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~ ~ Alman - Sovyet harbi karşısında 
~eni Harp Hükiimetimiz bita~ 

raf lığını illin etti 4Jmuıya ile cari>i d.emokrasiler 
.aJey)ıiQde :wr do9tluk muahede .. 
nameıti ıiluMayan Sovyetı cr 
Baltık devletlel'ini :ilhak etmek, 
Flnl&ndi,yada mühim sevkülccyş 
nolrtalarmı ele geçirmek surr. 
tile Aimanyaya karşı tahaffuı. 
tedbirleri ittihaz et.me)i de v
nutmıyorlartlı. Bugün sanki bir 
llhirbaz d('ğneğlninin tesirile 
•ahne birden bire değişti. Sov .. 
yetıer dün müşkülat f;lııde b1-
raktlkları d emokrasile :den bu. 
gUn yal'dan bekllyecek ve göre
btl~ek bir vaziyete geçtiler. 

Ankara, 22 (A.A.) - Reami tebliğ: 
Cumhıırivet hükiımeti Almanya - Sovyet

ler Birliği harbi dola.vıaile haaıl olan vaziyet 
müvacelaeainde Türkiyenin bitaraflığını ilana 
karar ·uermi!tir. 

Suriyede , 

.... ,..;a~t\'alçm Palm·r mmtakasmda 

no.ttanmız A1manıar1a, doı.tla· Vişi kuvvetleri 
~ Baal&r &l'Ulnda zuhur eden •dd ti" k t 
._... aÜli)'alUD en reci ça.rp•,ına- ŞI 8 1 mu aveme 
lanadıln Wrlnl tefkU edeceği Jm. 

.sar~ llayat:nda Cll ibret a · ı ed"ıyor 
ı..e. bir misal \ 'e den; ltbmeıl-
... Cirecıeji de ı&ubakkaktır. Biri- 1 Beyrut, !3 (A.A.) Son ha· 
~erljte boiuıımaya başhyan ı berlere göre Fransız kuwetleri, 
"-'"·etlerbl her ikisiyle de dost- Palmir istikametinde ilerlemekte 
lak müaucbetler' ~~ bulundu olan fn~iliz kuvvetlerine karşı 
hınu cihetle bıtarafh~ııı mu• 1 şiddetli bir mukavemet göster
ltaıua ile berabeı nkıil&~ ob.. 1 meğe devam ediycrlar. Diğer 
Jektlt ...... tıe birer bl~r müşahe.. 1 cephelerde vaziyette defitiklik 
• edeldUriı. . yoktur. 

..,..~ııcta azun miidd~t Al- Kahire, 23 ( A. A.) - B.B.C. 
~ tJe Sovyetler a1'!5mda fiti- ı dünkü resmi tebliğden sonra 
wtı ~, •ltnafereı ,.e husumet Suriyedeki a.Skeri vaziyetten ye
de,'l'tl6i vardır. Nazi Alınanya Pi'· ni bir haber gehnemiştir. Resmt 
hl A l'nlpanm Boltc,·lkUie bl'll tebliğ V~i kuvvetlerinin Şam
~r luıdut kalesi gibi me,·ld almıs dan •çekildiklerini. şehrin hür 
e s;arp dilnyumm minnettarlığı · Ftanaız kuvvetleri ta.rafından 

.. lcazanmrttır. B_u dUpnan~ na• ~ edildiğini, Suriyerun diğer 
lflfllr tçtn adeti b1~ "mentfi Vllc"- .mıtıtakalanmrzda mtıııarebele-
d& ~J. Danfılda he. ~ ll . · • 

~;,;ı;;;;_"'k.;:'...;,.._.ert Libyada 
ilblrARSnı addolanuyordu. yoktur. 

Fiütrcr, btt lmklmıız "'yl 'de ' ___ ..., __ ~ 

Rumen kıtalar• 
BESARAB1ADA 

BOLGRAD'r 
ALDILAR 

o 

General Antonesko 
Başkumandan tayin edildi r 

laıl(ı.n daln.lnc sokmak · 'harHcMI'" 
.. göatentl Çöalril prp dedetle
ıt aJ)uc& •uyayı kendi tarafla. 
..._ "eıeltiederek Almanyayı çMlhfıT 
"-"ne almaya raJlfhklıu'I halde 
""'~'*olamadılar. Dh sabah 
~ilüeıtınlzl açhinoız um.n nıunl 
..\hlııaa ol'dularmm So' yetlerc hü
e11111 ettiklerini bh'denbltt. öiren · 
dibe. buadu iki sene ent-1 de yi• 
fte MT 8&bM Almanya He Sov. 
Yetler arumda bir ademitean'iiz 
Ve c1GMlak maalıedeluımeslnin 1mo 
l:aludt6nı chıydak. •ffalbukl Fran · 
... ve tngtHz askeri heyetleri 
llOlko,-.da AlinanJ& aleyhinde 
167& Mr ukerl uzlaşma huırla• , Rükreş, 23 ( A.A.) - Mütte. 
lllakla metP)c1tU~ rek Romen • Alman cephesi JnJo 

Sovyetler pek ..;,lak bir oyun mandanlığı umumi karargihı ta-ra--.. ve diplomatlamun rafından neşredilen birinci ı-. 
..ıttellt mevsalar üzerinde nagi.. liğde bildriildiğine göre 22 Jıui-
.... nlmlUtıJe bir kutuptan df.. (De\•anu 4 önclhle> j 
ier b~ at1J1abllmekteld meha· 
nı& ve lmhlllyetlerbae dünyayı 

~Si Bu harb~n ilk buyuk 
le UlJMdıyor ld lılrlblrlerlne me- t k 
lmet. kaWUyet. ve manevra lstJ· an çarpışması 
dadı ~ pyet ayık ve 
den' paırt.oaerler lı;arfılappakt& • Yazaa: 

dırl&r. Yüzbafı · Ernat Frei-
~ demoluullfrlyle RuAlann h V J I ld .... ,.m ...... a.ıtık devletJerbda erren on ugen e . 

htlrrt)'et ve ltUklAUnl feda etme- 'lank Tallaru ln•llMDClıNlı 

Almanlar 
Görülmemış 

muazzam 
kuvvetlerle 

Sovyet 
hududuna 

taarruz ettiler 
o 

Almaı tayyareler• 
dalgalar hAlinde 

Hava meydanlarile 
istitiklmlara ve 
kıtal tahşidatına 
baskuılar 

--- o 'lasa7 

1 

1 

1 1' L 1 it( . . 
ı G ı 

iki günde 

Almanlar 58 tay
yarer kaybettiler 

Lcmdra, 23 ( A.A.) - B.B.C: 
l~iliz tayyareleri. Şimali Fran· 
sA sa.hilleri üzerinde 30 Alman 
avcı tayyarest düşürmüştür. 
İki gün ~ında. Almanlar. 7 tn
~iz t&yyatWine mukabil 58 tay• 
yare kaybetmişlerdir. 

Kahve teni tali
m name~ı geldi 
Ticaret veWeU tarafından buır. 

ıanan kahwe tev.ı taUmatıaameııl bu 
•bah vt,ıVete •~lm1§Ur. VUlyel ve
aair allkadarlar wna göre hareket 
edeceklerdlf. 

CEBÇEVE 

Sovyetlerin 
ilk harp 
tebliği 

iki mıntakada 

Almanlar 
bazı muvaf

fakiyetler 
elde ettiler 

--<>----

Huduttan 15 kdollll1te 
çer de 

3 köy 
işgal edildi 
65 Alman 
tay-.,1arest 
düşürüldü 

,,, ~ ~ 

Lontl'fa. 23 ( A. A.) - B.JlC. 
D.N.B ye göre Sovyet tayyare_ 
leri. dUn şarki Pnmyada bazı 
mıntakaları bombardıman et
miştir 

suıgarisan 
Soyyet:leı:le 

miinasebatıpı keıüror 
Roınu, 22 (A.A.) .::.. Stefani ajan. 

aıııuı IMZ&r aqmı Sof)'MlaAı bUdlrdlti
ne #!re. Buigarlat.&n ile SOV)'e~r bir 
liğt arasında diplomatik mıın.aebeUer 
pek yakında kesilecektir. 

Pİ-cııbur~. :n <AA~ - l!5l0vakya 
cıım1ıuriyelf bugün So~yeU~r bVUfl 
Ue diplomatik mUnaAebetlerfnl kamlt 

tir. 

... ~ ve anlan Ruslara tesUm ey• 
a...emek fda LoDda De Paıisln "Tallkmı, ani olarak llılr ltendele ,_._..il..._ ve ..uaetten ı- düfW. Şoförtln l'•Pö c11re1u1,..,_ s 
Jeıt gebıııdidr. .Fakat Almanya ~rpmııtı. &tırap içinde kıvranıyordu. o ğ az 1 a r 
'ltllllan bıamnAk ~ bu Baltık Yaka& kendlnJ topladl; tankı ~dek-

Röyterin Moakovaclaki 
muhabiri bildiriyor: 

Alman 
tecavlizü 

Moskof Şekeri 
d~ Jetleıtnl Jloekovaya hediye ~_t· I &en çıkardı. Tepeye nnbfana Ulll8ll 

mekte mahzar görmedi. Bugun ' etrafıma baktım. Gerldeo çok iyi mu. u•• ze' r•ındekı• 
itte Od Bene el"·elld ba mtiıllvedde ı kelerunlt bir dtlpnaa tankınm bllylk • . 

t.ulalll olunuyor ve aradaki mlıım- topunun atır •fır Dzerlmbe çeyrUdl. s 1 Moskof ıelserlnl ben pek ııe-
km •ertnden bfr siyah çizgi rekf..

1
. ğlnl gördüm. Ben de aynı barekeU )'aP ovyet Sovyet eri , ·erim. 

ll:vor. ınn. Ondan evvel davranmam ~ Çocukluğunida, Büyükderedekr 
• AbnaaJ& Qe garbi demokrasi dı. Ne yazık ki manivela ukııpmıtı. talepler•ı gaf"ıl avlamadı yalnnrınİ tarac:aıımda, BUyttkdere--

ler ateyhtJMte bir dostluk muahc• Namluyu çevirmekte' ıer kalmıt&ım. deki MOAkof sefaretbaneslnc kar 
deDUIM!iııl bn.rayan Sol·yetler Dütman merntlel tmtl:an an-. ,.- Jı de-mirli •Ollkof sırhhsma ba'da• 
JWltdl devletlerfnl ilhak • etmek, laclı. Bir lkl!K'fsl 4t' bensin ud Hl e Memleketintizde hayret --O--- rak, (&YllD"1 MOMkof 'Jt'kf"rfyle 1. 
Flal&lldlJllda mtlhlm sedrillcen Neterlerlmdelt biri ~ Sovyetler birliği bir teca: çentik. Asil bir tek~rdi o! •. onun 
•olrt.alarau ele pç1nnek suretlle 'hakta ctunmk fayduaAll; eıll!lllt'w uyandırdı b ne makbul _...teker oklutuna be-
Almaa)'aJ'& 111.111 tMaffB tedbir- _ dllamDtUL ~ ,........ .e vüze uğnyacağını hiç ir alm ne811 ~. ~ldak 
ıeıt ıua.- eane,ı ele •etanıy~ 11:_.... _ . * o zaman aklından ıamu gözönlne getlrtp hatırhya-
lardı. Baıta 9Uld bir '1llhlrbaz Ça b U ı n ka t ...... . 
delneibdB ~ .ıme birden- "sam ~ . . us .. u çı nnamış ı ... =--..... Meekof lbtJkle-
lılnı dellftl. Sovyetler dtin möş· Q U' • n u· • b · k · · il. de ........ Bani ta luf'D ayaja 
ldllfi ~de brrütddan df'lllokra- Ü Q Un U Londra; 23 (A. A.) - Röyter setıldlee ...... IMt.lklerl Moskof 

.Uerden bqtln yardtllll bekHyecek H 'AB.ER makalesı ajansının Moskovadaki muhabiri lı.QI itle,........ .... seclyetiL 
ve -,relıillecek illi' vulyete geçti- • b·ıd· . r· 111 .. , ... ...,., MrWr ta«ayytitle 

AV 1 lnYO • ha -~-- • 
ler. 1 .Ankarada çJkan "Uluı ret11calıün ti .. zil a.11 ı __,,_ 

As DİDall IPHJe biı kadar MU· da v.İ~ Rıfkı A. Almanların kas tecavu Moaof kelllaealml uenkll Hl-
....... 111' beynelmDel mü••• gazetesinde =::!e~~.::.... "1-blnl 1ıaıu. ,Sovyetler Birliğini gafil avlama muyor mll8llliat HerMrl delgua 

ı! t a. f.ok kuvveti '-.ıı ________ ı.ıllllllıllll• . (Deftlm f belde) (~ .. u 4 ttncöd~) Ud heeedee illaret, .P• deklaran ...... ,, ............ ~ 

- Edebi ne.ir denemesi -

Necıp Fazıı Kısakürek 

8em •~ bir kelbne ! . 
'KeUmeni• (MOhkon) iMltlylc 

Mr fftJkak al&kası olM ~erek. 
Hosko,·a. .• Koca şehir! l 'umarta 
hiçimi kubbeleriyle; kubbelerin 
üstünde bir zamanlar gökyüzünü 
kafeslİyen tuiılh haçlarlle, şilte 
~fite kan, ktlrtdü a."lllerf ,.e ıöm. 
lekslz seftllerile koca Mosvoka ... 
A11yan11ı bitip A vr,ııpaaın batlama· 
dığı yer ... 

0 
'\'id.Or Hugo'au": 
Demaiq c'est Moııcou qut ıı'al· 

lume! 
Y.ann • . . yanan Moskova ! 
Dediği ~ir! 
lloüof, Moskof, pzel kelim<' ı 

Qaq babamın dadısı yetmişU.k He· 
cer tcalfaclan, Erenler Hyli malı • 
tan Plevne muhactrl DurK11n ala
ya kliıdar herketı bilir • 



Petronas habbalığ'l ilerlem. 0a a-...ı, durup durup hac çıkara.~, 
babası..-ım kolları ara~md?t &ğ!:van kara rrözlü, l::ra. k<ı~lı. heyaz 
te.."lİi kum gi~zelini ı?Öst~rdi; ona yaklaşarak elinden tutmak. 
ce!onP.k İf;tedi. Fnkaı Öicento cıkıştı: 

KoylUleı ona b"..ktıhr ve ancak 
o z:unnn meçhul delikanlıyı tanı. 

dılıır. Pc>tronns bir sC'ne evvel Gay 
daron:~ı ada.:;ından Ovacığa Pa
p:ıs M:ın: nJtis'in yanına amele o 
lnrak gelmiş; altı ay ga~;;l ~yi çn. 
lrsınış; la.kin bu arada papas:n kı
zı Po!lhrlyn'ya sarkınllhk etmiş; 

onu bn'lasmdan istemiş; kovul • 
muştu. c:a 'f 
sına do?!ru 

T'I ı kızın baba • 
Sikarak: 

- Pişman f>lacnksm ! Senin ba-
9ma öyle bir hclli açacağnn ki kur. 
tutmak için yalvaracaksın, faka. 
iş:Ştcn geçmiş bulunacak! 
Demişti. 

İşte yalnız para değil, bütün 
köyün ba!'lma bela açacaktı. 

Bu stradg, tepeden Cin Ali ha. 
ğmyordu: 

- Baba, ben Kara.kavak'la Bc
lcntcpcye gidiyorum; yarrlımır.ıza 

geliriz. 1%Jj!ııs bey.i.ne .i.rı haber 
göndr>rirım. 

Viçenzo da diğbı'.lerl gibi o ta
rafa balmuştı; faknt ne söylediği 
anlaşılamamıştı. Petroinas'a r.or. 
du. O ıınlntınca hızdı. Kimin oğlu 
olduf:'Uilu d:ı 83ylemfa olmalı ltl 
Koca Veliyi b'r a.n baştan ayağa 

kadar silzdil ve Petronasa emret. 
ti: 

- E .ıerlfe söyle, belki bürri. 
yeUerini para De satın a.lmafarı 

mUmkündür; falr.at oğlu gidip de 

bir ta.r.ır ha.ber verirse hepsi kı
lıçtan geçer.. İmdada gelecek 
ol:ınlar "ılrçok ölUden ve kUI yığın. 
lanndan b~a bir şey bulamaz. 
ı~r! .. 
K~a Veli bl:nu öb-renince oğlu

n3 do:'!nı haykırdı: 

- Bir yere gitme._ Sen gider. 
sen hepimizi öldUrccckler! Fena. 
lık yapmrş olnc:ıksm ! Orada bck-
1 •.• 

Cm Ali ister istemez yerinden 
k ımld.:uımn.dı. 

Viç":"JZO hu sefer Petrona.ııa: 
- Pollhrlya nerede? 

Diye sordu. 

P tromıs knlo.balıG:ı. ilerlcaı: o. 
rr. , dnn•T) dut up baç çrkaran, 
b~ı. .... ·n•n kolL.rı aramnda ağlıyan 
k 'ra ı;-. m, k ra k~ lı, boyu ten. 
lı n.um gilz~lini gösterdi; onn yak
ı r:ılc Plinden tutmak, çekmek 
1.-;t J. F:ıkat Viçcnzo çıkıştı: 

.3ırak onu. Daha hak etme. 
din! . D fineyi bulup çıkar <!'l Jnz 

m lesi kolay! Hnydl, Manyakla. 
le b raber kll!!!cye gel, bakalım! 

- Bu~yı gördııkten sonrn bC'. 
njm dr aklım alm3dı. Fakat Pet
ronas böyle hir dP&inenin var oldu 
ğunu ısr:ırln iddia ediyor. 

PPtronas söze karışıyordu: 

- Evet. .. Bı>n böyle işittim. 
- Kimden i.şittin? 

'Biraz düşünerek lkl isim aövle. 
di; Viçenzo o ııdamların çağrılma 

larmı emretti; geldilE:'r ve; 

- Böyle bir şr>yden haberimiz 
yoktur! dediler. 

-2 

BiR YAT •• ~CI," 
Viçeı mun kaşları fena halde 

ı;atılm!şt.ı. Gözlerini Petronasm 

gözlerine dikerek bağırdı; 
- Çıyan suratlı ~erif, eğer söy 

ledlklerin yalan ~ık rsa. senin ev. 
vnla dilini keserlllı, sonra dl"rini 
yüzerim: s"n tclleyı pt:.ıı.amasay

dm benim burada ~bn yoktu? 
- F..fendimiz, ben size duyduk. 

lamnı söyledim. Doğruyu söylo -
mezler kl.. Siz söyletmesini pek 
iyi bilirsin.iz. Mihrabın önünde ya. 
but günah çıkanlan odanın altında 
!mi'j. Arayımz ! 

