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Pazartesi 23 Haziran 1941 
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osmaniye caddesi No: 36 .._ Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
Gazetemize ııönderilen mek- ı KURU~ 
tuplar 8a§muharrir adresine y 

önderilmelidir . 

. . .. . ~... . . . . ,, . 

Finlindiyadan Basarabyaya kadar uzanan 2400 kilometrelik bir cephe üzerinde, Alman - Fin 
Rumen ordularının müşterek taarruzunu ne derece kuvvetli bir tarzda karşılayabileceği 

merak ile beklenen Sovyetler Birliği ordusuna ait iki resim: 

Sovyetler dırltıri orduları tsaş Jmmandanı ;\lareşal Tlmoçenke 
ederken ... 

bir 11".Y aue 

' a' c. -.l . ... . . . '("" 

t j iı ; ~ ~ . \ 1 1 

' ,,. 

teftiş (Saida) Atlı Kazan ~mlerinde n birine ait bir nıitralyöz, Sov yetler öirliği umum atlı ku•·- • 
vetler müfettı•I Mareşal Budivonni'nin nezareti altında atış talimleri ) aparken. 

Cevabını beklediğimiz iki sual • • 1 No.ıu Sovyet tebliği Japon imparatoru 
65 Alman ve m~har~be 

. Harıcıye 
ta~y~r~sı nazırı, Al-

Molotof, 
• 

lstanbul Boğazlar üzerinde bir 
kalkışa bildi? 

pazarlığa ve 
nasıl 

. . ~ 

gırışmege 

--------------------------
Aradan 48 saat geçmiş bulunuyor. Neden Moskovadan, hali, duş!:'rul manyael-

du ! çisi ile 90 
htanbul T·· kt" T" k" düt ur ur ve ur un..

1 Hiıd ller .. zaman Türk olacak ve 
8 ~ Yuz Tiirk kalacaktır. 

dü 0rıazlar Türktılr ve Türkün
aç,;· lllarmaranın Karadenize 
niıean kapısı üstünde de, Akde. 
her açılan kapısı üstünde de, 
kiJezaınan hür ve müstakil Tür
lır. ~ın bayrai{ı dalgalanacak. 
hiç b.11• mukadderdir. Zira biz, 
~iı.riı ~r zaman kan ve can feda. 
he b·~dan cekinmemekle tari-

İst~~.~ bir takdir çizmişizdir. 
l'lınad ak ve vatan korumak uğ
koru 'k tan bulu ve bağazları 
kanı:a 1,1iı~unda akıttığımız 
•eden 'b tarıbın, '!'~~e~nd~, n~
:v;:k akılırsa ttoruhır hır bu
·• ve t k"' 
lıerke 1 •s ın nehri andırır. Biz, 
de:viz s { dost yaşamak niyetin. 
ter b.izıi'ter ~ize komsu olsun İS· 
Ve kıt' t" hınlerce fersah ötede 
'ı·rııe ~ a~, Okvanuslar aşın bir 
llıilletıe ~ ıınsıın her hangi bir 
llıak az .ost 01.nıak ve dost kal
loı bir m~.ndenz. Velev bu mil
'akJasın gu\ evvel bizimle gırt. 
•ha dah~· Vanlı bıçaklı olmuş 
liiıı bir tı. .

1
dev bu millet, bü-

ar•, bo,· . 8"•n disler .. . · un.es bıze kan 
'l'ek sar ı:ostermış olsa dahi. 
B" . . hınız sudur· 

. t7.ını va~a • 
'''" nıillı· b: :vkış tarzımıza, bi
Allıili oldı ~r olkınma ve refah 
it ~nnu d" e\iudc • b un:va nıuvace 

ıs at t · -
llıuz kendi . e "'" bulunduğu. 
nn kendi t;•zarnınııza bizim yal 
llıek t nraklarımıza hasret 
l'ar etet.':_~z~unu l?Östermekteo is-

bir tekzip sesi yükselmemiştir ? 

. ' 

,. .. 
• - -~-OL 

Alman hava kuvvet 
lerinin resmi tebliği: 

42 Sovyet 
• 

tayyaresı 

düşürdük! 

Kızıl ordunun 
tayyare zayiatı 
saatten saate 

artıyor 

Düşman Grodno ve da k 
1
• a 

Keri stiyan opol 

mıntakalarında 12 konuc.tu 
kilometre ilerliye· "; 
bildi 10 dakika !!!.: 

vam eden kısa 

Almanlar, ÜÇ köy _ve_f_ev_ka_ıa_~d_e ~ 
zapt ettiler• To~:~~:~~.~··) _ 1-lartcı-

Moskova 23 (A. A.) - Sov- ye Nazırı B. Matsuoka, Japonya
yetler Birliği başkumandanlığı nın Berlin Büyük Elçisinden Sov
tebliğ ediyor: yet-Alman muhasam•l,nın başla· 

22 hazi,.an sabahı, giincş do- dığı haberini alır olrr.az kcyfiy<·ti 
ğarkcn, Alnıan ordusu, Baltık İmparatora bildirmek üzere sara. -. 
denizinden Karaednize kadar u- ya gitmiş tir. Hariciye Nazırı va
zanan hiitün cephe üzerinde u- ziyetle alakadar beynelmilel me
munıi bir taarruza kalkmı"tır. selel('r hakkında imparatora iza 
Günün i1k ;\'arı!'ında dü,man hat vermiştir. i\.1üteakıben B. 
durdurulnın~tur. Giini.in ikinci t\.1atsuoka Hariciye Ne7aretinin 
~arısında Alnıan ordusunun ön. başlıca er.k.8.nı tarafından c1kted~· 
cü kttv\·etlcri, yeniden kuvvet- len içtimaa riyaset etmiştir. İçtı

Berlin 23 (AA.) ı- D. M. B - lerimizle temas tesis etmişler- ma on dakika s1rmü~tür. Toplan-
• Sovyet harbinin ilk gününde Sov ,1iı'. Son derece s;ddetli çarıns- tıdan sonra B. Matsuoka. Harici

yet hava kuvvetlerinin zayıatı malardan sonra dü;,nıan pii~l iir ye • 1e zaretL ~ gelen Alnıan Rii· 
saatten saate artmıştır. Hakiki iiilnıüstür. Dü~man pek ağır za. yük Elçisi General Ott ile 90 da-

rakamları şimdiden bildirmeğc ,,.ıı<iDiiieriviaıİİnİİıllİiiİıiirıiii:ı.inilriiiiiiİdİı~ıİ) ••ııİİkiliilkaiiıli!!llÖlırulİ··İıiımiliili•iltillirlı. •••••"! 
imklln yokur. Fakat, Alınan top- r• 1 
raklıa.rına karşı, Sovyet harp tay- 1 B • k s t l 
yareleri tarafından yapıl:ın iki ta ır aç a l r a . . . -;: 
arruzda uğradıkları e'ioi :nağh1- · .--.-:::_:.:..:_:._:_.:.._.:_ ___ ~---~....: 

biyet, Alınan hava kuvvetleri. ;~ Gadab)ı 
Sovyet klı.ıl kuvvetlerine ind . r<1 ı 

1ııımız ·ır · 
n1i7p ka,-ıt mı 1 egernenli~i .. 

nir .. ~·z ve sartsız :riavct 

ği darbelerin şiddetini gösterir. Jd } f 
D<ınkü pazar günü, şafakla bcra. yı Jrlffi ar • 

Bir Alına n hllcwn kolu ileri a(ılmağa ha zırlanırken. ber martin tipinde dokuz bomb.ıı 
----------- bil• dıman tayyaresi Şarki Prosya ü Hamid Refik 

lihinin en açık anında, Lenin' den 
geçerek Troçki'de btr nevi mez
hep ihtilifı manzarasına bürünen 
l\ı1arkıizm'in ~iddetlc üzerillc çul· 
landı! 

· ı:un evvel ')' h · n117 hir diis . sı a çck:ti~i. 
f'ttiıti anft n1a~: hu sartı kabul 
karsı. derh~1 ı::onlümi.izde ona 
Jıa,lar. • •ıı ılık dostluk 

Bunun aksi d 
di ı : e a:vnen hö:vle. 

Milli Şef 
Moskovadan f!t·~·~f:~•].11 zerinde uçmuştur. Bu dokuz tay. -
d • "/' yareden yedisi Alınan avcıları ta- s avyetlerin tenkili tesebbüsü, 
ırz ıyor : rafından düşürülımüşlür. hemen hemen, nazi harp 

35 harp tayyaresinden niürek- makinesinin vüc'\ıdü hikmetine 
kep diğer bir grub Prut cİ\•arm- müsavi bir keyfiyettir. 

nostlu~Ulllll7Un J> 

ile kadar ön,ıılanda •.010kolunda 
samimi bir mevkii :t ne kadar 

Sovyet ~· c= . da Polinya umumi valiliğindeki Bir din olarak Nasyonal-Sos-

Du"n Marmarada • 1 d • askeri hedeflere taarruz etmiştir. yalizm. gerek peygamberi. gerek 

1 B 
• • v • sveç e mı Bu 35 tayyareden de ikisi müstcs ha•arilerı a~zından, hç kerrcl~r, 

b • ' ' e r 1 r l ı g 1 .na olmak üzere geri kalanı Al - 111 üncü Enternasyonalın, Rayh ın h' . • ursa ol~ ır devfot hızım bu · un 
lı' • · Şartınıız·ı !r an ıcın saygı göstt"rn1em k 
>narına tutuldu mu hizdAn • ur . ' en 

ır oezıntı yaptılar harbe gı·n·yor man. av tayyareleri tarafından kitabına sığmıy~n. küfür ve il~ad-

boşa V lan Stdklıolm, 23 (AA) _Bor- susturabilmek ıçın odunlarının en 
tahrıp edıln1l§tır. l larını hır yery~zn cehennemınde 

k Rk bir medet umamaı. 'tıı . Evvelki gün Yalovayı şeref-
~d~esatımııa karsı İslenen en lendıren Milli Şef Reisicüm

~1ııiınini sıı~ bizi İızaıni reaksi. ~ur ismet lnönü dün akşam 
· 

0tln sevkeder. l avarona yatile Yalova iske
"' 'l'Urkün, bu en mühim milli b,,_lnden ayrılarak Marmarada 
t e ~ivasi hnkikatini burada bi. dır tcne22üh icra buyurmuşlar
.,," ~•krarlatan sebep, diin, ve~ "· •Savaronu Büyükada ci
c!1<ıt \·e bütün gazetelerden ön. l~varınk kkadar gelmiş ve bila-

~e h b d' aTe te rar Y 1 d.. .. lı $1-ettiğimi7 bir a ,.... ır. t.. M·ıı- a ovaya onmuş-
h1 ••linde~ aplen ve Uitler •

1 

1 urd, k! R' ~·f oradan kaplıca-
•lot .. • ar a ı !yas t. .. h k" 

t r of mül'k t nm her ikı ta- ı ·· . . e ıcum ur oş-a <'a a a 1 une gıtrn.ı~lcr ıi 
le~ın! dUne kadar dikkatle e;i•- Vali Yal "r. 
don hıs olan safhalarını ifsa e- iki gündeonvb·ad'.'n ygelldi d 
~ tı 1 h . b ld An erı a ova a •ta~a 'l'ıa er. Istau u a, - ,bulunmakta olan y !' B ı _ 
llıııı 1· •akv•nın ve Anatl<'J.ı. diye Rei•i B Lu'tfı' aKı vde de.e 

ler t ]" h. · ır ar un rn arnfıf\fla ev,~e n lr akıııam :ehrimi2e dönmü111tür. 

Niz:;Mı\:ı;;}i'~lzıF · 

b ·· k y d kuru z•m~nını beklemekten usan-
sa ugun apanmıştır. ann a · 1 1·ıa·n t · t" B h 

t 
. . . .. mıya.c~gın e mış ı. u ar-

ma m 1 Ş 1 r kapalı kalacaktır, Kabıne bugun Aıansı bugun öğleden sonra ı bir. başlangıcında, dünya harici-
iki saat süren bir toplantı yap- Lahti Litvanya radyo istasyo- ye nezaretlerinin ambarlarında 

mıştır. Çarşamba günü parla- nundan aldığı şu haberi ihtira- yüzl~rcesi .~evcut basmakalıp. a------
Londra 23 (A.A.) _ Reuter mento hafi bir celse aktedecek- • k 1 1 bıldirmekteJir: demıt~c.a~u~ muahe<lenamelerın-

biri bı.ld'ı•ı'yor · K b' · t ı ·· zı ayıt ar a den hırını, ımzalamak üzere, Al· ' tır. a ınen'ın op anmasını mu L·t 
_gün öğle üzeri ı vanya manya Rusyaya uzattığı zaman, Almanlrın kasdi tecavüzü Sov 

yetler Birlil{ini gafil avlamamış 
tır Harbe süriiklenmemek için 
her türlü diplomatik vasıtaya 
müracaat etmekle beraber Sta-
linin idaresindeki Sovyetler B:r 
]iği bir tecavüze uğrayacağını 1 
hiç bir zaman unutmamıştır. Ge 
çen ay içinde devamlı bir suret-

(Dcrnmı üçüncüde) 

teakip hiç bir tebliğ neşrediJme nikbinlig'i budalalıg'ın üst perde-
. f radyosu Kaunas'da serbest bir 

mış ır. ıine çıkaran politikacıların birço· 
Litvanya hükümetı kurulduğu- ğu, naziliğin iman kitabından ar
nu ve Lilvanya'nın istiklalini tık bu maddenin tamamen silinLitvanyanın 

istiklali ilan 
edildi, 

Londra. 23 (A.A.) - Reue~ 

miıı olduğu zannına düşmüşlerdi. 
ilan ederek Sovyetler Birliğin- Hayu ıilinmedi, ve ıilinmemiı o
den aynldığını Alınanca olarak lacak ki işte, Na,izm, steplerde 

havanın dondurucu olmaktan kur 
tulduğu bir haziran günü p.abahı~ 

haTp makinesinin en i~lek ve ta-

söy !emiştir.• 

- Nazi dindarlığının şiJdeti, 
menseke bağlılık derecderile öl
çülebjlir; komüniz:n aleyhda.rlığı 
hatta düşmanhğı ise, bu kanlı 
canlı ibadetin amentüsü hü.kmi.in. 
dedir. Onun içindir ki şimdi, 90 
milyon nazi mümini, l\1oskova 
kapıları önünde, dinlerinin hai
levi ibadetini yerine zetirtecek 
büyük sırrın doğumunu bekle
mektedirler. 

