"erildi. Bu üç kısımdan hangi
a: hücuma maruz kalıma o, hiç 
olmu-& iki, üc; gün mukAvemet 
ı·dı.-cck \'e kendisine hu miiddet 
zarfıııda. derhal imdat vptişe
<·Pkti. Muhaberat milmkiin ol -
duı;'U kadar ıslah edilmiş ve 
bu suretle imdat yetişinciye ka 
dar geçecek buhranlı bir za
manın kısaltılması imkanı te
min edilmiı,1.ir. Yollar inşa e
dilıniıı ve Boğazın münasip nok 
t alarına gemiler toplanmıııtır. 
Bu ~ııretle Leyman F'on l'an
ders elindeki kuvvetlerin ancak 
üc te biri le miittefilderin bütün 
kU\"\'etine mukabele c.-tmtk va
ziyetinde idi. Bu ilk hiicum • 
dan, anca!< üç gün sonra t&kvi
Y<' kıtatı ala bilecekti. 

LorJ Ki~ner, Çanakkaledt"lri 
kumiındanıınız Hamiltona ''er
diği t.ıı.limat.ta ~ııu,a ioşaret et
mişti ki, Asya sahillerinde or
du mühim bir harekete sevke
dilemez. Çünkü böyle biı· hare
ket için kafi kuwet olmadıtı 
gibi nakil va.sıtıuıı dı& yoktur. 

Eno:.ıL gelince, üs intihap et
tigimi:ı: Mondrostan 90, 100 ki
lometre ötede bulunan bu nok 
tadan Bolayıra hücum etmek 
için bahriyı>miz kafi miktarda 
kü~ilk uemiye ııahip değildi. Bi
naenaleyh pratik olarak yalnız 
yarımadanın en cenup nok
ta.ıı müttefiklerin hücumuna 
karşı açıktı. Fakat General 
Ltyman Fon Sanders bizim di
ğer iki noktaya hUcum edeml
yecek bir halde olduğumuzu 
bilemezdi \'C ü~ noktaya muh 
temel bir ibra~ hareketini he
~aba katmaya mecburdu. 

ihraç kuvveti 60,000 - ~ 

Şımdi me.;ele, bütiin Fransız 
•e İngiliz kuvveUerile Gelibo
lunun en cenup noktasını işgal 
eden 20.000 Türk askeri ve on 
ların 50 topu ara..ında cereyan 
edecek üç günlük muharebede 
idi. İhraç hareketi yapmak, bu 

(Sonu aayfa 4 sütun 2 de) 

Bu harbin neticesi, hala deı-am &ıvvet Rusyanın niitusıı Po-1 
etmekte olan cihan hıırbinin lonyadaki biı;sesiyle Letonya, 
sevri üzerinde belki de- kat'i Litvanya ve Estonyayı, Bcsa -! 
bir tesir yapacak mahiyettedir. rabya ile Kareli berzalıını işgal 

1 Harbin muhtemel neticesi ettikten sonra 200 milyonu 
hakkında t:ı.hminkri bir ynna geçmiş bulunmaktadır. Naza- j 
bırakarak burada şayanı dik· riyaita onda bir olmak şartiyle İ 
kat bir noktaya işaret etmek ı Kızılordunun 20 milyon kişi· ı 

den mürekkep olduğunu kabul 
istiyorum. Evv~lki sene Ağus- etmek icap eder. Bu rakam ica- j 

' tos ayında, yani bundan 22 ay bı hale göre 30 milyona. kadar 
ewel Sovyet - Alman paktı im· da ~ıkabilir. 
1.alandığı vakit, o ?.aman baı;-ı Ancak bu kuvvet çok geniş 
vekil ve hariciye komil!<'ri ola;ı Ru~ topraklarına. yayılmış bu
Molotof yoldaıı, bu p&.ktın sag· lıırunaktadır. Bilhassa şarkta 
lanıf'ğı ve ebediliği hakknı<hı daimi surette mevcut bulunan 
bir~ok sözler söylemişti. Hatı· 1 Japon tehlikesi, Sovyet Rusya
rımızda kaldığına göre: "Al· ' Y1 Uzak Şark hududunda da
manla.rla Sovyel Rusya arasın· mia büyük kuvvetler bulundur-

mak mecburiyetinde bırak • 
da harp çıkmasını istiyen ve tır 

1 di 
mış . 

btuıu teşvik eden nF,ilizler r. i 
Umumi Harp e.ınasında Çar· 

Halbuki iki millet ebedi olarak Jık ordusunun silah ve malze -
1 anlaşmı~ bulunuyorlar. Bu iti- mece pek falıir olduğu görül -

barla kapitalist ve hodgam İn· müşiü. Hatta -o zamanki Rus 
gi.foJerin böyle bir harp cıka.r· ordusunda eı· ba.şına bir tüfek 
mak yolwıdaki gayretleri bo- bile isabet etmiyordu. Bir ('.Ok 
şıı. ı;ıkuaktır.,, demişti. cephelerde Ruslar düşman& 

Diin sabah erken erken Al- karşı ellerinde ııopıilar, mıı:
ma.n orduları -&.vyel Ruayaye raklar, türlü neviden bıçaklı<r, 
t.aaJTuz ettikleri 1.amaıı kirobi kılıçlarla mücehhez köylü hal
lir sabık Sovyet ba.şvekili neka kı sürmüşler, bunlar kınldık • 
dar büyük hayrete ve sukutu- tan, dfupnanı da ne kadar olsa 
hayale düşmıhtür. hırpaladıktan sonra asıl kuv-

vetlerini meydana ~ıkarmışlar- 1 
Bu son harp, her seyden ev- ı dır. 

ve! nıodern harplerde verilen 
sfülerin, imzalanan muahedele- Bolşevizm.in teesaüsiin<lenbe- 1 

ri Sovyetler Kızılorduya daima 1 
rin ne kadar ehemmiyetsiz ol· büyük ehemmiyet vt>rmişler ve 
duğunn göstermek itibarile ııa· ' bu orduyu kuvveilendlrmek i~jn 
yanı dikkattir. Artık bu gibi · ellerinden geleni yapmışlardır. 
ahlaki kayıtlar taınamile tari- İstikbali havalarda gören Sov , 
he kuışmış görünüyor. Ge<,en yet zimamdarları havacılığa ilk 
sene. kanunuevvelinde So,·yet-

1 
zamandanberi büyilk ehemmi - ' 

yeUer aradaki muahedeye nğ, yet vermişler ve o tarihte ilk 
men na81l birdenbire Finlilndi- olarak paraşüt<;ü kıtalar kuUan-

k · -··'ardır. · yaya arşı harekete geo;mışler- .. ..,.. 
. se, •imdi de Almanlar bu l"l- 1934 de Kiyef maoevraları 1 
kilde aradaki pakta rai(ınen esna.sıııda para.ı;ütçü kıtalar illı: 
Sovyet Rusya.ya taarruz etmiş- olarak görünmüşlerdir. 1 
Jenlir. Bugünkli halde Sovyet Rus-, 
Bakalım harbin inkiS'lfı, bize yanın ?0·000 ~ayyaresi olduğu 1 

maddi ve ınaııevi ne gibi yenilik L 7..anoedilmektedır ... Ancak bu 
Jer ( ! ) gösterecek? 

1 

tayyareler kalı~ ıtıbıı.rlyle Al-
• man tayyarelennden dundur. 

.A. C. S.ARAÇOGLU Finlindiya harbi, o zamanki ... • • • • • ---------......... s t ta __ , _ _._,_ od ovye )') .... .,..,,....,. m em 

Sıtma mücadelesi 
Aydın, 22 (a.a.) - Kaza ve 

nahiye teftişlerini yapmakta 
olan valimiz diln refakatlerinde 
vilayet nafıa müdilrü ve sıtma 
mücadele doktoru olduğu hal
de Sökenin Akköy nahiyesini 1 

teftiş etmiş ve Sökeyc avdet 
için Batnas geÇidinden Mendere- 1 

si gemi ile geçerlerken bir kaza 1 

neticesinde otomobilin nehre 
yuvarlanmasiyle nafıa müdürii 
sıtma mücadele doktoru bo- I 
ğulınuşlardır. Valimiz Sabri t 
Çıtak ile şoförü bir mucize ka- J 
bilinden kurtulmuşlardır. Va- 1 
zife kıırbanlanndan doktor Zi
ya İşerinin bulunan ceaed.i bu 
akşam Aydına getirilecektir. 

Nafıa. müdürünün cesedi he 
nüz bulunamamıştır. 

.Alman, lngilli: ve Am<'rikan tay 
yarelerine ııiebetle bir hayli geri ı 
olduklarını göstermiştir. Fakat 
Sovyetler de o zamandanberi ' 
bir çok tank ve tayyare fab
n1uıJarını modernleştirdiler. Av- . 
rupa harbinden alınan tecrübe- 'ı 
lertı göre modem tayyare ve 
tank ıma!Atına başladılar. Elde 
ettikleri netice bittabi meçhu • 
lümfudilr. 

Ruıı plya4eııi silahı iyi oldu
ğu ve kafi df'l'ecede cephanesi 
bulunduğu takdirde iyi harp e
der. Ancak bu harp daha ziya
de motiir harbidir. Almanlar bu
rada da geçen sene Fransa 
bıtrbinde kullandıklan zırhlı 
fırkalarını kullanacaklar ve ü
mit ettikleri bava hakimiyeti 
sayesinde Rus ordularının ar
kalannı çevinneğe çn hşacak -
!ardır. Rusların da bu Alman 
tabiyesi karşısında münasip 
tedbir1er almış olacakları tabii
dir. 

Rus lop.;lll'unun ve müdafaa [ 
tesisatının da «uvvetli <>lnwıı 
ikt.ıza eder. Bilhal!Sa Almanya-! 
da Nasyonal Sosyali.6t rejim 
tee.ssils ettikten sonra Sovyet-\ 
!er garp hudutlarını müte.madi J 

bir şekilde tahkim etm.ilj)ezdi. 
Alman kuvvetlerinin bu mü

dafaa sistemi kanpııında durak
laması beklenir. Ancak Alman· 
!ar Fransız harbinde yaptık!&.· 
n gibi bu defa da en bUy\lk • 
kuvvetledyle Finlandiya ve 1 

Rumany., hudutl&nnda.n taar - ı' 
ruz etmiş olmal&n akla yakın 
gelir. Sovyetlerln Fin ve Ru • 
men hudutlarını, merkez bu- 1 
dutları kadar kuwetli bir ışekil- 1 de tabkinı etmemlı} olmaları 
muhtemeldfr. Maamafih ne de ' 
olsa cephe UOO kilometredir. \ 
Bu kadar geniş bir hududun 
modern harp silA.lılanna taham
mül edecek ııekilde kuvvetle tah 1 

kim edilebilmiş olmamna imk&n 
yoktur. Binaenaleyh harp bir 
tabiye ve tahammlll harbi şek
linde inkişaf edttek ;ıribi gö
ıiimnektedk 

Deniz kuvvetleri 
Sovyet Rusyanın kara kuv

vetleri {!ibi denlıı kuvvetleri de 
oldukça kalın bir esrar perde
sile örtül\idtir . .8aZ2 ınahafil bu 
kuvvetlerin :<an ve tahmin edil- ı 
diğinden fazla muntazam ve 
harbe hlillr bir halde bulun -1 
dnklarını söyll'dilıleri halde ba-
zı mıı.bafil de bunun tanıanıiı. 1 

zıddına olarak bugünlrii Sovyet 
donanmasının zabit ve rabıttan 
mahrum, döğilıpnek kabiliyet 
ve ruhunu tamamile kaybetmiş , 
olduğunu iddia etm~edir . 

:Bu iki gorilşten hangisinin 
dolru olduğunu bize zaman 
gösterecektir. 

H&r1'~•YMI 

Bu llld iddialara ra;tmeu bili
nen bi~y varı.a o da bugiin 
Rusyanın Ba!Uk deni.ziıı<M: 

2 Saffıharp zıriılıaı, 
2 Ağır kruva.Wr, 
1 Mayn kruvuöıil, 
2 Ha1if krttvviir, 
3 Filotilla rehber gemıM, 

17 Büyük destroyer, 
15 Yeni muhrip, 
72 DenizaltJ gemisi; 

Karadcnizde ille: 

mlllwıdisleriJtin pllnı uııerine 
yapılan ~ delıtroy••rlerle 
hafif kruvuörlere tamamUe 
(yeni gemi} lımı.i verileblllr. 

~~ 
Sovyet denizaltı gemilerine 

gelince bunlann uzun tetkik -
~en ve Ueerllbelerden aonra 
meydana getirilmi~ dt>nizei ve 
kullanışlı telıneltr oldukları ri
vayet edilmektedir. 

(Büyii.k destroyer) dediğimiz 
(Leııingrad) sınıfı deırtroyerle
re torpito l<nıvaz.örü demek da
ha münasip olur. Zira bunlar 
(2900) t.onilato maimahrecin
dt>, beş tane (13) saııitemtre
Jik orta çaplı topu ve a.lt§ar 
torpido kovanile milcebhez lrU
çük ve eeri blreı· ltruvazörden 
be.tıka birşey değildirler. 

Yai~lı)r 

Sevyftler beheri (311000) to
nılato maimaltrecinde U.; büyük 
ııaffıharp j!'pniai inşa ettirmek
te idiler. Lilciıı bunların ikmal 
edilip hizmete ~rmiş üldulda
rına dair elde malfım1't yok
tur. 

( ... 000) lılşi 

19(0 yılı dtll>iıı: salnrunelerıne · 
göre Sovyet donanmasının mü
rettebatı ııubay ve er olmak U
ure ({0.000) den fa:ıfa imiş. 

Yine 19'0 yılı tev:ı.41.tına göre 
Baltık donanması 2 llaffıharp 
zırhlıınnda.n, Karadeni7 donaıı
roa&J. 1 sııJ'fı.lııarp zaırh11111ndaıı, 
Patıi!ik filoııu müteaddit torpi
to, topçek.,· ve OerıWı.ltı gemi
sinden terekküp etmektedir. 

Bunlardan baflı:a Sovyetlerin 1 
(Dnleper) nahrinde, Hazer de
nizinde, fimal buı: denuıiııde 
de fil<>tilli.I&n vardır ve bunlar 
tepçeker, ganbot n hıi<:ıımbotu 
gibi lriiçt!k teknelerden mütc -
,ekklldir. 

Sovyet deaiz kuvvetinin 

1 Sa!ııharp zırhlısı, 
1 Tayyare ana gemisi, 
1 Ağır kruvazör, 
3 Hafif kruvazör, 

pek de yeni pmilerd~ terek
«üp etmemeeine rağmen Alman 
lann da ellerinde kudretli vahi
diharpler bulunllladığına göre 
Baltık denizinde Alman deniz 
kuvvetlerine hayli müddet kar
'1 koymaları muhtemeldir. Zira 
eski olmakla beraber Sovyet 
.ııaffı.hıırp urhlılarının (23.500) 
tonlu][ ve on ilôteı· tane (30.5) 
ıı.antimetreUk topla müeehhez 

j sğı.r zırhlıırla mestur vahıdi
f harpler olduklannı unutmamak 
Jlzımdır. Buglln iRe Alınan de· 

1

1 
niz kuvvetlerinde.n bunlara kar 
şı çıkabilecek yalnız (35.000) 
tonluk (Tirpitz) ıııa.ffıharp zırh-

5 Büyük destroyer, 
5 Yeni torpitobot, 

30 Denizaltı gemisi vardır. 

GemüHin evıralı 

Sovyetlerin Karadenizdelıi bır 
ağır kruvazörle iki hafif knı -
vazörü ve bir tayyare ana ge
misile Baltıktaki hafif kruva
zörlerinden maada büyük vahi· 
di barplennın hemen hepsi es. 
ki ve büyük ihtilalden sonra ta
mir ve tec•1it edilmiş gemiler • 
dir. Son zamanlarda Jtaıyan 

lısı vardır ki geçenlerdı> İngi
lizler tarafından batırılan (Blır 
mark) ın bir eei olan bu gemi
nin ikmal edilip hizmete girmiş 
olduğu da malılnı değildir. 