VJçenzo, Paolinoya papası gös. 
tererek emretti: 

- Bunu §11 direğe bağla ve 
söylet. 

Sonra diğerlerine döndü: 
- Mihrabın önünü kazınız! 
Küçük kilil:cnin 1sa ve Meryem 

resimleriyle, ynldızlı haçlarla dt>
lu duvarlarmda kazma ve kırbaç 
sesleri aksediyordu. Bu de.hşı>tll 

seslerle bu manzara k npsmdn. 
Meryemin ~üındaki mini mini 
ve çtpla.k ya.vnınun gözleri ha.yret 
Jo b\lyilmil.ş gibiydi. 

(Devamı wr) 

Boğazda tenzilatlı 
abonman kartları 
Şlrl•ctihnyrlye her sene ohmğU gibi' 

bu sene de Boğnzlrlnrn ve Boğazı zL 
:rıırcte &'1denlcrc mahsus olmak Uzero 
fcVkalMc tenzllll.Uı abonman kartları" 
bazırlıı.mr~tır. Bir temmuzdan lttbnttı:: 
mer'i clacak bu abonmnn kartlart 
dUnd_:ı iUb:m:n satı~ çıkanlmUJtır. 

--0-

fviuğlada zelzele devan"l 
ediyor 

lufta. ı% (A.A.) - tki g11ndenbcri 
mıı'll.da Uç defa yer ııarsıntrst olmuy. 
tar. Diln sabah 6.M daki zelzele §ld-
deUlydi. Halk gene ı;adırlardadrr. 1 

Genç k zı b:lbastndnn Adeta zor- Vakit 
1a ayırdıhr; annesi onu teselliye Asmı Us, ''Sovyct • Alın.an harbi 

~alr ıyordu. knrşısmün Tilrklye., başlıklı maknle-

ŞJ~di herkes merak ediyordu. sinde diyor ki: 

Hangi d~flncdcn bahsediliyordu?. ''Almn.n • l;'fn • lhımcn ordulnn 
Yoksa kü,,Je onlaı;rn da bi!mudlğl Sovyet RusyB hudütlanın geçtiler. 

DUn rolıtanbcrl 2110 klloruetrcllk 
hır define mi vardı? Nerede bulu. genl:i bir ce;•!ıe üzerinde mllyo ın.rca 
nu~ ordu? D ~.uck kl papas bunu asker ımrekct luı.llnde<llr. Bu ııureue 
b 1l vordu ! O halde na.:;ıl olmuştu Jtuli v Alın3fı h ıdutWı da en aşnr,rı 
da l'l trono.s:ı söyjemiş veya du. nüfu<;u Uç l ın. milyon tutan dört 
yurmu tu. Bıınu öğrcniiktcn son. devlet ruıkerı karşı kn.rıııyn ge!mlş 

bıılunU'-"or. 
nı ı.····dc elbet b:ı~1mlnr:nın da ö..,.. "' 

r.ln.l!J~ur ki Sovyctler Birliği tılr 
l" nrr ' .i lf.ızımaı; ".lnkU hemen, ull~mı tecavüz p~rt.r ile tkl sene ı•v-
ben bepsl de, Mıı.,vakisl bu ser ,. ııınmn~11:;, ın .. ıı.ere ,.,, Frnaı.a 

sen h ten daha ye.kmdılar. afo~ hlm· h:ı.rp etmel•tc serbest bmık-
Vic;enzo l.:öye iç taraflnrd:ın lm- nıır:tı. ;\)ııı uıma.ııda bu d~\·lete tuı.rr 

levnmı1.1 \C gıda maddeleri \ 'Orn ~k 
d:ıt gE'lmesi mUmklin olan tek yo. vuadınde bulunmuştu. Fnkat Mo ko· 
la "ızcliler çrkardı; sonra kendlsi va ıuikCırııctl bu yurdınu kaf1iıhkın:ı. 
ötıde, dev k lıklı Paolino arkada, ynpmııdı. LehlstJı.rım t:ıl{siml, F1nl:ın

P etrona la Mruırak"s ve <laha bir. dlyıı tınrblndc t>ltanıfhk. rı:stoııya, 

k ç ki .. 1 de 0111.ın yanlıınndn oldu- Ll~ıuılıı. Lctony:ı giht ~ıtru w~nı

ğu ha1f!a kfllaeye g' t'lcr. lckı·U~rlnln llluı.kını tntlıll ve Row::n 
yad.an llas:unbyuncı geri lmnı:ı ma 

Bııaz sor.rıı onl::.rdau biri gö • muvnfııknt bu kar uıKl:ı.rdandır. 
nincJU ve köylUIC'rln en genç ve Almanya garptc ve ıslnıalde hnrp 

kuvli etlU rinden d5rt klı;iyf nyır. lınrekMlcrlle uğnış1rken, So\'J•etıer 

dı; onla'ta blrer de k3Zma ,.e kil Blrllğt en mU•,küJ 7..u.ma.aııırmda bn 
rek get:rtti: kllisf'yc girdiler. devleti kendi tnlı:pl Pini ı..abule ınoo-

ı bur ••tml~U. Bir• halde ki Alman 
Viçenzo :pap:ıs unyakJ.qdcn on orduları Avnıp nm..:ı:up tıruınelerlnde 

bin d"kn altını kıymetindeki defi. mUca ıc ederl:t?n ı~uıJ ordu ı\.lm:uı 
n nin yerini soruyordu. Pnpas va. mnr.at!f'rlyctıertnln ganimetlerini top

~rmıstı; kulaltlarma ~e gözlerine luyor gf!>I ı;örUiüyordo. 
lnanıım;yordu Bn kUçllk köytln, Sovyctler Blrll~I Atm:ın r.:ırerlerln· 

den S~"c- bu ,..lbt ı.-.•.r:ı.d~l:!r tcmlrı 
klı~ ık k!!!s,.,slnde on bin alt:nın .. " "'" " 

etmel;lc de lmlm'.Mlr. Bol.t}e\1zm rcjl-
bulundugunu iddia etmek l.çin in- mınl her t ura.fa. yıwm:ı't l<;ln tı:ırbtn 
tı<mın aklrr.ı oyn&tmnsı l!zmıdı. A. bUtthı Avrupa memlel{etlertnl yıpm

nk konuştu. Vlçenzo diyordu ki: tae.ın şekilde nmnıp g-ttmeıstne hh'.~ 

Garip bir macera 

vinden kaçan 
bir kız 

Hem kirletil d ı, hem de 
hırs!zhğa sevkedıl di 
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GedikpQ§adan kaçan 
krz. Büyükadada 

yakalandı 

Gedikpaşada oturan Yusuf ne ka 
1'Ulı Ayşe.nln 16 yaşlarmda biraz de. 
llşmen bir kızları vardır. Zeliha Göç 
mez atlında olan bu genç kız. talcrt 
ben bir ay evvel evinden çıkmış, bfr 
du-ı dônmem~tir. Bunun llzcrine 
kIZm arı. btıbası, zabıtaya müracaat 
ederek kızlnrmm kaybolduğUnu bildir 
mlşlerdir. Zabıta kızı her tarafta. a
rarken BUyUkadııda bir bırııızlık va.
kası olmU§, faili yakalanarak istlc 
vaba başlanmıştır. tııtıcvnp neticesin 
de lunm:m, Zeliha Göçmezden b:ııika 
kimse olmadığı anlll§ılmış, keyfiyet 
annesi ile babasına b!ldlrfinılştlr. ıs. 
tıcvnp ilerledikçe genç kız. b:ışına ~ 
len vnkayl ctraflle anlatarak evln1cn 
çıktığ: vakit bir kadıt13 rastladığmı, 
bu kııdmm kendlsinl MusWa adm 
da blrisi il<' t:ı.r.ı;ıt:rdığmı, Mustafa. 
nı:ı blkrtnl izale ettikten so:ıra hn 
mzlık yapıp çaldığı eşyavr kendisine 
getirmek ürore BUyUkadads tamnmıv · 
blr ailenin l'tUUDa hizmetçi olara1' 
g1.rmcslnl tqvik ve temin ettiğlnl, 

nihayet MusWanm bunda muvnff • 
olduğunu, vo birkaç gUn evvel de, 
bir gece, evin hanmıma alt b:ızı: ev 
yayı çalarak bir bohçııya koydu~u 
ve kaçtığını iUrat etmlştlr. 

Zelihayı kaçıran kadmm Mustafa.. 
nm ~..ard~ olduğU nnlll§ll~. 

Bütün suçlular, ve dava ile al(ıka. 
lılar uUn r.öbetçi mUddeluınumtsi ta
nı.fmdruı sorguyn çe~Ur. Dava
nın ahkQ.mı umumfyeye tabi tul!llmıı.. 
ama karar verilm'otir. Muhakemeye 

~ka bir gllıı 00.kılacaktır. 

Ortatahsil muallim 
kadrosu takviye 

edilecek 
131..ı.,<>iin lise ve orta.mekteplerde 1%1, 

bin talebe vardır. Maa.rit vekAteU or. 
la tahBIJ mwılllm kadrosur.ıı genişlet.. 
meğe k&rnr vermi§tır. Aync;ı. vckAlct. 
mekteplere gönderdiği Mr tamimde 
mut mevcudunun 60,ı geçmemesıpı 

bfldırml§Ur. 

Ka cada bir Ilınan 
yapılacak 

Kanbca koyunun Boğnziçbıdcki ku. 
çilk Geniz vaaıtalanna ınğtnak haline 
geUr'.lmesl için nlAkad:ırlnr tctldklcr 
yapmaktadırlnr. Bum.da bir m endirek 
)'ap:ıbı.cak vo sahlllcr tarandıktan son 
ra. b1r l!rruın le§kll cdllecekUr. 

met eden btr 81,yuet taltfp etti. :r.a.. 
hlrde Aim:ınya)-n ynn!an etmekle 
lw.rabe.r, ZAm3ll mmaa 1ngtltcre &a.
mfm;l meyleder gibi vuzlyctıer ta
kındı. 

İşte bOD gunlerc kndar ~r 

Blr llf.'inln bu tanı siyaS<ıtl kRT'jt m
da sllldit eden ve bl9 1r renk ver
mly<.-n Abnonyıı. Balknnlardan Adn.
lar dMliz.lne inerek adadan oo:ıya 

atlayrımk Olrlıli ııldikt:ın sonra 5h.a
dJ ynnnın Romı.;.n3ıı ile FlAl:mdlyayı 
aJmıştu ve 801.'l·etter BirHği ile bir 
hesnrıı~ h:ıreketınc gtrmt; ttr. 

Almanyııaııı Sovyctlcr momfeketl· 
ne lmrşı nçtıt'I bu harpte TUrklye 
bltaroftır. Tı!btl o~rak bJtaranık 

dıılroslnde knl"lc.'\lctır. • r~k htlklı. 

mrfüı rcs:nı bk t bl • , ll"n edl· 
ten bu bt rAflrlt, TUıi ' için h:ırp 
hAdlseleri kr.rşramüa ı. iz. \ "C ka 
y,to.,.,, lcalm.-ılc dnmcl{ olamaz. Bu 
cümleden olarnk ı\lman devlet reisi 
Hlföırln o°'retU •I bc)Wtll!!.~ içinde 
lıaklluıten ibret ve dtkkaUe okuna
eal< bir nokta m:'dır. ~r olotof 
Bnrlln" gittiği ı-.aman HIUerden 1. to
dlt-i !J('J ler anısında "Çanakkale ve 
Knradenl~ boğa'l.lannıtıı llsle r lmr· 
mıı.k m:ıkS3!11 da vnrmı,' O zamaa 
Alnına devlet rPf t $"1'1'Vrt d~r1 a. 
dnmmrn bu t.:!' ini roodrt:"nlş. 

Bu tı!i ·11:. ur.ni ohm'• blU' lliri· 
r.lyc \ 'Pklll t;'!Ukı:-il S:ıracoı;-lunun Pılos. 

l•o\•n e • h:lttnl \"C onıdn eıE"reyan 

etmiş ol:ın mÜ:mk"relerf bntulntlyor. 

R11 m• :n•!fp;-r~ "°""' ~ 

Et üzerinde ihtikar 
yapmak istigenler 

Etin ucuzlamasına mani olmağa 
kalkışanlar Milh Korunma ve Or i idare 

_kanunlarına göre mahkemeye verilecek 
Fiyat murakabe komisyonunun bu,. 

gün saat 15 te yapacağı topıı:ıntrya 

fC}ırimlzdc asıl toptancı vıızt.yeUnde 

ve Aııadoluda silrtıleri bulwıan tactr. 
lerl'l cUrtl sahiplerlnln tstanbuld& ~ 
yapan komlsyonculnn çağrılmışlardır. 
Bunl1u·2 b:ızı hususlar Ozertndc mu. 
htm tebligat yapılacaktır. 

Ekmeği beyazlat
mak için 

Belediye ofisle temas • 
larda bulunuyor 

l:>tanbUla gclıp glden sUril sahıplC'
rtnin ve bunların ııdamtannm mıı.lıul
ııne t.clgnı.fı:ır çekerek tstanbulda et 
tlyaU&nnm yUkselUlmesUıe Amil oı. 

duklarmm fiyat murakabe bürosuna 
ihbar edllcUğlnl ft tahkikat yapılmak 
olduğunu evvelce yaz.mı~trk.. Fiyat 
murakabe komisyonu tarafmdan k~ 
yun etl fiyauan kilOda bq kunıJ 

dll§Unlldükten • nra gene aynı hare
ketin yapıldığı kuweUi membalardan 
haber nlmmıştır. Hattt. ele bul iBim
ler de ~çmlştir. Burun toplu bir hal. 
de bu kimselere kendlleri hakkındaki 
kanaat bildirilerek et fiyatları dUş_ 

ınckt.c ve narhın daha ziyade lodlrll. 
ınesi ilzerlnde tetkikat yapılmakta 

ll«ın yaptıklan bu hareketin §lddetıe 
Ekmci( imali etralmdaki tetkiklere tecziye olımacağl tebliğ olunacak n 

dovam edilmektedir. !simleri ele geçenler tıu.ıinde tetkik. 
Bir kısım &lfıkadarlar una daha ıer tekemmUl eder etmez milli korun

!azla kepek UAve olundugu takdirde rna v.? örfi idare ltıınunlan mucibmce 
daha beyaz ekmek elde edfloceği mu. bunların ait olduklnrı makama \'eri. 
tnlcıı.s:ında bUlwımU§lardır. Belediye. 1

1 
ıeccği bildirilecektir. 

daha beyas ekmek imaline yarayacak 
unun tcm.1nl için toprak mahsulleı:i o. 

tısı ııe temas bnlindedlr. Şurası mu. Yaş sebze 1• hraca' 1 bakkııktır ki yeni mahsul otlsln de- · . ' • 
polarma yer~Urildiktcn sonra ek- • 
mek teşnı.si" cıeğt§tirl1ccekttr. Kooperatıl haz.alıklara 
· bQ§ladı 

Sökede feci 
bir kaza 
---().-

Valinin otomo~m 
anderasa yuvarlandı 

--0--

N afia müdürü ile sıtm:ı 

mücadele doktora 
boğul.nrak öldü 

Aydın 22 lA..A.) ,_ Kam ve ııab1oo 
ye te!U§lertnl 7apm&kta oian vall~ 
d:ln mat.atinde vllAyct natıa mtıöllrü' ı 
ve 1t1lma mücadele doktoru olduğlt 
halde Sökenin .Akköy nııh'yeslni tef. 
ti§ etmif ve Sökeyc avdet için Bat. 
nas geçidinden :Mcnd~reai g~erlerken 

AJır.anya, Slovakya ve :Macaristan.
dan yq meyve ve sebze talepleri geL. 
ınektedir. Yq meyve ve ııcbze tarını 
tooperatiil Dk parti olarak patlıcan 
•e domates scvklyatma başlıyacaktır. 
Atmarcyaya yn puan ııc tı;:..ı ihracatın -
dan al~an tecıUtıcler gözönilnde tutu. 
larait modern ambcJA.jlıı.r içindo ilıra.. 
~t bıızırhkwnna ~lanın tır. 

--:-0--

Halkevlerinde talebe 
için kurslar 

B!lttın h.alkevlcrlnde talcbelen y. 
ıoı devr-esi ımtlbanlarma hazırlıyacak 
ın;rsııır açılmasına karar verilmiştir. 
Uu kurslarda tıuınımq muai!lmler 
ılers Yerecektir • 

--o-

İnhisnrl rda yeni 
t ... yinle r 

bir ku.za neCcesiııdc otomobilin nehre' tnblsnrl:ır umu:n mlldUrlUğtl ld!U'C 
)'UVariamrıa.siyle natia medUrU, ıntnıa "'lerl mUdOrterfndeıı açıkta kalan 
mllcadele doktoru boğulmuşlardır. Vr:. Huırcm Şeren, ..,'ilmrUk ,.e in~Lla.rltır 

Hmtz Sabri Çıtak ile §Oförü bir m ucf. \•ekAletine bağlı t"tkDt ve murakabe 
zc kabfllnden kurtulm U§l&r drr. Vazı.. r• ls11ğıne, inhisarlar u .ıum mUdUr nıu 
re kurbanl:umdan doktor Zlya İşen. nvlnliklerine de tetkik 'e murakabe 
ntn blllunan ccacdi bu ak§am Aydına beyeU azasından F eyzi Al:ı.ds ile !& 
geUrilecckUr. Nafia mlldUrtlnlln cese- ' tanbul UltUn fabrikam mll~llrü Kem&! 
dl henüz buıunamaanştır. Hltml Sarlıcıı.n tayin edilmişlerdir. 

defler•, ölçWeri deği§ml§. tarihte yw 
bir ynprak açılmıştır. 