- Fakat Mo•kova da bu nevi 
den bir başka dinin merkezi de
ğil midir? 
-Şüphesizi 
- O halde ayni dindô.rane ta-

auuhun netic~Jerıni oraan da bek 
!emekte haklı değil miyİ2? 

- Her iki din arasında, din 
olarak, mahiyyct farkı olmam•k
la beraber şiddet farkı mevcuttur . 
Nazizm, komüni2m kaışısında, 
mi;"'1hhas gadabdırf Belki ilahi. 
belki de şeytani bir gadabl.. Ve 
gadabların gadabı Komintern, 
şimdi, ihtimal haklı olarak, ken
di nevinden tehlikelerin en bü
yüğüne çatmı~ bulunınalctadır . 

Suaalın• ve yıldırımların du~
mcsinl beklf)·t-hm. 



EN SON HAV ADts 
Sahlfe Z -----

HEHO'tffifljm • • , __ 
~FIKIA 

A k .... ·ı . 
~: ~ er . gozu ı . e ·~ .· --~- · ·~·,_.-:. 

Moskof şekeri ve s ti • t •h d kle 
Necip F~!':,!~k'tn, anla- ovye er neyı ercı e ece r ' 

Tath bir muz mu 1 
Çelik bir leble

bi mi? 

~ı!an~~ş~~u!e:~!: a~:ınb=~ Hareket harbı mı? yoksa sab-ıt bı .. r bi~;o;;~ne:~ğ~J;:~ g~r:~=:=ı~ Kaçakçı, Ali daha evvel davran- ~n~~=~a~z;~s~~\:::~ı :;~ • ki~~·~;0:;cr~-?.~s~:r~! Sen biıİ 
mış ve mavzeri ne dokunmuştu: tena;.mpeakka~o ~~:::~~k~ı ~~~~t: mu·· dal aada mı bulunacaklar... kt~~;:!·bangır bangır ba,iiı.rıf• larkcn. bu siitunda şu fikri or· 

T "" f h• •• •• k <lir? Zannetmem: Onu tadan bilir taya attıi.!ımı hatırlıyorum: egmen e Jm yuzU oyun Necip Faz.ılkı ay.ni nesilden oldu- .. Frnsanın bu acınacak baliıı· 
gu~ m için bunun tadını ben de az. k 

Yere du .. ştu··. ~k hatırlarım. Fakat bugünkü- Al s. A bı·r ZQ' .f.er kazanma den, kendisini idare etmiş olan· 
~r bılmezler. Bunu onlara anlat- manya, ıgasl J 1 far kadar sabık miittetiki SoV• 

- ·--- -- - - mak için işe evvela şeklinden baş J f L vctler B"rliği de mes'uldür. Yit• 

1- Müellifi : _Nizamettin Nazif ıamak 1hıın. istiyorsa kaf 'i taarruzun heue i e- ~!n!1,i:r;~!~ bo;c;:f~:::, de;::~s~; 
Yuvarlak bir mahrut tasnvırur 

eki M k l kt milleti verecektir. Müttefikin1 
Bir elindeki fotoğrafa bak

tı, l1ir kıza .baktı. Bir daha fo
lof,rrafa hakli. Sonra birdenbi
re 8) ağa kalkarak kız-:ı saldır
dı: 

- Şinıd'ı )akala<hm ! Şimdi 
) akaindtuı ! Sen llakl.ıciyefl iu 
~i olu)or un? 

Çahuk Ö) le ... Yoba··· Ge· 
Lerlirim! 

Kız, Lileklerini teğmen Fe· 
himin ellerinden kurtnrmağa 

çalı~aruk bağırdı: 
- Oooof! Oooof ! Ncmnnı, 

Baklaci}eff'in· ölümünd . edi.nız ki kaidesi genişçe - iyi am- nz•ngrat ve OS OVQ 0 QCa lT )"ii:t.iis1ü bırakan So,·yctlcr :Bir· 
sırrı \'C Dramada cer :> aıı eden ma, bugünkü nesilıler hendesenin İi<nne ocJince bunun ba~ına tıt· 

k f k bu tabirlerini anlıya:bilcceklcr •ki t k • • ,... .. 
hadiı:eledn rarmı ~ etme . m"ı bakalım? Anlamazlarsa ben Eg .. er 'ılk hedef 'ıkt•ısad"'ı ·ıse taarruzun Si a ffi· er azını rihin bir harp musallat etıne; " · I k T •ihııen Felıu" n ' i nı"'sin .. 1"11ıkfm ~·oktur. Alman\'. ıçın ) 0 a çı ·aıı c". Je b<>c:ka türlüsünil anin tamam!- " " "' 

1 1 l 1 d d ...... 1 d ile ~ruvetler BirliO-i arasındnk• 3)1arcn dağ arta Hl) ır ar a o ve zirvesi nisbeten darca ... Bu, 8 ab ada arama 1 ır .... t 
h. . assa r y dost' "< ,·e ademi tecavüz pn"k : }astıktan oıırn, tam ır ıp ucu Moskof =kerinin harici şekli. Bu • Jı 

• r Jarnıa kulak asmayınız. Eze > akah} ncnğı ırada kurşunu .1için böyledir, bilinmez. Be~c.. •Cermnnya• ile ezeli •Slav:v~" 
)<'mi~ )Cre crilmişti. •vve?a şekil manasız ... Gelelım IYazan:E1nek/i Albay Sadlk Duman va mukadder olan şey ebedi bıt 

Baklnciyclfin üstünde çı - ezzetınc ... Adeta esans damlatıl- ---- muhasamııdır. 
el I b . nış gibi tuhaf bir kokusu var. B.. . dır. Bı'r an evvel Ukranya ma- . d·-· . k t S~ kan ka ın re:-:ruinin Ilu .. ü m~ :ıu hatırladıkça bu dakikada bil İki bin dfü1 yüz k 1ometroluk ratoru Moskovayı zaptettıf!i za- l te de ıgımız çı mış ır. · 

k · ld u} kk k · d b ı Al t d - erden bu du·· r denlerini ve ambarlannı ele ne- mal buz denı'z"ındcn Karade11iı· a) a aıt o ut'lı ım ıa · a ctı. ~eker yeme.,c tovbe edeceğim ge_- bir cephe üzerın e . aş ıy.an - man, o ur ugu Y - "' 
b k A h b 48 bun ile şehri seyredermiş. Hit- çirmek ist ıvorlar. de Romımva saliillcrine katlnt caba hu k.ı, Bulgar kom•· ııyor. Sonra lezzeti uru ça.. g- man taart-ıızu, ar ın ıncısan. k 2 _ I914 _ 1918 harbı·nin • l'k b' p 

l l ı k b" ff '""'· lerin bu dürbin ile Mos ovm•ı uzanan 2400 kilometre ı ır cc t"cİoı'n o··ı•unı·· u'"nü öirrenc:i•.i7i an- ıa a mıra ınmaz yayı an, vıcı tıne kadar ç ır muva <111.ıyet l b" cKarpatl'"'r cephesı·- ·uenı"den tc- h · • d b t rı'lıin 
~ " c l b" h 1 h .. F . ı- seyrettikten sonra nası ır nu- .. • .ı e tizerın e u asrın ve a 

da neJen bu knclar azah duy- \;cık çamur aşan,. ır 3 va.r. u ·aydedeı;ıemiştir. ın andiya ile ttık söylivebrleceğini ve böyle cssüs edıyor. en büyük muharebesi başlanu • 
nezııanı ! 

- ( • ) Neznmn mı? 
mi, nezııaın? 

nıu;. , e he>ccana tutulmu~tu. ait en kötü hatıraları uyandıran S et ceph . . . bir halin, bütün Almanyada 3 - har o şevı • ı,..n ım a- tır. 
y· 5· r-l lk 1 - ld arruzunun ovy esı ıçın nazi davası lehinde ne müsbet sından ziyade yiyecek şeyi. ve Harbi kim kazanacak? 

? asa Moskof şekcrı bende zaıkayaJ Karadenız arasında Alman ta- .ı :r b B l "kl";;.; · h 

me • 
1 ıa .. 8 ? .ır . ugu u~or, l nesnelerden biri... hangi noktada b ir süpriz hazır- ve muazzam bir a'l<ls yapabil~ iptidai madde tedarikini istih- Sovyetler Birliii mi? AJınaJt-

t1ı~arıcla ruT.gar esı;;.·onhı. . . . . Iamış olduğunu, yani Almanla- daf etmektedir. ya mı?. 
T " K b Şımd g 1 lırn tektar Necıp k 1 cc.iiini anlamak güç değildir. mu~un anı ımı autte resnn o • ı e e nn en büyük uvvet e ve şid- f ik • 1 Bunu kestı'rmek mu"mku""n de• F l A ba hazret neden bu k 1 Eğer' hede tısadı o ursa o 

ğazının nrp kayalıkları ara ın aı.ı n. ca detle hangi no taya atı mayı dü zaman, şimalden mühim bir ha- Ge<;en harpte Besarabya cep- ;,ildir. Zira Sovyetler Birliği, rıe 
. 1 "h' . • mevzu üzerınde bu ·kadar ısrar .. ..kl . . a t i'l ed h . R n zayıf tarafı .. dan hır at ı uçnr gı ı geçıy'Or; .. t . ' ' Üstadı ag"ız tadını şundu erını vey ere ı e- ber beklemeyiniz. Zira, bu tak- esı usyanın e bir Fransadır, ne bir None~· 

d l kl · · d · · L -1~ · g<>!> erıl~>r · n ki · · sarahatle kesdirmek tl · ıidi. Zira Uk.Tanya ovalarına ha- k d d bıt 
- Nnnam .•• 
Başındaki O) ah ~al yere dü§ 

Türkçe lıilmi} or 
ıen? 

fun a ı ar ıçın e ızı m: ırsız· getirmek için mutlaka Moskof şc ce.: erı.?ı d ~ıd· F k h k d'irde Fin ve Alman kuvve erı tir, ne bir Bel~i a 11', ne e 
ı · l · "k :ı k 1 k • B' . mumkun e~· ır. a at mu a b' l h b' ·ı şnul 0 kim olan BesaTabya dağlan Ro- y · t ml·1· ~ tu··. e~ın'-'~ )lr }Htlı auan ·aran ı ·• ıeeri mi laı.ımdır? ızım canım k 'k 

1 
'bet şudur k. Al ır oya ama ar ı ı e me "' - unanıs an. 