(10.000) tııolulı Alman ağır 
kruva.aörlerile ceb zırhlılarına 
gelince bw1ların Sovyet saffı
harp zırhlılannın karşılarında 
b\iyfüt bir iş görmelerine ihti
mal verilemez :dra sınıfaln mü
sait değildir. 

Hükumetimizin kararı 

A lman - Sovyet harbi kar· 
şısında Tllrkiymin batt. 

hR.reketi resmen ilAn tdilnıh 
bulunmaktadır. Tl1rltiye a 
harp karşı&ında tam bir bit.ar.af 
lık muhafaza edecektir Bu • 
retle harbin dı~ında kalma) 
vaziyetimiz devanı ederek cJe. 
mektir. Esasen bU.kt'ıaıtti'nllzir• 

böyle bir karar ittilı&z roeceğ:. 
belli idi. Şimdiye kadar itiM 
ile harp dırıı kalmalt Biyaııetiıtı 
takip ettik. Ancak hudutlarım:ı 
za tecavm edildiği takdinlt 
keııdl.mjzi bütün knvvetlmidl 
mUdafıı.a edeceğimizi biJtijr, 
diiny .. ya illn ettik. Filb:ıkilı< 

hiçbir m.illettoo hiçbir arazi ;.. 
~iz olmadığı için barlıt! ıı. 
rışmıınııza lüzum yoktu. Bu ıu. 
barla son Alman - Sovyet bam 
ka.rşıPJnda bital'>lf!ık ilfı.n et 
memiz lıııdar tabii bir lıldiı;e • 
lam&r.dı. 

Halka düşen vazife 

Hük(\metiıniz blt.arafhk ıc. 
rarını i!Au ettikten ııolll9 

halka. düşen vazife, bu pıensip> 
dalina hatırlamak ve hattı ha
reketini, ııözünli buna göre uia
re etmektir. Muharit> tarııflıır 
dan herhangi biri ıeiıindı> ver. 
aleyhinde alenen beyanı nıüta
lea etmek doğru olamu. Her
kes tabii olarak bir fikir ııahi
bidir. İçinden falan veya filn 
tarafın ptebetıini temenni veyıı 
tahmin edebilir. Fakat her il<. 
milletin de doııtumus olduğunL 
ve hü.kt'ımeti'nliz.in kararını dü 
\Ainerek ona göre şurada bura 
dıı. füzuli ukalalık etmekten ~ 
tin:ıp etınelı: lAzımdır. 

Sadece ııunu açıkça temMm 
edebiliru ki galibiyet haki 
tarafa teveccüh etııin. 

MURAD SERTOÔLU 

lnoiliz tayyareleri ... 
nin akınları 

Londra, 22 (a.a.) - Dün ge
ce av tayyarelerinin himayesin
de hueket eden İngiliz bom -
bardıman tayyareleri Alman· 
yada ağır ııan.ayi fabrilıalarım 
t&arruza devam etn:ıişlerdir. 

Kolonya. ve Düsseldorf'a t:ıar 
ruz edilmiştir. Diğer İngiliz tay 
yareleri Dunkerquee, Bulony.. 
doklarına taarruz etmişlerdir. 

Tayyarelerimiz Fransanın ı;i
malindeki hava meydanlarına 
da taaıTUZ etmişlerdir. 

dökülmü~ bir yangın ".luvarının 
çopur bir simayı andıran cer>
he•i görünüyordu. 

Birşey düşünmediği zaman 
sinema perdesine benziyen pen 
ceresinin çerçevesinde gördüğü 
§eylere birer şekil, birer :ıah· 
slyet verirdi: 

l 
J ! · ~O L E 

Artık a.ilemızden sayılır. . j vam etmiyecek. Eniştemin ta. 
Nadire hanım, istinaf tem • kip ettiği işler bugünlerde bi c 

. yiz kabul etmez bir eda ile iki tecekmiş ... Ben de ... 
tarafına sallanarak: - Bmılar ili.kırdı. Kendiml 

- Artık yeter! dedi. 1.ate • bildim bileli blrjm daırıad beJ 
mem. Burası babulhıuıe değil. iıı takip eder. Hlc, birisinin bir 
Evin içi darüli.ce7.eye döndü. neticeye bağlandığını görme -
Abdallarla bunaklar içinde kal- dim. Sana gelince ... 

Yangın du,'arını atııeten kur
t.aramadığı evin arsasında, va
r;llesini yapamamış mahcup bir 
bekçiye; Seymenler mezarlığı • 
nın yangından kalan iki kav · ı 
t'Uk selvisini lıollarile işuetler 
yapan uzun boylu iki adama 
benzetirdi. Biti~ik komşu Nafiz 
Efendinin saçağından sallanan 
su borusu bir senedenberi hala 
kopup dü~memi~ti. Rüzgd.rlı 
havalarda borunun kendisini 
rahatsız eden gıcırtısına Nafi.71 
Efendinin yanıbaşında olduğu 
halde aldını; etmemesine şaşar- 1 dı. Bu dağınık mevzuları dü -
sünürken oda kapısı vuruldu: 

- Kim o? 
Kapının arlrnsındnn kız kar

d~i ı<anıyordu: 
- Benim ağabey?. Uyandın ı 

mı' 
Karyoladan indi. T<"riiğinin 

tekini bulam:ıdı!(ı için yalına -
yak kapıya doğru gitti, anah
tarı çeYirdi. 

Kapi :ı.~ıldığı zaman Nadire 

'Yazan: Ulunay Tefrika No. 1 
hanımın feryadı daha pürüz 
süz işitiliyordu. 

- Ne var? Yine neye kızdı? 
- Bilmem. Ya Agavniye öf-

kelenmiştir. Ya ilacı dedeye ... 
Huyunu bilmez misin? 

- Bıktım. Çekilir ""Y de -
ğil. Ağız tadile bir sabah uy . 
kusu bile uyumaya imkan yok.

1 

- Şii.dana söyliyeyinı de 
kahveni pişirsin. 

- Şimdi dursun. Bekliyelim 
bakalım fırtına geçsin. Kocan 
uyandı mı? 

- Uyandı amma korkudan 
yataktan çıkamıyor. 

Enir.tes.inin kaynanasından 
korkusu Fazılı güldürdü. Da
mat bey, böyle fırtınalı günler
de kendini hasta gibi gösterir, 
yatağından çıkmazdı. Kayna
na"ının kulağına gitmiyeceğine 
emniyet g'etirdiği yerde Nadire 
hanımın hitidct buhranlarına.: 
"Bcrclilıi.cuz.. fırtınası derdi. 

Ses yavaş yavaş yaklaşıyor -
du. Samiye odasına ka~tı; Fa
zıl da kpısıru kpadı; annesi 

merdivenden söylenerek çıkı · ı 
yordu. 

Sofaya geünce bav kırdı: 
- Fazıl... 1 
Fazıl oda kapısını ?.<;tı. 
- Kalktın mı? • 
- Çoktan . kalktım. ! 
- Şadana söyle de kahveni 1 

pitirsin ! 1 
Beraber sokak iisliindeki O· ı 

daya girdiler. 
Nadire banım, pencerenin Ö· 

nündeki yaylı sedire oturdu. Ö· I 
nünde duran, ıskambil kağıt · 
Jarile Pasiyans açtığı ufak ma· ı 
saya dayanarak: 

- Bunal< herifin yeniği nane 
yi gördün mii 0 dedi. ı 

Fazıl sordu: 
- Bunak herif kim anne? 
- Kim olatak? Hntı dede ... 

Bu sab:ı.h Balıkpazarından yuf 
ka alsın diyı· dün aksanıdan beş' 
liralık bir ki.ğıt \erdiı ~- Para· 
yı kaybetmiş. NcrC'y~ koydu 
ğunu bilmiyor. Tekmil hanım 
ba.~ıına çıktı. Kıyameti kopar . 
dım. 

- Kusurıına bakmamalı idin. ı 
Malısus yapmamıştır. Kaza ... 

- Kaçır.<~ kaza bu 7 İğne al· 1 

mağa ~ııderiyoru.ın, iğde alıp· 
getiriyor. Allahın öküzü, bakar 
iki gör.ü ... 

Odaya giren ahretı;ğe ı;eslen
di: 

- Kız! kiıçiik beyin kahvesi· 
ni buraya getir ... 

Tekrar Hacı dededen balı . 
setti: 

- Bugün en ağır lakırdıyı 
söyledim ''(,~yanı al defol git,, 
dedim. 

Fazılın ic:ınde gizli bir tN:sSÜr 
düğümlendi. Babasının taşra 
mt:'muriyetlerınden b<>ri bera . 
berlcrinde olar: bu eski emek 
tarın bir kö(lt'k gibi kovulma· 
sıııı ha' ~r,JaS! almıyordu. 

- YapmamrLlıydın anne! de
di. Biliyorsun Harı dd<: baba· 
mı ya<ligiırıdır •. Bu ad:ım sa
çını sakatını bizim y.'.lnıınızdıı 
ağarttı. B~ni, :8amiyeyi, 'tah • 
metli kardeşimi o biiyüttil. He
pimizin üzerindo hakkı vardır. 

dım. Defolsun gitsin! Fazıl itiraz etti: 
- Anneciğim. Bu adam bun- - Eğer ben size l>ir yük olu. 

dan sonra nereye gider?. yorsam ... 
- Nereye &iderııe gitsln. Be-I Annesinin bu itil'l\Zll menJi 

nim evim imaret değil! cevap vereceğini zannediyordu 
F~J ısrar etmedi. Hadiseyi Fakat Nadire hanım muhata 

gcı;iştirerek unnttunnak için hından istediği cevnf>ı alama • 
bruıka bir liı.kırdı açma.ğı düşü- dığı zaman uakındığı bir tavır-
niiyordu. Nadire hanım: ) ıa kaşlarını çattı: 

- Oğlum! dedi. Seninle RÖY· - Evet! dedi. Sen ~imdlkı 
le ba~oa.şa verip konuşmak la- halde b:ırıa oldukça ağır bir 
zımgeliyor. Zira ben artık da· yilk oluyorsun. Buna şüph• 
ma de".lim. Bu evi bu varidatla 

1 
yok. Sözünün gelişinden: "Si

çevirmeı'?c imkan yok. Dün Yor ze yük oluyorsam gıtieyim!., 
gaki geldi; senetleri yenilemeğı> diyeceksin!. 
ya'laşmıyor. Babandan birı;ey ·Bu, hiçbir mii.na ifade PlmeY
kalmadı. Taşıma su ile değir . Gedikpamda ucuz pansiyon do
men dönmez. Senin kazandığın lu. Mesele gemi su aldı~ 7.a • 
ancak sana yeter. B~im da - man onu bırakıp gitmek değ;! · 
m:ı.<l beydrn de fayd:ı yok. rlir, buna çare bulmaktır. Ba -
Bütiin ev;n nıa.,Tafı b~nim ilzc . 'ı b~n _iildükt_en- sonra ~u evin ~li· 
rımde... yı. ıJ scnsın. Idareyı ser dınc 

l<'a?J! söztln ner•'Ye geleceiii- alacal·sın ... 
nl hissediyordu. Annesinin pllİ.· E!l"r dı iiylc yııfl'l~·ım. 
nını önle.,.ek için: ~ "Bütü: m.ıı;rafı ben idare P<le 

- Biraz daha ~i 'roi~j sıka- yim. 
Jım. Tabii bu vıdyet bciyle de-j (Arkası Vlr) 
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Bir şoför 
dedi ki 

-- -Askeri Havacılık -
ı-=:ı:::::z..:.:::ı;;;:::m:=::::::s:ııı::ıı;mmm::ı:::ııc=:mıımız~ 2 2 - ' 

1 (Sa§ tarafı 1 inci sayfada) 

Ya; ı.ıı,;m::l:ı.r bi tlı. Ca7.tiJ.r. la, hızını alamadı. Dertop olupl dar çetin oldu ki, hemen hemen 1 M 

cttırr- ıı . I ü . k 11.-rııhimi Pı- parak uçtu. dil. Molla, daima müdafaada mişim. Ağız ve bağır dolusu an- Tayyarelerin piya • c •eri iten . kendir. tabı.rrür oturan hasmına ayaklarile çar· ı alt gül'e!! yarım saat kadar sür eğer yanık bir söz ucu ver· 

rhirarlı Mollaya eş nmııişti. Molla, tbralıimin üzerinden kldı. Fırsat bulup hasmının e- latmağa .blşladı: 
Pın.ırhisa ı ı.ı lla, medrese uçup dürt elli yere dü~1.U. Der- !inden kurtularak ayağa kalk- - Bayım, neden bir gün tek • ve t ki 1 . t e b t 

d:tn biri i ıı. Fakat. len ip t u,.arlanıp kalkınc:ı ra ka- mak fır:;atlarını hep kaçırdı. numara, bir gün çift numara? varı an ar a ır a 
b ta n en ıuu:ıd r peh-ı dar 1hrahimi n süliik ı:ibi ense· N'h t '[ il t k ·ı ı 
: rı r.ıc~ ınd:ı. e~yıhrdı. sine b ndiğini gördü. - ı k~ı~y;ilit~ fıır:hioiai;0~: B~dan benzin mi biriktirecek· 

fontlıim, Puıarhi.sarh Molla- Malla, küçük !br:ı.himi:ı cılın- nın clindea pa~-asını çabuk kur- !er. Ortada hesap var kıtap I 
yı şahsan tanııruyordıı: Fak~t, 1 den kurtulmak için ileri. sağa, tarnu~tı. var. Bak, sana kısaca anlatıve· 
..:mıw Ye gilreş roenkıb.ılerını ı sola şahlandı. K~ lbrahim · B' · bird .. takı;" 

ı·tm• ati. "olla, sek-" ok'-- '·k h • İki pehlivan böyle heyecanlı royım: ızrm şe e Y1JZ ·ı 
~ """ ~ ,..... asmımn kcrnancsini sö!ınıege 1 di li "'- k b' · ka :ırdı. Lakin, iyi gü..'"Cşçi idi. savaştı. 1 bir surette buğu.~urken To· var ye m . ..,.,me ızıın şe-

'\ ru:ıız ·= ahı::ıakU. Zeki de- Fakat Mblla.nın bütün bu sa- sun ve hasını da fevkalade> hC'· bire o kadarı lazım. Fnzla liı
ldı. Gıireı,i gövde ve kuvvet \0aşlan ve deli dolu kıivvü ha- yecanlı bir güreı, yapıyorlardı. zım olsaydı yüzü a ş a r d ı. 
:ıle yapardı. Halbu1 • g'lreş rek.,tlcri hep boşa gitti. Ve ni- To un. hastlll~ı birk.'.ıç defa Bu yüz t a k s i n in gün-

a zi.yad zeki. işt idi. 1 hayet sarmaya gırdi. çapnı.zla bastırmı~tı. Çaltık Ha· de elli teneke benzi ya.k· ı 
Cazgır, Tosuna d:ı. bir eş. ver· tbralılın, bmunınn bir oyluk san, h~.smının Ana.dolu oyu:ı;ıla.: tığını farzcdclim. Hepsi birden 