Radyo 
abu neleri 

O cretlerin bu ay sonuna 
kadar verilmesi lazım 
Radyo aboneıertrılD, kanuna v~ 

meğ'e mecbur olduktan abone OcreU. 
n.f bu ay sonuna kadar vrmclerl IA.zuı:ı. 
dr. Bu ay sonUDA kadar posta ve t.eı
gra! merkezlerine mllnıcaat ederek 
radyo abone ücrcUcrinl ftrmlyaı abo. 

nelerden 'bu Ocret ytızcfo 20 lllive Ut: 
yanı ıo lira yerine 12 !ira olanık a. 
lmacaktır. Bu cez&lı tahsil işi tem
muz ıılhayetine kadıır devam e:ıcccıt. 
Ur. ~mmıız nlhaycUne kadar c~zaıı 
orarak abone UcrcUertııl tediye etn·e
ml§ olanlara posta idaresince adrn~. 
rlnc birer mektup gı:;ııdc.rilcrek tcbl·. 
~at yapılacak ve 15 gün içfıtde ticrc:.. 
ierl geUrmel:ri iatcnecektlr. nı:•a 

mlbbet cevap verml,Yl'n makine ş •• 

hlpleri kaçak telsiz alıcı Alt-tl kulla:n. 
yor addolunarak adliye3e tt'vdi olur ... 
caktır. 

Aldığnnız msli'unata göre bu nyın 
ba§mdanberi ekseri aboneler Qcrctlerı. 
nl verml§lerdir. Ba ntsbet &eÇeD ttn -

ye nazaran taztadır. 
ffiı;o dolayısile Anad:ıluya gitm .ş o

lanlar makinelerini gfitUrmfl§,l'r 18& 
bulıınduk?an yerlerden, g6tflrmeı.ı -
lersc rndyo kartlarlle burac!'lk .,. 
mutemcdlerl vasıto.sile tstantald~J 

bulundukları semtlerden mdyo Ucrcll 
vereceklerdir. 

---o-

Bir işçi ırmakta boğuldu 
Turbnl (hususi) - Şeker fabrtkasr 

nU51yest i§çDcrinden Boyabatlı Şakir 
Acar yıkanmak üzere ka.a3banm lÇirı. 
den geçen YcşHırmağa gtrmf3, çamura 
saplanarak boğulmll§tur. 

--o-

Dün cezalandınlanlar 
Eyllplc Ke~er a.ra.smcb :f~lyen 

8161 numaralı otohU.<rte ıs, 369:5 mı.. 
maralı otoblıstc 2 yoıcudruı para alın. 
dığl l:alde b!let kcsilrncdlgt. 8031 pl!. 
kalı Sirkcct • Kocrunuatatap~p. ot.c
bUstlnd~ de 6 !tı :ı:!a yolcu nlmdığmdaı. 
znb,t tut•ılmuıı harelcct hııltndckl tr::. 
vaylardan atlayan 16 yotculbzı bt 
lira parn. cezası alınmıştır. 

---<>--

Adliyede yaz tatili 
.A.Al•y-nin ~- ta+ht on . .... W"'l"ltt......t .. 

ba§lıyacak 5 cylCılde bı;ecektlr. Tı

W gllıılerinde mlliıtaccl iııtcri görecek 
nöbetçi mahkemelcnn cetveli hazır. 

lanmaktadu'. . 

O ni er itede yabancı 
diller kurau 

lkmale k.ıı.!an talebenin yetl§tirilme.. 
81 llçıı bugünden iübaren Unlvcnıite 

ynba.nı:: diller mektcbındc yaz kW"t!la· 
rma ba§lıınacaktır. Kurelarn, barit• 
ten !&~yen mektep talcbcBl de oovam 
cdebUecektir.. / 

-----0-

Eğlence ·yerlerinin 
ta r ifeleri 

Beledıyc lktıs:ı.t işleri müdllrlliğ • 
nUn eğlence yerleri tarife.si ct:a!n • 
daki tekut, dalnıl cncUmcn tarnfmd.an 
tetkftt edllmlııUr. Encümen, tarlfclcı
do yalnız son vergi zamlannr i•abuı 

etmiş. tabldot flynt.mıı 25 kuruı. ıne • 
ruba ta yü:ı para. ilave tlkıınnı redd t
ıııtııtır • 

Şişhane - Azapkapı 
arası açılıyor 

Belediye, bir taraftan Atntürk kö ·, devlet adamlaımm Beıtlnde boğaz

lardan babseaneğt Türk d09ttatu ne 
nasıl lif ecJeblldlklertn llkıl enllr
mek m1lmkOD olmuyor.,. 

Yeni Sabah 
Hllseyln Cahil Yalçın, Alman. • Sov. 

yet barbın.i bahis lllwVZUU yaparak 
bunun asıl harp tızcrtnde ne gtbl bir 
a.k.st tesir yapacağını ve İngllte:-e ve 
Amerika ne SovyoUcr araaındak1 mu. 
nasııbeUeri ne dereceye kadar cleğ~t!. 
reccğıni tetkik etmektedir. Muharrir, 
Alntıı.n . Sovyet mUD&scbetlertnin 90D 

aylardaki seyrini tahlil ederek ezeUrn.. 
le dlyo'I" ki. 

E\·~t. Almanya. Sovyet Rusya.ya 
kal'§I btr hareket hazırlryorJu. Bu 
aşlld~.rdı. Tas ajansmm b!:- tara.!lı tek
zibine rağmen bUtUn emııreler bunu 
teyit ediyordu. Almanyanın blzlmle 
lmznıadığı paktı da, memleketimiz ha rUsllnU F&t!he ve Oradan Yenlkapı)" 
rlclnde, bu emarelerden biri sayanlar 1 bnğlıyncak otan büyük bulvıırm nı;r'
ekslk değildi. Fakat tazyikin blrder. ması ıç!n Unkapanı ile Zc)rek arasır. 
bire hıırp halini alacağına ve Rusya da t&imlAk olu:na.n bina lo.nn yıkılmn
lliı vo bol;ıc\ikllklc umuml bir hesap.. au:ıa <1evam ederken dlğer tarn!tnn 
laşma dcrC<'r ine varacağına ihtimal Şl§hanEden Azapkaprya kliprUnUn d • 
verenler az.;iı. ğer başma inen caddenin kcnarmdakı 

t.»!.mtıik olunan binaların yıkılmaamı 
ikmal etmek llzcredir. Bu kımnd~ 

yıktl:ıcak beş bllyOk bina kalm:otır. 

"SovyetlÖr Blrliğlnl9 Alıuanya Ue 
harp 1'..'.lllne glrrnW asıl Wırp rinıle 
ııt" lıl Mr ala! tC!llr yn.p:ı • ve tıı. 
gllt.r ve Amcrfıta Ue Sov 
smıl:ı.l•l mUııasııbetleri ne dereceye ka. 
dN' dcğl.Jtlrecıektlr1 Dk daklkada bu 
hopta bir fikir yürütmek kııbll deflliıe 
de müşterek dDşmanlan ola:ıları biri. 

birlerini d"9t hlasl!tmelerl lsttsnaeı 

pek az ol:ı.n bir knldOOJr.,. 

Vatan 
Ahmet Emtn Yalman. "Alman • 

Rus har bi,. ba§hklı makalesinde <ı7..o 
ctımıe diyor ki: 

"Birkaç sııat içinde dUnyanm maıı. 
za.rıı.sı tcmcllnde:ı de~l~L DUnlcQ gl'. 
r•· !1ler1 dOt.ınceleri bir tılrafa alır.ak, 

her ~yi bu,,"ilntb Taziyetine ~re ye. 
nldcn asar c'..tMk lbım3 • .Lbnuys. 
um R9P:,.a ~e. -,._~ ~L btı. 

B'Jg(ln z.arlar atılmış bulunuyor. 
Almanya, hnrhln ba§mı.la.n bugtlne ka.. 
dar olup bitrrucri kendi arzu ve 
prcruıiplne aykırı olarak go.rp devle!
lerinln sebcb olduğu bir yanlı§ gid~ 

diye kSl'§llıyor. Bu hatayı twıhlh için 
ille fırsatta ''MUcadelem., kitabının 

pren.iplerine döntllmllş ve cıarka kar. 
•• t.aTck,.te geı;ilı:nl§tir •• 

Ten 
Zckmya Sertel. "Sayyetlerle A'

ınıı.nıar harp halinde,, blL.'lıklı rnaka.. 
~Dde czcflmlc diyor ki: 
"Almıuıyayı. p.rp&a barlte dewm 

Belediye, bu yeni caddenin ba§rnda 
bulunan ııhşnp as~crllk ~besi biııa.s 
ile gene Beyoğlu itfaiye grupu tanı. 
fmdan işgal olunan blnaııın çirkin bi• 
maıwıra nn:cttJğtn.I T C cSaae.n ha.rnr 
olduğunu g6rcrck yıkılmıısma karar 
vermt:;Ur. Beyoğlu askcrlııt gubcsi ~ 
lt!aqe bu blnalıın t..rıhllye etmektedir 
Ay lıqrııd:uı sonra bu binala.rm yıkıl. 
mıuıma ba!tıuıa.cak ve burada yapıl. 
mal:ta olan çocuk bahçesi ~· ... 
lecekUr. · 

f'dm'kca prka cliluDl)-e ve Sovye4 Rm ZA.Yİ -1938 yılı öğretmen okuhm.. 
yaya~ UAnma medıur eden Mıhelı- dan aldıgım dlpJomayı zayi etUm. Ye
ler, Av rupada .ulbü w J-.I nizamı Dlsinl ~mıdan eıılds1n!n hUkmU 
J..-ıırınak w 9IKl1'a Anglo • Sa mıı.. rok~ 

Jet lerine ka~· IUDD bir kıt. harbine MevlQd GÜ?'rl 
glrcbllmi"k için Sovyct Rnsyanın uıı.. • * * 
gln ve hntı·ıtsuz kayruilil:ı.nı snıı;p ZA Yt. - 1927-28 das aenes1 eoDtJn.. 
olm:ı!c Uıtlyn.cıclır. llkııt Almanya, da Dnvutpa~ or ta. okuhmun lktncl aı. 
olmdl k:lmd.3 mUMvl L:u\-veUerlc çar. n:tcdan aJdığım tasdiknameyi myl 
pı,a.catı bir dlltrnanla ka1'91 tııarpya 1 ettim. Yenlırtni alacağı:ınd&ıı e8kl81nln 
Mil-duta lrtn Almaa • SoT)"eC. lmrtıl bWaııO yoktur. 
ar.. ..... ..,._.• _............, 1 N .. lr o-1 elJll fenli 



• 
1 Türk - Alman Japon so oto- M 

dost~uk paktı kabinesi fun nutku 
Almanyada bir sulh esen Bu sabah kuman- Alman tayya-

olarak tavsif edrliyor 

f~!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I Berliıı, fi (A.A.) - Paktın 
imzasının dördüncü gfmfi Alman 

danların iştirakile releri bazı 
toplanıyor şehirlerimizi ~diseıer , ......... , 

T arıh 
~ owuwo++V11 

alok Mehmet 
K ad ircan Kallı 

,gamteleri en göm çarpacak yer_ 
lerinde do:.--t.ça makalelere ve mü 

1 talealara devam eciiyorlar. 

Berlinde ikamet eden Türkler 
Almanlardan yüzleroe tebrik 
mektubu almaktadır. üniversite 
'"~ fen rnektep!erinde profesör _ 
ler paktm ehemmiyeti. Türkiye 
t'1rihi v.: Türldyenin mevkii 
hakkında hususi bir ders vermiş 

Tokyo, 22 (A.A.) - Yarı l'('S 

mi bir menbadan bildirildiğine 
göre, Japon kanibcsi ve ordu 
kumanda heyeti yarın salxıh 
BnşvekUln makamında fevknliı

da bir celse aktedeccktir. 

* •• 

bombaladılar 

!er ve Alman talebeler. 1'ürk ta- Tok.l/O, 22 ( A. A.I - D.N.B. 

Kızıiorduya düşma
nı 01ağlüp etmek 

emri verildi 
l~Yede Jiür ~. ıısızlarla !ebeler hakkında canlı S<'mpati bildiriyor: 
1 k r "' tezahürlerinde bulımmusl3rdır. YI z ·uvvetıeri. Vişi Frans11- ı Bu ~~şanı hariciye n~~:?Lin- Londva, !!2 ( A.A.) - l\1olo • 
e çarpışr)OOrlar. Mi:ti bir Deutsche AJlgemeine Zeitung ı de hancıye nazırının ~:Jıgınde tof radyoda beyanatta bulunarak 
k~~-olınaksızın aynı milletin gn.7.etesinin Ankara muhabiri servis şeflerinin iştirakiyle bir Alman kıtalannın ibu sabah sa.at 

e hl arasında harp çıkma. Ankara bitaraf mahfillerinin topl~ntı yapılınH?tır. Bu konfc• 1 dörtte hiçbir sebep göstermeden 

1 1
u yüzden bir çok kayıplar noktai nazarı hakkmda uzun bir r:ınsta ~Alman - Hus muh~a- ve ilanıharp etmeden Sovytcler 

e erı en çok esef edilecek makale göndermiştir. ~Iuharrir lı~:ıe .~lakadar rı:ı~e!el~r go~ill- Birliginc taamız ede-rek hudu _ 
dendir. Mandater olarak yazısında diyor ki: muştur. Bunu ~~t~lnp ~ı:rı<'.ı}:-e du birkaç noktada geçtiklerini 

e Yerleşen Fra~ıSS., !\lı!- Türk - Alman müna~betleri nazı~ Al~ b~~k elçısılc bır ve Zitomir, Kief. Sivastopol ve 
~nı;yetinden çekilmiş ol_ ihitra.zsız ve kati bir surette ta- .:ınatlık bır mulakal rapmış, daha bazı şehirlere hava akın -

.. a ?'ağnıen o cemiyetin ver- .. . . 
0

. ondan ;'°?~ da başv~~l prens ları yapbklarmı millete bildir -
.vekftleti bırakmıyor·, ke:-Jı. nyyun ct~1ıştır. linyanm en c- Konore yı zıyaret ctmıştır. meğe So'\n•et hükfunctile şefi 
, . hcmmiyetli noktnlanndan bi _ ·.; ~ vazıyetinde iken ba?knla. rinde. dünyanın tam ihtilii.f ha • o- Stalin tarafından memur edildi-

aret altında tutmakta de- !inde bulunduğu bir sırnd:.ı bir ğini bildirmiştir. 200 den fazla 
- ::i:rcor .. Hadisenin bu CI.'~ sulh eseri tahakkuk at,tfrmeğe Al Harı"cı"ye ölii ve yaralı vardır. İl' ok rb"et vcr.c~ek ma!:iı- muYaffak oliınması. Türıt - Al- man Tayyareler Finlandiya V-0 Ho • 

...: · man diplornacı.isini anlayış ve N manya topraklarından uçmuşlar. 
.. ye 1 'il ),j 1 · · · ecr f · · azırı dır. Topçu kuvvetleri aynı top -

1 
sa u erıı c rgılı~ ve 1 hıss ıfl ırakatım i9bat etmi!' - raklarda Sovu.:•t kıt.alan üzerine 

ı do. anmaları aıasmı:a tir. Bunda esaslı &art Türkiye . ·.T-Olduğu dıı yazılıyor. Bu mü nin istiklal siyaseti ve orta..~rk. Dün hır çok ·sefirleri ateş a<;mışlaröır. 
)
tle b r t?:nzete (Siroko taki hakim m<'vkiinin tanmınası Molotof beyanatına ııOyh• de. 

c1e .. r1yerirden de bah- idi. kabul etti \'tim etmiştir: 
~t., Bu t !"{l:to muhribi har- Türk siyaseti milli toprakla - Memleketimize karşı yapılan 
~ an .... tr.'m la büytik muvaf. rın ma.suniye. tini ve Türkiyenin lbu tecavüzün medeniyet tanhind" 

ll 
_ BerU.a; 22 (A. A.) - Almanya ,.,,,,.. e •- d"f ~.on- -•-· B' Al 

~er lf z r.dı ve n:ı.tırmır~- 1 harp öışmdn kalmasını İ"-lih<laf mm ,,...,a u ~rneıUR>dr. ız hariciye nszırı Von Ri.be.ntrop, bu ı ı ktt ttğ'ml d 
1{? r.a göre sekiz on Al_ eden bir milli müdafaa siyasc - mun ar a a e 

1 
z a emi t {'-

~e ız )tısı batırdı: sonra tidir. Diplomatik eser gu""tü. Bu. sahalı yabancr cllplomatik heyet.. cavüz paktına harfiyen r· yet et .. 
" :. !erler reisierini kabul etmiş v" · t'k B kt h'l"" ~ İN_:(' "eki meshur tabJiu.~ nun ilk merıhalCSİ crnbatta Türk • mış 1 

• U pa - 1 i1L1Indn harC'kCt ··ıt .1 '"'- kendilerine Sovyet hücumu tehdi.- "'iğim" hl bir ...... t d'l 
• 

,.... <t 1 i 0 ind(' .-3J~u: kahra. Bulaar AekJarasyonunun imzası ., ız ç zaman J.!t•ın e ı -v;ı b .. " ··1 "" u.: dine mukabele etmek Uzcrcı Al. · ti So tl B' "ğ' ı:ı · att1. oiü1tıştur. Bu dekliı.ra:; .. ·onu Hit - mcmu; r. ~c el' ırh ıne kar 
'1 ,, many:ı. tarafından ıılmnn kararı ıı t ·· ·· · · ~ 'l·ahut sı· .........,_,.,,, Akdn- !er ta.rafı.odan. gönde.n.·ıe.n ve. sı yap an ecavuzun bühin mesu 

,, • n"""' "' Ank ad k ı k şah bildirmiştir. liyeti Almanlarm fa.şist seflerinc 
. ~ ~frika sahillerin.de cc_ . ar .a ıyı. arşı .~n ı ı - aiddi.r. 
tan~ --·· -1. --ı.-.n .. ...; ş1 me.şaı_takıp f!tmıstir Von Ribe~n.,.t:rop:M'";;~,,..-..,..,n=oCT""'lo,.;.-.ı,.....~~1rı,. • ..-ı:~:~11.; 

'ğiıni.z \·~:~izim. ·: a.md yeli'' Almnnların umumıyet itıba • ~'[:~ırf aı mnnyanın Moskov~ ~eflrt Şulen: 
'l'ut • ·rcı ruzgıır ır. rile Türk milletine karşı hi~L t.ıerg hariciye komiscı-ine hiiküm<'. 