• • • a o an cı ı man l d l t iki manyalıların elinde idL Bunun a 
Ollluzlarına daihlan uzun lara karı~ı,ordu. Esk_ i.şehir, Abpullu, ilah ..... Ş. eker kumandanlıaının bu"tu"'n kuv•·et- lacak ar ır ve ası aa.rruz . . M .Jl. R ı·ın·f Sovyctlcr Birliği, dünya topr • 0 

• J b ik la mahsüll r c "' ~ koldan, yani cenubi Lehistan ile ıçın O::rl\.ova. omanyayı a ;nn~ altıda birine sahip, baslı "'arı çları ile rrüzel Bulgar kı- Bu yol, komitelerin en çok. ta r ·a rımnın e 1 n ı · · 2400 kilometrelik bir cep- devletleri cephesine sokmak i'- ... 1' 
ç " l Ik l nüne duruyor? Eğer tistad şeke erını . Besarabyadan !kıskaçlama yapı- · basına bir kıt'a addedilebilccc 
zı, finıqi, ön a) aklarmdan tu· dola~ııkları >ıı nıı arıu ~ -~ ın ;in bu kadar hasretini çekiyor hede sa!fıharp h~lindc dizip va- lacaktır. çin her fedakarlığı kabul efrniş- derecede engin bir deryadır. ve 
zağa tutulmuş bir amın gibi da}dl ve her çah mın dıbınde ,diyse - kıtl ğına kıran girmedi naşık nızamd~ .hır taarruz.a de- Bu~ünkü Sovvet resmi tebli- ti. şimdiki halde, bu kıt'anın adı_ı11 
inli) nrck lıa) kırarak kn rauı • bir ıba ka korkunç tehdidin diş ya! _ bir avuç ltıtilokum veya a- vam etmek gıbı çocukça bır ha- j?inde, cAlmanlann yalnız Grod Bu sefer, Sovvet Rusva bu el- adım ve şiddetle müdafaa edıl• 
, ordu· Jeri ırıtn orclıı. kide şekeri alır, atardı cebine ve ta beklenemez. O halde, Alr:ıa.n- no ve Kristiyanopol mıntakala- betten emindir. Zina Besarabya- nıiyeceğini iddia edenler vars• 
" d G .. kt . k ld k bol bol yiyerek ihtiyacını gidere ya toparlanacak varkuvvetı ıle rında ilerHyebilmiş-. olmaları- yı bizzat bu~ünkü düşmanının bata etmiş olduklarını anbya• 

Ali, bu lıale tlayanama ı. ~ ~ l'e . p ız }O tu. bilirdi. Ağız tatlıland.rmak için~ ~c;mına bir taraftan yüklene- nın söylenmeSi de bu ciheti ih- yardımı ile bir yıl evvel ele ge- caklardır. 
ğabe) ··· Yapma 1 Bırak Rnzgıır J) ~rdu. .. .. . yerlisi dururken, yabancı malına cektir. sas ediyor. Demek oluyor ki; cirmiştir. Rumen ordusunun İşin askeri mahiyetini En SoO 

dh f'!Cek oldu. Bu ) oJ, B-elıçka ko) mıc yaru rağbet edilir mi hiç? Necip Fa - Bu araf neresidir? ı - Almanlar şatnfattaıt zi- Prot nehrinl' ~eçmiş olması Mos- Havadis'in mütehassıs muhar-
1 • Fuknt Fehim kartl:e~•i11ıi <lir· «Kiiçük Pari~» e keı:otirnıe )ol· zılda eskiden bu adetler :voktıı; Bu suale cevap vermeı'k ancak vade realite yolunu tutmuşlar- vayı düşündürmez. Zira Mos'ko- ririne terkedip tekrar ıl:ras 

va Genelkurmayının Besarab-&ebi He iterek tekrar kızı ta.ı· ılu. ni mi türedi? şu sualin cevabını bulma'kla platforma dönelim: 
"ika L.ı~laclı. .. ······ ..... ... ... . Ahltıkını birdenbire değiştirme mümkündür: Müteferrik : yada aradığ ı şe~ bu nehir de- Sovyetler Birliği • Alman~·ll 
J _ Sü}lc! DaklaCİ)cH enin .............. . sinin sebebi nedir'?. Almanyanın elde etmek iste- j!'ildir, bahsetti»imiz da_i?lardır harbinden, ilk ağızda karlı ~ı· 
neyin olu>ordu? Eru.•-..i sır1ınlı , C"Vleı•:n lıac.ıla Anlıyamadık. NACi !,ALİP ~!~:;{ı~a~~d~;dsii~~si midir, yok- Adliyede yaz ~:u~~ ~~:~~~ :ı~~~1t1:1i~f;; kan kimdir? 

d } ·· - b Cevap meydanda: 
- ı e-Lnnııı. rımlnn uman ar Lutmege a~- J\:ANLICA KOYU Eğer Almanya, Hitlerm be- taA tııı• SABİT M'tiDAFAA MI? HARE- İngiltere. 
- Sö) le! Baklnci) effi kim !arken .K iiçiik Pnrist acı çığ- Kanlıca ko,vunun Bog~azdakı" yannamesindeki ·BolşevikliJ.:i KET HARBİ Mİ? 

"" J Bu devlet, şu anda 1939 da c· O··ıd t'"ırdu··? lıklar hitilmiı:o1İ. mahvetmek• ideali etrafında bir t 
- ~ • ·,üçük deniz vasıtalar na bir sığı- ---o·--- J Şimıii, hatıra, şöyle bir sual linden kaçırdığı kuşu tekrar tu • 

Hu ual l t>.ğınenin n!'.,rznıdan He" ccaıı 'c I ... orl·..ıı Hr dı~ıtrı 1ak ... ·eri hali.ne sokulması jrin umumi dikkat uyandırmcrk isti- T b f "elebPı'r·. muş bir vazi ... ·ettcdir. Hesapları. · 
J J ...... T - • d M 1 20 emmuz aş a- "" · J d çıkıııcn kız da Biuleııbirc hir fırla) aıılnr, açlarını )olun hir et•:;klcr yapılmakt~ldır. Koyun vorsa ı..ıt:nlnj!ra ve os:ova AC'nba SovyM; ordusu b:'r ha- nı Sovyetler Birliğinin, ken 1• 

1 1 k ı k chirlerinin zaptını hedef ed·n- k M ·· " l d ·ı · d h b · ırıe• d~'i>iklık o du. Göz eriııı • w knrluım, ç<'rnıe lrn:;ında ııç ı- bılliussa k ş mevsımınde rüzgarla mene mecburdur. Zıra Firlan- yaca . 1ustace a- rek~t harbini :kabul edecek mi- sı c aynı zaman a ar c gır 
k 1 · L k I ı· d" D" !eri 'l ı l w ı 1 wl 1 - ı ra ka::-şı muhafazalı olması dolnyi .., dı"r?. si ihtimalleri üzerine kondursa· uııç Jlr a l ıc ır ı. 1

i: • rlb. ar a ogu nr.ı ag il( ı~ın dı"\•a hududundan do""rt ·adım o" - valar ı·çı"n no00betçı" 'h' . . 1 c ...... 
1 .., k l d ı. · l l · k '.>ile buraya ufak bir mcndırek ya rak 1\lünı e gıtmış o an eı•• 

ııi gıcm atara ıurnmı aıı uır ~öıdıiln. Bu kat rn •<'Pla anın pılıacaktır. Bu hususta bır proje tede olan Leninj?rad, 1917 de. Malumdur ld. Sovvetlerin es- bcrlayn'in bir müddet sonra as• 
\ah i hap an e . çıkardı· Km· L<'H&-İ idi. hazırlanmaktadır. Okt~vabr ihtilfılinde Bolsevikli- mahkemeler çalı - ki ı:?aro hudutlarında mükcm- . kcri murahhasla1'ının Moskovıı· 
veıli lıir 'lkiııi;:lc lıileklerin'i · I ii~ liiler, en lii oııuıı ha~ı- 0 ı'fin ilk zaferim lkazandıl?ı ver- şacak mel b:r Majino hatları vardı. A- dan kovulması ile şapa otur· 

<l ~ 'k' .. dı'r Çarlık devrı'nde Petronrad sansörlü zırhlı kuleleri ile. ~iz- mustu. Şı'mdı", B .... Ikanl .. r, bı"ıtiiO kurtnrarnk ocağa Ob'TU ı ı uç ıı.ı lı)i tiil(•r. KJSACA · ,.. .. .. 
adım ıreril>C<li. Yenle bir ınan- Sonra n e ul1luğmnı anlama· adını taşıyan ve payıtaht olan Adliye yaL tatili 20 temn uz- li nğır batarvaları ile bu istih- Avrupayı ve hatta Egeyi ve ı\~· 

cı. - bu sehrin naziler eline ı!eçmesi da başlıyacak, eylulüı.ı 5 ind: b· kamlar si~silesi, Lehistanın par- denizin bir kımnnı kaybet111.•.! 
dala hc:tızi)en e)i hız.la İ1tı. dan Lepi·kaııın eviııc ko~tu· Atma Recep' gürültülü resmi tebliğler neş- tccektir. Tatil de,•rc:.mde nobct- calanmasından sonra huduttan bir İngiltere, derme çatma ~o· 
O nnda gözden kn) holclu. Jar ! ıii t kata çıktılar, nlt katı . • . . . .... . retmek ve nutuklar söylemek i- çi okırak acele işle~i görecek pek içeride kaldı. Geçen 21 ay gol kuvvetleri ile Suriyede. Lıb· 
fl'jr kapağın '>irhirine 1>ir çu · clola-.tıl~r 'e güzel rakka en'.in S •:ası tahmml.erdeki ısabetsız- <'İn !Yi bir mevzu olabil1;. Zira mahkemelerin cetveli hazırlan - içinde, Sovyetlerin yeni hudut- yada harbcdnken bir de ana• 
bıık ile ~· .turulıım~ iki kana· ) atnk otla~ına girer f?Irnıez do lık derecelen kartısmda çok- Lenın, bu sehre birkaç kılomet- maktadır. !arına yeni tahkimat yapmamıı:ı vatan müdafaasını kabul etırıt~ 
dl, Çl.A ~ uk 1• 11·ı1• 11ce açılı' ermL k l ı 1 tan kalemlerini kanp pzetecilik '"e mesafedeki Kronştııd dcni7 Acele işlerden sayılan ağır ce- olduklan iddia edilemez. Fakat talihsizliğinden ırnrtulmu~ oJıı• 

ıu • na ·a l ı ar. ı .. .. ·· '·- d ~- d k" ı · ·sit-
k b ı d.. " l .. 1' - B" b 1 k ve politika hayatına veda etme- ..ıssunu ıwzan r11.tan sonnı ır ı za, asliye ceza, hukuk ve t icaret vapmamıs arsa, bu~n'kü hu- yor. Sovyetler Birliğinın go. 

ve ız 0 uğa Uimul. u. eg- ır yatnğın eyaz ~na :.e ap leri lizımaelen bazı kimselerin maksim. nlist ihtilal~ler •Orora• dutlan ile eski müstahkem hat- :._e~ı· mukavemet, Ameriltatt 
ı...• h ı h ı J d 1 d ) ·ı • işlerile tatil nöbetçisi kalmaları '"'" ... 

men r "m ııeınen ta an<'a~n h ya~ığınl a a ı;a a ga serpı bili «biz demedik miydi !• ka . adlı b 'r kruvazörü, Neva nehri- tesbit ve tasdik ed.ilıecek mahke- ları arasında bir hareket harbi- yardımı tahakkuk edinciye Jc•• 
çekti. Fakat o anda kaçakçı A· ıııia ~arı saç demetleri görmüş· bilinden sözlerle zeytinyağı gibi .,e sokabilmisler ve bunun too- meler meşgul olacaktır. Bu mah- ni kabul etmeleri ya bir hata o- dar İngiliz anavatanı ic;in el~' 
li, 111n a Üt-tümle duran ma\·· lerJi. cKü~iik Pari • in giil .. uyun üstüne çıkmak istedikleri ı la~ının .t~hdidi. ile ~e~nski hü- kemclcrin hak.imleri tatilden son 1ur. wıhut bundan şu netice çı- edilmiş bir ~ranti olacaktır. JJi• 
merini .kapuu ' c kan;Hna di- ,·nnakh, .. akrak li Lt•p iı;;ka .. ı ~~rülüyor .. «De~ikıt veya «.dbeme· 

1
1 ı:kuBı;ıetinı 

1 
dehvu :bıl~'ı.sblekrdi.d raki aylarda cöbetle mezuniyet a kanla bilir: nacnateyh, Sovyetler Birli!i fıt• 

• "' h" et •1_,. h dıkıt kavlı mucerretlen ı aret. ınaena ey sıyası a ·ım an lacaklardır. Sovyetleır Birliği, motörlü giltcreden ve Amen'kadan aza• 
kilivernllşti. sap ~ıırı ve ır 0 

un gı 1 are-ı~ahit olarak bunu deiil, geçmif Alman taarruzunun bu sehri Vf' Alman akınlarını karşılıyabile- mi :VMdım ıöreceğine emin oh•· 
İki karele:. bir :mi yenin yüz kct -ız ) atıyorı.ln. tarihlerdeki gazete kolleksiyonla· • Komünist entern.cısvonal daimi Tatil esnasında, bütün nıe hud cck kudrette bir motörlü ordu bilir. Ve ıerek bu yardım, bcr: 

de biri kadar kı a bir zam:ın Köyli_!Ler 'i.:.tanoz çıkarurak nnı görmek ve göstermek lazun- ı komitesinin bulundu~u Mosko- suç işlerine eskisi gibi ibakıkıcak- sahibi bulunduituna kanidir. mutad, nttzari olaTak orta:va. !: 
h tır. Milli korunma kanununa gö- a c"' göz göre geldiler· Jiz çöl ... 1ül:er. dır. Sonra kariin bafmuına da ,.a se rini hedef edinmeSi fa '- re acılan ihtikar davalarına ait Ei!er hakikat bu ise, Sovvet- t11mış olma7. ve kağıt üzcrıJ\ ·

1
• 

Teğv~·n Fclıim, B' "btiur tavana bakan bir parça hürmet lizundır. 