~ Cazgırın Tosuna. verdiği eş sarması vurup tiı, kasıkların - rına duşmemek. ıçın he; türlu çalışsa elli teneke benzin. Tek 
l'olladan biraz daha çetin idi. dan bağlamıştı. Arkadaıı da to- konınmalara dıkkat eeıyordu. ı . "'·. ~ 1 I . elli 

T 
· p kl z· ı 1 . nuınar"'"""' .,...ışsa ar, yıne 

osunun e~ı oma ı. ıgcıı u puğunuan yapışmL~ bekliyordu. 'J'.osun. hasmını tencş~r tek · teneke ister. Çünkü şehrin ihti· 
iui. l':igoşlu çattık l{a,;an idi. MolLı her taraftan bağlandı· ncsıne, ~oban teknesıne, kol .. k . ed' Ell' t ks' 
Çallık Hasan, iri ve yapılı bir ğı için bir türlü lbrahimin sar- b:ı.F.Jnlarına getirmek irin dur- yacı Y1JZ ta sıy ır. ı a ı 
delikanlı idi. Seksen beş okka- , ınasını söküp çıkamıyordu. !b- madAn kollarına ve kispet kas- çalı~ınca o gün yüz taksinin işi- 1 
lık bir pehli\·andı. j rahimin beklemekte hakkı var- naklarına hücum ediyordu. ni görüvorlar. Elli teneke ben
Cazgır. pehlivanları koli rından dı. Fırsat kolluyordu. Birden - Fakat Hasan iyi bir pehlivan zin yine sarfolunuyor. Müşterilı?
tutarak eşlerinin yanına koydu. bire kilnteye girerek bekletme- olduğu için daima kendi~ini ko- re de tek çift numara verilse 
Pelılivanların ınenkibcl~~ini d"'1 hasmını aşıracaktı. Veya· ! ruyordu. Bir aralık Tosun, lıa.s· neyse ne. Amma müşterisi sayı
söylcıli. Dualarını } aptı mey · but kol !tapıp hasmını basa- ınını tam bir karakocak çapra- sı ayni, taksi sayısı yarı yarıya, 
dana salıvcn:li. 1 rak yenecekti. 1 Jdı 

Deli Hafızın yaruoa ~den caz İkı pehlivan arasında müca- I =; a . ta .. d d ldıu' benzin o benzin. Bunun tasarruf / 
gır gülüyordu. Hafız; cazgırın u. çapraz m on en ° · neresinde? Bir türlü anlıyama-

tı - 1 t' t' dele çetin oldu. Molhı İbrahim- ma bl!" çaprazdı. Hasarım yer · ~-- H ,.... . k t ki 
ne yap gını Bezın ş ' · azgır, dm yirmi okka kadar ağır ol- den ayakları kesilmiş gibi ol · j Ull.LI. em ~"9,erı sı ın 1 çe -
küçük İbrabime iyilik yapmış · duğu için hafif hamıunın elin· muştu.. Hasmını sürdü. Ha.san yor, hem bız yıpranıyoruz hem 
tı. Onu korumuştu. Tosuna ne j den kolay kurtulacagı· m sanı- t-'-""- ı· '-'- · tte 'dı arabalar 
çetin b' pehlıvanı vermişti. =ı.uı.e ı = vazıye ı · · 
Ca.Zf;'ıMn maksadı Tosunu orta- yordu. Tosmı, hasmını 8.detıı. çama· Bayım, bir de hususi arabalar 
dan ~ıka.rmaktı. Meyd·ını İbra- Bir aralık fırsat bulan lbra- şır yükü gibi. kırıp altına alııak v~r. Hepsi kızakta. Lastikler çı-
hinıe bır&kma.ktı. Wm, çalımına getirip dağınık istiyordu. Veyahut boylu bo· karılmış, Akümülatörler boşal-

Deli Hafız, ka.hkamyı bastı hasmına bil' oturak küntesi yunca sırtüstü yere uza.tacak-
vurdu ve derhal hasmını askı· t tılıp kaldınlml!!. Motörter bıra· 

ve Cıu:gıra dönerek; ı. kılmış. Bir gün birdenbire 
- U6 ta! Tyi e.q tuttun teşek- ya aldı. Hasan belki otuz a.dun çap.· (habre hususiler! Çabuk geliniz, 

1914 harbinden evvel tayya
lerin Jo~t piyadeleri takip etme-
si ve onlarla irtibat yapmaları Yazan : 
düşünülmiyor da veya başka E kli 
bir ifade ile, ooyıe bir ihtiyaç me . Hava Bnb. 
karşısında kalınınaınıştı. (Esa.· Bedri CELASİN 
&'n tayyarecilik de böyle va.ıi· ""'===========::: 
feleri yapacak kadar terakki et- -
memiştı.ı 

Öyle farzediliyordu ki piya
deler bağlı bulundukları komu
tnnbğa nerelerde bulundukları
nı, vaziyet ve ihtiyaçlarını bil
direbilirler. Halbuki; muharebe
de pıyadeler büyült küvvetlere 
malik oldukla.nndan meseli bü
yük bır taarruzda bir çok irti
bat ve muhabere vasıtalarının 
bulunmasına rağmen hiç bir 
komuta makamı piyadelerinin 
nerelere kadar gittiğini kat'! 
surette bilemiyordu. 

Tayyareler nisbeten tekiıınül 
ederek askeri hizmetlere girdik
ten sonra böyle hal ve zaman
larda tayyareden istifade dii,.«ti
nüldü. 

Piyade irtibat tayyareciliği 
1914 Büviik Harbinden alınan 
tecrübelerden doğmuş ve bu tec
rübelere göre gayet güç, ince 
ve zahmetli olduğu anlaşılmış
tır. 

ve mevsuk malılmattır. T~lsızi 
olıruyan kıtalar için çok mÜ· 
himdir. Torba ve teneke kutu -
!ar içinde atılır. 

İşaret fişekleri : Altı yıldızlı , 
üç y ı 1 d ı z 1 ı , san du
manlı, kırmızı d u m a :ı 1 ı 
gibi fişekler aWarak yerdeki kı
ta.lara mühim şeyler söylenebı- 1 

lir, haber verilebilir. Bu fişek· 
!erin delii.let ettiği manalar e\"• 
velden tayin edilir. 

Yerden tayyareye işaret'. As
ri ve mütekiııııil tayyarelerde 
verici ve alıcı telsiz bulunmakta 
ise de piyade irtibatı gibi işler· 
de yerden tayyareye i~aret ver
menin en amelisi işaret bezleri· 
le olur. Mesela bir murabba, üç 
mUstatil beyaz bez muhtelif şe- l 
killerde yanyana konarak ta.y· 
yarelere bir çok şeyler söylene- ! 
bilir ve bu işaretlerin fotoı{raf 1 
Jarı tayyarelerde bulunur. 

Bunda.n başka piyade ttleri · 

nin şahıslarına mahsus L<µr. 
bezleri vardır. Bunlar birın 
hatların tayinine ve kıtalaF 
kendilerini göstermesiue yara 
Bıı bezlerin kirlennıiyecek gi 
cililı ve yerde kalınca ken 
kendine toplanacak giliı lastik; 
olması li.zınıdır. 

Yaralanma veya unutma gi 
hallerde bu otomatik olma çc; 
ehemmiyetliılir. 

Süvari ile irtibat: Piyad 
lerle olduğu gibidir. Bazı husı 
siyetleri de vardır. Bilhassa 1Y 
yük bir süvari kıtası telsizle ~ 
mir alır ve fakat her zaml!' 
telsızle rapor veremez. Böy 
zamanlarda vere yazılan şif 
runıen rakaınlann delalet etti 
kısa raporlar tayyare \•asıtas• 
komuta makamlarına isal ol 
nur. 

Gerek piya'.ie ve e:erek süv 
ri irtibatında ta~-yarelerde yf! 
inmeden mufassal rapor alacı 
tl'rtibat V'U"Öll 

Motör birlıkterle tanklaı 
irtibat: Bugün tayyareler işaı 
bezlerinden başka motörlü b 
liklerin telsiz arabaları ve t:ı.n 
!ara refakat eden telsiz tnnl 
ları vasıtasiyle onlara umu, 

m (Somı Myfa 5 siituıı 7 f.t! 

kür ederim. Molla gidiyordu. Hem de ı:il· rawa uçtu. Nihayet, sıyırta · iki sat içinde liızun.sıruz!) diye 939 Polonya harbinde müte-
- Ne yapalım?. tbrahimi ez reşin ilk on beş dakikası için· bildi ve hasmının altına düştü. bir emir çıksa ne olacak? Bu- arrız bombardnnan tayyareci . 

dirmemt>k lazım.. de yeniliyordu. İbrahim, tam Tosun, hasmı altına d~ilnce günkü vaziyette bir hususiyi liğinin bu memleket müdafaa-
- O, Jllolla), çıkat1r. . hasmını aşııırcağı zaml\11 Mol· ı Karakoc_ak oyunlarına mUra · iki günde harekete getiremezsi- sını felce uğrattığı muhakkak 
- Zanoc-derim .. Molla.. ava- la, künteyi sıyırttı ve dört elli ca.aşt ketktiln!· te . K k k niz. BııulST sökülıneseydi, her- ! olmakla beraber mütearrız kı· Dünkü lu bol maçları 

naktı .. oı:ru bir taraiında.rı. at- kaçmaya. başladı. İbrahim, ha& a . sı, ara oca o~ birine haftada bir iki şişe bett- 1 talarla komuta makam.lan ara• 
datır mını bırakmadı. Üzerine çul · ~a. ~nzıyen o~~n bı•, zin verilseydi, onlar da hare· sında ve bu kıtaların yekdiğeri· 

_ Sen Mollanın ~t'Ctli.ıü bi- tandı ve kisbetinin kasnağ:ından rıncısı ıdi. Derhal sag ehnı has• kete alesta olsalardı ... Ne der- ıe •rt'bat işl · J" da. ta h A G 
liyorsun değil mi? tutarak koca. Molla.vı önüne ~mın ay~klan ~ndan gf!, sin bayım? }'19.~r ~i~~apal.arai" Fenerba çe tayı, alatasara 

- Evet -· Ço~ gördüm. çekip oturttu. . çmll ve kispetınm on k~snağın- _ Ben mi? Benim bu -~de sevk ve .idareyi sür'atli ve salim 
- Aptal gibi salar durur.. Mücadele yine başl:ı.nuştı. Bu dan yapıştı. iJı.•---· k k' .... ;~~· d' · lıııı.rarl:ıra sevlr.ederek muvaffa· d Alt d d• İbrahim, onu çalımın,1 getirir.. sefer Molla, hasmının künleye TOIOll, çok kavi olduğundan ........ ım yo !• ~"".'~· ıre.yım. kıv.etin de 0 nishelte ııtı zamaa- l a lfi0f uyu yen 1 

Ç'- 'tık H r: · • '"""" .- •- kün•-• teh'"'-Jt' 1·di. Ben sadece senın dediklerını ya- J' - ""' · a.sanı osuna iyi gırınesine müaaade etmiyordu. .......,,.. .,..... ....,. UA" da kazanılmasına saik olmuıı· 
eş tuttun?. ı Ayaklarım kapamış, diz çökı , Fakat, yag ~i muva-zen& •za•rı.m..___________ tur. 

- Ba,ka çare yckttL Boğu- müş oturuyıırd . lbtabim de güreşi olduğundan, Anadolulu· Piyadelerle irtibat işlerini u-
şup dursu lar ııı-U. !kisi de a-, kemanede bck.liyordıı. lann bu o,yunlanndan kurtul · V E F A T ı ~umi olarak üç kısma aynabili- ı 
zıh İbrahim, hasm1nJo dertop wı- mak o kadar güç değildi. Her nz: 

- Ben. Huaııdan korkmu . ziyetini bozmak için ayağının rakoeak gllreşine mua.bakatı o- MUteahhid Cevdet Cebe'ılln 1 - o06t piyadelerin birinci 
yordum. En ziyade korkuın To-ı altından tutmuş havalandırma· yunlardalı. çabuk kurtula.bilirdi. annesi bayarr Ayşe Cebe- dün hattlnı göaetleme. Nerede bu
•undadır .. Çünkü. bu, Anadolu ğa çaı.lftyordu. Mücadele o ka· (ıllkaın var) Allahın rahmetine kavuomll4- lundulı:laruıı bilmek veya tayin 
pehlivanlarını bilirsin ya, ada-•----=,,....-------------------...:_- tur. Cenuesi 23.6.9il paza~- e4ımek., eğer ınümkün olursa. ile· 

\:U hiç umu!Jııadık yerindeu ye- D u·· N YA H A R B .,. tesi günü Maçkada Atiye sokak 1 ri geri hareketlerini takip et-
ni\'erirler _ Mustafabey apartmanı.odan sa- k 

- Na.mi bilmem?.. Bir kere at 16,30 da kaldırılarak Teş- m~ .:._ Dost komuta. makamları· 
Konyaya ~ gitmiştik. Hem vikiye camiinde namazı kllıa-1 nı aramak, yerlerini tayin et· 
de iyi zamanım idi. Yag"lamp' dıktaıı. sonra Zincirliku,yu me·ı mek ileri' ha.tlardan verilecek 

C B•t tarorı ı u ... ıı Nyhd*I Lora. Kiçoer, istifade edeceP.i lı'"""" ır' -'-be · --'--rtaya. çı .. Bir Alm&olu .,... zar .. ~ m..... n '""""'usu- işaretleri aramak ve bunlann 
pehhvaDJ. beni öyle Dir yeniş 20.00Q kişiyi ezmek veya ber- ordunun miktarını kararla,,tır· na defnedilecektir, Mevla rah nerelerden verildiklerini tayin et ı 

. ta.raf etmek, Çana.kka •~·e hi.• ınıştı. Fakat eğer Fran.ııWıır t ı · 
yendi ki, Ben bile •arıtım. En. - ~:1 1n ıiimlle;.e~y:.;,;;esiiiınöiiı. ----•-•• 1 mtk vt iti i.şm"etleri a.l!kadar ..,.,. tes kim. olmak ... İşte Sir Haraüto- ve gilizler kifi miktarda. as· k t _ , ___ , bildi k 
··em yere \"llfy....,u zaaıaa a . n vazifeei bunlardı. OnUn e- ker çıkarmamış olurla.r ve 1 omu a. m ............ arına rme . 
'\:•ktı idi. linde 60.000 lifi ile filonun mu• eğer Türkler üç gün muüv. • t L A N . 3 - Bir taarruzda. dost kıta-

- Berbaddır bunlar.. Hiç azzam topları vardı; Bu, iki ta- met edebilitlers.e 0 za.ma.n m. . • Eı:dek Asil ye lfulmk n• !arın iteriaindekl mukavemet 
harta purtaları yoktur. Yenive- raf için de ya ölmek, ya yaşa- tefikler, düşmanlarına lcar§ı klmliğhadu: ı ~.~ezlerini ke§fe çalışmak ve 1 

ı-irler adamı" mak şıklarından birinin tercih baskın yapmak istifadesini Er<Hğin Marmara nahi)'eııi · "'""""rı lııabeı: vennek. 
- Tuhaf, tuhaf oyunlar var.. edilec~ müUıiş bir mücadele kaybetmiş olacaklar ve hangi ne bağlı Pcyrulı köyünden Muhabere v~an: Piyade 