~ tarihinde bu isnii alan tikleri sempati yeni Türkivc hak İtalya bllyülc el~ Alfıcn, Ja.. ti namına bir nota tevdi etmiştir .. ·'f1trat vardır. Ona Sirrokko kmdaki. hayranlıkları ile kuvvet ponya büvük elçisi Oaimn, Türki- Bu notada Alman hükumetinin :Kı 
lt~ı~:anlar , eımişlerdir; ibulmaktadı~.. Alf!!anlann halen ye büyük elçisi Hüsrev Gerede, zıl ordu tılaylamun Alman hudu

hıı;~tı3"anların fırsat bul· ne ~aar .~ühım. bır gayre~. sa.r • İspanya büyUk elç.isi Dö Tomnon. durui:ı tahşit edilmesi Uzerine Sov 
Türk sahillerini ,.e Türk fettiklerını teslım t:de:ı Turkıye teros, Macaristan büyük elçisi yetlere karşı harekele geçmeğc 

"~i vurdukları ve Türkle. lb~ sempatiye iştirak etmekte - Sztojoy, 1sveç Büyük elçisi Rişert tkarar vc-rdiği bildirilmektedir. Bu 
~ tn.ukabele ettikleri 

0 
de- dır. Bulgaristan büyük elçisi Bad.. nota.ya SovyeUer hükfunetlnin na 

"Mehmet" düşman kara Bütün gazeteler, Ulus başta rnga.nof, Slovakya elçisi Cer- mma verdiğim cevabda Alman hU 
a ve düşman salıillerinde ol.n;ıak üzere bütl.!11 Türk g82'Jet.e. mak, Finlandiya elçisi Kivinuüd, 1 Ucümctinin son dnkllmya kadar 

bir sam ye.ligi.i.>i eser; Jennln maka1~1ennden fıkralar Romanya elçisi Rossi, Hırvatistnn Sovyet hükfımeti nezdinde hiç bir 
~ı mahvecierdi. ttalyan- nak:1etmel:tedır. elç!si Bemon. te§Cbbüste bulunmamış olduğunu 
~erdi? leri ve dost düşman 

e:sın dilinde ycrlc.~n bu ke. 
'l'ürkler Şoluk şekline 

~tıslar, bazıları tarafından 
ı...anı~ olarak "Çolak'' şeklir:
,~~ılmıştır; hatta bu yüz
~ whık Mehmet'' ı tek kol-

tırıecıenler ol.muştur. 
~ilk M-1...- t•· öl' .. .. d"' · • • auue ın uınu " 

181ne yakışan §ekilde Ye 
lS llıeydanmda oJmuştur. 
7~ senesi birinci teşrin'in 

llı }>az.ar sabahı Akdenizde 
Cri bulunı.n bütün Avrupa 

~eUeririn gunilr i::derı mü. 
ep haçlı donanma ile Türk 

1 .. 
:ısı arasındn lneıhahtı 
besi başlayordu. Şoluk 

(':ı!t o sırada (18) kadırga 
uv) kaliteden ibaret Türk 
~~ahına kumanda ediyor
~"§Illarun sol cenahtrdaki 
~e;- de nym miktarda idi, la· 
~.urk gemilerincfo-ı hem bü.. 
tii. hem de içindeki askerler 
· ·.Yeniçerilikten yetişen ve 

!erin nasihatlerine kulak 
Yan Derya Kaptanı Müez

.~de Ali paşanın JUzumSU~ 
~lıkeii atılganlığı yüzünden, 

ın.iktar ve askerce üstün 
1-haçıı donanma galip geldi. 

kenderiye beyi Şoluk Meb. 
11:thi11.e dli.,man safları ara

a.... sür'atle creçti: haçlı do
~In 6ol ccna. mı reviTdi; 
. __ ~r rampa ettiler ve g~üs 
l. nıuharebe ·e bn<::'adı. Şo. 
l~~t keneli kadırgasiyle 

düşman amirali Bar
u.ı gemisine saldırd1; 
'gonun sol. gör.üne bir ok 
etti ve yıkıldı; ertesi gün 

l.evendler amiral gemisinin 
. direğine kadar ilerledi.. 
'rııaptedilmek üzere iken ih? .. 
. l.o yetişti; Şoluk Mehmedın 
"hıi dört taraftan ıa rdılar; 

Mllezzinz.'.!.de Ali pa-
da başı kesilmiş, bir mır.. 

1acuna saplanmıştı. Şoluk 
ve arkadaşları son ne
.kadar döğüetüler'; .kaih
ökliller. 

Bu genç, şiiphesiz, çok defa, 
gayri ihtiyari bu gizli imalathane.. 
l<'rin ~ok tehlikeli olduğunu dü
§ilnmÜŞ ve gtlnlln bir.inde bomba. 
larla berhava edilebllccc<;ini sıt:, 

sık zihninden geçirmiştir. 
1ıtte genç nöbetçi, daima kendi 

zihninden geçirdiğine şüphe ohnı. 
yan ve en çok korktuğu facianın 

müthiş tuzağına kendi yakalanm~ 
oldu. 

Zira, Tuluzlu genç nöbetçi, sa
bahleyin gözü ününde hoaap me. 
munınun geçirdiği feci buhran. 
dan sinirleri fen.R halde bozulmuş 
olarak, bir mUddet kendi kendisi
lc rnilca.delc ctmiyf'! başladı .. 

Ruhunda gcsirdiği bu mücadele 
har halde uzun müddet stlrmiıg o. 
lncaktır. Çünkü ~luz1u nöbetçi, 
ancak, hesap memurunun baygın_ 
lığı hidisesiı.den bir buçuk saat 
sonradır ki birdenbire bir irade 
bof'.ıanması galeyanına uğnunı3tJ. 
Genç muhafız, ani olarak mUUıiş 
bir buhranla iradesini kaybetmiş, 
orada nöbet beklemelerine sebep 
olan gen~ Fransız mühendL<qnln 
çalıştığı atelyeye hücum et.mi§, f. 
~eri gırer girmez. deli gibi bağı. 

rarak ilzcrinde ta.,ıdığt bliyük eJ 
bonıbal:ırıru mühendi•l:ı Uzerlne 
ve maklneye yağdınnıya başla. 

mış, derhal mühendiııı, el.haclar ve 
kendisi parça parça olmuşlardı. 

1nfi1Aldarm ilk dehşeti zail olup 
~aşkmlık geçtikten eonra, facia
nın vuku §ekli öğrenilince bUWn 
nöbetçiler tevklf olundular. 

Sw'kast, maaleııef, teW.isizdi. 
Zira bUtün cihazlar, mWıendlain 

hususi plAnlan ve bdzat mUhen. 
dis bu ştddetli infilü:lt el bomba_ 
ıannm kopardığı kl)'&met içinde .,, ............ 

Ynzaaı 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. \1mıqha.m 
• 59. 

Çevtrenı 

B. D. 

Hadisede sabotaja ve suikasta olduğu için kendisinin aliı.ka Ye 

deliı.let edecek hiç bir .iz buluna- hayretini celbeden yataklı vagon 
mayınca biçare hesap memurun • memurunu hatırlıya.rnk, tepıas ct
aan §ilphe edildi. tiği adamlar ve o güne ait gordü. 

Filhakika hesap memurunun fa. · ğü gayri tabii hildiseJer arasında, 
ciadan bir buçuk saat evvel bu nakletmişti. 
nöbctçinlıı önUnde geçirdiği bay - Bu suretle yat.aklı vagon me. 
gınlıktan başka VÜJ>hGlİ hiç bir uey muru da e:le gCçirildi. 
buluııamamıştı. Fakat bu adam, emekli §imen-

Sıkıştınlan hesap memuru ise, difer memurlarmdan fazilet vo 
kendisinde sara hastalığı olmadı. istikamet takdirnamesiyle taltif 
ğmı iddia edince bUsbütün şüphe edilmi§ bir ihtiyardı. 
üzerine yüklendi. Bu adamcağızın da §Üphcli hiç 

Filhakika yapılan tıbbi muaye. bir geyi bulunamadı •. 
nesııide hesap memurunun sar'alı Bunun üzruine hiç bir netice 
olmadığı tesbit olundu. çıkmıyıın tahkikat yüzilsUi terko. 

Bu cihet tamamiyle anlaşılınca lımdu. 
heaa.p memurunun masumiyetine Esasen kırk sekiz saat eonra 
şüphe kalmadıysa da baygınlığ:rnın Fransaya taarruzun başlaması her 
neden Uerl geldiği bir tilrlll izah 5eyi mecburen silrüncemcde bırak. 
olunamadı. mıyn k&fj gelmişti. 

Hesap memuru, nihayet, atra. 
fmda.k.i dehşet ve tclf.§ yatışıp da 
kendieinc geldiği :wnan o sabah 
tren istasyonunun bü!oslndo gar. 
sona da bir fenalık gclmls oldu
ğunu batn-Jadı. 

Garson bu suretle meydana 

çıktı. 

Fakat ne hesap memurunun, ne 
g&nODun her hangi bir suika&t 
,ebekeaiyle alik•'•n göriüeme • 
di. 

Ancak. bll:fe gllr80nu da, aynı 

gece, buzlu l!rilt jçtiği halde titre. 

~en ve ~ 1eAa. haWe 8U'UIDll 

Ancak sonradandır ki Lil §ehn
nc gelen Cezayir yıklızı .Matild'in 
mesbur nıa.nyatlror casus Emlli . 
yonun çengel kadı:ıılamıda.n oldu. 
ğu öğrenilmesi üzerine hll<lise bu 
şekilde izah edilebildi. 

Filhakika Emiıtyonun bu şekil. 
de suikasta muvaffak oluşu, o vak 
te kadar mls.Ii görülmentli !ovka. 
tide bir bacUse idi. 

Bu hfidlae, Emlliyonun şöhreti. 
nf manyazlt~rlilJrtekf kudretini bU. 
ttin dünya na7.8J"lnda lebat et

ıml!ldr. 

yaynı~ 

llafız.ası olmı,\"all bir insanı tn
S&\'\ ur l.>dcrek bunu c rint: mm. 
zu ya.pmL! ~na.tkiir bilmenı , nr 
mıdır! :Fıt.mt onu lıatırJamı)ıuı 
ya hm: bugünün .içj ııde y sıya.n in! 
snnın ıstır:ıbı hiç süııhe yok ki t-0k 
Jmrlrnııçtur. Cir ~ün ('\\elini bil 
mlyen dimağ, bir gliu onrnyı mı
sıl tasan ur edebilir? Mn7.lsi ulmı
~ anlıırııı istikhali de yoktur. 

Dliı:ıiinccmizi fertlerden , millet • 
lerc te~mil t•dcl:iliriı. Bir toplu -
luk, bir f<•rttt-n ılaha zh·nde bu. 
günün ~f•rsindc• yarını 1a;a, 'ur ,.,_ 
der, yannı hazırlar, daha doı!nı 
hlr hblrlc y:ırm içinde y~. r. llnl 
içindt' istikbali a.rnmalr, bulmak 
't• yaşamak a.ıımk madden km ,. 
\ f't alma'kla miimkündür. 

Bunun Jrlndtr ki '\arhjcının suu· 
runu bulmus her nılllct mnzi~ine 
,.,. mazisinin aynası olım tn:-ihln~ 
Jcıymct 'ennistir. Uirtakrm tes:ı.. 
diırlerln :ııoruyia. mu,·akkat :tıidl • 
scıl<'r içcr..indcn peyda olmu-, t ii -
reıli milletler hile kendilerine bir 
tarih uydonn:ık i«;in e!lerindıon 
·~c•lf'n ~yreti ~-apmaktndır. 

Di7Jm için ~üphe Yok ki bu :r.ııh. 
metc lhtl~-aç yokt~r. Tarihimiz, 
insan dcnllPn m3hlfılmn ilk görün • 
ılliğii ~linden lmvn:tğmı nhyor, dün 
ya ':tadar eski olan bu tarih içinde• 
sn:ıı- f7, son.-;uz ılestan tar, hfüfıyr.

Jcr, ibret lcvh:ılnn, aeı ' '<' tat h 
haldkııtler 'ar. 

nlr t.arafhın da bıı eserlere 
:-,imdi~·~ kadar unutulrnu~ Jmlmıs 

bildirdim. Almanya tamnmilc mus 
lihanc bir tarzı har('ket ittilınz et 
miı:ı olmalarına r"~men Sovy€tle. 
-:-c tnarruz ctn"Jştir. Sovyetl"rin 
ibu rr.uslihnnc hareketleri faşlst Al 
manyanın mesullyetini vahirnle§
tinnektcdir. 

• • t ·y e.lerinin._ 
\ kıtıılarmın hiç bir zaman her 
hnngı bir hududa tecavüz etmedik 
!('ı ini ilan etmemi arzu ediYor. 
Bunu ilfın ediyol'Um. Çünkü Ro 
menler yalan söyliyerek Sovyet 
tayyo.relerini.n bugün Romen ha.va 
meyöanlanna akınlar ynptıklarmı 
iddia etmişlerdir. Bu yalan ve 
tahrikamiz bir iddia.dır. Hitlcrin 
mesajı :ı tahrik§.ınizdir. 

Alman krtalnrmın topraklarımı 
za t.ruırfuz ettikleri şu srradn Kwl 
orduya. a~ki emir verilmiştir. 

O vakıt, pek çoklarının nnza.rın. 
da bir !ant.azı. addedilen ve imkanı 
şüpheli görülen bu M.dise, bugün, 
C'&SUS akademilerinde tedris sis. 
tC'mlerine girmiş buhmu:yor. 

Zıra, vaka Emiliyodnn sonra 
manyntizörlUkte bu derece kudret 
vo muvaffakıyet gösteren olma
dı. 

Fa.kn.t manyazitör casuslar ara. 
smda bu usul, hayli tecrübe ve 
tatbik olunmuştur. 

Bu usule (Mesnıer) usvlü de. 
nilme.ktedir ki bu usulü .ilk kullan
mış olan meşhlll" Vjyanalı doktor 
Me.smer'in ismine izafet edilmek. 
tedir. 

Mnlüm olduğu veçhi.(' doktor 
Mesmer bu manyatizm usulünü • 
cn.nlı mahlUklara değilse bile, can. 
sız eŞ}>aya tatıbik ebnekte ilk mu. 
vnffaluycti göstermişti. 

:Mesmer, evinin bahçesinde me _ 
hur olan bir ağacı manyntl.ze et. 
ıniş, hastalarını bu mıın} atiunalı 

nğaç vasıta.siyle tedavi etmekle 
RÖhret kazar.mıştı. 

Bu manyatizmalı nğaca ehnl 
dokunduran hastalar. derhr 1 a 
ğaçta, bir eelktrik akümülatörü 
gtbi yığılınl§ olan mıknatısi cerc. 
\·anı alıyor ve kendi kendilertne 
mnnyatize oluyorlardı 

Mn.nyatizör casusları oilhu.85!> 
tetkik et.ıruı; ve kendisi de man. 
vatlz.ma usullerine büyük bir me
rak göstermiş olan layrnetll mes. 
lek~mı Profesör St~n Arhold, 
modern casusların Mesmer u3u!Un 
den mubaberelerde nıı.sıl istifade 
ottfklerinl bizzat yaptığı bir tcc. 
rilbcyle isbata muvaffak olm~-

tur. 
(Dooanıı ua;r) 

MUZAFFER ESEN 
ycnilcrlni eklemek i~n çalışılıyor. 
J!ütun bu emeklerln, bu ga.yrctlc
ı in bosa ~tmiyeceği de muhak
kak ... 

hlmt bu Juı.dan kiifi w.i? 
Uent'c bu su:ıle C\ et demcğe im. 

J fın yll.t. Çünkü iş ;>nlnız milli ta• 
rfhi yaı>ma.I, deı-ıı, ayni nmaodn 
~ n:\"mak da Jilum. 

Bir milletin tarihini yaymak i· 
!;hı ynlmz oltul, yalnız J.:ita.p kifi 
gelmez. ':ın'at maziyi hat:crlatmak 
t n mektebe Ye öğretmene yanlnn 
el mek mccburi)'Ctindcdir. 

Hug\in en ynkın maziden başlı -
ynrnk hntırhyrumı. l'cr '.\ üzilndo 
P~I görUJmcıni5 bir b-tikıiı müca
dl'lesinden mt:z:ı.ff<'r çıkt~•. Dört 
ene sür<'n 1!')11 harbinde '.\'UJ'du

muzun smrrlarmdn hnrilmİıırdan 
iirülmU. çeh-nlder bmıktılc. Bsl • 
knn harbinln bile ltimbillr ka~ 

l 3Jırnmsnlık cit.>stanı \'&r, Garp 
Trnblusund:ı. an:n nlruıdıın her tür 
lü irtibatı k llmis bir- m"U~ kah
nunanm bir enolik hnrp desta
nından neler biliyoruz!. 93 ün Pi• 
le\'no ş:ılır.serhıe dnir hangi ilrl• 
mh, hangi romanımız, hangi tab
lomuz, han~i heykelimiz \'ar! 

BütUn hunlar y:ıınlınadı!,Yf ~ 
lnıgllniln n limlcn bir tasını haya. 
tr, yalnız maddi refah şeklinde 
~cirüyor 'o öyle y:ı.53Jllak i tiyor. 

Sım:ıtkfı.rı, bu b:ıkımdan \a.zifc
) c da\ et etmek, bugünün k t'i 
bir zanırctl Qlmuştur. 

Düşmanı mcıglub etmek, gerl 
püskürbnek ve memleketimizin 
bir kl$lllmı i~line müsaade et • 
mPmek l!izımdır. Sizi harbe iobar 
eden Alınan milleti değildir. Al. 
ma.n işçileri ve mlinevver Alman
lar de:ğildir. Bunların hangi dııva. 
l:ırla. meşgul olduklarını iyice bi
Jlyorutt.. Hami bize tanmU eden 
Jtnmaızlan, Çekleri, Polonytılılan, 
Sıri>lıın, Norveçlilcıi, Belçiknlılan 
Dnnikarkalılan, Holandnlılan Yu. 
nnnWarı ve daha başka milletleri 
zulüm nlbnda yaşatan Alınnnlarm 
faşist §efleridir • 

Sovyet hUkfuneti hava .kuwct
lerimizin yardımı ile kahraman or 
dunıuzun ve donannıam.ızm vazife.. 
leıini yapacnklanndan ve mUteca
vizl tam bir hezimete uğratacak. 
larmdnn emindir. Bu bizim mağ
rur bir müstevli ile ilk karsılaşma 
mız de{;rildlr. Napolyon nasıl mağ.. 
l{lp oldu ise Hitler de öyle mnğlüb 
olacaktır. Ordu ile beraber bütün 
millet şeref ve milli hUrrlyet için 
muzafferane bi:r mücadeleye giri
şecektir. 