1 

dalıdır. · muhakemeler de, tatil esnasında Ierin tam bir müdafaava J!eç- kahnaz!;a, ben inanmm ki /\ 
1 _ Ç -·'·ı" l dnuranma ! ır 1 ·~-: .1 •• 1 · Mazideki ıaElannı yalan yan- Düsününüz bir kere, Alman ::ey ... ı·-. 1. takı"ble devam edecek meSjnden evvel Almanları bir manya. ttek c::etin bir müdsıf1ı>.1 • <;A • ,,e t•:ım gı"ı par.ıa\ an ı.oz ~rıne ·u 1 ::. • .. h rb ·ı 

1 
d Bcr 

Deım...;.e lüzum görmeden ta k kl 'ırdirdi. 0 
lif tevı ere ortadan kaldıl'ITldak ordulan Moskovaya Krıııırıvor1 .• mü-;taccl işler mahiyetinde hu- har:kk

1
ct. a .i ı ~ yıpratmak_~- il~ karsı asıf', ve

1 
şub_an a , ,öbl 

-c ·apa aruıı ı • istiyenler bira:& bu noktalan a Stalinin terkedccci!i m ın lunmaktadır. teC!ı en netıccsıne vanlabılır. nın gozune tat ı ır muz 'Vt 
banca mm tetiğine clol~undu. Onu kırmızı renkli hir yiin 1 gözönünde bulundurmaları ve sarayına Hitler giri •or. A'ksi takdirde Maresal Timoçcn- ~örünen Sovyetler Birli;i'i 1 

Ali de 5111•iye ::ektirmemi§ d:cr- ku akla boğarak öldiirnıii 1er- bundan sonra csiyasi kehaneb Bu saarvın en meşhur s::ılonu ÖRFi İDARE KOMUTANI 1<o. Lehistallda Marcsal Rit?. <"elik leblebi halini alır. ..!i. 
bal ate~ cdh·crmi ti. di ~ . lerde bulunurken biç olrnaua bi- olan cAleksandriycvSkj - _sal : d: Örfi İdare Komutanı Korge- C::mi_gli'nin dü tüğü akıbete u,i!- Bakalım ayineidevran ne f!"· 

Teğıll'en Feltıim, } üzü ko _ · J raz kaçamak payı bırakmaları se- Napolyonun bir avaklı du~bunu neralı Ali Riza Artunkal, Ankn- rar. tef'ecek. i~'Z 
l ı Al. (Devamı rnr) rek. vardı ... 'Pr"h<>ht Fraıı~v. ın'T"'"- r> 1 a J!İf"T';" :r. ~AO!K DUMAN SFKft> ~1'1'-"T!J 

)"'UD )Cre )UVarnD<l. I, ır- 1.~--~-----------~-~-----~~-~--~ ~_;..._.~--------------------...:..----....;.;--------------------------:__.;.,,.;:._.:;:.,~~.;._--;._ __________ .:.:.;..::,;.:;_..;,_..;.._.. __ 
tında heya. entarisi, bır hort· Saat dokuza geldiği halde, Bunlardan. ufak kara bıyıklısı SükUn bulmuftu. Fakat salo- mukavva sühmlarla süslediı~wj b" 
1 k ...;.ı...· d ı·~ d Id h l

0

stı0 t1!". la" l - EnSonHavadı"s'ı·n Edeb"'ı Tefrı·kas1 • il 6_,ı e ıge a ı. Varyete tiyatrosunun salonu e· ve yaşca büyÜkçesi: • - nan boşluğu, avizenin yarı ölgün uçuk çıplaklık altındaki aal 
Çavu la, jımdarmalar ko • nüz boştu. Balkonda ve en ön- - Hektor -diye ıealendi- sana 1 l ziyası, kilisedeki refakat seslerillİ iri siyah h1trflerle Nana ismi Y-' 

~~tukl°'"ı ?.ama~ Fehim .inle· de laal kadife kaplı koltuklara ~~~e etmiyelim, demedim miy- il N A andıran fU mırıltılar, kapıların a- Iı kocaman ıarı renkli afiıler b01' 
) erek yerde debdeniyordu. gömülmüı bil'kaç kiıi. avizenin ı . çılıp luııpanmalan onu .. kıyordu. dan boya ıarkıyo1'du. 

Panrnai!ı Ue deli;;; O'ÖStere- yarı ölgün zıyası altında silinmif Yol gösterici-kadınlardan biri, Birdenbire: Erkekler, oradan geçerk~ 
~ er " aibiydiler. Perdenin kızıl sathını teklifsizce: d ' ___ ._,. --Llanm.. oribı" dut" .. 1

- .. l""kle· • ! M · - Yok, yok, hayır! -de ı-. lWlllK uun ·-y •• 

B '"3' r MÜ el 1 ı ı: 1 Türkçe ·e çc\'İren: Burası pek kasvetli. Ben çıkı.yo- durup ona ıyor ar ı; • re:~ .guç U • • go··ıge bürümiic:tü. Sahnede ..,t - Oh Ösyö Foıeri, dedi, o- · { · il bak ı d ı,.-'' 
- Buraya ··· unıya... yoktu; ön-lambalar sönük, çalgı- yunun bqlamasına daha yarım EMİL ZOLA • • HAMİD REFİK rum ... Belki de Bordönav'ı ata· ları, •eri>eat açılıp ka~. 
Dircfüildıi; kendinden geçti. cıların nota rahleleri ~-~a.~ağı. ~t var. . .. .. . ğıda buluruz.. Bize izahat verir. mani oldulde.n kapı önlerinde"': 
Çav~ ve arka-ından bir nıkb. Sade yukan~a, uç~ncu .k.at Uzun zayıf çehresı uzgun bır taraf localar bomboştu. Hafif ye- kil edecek. Alb aydır ağızlarda AtaiKla, giJderin bulımduiu rikerek, ayakta konQfuyorf•rdt' 

bir kaç ıec deliğe daldılar· } galeride. bavagazıle yqıll~b1!rdıl- hal alan Hektor: b tile çalan rengile bu süstü salon, dolqıyor .• . Ah! azizim, bir mu- mermer dft.. .. (j ....... i .. dehlizde ae- bu __ 1.1.. ...w,en'ın on·· u .. nde durs .. :_ 
mic: bir sema - 1tmda, ur.Ar gı ı Q • - O halde niçin dokuzda a•. --:.1- j -Y- .---.- aı:&UD1. e.· ,..-
··-, .-ı r- ,.. billU.. avizeden taşan JU&'&nn :siki! bir musiki!.. ıini pek bilen yı"rciler göriinmiye başlamlfh. A- - .. _ _..,,i ma'-· ablak Y" 

. . . .. ran çıplak kadın ve çocuk reşim· lıyacagv mı ı"lanA edı"yorlar? Klaris, b ı. _ _ -' yagaz Tacuu.., ~~ 
ı.- k 1 serptigı-· ince bir toz ta anw;ı cı· n __ .:oo··-·v bunu IU>P<Yİye ankladı. k d ·· d "ır kapıdan gu·· k b··•d" Ilır buçuk ıkı mctTC :ruM>e lerile bezeli kubbenin etrafında, daha bu sabah, tam dokuzda haf- ı1UUTC ..... --b Ç1 uran uç em . ., • lü bir adam, yer hulnıa .... ~ 

tında sanki silinmiş gibiydi. Hcktor dindarane bir huşu i- z:e! bir nisan gecesi alhnda, cad- d - ı rt- c .. -iikten '"11IDlbak l)İr t.oprak ze- davetler ve kahkahalardan husule lanacaaına dair bir de yeııMn et- aan a u1'ar gosteren ere ıe ...-
J ,. <> Helrtor: çinde dinliyordu. Bir sual sordu: delerin hummalı hayat kaynaı· rd 

ınin Ü tüne du··;;tu·'kJeri zaman, gelen devamlı bir gulgule yükse· mişti! ı ,,_. . • .. 1 ld ' y N dcd' V - , .. -"'lnnm.n bütü" ··n akıııı •eyredı"lebı"- ....-plar veriyo u ... . ,J, :;: • - L.W1ı ıçın on- oca a ın m1 . - a ana, ı, enw u •AO<• :s 0 le d .,.,. 
g ... ıı';şçe l>ı"r tt'"ıııelde 1.ulun·..ıuk- liyor, altın çerçeveli gem.'ı ve yu- Diye mırıldandı. ld Foıeri, merdiven r en ı 

c • ı0 t.ı lak Diye 0~du. ovnıyacak yeni yı ız ... Onu ta- lı"yordu Araba tekerleklerı·n·ın 
)arını anladılar. vakark J' tavank kpetln.cebaırellaerı altını da Bir an, L--lannı kaldırarak ve ....,. J.. • ken: 

t ~ Beriki: • nıyor musun? gürültüleri birdenbire kesiliverİ· t d ' ., k- b' d . e 1 ve ai e 1 r sıra anı- gözlerile loca gölgelerini tıınya- __ ..J • F ,_ - ıte Bordönav, de ı. .. 
F n at ır n nn bıle atama• rd A d b. elb' · -Evet -cevabını venıı-. aaat F,__.i, kollanın açarak: k ılar t k r e ~til· yo u. ra 8 ır, gece ıseaı rak sustular. Yeıil renkli duvar -,.- yor, ap serçe apanıyo v Fakat direktör onu cön"uır-

tlılar. Çiinldi o anda bir sar:;ın gİyinmİJ bir erkekle zarif ve bük- kafttlan. bunlan bü3bütün ka- bu pek kolay olmadı. Oh! Lüsi- - Yine mi o? -diye haykırdı- kibar bir halk, küçük gruplar ha- Uzaktan: _ 
tJ o1mn .. ,.ve Lir in:filiikın delı· lümler iç.inde bir hanımı önüne rartmqtı. Galerinin Üst kntın- nin pek o kadar erken gelmesi Artık illillah! Sababtanberi belki Unde, gifClein önünde durakla- _ Atkolsun yaba! -diye aı:11 bi:ı; gürül'tü Ü faitildiJ...-ıcn eon- k.abn1! getire~, te!~lı harek~~·~ daki localar tam bir karanlığa ihtimali de yoktur··· yirmi kifi Nana, Na a diye kafa- daldan sonra, dipte, bammlann kırdı- hani vadettiğiniz nı.alı~ .. ~,4 

1 .. ~ rı1e bır yol 1ıostcrıcı-kadın aoru- gömülü bulunuyordu. Balkon lo- Hafifçe esnedi ve bir sükut mm etini yedi. Nana afaiı. Nnn.a naz ve eda içinde ağır ağır çık- Bu sabMi Fiaaro' TD açtuo _,. 
1a aun ço • nüyordu. calannda pek fipnan bir bnmm- duraklamaaından sonra: yukarı ... Ne bilirim beni Parisin tıklnn merdiveıılere doğru ilerli- k 

. . Öa sıralarda iki delikanlı be- dan baıluıı kimseler yoktu. Sağda, - Şansın var -diye ilave ~ui., bütün kızlarını tanıyacak değilim yordu. :bm, yo • 
(*) Bul~rca «bzlnııyMum• f lirdi. Bakınarak, ayakta durda. solda, genİf sütunlar arasında, Sarı ı 1 n Ven ü s'ün temsili yat. Nana Bordönav'ın bir .uy: Havagumın mağmum ıfli1 al. Foteri: 

dPmPI.-. lar. wrun s,. .. 11lrh fııırb11Ja .. Ja sü--t"; .,. senenin en mühim bidısesini teş- ı.fo'"lr.<t--ıdrr. Dfu-ıcdüz uydurma 1 tında, yavan bir ampir dclurun 
·(lf) 
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im SON HAVADİS 

.,.. 3---------------------------------------------~--------
" Botazlar ve lstanbul üzerindeki Alman 

ifşaatı, Türkiyede, büyük bir hayretle 
karşılanmıştır.,, 

Ankaranın düsüncesini 
aksettiren bir kanaat : 

Sui"iye 
muhare

besi 

Mans üzerinde hava Çindeki beyaz 
Harpleri Ruslar ... Stali-

Birleşik Amerika 
siyasi mahfelle-

BütünSovyet 
memleketle
rinde ışıklar 
söndürüldü ! 

------·- --
''Molotof 'un teklifine dair ya
pılan beyanah doğru addet
ınemek için bir sebep yoktur!,, 

Ankara, 23 (Telefonla) - U
lus refikimiz bugün Falih Rıfkı 
Atay imzalı haomakaleainde, Hit
lerin son ifşaatı münascbetile şu 
'8.tırları neoretmcktedir: 

Fransız somalisinde -
ablukanın tesiri : -«- Yirmi küsur acnedenberi 

kornşu ve dost olarak kendisine 
lanı bir emniyet vermek için eli
mizden geleni yapmış olduğumuz 
~ovyetler Birliğinin Boğazlara a
lt teklifleri hakkında, doğru ol
ltıneı lazımgelen bcyanatm, h~ 
lncrnlekette hnyret uynndırmı!J ol
duğuna ipret edelim. Bilhassa 
~eni bir Finlandiyn harbi. Bo
~azlarda knrada havada ve de
tıiı.de üsler talebi. Rumanya ve 
llulgaristnnı işgal edip karadan 
dahi Boğazlara kadar inmek te
~ebüsü, Führer üzerinde Sovyet 

Ço klar 

~r Birliğinin diğer cenup Slavln
tıle de birle§erek Almanyayı çcm 
ber içine almak tertibi teşirini bı
takrnıştır.> 

«Türkiye Cümhuriyeti Hüku
lneti, dün bir beynnname ile Al
:ranya - Sovyetler Birliği harbin
~ bitaraf kalacağını ilan etti. ln

IUtterc ile Amerikanın ne vaziyet 
'1acağını henüz bilmiyoruz. 