. - İbrahim, bu işleri bilir.. idi. noktayı ih.raç merkezi olanı.le KB.T11. Muatafa kın~ Ma.. j irtibatı vazifesini yapan tay. j 
Öyle kolay kolay ökseye ba~ - intihap ettikleri aTtık malüm viş tarafmdan müddeialeyh k<>- yarele(' ıııı üç muhabere vası-
maz amma Eh.. Jl('hlivanlık· Bu ı:ıı.ücMlelenin ilk a.kla ge-- buluı:ta.caktı. ~... Hilseyın' oğlu Celiılettln a- tas. .ınm birinden veya ikisinden . 
t b len unsuru düşman ateşi altın- ~ ifa ır u.. da ihraç hareketi idi. Bu tam O zaman TUrklerin imdadına leyhine açmış olduğu boşanma ıst de edet': 

Dedi. mühim ınilt:ta.rda takviye kıta- da.nsının asliye hukuk mah-' 1 - Tehıiz telgrıı.f. 
Güreş başlamıştı. Seyircile- bir muv&ffakiyetsizlikle netice- atı gelecek ve düşman mevzi- kemesi.nde yapılmakta olan mu- 2 _ Haber tol'b&lan, 

l'in en ziyade gözleri İbrahim lenebilirdi. Hatta kıtaatın büüyk !erine sıkı bir surette yerleş _ hakemesinde: Müddeialeyh Ce- 3 _ İşaret fişekleri. 
Ue, Tosunun güreşinde ıdi. Di- bir kıımumn henüz sahile var- miş olacaktı. Yavaş yavaş l8.lettiirin ikametg&hı mec;hul bu-\ Telsiz telp-af: Şifre ile yazı-
ğer eşler o kadar iyi peh:ivan- madan gemilerde imha edilme- müstevliler karşılarında bütün lunduğu cihetle ıb.vetiye tebliğ lan nıalfımat dost kıtalara ayni 
lar değikli. si de mümkündü. Kimse,..,. bu Türk imparatorluğıınun her ta- edilemediğinden ili.nen tebli - zamanda verilmiş olmakla mü-

Zaten azgır, eşleri öyle tut- hususta bil'(jcy bilemezdi. rafından toplanıp gelen TUrk ğat icraımıa karar verilmiştir. birndir. Yahuz her kıta.da telsiz 
muştu ki, en iyi pehli,-anları Fakat ei'er ihraç hareketi kuvayı külliyesini görecekler • 16.7.941 çarşamba saat 15 dinleyicisi bulunmaması bir 
birbir!erile ftuthuşturnıu~tu. Di· muvaffak olursa Türkler bütün di. de müddeialeyhin mahkemede mahzur teıı.k:il ederse de radyo--1 
ter dört çi t ep ikinci derece- tehlikelerle karşılaşınış olacak. Demek ki daha başlangıç- hazır bulunması veya. bir vekil tekamülü dolayısiyle bu mah -
de pehlivanlardan mürekkep lamı: Evvela onlar için en a- ta sağlam bir plii.nın esaslı un-1 göndermesi, aksi takdirde da- zurla.r artık bahis mevzuu olmı-
idi. şağı üç gün miktarıru bileme- suru olarak süra.ti ve şiddeti e- vaya gıyaben bakılacağı tebliğ yacaktır. 

Tosun, daha güre~ başlar baş dikleri faik bir kuvvete karşı le almak lazımdı. makamına kaiın olmak üzere Haber torbaları: İcabında 
lamaz hasmına bir roban tek - mukavemet lazımdı. Yalnız ( Arkıuı oor) ilfın olunur. krokilerle gösterilmiş kıymetli 

Milli küme roa-çlarına dün Fe
ner sta<bnda devam edit<ii. Mil 
sabakalar ehemmiyetsiz olma
sı itibarile :u: bir seyirci kütle- 1 
si celbetmişti. 
Galata uııs : 6 - Altınordu ; i) 

nk karşıt~ayı Galatasaray 
ile Altunerdıı t&kımlan yaptı. 

lar. 
Takımlar: 
Galatasaray: Osman; Faruk. 1 

Adnan; Musa, Enver, Salim: 
Salahaddin, Mustafa, Bülend. 
E9falı:, Meltmet Ali. 

Altunordu: Necati; Nuri, 
Şeref; Fehmi, Muammer. Sait, I 
Halil, Hüseyin, Sait, Hamdi, 1 
Kemal. 

Oyuna çok sıkı başlı yan Ga·' 
latasaray biribirini takip eden 
akınlarile lımirlileri hırpala 
mağa koyuldu. Ve Mustafanm 
sıkı şütile hemen ilk sayııunıı 
kavuruvet"di. Bnnu Sal~haddi · 
nln uzaktan atmağa mm'!lffak 
olduğu ikinci sayı takip ettı , 

Maç sarı kırmızılıların fasıla 
sız tazyikleri altında geçerken 
firikikten yine Salahaddin ü- ı 
çüncü, Eşfak ta dördün gollerı 
attılar, birinci devre bu şekil 
de 4-0 san kınnıbzı takım lehi· ! 
ne bitti. 

!kinci devrede Galatasuay 
hücumlarına mukavemet etme- İ 
ğe muvaffak olabilen Altunor · 
dulular Mehmet Ali v~ Eşfakın 
yaptıkları sayılara mini olama
dılar. Ve maçtan ü-0 mağlüp o
larak ayrıldılar. 

nesi g.irıııişti. Bereket versin hasmı kolunu derhal ~ekip ya- ....................................................................... , ........................................................................................................................... ~ 

kasını kurtarını.ştı. Yoksa daha Jandarma neferi köyün dış ,- H j K Ay E numara yazarak eline \'erdı. •r. 
Yandaki camiin bah~esind~ el
bise dağıtılıyordu. Merdivenleri 
indi, köşeyi döndü, eamie girdi. 
Orası da karanlıktı. Bir mum 
ışığında numarayı okuyarak ka
ra kaplı deftere kaydettiler. Yü
züne bile bakmaya lüzıun gör
mediler. Kenardaki eşya bağla
rından birini kucağına bn·uktı- 1 
!ar.. 1 

ğı diişerek yenilecekti. rabk duran kapısını poı,-talının KAD BO c 1 

ılk elde havadan uçup sırt aşa- tarafındaki kerpiç evin yarı a-

1 lbrahimle, Mollanın gürem burnile tepti. Biraz bekledi. SeB 
Jlaha ayakta oluyordu. Molla, veren bulunmayınca bir da..'ıa 
deli dolu küçük lbrahinıe salı- tekmeledi. Bu sefer daha sert':========================== Yazan: 
verdi. 

1 

ve o kadar da kızgın vuruyor-
L. A. -1 

İbrahim, hasmının ilk taar - du. Toprak altından, ve çok u-
zaklardan veliyormuş gibi bir 

ruzlannı müdafaa ile karşılıyro ses cevap verdi: 
du. Ustası, söylemeden o, Mol- _ Kim o• 
lanın ne biçim güreşçi olduğıınu - Bana bak kadın, sağır mı-
1şitmişti. ? sın, ne .. 

Molla, güreşin onuncu daki- - Ne olmuş ki, ayol, ses ver-
kalarına doğru küçük lıasauna dik ya!. 
bir çapraz girdi .. Fakat Molla - - Helebir gel bakalım , 
nın çaprazı on adım gitmedi. Basındaki yaşmağın ucunu 
İbrahim, çaprazı sökerek hasmı dişleri arasına sıkıştırarak, ça- ' 
nın gırtlağına dayandı. nklarını sürüyerek ilerliyen köy ı 

Molla, küçük İbrahimin daha kadını kapı aralığına soknldu: 
ilk elden çaprazını. sökmesiae _ Kimi arıyorsun? 
içerlemişti. Hızlanarak bir çap- _ Kimi olacak?. Durmuşun 
raz daha topladı. 

Mollanın bu seferki çaprazı, oğlu Kadiri. 
tam deli dolu idi. İbrahim has- - Ne edeceksin onu? 
mının deli dolu çaprazına karşı - Bütün er ~er siperlere 
koymağa yeltenmedi. Hatta, gireli yıl oldu. Sizin oğlanı üç
Mollanın veııliği hız, ve rurme- tilr arıyoruz. Bu sefer de kasa
ye bir kat daha hız vererek uç- badaki şubeye baş vurmazsa 
tu. Tam, bıı sırada birdenbire/ zarla canına susamış olur. Def
çaprazından sıynla:rak ha.ımıınm tere ıı.sker kaçağı diye kayit dil-
aıtına bfuıülüp oturdu. ııecek-· Haberin olsun. 

İbrahim, dertop olup. hıuııw- Kadın kapı aralığından ayn-
.ııı.ıı. altına öy~ oturnıuttu. Vol-1 Jamadı. Omuzundaki tüfeğini 

dirseğile sıkıştıran jandarma ne 
feri postalının nalçalannı tek 
tük taşlara çarparak uzaklaştı.. 
Köylü kadm kendi kendine mı
rıldandı: 

- Durmuş efenin oğlu Kadire 
asker kaçağı denecek ha!. 

Yaşınağının ucunu dişlerinin 
arasından kurtardı. Gözlerinde
ki yaŞı kurul.arken mınldandı: 

- Durmuş efe mezardıın di
kilir, hepimiz gazabına uğrarız. 
Kadir asker kaçağı olur mu? 

İçeriden hı~kırık sesleri geli· 
yordu. Toprak döşeme üzerine 
serili şiltede yatan solgıın yüzlü 
gencin ayağa kalkacak hali kal J 
mamıştı. Henüz on sekizini bi
tir~ olan bu köy delikanlım 
ilk görenler, Durmuş efenin oğ-1 
lu olduğuna inanmıyacaklardı. 
Günden güne eriyen çocuğıın 
hastalığını kasabanın doktoru 
bile anlamamııı gibi davranmıştı. 
Durmuş efeden arta kalıuı bu 
y:i.vrunuıı iki sQlU. ve bir göz 

a.ralaınasınd~n ba3ka bir şeyi j den yenısini vereceklerini biliyor 1 

kalınaınış gibiydi. Anasına: du. !~ittiklerine göre de düş
- Kim geldi? Ne var?. der man Aziziye taraflarına sark-

gibi baktı. \ mağa başladığı i~in yeni sevki-
Anası yutkunarak ce\•ap ver- , yat oralara doğru idi. O halde 

di: gideceği yeri de biliyor demekti. 
- Hiç oğul.. Komşu Ali batır Eh ne ola.ca.k .. Sırtı sağlam, yo-

soruyor. 1 lu belli olduktan gayri bu işin 
Sustular .. Uzun uzım bakıştı· ta.sala~ tarafı kalamazdı .. 

!ar .. Artık Kadirin göğsü kaba- Ortalık karardıktan sonra ka
rıp inmiyordu .. Sanki ncfe.;i dur- sabaya varabildi .. Cami in yanın
muş, gözleri de hareketsiz ve 

1 

daki şube binasına gitti. lçerit\e 
fersiz ka~tı.. iki m33a vardı. Birinin üstünde 

bir kör kandili yanıyordu .. lçe-* ri girdi. Kafa kağıdını, yalı:.asın-
Ka.sabaya nzanan araba yolu da yıldızlar buluruı.n pa.labıyıklı 

hem uzak, hem de kala.baJıktı. birisine uzattı. Alıp deftere ya
Harman yerinden dere içine sar- zarlarken yüksek sesle söylen
kan patika ise tenha ve buradan diler; 
kasaba daha kestirme idi. - Yiğitler köyünden Durmuş 

l'ırtındaki. torbaslle yola çık· ı oğlu Kadir .. tevellüt ... 
b. Bu beyaz torbada iki somun Bir başkası sözünü kesti: 
ile bir avuç zeytin vardı. Üstü , - Firar olar8:1' bir bu kal
başı perişan, çanlı:lan parça ını.otı. Bunu da silin, numarası
parça. idi. Fakat bundan tasa· nı verin, 9İtsin .. 
\anııllyoniu. Askerlik şubesin - _ Bir k!gtt parçası. üzerine lıir 

- Soyun, buutarı sırtına ge
çir. 

Bir köşeye sindi. Sırtındaki- , 
!eri değiştirdi. Her şeyi büyük, 
hele postall:ı.n çok büyülttü. 

Sabaha karşı sevkedilecekleri
ni öğrendi. Torbasından ~ıkardı
ğı somunile zeytininden kamını 
doyurdu. Yorgunluktan gözleri 
kapanıyordu. Başının altına bir 
taş koydu, uyudu .. 

* Arslanlar gibi çarpışıruş, kar-
nından ağır yaralanııııştı. Ko
nuşması yasak edildi. Gerideki 
hasta.Jıanelerden birine sevketti
ıer. Vardığı yerde bu yaralının 
kadın olduğu anlaşıldı. Herkes 
merak içindeydi. Sebebini çok 
soruşturdular. Nereden ve nasıl 1 
geldiği belli oUDıldı. Ölc;lü. ıtittl. 1 

Ff'Dl'l"bahQe: .J - Altay: ~ 
!kinci kıi.rşılaşmayı Feneri 

çe ile Altay takımları yaptı ! 
Takımlar: 
Fener bahçe: Cihad; Ali 

za, Murat!; Aydın, Zeynel, 
mer; Fikret, Niyar.i, Na· 
Rebii. Naei. . 

Altay: Şahap; Ali, Raif, 'I 
sın, Ömer, Salilıaddin; Ba' 
ram, Basri, Saim, Yunus, H 
kı. 

Oyunda üstünlük temin t 

meğe mu.vaffak olan Feneri• 
küçük Fikret ve Naimin attı 
gollerle vaziyetlerini tak' 
ettiler. Bu sayılara lzmirl 
Baı;rinin attığı f!Olle mukat 
ettiler. Devre 1-2 Fenerin 
limyeti ile bitti. 

!kinci devre lzınirlileriıı 
sayısına mukabil iki sayı ) 
mağa muvaffak olan Feneri 
maçı 2-4 kazandılar. 

İlk yüzme 
müsabakalar 

lstan bul su sporları aja.r 
tarafından tertip edilen me 
miu ilk yüzme yarışları 
Moda yüzme havuzunda kıt 
balık bir seyirci kütl~;i ÖJ 
de yapıldı. 

Yarışlara Galatasaray. I 
koz, Beşikta~ ve Fenerbah• 
den 4ü sporcu iştirak etti. 

MeYsimin ilk yarı~ı ole 
halde yüz metre serbestte 1ı 
mudun ve sırtüstünde 1''u· 
elde ettigi dereceler iyidir 

Teknik neticeler: 
100 Serbest: 1 - Mah 

C Galatasaray 1 1.4, 2 - r 
(Beykoz) 3 - Osma:ı (( 
tasaray). 

200 Kurbağalama: 1 -
suf (Galatasaray) 3.13, : 
Hikmet (Beıiktaş)' 3 - 'I 
(Galatasaray). 

100 Sırtüstü: 1 - ! 
(Beykoz) 1,29-4. 2 - N• 
(B.<!iktaı;l 3 - Adnan (B. 
ta~). 

400 Serbest: 
(Beykoz) 6.15. 
( Ga.lathsaray) 
(Galatasaray). 

1 - tbrb 
2 -- Sadı 
3 - Os 

Tramplen atlama· 1 - j 
rad (Beykoz) 90, 2 - Ha:. 
(Galatasaray) 3 - Enver • 
nat mektebi), 
Müsabakaların netioer 

Galatasaraylılar 66 puvanl. 
rinci Beykozlular 52 Pm 
ikinci, Beşiktaşlılar da 28 
vanla üçüncü olmuşlardır. 