Hilkfunet biıtün milletin amele 
!köylü, mlinevver. kadın, erkek he-r 
kesin vnzifes.ini müdrik bulundu_ 
ğundnn E'mindir. Millet eskisinden 
daha sıkı bir surette ittthad et
melidir. Hepimiz blr Sovyet va.. 
ıtanperverine lfıyik bir surette di
siplinli olmalı ve fedakarlık zihni 
YC' tini t.aşmıalıyız. • 

Dün gece 

Alman 
. tayyareleri 
lngiltero Uzermde buyuk 

1aalıyet gösterdıler 
l..oodm, 22 (A.A.) - DUn gece Al. 

m:ın tayyareleri İngiltere Uzerlndc 
daha b\ıytlk bir faaliyet göstermişler. 
dır. Jbvıı nezaretinin tebliğinde bil. 
dlrildlğı.nc gere, Almıı.n tayyarclerı 

lngiltercnin cenubunda bır şehri §id
dcUc hUcum ederek bombalamışlar. 
dır. 13irkaç kl§tnın ölllmUne scbel> ol. 
mu l n!ır. Bır miktar da hasar var
dtr. 

Jngıllcrcnlo cenubu şark! mmtaka-
ınd~ \'1: 1skı>çyad:ı da 112 miktud::ı 

lllU ı;e hasara t vardu 
J..ondrb, 22 (.'\ .. \.) - DUn gece 10. 

~lltcrcye Uıarru.z eden Ahnan tayya. 
ı clcrlndcn dördU aUşürWmU§tür. 

l.ondra, 22 (.\.A.J - Dun gc
c uv tayyarel rirun hı::nnyesm -
d .hareket eden İngiliz bombn.r • 
dmıan tayyareleri Almanyadn a
ğır snn.:ı} 1 fabrikalarına taarruza 
devam et.ınişlerdir. 

Kolonya ve Düsseldorfa taarruz 
edilmiştir. Diğer İngiliz tayyare -
leri Dllnkerke, Bulonya doklann 
taarruz etmişlerdir. 

Til.yynrelerlmiz Fransamn in 
!indeki hava mcydnnlnrına da t 
nrruz ı tmi§lerdir. 
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Cörcilin 
n ~~u 

"Rusyaya 
yapabile :eği .. 

miz her 
yardımı 

..., 
~'lP lC agız,, 
Tekn: ve e~ono .11K 

;arıiı , ı şimdıden 
arz.Jtt•k 

Londro, 22 (A.A.) Röyter 
ajansı bildiriyor: 

\'inaton Çôrçil, bu aşkam rad
yoda. aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Harbın mühim nokta:arındnn 
birine varını~ olduğumuz için, si
zinle bu oünasebetle görüşmek 
istedim. 

Bu mübım döı1lim noktalarının 
ilkinde, bir sene evvel Fransa Al
man çekici altında ezilmi.11 ve biz 
fırtınaya tek başrmıza karş1 koy. 
mak mecburiyetinde kalmışt:k. 

İkinci merhaleyi İngiliz hava 
kuvvelerinin akıncı Hilnleri giln
dllzleri havalardan kovarak he -
nüz silahlanmış ve iyi hazJrlanma 
lDl3 bulunduğumuz bir sırada ada. 
larmuzı nazi istllôsmdan kurtar -
malan teşkil etmişti. 

Oçilncü dönüm noktasma Am0-
r:ka Birleşik devletleri reisi ile 
kongrenin kiralama ve ödünç ver
me kanununu tasvip ederek he
men be.men iki milyar sterlinlik 
bir meblağı bizim ve onların hür
riyetini müdafaa için bize yaıdun 
olarak tahsis ettikleri gün vanl
m19trr, 

Bunlar üç mühim noktayı teşkil 
etmi5tir. 

Dördüncüsü de bugün balşıyor. 
Bu sabah saat 4 de Hitler Rusya
ya taarruz ve istila etmiştir . .Bü
t&ı mutat hfyanct formaliteleri -
ne mllkemmel bir teknikle riayet 
edilm~.ir. 

,, • .., ...... BU) ti'Jt'lJ3Htanya Ruslo-,:ra, ~·a-
pdehilme.J mümkün bütün .tek
nik Ve ikttsadi yardmı.ı yapmağı 

teklif etmiştir. 
İki memleket arasında bir <ı • 

demi tecavüz muahedesi imza • 
lemnış ve. meriyete girmiş bulu. 
~~u. Buna riayet editmediği 
tilrlkmda Almanya taraf mdan 
ıhiQbir şikayet serdedilmeın~ti. 
Alman orduian yah41<!ı itimat 
nerdesi altma birilnerek şimal
deki beyaz deruooen Karaden!ze 
kadar uzanan hat boyunca yı • 
ğı1dılar. Ha.va filoları ile Alman 
~ı fırka.\arı yavaş Y.3Vaş fa • 
k1ı\ sistema.tü: bir şeldide mevzi
lerini <Jdilar. O zaman, harp itan 
eawmeöen ve hart! bir ültima -
tom bil-e verilmeden Aimı:ın bom 
ibeları anınzın gökten Rus şehir
aeri iizeri112 dolu gIDi ya.ğmağa 
ba§ladı. Alman krtaları da Rus 
hudutlamn tecavüz etiiler. Bir 
saat sonra Alman büyiı.!t el.çisi 
RU5 hariciye nazırım ziyaret e. 
derek bir bece evvel kendisine 
dostluk teminatı ve belki de itti. 
fak teklif ettiğini unutarak Al -
manya ile Rusya arasında harp 
halinin mevcut oldıığunu bildir -
di. Bu suretle fa.1\at daha bü:Y-ük 
bir mikyasta olmak m,cre buti.in 
imzalanmış muahederere ve bey. 
nelmilel itimada karşı yapılan ha 
ka:ret ve tecavüzün, aynen te • 
kerrürüne şahit olduk. Buna da 
ha evvel N orveçte. Danimarka -
da. Holan:dada ve Belçikada da 
§ahit olmt?::tuk. Hitlerin cürüm 
ortağı ve çakalı Mu.selini de ona 
karşı sadakat göstererek Yuna. 
nistan hadisesinde aynı mahiyeL 
te muahedeleri ve itimadı ihlal 
etmiştir. 

Bütün bunlar benim için bir 
sürpriz te11kil etmemiştir. Filha
kika ben Staline başına gelecek 
~yi gayet açık ve sarih bir şe· 
:Kilde ihtar etmiştim. Onu da, 
daha evvel diğerlerine yn.ptığnn 
ihtarlar gibi bir ihtarla ikaz et • 
tim. Bu ihtarların istihfafla kar. 
§ılanmadığmı ancak ümit edi -
yordum. 
Şımdi bildiıt'm!z bir §('Y Yarsa o 

da Ru:s milletinin vatan topraklarını 
mlldafa.& ettiği ve zimamdarlarının 

kendWnden imk1n dahilinde mukave 
met göstermesini istedikleridir. 

HiUer, kc.1dllllni kan akıtmak ve 
/ yağmn. etmek arzusuna doymak bil· 

mez bir hırsla kaptırmış bir canavar 
dır. BUtlln Avrup:ıyı ayağı aıtma al 
dığı \'C muhtelit çirkin esaret §ekil
,.. Dl h!ıkmtl altmc!a bu!un<!ın'duğu 
halde buna kanmamıştır. ~.mdi hon· 
barltltla t.ahr1pka.rlığl Rusyanm ..,..,. 

.Asyanm geni§. sahala.nna ka.dar sok 
:l1ak Jat.i;roı:. 

Nar:t e§klyaama. hemen b!!meı:ı hiç 
blr L)eylert yokken hazırlanmıı~-a bnş 
ladıkları mllth~ h&rp ınaldneslnl se. 
neden eeneye tekemmW t>ttircrck \11 
cuda getirmek mtlsaad 'sınl biz ve 
medeni Aleme mensup c\"ğcr m!llctıer 
verdik. Bu makine ıılıl kalamazdı. 

Aksi takdirde paslanıp parça parc;.-ı. 

döklllmesi !Azım gelirdi. Onun için 
mlltemadlymı ha.rei.ctte bulunması. 

}1lz m!.lyonlarla insanı ezerek yuvıılıt 
rmı ayakları allmda çiğnemesi !Azım 
geliyor. 

Bu m:ıkıneyi sadece P.tle değil, ay 
nı zr.ınanda petrnl ile <i.ı b~emek 

icap Ptmrktedlr . .Şinırli bu kana susa 
mış şeririn makineleşmiş ordusunu 
yeni bır boğazlaşma, soyırunculuk \'C 

tahribat nı:?ydanma atması ıa.zrm gc 
!ıyor. Şımdl zavallı Rus köylüleri ile 
şç! askc :erinin gllnlllk ekmeğini eı 

ıcrlI'dı>n a:arak m!lhsullcrinl yağma 

ve ~pnnlr.rını !~leten petrolU gasbct 
mesl \'e bu :ıuretlc beşeriyet tarihin 
de mi3ll görtllmemlş bir açlık busu· 
le gelmesini" tebebiyet vermek sırası 
gelm~ bulunuyor. 
Eğer muzaffer olursa • ki he

nüz: muzaffer olmamıştır • hu za. 
f<'rin Rus milletin(' getireceği fe
lfıket ve harabi, Çinde ya.sayan 4 
Vf'ya 5 yüz milyon insanla Hindir. 
tanda ya§ıya.n 350 milyon diğer 
insanı fcliıket ve ı:efalet içine at• 
mak için yapacağı yeni teşebbr -
se anc~ bir basamak teşkil edt:· 
cektir. !nsanlığı küçülten bu n'. 
hayetsiz uçurumun iistünde §eyta 
ni bir timsal olan gamalı haç da 1• 

galanmak tadır. 
Bu yaz akşamr, daha bin mil • 

yon insan hayatının ve saadetinin 
nazilerin vahşi cebir ve §İddetf 
tehdidi altmdR bulunduğunu söy • 
lemek mUbalağa etmek değildir. 
Bu, bizim nefesimizi durdurmnğa 
Kfıfidir. Fakat bi'raz sonra size 
arkada bulunan ve lngilte.rcnin 
ve Amerika Birlc;;il< devletlerinin 
hayatı ile pek ya.kından alakadar 
olan başka tbtr şey göstereceğim. 

Nazi rejimi, komünizmin en fr -
na esaslarından ayırt edilemez. 
Nıızi rejimi işUha ve ırk tahakkü
mü hariç, her türlü tez ve prer
sipten aridir. · Bu rejim, vahşetin 
pıüessirliğindc ve vahşi tecavü • 
zünde biitiln insan şerri ~ckilleri
ni almaktadır. 
~iç kimse, son 25 sene içinde, 

benim :kadar devamlı komüniun 
dUşmaın olınn.sın. Bu !bahiste EÖY·~ 
l mklei'lttıden bir t lkellmll'yl ır. 
le ge.ri!cal~r-\1ftlJuı~'k'W bütün• 
bunlar, bugün ccrnyan eden hli· 
dise ka.~Tndı.ı siliniyor. Cinnyct 
J~ri, deUlikleri, faeinlan ile mazi 
kayboluyor. 

Şimdi, ana \•atanlarınır: ı;mınr.. 
da, binlerce se.nedenberi ecdatııı. 
rımn sürdüğü tarlaları muhafaza 
oden Rus askerleri goruyorurn. 
Bu ıı-8kcrler, kendilerine e mek 
getiren ihfunile?min dönmesi için 
kadmiarmın ve annelerirriç dun 
attiği • evet dua et:t:.iği, çünkü 
herlrnsin kendileri için aziz olanla
r.ın ~·eüne dua ettik~eri aa • 
manlar w.Nır • ocaklarını görU~o
rum. Şimdi. yiyecek topraktan lbu 
derece zorla çıkardığı. fakat her
k.Sn insani sevinçleri tattığı, 
~ ıluzlartn gü!dUğü. çocukların 
oynadığı on bin Rus köyü gözü .. 
mib:ı. önüne geliyor. Ve bütün bun
lara karşı., iğrenç ibii• hUcumla mah 
muzlarını §lkınlatarak ilerliyen, 
dimdik Prwıvah subayları ve ta • 
hailclcüm altına alınmış bir düıdine 
memleketten gel:m hile ve des'sc 
ekspresi ajanlula nazf harp znakf. 
nc·stıi görüyorum. Ayni zamanda, 
bir slirü gLbi ilerliyen Hun çapul· 
culannın !h:ıyvan gihi mağmum ve 
muU kitlelerini de görüyorum. Se 
ınalarda, hala İngilizlerin verdiği 
milt'3addit dayaklarm acıs~nı his • 
seden Alman bomb:ırdmıan ve aY• 
cı tayyarelPtini görUyorum. Ve 
biltün bunların arkasında, insani
yet üzerine bu fecayi şelıilesini 

t.asarlryaıı. orgı::.uize eden ve açan 
küçük bir grup görUyorum. Ve o 
zaman, habram, seneleri aşarak 
Ru<ı ordulannm ayni dilşman!l kar 
§ı, müttefi!derimiz !bulunduğu gün 
lerc, Rus ordularının, hu derece 
şecaatla harbettiklcri ve kendi 
ha.talan olntadan bir pay almadık. 
ları zaferi ~nmağa yrdım 0y -
ledikleri zman1ara dönüyor. BU· 
tUn bunlar, hatıramdan geçiyor. 
Bu eski hatırayı yndederken his.01

• 

yatımı ifade ettibrimden dolayı 
beni mazur görürsUniiz. 

Fakat şimdi, tn~iliz hükume
tinin kararını bildireceğim. Bu 
kn.rarm, zamanında büyük do_ 
minyonlarm üzerinde muUıbrk 
kalacakları tbir karar olduğun
dan eminim. FaJ<at bu kararı, 
hemen şimdi. ibir gün ~eçirme
den lbildinnem laumdır. Şimdi 
bir deklarasyon yapacağım. Fa· 
kat siyasetimizin ne clduğundan 
şüplıe edebilir misiniz? 

Bizim bir tek hedefimiz var_ 
dır ve o da .şudur: Hitler'i ve 
nazi rejiminin bi.itün j7Jerini 
tahribe azmetmiş bulunuyoru7~ 
Hiçbir şey katiyen hiçbir şey bi
zi lburidan çeviremiyecektir. Hit. 

Ulus' un makalesi 
( Ba..5 tarafı 1 ı: .::i.:t'l 

me..,.zı.:~ yapmakta. Alman dt"v:et r<>'· 
si Hit.lerin beyanatına geçerek ezcüm
le §Öyle demektedir: 
"- Yirmi kü..tıUr ıwnede:ıb;:rl knnı

~u ..... cost ol:ınık ktmdl11lnP t:ım !Jir 
emıııyffl v••rmel• için ellmi1,dcn l:'•!l~nl 

yapmış nldu~U7. S<>vyetler blrliğinln 
Boğazlara ı:ı.it tckllfif'""" hal•kmda doğ_ 
ru olma•n lftr.ımgelco beywıatın bu 1 
menı1t·kett~ lı:ıyret uyandırmış oldu
ğuna l5uret odellm.,. 

Muharrir! bundan sonra, beyanatın 
diğer noktasını ele alarıık diyor ki: 
"- Bilhassa ~eni bir FinlA.nda har

hl, B<>l!l'rlarda k!\ra.ıla, havada "e de• 
1 

nlzde lisler tlllebl, Romıı·ıya \e Bul. 
ı:ari tıını işgal eıııp ı..ar:ı.c.ı:.ın Jahi llo- 1 
(;'87lnrn kadar ln'lıek tcşehbU~il, Flİh• 
rer Uu.rhıd!\ Sc\'~·cUı>r ntrllğ'lnin diğer 
oenup SlavlarlJle de birleşerek Alman 
~-ayı Ç{'mber içine almak terttbl t~lri
nl btrııkmı,tır.,. 

I<'alfo Rrfkı Atııy, sözil htt<liselcre 
bıral:"lmk la.zım geleceğini söyllycrek 
makal~slne şöyle nihayet vermektr. 
d!r: • 

·•- Tıirkl~·e cumhurl~·etı hW,üml'. 
ti, dl.in bir IM'yırnname Ilı> Almıı.n;\'& -
So\',r •tler Birliği harbinde bitaraf 
koll!.cnğ'mı Ll!ın ett,I. tngtltere ile Awe .. 
rlknmn ne vaziyet alacağını beııiu 

bllmiyonız. 

"Unutm.ıı.mal, ıa.zıındrr ki, ~ııloı7. 

iı:lrıJ•: bıılunduğumıız harbin değil, 1-
çlndo yıışadığnnı.ı; asrın en bıiyük htl• 
dlH'f>I ka~ısıııda bulunııyonız.,, 

----o~---

italya 
Sovyetler birliğile 

harp halinde olduğunu 
olduğunu bildirdi 

Roma, 22 (A.A.) - İtalyan hükQ 
met!, Sovyetler Birllğ'lnln Roma BQ. 
yUk F,'Jçlsine bir nota tevdi ederek, 
ftalyanın bu sabah saat 5,30 dan l.U 
haren Sovyctler Birli~ !le harp halln 
de olduğunu blldinniştir. 

RUMEN 
KITALARI 
Besarabyada 

Bolgradı aldılar. 
CBıt'.:> tarafı ı m~ide) 

randa Bukovina dağlarivle Ka
radeniz arasında bütün· cephe 
boyunca muharebe başlamıştır. 

[,ondra, 22 ( A.A.) - Roma
dan alman bir haberde Alman 
motörlü krtalarının Bukovinanm 
şimalinde ilerledikleri bildiri!· 
mektedir. 

lt"Jııı '· 22 (.\.A.) - Romen kıta. 

!arı Basarabya hududunda kain Bol 
grad ~ehrlnl ~gnl clmlşlerdlr. 

Roma, 22 (A.A.) - BUkreşten öğ". 

renlldig-ine göre, Romen kıtaları bu 
sabah sant 3 de Sovyeller Birliği 

araz!slne girmişlerdir. 
General Antonesko, uaşkumandan. 

lığa tayln edilmiştir. Mlşel Antonesl<o 
başveka.lct işlerini tedvir edecektir. 

Savyet - Rumen 
elçiliği memurları 
Hudutta müba
dele edıldiıer 
Bükrcş, 22 (A.A.) - Stefani: 
Romanya hükumeti Bükı'e§t~ 

ki Sovyet elçiliği memurlarının 
emrine otomobiller ve kamyoı;
lar vermiştir. Bu vesaitle me· 
ınurları hamil hususi bir tren 
hudut civarında bir mahalle ha
reket etmiştir. Romanya elçiliği. 
memurlarrnı hamil olan tren de 
Moskovadan buraya gelecektir. 
Her iki elçili~in memurlan mü
tekabiliyete istinadrn burada 
mübadele edilecel·tir. 

Almanlar ınuazzam 
kuvvetlerle 

taarruz ettiler 
Cerlin, .22 (.\. A.) - D. N. B. 