«Unutmamak lazımdır ki, yal-
~~. ~çinde bulunduğumuz harbin 
lı~g~~· içinde yaşadığımız asrın en 

uyuJc hadisesi karşısında bulu
rıtıyoruz.> 

Sovyetler Birliği -
Almanya harbi ve 

Avustralya 
Başvekil Menzi?. 
nin beyanatı 

'' - Hit er yine 
Yolsuz bir hare 
kette bulundu,, 

a lı n 
ölüyor! 
Vişi, lngiltereyi 

protesto etti 
Vichy, 23 (A.A.) - D. N. B. 
Fransız Hük\imeti lngiltere hü 

kiimetinc bir nota vererek lngiliz 
!erin Fransız Somalisindeki icrn
alını protesto etmiştir. 

9 haziranda lngiliz Hükumeti
nin murnhha!1 sıf alile General 
Wavell hakiki ultimatom mahi
yetinde reami mektuplar ve ta
mimler göndererek Fransız So
malisinin General de Gaulle ha
reketine iltihakını istemiştir. Aksi 
takdirde Fransız Somnlisi ahalisı 
şiddetli bir açlık abloltıwna ma
ruz bırakılacaktır. General Wavel 
niyetlerini snrahatle bildirerek, 
ş~yet Fransız Somalisi halkı in
e. illere ile birlikte harbetmiye 
muhalefet ederse ablokanın der
ıal ~iddetlendirileceğini tebliğ 
·miştir. Tnrihte benzeri görül-
1emiş bu ultimatomun manası 

tamamile gayri mümbit bir top
rak üzerinde ynşıyan halkı tedri
ci fnkat muhakkak bir ölümle 
mahvetmek demektir. Bu halk, 
<endı vatanına karşı isyana mec
ıur edilmektedir. Mamafih Fran
.ız Somalisi ahalisı Mare,.'181 Pe
ain 0 e sndnkatıni müttefikan bil
hrmiştır. Son ıki ay içinde İngi 
z ve de Gaulle kıtalnrı tarafın-
' ;ın çevrilmiş bulunan Fransız 
~malisinde yaşıyan 2000 Fran
zdan ancak beşi de Gnulle tam
ına geçmİ§tir. Bunlar da şüpheli 

.dmselerdi. Şiddetli bir nbloka 

1 • Marcayumda 
Fransızlar daya .. 

nıyor 

2 - lngilizler, Ku 
neytara'nın şima 
1 inde ilerliyorlar 
Kudüs 23 (A.A.) - Ordu na

mına beyanatta bulunmağa me
zun bir zatın bildird1J!ine ,göre 
Vichy kuvvetleri Merca •um'un 
etrafında muhtelif noktalan a
nudane müdafaaya devam et
mektedrrler. Bu mınakada, şeh
rin şarkında tel örgüleri vücu
de Retirilmiştir. 
Aynı zat Mercayum mıntaka

sında A\'usturalya'lılarla Fran
sızlar arasında pivade ateşi tea-
1!isine devam edildiğini ilave et
m~tir. 

Kuneit:ra'dan gelen İnt?!liz 
ı:olu memnuni"ete şayan bir 
surette şimale doğru ilerlemek
tedir. Nezze etrafındaki mınta
kada ve Şam'ın ~malinde ateş 
teatisine devam edilmektedir. 

Sahi'! mıntakasında bir deRi
şiklik yoktur. 

* Helsinki 23 (A.A.) - Akşam 
20 ye doğru Sovyct elçffii, Hari
ciye Nazırı B. Wittfos tarafın
dan kabul edilmiştir. Mülakatın 
neticesi hakkında henüz hiç bir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

--o-

Sovget teb'eası nezaret 
:ıltına alınıyor 

Berlin 23 (A.A.) Stefani ajan
sından: 

Polis şefi Himmlcr Almanya
da ikamet eden Sovyet tebeası
nın virmi dört saat içinde en 
va'kın polis lkomserliğine müra
caaat etmesini emretmiştir. Rus 
tab iiyetinden çıkan eskti Sovvet 
tebeası de aynı suretle hareket 
edecektir. Bu emir Bohemyn v e 
Moravva himaye idnrcleri ara
zisine de samildir. 

30 Alman 
tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra, 23 (A.A.) - İngili% 
Hava Nezaretinin dün akşam nq

rettiği tebliğ: 
Dün öğleden eonra İngiliz av 

tayyareleri büyük kuvvetler ha
linde Manş denizinde ve Şimali 
F'ransada harekatta bulunmuşlar
dır. Bunların yanında giden Blen
heim tipindeki bombardıman tay 
yarelcri Manş limanlarile müna
kaleyi temin eden Hazebrouck 
eşya istasyonunu bombardıman 
etmişlerdir. 

Bir çok Alman avcılarile kar
§ılaşmalar olmU!J ve bun1nra ağıı 
zayiat verdirilmiştir. Avcularımız 
30 düşman tayyaresi düşürmüş
ler ve yine avcılarımız ve bomba 
tayyarelerimiz diğer bir çok düş
man tayyaresini hasara uğratmış
lardır. Bizim bir tek tayyaremiz 
kaybolmuştur. 

Sovyetler-Almanya 
harbi Kanadada 
nasıl karşılandı? 
Ottawa, 23 (A.A.) - Alman 

yanın Sovyetler Birliğine hücu
mu Ottawa'nın resmi ve gayri res
mi mahfillerinde Almanyanın git 
tikçe bütün dünyayı fethetmek 
arzu ettiğinin bir delili olarak le 
lakki edilmektedir. Bu son hücum 
ayni zamanda lngilterenin rnü
kemtJJe) müdafaasının ve Alman
yanın Sovyet maddi kaynakları
na olan müstacel ihtiyacının da 
bir delili addediliyor. 

--<>---

Fin cephesinde 
Resmi tebliğ ------
ovyet tay-

On iki gece ardarda 
devam eden bir akın 

yareleri Fin 
donanmasını 

tahribe çalı-

ne taraftar 
Şanghagdaki Rus 

gazetesi saat başına 
bir nüsha çıkarıyor 

rinin fikri : 
Eger Rusya, Al
man teklifler ini 
kabul etseydi_-:--

Sabotaja karşı ted· 
birler alınıyor : 

Ş.nsbay, 23 (A.A.) - Sov
yet - Alman harbi haberi Şang
hayda çok büyük bir heyecan u
yandırmıftır. Bu heyecan bilhas
sa şehrin beyaz ve kızıl Rus mu
hitlerinde göze c;arpınaktadır. 
Hararetli bir kalabalık bugün öğ
leden sonra Rusların çoğunun o• 
lurduğu FTansız imtiyazlı mınta
knsına gitmiştir. Erkek ve kadın
lardan mürekkep grupların Rus 
~azetesi tayafından her saat başı 
neşredilen hususi nüııhalarda son 
haberleri okudukları görülmekte
-:lir. 

S tal İn ye
rinde d·u
ramazdı, 
devrilirdi ! 

Metro istasyonlan 
askeri nezaret 

altında 
Moakova, 2 3 (A.A.) - Moa

kovn0 nın umumi bahçelerinde bü
tün gün oparlörlcrle emirnameler 
neşredilmiş ve askeri marşlar ça
lınmıştır. Yeraltı trenlerinin ha· 
rici jstasyonlarına dnha fazla nö
betçiler ikame edılmiştir. Halk, 
sokakları doldurmakta ve radyo 
:teşriyatını dinlemektedir. Alman 
hücum\ı her ne kadar bu sabah 
erkenden yabancılardan öğrenil
mişse de vaziyet B. Molotof'un 
beyanatile Sovyet halkına ılan e
dilmiştir. Halk haberi süku .netle 
karıılnmıştır. Moekova Rad>osu 
\'asıtasile havn hücumlarına karşı 
tam karartma ve diğer pasif ko
runma tedbirlerinin alınması em
redilmiştir. Karartmaya yollardu 
giden bütün nakil vasıtaları ve 
trenler tarafından da riayet edil
mesi mecburidir. Yüksek mektep 
bitiren genç Sovyet vatanperver
leri Harbiye Komiserliğine gide
rek orduya kabul edilmelerini is-

Bir beyaz Rus rnembaından 
Reuter Ajansına bildirildiğine gö 
•e Şanghayda bulunan beyaz Ru~ 
arın .çoğu tamamile Sovyetlcre 

müzaheret etmektedirler. Bunlar 
hükUınetle millet arasında sıkı bir 
işbirliği yapıldığı takdirde Al
manların durdurulabileceği kana
atindedirler. 

ltalyan ajansı if şô. 
ediyor: 

• • Almanya, nıçın 
Ukranyayı 

zabtetmek 
istiyor? 

Çünkü burada 
buğday vardır, 
demir, şeker, kö· 
mür,alominyom 
vardır •.. 

n• ve RUS' Celiğinin 
' yüzde kırkı Ukran-

yada istihsal edilir ! 

Nazi' [eri yıkacak 
her vasıla iyidir. 
~------~---------
Binaenaleyh, Bir• __________ ...:;'9...-------

1 eş i k A m erik a, 
~-----------------s o v ye t le re yar· 
dım edecektir. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Al
manların Sovyetler Birliğine te
cavüzü bugün Vaşington'da ko
nuşulan yegane mevzu olmuştur. 
Zanncdildiğine göre şayet B. Hit 
ler Moıkova'ya bazı talepler ser
detmi ·se buı1lar o kadar ezici ol
muştur ki kabul edilselerdi Stalin 
ktidar mevkiinde kalamazdı. 

Burada söylendiğine göre, Al
nan ordusu Sovyetler Birliğine 
~rşı harekete geçilmek için ısrar 
.::tmiş, fakat B. Hitler bidayette 
reddetmiştir. Tahmin edildiğine 
göre Sovyetler Birliğindeki yiye
cek ve ham maddelerden istifade 
edildiği takdirde lngiliz abloka
sına meydan okunabilece~i ilcrı 
üriilerek nihayet B. Hitler ikna 
edilmiştir. Sovyetler _Birliğine 
karşı yapılan hücumdan lngiltere· 
ıe karşı yapılacak istila teşebbü
.. ünün sonsuz bir vadeye bırakıl 
dığı manası çıkanlmaktadır. Şim
di bahis mevzuu olan §ey tecavü
ze karşı mücadele eden müttefik
lere yapılan yardımın Sovyetler 
Birliwine de yapılıp yapılmıynca
;ıdır. Realistlerin fikrince Hitle
rizmi yıkmıya yardım edecek her 
vasıta iyidir. 

temişlerdir. 

So'llyel tayyareleri 
şar kz Prusya üstünde 

Londra 23 (A.A.) Alınan tel
graf haberlerine ~öre Sovyet 
tayyareleri dün gece Şarki Pru~ 
ya üzerinde uçmuşlardır. Maddı 
hasar azdır. Bir kaç ölü ve ya
ralı vardır. 

---o 

Başmekaleden 
devam 

Ba ı Birincide 

emniyetsizlik, sonra bir ha}rct 
uyandırdı. Ve saatler geçip de 
toskovadnn bunu nak:ıeden bir 

resmi tebliğ çıkmayınca hayret 
arta arta bir infial derece ini 
bulmağn ba~ladL 

Çiftçi, i çi, münen•cr. ynrı 
ıniinevvcr, kadın, erkek, genç, 
.ihtiyaı herkes birbirine sornırık-
tadır: • 

A.ICanberra 23 (A.A.) -- So\'yc 
A.~n vaziyetinden bahsede• 
tie UStralya Başvekili B. Men 

rapmıyn memur lngiliz makam-
• rı maksatlarına varmışlardır. 

\1nrt ve nisan aylan içinde ço
~uklar arasında kafi miktarda gı
Ja alamndıkları için ölenler var
lır. 

Londra 23 (A.A.) - Dün ge
ce bombardıman servisine men
sub İngiliz tayyareleri Afman
vanın şimali garbi mıntakasın
da'ki hedeflere yeniden taarruz 
etmişlerdir. İngiliz tayyareleri 
muntazaman on !ki gece Alman 
yayı bombardıman etmişlerdir. 

/ışıyor! 

Roma: 23 (A. A.) - Stefani 
ajansı iktıı;ad \'C saıl!lyi bakımı~ 
flnn Sovyetler Birliğinin ka,lbı 
.nesabesinde olan Ukranya d:ı 
,,eri bir Alman ileri hareketinin 
büyük ehemmiyetini ve .akisl.e
rini tebarüz ettirmektedır. Fıl
hakika ,·alnız Ukra11ya Rus buf 
dayının .. yüzde ~tuz Ü(~n~, ~a~
nr sekerinin yiızde ~·ırmı uçu

Sovyetler birliğinde 
umumi kanaat şudur 

---o---

•- Ne demek? Sovyetler Bir
liği İstanbul ve Bortaz1ar üı.e
rinde bazı isteklerde bulunınak 
sevdasına neden tutulmuştur?• 
•- Boğazlarda bazı noktnla

rın işgaline liizum göm1ck ne 
demek? Acaba Sovyetle:r Birli
~. kendi emniyetinin Boğaz!ar 
vasıtasile ihlal edilmiş oldu~!· 
na dair bir delil gösterebJlır 

s demiştir ki: 
"~ S~.~etler Birli,ği mütec~ 
1akch dovuşmeğe hazır olduj11 
lı:es · de; bu yeni hadisede her 
~ ın nıkbin olması için sebel 
·~Jlirr vardır. B. Hitlerin hareke· 
1r anya bufu:laylannı Bakıl v 
~n ~trollarmı istihdaf etme 

itar;nıe manidardır. Avrupa' 
ları~ ,Y~Pllan ablokanın Almar 
dar .t.~raf .etmek istemediği k n 
Sovy llluessır oldu@ aşikiird 
heye et-Alman harbini bildirf' 
su,. ~anlı haber B. Hitlerin y o1 

bir if:rek?tlerinin yeni' ve taı 
ve Ort desıdir. Haber vermcder 
<lan ;da ~aki'ki bir sebep olma 
l3n-ı· .. : llıtler yalnız Sovvetlc 
leri 1;

1ne karşı ·giTişti,ği' te~hhü 
la kaı azan itibare almamazlık
nelllı~anuş, bu taahhütleri c1ğ 

~Lir. -

Yeni bir 
Sudet! 