Son olarak kırmızı ve h 
takun !ar arasında su topl 
7.ersizleri yapılmıf ve kı 
takım 1-3 ı:alill e:elmi tir 



• 
Yanamesı 

Ya '.Bat tar-a.fı ı inci .a~fada 

1
ı 

t Ya harp ilan ettiği za -
·: kuvvctlı d vleti, resa-ı 

)'ıg' daha iTu. ımlannda ve 
h,:'~le A \TUpanın kalkın - ı 
~ı,'ti bir harp ile yık -
'"~ki İngiliz teşcbbil· 

. ' etmiştir. 1ştc bu J 

bıı- ki vaktiyle lngil
'l'l s,ıı-a muharebelerle Is· 
y l!nlıa etmiş, sonra Hol 
l karşı muharebelerini 
A. \"> gene sonraları bü· 
yrupanın yardımı ile 
Ue savaşmıştır. Geıw 

lllakaatıadır ki a.snmwn 
n1ıcı; İngiltere Alman
~nber içine alımnası işi· 
lıi lŞ ve 1911 de de Dün-
nı çıkarmıştır. 

da d~ Almanya münhası
~ıli nifaklardan dolayı 
~ ~lınu~tur. 

· leri delışetli olmuştur. ,,.._ • 1 
·n '""U ım11ara.tora ve onun 
'y • karşı harp edildiği 
aııe bir tarzda söylen -
ll<ın- rd . b~ ... Alman o usu sı- 1 ll'a.kınca, Alınanyanın 
dt!n tııhribi. başladı. Bir] 

2c) devı .. t adamı Alman
ntilyondan fazla insan 

tu. Yani bunların açlık, 

1 
0 Veya ıımlıaceret •wre -
~n kaldırılması la
tah!Çi yolundaki sözü har 
~i akkulı. ede,. gibı gözük 
h~ anda Nasyonal !'o>. -
1,~eketi Alman mılleti-
~ eserine giri>ııniş ve 

Alma.ıı.yanm kallorı
ha.zırianıağa başlamış -

t . 
~ llrı_ızin ıstınp: ~efalet 
~.:illet senelerınden ı;on 

n .ı~!!l kalkınması miin· 
e;-mıı sahada yapılmlş-
·lhaa;a lııgiltareye ne 

li ~1YOrdu, ne de onu. teh· 
/ordu. A.1manyay1> 1'ar
t h Çember siyaseti d.Jtil-J 

01• aı;~ten derhal başladı. f 
.,«at1ıır, Bolşevikler ve 
~~ arasında bir suik~t 
[' Uruldu. Bunun yega· 
İil~Yen, halk hükümetiı:ıin 
)ıllııe ıniuıi olmak ve Al

l<!krar iktidarsızlığa 
atmaktı. Bu en ter -

~llikast, kaderin nime-
·n·o ıtııyan ve günlük ek
~ok çethı. mücadele ba
n &ntnak. mecburiyetin-, 
Ur. lltilletlere de tevcih 

~~lıova Jl"'ktı 
~/1t dalıilinde, Alman
'•~ bır çemberleme sı
a~ e.Ie:ı !3i\yllk Bı. tan 
~"ni önlemek ıruı.ksa -

~ bbüııatta bulunması i
~ustıu"unda arzum hi· 
. ll rıını Moskovaya gön 
Yii llııu yalnız Alman mil 
tek klenctiğim mes'uliyeti 

. Yaptım. 
~ ılı lı~r !ff:yden evvel 
'il) Ye rağmen devamlı 
b;;,ınaya varmak ümidile
. ~le bir harekette bu
lt ,~ s~retle yapm_ağa 
_,,::'.'.:cagımrn fedllkilr -
d;~ gayesini de 
""YOrcUun 1 

Yn, • foskovaıia, yukarı-
· 1cce11 aıazi ile memle-1 
t •ıtvan:va müstesna ol-

'ni~· Alman siyal'i men- - 1 h· hvicinde kaldığını 
ln ' 1dıı-ıniştir. Bundan 1 
·a gı'lterenin Polonyayı 
~a karşı harbe ·sürük-

1, ıhtimalini derpi~ e
t ~bir itilaP da yapılmış 

ora Unda da Alman id
l!J Ulartınuııı başarruı:ı 
Y,~ kabul etmiyecek j 

. «<hdit edilmiş bulu-

onaı 1 . 'tııu Sosyalistler, 
ıııer an ıatenilen ve Al

il •nın menfaati namı -
h:J!. bu ınuahedenin ne

ııı mevzuu olan mem 
,_ Yaşayan Almanlar 
""sa - 1 . agır o muştur. 

Wtçilnrle küçük san· 
ve ve iıı<;ilerden teşek· 

h.Yarnn milyonu bol 
b' ır ı\ iman kütlesi, 

· b;~'r a.~faletin tehdit etr 
. ""Jırnden kurtulmak 

liıi kl.eı; memleketleri 
~ içinde tcrketmek j 
e~de kalmıştır. Bu j 

o[d ~ bir inhidama 
lltı lıguua da şüphe 

o~lla rağmen binlerce 
ita an kayboldu. Bun· 
lu11~eratım veyıı. nere

~11,., .. llkle.rrnı öğrell!Mk 
Oiınadı 

~~Çinde e~ a'#ftğı 160 
~ 'b4 8l bulu.nmaktadır. 

diGeler k&r\l*Jlda 
~k.U - • ~Ü. daha:. 

ve it tilıi nihil bir U&o 
~ abu. alduj'u talodir 

i:Wa.tııı&,l!a. vamıalı; 'Bun. railn• 

Den·z, ·ıer .J-Jiu f'r ızl 

~~ş~~~~<! ·•yfada) i _, - --- l ag~rdr· reı~ it 

rü sefainin tehlik~inden herke _ 
.. -" G~eral 'fVc.veJ Cibı,ıti • ::il J,\:a.z çv.er. ~ı (Baf'tarafı 1 ınc: <11.a)fada\ ' 

Bu tehlikeli dtmiz mıntakala.- V l S! e bır no~a vardı t tıni ve biıviik itinıa tını bildır -
rı şunlardır: R h. .,.2 1 ) c ı ınektöc.i.r. 1 - Şimal Kutbu Ruz Ok- a ıre, ~. a.a. - ~enera ' 

"V 1 F s· -"-' un ım' 1';,,lrl.,rin i~ vanwmnda: Finlfuıdıyanın Şarlc ' ave rıı · oı:w ....... ' ı = 
' • N' in bir n; tevdi ederek Kab ı . 2!l (a.a_ · •-
hududundan şimale dogru ı-, Fı S ı · · · 'I" F !aıı k iflerderı ve- a'ı" n =ir-
metski Kap'a kadar Sovytt ·ansız omausın' ' ur mc- • -
kara sularında, 3:; nci f;arki tul, sızlar.ı ilt'lı k et.nesini ve mih- leı in ifad~en arJ.ısılıyor k~ 

- · t· d ta ·ı ay "ur·,7e fe,•kalade kom'seri Ge- 1 
derecesinin şarkında bulunan veıı sıyase ın e'l mamı e · - "' 
bütün mıntaka. rılınasını hlep elmictir. l'eral Deatz şimdi bütün kuv· 

2 _ Kıu'!Jrleniııde: Aşıığul.a.k.i Bir mü."""1e vetleriııi mu'ıarebt>ye- sokmu9 
Lon ... _ "" ıa a J Londra bul·ınmaktadır sahil bölgeleri hariç olmak ü- ..... u. -- · · · -

b c:ı.ı · · he ti · da ö~reniidiğıne gö~e. Ci'!.ıuti Öyle zan,..e•liliyor iti G"nerı:l 
zer~ u •nızııı ye umumı -ı valıs· ı Geacral \V:ıvclriıı. tekli· Dentı'in eliııde bulunan bütün 
yesı: • 

a) Boğaziçinden şarka dog- filli mlizakere<len imti'la eCTE""e tanklar ela kulla'lllmakt:ırlı.r. 
ru, Karadeniz sahili üzerinde, General Wavell kadın ve ço - Cepl:e gerisinde ihtiyat hiçbi 
B:ıtnm civarında Türk _ Sovyet cukların Cibuti'den ~ıkanlma- tank ka!manutjtır. 1 

d h . 1 • r -
hududuna kadar 10 bahri mil sına ve ara a '.a '1"" tam~m o- ya,a karşı faaliyeti d ha kesif 
gen!llüğiııdıı bir §erid. nıncıy~ kadar ıcap eden silt ve bır mahiyet aldığı gib yeni Ru .. 

bl - Boğaz içinden garba yır~eğln kadın ~e çocukhra_te- mıı.nya hü.l<iımeuni dahilden yık 
ıe şimal" doğru Rumen - Sov- :nı~e. ~uvafa•mt eyledıgını ırağı istilıdaf eden bir faaliyet 
yet hududu.na kadar 10 bah- bıldirını~tır. de hemeıı k~ndfni roctcrmeğe 
ri mil' genişliğinde bir şerid. <lığı vnl.iyeti aydınlatmak iciÔ b:ıı;ladı.. Ayni zam.ıw:la propa . 

Baltık denizinde, Alman sa· ve Rovvetler Birliğinin .saı:k hu g.uırht ile Blılgar hükfımctini 
hilfurine karşı düşman harekli-

1 

dnd:.:muzdıı. devamlı bir surrtte devıımek içın te<ıeblıü!le geçti
tının önüne geçmek üzere. Lı- yaptığı tah~ide.tın tazyikı altın· ği giirü!dC:. 
veç sahilleri boyunca üç bahri da bulunarak. B. Molot<w'u Ber- Fake.t bütii:ı s ırtına. ve giz 
ınil genişliğinde bir mıntalra ha· ı !ine davet ettim. Davetime lca· leme manevralarına rağmen bir 
raı;i olmak üzere, bütiln diğer bet eden Sovyet hariciye komi-[ emri :aki h"line gelen tngiliz -
nıınlakıılara da maynlar kon- seri, aşağıdald dört meselnnin So\-vet koalisyonunun tahak -
muştur. Alman 'Sahili- boyunca, tavazzuhunu ve bunlar hakkın- k.ıık. >tmU, bulunduğuna hilkmet 
.dört bahri mil genişliğinde de. A.lmMyanın mu-fakatini mck iein bir neli! daha liizımdı. 
lıir ~erid de seyrilsefaine ser - · · Bu delil Yu~s!avya haı binde 
'--"t bırakılmıştır. talep etmıştır: """' ı "- t k ·<·- ı Sov keı.cılini gil.lndi. Balkanları 

Bu .. tun" ticaret gemilerine, bn - =vye omı.;.," • · 
etl B. ı--· R ' va hü sulha kavu~lurmak icin son bir 

mıntakalarda ~yrüsefainin teh- y er .r ı!Jı ıımaııJa. -
- ttiği takdirde Rnmanya teschbü~te bıılu.ndı.:ğum ve B. 

tikesi i.bt:ııı olunur ~~mve~ilen garantinın tatbik e: ~I;ısolini ile bir anlayıA zihniye-
Pot.ınya~ hareketimfa baş dilip edilmiy~~eğini benden. sor- ti <lalıilind ıç.bi~li!h yaparak 1 
!ar başlama:>: bolııevik zimam - muştur_ Yugoslıı.vyayı iie!U pakta gir-ı 
darları, aktedilen anlıışma hilfı- Bu suale aşağıdaki cevabı mc]c davet ettiğim sırada İn
fına, bird nbire Litvanyayı ta- verdim: gillere ile Sn\'\'et Rusya. i.şbir-ı 
lep ettiler. Alman garantisi ummnidir liğine taraftar olan o zaınan-

Polonyada kazan.lan ve mün- ve bizi bağlamaktadır. Fer hal- ki Y':1gm; av hülcıimetıni bir ~e-, 
1'ıu<ıran Alman orduları tara - de Sovyetler Birliği. Besarab- r·e i~ınde dı>vı.,..n darbL·yt elbir
frıdan kazanılan Zfer, beni garp yadan başka Rumanyada men- !iği ili> hu.ırladı.r. 
devletlerine yeni bi.r sulh tekli· fatları olduğunu şimdiye kadar So\'yet tahjidatı 
fi ya mağa Sf'Vketti. B\ı teklif bizeo bildirmemiııtir. Zaten Aima-
beynelmilel ve yahud\ harp tah- li Bukovinamn işgnll verilen Şimdi lmdudu.muzda tahıni 
riTentrıları tarafından reddedil· teminata muhaliftir. Bunun iein nen rno Sovyet tüm<t.:ıi bultın
di. Bu redde •eh<-p, fngilterenin Sovyctler Birliğinin Rumanüa- makt:Adı.r. Ha.ftala,.danberi hu-ı 

ı b' · mak dutlarımı.za kar"' deihl A.vru-
lmanyaya- karşı Balkan arı ve ya ka?'Şl birden ıre yenı - panın şimal. mÜntı;>ıı;,_.ındıt da.) 

?ovyet Rusyayı ihtiva eden bir satlar beeliyeceğini derpiıı ede· 
blbk vücuJ.c getirill'bileceği hak mezdim. tecavüzler vukubulmaktadı.r. 
l"TI.da hala ümit. beslemesi idi. 2 _ B. Molotov Rı1>;yanın ye· Rumanyada oldu® gibi bura
t.ıte bu •erait dahilindedir ki. niden Finlandiya tarafından teh larda da Sovyet ta[lfYarecileri, 
Londrada Si.r Stafford Crips'in dit edilmekte olduğunu ve bu süphesiz bize şimdiden bu top
~fo•kovaya büyük elçi olarak tehdide müsamaha etmllmeğe rn '.<lar:ı •afüp ol1uklarım gös • 
,.;;nderi!.ıne~ine karar verildL azmettiğini söyledikten sonDa tt>rmek için olacak hudutları na 1 
~ tn ·· .. ~· h" zarı itibar-c:ı !"'makwızın uçUŞ}ar Sir Crips'e giliz - &>vyet mu-, Almanyaııı.n Finlanuıva.va ı~ 

· t \ b ' yap'I!Rl<tadırlar. 17f18' hazinııı na~~betlerini yeniden t<'.s. ıs e .- bir muavenette u.unmamııw . 
l _,.. Al gecesi Sovyet devriyeleri yenı-

me~.· e müsait bir formu! veril ve her •eyıiı>n e'•ve aıP.'l'r ' 
" lmak den Alman topraklamıe girıniııı ru. Bn formül mezkür miinase - man lotalaruun yerini a 

1 ti. d ve ancak sürekli bir ateşten betlere, İngiliz menfaatlerine üzenı- Rırkcnes isti came n e. 
'ıygun bir hamle verecekti. ln- Finlandiyada.n geçen Alınan cü-1 sonra; püskürtülmüşlerrtir. 
Jiliz gaııeteleri bu va.zi.yetin kay zütamlarıI'ı.n derhal geri alın -

1 
Şimdi, harbin müsebbipleri 1 

dettiği tel'!lkkilemerı taktik mü m:tınnı kııbul edip etmiyeeeğini ı olan yahudi ve Anglosakııonlar-1 
Jiihazaların sükütu emrettiği bana sordu. la_ onlar kadar yanııdi olan 
noktalar müstesna olmalı. üze- Ben bu sual şu şekilde cevap MoskN·a Bol<;cvik merkezinde-
re bahsettiler. verdim: ki zürnre tarafından hazırlanan 1 