ı:ı.jarun bildiriyor: 
Alman piyş.desınin şarki Pnısya
daki taarruzu topç ulıazırlığı ya. 
pılma.ksızın pazar sabahı saat beei 
beş geçe ansız:n yapılmıştır. 

Bl'rlin, 22 (A. A.) - Alman 
orduları bl\f5kumandanlığınm tcb • 
Jiği: 
Sabahın ılk saatlerinde .SOvyet 

hududunda çnrpı:ımalar olnıuşt.ur. 
Düşmanın sarki Prusysya at>ll!lnr 
yapmak hususundaki bir teşcbbU
Pii gt:ı i puskıirtülınUş ve düşma
rıa nğır zayıat verdirilıni{ltir. A '· 
man avcı tayyarell'rl, bilyilk nıık
tnrda Sovyet sava.-:; tayyaresi dil -
!iilrmüştür. 

AMI.\~ ,\.J,\;:\:-,J~l.N 

\'ERDtGI ~iALÜHAT 
tscı lı:ı, 22 \A.A.J - Aıman ordu· 

sunun ~kta yaptığı bugünkü tcb. 
!iğde bahis •n!?Y::uu edilen ıleri hare 
ketı nakkında D. N. B. ajansı aııa· 

ı!ıda.kl maıcımat.J almıştrr 

Hltlertn cmrtncıcn sonra SovyeUer 
Birliğinln iyi tallm göı mu~ ve tcc • 
hiz edilmiş ku\'Yetıerine karşı açılan 

muazzam cidaldc Almanyanın şimdi· 
ye kadar görülmemiş muazzam kuv 
vetk!rıe hücumlar yapacağı !::.hm!..'l 
edllm<?ktedlr. 

De~erlerlni isbat ctmtş olan kara 
ordu~ar1 tUmcnlcrlndc.n ba.şka saba. 
hın •iıt &aatlenndcn itibaren muha· 
rlp deniz ku....vetıerl de fıır..l!ycte geç 
ml§lcrdir. Her nUyUk harcko.t esnasın 
da yapılmakta' olan hava kuvvetleri 
nln kUtlc halindek\ hUcumle.rma bU. 
ttin şark cephesi boyunca başıanınııı 

tır. Alman hava kuvvetler! birbiri ar 
dından gelen dalgalar bnlındı:ı tnyya 
re meyaan1anna, kıtaat tah§idatınn, 
lstlhkdm!ara ve Sovyet kıtalnrına 

mahsus barakalara hücum etm!şler • 
dir. 

Yapılan tahribata ve cereyan eden 
ha\'8. muharebelerinde dUş\irtHen 

dti§ma.n tayyarelerinin adedine naza. 
ran tu hücumlar muvaffakıyetle 

lerle veyahut Hitlerin çetesinden sôyliyabilirim: Eğer Hitlcr Rus- nettceıcnml§tir. 
herhangi bir uzuv ile hiçbir za. yaya yaptığı bu taarruzla büyük Fa'k:ı:. bu aeler Alman kuvvetleri 
man müzakere ctmiyeceğfa. Biz. demokrasilerin gayelerinde her- · 
.u;tlerle kara4a "arpı:şac, ~ :t... ı.i~ hangi bir decrişiklik basil Vedebi_ ffarJ;n .. fYflnız .,.~e~Udir. ~!maide Fln
""f"'. ~ n• ~dly"I. 'ıutaıan\1! '.A'.ıirııuı kila'ı!nnın 
aj~, .... <{..ar:m:şaçagız, n vala~a )eceğint ... \'~~ut_ blilil~rm~. •. -yanı'd!ı§Jncla li8rp ed yrn"lar norııen -
c;rpışacagız ve ıı>unu, Alfahtri 1ı- ,. r'ei.Jenfiı ge~tllliılece~ı mit sovyat huıiudunda ı.se geçen sen~ 
nayetile, dünyadan bunu zul· ediyorsa, acınacak bir s;;rette Alman ordusu tııra!mcıan talim etti 
muna iboğanlan kovmıcıya ka_ aldanıyor. Demokrasiler Hitle- rtıen Romen kıtaları bulunmaltladır. 
dar ve milletleri onun boyun· rin ak:tbetini kendileri tayin et- BlltUn bu cephenin istinat noktası 
duruğundan kurtanncıya kadar meğe azmetmiş bulunmakta.dır- nı muharebelerde değerini ı-6ster
Y8flacağız. lar. Bil&kis beşeriyeti bu zulüm mlş olan Alman ordusı.. te§kll et. 

Nazizme karşı mücadele leden ve isUbdaddan kurtarmak hu- nrektedlr 
her adam veya her devlet, ıbizim susundaki gayretlerimiz daha ~tvASTOPOL HO~BALANDI 
yardımımrzı görecektir. Hitlerle ziyade kuvvetlmec<"k ve cesn!'{- BE>rlin. 22 (A A.) _ D. N. B: 
beraber yilrüyen her adam veya timiz daha zi~e kuvvetle.necek n!n bildiı"<W'ine göre, AlmM sa
.har devlet, bizim hasmımızdır. ve arta~ır. Azmimiz artacak. vaş tayyareleri Sivastopo!da ask"· 
Bu yalnız organi7.e dev!etleıc tır. Azmımız ve menfaatlarımız, rl hedefleri bombardıman etmi ... 
değil, fakat k.endi vatatıdaşları- 7..ayıflamak şöyle dursun büsbü-

1 
rc1· 

na. ve kan a.vatanlanna kar- tün kuvvet bulacaktır. esd~;\'t:TLlmt::\· ALDIKl,ARI 
şı n.azi rejiminin ajanları ve W• Kendüerinin sırasiylc bi • TımntRLER 
zifesini f?ron zelil qui<ılingler rer yere serilmesine müsaade E:· 1 Nevyork, 2.! (A.A.) .,..... Nevyork 
ıtkmm bil.tün mimessillerine de den memleketlerle hükumetlerin Timeıı gav•tesının r_,ucernc'dcn öğren 
şa.mildiı'. Bu qwslinıgler de, bi:r, bu çrlgmca harketlerin hep bir- dlg-tnr ı;mre. l!fvU ahali huduttan tt! 
zat nazi liderleri gibi, eğer biz- likte yapacakları bir hareketle barcn amuden 60 miWk bir nıesnfe 
zat vatandaşları tarafmdan he- kendilerini ve başkalarını Hitlc- dahilinde bUtUn Polonyl\ topraklarını 
sapları görülme.?A;e siyasetimiz rin kana olan i. tihasmdan ve 
budur, bizim deklarasyonumuz onu bu maceralara sevkeden hrr- tahliye etmlııtır. 

BUtlln köprUlere dinamit k::ınmu;ş. 
budlır. suldan kolayca kurtarmaları tur. Bu köprtıleri berba\'a eunck ıç~ 

Dinnetioe, Rusya.ya ve Rus mümkündü. muıeri ııte§leMek ka.rt gelecektir. 
mille:ine yapabileceğimiz her Hitler Rusyayı yıkmak isti· 
yardınıı yapacağız. Dünyanın yor,. Çünkü buna. muvaffak ol- Dlnyeater hrttına mUteveıt dalgalar 
bütün kısımlarında bütün dost· d~ıı takdirde ordusu ile bava h:ılln-ie takviye kıtaıarı gelmektedir. 
!arımızı ve reüttefiklerim.i:zrlen, kuvvetleri..-ıin en büyiik kı~ımlc:- Söylcndl~ne göre, bir çok tayya · 

ı reler Kle.ten geçerek cc:ı.ııptaki ••• ;; 
aynı yola giremlerini ve bu yo - rını ş::ırkta.n geçerek adamız ü-
da bizim• gihi sadık ve devamh 7.erinc saldıralıile<:eğİni ümit c- dafa:ı hatınrı gcrlsindt- y•n! tesis e 
biı tarzda ronuna kadar yürüme- diyor. Hitler ya İngiltereyi yen- dilen hava meydnnlarına c:itınektedi: 
lerini is:iyecoğiz. Soyyet Ru.c;ya mek yahut cinayetlerinin ce1.3.Sr- ıer. 
hükumetine, iktidarnnızda bulu- na katlanmak mecburiyetinde BUkreııten alman bir hı>t>erde Rus 
nan ve kendilerine faydası doku- bulundu.~nu biliyor. Rusyayı ıaıın P~t nehrin:n şarkındaki köp. 
nabilccek olan bütµn teknik ve istila teşobbii.sü İngiliz adalarına rlllert berhava. etmek için ıa.zırngelcn 
ekonomik yardımı arzettik. karşı yapılacak bir taarruzun tedbirleri almış oldultlrı.n blldlrllı:nelı 

Almanyayı ıgündii;ı:leri olduğu mukaddimesini teşkil etıııektf- ledır 
gil:>i geceleri de fas1lasız bir su- dir. ~itler muhakkak ümit e~- Bitlerin dıinkıi b"'yannamcsinln 
rette artan bir şiddetle bombar· yor kı bu, kıştan evvel yapılabı- sonradan ele geçen bir kllimmda 
dıman etleceğiz. Her ay daha lecek ve filoların ve hava kuv- diktatör general Antonesoo'nun 
fazla bomba atarak Alm:m mi~- vetlerinin müdahalesinden evvel kumandas:ndaki Alınan ve Rumen 
!etine, kendisinin beşeriyet üze. İngiltereyi münhezim edebile- kıtalarmnı Romanya. ile Besarab
rine vaptırdığı felô.ketlcri daha cektir. D~manlanm teker teker ya arasmd<ı bulunan Pnıt nehr'
acı hir .şe!rilde tatma~xm öğrete_ tahrip etmek U.'\ulünü, kendisine nin kenarma vardlkları zikredil • 
ceğiz. Daha dün Jlngiliz hava bu kadar uzun zaman yarayan mektedir. 
kuvvet!cri Fransfl., iizednde mu- bu usulü, bir kere daha ve şim- 160 SO\'l"ET HRKASI 
harebe yaparak, pzkaz za~riata diye kadar görülmedik derecede TAHŞtT ı-;ntL~tlş 
uğradıkları halde Hun hava. av- büyük bir mikyasta tekrar edi- Londra, 22 (A. A.) - Hitler 
cılarmdan 28 tanesini, istila et- le'bileceğini ümit ediyor ve on- mesajında. A!man hududunda 160 
m;ş oldukları Fran.:;ız toprakla,.. d~n sonra. ~hal safh~ iç!n yo] te- Sovyet fırkasrnm tahşit edilmiş 
rına düşürmü;Jlerdir. Fakat lbu mızlenecektır. Bu nıhaı safha, bulunduğunu, son haftalar zarfın• 
yalnız hir başlangıçtır. Bugün- ~arp yarım kürre.sini kendi az- da hudutta sık stk tecavüzler ye. 
den itibaren havacıhğımrzm in· mine ve sistemine ram etmektir pıldığ:m ve Moskovadaki yahuili 
kişafı artan bir hızla devam ve bunsuz, bütün di~r fetihleri ve Bolşevik suiknstçilninin faa • 
edecektir. hükümsüz kalacaktır. liyetine nihayet vemıenin zame.-

Amerika.dan aldrğımız her ne- Deimek oluyor ki Ru.<; tehlikesi nı geldiğini sôylemişt.ir. 
vi harp malzemesi ve bilhassa bizim de tehlikemizdir, Amerika sovı·t~T RUSYADA üP.F1 
ağır oombardıman tayyareleri Birleşik devletlerinin de tehlike- İDARE 
altı ay sonra kendil·arini hisset. sidir. Nitekim her Rusun kendi .Moskova, 22 (A. A.) - Sov • 
tirm.c;'te btış}ıyacaktır. Bu harp, oce.ğnu müdafaa için yaptığı s:-- yeller Birliği yüksek riyaset a=. 
bır smrflar are.sı harfbı değildir. va~taki dava, ibilttin dü.."ıyadaki vanrn Leningrad asker! mmtakası 
Bu, İngiliz imparatorluğu ile hür insanların ve hür milletJerin ile garpteki Baltık hususi askeri 
bütün Commonvealth milletleri· davasrdrr. Bu giıbi tecrii')elerden mıntakalarında, Odesa, Harkof, 
nin rrk. din ve siyasi .akiôe 'farkı daha evvel değiştirilmi::; dersi urn.ı. Moskova. Arkanjcl, Siber • 
~özetme1fQizin hep birlikte yap- c;ıkaralım ve hayatımız ve kud- ya, Volga, şimali Kafkasya. ve 
tıkları bir ımücadeledir. Amer:- retimiz kaldıkça gayretlerimizi Ma\•erayı Kafkas askeri :rnmta • 
kanın hattı hareketinden bahset iki misline çıkaralım ve mütte- kalarında seferberlik ilan etmiş • 
rnek ibe.Qa. diiomeZ· Fak&t. f\LUU h\t biır kuvvetle vuialim. tir. Sefeı4>e.rlik 1905 den l&l& e 

Sovyet. 
tayyareleri 

Fm harp gemilerın1 

bombaladılar 
Rel!ilnld 2S (A.A.) - St.cf

ja.n 5111 dıl n : 
Resmen olldirlldiğllıe göre bU 

' d 
bab sn.at altı Ue yeat aramnda • 
yet tayyareleri 1'"inl~nd!ya ar~ 
zerinder. btr kaç kere uçarak ~ 
tıs.sara sebebiyet vermede.ti Ud 

harp gemisini bombardıman e~t.ınll 
dir. Sovyet tayyareleri Alskar 
lerindcki iatlhkA.mlan da boı::c 

man eLmlşlcr ve bura'larda y 
çıkarmı§lardır. Hasarat elıemaıiS' 
sizdir. 

·rurıtu adalarında bulunan 
Fin harp gemllerl de bomberdttı1.~ 
dilmlı,Ur. Sovyet tayyareleri ~ 
ket~ cenup kısmı tizerlndc l;ıiPj 

bir ır•.lfnda uçmu~arsa da bomtlt 
mıımııılardır. 

Almanyadaki 
Sovyet tebaası 

Berlin !?8 (A.A.) - Steianl J 
smdan. 

PoltS ~fi Hlmler Alma.ey&~ 
met eden Sovyet tebeasmm )'1nl2I 
saat içinde en ya.km polla kom 
ğine ınllracaat etmesini em 
Rus tabllyetindcn çıkan ~ 
tebaası da aynı sureUe hareket 
cektir. Bu emir Bohemya ve 
ya himaye idareleri arazfsiıı,e·d' 
mildir. 

---0-

Macarislanda 
ışıklar karartı!~ 
Rudnpc§te, :?2 ( A • ...4..) - ' 

fani: J 
Almanya ile Rusya a'r'8'4 

muharebenin başladığlna 
haber bu sabalı saat 8 de 
ile bildirilmiştir. Macar 
haberi sükfuıet ve disiplinle 
şılamıştır. 

Milli müdafaa nmrı 
menılekett.e hava teblt~~illt 
şr tedbirler alınması~ 1" 
karartılmasını emretmıştır. 

o 

Alman tecavüzü So~ 
gaflı avlamadı 

(Ha§ .. rafı 1 neidfl) 

mıştır. sürüklenmemek içitı 
t1.irlü diplomatik vasıtaya :ı:ll 
caat etmekle beraber Stall 
da.resind..!ki Sovyetler BirliğJ 
tecavüze u~yacağını biç b 
man unutmamıştır. Geçen 
çinde devamlı l:i .. 'surette 
ve yanhmcı g\vil miida.faa 
lıklar1 yapılmıştir. Bu hazıri 
mod~:nr harbin h~aı lan gö 
de tutularak yapılmıştır. _..ıw 

Rusya iki senedenberi devaı3 
den harbde bitaraf bir mil'J 
kal'IltŞ ve b!r çok dersler ~ 
ınıştır. Geçen ilk bahardan~ 
ren Sovyet ordusu ·.baştan .:ııtı 

yeniden tensik ve takviye eC1J'' 

ve mareşal Timoçenkonun d1 
. ''t'! ru c1 -ı ma şu olmuştur: 

Sovyetler birliğinin her 
harp §artlarına uymahdır.,,j 

takasmda yiiz binlerce kim# 
raşı.itçülere karşı koymnJc 
muhtelif diğer pasif ı:ıüd· 
hizmetlerinde çalışmak üzcrje 
tün ill:b<.har mevsiminde Y 
rilmi.~ bulunmaktadır. Yeni 
edilen ve geçen sene meriyete 
ren kanunlarla daima milli 
dafaa hesabına çalı§all fab 
!ardaki mesai genişletilmiş 
len daha ziyade arttınlmışW' 

kadar olan sınrflara şamil b 
maktadır. 

Örfi idare lli\n edilmiştir. 
Berlin, 22 (A. A.) - A 

ordulan başkunıandanhğinm 
liği: 

Düşmanın ha.reki.t sah~ 

ve Alman topraklannda taht 
ve .sabotaj hareketleri 
ma.k.sadiyle mUrıferiden ve 
küçllk gruplar halinde para§ 

ler indirmesi bek1enebilir. B 
için halkm lbu gibi tP~ebbtl 
karşı almaca« müdafaa tedb' 
ne yardnn etmesi · l!zımdır. 
yardım, iniş yerleri ile dilşnl 
saklandığı noktalm görüp h 
vermeğe inhisar edecektir. • 
kü paraşütçUierin ·takibi ile 
veremiyt'<:ek hale getirilmesi 
zlfesi ordu ile :polise ve jıı.nd 
~@Mtılir: 



• 
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23. H A Z I R A N - :tmı 

Prens Bismark ile 
bir. Türk gazetecisi 
r ~Han: l üz M'ne evvelki gazeteeUer4en Ba8iretçi All Efe.ndii•iınl-ı· ı 
f \ll Efendinin •ıttanbutda yarım as::rlık vekayli mUhimme,. ., 
! tıatxratmda.;ı nakleclllm~ beş on yaprak 

~Iİ.pafa yol harçhğy olarak 500 altın verdi • "Alafrangahğa 
ozenmeyin ! türkh.: ğümüzi.m hususıyetlerini muhafaza edin ! , 
• Rüşvet alan gümrük mem~rlan - Berlin ...• Bismarlon peşin 
de Avustralyalı hafiyeler • l!k mülakat • Bismarkın maşa.sın. 
da Türk tütünü • lstanbul ı?İvesile türkçe konuşan Bismarkın 
hususi katibi 

Nakleden: Reşat E, KOÇU 

Çok acı bir kayıp 

Fener stadyomunda dünkü milli küme maçları 
- r=n ,_ ~ ,_, ,_., --~ .., zwwws,_, ~- il-2 ~ ~ ...,. 