Hırvatistan Alman az 
lıgına büyük imtiyaz

lar verdi 

D.N.B. Düşman tayyareleri
nin dün gece Rhin mıntakast ü
zerinde uçduklarını itiraf etmek 
le beraber bu akınlar hakkında 
malumat vermemektedir. 

Bir Amerikan gaze
tesinin mühim bir 

iddiası 
---o---

Alman yanın 
Sovyetlere ta-

llelsinki. 23 (A. A.) - Stefa
ni ajansından: 

Resmen bildirildiğine ıöre bu 
abalı saat altı ıile )'Cdi arasında 

Sovyet tayyareleri Finlilndiyn 
arazisi üzerinden bir ka( kere 
ı~arak hiç bir hasara sebebb•ct 
vermeden iki Fin harb gemi ini 
bombardıman etmişlerdir. So\·. 
vet tayyareleri Alsknr sahille. 
rindeki istihkamları da bombar 
dıman etmişler ,·c buralarda 
'angınlar çıkarnn~lardır. Hasa
~at ehcmmiyetsizdir. 

Tmku adalarında bulunan di
":er Fin harb gemileri de born
"ıardıman edilmiştir. Sovyct 
ta:yyareleri memleketin cenup 
'osmı ii:zerinde biiyiik bir irtifa
-la uçmuşlar ise de bomba atma
ınışlardır. 

nii istih,.al etmektedir. 
Bundan ba ka Sovyetler Bir. 

liği Ukran~·a'dan i~t.iy.acı oln_n 
kömürün yi.izde ellı~ını, demrr 
madeninin yüzd ealtmı' üçünii 
tenıin etmektedir. 

Ka za klar 
muzaffer 
olacak
ıa rdır 
-4---

Ukran~·a Rus çeliğinin yüzdf' 
!<ırk i.i(iinü, ham maddelerin 
viizdc kırk sekizini, aleminyo
ınun yiizde kırk ikisini, mağne7.
Yomun yiizde elli be ini temin 
etmektedir. Sibirga, ka/kasya ve 

Bu zenginliklerin i letilmesi- Ukranya halkı harbi 
uin veva murakabesinin Ru91.ar-
d:m Aİmanlara geçmesi Sovyet: sevinçle kabul etti f 
ler Birliğinin akihetinde kat'ı 
bir rol oynıyacaf!• hu rakamlar- K·ıyef bom· bardımanı 
dnn anlao;ı}maktadır. 

mi?• 
•- Sovvetler Birliği ile ar•· 

nuzda bir do<;tluk pnktı ,·ok 
mudur? Sovyetler Birliği 2l 
yıldır denm eden komşul.~l!'u
mnzun diirfü;tlü~nde-n şuılhe 
etmefe neden lUzum ~örmfi • 

tilr? "f t .. 
•- So,·~·etler Bir1i.ii "' on ~o 

muka,·elesine imza ko~·m~tş b_ır 
devlet değil midir? _Tiırkı~·enın 
hu mukaveleyi tatbıkt~ go<;tcr
dii{i dikkat her de,·letın "'n 't?ı
!i'ınt celbcder bir der~r~~·;j bul
mu kcn 50,.,·etl~r . BırlıJ!ı, . bu 
umumi kanaate ıstıra'k etmıyor 

nıu?• 
~--~--<>~-----------------

S talin b l oş av anmadı 
t Başı Birincide 
e asken 

<iafaa ha ve! yal'dımcı sivil mü-

Zağreb 23 (A.A.) - Hırvat 
devlet Reisi. doktor Paveliç, Hır 
vatistandaki Alman ırk grupu
nun muvalcltat vaziyetini taytin 
eden kanunu dün imzalnmşıır. 
Kanun Alman e~alliyetine siva- arrUZU JapOD
set, kühir ve tktısat sahalarında l 
müsavat temin etmekte ve mil-
li secivesıni oldu~u ~ibi muha- yayı korkut
!nza ederek Nasyonal sosynlıst 

Hava m~ha!!l.!ınfil umumi bir nefret ! 
Rusya nekadar I l j,;;va tebliği: uyandırdi 
d b•ı k la yan Londra, 23 (A.A.) - Mos-a yana l ece Roma 23 (A.A.) - İt.üyan or- kova R11dyosu Sovyctler Birliği

Ve yine herkes hugUn sab:ılı 
\"C öi{lc 2nzetelerine gö:ı l!ezdi
rirken birbirine u suali s-r-
1n:ıkta idi: 

~11 hazır~~ ıkları yapılmıştır 
ıcapları göz a~ ~odern harbin 
Yapılmıştır. S nunde tutularak 
S<mcdenbem a0

VVet Rusya iki 
b . evarn ed ıtaraf bır nıüşahid en harpte 
blr çok dersler c:ıka kalmış ve 
ten ilk! bahardan ıt~~ıştır. Gc
:Yet ordusu baştan ba aren Sov
~nsik ve takviye edir _Yeniden 
teşaı Timoşenko'nun~ ~e Ma 
daima şuoln:uştur: cTaİırnUS~uru 
Çartlanna uymalıdtr> arp 
t Sovyctler Birliğ.inin her nıı 
t a~~sında yüz binlerce kimse ;~ 
~"utçülere ikarşı koymak ve 
ıı:U·htelif diğer pasif müdafaa 
i:ı~~etlerinde çalı~a~ üzere 
t' t~n ilkbahar mcvsımınde Ye
~ı:~Uıniş bulunmaktadır. Yeni 
tive~~ ~ilen ve geçen

1 
sedne ~11e: tl'>Ud~ Rıren !kanunlara a mı ı 

il' afaa hesabına çalışan fab
"~ardaki mesai ~enişletilmiş 
t'nışt nlen daha ziyade arttırıl-

ır. 

alkidelcrıni bilfı . tuh.dit. s.er~e~t muştur ' 
kullanmak ve sıvası, fıkrı. ı'ktı- • 
sadi ve içtimai teşkilat mveda
na getirmek hnkkını vermek
tedir. 

1Nu.lu Sovyut t bliğ 
(Ba \ birinci ahifcde) 

yiatn u~nh1mıştır. Yalnız Grod 
no ·ve Kri tiyanopol mmtakala
nnda düşman bazı muvo{faki
rtler elde edebilmiştir: Hudut-
nrıınızdan ancak 10 - 12 kilo

;nktrc içeride bu1un::ın bu mın
n b~llar " Almanlar üç kiive gi

re 1 ıni lerdir. 

ya~~n;:;n. tn~yarcleri ha2ı tay
e~.danlannuzı bombardı

man etmı<:{" o·· al .. ır. u.şman her ta-
r ta gayet şiddctı· b" uk b le 

2 
.. r •. c· ı ır m a e-

• 0 ~ıuş ur. 65 Alımm tayya
resı duillriilnıUştür. 

---o---
Japonya, mihver
den ayrılmak ka
rarını verecektir 
Nevyork 23 (A.A.) - Ncvyork 

Times gazetcsınin Vnşıngton mu
habir i yazı~ or: cAmerikan hükCı
meti mahfıllerındc, A~manlar n 
Sovyetlerc taarruzu neticesinde 
Japonyanın yakında yalnız mili -
verden ayrılmakla kalmıyacağı 
ayni zamanda Almanyaya karşı 
cephe alacağı ümit edilmekte
dir.> 

Buiddia her ne kadar garip gö
rünityorsa da muhabir bu kanaa
tın, bir hafta evvel, Hitler'in, Sov 
yeHerc taarruz edeceğini tahmin 
eden mahfcllerde ileri sürüldüğü 
ne işaret etmektedir. Almanlatın 

duları umumi karargahının 38.~ nin her tarafında heyecanlı sah-ı • •- Mosk?vadan hala bir tek. 
Nevyork 25 (A.A.) - Ne\'york numaralı tebliği: • neler olduğunu ve vatanper~e~a- zıp gelmedı: neden?• 

fimes gazetesi cAmerikahlar i - İt ı.., • tau~•areleri Maltn u- ne nümayişler yapıldığını bıldır-ı Ev~t r.tden? hir !i'ak<ıa(!:uı • n. 
·in elzem olmayan her tayyare - a.J an a~ '• · k ı · ·· ·· ·· S"b' d b"l h " . d cere,,.an eden ınuharcb"· me ter ır. . k" rusuıııın ı ırvn a ı nıem an• 
nın· Avrupaya nöndcrilmcsı zama " eı n «! ,, ~ R d d d ·ı ektedır ı: · 1 w ~ • d w ı ~ n ında Hunicane tipinde n ya a t-nı m "d ' :;ı şe ıre ugrayıp ugrama ıırın 
nın ın geldiğini yaz.maktadır. Bu- ... r e:-n. H . t h r tnraftn aynı ır. ı b·ı .. ' 1 d"kk ti t :zih d 'k" hır tayyare düşürmüşlerdir. ıssıya . e . l k ti i 1 ı e, ~ur at e ve ı . a e, av. 
'lun neticesi şu zaman a ı -ı m .s- Orta Akdenizdc av tayyareleri 1 S~v~etl~r _mıll~.u ·mfaeam eecı'eece"k vve 1 \ 'E' tek7.İhi itiyad edinmi. ~tn!' 
h büyük olacaktır. Rusynya açı- h 1 tını mud.- e T j ~ t1 Hırlı 
lan harbin Amerika içın muı.ir ol miz İngiliz tayyarelerinin ~ol.undu ı·: .. rpr ~~erse ölecektir. Milyonlar- ~!1sds a,ant.sı ~·e 1:-'nodveyne C:k eıfo~ 

1 k 
· ı d. Bl nhe•m tıp:n c ...... . ··k' gı ev e ı, oer ı 

madığmı söylemek be;, hudc o ur. ·esmı er ır ... .. e . .. D' en Sovyetlı hu umet etrafında iddinlanıı Tiirkive:ve taalli'ık c-
Vakit kazandığım12.ı iddia etmek bir t.avya re du~t;ruln •. ul\tur. ı -ı toplanmaktadır. Alçakça bom- d l i . tekzib . "~ tavzihe ne• 
te bir cinayettir. :E1n büyük gayre ger ıki Blenheim da ltal:ı ön tor- b:ırdımnndan nefret duymakta o- den ~·~ nı g .. m1üyor? 
ti şimdi sarfetmeliyiz..» p;d.,lat ınm tay;, are c!efl lvpları tn lo.n Kief halkı en büyük askeri "

11 
uz.um ~ . · 

raf 1 C 
"n d ü ... ürülımüc.tür tı' f d .l . . . k Bn dtkk::ıtsızlık neden? Ve bu . • ~ · gl\yre n sar e ı mes1n1 ısteme • • b" ? 

Şimali Afrikada Mihver tayya- tcdir. Sibirya ve Kafkas ahalisi hntaettn scbe ı ne· 
bir ademi tecavüz paktı ile bağlı 
bulundukları Sovyetlere taarruz 
etmiş olmaları Jnponlar: Alman
yanın dünyaya ITT.fık;m olmak ni
yetini beslediğine inandırmıştır. 

releri Tobrukta düşmanın ıaşe de ayni hissi izhar etmişlerdir. :Mosko\•adnn cevap bckliyo. 
tertibatını, mevzilerini ve ~3r~~a Memleketin her tarafında söyle- nız: 
lar' nı bombardıman ctmı!? :~. ır. nen nutuklarda· Kazakların mu- Berlinin, l\Tolotofo atfederek 

İngiliz tayya .. elerl Bınaalzı duze- ıaffer olacağı hakkındaki itimadı ;\'aptığı ifş:ıat doğru nrn? değil 
. eni biı' akın yapmış ar ır. · d'l k h k · d" · mi? Japonlar Almanların Ruslara kar rınc Y . teyıt e ı mc ·te ve er ·esın ısıp- · 

şı seri bir muznffcriyet elde etme ı Şaı·~'i Afrıkada G~ndnrda !inle hareket etmesi ve düşmR.n\ Sovyetler Birliği, Tiirk mil-
lerinden korkmakt:ıdırlnr. Çün - Uolchefıt gc1rnı.ı.onunun hır taar- ezmek için esaslı gayret !!nrfechl- Jetinin dostluğunu ibınnl etnıe• 
kü bu tadirdc Alınnnlnrın cogra- ruzu neticesinde mühim düsman mcsi talep edilmektedir. Mosko- ınck mevkiindedir sanıyoruz. 
fi ve siyasi vaziyetleri Japonlara kuvvetlcrı kacmağa mecbur ol - va sakindir ve vazifesinin büyük-
taarruz için pek müsait olacnktır. m~lardır. lüğünü müdriktir . 