Baltık dfovktıerinln iş~ AJınanyanın Finlandiyada suikRste karşı koymak zamanı 

1 

Bu gayretlerin ilk fili netice- hiçbir ~iyaııt emeli vol<bJr. Al- gelmiştiı. 
!eri 1939 sonbaharı ile 1940 ilk maıı hükiımeti küçük Finl9.ndi- Alı:.an milleti, 
baharındıı. görüldü. Yalnız Fin.- ya milletine kar,ı yı>ni bir Rus Şu anoa öyle bır tahsidat ya-
lıi.ndiyayı değil, ayni 1.amanda hal'!bini ta.svip edemez. Rusya- pılınaktadır ki, bilvüklüğü Vt> 
Baltık memleketlerini de aske· nıru Finlandiya tarafındllll teh- üzerir.dP yapıldığı toprakların 
ri hakimiyeti altına almağa ha- dit edildiğine inaııQlllayız ve genııı.tiği itibariyle simdiye ka· 
•ırlana,. Rusya.. bu nivetini gti- Baltığın yeniden har{) barili· dar dunyadıt. görülen tahşlda -! 
lÜ!ıç olduğu kadar da yalan o- tına sahne olmasını istemiyo bn en btıyüğüdür. Fliıl8ndiyab 
!2 •1 bir babaııeye- istinat ettire- ruz: arkP.ttı>~lan ile işlıir1 iin yapan 
rek ıner.kiı.r memleketleri yıı. · ı 3 - M. Molotov Sovyet Rus j Nanik muharip ..e valiplen, 
bancı tehdide karşı l>iınaye et- yanın da. Bulgariııtana ~aranti buz denizi sahlllerinde cıuruyor
mek ve;yahut bijyJe bir tehdidi vermeı;ine ve bu maksatla mez- !ar :-.lcıı veç tahtının kumanda- ı 
önlemek isteiliğini bildirdi. Bu, kiı.r memlekete Sovyet kıt'aları şı altında bulun8Jl Alman tU .. 1 
bittabi ~edece Almanyavı istih gönderilmeııine Almanyanın ra· mE"'lerl kendi mare•allannın 
daf ediyordu. Çünkü Baltık zı olup olmıyaoağını sordu, Ay t'!l'. rmdeki Finlilndtya lmrtuluRI 
topraklarına girebil <:ek ve o- J ni zamanda bu vesile ile Bulgar k h anı mü•,adelelerinin a ram ~n 
rada harp edecek, Almanyadarı krıı.Iını tardetmek niyetinde ol- ile biı "kte Finlandıya toprıı.gı-
ba.şka bir devlet tasavvur edile- duğunu da tasrih etti. nı müstereken müdafaa ediyoT 
mezdi. Buna. rağmen sükütu tnJJ Cevaben, Bulgadstaıun hü - !ar. Alman şark cephesi şarki 
hafazaya mecbur kalmıştım. küroranhk haklarına sahip, Pru~vadan Karpatlara kadar 

Bu eartiar altında ve Bol.e- miista.kil bir devlet olduğıınu • 
uzanınalrtadı.r. [ 

vik v· ~nlerinin miltlıiş talışi· ve Ruınanyanı.n Almanyadnn· d 
datı karıırnında evvelce de bir' talep ettiği gibi, Sovyet Rus - Prut'un iki kıyısın an ve Tu· 
çok defa. istilaya. uğrıyarı şark 1 yadan garanti istediğine vakıf nanın aşağı kıyısından Karade-

' - .. ı a· A rı niz nahil!erine kaJar oiaıı böl·• vilayetlerimizi hima:v. esiz bırak bulunmadıgrmı soy P ım. v • 
~ecll! Alman ve Rumen asker-, mak mes'ııli!Yetini Almanya ca bu mesele haklonda. mütte- " .. 

· · !eri P.umanya devlet reısı Ge-
menfatine olarak 1940 Ağusto- fikimle görQ\.mek mecburıyetın neral P.ııtonesco'nıır kıımandR· 
sundan itibaren üzerime alm•'"ı de bulunduihımu ilave ~ttim. kt d 1 ...,,,.. sı altında bulunma a ır ar. 
do~ bulmadım. Fakat bu va- Boğıuılar hakkında So.-yet talebi f · k 
ziy'et karşıSlnda verdiğim. ka . , 4 - B. Molotov, Sovyet Rus- Bu ~ephenin ,·azi esı, artı 

tecrıt P<'ilmiş memleketlerin hi-rar İngiliz - Sovyet işbirliğinin yanın Çanakkaleden serbestı;e A. · l · ,. uhta maye~i değil fakat vrupanın istihdaf ettigi mııJı>.adı. tahak- geçmege kat ı surette m Ç ak k • 1 
kuk ettirmiş ve bu suretle şark- oldu.gun" u ve kendi himayesini emniyetini korum v~ ıt a. 

dck.i bütün memleketleM muha
ta mühim Alman talıı:idatı. ya- temin ınaksadiyle Çanakkale] faza etmektir. 
pılınııaı ica:p etmiştir. Bu vazi. Bo~ .. ile ~{aradeniz b~ğa7J ~-
yet ka..,,ısında Alman kumarı hillerı uzerınde bazı mubim us- Binaenaleyh bugiin ATmanya
r'anlığı bilhe.ııa. havacılık sa• !eri işgıı.l etmek istıediğini söy- nı.n ve milletimizin mukadderat 
hasında; ~!'{lta hıırhi rezri bir ledi ve Almanyamn bu hususta ve atisini tekrar askerlerimizin 
surette bitirmenin bütün mesu l mutabık olup olmadığını sordu. ellerine tevdi etmeie karar 
Jiyetini üzerine alamaz bir hal· Bu suale cevaben Alınanya • verdim. Bilhassa mülıim olan 
de bulunmuştur. Bu hal ise yal nın, Montreux muahedesinde bu mücadelede Allah bize muin 
nız İngiliz siyasetin:n değil Karadım.izde sahildar devletler olsun. 
Sovyet siyasetinin de kolladı- lehinde tadilat yapılmasına da- A '1"1da hey 
ğı maksada uymuştu.r, çünkü ge ima taraftar. oıdu~n1': faı,ı;at merhuı BC8JI 
rek İngiltere gerekse &vyetler Rusyamn BOgazlar üzennde us-
Birliği hu harbi kabil olduğu !er almasna nu. göstermekten Vaşington, 22 (a.a.) - Al
kadar u:zun stirdürmek ve bu imtina etmekte bulunduğunu • manyanın Sovyetler Birliğine 
su.ııetle bütün Avrup&'YI za.yıf. söyledim. i18.nı harp ettiği haberi ".aşing
Jatarak gittikçe artan bi.r kov· Bu meeelede Almanyanın me ton diplomatik mahf'ıllerıne bü
vetamlğe d\lııttrmelr nt3oetinde- sııl şefi sıfatiyle fakıı.t ayni za- yük bir heyecan uyandırmış -
clirler. manda medeniyet. ve kiiltürtln tır. 

111.olotofta mııwı.t '°urlu bir mtim-'li sıfatiyle YilkııeJı: hllldlmet memurla -
Fakat bu meseleleri ka.t'I bir lttihtı.Z edebileceğim ~e hat n bn kadar 1JUD1ulll1 bir hadise. 

ıı>lfttta. h ?? ı * ft &+yeti« tr ha si '· t wl t Dia böyle sllratle inlrlşıı.fını bek-
m •tını. u tllp k8fl aJ, Binnedıııe · S<wj ·=n 41 •• !emiyorlardı. 

l·na •a d jİngiltere Rusya 
·p İ 1 ile beraber 

'0• ,.,.,, ı ineld•) 1 (B tara~ 1 iııci Sfl1//Utllı) 
Alın• kdalamun il ·rı..yi'<İ bin dördüncü etapı önündeyiz. 
Loııdm. 22 (a.ıı..) -- BÜkreıı- Alınanya bu sabahtanberi Sov-

te.ı l. Stefani a.ıaıısuıa yet Rusya ile harp halinde bu-
gon erılen hır telgraföa bılru- Iunmaktadır. 
rild:gıııe göle Alınan mott:rlü Evet Almanya Rusyaya hü -

ı rı Eukovınad!i. ilerlenı,•ğe cum etti. Resmen yaotığı bü-
dl'v. ıu ctmektedlı kr. j tün şa'şalı muahedelere, pakt-

Bolgrnd upt< Jildi , la.ra rağmen bugün Baltık deni-
Rı:ım:ı. 2.. (a.,ı..J Rumen zinden Karadenize kadar bü 

kıt alan BC'ı;arabya hududunda tün cephelerden taarruza. geçti. 
kıi.m Bolgrıı.d ~ehtrni i~gal et-, Ne bir ültimatom vermeden ve 
mişlecctiı:. hattl ne de Pesrnen harp iı&n 

Rıunen kıt'1larının bow-eketi .ıtmeden Alman bombaları Sov-
fuıma. 22 (a..a.J -- Bükreş · yet ııehirlerine düşmeğe başla

ten öğrenildiğine gore, Rumen dı. Nitekim askeri harekat ba~
kıtalan bu sııb.~h saat 3 de Sov- ladıktan bi.r saat sonra Sovyet 
yeti r Birliği arazisine girnuı;r elçisine ilam harp muhtırası 
!erdir.. J verildi. 

C.eneral Antonesco, başku- Alınanya ayni şe~.; Norveçi, 
m:ındanlığa tayin edilmiştir. Danimarkayı, &>lçikayı isilli 
Michel Antonesco, başvekalet iş ed«ken de yapını.~ Daima ay
lerını tedvir edecektir. ıı' vahşetle hareket ctmisti. 

Harp lıa.ldı.Ulda AbnMalum ı Şimdi bu ıstıraba Sovyet köylü-
""nü'H nuMimN.t sü k::.rııı koymakta ve Kızılordu• 

Berlın, 22 (a.a.l • - Alman vatanını müdafaa etmektedir. 
ordusunun şarkta yaptığı bu- Bu harpteki yegiine gayemiz 
giir.kü tebliğde bah.itı mevzuu bu vahşeti dünyadan kaldırmak 
edilen ileri hareketi hakkında ve Hitlerizmi yıkmaktır. Esir 
D.N.H. ajansı aşağıdaki malıl- milletlere hürriyetlerini ka.zan-
mati alnuştır: dı.nnıı.ktır. Bu gaye uğrunda 

Hıtlerin emrinden sonra şimdi Rusya ile mü.qtereken 

sg~=~:~~ L t;:::_ mücadelemi•e devam edecei{iz. 
Sovy~t Rusyaya askeri ve iktisa 

vetlerine karşı açılan muazzam di bütün kaym.klarmıızla yıı.r
cidalle Alınanyanm şimdiye kar d1ln edeceğiz. Nihai zafere ka
dar görülmemiş muazzam kuv - dar düşmanla bi~bir paarhğa 
vetlerle hücu.mlar yapacağı tah- girişroiyeceğiz. Tayyarelerimia 
ınin edilmektedir. Değerlerini her gün artan bir şiddetle A!-1 
isbat e~ olan kara orduları 
tümenlerınden başka sabahın ma.n sanayi mrntakalanıu bom-
ilk saatlerinden itibıı.ren muha· bardıınan edeceklerdir. Alma.n
rip deniz kuvvetleri de faaliye- yanın düşmanları ve esir ettiği 
te geçmişlerdir. Her büyük ha- milleti r dost ve müttefikimiz, 
rekat esnasında yapılmalı.ta o- Almanyamn yanında ver ıı.lan 
lan havıı. kuvvetlerinin kütle milletler düşrnanımı?.dı.r.,. 

halincieki hücumlarına bütün o oto.S'un 
şark cephesi boyunca başlıın- I• 

fill~arı have. Jmvvetleri bir- nutku 
bıri ardından gelen dalgalar 
halinde tayyare meydanlarına, 
kıtaat tab;i<latına. istihk8.nı -
lııra ve Sovyoet kıtalarına. mah
sııs barak&ia!'a hücum etmiııler 
dır. 

Yapıları talrribata ve cereyan 
eden havaJ muharebelerinde 
düşürülen diışman ta.yyarele -
rinin adedine nazaran bu hü
cumlar muvaffakıyetle netİC<' -
lenmiştir. 

Fakat bu sefer Alman kuv
vetleri şarkta yalııız dt>ğildir. 
şimalde Finlandiya kıtaları Al-1 
man kıtalarının yani baııında 
barp ediyorlar. Rumen - Sov
yet hududunda ise geçen sene 
Alman ordusu tarafından ta
lim ettirilen Rumen iotalan 
b11lunınaktadı.r. Bütün bu cep 
henin ı.ıtinat nokta.~mı muha
tebeleme değerini göstermiş o
lan Alman ordusunu teşkil et -
mektedir. 

İtalyıı. da harp ilin etü 
Roma, 22 (a.a.) - İtalyan 

hUkfımeti, Sovyetler Birliğinin 
Roma büyük elçisine bir nota 
tevdi ederek, İtalyanın bu sa
bah saat 5,30 dan itibaren Sov- 1 
yetler Birliği ile harp halinde 
olduğunu bildirmiııti.r. 

Maiski Edenle görü.;.tli 
Londra, 22 (a.a.) - Sovyet

ler Birliğinin Londra büyük 
elçisi Maiski, bu sabah harici- 1 

ye nezaretine gelerek El:len ile 
uzun bir görüşmede bulunmuş- ! 
tur. 

Sovyetlerin lıazırWdan 

(Bat t•tafJ 1 lncL Myfada~ 

!erini ve itourir, Kief. Sivas
topol ve aaha I>azı ı;eo.nırıere na.
va akım yaptıklarını millete 
bildl.mıe:_"' Sovyct hükılınetlle 
şefi Stalin tarafından memur e-

1 
dildiğini bildirmiştir. 200 den 
fazla ölü ve yaralı varoır. 

Tayyareler Finlandill ve Ru
manya topraklarından llÇlllU• 
lardır. Topçu kuvvetleri aynı ı 
topraklarda Sovyet kıtalan ü -, 
zcrıne ates açmıslarrlır. 

.'vloto!of beyanatına .öyle de-- ı 
vam etmistir. 

- Memleketimiııe karşı yapı
lan bu. tecavüzün mM0 niyet ta
rihind.- e<ıine tesadüf edilme -ı 
miştir. Biz Almanlarla alctetti
ğımiz ademi tecavüz paktına 
h.aruyen riayet etmiştik. Bu 
pakt hilafında hareket ettiği -
miz hıG. bir zaman isbat edilıne
nılştir. Sovyetler Birliğine kar
şı yapıları tecavüzün bütün me
suliyeti Almanlıı.rın Faşist şef
lerine s.i ttir. 

Askeri 
havacılık 

( Blf tı.rafı 4 üncU sayfada)' 
vaziyet ve muharebenin cereyıu\ 
tarzı hakkında da tayyarele11 
vasıta.siyle malfımat anında 
yetiştirilmiş olur. 

1 
Telsizı olan kıta emri duğ• 

nıea da alabilir. Fakat tay• 
yarenin vereceği ani malılınaf 
vardır ki kıymetine ölçü bulun. 
maz. Bazan -'vadeler tanklara., 
ve tanklar p;vadelere emir wyı. 
haber vasıtası olabilirler. 

Netice: 
I - Tayyarelerin dotit kn ıı-o 

!arla irtibat yapması emir ve 
raporların valtlt ve zaınanıyle 
verilmesini temin etmekte ınu
habere vasıtalarını tanıa -
lamakta ve kıtaları her zaman 
el altında bııl!ındurmıt.ktadır. 

II - Muharebeye iştirak 
decek bomlıexdı.ınan ve pıke 
bombardıman tayyareciliğiııın 
yerinde ve zamanında kullanı! . 
masını mümkün kılmaktadır. 

ili - Motörlü tümenlerin t.* 
kili ve havadan indirmeler .ıo~t 
kıtalar la komuta makamları a. 
rasında ve bunların birbirlerıyle 
tayyareler vasıtasile olan irtibat 
]arının kıymet ve ehemmiy~tınl 
daha ziyade arttırmıştır. 

IV - Tayyare va_.tasıyl" ır
tibat kıtalan muvaffakıyete 
götürüyor. 