Galatasaray AltınordôYıi 
6 - O mağlfip etti 

lKtN(;'İ DEVRE: 

Tak.ımlar değişik bir şekilde dizili. 
yor . .Altaylılar Saimi ortaya almışlar. 
Fencrbabçe ise Rebiiyl sol açığa ko
yup Naciyi sağiçe almışlar. 

Fenerbahçe for hattı devrenin ilk 
daldkı;ı.larmda bir anlık bir parlama 
gösterdi. Biraz sonra Naci geriye yu 
dım için arkalarda dolaşı:xıağa. başla.o 
ymca Fener tazyikl çözllldU, oyun ev. 
vcll mütevazin biraz sonra. da. hafif. 
ten Altay leh.ine döndU. Nitekim daha 
beş dakika olmuştu ki ortadan dalan 
Saim ile saiç bir pasla§madan son. 
ra Aıtaya beraberlik sayısını kazan.. 
dırdılar. Cihat bu golde hatalıydı. Bu. 
gün iki tehlikeli top geldi ikisi de gol 
le neti~lendi. Diğer taraftan yarı 
şans yarı iyi bir tutuşla Altay kaleci
si goııer kurtarmada ... 

Bu beraberlik goıu iki tarafı da 
canlandırdı. Naci tekrar ileri oyna. 
mağa. başladı. Fakat Altaylıların can 
lI oyunu daha devamlı oldu. Hele Fe. 
ne.rliler kale önUndc umulmadık goL 
ıer kaçırdıktan sonra ... Santrhaf Ömer 
takımt çok güzel hUcum için hazırla• 
maktıı.. ortada Basri ile Salın de çok 
tehlikelL Hele Basrlnin 25 metreden 
attığı bir şüt az daha aşağıdan gitse 
idi direğe çarpmayıp gol olacaktı. 

Oyunun son dakikaları da mUteva. 
zin geçmekte... hlicumlar hep karşı-. 
lıklı oluyor. 37 inci dakikada boncuk 
ömerin .söktuğU topla Naci kale önU.. 
ne sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya 
bir vaziyette .. Kaleci çıksa belki kur. 
taracak fakat kıpn'damıyor. Naci ge. 
ne onun kıpırdamasına vakit bırak.o 
madan Fenerin galibiyet golUnU atı.. 
yor. Bu golden iki dakika sonra Naim 
kafa ile Fenerin 4 tıncü golünü atarak 
galibiyeti garantiliyor ve maç ta bu 
netice ile bitiyor. 

GALATASARAY • A. ORDU: 6-0 

1zın1rin Altay ve Altınordu t.akım
lan son maçlarını diln çok sıcak bir 
havada Fener stadında yaptılar. İlk o
yun Galatasaray ve Altmordu arasın. 

daydL 

~ Galatasaray lıı&ls başladı we 
Aıtmardll J&t1 •b8PM ,.netU. 2 
inci dakikada çok müsait bir vaziyette 
Eş.fak ilk golll Gal:.ıtasar:ı;ı;a ..__n. 

Altay müdafileri Fener akmını 

dıramadı. Aynı vaziyette Hamdi de 
Galatasaray kalesine girerken favuı. 
le duı:duruldu. Çekilen favillden bir 
netice çıkmadı. Kaçan bu il\i fırsattan 
sonra beş dakika oyun mütevazin bir 
şekildP. oynandıktan sonra 7 inci da

kikada M. All aldığı uzun pası güzel 
bir şiltle kaleye yolladı. Kapalı zavj,. 
yede kaleci topu tuttuysa da. kaçırdı 
ve Mustafa Galatasaraym Uk golünU 

attı. Bu gol üzerine lzınirliler bir iki 
aa\Ukalık btr · ıı.st\inlült ltbruyorla~a 
d&, Oalatasııc-ay fırsatlardan daha ~Yı 
istifade etmesinJ biliyor ve 13 Uncii 
da.kika<!a gene Altmordu kalecisi topu 

durdurmağa uğraştJ.faT ... 

yerde l:ulan SalAlıaddin uzaktan attığı 
bir ştitle ikinci golü yapıyor. 

tKtNCt 15 DAKİKA .. 

Galatasaray artık iyice Altrnordu.., 
yarı &abasında. oynuyor, dUzgün oy. 

nuyorlar fakat kale önünde Altmordu 
bekleri cidden fedakarlar ... Eş.fak top. 

ta kaleye girerken iki defa. Şeref kur. 
tarıyor. B!r dakika sonra Nuri topu 
J3Ule_ntten kurtarıyorsa da. azkalsm 
.,., u~ 1J :i. .w iL , 

km\U.ltalesine kendi. gol a.tıııordu. 26 
ına: cb:ltikada B~t. to~ Nuriyi at
latırken Nuri topu elle tutuyor. 18 U.. 
zerinden Sa.lAluı,ddin nefis bir ~Utle 

GalataE:araya tiçilncU golü kazandın. 
yor. 

RastJadıkca 
- - ._ ___ _ -

ÇELEBi BÖYLE OLUR BiZDE 
ATLETiZM DEDiGiN ! .. 

Hafta içinde nkarah sporru• 
lardan müteaddit, şikayet mektup
ları aldık. 

Mektup sahiplerinin yerden gö· 
ke "8d.a.r ha.klan ,·ardır. 

Şikayetlerini ı:;u şekildi': lıula-.a 
edebiliriz: 

1 - Türkiyenin en modem "'ta.. 
eh olan (19 :Maşıs) st.admda )·apı
lan atletiım müsabaJ<ahmnda. de· 
par Yerm<.>k kin Cabırnra olmadı· 
ğmdan deparlar el çarpma-.ilc vc
riliyormm; !.. 

İnanıyoruz; doğrudur. ('üqkii 
daha bir~.ok rnmtıı.kalarda da ayni 
çareye ba.~vurul.duğunu biliyoruz. 

A tletlzm gibi saniye ve sn.lise• 
lcrin mevzubabs olduğu bir spor 
§ubesinde elle verilecek deparın 
ma.Jızurlarmı burada. uzun uzun 
anlatmağa. sebep yok. .. Alakadar· 
lar takdir ederler. 

2 - Hal<emlcr bilgisizdir. 
İnanıyoruz; doğrudur. ('ün~<Ü 

dalı& birçok mmtalmlanla da ayni 
dert mevcuttur. 

Anka.rsdaJdııc parlak bir miıc.al: 
Disk 'c giillc atma.da gölle ve 

di"'kin düştüğü yer değil de yU\ar· 
!andığı me...afc ölçülüyormuş. Pek 
parlak cloğnısu ... tnsa.nm aklından, 
ne komik şeyler gN;iyor: Meseli 
disk - olur a. • ~·ere dfü;tükt<'n 
sonra ~eriye doğru yuvarlanrna.ğa 
başlıyor. Ve gele gele mesela at-
Jet.in 8 10 metre ya'kmma gcli• 
yor! .. 

Neticeyi ta...<m\."'llr ediniz. 
Yahut aksi nıkubuluyor: GüU<'

yi 14 metreye sa\. uran bir spor
ru, bu bl7.la 14 met re daha yu· 
varlanan gölle sayesinde 28 met· 
l't'lik bir derece yapıyor!!,. 

•S - Vf>rilen müsabaka. prown
mma riayet edilmiyor. 

tnanryoru:ı; doğrudur. Çtink11 
dah&bl~k-........._ .. • 
böyledir. 
4XIOO Balkan bayı'&k koşulan 

arasında prog~mda. bir sa.at oldu· 
~ halde mın.abak:ı.lar ardı ardına 
yapılmış, bu ı.uretle bazr müsabık
lar ikinci müsabaka.ya. iştinı.'k e -
dememişler. 

1 - Ewelce müsabakalarada 
<'n fazla pu,·an alan birin<'i ilan 
edile<'eği kararlaştmtdığı halde>, 

1 
sonra. vazgeçilerek fazla birin<'ilik 
alan takımın birin<'i iliin edilect>ği 
~yleniyor. Ve bu beyanat ( ! ) 
müsabaka. rn.nasmda rnkubu1uyor. 

İnsan bunlan öğrendikten son
ra gayriihtiyari mmlda.nryor: Çe
lebi, böyle olur bfade atletizm de-
diği.o !.. · 

Saci.t Toğrul OG ET 

Fenerbahçe
lilerin kongresi 

Fenerbahçe umumi heyeti dün 
sabah klüp merkezinde fevkalade 
olarak toplanmıştır. İdare hey~ti 
seçiminden evvel klübün menfa • 
atini a.JA.ka.dar eden bazı mesele -
ler üzerinde tenkit ve müııakaışa· 
lar yapılmış ve teşkil edilecek bir 
murakabe heyetinin bir ay tetki
katta bulunup idare heyetine tu
tulacak istikamet hakkında direk 
tif vermesi karar altma a.1mmış • 
tır. Bundan sonra idare heyeti in
tihabı yapılmıştır. Yeni idareciler 
şunlardrr: 

Reis: Şükrü Saraçoğlu, umumi 
katip Ragıp Maden, umumi kap -
tan Sabih, muhasebeci Alaedd.in 
Baydar, aza doktor !asan Şilkri.i, 
Munffa.k 'Meaemeneioğlu, doktor 
Nihat a.,_.. 

Yeni idare heyetine muva!fa -
kı:yıetler dileriz. 

lKtN<Jt DEVRE: 
Oyunun ikincl devresi dakika dak1. 

ka anlatılmağa değmiyecek derecede 
durgun ve enteresan olmaktan uzak 
olarak cereyan etti. Yalnız bura.da 
bir iki noktayı işaret etmek lA.zımdır. 

Birinci devreden 4_0 gaıip vaziyet.. 
tıe çıkan Galatasaraylılar ikinci dev. 
rede 4 gol çıkarmış bir for hattından 
beklenilmiyecek kadar lAUbali ve fır
satlardan istifade etı:xıesinl bllmiyen 
acemi bir takım oyunu çıkardılar. 

30 dakika. SalAlıaddin durmadan açık. 
ta ot:saydde kaldı. Büıent ortada topu 
çiğnedi, M. Ali isabetsiz şiltlerle kale. 
yi yokladı. 

Altmorduya gelince bu devre for 
hattı daha ,derlitoplu oynadı. Hamdi. 
nin iki ştitilnil direkler, bir ııiltüntl 
de Osman kurtardı. 

Devrenin 20 inci dakikasında M. Ali 
aldığı müteaddit ara paslarından biri. 
atnı 'lllhayet içeri doğru kayarak aUr 
dfl ve 8tkr bJr şiltle 5 lncl golı kaydet. 
ti. 2 dakika sonra. Eşfak 2 bekin ara 
smdan sıyrılıp son golü yaptı. Bir 
dakik~ sonra da kaleci ile karşı katşı 
ya kaldığı halde 7 inci bir gol çıkara. 
madı. 

Altmordu takımı bir gUn eVTelkinc 
nazaran daliıı. fena bir oyun çıkardı. 
Bilhassa kaleci yediği biltiln gollerde 
hatalıydı. 

Yüzme, teşvik 
müsabakaları 

İstanbul su sporları aja.nhğınm 
tertip ettiği yüzme mü.sa.bakaları 
dün Moda yüzme havuzunda bü
yük bir meraklı kütlesi önünde 
yapılmıştır. Mevsim bidayeti ol
masına rağm.en Galatasaraylı Mah 
mudun yüz metre serbestte vo 
Beykozlu Fuadm sırt üstünde yap 
tıklan dereceler calı"bi dikkattir. 

Müsabakalarda şu neticeler a. 
lınmıştrr: 

100 metre serbest: Birinci Mah 
mut 1.4 dakika, ikinci Rauf, üçün
cü Osman. 

200 met?"o kurbağalama: Birin· 
ci Ywıum 3.13, ikinci Hikmet, ü
çüncü Tank. 

100 metre sırtüstü: Birinci Fu
at ı .29.4, ikinci Necati, üçüncü 
Adnan. 

4-00 metre serbest: Birinci ib
rRhim 6.15. ikinci Sadullah, üçün · 
cü Osman. 

Tramplen atlama: Birinci Fuat 
90 puvan, ikin.ci · Hariton, üçüncü 
Enver. 

Neticede Galatasaraylılar 66 pu 
vanla birinci, Beykoz 52 puvanla 
ikinci. Beşiktaş 28 puvanla üçün· 
cü olmuşlardır. 

Feshane - Merinosspor 
Dün Fenerbahçe stadında Milli 

küme maçların.dan evvel Bursa 
Merinos fab'rika.sı futbol takımı 
ile Feshane fabrikası futbol takım 
lan hususi bir müsabaka yapmış -
lar ve ha.kim bir oyun oynıyaıı 
Fe.'lhaneliler müsabakayı 2-0 ga· 
lip bitirmişlerdir. 

Beyoğlu Halk Sinemas 
Buglln 11 de, Akşam 8,SO da: 
ı - Bay Çetin (25 lmııno t.kıullı 

hlrden 
• - Çifte OMılM' 

'ftJkııe. 
g - M*l tt.t.i. 
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saoe olan 
11adiseJer a lla!ıhyor 
uAlman milleti mücade
leye yalnız vatanı için 
girişmed;ğini, aynı za
manda biitün medeniyet 
alemini. Bolşevizmi.n öl
dürücü tehliflesinden kur 
tararak Avrupada haki
ki sosyal kalkınma yolu
nu açacağını mü riktir ,, 

Ankara, 22 (A.A.) - Almanya 
bUyUk elçlsl ekselfuıs Fon Pape -
Din bugün Hariciye Vekilimize 
tevdi ettiği muhtırayı aşağıda ay
nen ne~rediyoruz: 

Rcich hıırlciyc nnzırı Fon Rib
bentrop pazar günU saat 6 da Al
man ve ecnebi matbuat mUmes
sillcri baztr bulunduklan halde 
hariciye D" - l' l° •n 'ttibadJ mec
lisi salonunda c; :ın fk'An umu -
miyesi.ne raJyo il.? Alınan haı lcl
ye nezaretinin Sovyct Rus hUldl
ıneUne verd:ğj notayı HAn etmf§
t.lr. Notan:n metni şudur: 

Roich hOkfuneti, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasmda menfaat
lerin teva::UnU arzusundan mül -

em olarak 1939 da Sovyet hUkf'ı
metıne müracaat ettiğinde bir ta
raftan kendisinin mllll devletler 
eamlasınn menstM et iddia ve 
bundan mUtevelüt, hak ve vecibe
leri temsil eden ve fa.kat diğer ta
Ta.flan komlntcrnin bir sekl!tyonu 
aıfatiyle cihan lhtllllinin yapılma-
sm1. yani bu milli devletlerin in
hiiallnl istiyen bir devletle anlaş
manın kolay blr iş olmıyaca.ğuu bi
liyordu. Almanyanm ve Sovyet 
Rusyruıın politik gayelerindeki bu 
esaslı aynlığın YC nnsyonal eoeya-
1.izmle bol~evizmin yekdiğerine zıt 
clh:vı görü~nUn doğurduğu mil -
him endişeler geri bırakarak Al
man Re"clı hUkfunetl bu teşebbU
se girişmişti, 

Alman hUkfuneti bu t.elebblia -
te, Alınanya ile Rusya a.ra.smda 
bir anlaşma vticude getirilerek 
harbin önüne geçllmesl ötedenıbe
ri yekdlğerlne kal'§I dost bulunan 
iki milletin hayati ihtlyaçlannm 
emniyet altına almmnm BUrCtlylc 
beynelmilel ynhl!""mı;.:ı komüniBt 
doktrlnlerln!n Avrupaya yayılıiıa.

mna ka~ en iyi bir garanti elde 
edilecef:-i fikılnl ~ordu. Bizzat 
Rusvada.kl bazı h!dfseler1e Rua 
hUk\t!l'letinin bcync!'Dılel sahada
ki bazı lctlblrlcrinln bu doktrin -
1erden ve §imdiye kadar yabancı 
milletleri lıJıilale sevkeden me -
todlnrdan uzaklaşmayı mümkiln 
göstermcrl Almanyayı ba lHcrm
do takviye etmişti. 

Alman mtlrn~t ve teeebbllsQ.. 
nün :Moekovada. gördilğfl kabul 
tarzı ve Almmı;-a. ile bir dostlu:k 
pakb akdi icin Sovyet. R'IJ8 hill:n
metlnin amade oluaa bu değiefk
liği teyit e~ görünüyordu. Böy 
lece 23 a~ :;tos 1939 da ademi te
cavilz paktı akted.ıldi ve 28 eylül 
1939 d't da iki devlet arnsında hıı
dut ve dostluk anla.şmuı lmsa o
lundu. Bu mua.hedeterln ruhu 1J 

idi: 

" ~ Bil birine k1U'§I tccavk 
tmemek ve mwıllhane bir kom -

§uluk ici.ndc yıı~ak için ikı dev
letin karmhklı truıbhüdU. 

2 - Alınan Relch'ınm Finlan
diya, Lcıtonyıı, Estoor , Litvanya 
ve BeSilrabynd:ı. her türlü nüfuz 
elde etmekten earfmazar etmesi 
suretiyle menafi mıntakasmm talı 
didi v11 bu me.ra.nda sn.bik. I olon
ya devletinin Barcv-Vug-Sam hnt
~ııa k., ~-ı.. o! l"l cmtakal"rmm 
Sovyot Rus hffirumctinln arzusu 
uz rinEI Sovyetlcrc ilhakı. 

R ·eh hWcUMeti Rusya ile ado
m1 trcavil" paktnıt nkteder etmez 
del'1ı:ıl Sovyet Rusyaya karşı olan 
polltikasnıda esaslı bir değtşlkllk 
yapm o gündenberl de Sov -
Jlll ~ttlhadma lra~ dostane bir 
~ takmımştır. Almarı hUkCı
:nC'ti Sovyet '.fttlbadt ne aktolunan 
rn kwt'.'lf'1eri :zerok harfi harfine 

gerekse ruh ve mana.sr itlbaıile 
sadakatle ifa Ct.Ir.iştir. 

Bunların d·şında olarak da Al
man hükümetl Polonyayı meğlup 
ederek yani Alman k!!.nı pahasma 
Sovyet itt;haında kurulduğu an -
danberi en büyllk bir dı., politika 
muvaffak·yeti knznnmasrna yar • 
dım ctm" .. tir. Rusynya karşı :ln
calt bu hayırbahane politika ile vrı 
Alman ordusunun bliyük zaferiyle 
bu mümkUn olmuştur. 