NlZAMETI1N NAZİF 



Sayt. 4 

Kahve 
bugün 

tevziatı lzmir Haberleri: 

başladı Fuar 
Ticaret Vckfı!eti tarafından .şeh 

rımizdeki kahve tevziatı hakkın
da hazırlanan lıste Vilfıyete gel
mıştir. Yalnız dün pazar olmak 
dolayisile başlanamam1~t1r, Bu 
gün başlanm~tır. 

---o---
1\lAHKÜl\ILAU 
ÇALIŞTIRILIYOR 

İş esasına müstenid ceza evle 
rmde, ma:hklımların geniş mık -
yasta ve toplu olarak çalıştırıl
malarına karar verilmiştir. Bu 
suretle hem cezada aranan us
landırma gayet-inin tahakkuku te 
min edilecek, hem de cezasını bi
tiren mahkumlar birer san'at sa
hiıbi olacaklardır. Buna göre, bü
tün ceza evlerindeki iş teşkilatı 
takviye edilecek, yeni inşa edil
mekte olan ceza evleri de bu e
sas göz önünde bulundurularak 
yapılacaktır. 
~----o~-~~ 

Kısa 
- Haberler 

hazırlıkları · 
Pavyonların tanzi
mine başlandı. Mah 
kumlara diploma 

verildi. 
İzmir 22 (Hususi) - 1941 İz.

mır enternasyoınal fuarının mev
cut cazipl:iklerine bir çok ilaveler 
yapılmaktadır. Fuar zamanı lçin 
yeni eğlence mahalleri vücuda ge 
tirilecek ve çok zengin spor ve 
gençlik hareketleri tertip oluna
caktır. Fuar esnasında milli pi -
yankonun İz.mirde çekilmesi te
min edilmiştir. Paviyon sahipreri, 
şimd'iden paviyonlarım tanzim i
çin faaliyete geçml~lerdir. Devlet 
demiryolları paviyonunun etrafı 
na bu sene çiçek tarhları yapıla
caktır. 

AMJ<.."RİKAYA 
GÖNDERİLECEK MALLAR 

* İlk okul bahçeleri bugün a- İzmir 22 (Hususi) - Amerıka 
çılnıı§tır. Bahçeler, her gün sabah- seferleri hakkındaki karar, şehri. 
lan saat 9-1 2 ve öğleden sonra miz tacirleri arasında büyük ala-
16-19 arasında açık bulunacak ka il:c karşılanmıştır. Bir çok ta-

ADALAR SULH MAHKEME
SİNDEN 

941/72 
Büyükadada :Hacı Necıp so

kak 7 No. da mukim iken ikamet 
gahları meçhul Panayot kızı Si
vastiça namı dı~er Slnastiça, Ya 
ni oğlu Ayasilao Yorgi Petrıdı 
oğ!!1 Ahilyaya; 

Olü Sava terekesi kayyumu 
Avukat İhsan Rüştünun aleyhi
rlıze açtığı 131 lira 25 kuruş ala
ca'k davasının duruşma günü o
lan 20/6/941 Cuma günü saat 
14 te ilanen yapılan tebliğnta 
rağmen mahkemede İspativü
cut etmediğinizden davacı bu 
alac,j?ı müsbet ve Noterlikcc 
resen tanzim edilmiş olan evra
kı rnüsbiteyi ibraz etmi.~ ve ta
lebi vechHe haklarınızda ~vap 
'karan itihaz edilmiş ve 24/7/941 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 te duruşma günü ta
yin ve böylece talik cdil-
miştır. Bu ilnnin neşrinin 
ertesi gününden başla -
mak üzere bir ay içinde i
tiraz etmediğiniz takdirde mah
kemeve kabul edilmiyeceğiniz 
hususu tebliğ yerine olmak üze
re füm olunur. 

Askerlik işleri 1 

Eminönü Askerlik Şubesinden : 

EN SON HAV ADtS 

1 Devlet Deniz Yolları ilanları \ 

22 Hazirandan 30 hazirana kadar muh 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

• 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

rıhtımlar 

- Salı 12 dt! (('unıhunyet), Perşembe 
12 de (Tarı) ve Pazar 16 da (Karade
niz). Galata rıhtımından. 

-Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 113 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 

-Salı 8 de (Seyyar), Perşembe8 de 
(Ülgen). Tophane rıhtımından. 

- Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de Çarşam-
ba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus). Cu
martesi 14 de (Marakaz). 
Tekmil Mudanya postaları Galata 
rıhtımının Karaköy cihetine yanaşır 
ve aynı mahalden kalkarlar. 

-Pazartesi, Çarşamba,Cuma 8 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca 
10 da (Anafarta), Cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane rıhtımından. 

- Salı 19 da (Konya), Cuma 19 da (Mer 
_ sin). Tophane rıhtımından. 
-Pazar 9 da (Ül~en). Tophane nhtı

mından. 

Çanakkale ila\'e postası -Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane nh 
tımından. 

Ayvalık hattına 

İzmir birinci sürat 

-Çar~nmba 15 de (Bursa). Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazat· 11 de (İzmir). Galata rıhtımın
dan. ve iki ay devam edecektir. Ço- cirler Devlet deniz yollarına mü- 1 - 337 doğumlu ve bu do-

cuklar, hocalarının nezareti al- racaatta bulunarak vapurun gı- ğumlularla muayeneye tabi (okur İzmir ikinci sürat 
tında aletli, aletııiz oyunlar oynı- dl§ larih.yle navlun !iatlaruıı sor lar, sıhhi sebepten dolayl bu do-

-Perşembe 13 de (Tirhan). Galata rıh
tımından. 

yacaklardır. mktadırlar. ğumlulara terkedilmiş) olanların Not: 
* Bukırköyle yeşilköyün imar Tacirler Amerikaycı bılhassa son yoklamaları 1 temmuz 941 

planlarının hazırlanmasına baş- t••t·· t' l tarı'hı'nde ba .. lıyarak 30 a;c;uıstos u un, zcy ınyeıgı, pa amut hü:a- .. "' 
lanmı~tır Planda. bilhassa sahil- sası ve miyan kökü sevkemıek is 94 1 tarihintte sona erecektir. 

Vapur seferleri hakkında her türlü mallımat aşağıda telefon 
numaraları yazılı ~t?ntclerimiz den öğrcn'ilebilir. 

lerın imarına ehemmiyet verile- temektedirler. Taciricrrn bu is • 2 - Yoklamaya gelecekler nü
cektir. tekleri alakaJar Vekaletlere bil- fus cüzdanı, mektep ve~ikasile 

Galata baş Accnteli,ği -Galata rıhtımı,Limanlar umum Mü-
dürlüğü binası altında. 42362 

* Talebe tatil kursları 14 tem- dirilmı~tu·. muayyen günlerde saat 9 dan 12 Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, mıntaka Liman Reis-
muzda açılacaktır. Kurslarda ta- 0 __ ye kadar suhemizde toplanacak liği binası altında. 40133 
!ebenin zayıf dersleri kuvvetlen- Askerlik l\leclisinde yoklamaları- Sirkeci şube Acenteliği - Siı-1kcci yolcu salonu. 22740 
dirilecektir. BU YIL EKii\f FAZLA nı yaptıracaklardır. * Darülacezeye ilave edilecek VE h •i 3 _ Yoklamaya gelecekler a-
yeni pavyonlar, binanın yanında- İ sag-;ıda yazılı günlerde oelmeleri 

l zınir 22 ( (Hususi) - Viluye. • .. 
ki açıklığa yapılacaktır. Plan ar lazımdır: 

timiz dahilinde ıbu seneki muhte-
hazırlanmış ve masrafı da temin A - Eminönü merkez nahiye-
ediJmiş olduğundan bugünlerde !:if mahsül zeriyatı vaziyeti cok si: 2. 4, 8 temmuz. 
in b 1 k iyidir. Pamuk tohum atımı h~e - o 

1 
İstanbul Levazım amirliğinden verilen 1 

harici asker kıtaatı ilanları 
şaata aş anaca tır. B - Kumkapı nahiyesi: 1 , * Çocuk kampları 30 ha7iran- men her tarafta geçen seneler • 14, 22 temmuz. 

da açılacak ve bir buçuk ay de- deyn ~tı.lıı olabrağkdyapılmkıştı1r. C - Alemdar nahiyesi: 18, 
vam edecektir. enı sene u ay rna su ünün 22, 24 temmuz. 

* Mektep çocuklarına ucuz fi. 15 hazirana kadar borsaya geti - D - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 
1 k · l rilmesi beklenmektedir. yat a ırtasıye ve yazı evazımatı temmuzda. 

temin maksadile tetkiklere ha§- ----o.- E - Küçükpazar nahiyesi: 4, 

İhale bedeli üzerinden '1, 15teminat alınmak üzere 5000 ıki- 1 
lo Sabun ve hikc.mi evsaf dahilinde 2500 liralık sade yağ alına 
caktır. Pnzarlığı 24/6/941 Salıgünü saat 14 de Hadımköy civa- ]' 
rında 1\ıiuha köyünde askeri sa tın alma komi'!iyonunda yapıla
caktır. Istdklilcrin belli va'kıtt:.koınisyona ~elmeleri. 154-5011 

h 1 1 v •• •• l\IAHK(JMLARA DİPLOMA &tvımıştır. Şişe pa a ı ıgı yuzun- VEKiLDi 6 ağustosta. Betiktq Askerlik Şubesinden : 1 
den on kuruşa satılan bir şişe mü- 4 - Temmuz ve ağustos ayla- 1 3 3 7 doğumlular ve bunlarla 
rekkebin, beş kuruşa satılması İzmir 22 (Hususi) _ Ceza e- rında bila ma~eret yoklamaların ı muayeneye tabi bütiin erlerin son 
mümkün olabileceği anlaşılmış- vinde açılan okuma ve ya~a }.aptırmıyanlar 1 11 1 No .. lı ~sker- yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
tır. Mürekkepler, küçük kapalı şi- kursunda muvaffak olan mah _ 1 lık kanununun 84 ve 8 S ıncı mad nünde başlanacak 30 ağustos 9 41 
ıclerde değil, açık ve tartı ile sa- kumların diplomaları merasimle deleri hlikümlerine tabi tutula- tarihinde hitam verilecektir. Yok-
blacakbr. tevzi edilmiştir. caklardır. lamaya gelecekler ellerinde bulu-* İzmir Maarif Müdürlüğüne Bu münasebetle evvela kurslar nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair 
Üçüncü Umumi Müfettişlik Maa- subesi reısi baş muallim Bay * vcsikalarile (cumartesi, pnzar) 
rif Müş:wiri Mustafa Reşit Ta- Gaffar, müteakiben mahkum ta- hariç diğer günlerde öğleden ev-
rakçıoğlu tayin edilmiştir. lebcdcn biri tarafındnn söz söy _ Eminönü Askerlik Şubesmden: vel Beşiktaş Şube binasına müra-* Bir gün içinde Belediye ni- lenmiştir. caatları. 
zamlarına riayetsizlikte bulunan İlk bir kaç diplomayı v.;ıli ver-- Görülen lüzum ii:lerine sakat Hariç C\Ube mıntakasında olan-
67 kişi cezalandırılmıştır. mıştir. Bunu r.ıüteakıp, imtihan- eratın muayeneleri yapılmaktadır. lar da bulundukları mahal asker-

* İkmale kalan talebeleri ye- da muvaffak olan ve diploma a- Bu muayeneler için tayin edilen lik fUbclerine miirncaatları ve bu 

t<~PA RA 
' BAYAT YAIUŞINL .. 

· DİREKSiYONUDUR. 
~·"'~--

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
~er ıemekteD 10ma liııd• il'c •r. a11Dtuamu · 

, .. diflerinlzi fınaJa7UUL \ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat B'ankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sçrmayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her n evi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Jaa ikramiye· \·eriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara dcnede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 ,, 500 .. 2.000 > 
4 ıt 250 s- 1.000 > 

40 > 100 lt 4.000 > 

100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 » 40 > 4,800 > 
160 > 20 » 3,200 > 

DİKKAT: H~plarındaki paralar bir ielle içinde 50 lıra. 
dan aşağı düşmiyenlere .ikraınıye ~ık.tığı takdirc1e % 20 faz. 
]asile verilecektır. 