Resmi Harp 
tebliğleri 

(Bat tarafı 1 ine< .. -

dulan bruıku.mandanlıgmın b>h
liği: 

Sabah.ı:n ilk ııaatlerinde So ... 
yet hududunda çarpışmalar ,ı.. 
muştur. Düşmamn S;u,lı:i Pt"zs
yaya akınlar yapmak 1ıu•us n • 
daki bir teşebbüsü geri piiskt:r
tUlmüş ve dü.şma.na ağ:ıı zay t 
verdirilmi ir. Alınan dVCı y· 
yareleri, büyüle miktanfa • ,.,. 
Y"t sav8') tayyaresi düşürnı~ 
tür. 

İngiliz adalarına karşı. m uca 
dt!l«de, Alma.ıı tayyareleri. ge
ce Soutlıaınpton limuı ~. · 
tını bombardıman etmiştir. Dnk. 
!arda, depolarda ve iaı;e tt ~ ıa. 
tında yangınlar çliu'ıw;tır _ 

İngiliz iWıı;mi Tetıli~ 
Kahire, 22 (a.a.l - O pu!.. 

İngiliz kuvvetleri umumi .a • 
rargahırun tebliği: 

Libyada vaziyette bi~bır de< 
ğiı:ıilik yoktur. 

ll~ beşistanda: İngi liıı sı.ıba,... 
!arının kumand'ası altında ta. 
tt~t eden vatanperver kuv , 
•etleri Jimma \>Chrini 2111ptet , 
mişlerdir. 

Jimmadaki kuvvetle!? k·1ma11 
da eden İtalyan Generali iaha 
evvelce ııehrin teslimini 
etmişse de o anda. teklifin Q.. 
bulüııde ne askeri, ı·e n~ de ıı.t. 
ya.si bir faydası gö~ 
den redd.edilınişti. 

Fakat o :ıamandıı.nheri ciO'U 
mıntak.alıı.rda yapılan ilı>ri ha. • 
rekctleri ve elde edilen. sair nut
vaffakiyetler üzeriııe kı.t'a.ıan.. 
mız şehri teslim alnu.şlardır, 
Cenup nnntakasıncla harekıita 
ve her taraftan İtalyanlar-.ı; 
lşmakt olan vatanperver kuv • 
vetleriyle i iriiğine llM!mıwıai
yet veren bir şekilde devam e
dilmektedir .. 24 üncü !tal van tn
manine mensup ~i uiı 
Soddu.'da teslim olın~r.. 
Kuvvetlerimiz aynca 130 lta.ı.. 
yan ve 30 yerli esir aJınışlaı-, 
dört top ve 20 mitralyöz igtı • 
nam etmiıılerdir. 

Suriyede, İngiliz. Hintli ve 
Hür Fransız kıt'alarının t.azyi
kı neticesinde Vichv kU\-wtle
ri dün Şamı tahliye etnı.iı;krdır. 
Şehir Hür Fransız kuvYetleıi 
tarafından işgal edilmi•tir. 

Bütün di;;er böl?,"'lenl;. re
kat lehimize inkişaf etrnelı.te • 
dir. 

Nevyork, 22 (a.a_) - N.ıv
york Times gaııetesinin Luccr-

1 

ne'den öğrendiğine göre sivil 
ahali huduttan itibaren amuden 
60 kilometrelik bi.r mesafe dahi
linde bUtün Polonya toprak · 
larını tahliye etmiştir. Bütün 
köprülere dinamit konmuştur. 
Bu köprüleri berhava etmek için 
fitilleri ateşlemek k;i.fi gelecek
tir. Dnister hattına mütevali 
dalgalar halinde takviye kıtala

Taarnı.r: başladıkhn ııonra Al 
ınanyanın Moskova nefiri Schu
lenberg hariciye komiaenne hü
kumeti namına bir nota tevdı. 
etm1"tir. Bu notada AlıI'an hti -
kiimetırıin Kızıl Ordu alaylan -
nuı Alman hududunda tahsit e
dilmesi üzerine Sov~tlere ·kar
~ı harekete ge<;me/;e karar ver
dıği bildirilmektedi.r. Bıı notaya 
So•fyet hiik(ımeti nanuna verdi- 1 

ğım cevapta Alınan hükümeti- ! 
nın •on dakikaya kadat So»yetl 
hü'<fımPti nezdinde hic bir te -
~ebbiliıte bulunmanuş olduğunu 
bildırdim. Almlll'.lya tamamile 
müslihane bir tarzı hareket it
tihaz rl:mi!f olmalarına rağmeT' 
Sovyetıere taarruz etmiştir. 
Sovyetlerin bu müslihar.c hare-

1 kPtleri Faşist Almanyllllın me · ı 
.ıuliyetini vahimle8tirmektedir. !ilen, BelçikalılHı. Danimarka-

rı gelmektedir. 
Söylendiğine göre bir çok tay 

yareler Kieften geçerek cenup 
taki müdafaa hatları gerisinde 
yeni tesis edilen hava meydan • 
larınil. gitmektedirler. 

Bükreşten alınan bir haberde 
Ruı;ların Prut nehrinin şarkın
daki köprüleri berhava etmek 
içm liİ.zımgelen tedbi.rleri al -
nuı; oldukları bildirilmektedir. 

Hitlerin dünkü beyanname
sinin sonradan ele geçen bit ! 
kısmında diktatör gen.ıra] 
Aı:.tc,ne>sconun ku.mandasında- ı 
ki Alman ve Rumen iotalarının ' 
Rumanya ile Besarabya ara -
sında bulunan Prut nehrinin ke
narına vardıkları zikredilmek
tedir. 

Londra, 22 (a.a) - Alman 
ba.tıknınandanlığı radyn vası
taaiyle Rus pıı.raşiitçü.lerine kar 
şı müteyakkız bulunlma.aına de.
lr hUS11&f bir ihtıı.rda bulun -
nruşt:nr 

Hükümet Soy~·et kıta.larının lılan, HoianjaWarı, Y·ın a ıla.ı'l 
've tayyarelerinin hir, bir zaman ve daha baska milletlerı zuluca 
ber hangi bir hududa tecavüz altında yaşıl.taıı Almanlanı. r .... 
etmediklerini iliırı etmemi arzu ~ist şefleridi.r. 
ediyor. Bunu ilan Pdiyonım Sovyet hükfuneti hava kuv • 
çünkı Rumenler yalan eöv!eye- vetlerimlzin yardımı ile k 
rek Sovyet tayyarelerir.in Bu. - raman ordu.muzun ve do auma
ız.iin Ru.men hava m<>ydanlarına mızın vazıfelerini yapacıı.klann 
alt. tar yaptıklarını iddia et:niş dan ve mütecavizi tam bir ı e • 
lerdir. Bu yalan ve tahrtkamU: zimete uğrıı.tacaldarınd n emın 
biı- iıldi'1dır. Hitıerin mesajı dir. Bu bizim mağru.r bir 
da tahrikamizdir. tevli ile ilk karşıla;ruaınu: de • 

A:lman kıtalarının toprakla - ğildir. Napolyon naaıJ mağ\ıip 
rımıza taarruz ettikleri şu sıra- oldu ise Hitler de öyle maglü.o 
da Kızıl orduya a.şağı<lalı:i eınir olacaktır. Ordu ile beraber bıA
verilmiştir: tün millet şeref ve milli 'ıürrı-

Dtifımarıı mağlup etmek, ge - riyet icin mumfferane bir mil
ri püskürtmek ve memleketimi- cadeleye girişecektir. 
ıaı bir kısmını i3galine. miiaaa- Hiikfunet, bütün millet.in a.
de etmemek IAzı.ındı.r. Sizi har- mele, köylü, münevver. kadııı 
be icbar eden Alınan I!lilleti da- erkek, herkesin vuif esiı:ıi miiı.1-
ğildir. Alınan işçileri ve münev- rik bulnnduğundan emindir. 
ver Alınıuılıı.r değildir. Alman Millet eskiaindea da.ha mkı bir 
!ar dejildir. Bunların hangi da- ...... ette ittihat etmelüür. Hep. 
valarla mesgul olduklarını ıyi- miz bir Sovyet vatanpervsriaa 
ce biliyorus. Harbi bize tak - IS.yık bir ili.rette diaipl.ioıli nfma, 
mil eden Fransı.zlan, Çekleri, 1ı. ve fedUariık zihlli7eöıu ta 
Pol<Hlv,.112u:ı, Sırplan. Nw ,.J •malı-. 
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, __ AS KERLiK }ŞLERi 1 
[ \ ••ıi ıı l" erli Askerlik şube

siudt-!l; 

1 - ·aı~·· .;mi sakat, ağır 
s2l· ı .. gayrinıit.sel

liıh, sılıı ız , u.ların ha•taha-
rıc·) e '/!' ıdt.•rı t .. c'i muavenelerine 
dn am ec ıtedir. Harizan 
941 nıhaH·ti ıt: kadar bu vaziyet 
!!:.2_~ .ı.ı n kl'cr adet fotoğraf 
n~ \,;·1: .. d:ınları varsa 
c, porla şubeye mü-
IT • t. ,elcri. 

F - 8:15 Ağustos 

Şişli nahi.,esi, 
G - 16:22 Ağustos 941 de 

Kemerburgaz nahiyesi, 
H - 22:31 Ağustos 941 de 

Kısa hizmetlilerin yoklaması. 
Bu ilan davetiye mahiyetinde

dir. Temmuz ve Ağustos ayları 

içinde bila mazeret yoklamasını 
yaptırmıyanların 85 inci mad
deye tabi tutulacakları ilan olu-

7.30 
7.33 
7.45 
8.00 
8.30 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 

Program 
Müzik 
Haberle-r 
Müzik 
Evin saat 

* Program 
Türküler 
Haberler 
Müzik 
Türküler 
Müzik 

19.00 

19.15 

19.30 
19.45 
20.15 

20.45 

21.00 

AğıroDarrn <dl ün <dl ü 1rü ırH 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ve BEL ağrıları ile soğuk 
algınlığınc!an ileri gelen vücud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP 
hastalıkları D E R M A N ka..,elerile derhal g~r, icabında 
günde 1 - 3 ka.'.je alınır, her eczahanede bulunur. 

SANİN 
DİŞ MACuNıJ 

2 Bundan başka çürük, da-! 
nur. (9702) 

••• * 21.10 

MehmedU.ı 

saati 
Zeybek 
oyunları 

Haberler 
Müzik 
Radyo 
gazetesi 
Halk 
tüküsü 
Ziraat 
takvimi 
Müzik 
Konu~a 

Müzik 
Haberler 
Cazband 
Kapanış 

.. . • - ' -- ~- • • ._ ..... ~ . . • .. •• • ' ' • ' ' - 4}, - • .ıl' ·~ +6 

r t:c ı: -, ihı·aç olanların da va
z yeller! tl'tkık edilmek üzere 1 
rP.ııorlan ıle şubeye gelmeleri. 

3 - Jlıtı~·at eratın yoklama
n Hazıran nilıavetine kadar 

d('\'am edilecektir. Gelmiyenle
rın dt b tarihe kadar yoklama
larını yaptırmaları (9712) 

•• • 
B(·~ o@u Yerli Askerlik 5ube-

1İnikn: 

l - 337 doğumlular ve bu 
doğıımlularla muameleye tabi 
diğer dofrumluların son yokla
masına 11 Temmuz 941 tarihin
de b•şlanacak ve 1 Ağustos I 
19·11) de hitam bulacaktır. I 

2 - Yoklamaya ayın tek gün
Jerınde sabahleyin saat sekiz 
bu~uktıın akşam saat altıya ka
dar devam edilecektir. ( Cumar· 
tesi, Pazar günleri hariç) 

1 LAN 
3 37 Doğum l uların 

son yoklaması baş lı yor 

Bakırköy Askerlik şubesin· 
dt'n: 

1 Şubemizde kayıtlı yerli ve 
yabancı 337 doğumlular ve bun
larla muameleye tabi olanlar 
(ahvali sıhhiyeleri dolayısiyle 
ertesi seneye bırakılan; tahsilde 
bulunanlar) ın son yoklamala • 
rına 1 Temmuz 941 gününden 
itibaren başlanarak 29 Ağustos 
941 tarihinde nihayet verilecek
tir. 

2 - Yoklamalar her haftanın 
cuma ve salı günleri saat 14 • 
den 18 e kadar devam edecek • ı 
tir. 

18.00 Program 21.25 
18,03 Faı-ıl sazı 21.45 
18.30 Memleket 22.30 

postası 22.45 
18.40 Müzik 23.25 

DOKTOR -• 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 

' "Yeni Sabahın,, ' I 
ilan fiyatları 

Kr. 

Başlık mıı.ktu olarak 750 

ı 
Birinci sayfada santimi 500 
lki.nci ., ,, S50 
Uçüııcü " n 300 

. Dördüncü ,. ,. 100 

1 Beşinci " " 75 
~ Altıncı " .. 50 

l stanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

l - Siliıhtar !dbrikası ihtiyacı h;-in 50.000 kilo pik dökün1ü mektupla 
teklif istemek suretile ihale edilecektir. 

2 - l\1uYakkat teminat 750 liradır. 

3 - Tekliflerin 1evazımdan parasız tedarik edilecek tartnamesindeki 1 
tarilata uygun olaraK 30/6/941 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro . 
hanının 4 tincli katındaki l~vazJm müdürlüğüne imza mukabilinde veril· 
mJs olması 18zırrıdır. (4917) 

3 - Yoklama aşağıda göste
rildıği üzere nahi•·e nahiye ya • 
-pılacaktır· 1 

A - 1:7 Temmuz 941 de Be
yoğlu merkez nahiyesi, 

3 - Talebeler tahsil vesaiki 
meslek ve san'at sahibi olanlar 
da meşguliyetlerini gösteren 
muteber vesaikle birlikte gele. 
cektir. 

1 
4 - Alakadaran tayin edilen "•••••••••••••••m•••••••••llll~ 

B .- 8:15 Temmuz 941 de 
Taksim nahiyesi, 

C - 16:22 Temmuz 941 de 
Galata nahiyesi, 

D - 23;31 Temmuz 941 de 
Kasımna.~a nahiyesi, 

E - L 7 Ağustos 941 de Has
k<iy nahlyesi, 

zamanlarda nüfus cüzdanlariyle 
birli kte şube binasındaki as
kerlik medisine müracaat ede
cektir. 

5 - Yoklamaya gelmiyenler 
hakkında askerlik kanununun 
maddeı mahsusası tatbik edile
cektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Dt:trüJtırezc müessese5inin yıllık ihtiyarı için alıncak 14 kalem yaş seb

ze a(ik t-k -ıltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli A 3830 .. l~ra .. \'~ l 
ilk temınatı 287 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve _Muaınelat mudurluğu 1 
kaleminde gonilebilr. İhale 30/6/941 Pazaı-tesi günu saat 14 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ,,..e 1 
t41 yılına aıt Ticaret Odası vesikalarile ihale ıunü muayyen saatte Daimi 
encümende bulunmaları 111.z·mdır. (4715) 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
~ües..~ız1e müşteriler arasında yapılm1~ olan mukavelelerden müte

vellit bilcumle haklarımızı 1/6/941 tarihinde kUruJan ve merkezi Ankara
da bulunan '"Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi,. ne devrettiğimizi 1 

ve n\.üşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu nıuesse:.enin tamamen 
tekabbill eyledıği ilin olunur. "3006., ' (4260) 

Garp linyitleri işletmesinden: 
Müesıe~emiı.ler müşteriler arasında Ta kömürü, kok kömürü, briket 

ve tan mftddf"lerinin sattışları hakkında yapılmış olan mukavelelerden 
m ütevellit bilrümle haklarımızı 1/6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Arı
k.arada bulu,,an " TÜRK iY E KÖMÜR SATIŞ ve T EVZi MÜESSESESi., ne 
devrettigimizl ve milşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu müesı:;e-

....ın tamamen tekabbül eylediği i!An olunur. "3004., (4258) 

Eti Bank mahrukat bürosundan: 
Müaıı;~emizle müşteriler arasında Linyit kömürü satışları hakkında ya. 

pılmış olar~ mukavelelerden mütevellit bilcümle haklarımızı 1/6/941 tari
llinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan .. TÜRK iYE KÖM Ü R SATIŞ 

ve T EVZi M0ESSESE81,, ne devrettiğimizi ve mü~terilerimlze karşı olan 
vecibelNjmızi de bu müessesenin tamamen tekabbill eylediği ilAn olunur. 