Kuralar senede 4 defa 11 EylQl, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

tiştırmek üzere Üniversite Yaban lan mahkumfara yard m s~ven müddet dolmak üzere olduğun- zamanlarda yoklamaya gelmiyen
cı diller Mektebinde bugünden i- Ier cemiyeti t<ırafındnn hcdiyelc: dan raporlarında veya nüfus cüz- ler yoklama kaçağı addedilerek T. 18 BANKASI 

İı>ARUİNİ Biu.&a 1$ flANKA51NDA 1 
İK~~ 11e...~A,p A Ç4R 

.~-~~~~----~-~~- ~ 

tıbaren yaz kurslarına başlnnmı§- verilm!ştir. danlnrındn snknt, siltıhsız: ve gay- haklarında As. kanununun mah-
tır. Kurslara hariçten istiyen mek ri müsellah kayıtları bulunanların sus maddeleri mucibıııce cezalan-
tep talebesi devam edebilecektir. acele şubeye müracaatları ilan o-· dırılacakları ehemmiyetle ilun o-* Çanakkale Sıhhat ve İçti- Bayan Bedia Müd· lunur. lunur. 
mai Muavenet Müdürü Doktor - --------
Halit Barbaros Amasya Müdür- deiumumi muavi· re şamih olmak üzere yeri bir tec; ENSON HAVADiS 
h.iğüne tayin edilmıştir. kilut yapılmaktadır. Y .. ıd mse -

*Trabzon Halk.evinde bir ki- n i Old U venler cemi~ eti tarafından acılan iLAN FİYATLARI J\:uruş 
tap sergisi açılmıştır. Şimdıye kadar 1 tanbuh bırinci kurslara devam eden kad nlar-* Tamirine karar verilen Bo- Ağır ceza mahkemesınde hakım dan başka, her mahallede bu ev
iaziçindeki tarihi yalıların tesbi- muavinı olarak çal an Bedia Söy safı haız kadınlar tesbit edilmek 
tine yakında ba~la~acnktır. Bu iş- lemez, İstanbul Cumhuriyet Müd tedir. Bunlar, kendılıerine en ya
le Müzeler ldarcsı meşgul ola- deiumumılig~ı· mu • ,. t . kın mıntakalarda uçılar.nk kurs-1 avın. gıne ayın 1 d t• t' l ki 'h . 

B.ıı:;l k maktu olarak 
l 'nci sa) fa santimi 
2 > > )) 
3 > 
4 » 

> » 

5'l0 
300 
2UO 

caktır.Ü A M'"f . ledilmiş vç vazıfesınc ha lamı-ıtır. arka yedıs ırı ecife er ": ıl l•ykac 

* Çüncü Umumı u ettıs Bavan Bedı'a m .., IAh• ı· vu uun ı a vaz eye çı:ıgırı aca -• -< , u .. vın sa a ıye ı- l 
Nazif E1gin Ankarnya gelmı~ ve le Istanbul lVIüddcıurnumilıiği tcş ardır. Abone .•ar'''lr•· 
mm takasına ait meseleler etrafın- kilat tnda yer alan ilk kadın adli- '1ÜSKÜDAR HALKEVİNDE 

rkiyc Hariç 
• çin için 

da vekaletlerle temaslara başla- yecimizdir. Kıymetli adl.yeçimi- Dün Üsküdar Halkevindc bü-
mı~tır. ze yeni fnaliyl't sahasında da ba- yük bir spor bayramı yapılmıs -

* Edırnede, su baskınlarına şarılar temenni ederız. t r. Gccid l'(~Sminden sonra istik-
karşı yenı sedler yapılmaktadır. o la marsı çalınmış, direklere 
l"ler temmuz sonun .. kadar tama- Türk bayrağı çekilerek mlisabn-
mile bitecektir. HAS'l'AUAKİCİ kalar kız ve erkek atletler ara-ı * Lise vı- orta mekteplerde Yl:I'iŞTİRl\IEI{ İÇİ 'N sında muhtelıf ntlct·zın mUsaha _ 
121 bin talebe okumakta ve bu Gônüllü hastabakıcı m!kka Iı! kaları ve muhtelif hareketler ya-
miktar günden güne artmaktadır. coğaltınak mak ad 'e biıtün şeh pılm•stır. 1 

- E,·et, hak1mıız 'ar· Bu 
ı:iiplıe uyundıracak bir Lal. 

h:ı) allerini giiriir bıfhi ohı) or • 
lar, o zam:ııı, gijzleri hih ihor. 

Senelık 
Alt nylık 
Üç aylık 
Ay'ık 

Kr. 

11100 
550 
275 
100 

Kr. 

1700 
1000 
500 

Sahip ve Bn;;muharriri: 
J'iiİZAl\iE'TTIN ~AZİi-~ 

Ku~Uk Tasarruf Hesaplan 

1941 İKRAMiYE PlANI 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı A(;ustos, 3 lklncitcşrin 
tarıhlcrindc yapılır. 

J 94 i iham iyeleri 
ı adet 2000 llralık = 2QOO.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 1' 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > -;-2000.- > 

35 > 100 > =3500.-· > 
80 l> 50 , = 4000. • 

300 > 20 > ;::; 6000.- > 

;y akı~da başlıy~ı 
1 i ntikam 
1 Büyük Roman 
---~-~- ----- -----
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Şirketi Hayriyeden 
Her sene olduf,'l.1 gibi hmcnc de sn) ııı halkımıza ko· 

laylık obnnk iizne l Tcmmuz,]aıı itiharen Uoğaziçinin 
her ııııııtaka ına malı u olarak 

Fevkalade Tenzilatll Abonman kartlan 
lrnzırlamm~ur. Sa~ ın yolculn rııırızın yirmi lıaıirandaıı iti
bart'u Lu kartları köprii ki~elcrilc itlarci merkeziye .kont· 
r(ll kıılemindt'n tedıırik edchilccl'klı•ri iliin olun.ur. 

--· ---------·--------------
r inh isarlar Umum Müdürlüğünden: 

1. - İdarem~z.ın Ahırpakı bakımevinde mcvcın 3500 kg. ıskartn çul 
mutcahhidı nam ve hesabına ıınzarlıkln satılacaktır. 

II. - Pazarlık 25/6/941 çarşamba günü saat 16 da Kabata~a Le"Jl 
ııın ~ubemız<lc mütc~ckkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Numuneler sözü geçen bcıkımcvinde görülebilir. 
iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ı>aatte teklıf 

edeccklcı i fiyat üzerinden ~<' 15 guvenme paralarile birlikte mczkfır Jto• 
rnıs.ronn miirncaatlnrı. c4738• 

Brr hafta soıı ra, janılnmıa 
kuıııandunhğı arulıamıı mira -
la) ]an tarafın<l1tn Perivu-a 
giunek iizE"rc kirnlandığ1n1 iiğ· 
rendi. Ve bütün yollarda araç· 
tırmalar ) aptı. Lir çok kimse
leri sorgu) a çekti, bütün tetki
kat 'e tahkikata rağmen mira
la) la çocuğu hak km da hir ma
limıat almak ka'hil olmadı. Bir 
ip ucu bir iz ele geçmedi. Bu 
da, ötekiler gfüi kim yunJuya 
gitti. 

kallıleri he) ccnrı ve enıli:.c. ı -

çinılc kalı)tmlu. 
1\larteıı diyor<lu ki: 
- i~ii' ii J)3rçalaııııık p~~ 

KANl-1 LO K A ·TAi 
y - · 

- B ı>ııi lıırak, ~en fena h ir 
:ıılaııı .. ııı. Don Pctro}u haber 
' t' n ('l'~iuı. 

Giizlt•riııı döndii. onu hırak 
ıu.ık. kı·mli'llli folilkett• iiriil..lc 
lllt'k ılı·ıııt"kti. 

turııfıııı ti t rt:nıöğc La~la<lı. Br 
y ı lac:ıktını az dah.ı. .. Nihn~ef 
keıu linı i top l aclıııı. l\Ierlı:ııııı~ı . 
ıwınıayı u1111ttuın,. olanca kıı' • 

vt·tiııılc kızın lıuğa zııı ı ~ık t ıııı. 

ölJiirılii rıı . Sonrn hii\ iik ı, i t 
torba altm aldı ııı, li rı;u ııa kot• 
tum, meyhan ede arkmla~Inrı.: 
ını buldum. Heni g:('miyc giit ll" 
ı-ii p saklach lnr. 

Fakat huna rağmen .Marten 
"6 Fctiı§ çocukla babasının kül· 
lerini uçurumlara fırlattıklar ı , 
eşyaları lokantanın duvarla • 
rındaki gizli deUMere saklayıp 
iMlcrini sn·adıkları balde çok 
korkmuşlırr, günlerce rahatları 

kaçmışh. 
Bazen, toculkla !bahasinin 

feci Lir ıey !.: . ve zengin olmak islİ) or,J ıını. 
- Hu Lir şey değil canım .. E.sir a<lıım 11a ıl zengin olur~ .. 

Ben lıu gihi i:.ler<lcu korkıııuırı· T;ııhii çalıııaklıı. lı ır~ızhkla ... 
Ehemmi) et iz şey ııılam doğra-· E'(pndinıin adı Don) ı•tro itli· 
mak ... Fakat Lu Lir çocuk, nıa Zengin, ) :ıkı~ ıkh lıir ıulum idj. 
snın hir ya\ rn olur a çok acı Kızdığı zaman e irlcrirıi ıııiit
şey. ·· Küçiik }orju, onun pl- hiş -.-ııreıte tlö' er, ırtlarmı kan 
\"ar~larını h:ı ıırlmlık~a deli gi içindi! }ıırakmh. 
bi oluyorum. Bilmem sana an· 
)attım mı? 

- Nc)i? 
- Wi} le bir ''aka ılaha geç 

ti baıoııııdan··· Epi eski çok acı 
bir hatıra bu. 

- Anlntnıadm. 

- Pek gençtim. Henüz 20 
ya~mcla ha var, ha yoktum· Ri 
y.o dö Jancroda esirdim. Hür 

Ben onun dairesiıuJe çalı~ı· 

yor, lıu::ıusi hizıııetlerinı• Lakı· 

yordum. Bir giiıı, hırlrnlarlıı pa 

ra gclc.)i. O günlerde limanda 

Lir Fran ız gemi i <fo ':ırdı, 

A nupa) :ı lıarcket etmek üzere 

idi. İ::ten çıktığım zaman, li -

manda gcmicilcrin toplandık
ları me}lıanc]c l :ı~ gider, on-

tM 
lnrla i~·~i içcrrdinı. fi'ran,.,ız ı;c 
ıııi~iuiıı l:l) falarııHlıın IJa:1.ılari

le lıur~tda alılıap olıııu~ttın ı . 

Aklıma ko) ıl 11111. tur Lrı !ar • 
ılan bir k.açın ı ~almağa karar 

vcrıliıu. Ceınici dostlarımın } a 

ıııııa gide,·ek, .Aııllı:ırda akla

ıııwuk Fraıı'a) a gidocekıiııı. 

Don Pctrt). her ak~anı aralıa 
ile geı.pıehi iti) nt ctuıititi. O -

mm gezmeğe çü.-11·:1"!1 anti lı"k 
le<liın. ~nlcıı ııı.akl.ı .ıncn ça
lışına UiJ.ı .. ına gitıiııı. P:ır.ılıırı 

ıu•re) ı• ko) ıluf,'lııı tı eiirıııii;liiııı Kız ı ,:,ağ bırakmak i~iıne gel 
hii) ii!ı..ı;e lıir ılolıı ıltı. Dıılalı ı ıııcrli, Jıoğazımlnn ) akal11dnu, 
kırımık gii.ç olın.ıılı. Hn i~i Ht· tırııaklıırıını gırtlağına geçir -
parkı>ıı kaııı açıldı. kiiçirk lıir ımğc. ı-ıkınuğa lıaşla ılım. Kız
kız içeri ginli. göılcri lıii) ii - cıığı:t. çırpıııılı. çabaladı. bil • 
ıııiiı; lıiıldctlc hım:ı lıuk ı yıH"ıltı. nwnı na ı l olein. elimd en kur· 

Dohılıııı kırık olılıığıııııı :ıl- t ıı lıl ıı , f ı knt kaçaına<lı, ora)a 

tın toı•balanlaıı lı i r kaçm ı ıı çı- ı lü:tii . 
karı lıııı~ olılıığıııııı g(irıııiic;, i.) Ölrıı i i..-; nıİİ)ıHi? Sağ m ı yılı 
aıı1nııııı;ll. Ncfıet ve istikralılu yoksa'? ... Anl,.ıııak için eği l • 

lı.ıııa lınkıyorıln hu eı•kiz ) 11 ~ 111 ıliııı, göğ ... iiııii dinlemek i l e • 
d.ıki kız. 

Vazi~ ı•ti Jıa!H•J· H"r!'<•eği mu 

lnkl~ııktı. Tehlike hii~ iiktii. 
mnln olıırdııııı. lJPnıen gcrı 

dön<liim, kızın ii,.,tiiııc utıldım. 

cı nı·ı lıağırdı. 

cliın. i 1P o zaman mini mıııı 

ellt·ri yiiziime deydi, ura s ıra, 

onunl:ı oynadığını zaman, eli~ 
r in in a) ni suretle yüziiıne te • 
ınn ... ı lıatırıına gPldi. Bastan a· 
) a~ıına kadar hm; kec:;ilcliın, her 

Arada!ı yıllar geçti, kii~ii1' 
kızın ellerinin vözümıleki W 
m n mı hala lıi6e~liyorımı. Hii· 
la azap çcki}orum. Ne } 111111; 

şak ve sıcaktı Jllİ n i min i eller•• 
B u sıcak ve yuınu;ıak tcııı :ı.s • 
miralayın oğlunun ellcriw le 
d uydum. Ve lıilsen J\fartc11 ııe 
kad:tr a:r.ıı1ı ve ıztıra p çd,.tiııı . 

Fctİ§ lıik~yo ini hitirinct· ],ıı 
şım çevireli, l\Inrtenc haktı o, 
çoktan uymuuştu. 

(Daha ı•((f') 

i 