"3005,, (4259) 

Üniversite rektörlüğünden 
1.tniven.itede her sene oldufu gibi bu tatil devresinde de tal'"!Uesine 

ve hariçten arzu edoolere 7ab:ıncı dil kursları açılacaktır, 23/6.11941 Pa
zartesi gUını .saat 9 da laaliyete geçecek olan bu kurslara i5tirak etmek 
irliyenler Pazart~i ve Perjembe günleri Edebiyat aküllesinde Yabancı 

Diller okulun~ müracaat ederek isimlerini kaydettirmelidirler. (4952) 

Eti bank umum müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

A - Eretli kömürler! isl<tmesl, Zonguldak 
B - Garp linyitleri işl~tmesi, B~lıkeslr, 

C - Mahrukat bürosu Anka.re, 
D - Eregli kömürleı·i i!'iletmesi, 
Kok ve ıhrakıye servisleri Ankara, İstanbul. tzmtr, Mersin, Ereğli. 

«Karadeni:ııı 
Yukarıdaki mües.c:ese ve servislerinin, taş k:Omtiril, linyit. kok, Briket ve 

tali maddelerinin alım ve satımından mütevellit bUOmum mevcudat, taab
h tidat \'e mlıtlubah bütün hukuk ve vecaıbile yeniden teşkil eylediğimiz, 

Mahdut mes'uliyetli 
T ÜRKiY E KÖMÜ R SATIŞ VE T EVZ i MÜESS ESESi 

firmasına devredilmiştir. 

Alcikıt.darlartn 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taş kömfuii, kok, briket ile tali maddeleri için FOB ola.. 

rak yapılacak talepler müessesenin merkezine: 
A DRES: Atatürk bulvarı 21/23,Yenişclıir Mühent birliii binası. 

Ankara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların eskisi gibi, c.Garp 

linyitltti i~letmesi• Balıkesir, adresine. 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile cTaş kömürü., kok kömürü, linyit>, ihraki

yelik kömürler için o mah:ıldeki şube veya acentalarımıza ctstanbul>, h 
m1r, Zonguldak, Mersin, . Ereğli cKaradenfz> de şuhe ve depolarımız oldugu 
&;ibi muhtelif ısehlrlerde acentalar vardır.> 

4 - Mahrukat kanun•.ı mucibince evvelce intihap edilmiş ve mukave· 
lesi henüz hi.tama ermem.is acentaıarımız ile diiı:er mü!"tehliklcrin Ankara 

mer~·~;.q köm\ır\l, linyit, brik•\, kok ve tali maddolerinln ihracatı ~le
riııe müteallik hunısat ic;ı.n Ankara merkezine 

Yukandaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur~ Merkez, şube ve 
ılopolarımızın telgraf adrcsl"ri: Mahrukat. (3003 - 4257) 

Maliye Vekaleti Milli Emlak 

Fen 
Müdürlüğünden 
memuru 

1 
alınacak 

Toprak tevzJ talimatnamesinin tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak üzere ten memuru alınacaktır. Bu fen memurları köy
lerdeki haı.ıne topraklarının kadastral tahdit ve tesbit işlerind·~ ı!'itihdam 
olunacaklardır. 

Bu fen memurhtırı.na 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hi.ikümlerine göre alabilecekleri ücret veıil~ek 
ve yol masTaflarından ba,;ka köylerde bulundukları günler iı;in de 
barcirah hükllmlerıne göre ı:;cyahat yevmiyesi tediye ed!lecektır. Se
yahat yevmiyesi (150) kuruştan az olmaınak üzere ücretin tekN>ül 
ettiği asll maaşın )üı.de .:tOrdüdür. 

il 

Aranan şartlar 
1 - ~femurjn kanunu hükümlerine g~re memur olmak iç!n lü

zumlu şarUart haiz bulurunak, 
2 - Ya.şı 60 dan fa~la olmamak1 

3 - Tapu ve kadastro !~n mektebinden, nalia fen tatbikat mek
tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mil
dürltiğünde en az bir sene müddetle fen memuru sıfatı ile istihdam 
edilmiş bulunmak, 

4 - Memurlyet yapmışsa sicili itibarile hizmetinden iatifade edile
ceji anlaşılmak. 

5 - A8kerlik ile ilişlil olmamak, 
NOT : 

Kadastro ve harita işlerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 

ili 

Aranan şartlar 
1 - Aşağ,daki vesikalar bağlı olmak şartile Maliye Vekaleti Jl.lilll 

Emlak llftldilrlugune hitaben istida, 
2 - Nut\15 hüviyet var~knsı, c.asll veyahut noterce veya resm1 bir 

makamca musaddak. sureti,. 
3 - 6 kıt'a fototraf caıtı buçuk dokuz eb'adında>. 
4 - Mektep tasdiknam.? veya §ehadetnamesi casll veya musaddak 

bir sureti> 
5 - BulunduGtJ memuriyetlere ait vesaikin asli veyahut musad

dak sureti •tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kAtidir.> 
6 - Sıhhi durumunuu her ikJimde ve köylerde vaz.i!e ilas1na mü

sait oldu&una dair hükümet veya belediye doktorluju raporu, 
7 - C. Muddeiumumiliinden mahk.Omiyeti olmadılına rlair vesi

ka, •istida z.irine müddeiurnwnilikçe tasdikli meşruhat verilmek sure
tile de olabilir ... 

8 - Hüsnühal kftğıaı, 
9 - Askerlik vesikas,, cnüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca 

istemez>, 
10 - Talip otan sah1s resmi bir dairede müstahdem ise bu dai .. 

renin alelü uı muvafakatini ıösteren vesika, «talebe müteallik istida ve 
merbutu vesikaların o daire vasıtasile Maliye Vek8letine göndeı:Umesl 
halinde ayrıca muvafakatnanleye lüzum yoktur.> 

11 - A~gıda yazılı sckılde taahhütname, 

iV 

Taahhütname şekli 
Maliye Vekiletinde toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye ta

yinim halinde bu 'azifeyı kabul edeceğimi ve en az 45 giln evvelin
den haber vermt'den bu vazıfeden istila ettiiim veya l·u vazifeyi ter .. 
kettiğim, yahut hizmetinıden isillade edilmediği ve.)a istf'ıJamımın 

devamının caiz olmadıiı idarece takdir edilerek vazileme nihayet ve
rilditl takdirde komisyon mesaisinin sekteye uiraması sebebilc hasıl 
olınası mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai 
şart olarak beş yüz Ura temınat vermeği ve bunun için haklumda dava 
ikamesine ve ilAm istihsaline lüzum olmadan, bu taahhütnamenin 
icraya vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan de!aten 
takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her hQngi 
bir ihtilAf için dava ikamesine lüı.um hasıl olursa bu davanın Ankara 
mahkemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan eder'm. 

NOT: 
1 - Bu taahhütname ı:oterce resmen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyet! ve lkametııAhı lıe ha

len bulundutu adrem taahhütnameye yazılacaktır. 
3 - Bu taahhütnomeye, müteselsil kefil olarak resmi dairelerde 

veya tic<9 ve sına! rniless~elerde memur ve müstahdem veyahut ti
caret veya san'allıı meşgul bir §alııs da iJtirAk edocektlr. 

4 - Taahhütname yuk:ınki metni aynen ihtiva etmez ve yukarıki 
ııarUan ba!z bulunmazsa muteber değildir. (8497 - 4923) 

_..iiiıiııııiiıilııiıııııillııillllımmiııiliiliıııiiii-.....m--..-~-

l stanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden : 

1 - idare mecmuasının Haziran 1941 ayından başlamak üzere Mayı~942 
gayesine kadar 12 aylık nüshasının şartnamesine göre basımı 16 Hazjran 
941 gününden itibaren 21 ~ün müddetle açık eksiltmeye konulmllitur. 

2 - Mecmua en aşağı 3, en fazla 10 forma olacaktır. LUzumu halinde 
ek olarak 40 forn1cıya kadar ayrı kitap halinde ilftvesi yapılacaktır. Ek for
maların bedelleri de mecmua formaları gibi olacakt.ır. 

3 - Her nushanın baskı bedeli 3600 dür. 
4 - İhale günü 7 Temmuz 941 Pazartesi günüdür. 
5 - Taliplerin '"'• 7 .5 hesabile 197 lira teminat akçesini ihaleden evvel 

.maJ sandığına yatırmaları 18.zımdır. 

6 - Taliplerin ihale fiinü olan 7 Temmuz 1941 Pezartes.i günü saat 15 de 
vilayet binasındakj ekail~ne ve arttırma komisyonuna ve şartnameyi öğ
renmek için de her gün vilAyet daire müdürlüğüne müracaatları. (4808) 

Nafia Vekaletinden : 1 
1 

28/6/l!Ml Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binası 
içinde malzeme miı.dürlüğü odasında toplanan malzeme ek:si1bne komlsyo- 1 

nunda c3132l lira •25> kuruş muhammen bedelli Ankara Çubuk barajın
da yaptınlacak santral ve telefon tesisatının yeniden açık eksilbne usuli-: 
le eksiltmesi yapılacaktır. ı 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü
iünden alınabilir. 

Muvakkat teminat «234> lira .-92, kuru§tUr. 
İsteklilerin muvalc:kat teminat \'e şartnamesinde yazılı vesaik He birlik

te ayni gün saat 11 de mezkôr komisyonda hazır bu1unma1arı lizımdır. 
(3198) (4515) 

Dişlere hayat verir 
ANCAK: 

Her sabah, öğle ve ak.~"" 
her yenıekten sonra mutıııl" 
fır9R1amak şarttır. Bu ıı•0' 
iti şaşmadan, muntazam ııır 
met.odla takip edenlerin di.,ıe 
ri mikroplardan, hastalılıljl)" 
dan muhafaza. edilmiş oııır , 

paslanmaktan ve çüriinıekfl'~ 
kurtulur. Her zaman tt>nıit• 
pa rlak ve güre! olarak }<alı t· 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 1 
Muhammen bedeh (25.QOO) yirmi beŞ' bin lira olan 50 ton çinko üstü- 1 ~-!~!~~~~~~ 

beci 4/7/1941 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satırı alınacaktır. \ 

Bu işe girn~ek istiyenleric (1875) bin sekiz yüz yetmiş beş liralık ı 

muvakkat teminat i1e kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflc!'inl s:ı.yni 1 
,...•••••••••• --:.; 

gün saat 14.30 a kadar komisyon rei'iliğine vermeleri l~zımdlr. 
Şartnameler para~ız olnr.t.k Arknrada Malzeme daıresindcn, JTPyriaı-

pasada Tesellüm \' e Sevk Şeflifinclen dağıtılacaktır. (4845) 

ARLON 

Ordu Hasta Bakıcı Hemşireler 
Okuluna Aid Bazı İzahat 

Kayıt ve Kabul 
ve Okula 

Şartları 
1 - Ordumuza hastaba.kıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankarada 

M. M. V. tara!ından 1939 ~enesinde açılmış olan hastaba k: ıcı ve hemşireler 
okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Oku1a girmek arzu t.>denler, bu
lundukları mahallin valilliinc, kaymakamlığına veya askerlik subelerine 
dilekçe He müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, men1ur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar ::ıltı senelik mecburi hinnetlerini ordu hastahane
sinde yapacaklar; ondan !lonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhl 
teşekküller kendiJerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup bu müddet içirıde okurlara. ayda bet 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbdSları tamamen okula ai t olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira a.sH maas· 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çolalacaktır. Bu 
zaman dahi ia~e, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15/EylOl/1941 de tedrisata başlı.yacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şarUan şunlardır: 

A - Türkiye Cümh uriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu· 
lunmak. 

B - Sıhhati yerinde olmak \'e durumu her iklimde varile (Örmeye mfi. 
sait bulunmak •bunu her hangi bir hastahane sıhhi heyeti raporu ile tes
bit ettirmek ve evraka batlamak lazımdır.> 

C - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve ylım! ikiden yukarı olmıya· 

caktır. 

D - K endisi, ana ve babası iffet ehlinden olnıak tBu va:ıiyet polisçe 
tevsik ettirilerek evraka baj:lanacaktır.> 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak celeme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttı.r. Veya bu derecede tahsil göı·düğünü isbat etmek,. 
tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muamele evrakına ekJenecektir. 

F - Evli veya nisaalı bu.lunma'mak cevvelce evlenip boşananlarla 

kocası ölmüş olanlar kabul ed.Hir.> Buı1a ait mcdenl hali bHdlrir m üsbit 
evrak keza eklenecektir. 

G - Okur sıhhl sebepler dışında okulu kendiliğinden terketı.iil, ev
lenme sureti ile veya diter inzibati ~ebepleı·le okuldan çıkarıJdıgı , alh 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhht 
sebepler dışında okuldan çıkarıldığl takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masratıarını tamamen öctiyc.<ej:ine ve gösterdiği vesikaların tıım11.men doğ
ru olduğuna dair noterlikten tasdikh ve kefilli bir taahhütname veı ecektlr. 

8 - Yukarıdaki &er:ıitt haiz olan okur, okula imtihansız oltırak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitiren
lerden, vilAyet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya :ıs

kerlik 5ubeleri vasıtasile evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
hastahanesi baştabibi ve okul müdürlüğüne gönderilecektir , 
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Soldan sağa.· 

1 - Okuduğunuz 
değil . 

2 - Cefa, ses. 
3 - Demirden ip kırı11 1 JI 

' t. 
4 - Memleket , zahille ı.ı•~ 
5 _ Başına (7) gelse ıor · 

bulun bir semtı 0 

6 - Rapteder. 
7 - Mülkler. 
8 - Bezden siper. r ,~ 
9 - Erkek keçi, erkekle • 

par. 

VUKARIOAN AŞA(l lVA 1 

1 - Dolaşma. rfi~ q 
2 - Çıkarmak, bir h& 

kunuşu. 

3 - Tahmin, bir gıd3· e<l'ıı 
4 - Zulüm, bir ~~rgıı r'ııl 
5 - Geçinmek ıçın ~ 

bina. t i~ 
6 Arapça .bir !.sar~işi· 

denizlerın yukse 
7 - Hükümdar. 

(Evvelki 

1 2 3 4 

10 - Müracaatların Alustos 1941 nihayetine kadar sona erdir ilmesi =========== 
111.zımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe h areket etme tarihleri 
ayni makamltır tarafından kf"ndilerine bildirilecektir. 

12 - K abul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar ıelmek 
ve okulda tekrar yapılacait mhhi muayene netıcesi hastalıkları tebeyyün 
edenlerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paraıarı ken. 
dilerine ait olacakbr. t3837> 

Sahibi: A. Cemalettin Sıraçoaı u Neşriyat Mtidürt.\: Macıt Çetin 
Baaıl d ıA ı yer: ( H. Beki r GUl'lo)' la r vı A. Ce malettin Saraç"JÖlıı& mıtba111) 
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