Bu itibarla Alman hUkümE'ti So ıyet 
lttlhııdmm Alınanyuya kıı11J tavr ha.. 
reketinln de aynı olma.smı beklemcK • 
u kendisini haklı gömıektc idi. 

Alman hariciye nazın Von Rlbben 
trop Moskovada mUıakert:Jcr yapar -
ken ve diğer fırsat vo vcııilclerle Sov 
yet Rus hUltQmeU tarnfmdı.n bu 
mukı:ıvelelerin Almıın • Sovyet Rus 
menfaatlPrlnln dnlmt muvazenesine 
eMs tf!§kil edrceğlnl ve iki milletin 
yekdlğurinln rejimlerine htlnnet e
derek birhfrlninln dahili işlerine kıı. 

rJ4mak 1'tcmediklerl, ty1 ve devamlı 
bir komşuluk tesis etmek istedik
leri mlikerreren üade olunmuştu. 
Alman hllkumet.inin bunlıı.rn inan
makla esasından aldanmış olduğu 
maalesef çabuk nnlnş lmışb. Hn • 
kikatte koml.ntern Alınan - Rus 
mukavelelerinin nkdini mUtea.ktp 
derhal bUtiln s:ıhalarda tekrnr fa
aliyete geçml§tlr. Bu fıuıllyet ynl 
ruz Alınnnynda d<>ğil, Almanya ile 
dost olan yahut bitaraf de\•letlcr
dc ve Alman kıtaatı tarnfmda.n 
Avnıpnda isgal edilen mmtakalar 
da da. yapılmıştır. Ve açıkça mu -
ahedelerc karşı mulıalif hareket 
edilmiş olmamak için yalnız me -
totlar dcğlştirilmiş ve bu faali -
yeller itina ile ve kurnazca giz -
lcnmlştir. 

Alman~anın g\ıya emperyalist 
bir harp yaptığını mütemadiyen 
ileri sUrmekle Moskova, nasyo _ 
nal sosyalist Almanya ile akte -
dilen paktın tesirini telifi et -
mek mecburiyetinde olduğunu 
zannediyordu. Alman polisinin 
kuvvetli ve müessir müdafaa 
faaliyeti kominterni Almaıııyaya 
karşı fesatçı faaliy{)tlerini ve is. 
tihbaratmı başka yollardan ve 
Almanyaya komşu memleket _ 
lerdeki merkezlerden yapma.ğa 
mecbur etti. Bu maksatla sa:bık 
Alman komünist memurlarından 
istifade edilerek bunlar Alman -
yad:ı f csatçtlık ve tMrikA.t ve 
sabota: hazrrlıklan yapma.ğa 
memur edildiler. Gepeo komite· 
ri Krilof bu malqıat a sistem.atik 
bir talim ve terbiye işin.i idare 
ediyordu. Aynı zı:.manda Alınan 
ya ta.rafından i~al edilen nun _ 
takalara ve bilhassa Çekiatana 
ve işgal altında bulunan ltTiınsa.. 
Norv~. Holanda, Belçika vesa.. 
ir yerlere karşı şiddetli bir tah
rik, fesat ve inhilal işi yaprlr -
yordu. Sovyet Rusya mlimessil. 
likleri ve bilhassa Prağdaki baş 
konsolos bu babta kıymetli yar. 
dmılar yapıyorlanlı. r: dyo milr 
sile ve ahize tesisatı ile kuvvet· 
li bir istihbarat hizmeti ifa edi
yordu ki bu, l omintern tarafın • 
dan Alm:ı.nya.ya karşı tevcih edL 
)en işin tam delillerini vermekte
dir. Kominternin diğer bütiin 
fesat ve tecessüs faaliyeUQıj 
hakkında da birçok vesaik ve' 
malzeme mevcuttur. Başkaca B&· 

botaj krtaları teşkil edilmiştir. 
Ve bunların kendilerine mahsus 
laboratuvarları vardı ve bu 15. • 
boratuvarlarda onlar saıbotaj işle 
ri için yangm ve infilak bomba
lan imal ederlerdi. Bu kabilden 
meseli en ~ l 6 Alınan va.puru:na. 
ısuikaat yapılmıştır. Bu inıhiW 
Te eabotaj faali:yetıeri ynııınd& 
casusluk da yapılıytrdn. lıfıte -
kim Sovyet Rusya.dan Almanya
ya gelen Alm.,nt:ır arasında G. 
P. U. hizmetine adamlar kazan • 
mak için her türlü lbe.yağı vası
talara müra.caat ohmmuştur. 
Yalnız erkekler değil, kadmlar 
da en ayıp usullerle G. P. U. 
hizmeti için taahhüt sözü verme 
ğe icbar edilmişlerdir. Bizzat 
Berlindoki Sovyet Rusya sef are
tt. başta sefaret müst.eşan Ko -
ibulov olduğu halde casusluk İfJ.. 
leri için haricl memleket hakla. 
rmdan saygısızca istifade etmek 
ten çekinmemiştir. Prağdaki Rus 
konsolosluğu erklnmdan Moc -
hov bütlin Çekistana ~I olan 
bir casusluk ~kesinin !başını 
1e6kil ediyordu. Polisin vakit ve 
za.ma.nmda müdahale ettiği di -
fer vakalar. Sovyet RlJ8Y&JUTl 
bu geniş miıkyastaki faaliyetle -
rini meydana çıkamıı.ştir. Bü -
ten bunların heyeti umum.iyesi 
Sovyet Rusyanrn A1menyaya 
karşı siya.st askeri ve iktMadi 
cep'helerde gmis mikyasta ~av -
ri meşru inhitfil. sabotaj. tethiş 
\•e harp hazırlığı mahiyetinde 
casusluk fas.liyetleri yaptığını 
şüJ)heden ftrf olarak gootermek -
tedir. 

ALMANYA DISINDA 
AVRUPADA YAPIL.AN 

fNHtLA L l<"'A \Ll YET1 
Sovye t Rusyanın Alman-

)a dışında Avnıpada ynptığı in. 

hilAJ faaliyetlerine gelince: Bu 
faaliyetler Alrna:ıya ile dost ya
hut Almanya tara.fmdan işgal e 
cilmi§ memleketlerin hen:en cUm 
lesine şamil olmu.~tur. Mesela 
Romanyarla kom~'nist pronagan. 
dası Rusyad:m gelen be•ranname. 
lerle Romanyanm bütün m~kül 
!erinden Almanyayı mesul gös -
termck suretiyle Alma aleyhtarı 
bir hava yaratmak istemiştir. 

YUGOSLAVYADA 
Aynı tahrik 1940 ya~ mevsimin
denbcri Yugoslavyada da bariz 
bir sı.rette görülmü.,tUr. Rus 
beyannameleri orada Svetkoviç 
rejiminin Berlin ve Roma em . 
peryalist hükOmetleriyle pakt 
yapmasına halkı prctestoya da... 
vet ediyordu. H'omiinist partisi 
memurlarınrn Ağramdaki içti -
m:ılarmdan birinde Avnıpanm 
bütUn cenubu şarki kısmı Slo 
vakyadan Bulganstana kadar 
Rus himaye nımtakası diye tav • 
sif edilm'ş ve bekledikleri gibi 
Almanya askeri bakımdan zayıf 
!ayınca bunun tahakkuk edeceği 
söylc!'mişti. Bclgrattaki Sovyet 
elçiliğinde Alman kıtalarnıın e
line geçen vesikalar bu propa -
gandanın mcnşeinin Sovyet Rus 
ya olduğunu isbat etmektedir. 
Komünist propa~andasr Yugos _ 
lavyada nasyonalist parolalar kul 
la.nırken Macaristanda bilhassa 
Ruthen ahali arasında kendile _ 
rinin yakında Sovyet Rusya ta -
rafından hürriyete kavuştuntla -
cağı propagandasını yapıyordu. 
Bilhassa Slovakyada Alman a • 
leyhtan tahrdikfl.t pek canlı idi 
ve orada alenen Slovakyanm Sov 
yet Rusyaya ilhakı propaganda.. 
aı yapılıyordu. Finlandiyada 
"Sovyet ittihadı ile sulh ve dost 
Juk cemiyeti, Petrosko radyosu 
ile L~irliği yaparak ibu memleket 
ti inhilale uğratmağa çalış yor -
ve Alman düşmanlığı yapıyor. 
du. 

FRANSA, BELÇİKA VE 
HOLLANDA'DA 

Fransa.. 'Bclçika ve Holanda.. 
da, Alman işgal kuvvetlerine 
karşı tahrikftt yapılıyordu. Ay. 
nı ta.luikat, milliyet ve pansla -
vizın maskesi altında, umumi 
valilik bölgesinde de hüküm ı;U -
rüyordu. Yuna.nisüı,n, Alman ve 
İtalyan kıtaatı tarafından henüz 
~al edilm~cıti ki, orada da Sov -
yet Rusya propagandası işe ba,. 
lamrştı. Umumi göı::Unüş. Alman 
yanm AYTUpada &rtikrarlı bir 
niz.ım kurmak yolundaki gay • 
cetlerine karşı, Sovyet 90&Ya1İst: 
cumhuriyetleri birliğinin, bli'.ün 
memleketlerde sistc.:mli bir mtl
ca.deJe Raf eri açtığı merkezinde . 
dir. Bınıun yanı sıra da, Alınan 
politikasının tedbirledne karşı. 
bu tedbxleri Rusya. aleyhiney • 
miş gı"bi göstererek. muhtelif 
memleketleri Sovyet Rusya le -
hine ve Almanya aleyhine cel -
betmek gayesine matuf doğru -
dan doğruya yapılan muhtelif 
propaganda faaliyeti geliyor. 

BUI.nAR1STANDA 
Bulga.ristanm üçlü pakta girme. 
sine karşı ve Sovyet Rusya ile 
bir wıranti paktı imzalaması le
lıine faaliyet gösteril.miştir. Ro • 
ı:ıanyruia, demit' n'ıuba.fızlara h• 
lQl ve bu teşekkülün başındaki -
lerin • ezciımle Romanyalı Gro
zanın • yanlış yola aevki sure -
tiyle 23 9>nkinun 1941 deki hü -
kfunet darbesi teşe'bbüsüne yol 
gösterilmiştir ki, bunların ark&_ 
lannda elebaşı olarak Moekova.. 
nın bolşevik ajanları bulunu • 
yordu. Relch hükilmeti buna da
ir itiraz götürmez deliller elde 
etmiş bolunuyor. Y~vyaya 
gelince. Reich hükflmoti. Yugoa.. 
lav delegeel GeMgevitaoh'ln da -
ha ma na 1940 da Moskovada 
Moloto..."la yaptığı bir müllkat 
neticesinde Rusyanm. Almanya -
Y'4 yanrun en kudretli dillJmam 
tellkki tetiği husuauna Jraneat 
getirdiğine dair vesikalar elde 
ctmLcrtir. Sovyet Rusyanın, Sırp 
askeri makarnalı tarafından vl -
lti silah jstekleri üzıerine aldrğı 
vaziyet bli3blitun sarihtir. Son -
teşrin 1940 da, Sovyet Rasya 
genelkurmay reisi, Yug<ısla.v a .. 
taşemiliterine lttfl]an söylemiş -
tir: 

"B& :istenen her ı;~i vereceğiz, 
hem do der.hal... rıyat ve tediye 
vartıarı Belgrat htikfunotinin ken
di dileğine buakıJmı§, ancak bir 
tek oart ileri sürillnıtiçtilr ki, o da. 
bu tertiplerin Almanyada.n gfzli 
tutu1mnsıdır. BU&.hrre Svetkoviç 
hükumetinin mihver devletlerine 
ya.klaşmıısr W:erlnc, Moskova 9i-
1Ah teslimatını sürüncemede hl
mkmağa batlamI1ttn'. Sovyet Rus
ya hnrbiye nl\/Urhğı, bunWl sebe
bini Yugoslav ata!';emHiterlnc, 
muhtaeflran izah ile iktifa etmi~
tfr. 27 mntt 19•1 Belgrat htikiı • 
met. daıJ,csine önayak plıırok bu-· 
rıun meydana g(}tirilm~ı S"rp fe. 
satçılnrmm ve tngı1lz - Rm~ nj'.ln 
Iarının Almnnyn alM•hinc el ol . 
tından giri tlklPri fonliveCn rn 
harar<>tll devrf"lsini t<'Pkfl e<ır'r. 

llıı hU'·fnn t d ırl rı:ının ıd ır -

elsi ve &iyab el tevekkUltlııün ll -
deri Bay Simle bugUn Moskovada 
bulunmakta olup, elAn Sovyet Rus 
propa anda m:ıkamlariyle aıkı ir
tibat ballnde Reich aleyhine fiilen 
c:al.qımaktadır. Yukanki m~ahed~ 
ler, Sovyet sosya.~t cumhuriyet
leri birliğinin Avrupada Almanya 
nlevh!ne gh-lştiği m•1azzam ve çok 
§ilmullil propaganda fnalirctierin
den ancak kilc;Uk bir ktsm'llı gös. 
termektedir. Bu itibarla, Sovyet 
R•ısya ma.kamlarmm, Alman -
Rus mukavelelerinin imzalanması 
tarihindcnberi bu fstlkamc te gös 
terdikleri faaliyete dair dqs !le -
me umumi bir fiktr vererek bir 
hükme varmalnrı im.kanını temi -
nı>n, Relch hükumeti maliJ· bulun 
d->'hı geni':! ölc;\idCki mn!ze;:ne ve 
v .s:ıfki eft.fırı umumiyeyc arzede
cektL-. 

Ur.rnmi olarak Relch hUkümeti 
şu noktayı • mUşahcde ve tesbtt 
eder ki, SovyeUer bükurııeti, Al
manya ile yapılan mukavelelerin 
akdi esnasında, Al:!!anya.nm 1~lcri
ne doğnıdan doğruya ve. a dolayı
ısiyle karısmak niyetinde olmadı -
ğını mükerreren ve sarahatle bil. 
dlrmişti. Yine Sovyet Rusya, dost 
luk muahed<.\Sinln lmzslanması s.ı
rasmda, bUtlln milletlerin haldkt 
menfa.atlerJnc cevap vermek, bir 
taraftan Almanya., diğer taraftan 
1ngiltere - Fransa arasındaki 
harp haUne nlhayet vermek ve 
bu hedefe IJlÜmklln olan aliratlc 
olınak llzere Almanya ile işbirliği 
yap:ı.cağmı gayet açık ve sarih au
rette teyit etmişti. Sovyet Rwıya. 
nın bu uzlaşmalannm ve beyana
tının, yukar.da zikredilen ve har
bin milteakip safhalarında gittik
ce daha iyi aydmlanacak olan ha
kikatlerin ışığında görüle<:eği veç 
Jıile, maksatlı aldatma ve şaşırt -
mııd:uı ibaret olduğu anlqdmıotır. 

Keza mUnbasıran Almanyanm dos 
tane tavır n hareketi neticesinde 
elde edilen menafi dahi, Sovyet hU. 
ktunetlnln Almanyay& ka.rfı dUrUııt 
ve ballsane bir vaziyet takmnınama 
saik o\amamı§tlr. 

BUaltla Reich hilkiUMU, teorildev· 
vol 1939 Slovakyumm Jr.omUnlst 
parti.si uındclerlne sarih ol&ra.k tek
rar kaydeaılen •e Sovyet. hUkruneti 
m<'llatllne hizmet elmMtDJ ft ı..... 

mm ailmemne J&ram&a fart.ile dl· 
ğer bazı memleketlerle paktlar fm. 
zalan&bileceğinl kabul edim Lenin te 
zlı!tıa, 1919 mukavelelerinin fınuıan. 
mam eımasmda da yqadığma kani 
OlmU§tur. Blııaenaleyh dôıilU\lla dalr 
aktedllen bu muk&velena-.elerlla IQl-! 
salamnası, Ru.p. hllkCmett nezdinde 
~ncak takUk bir m&ne't'l'ad&D lba"t 
U. AmJ gaye, -.dece Raya için men 
!aaUi anlqmalar elde etmek ft 1»151 
lece aynı amanda BoırJoeUer Btrııat 
n1n nllfU:ıı: b&kımmdan dah& futa 
nerlemesi e.sb:ı.bmı hazırlamaktı. 
BETnRADDAH.l SOVYST mLÇllA • 
OtNDZ BlJLUNAN VEstKALAR 
~ ıtktr ve Diyet. yani bol§cvlk 

olruıyan devletleri, yekdl.ğtnden daha. 
Jtnlay aymt!:ıllmclt ve zamanı geldi. 
ğlnde yere vurabilmek Ozere zayıt 

dl1şilrmek d~ccai değlpem!§U. 

Bu gaye, Belgradm tıgallnden .ma 
ra oradaki SOY)'et eJçIDğmde ele p
çeıı nralan t.etldldade, qatzdald 
cllmlelerle, olanca arab&We açıfa 
ftnllmUfbıl' ... SoYyetler BtrUtt an. 
~ mtınuıP aa geldl~de harekete 
geçecaM1r. Kllıver devleUert Jmn.
leriııi daha ziyade dagrtmq!ardlr .,. 

bun~ dola11 Sovyetler P.lı1Jtt A1 • 
m~ ant o!aralt Ym'&Caktır,. M09 
lamıdald SoYyet tı~meU. Atman 
mlDeU il aamfnd ol&fl.k aıulll ft 

dosUuk içinde yapmak tatemtı oWl 
Raa mWet.1nln sesine kulak 'f181ııd)9 
Nil: ~ eski iki ybltllD poo 
ıttlblma deT&Dl et1ll1§ w lıa .ant 
le cımmlanna ~ bir .-ait,.t 
yDkO almıftır. 

eo.yet ittthadmpı AJma.nyad& ... 

.mQtebakt A1'rllp&, propsgand&a De 

gUttnğO CSatrtıct faaliyet, bG ID9lnle 
lletlertıl Almanyaya ~ hattı llaN 
ket! hakkında bJçblT ~ mahal 
brrakmamakla beraber, Alman • Rm 
maalıc~lesinln akdi tar1lıblden fUba 
ren. h&ıid poıtUka ft aaterl abada 
~ !ıl1k0met!nln Alman,.,. Jrar 
§1 tavn barekt'U biraz daba ar1b 
btT Hmm kullanmalı:tadn'. 

SOVYETLJ2ı1N llOLŞEVllU.DT 
T.IBMEK POiiTt&ASI 

Woekovada, mcnafll mmtakalarmm 
huduUıındtnlmumda. Sıwyet Rusya. 
h\lkfuncU, Rclclı hllkC.ımetinln harici 
ye nazmna., sabık Polonya dmettnln 
o BU"ada hnU lnfiaahta bulunan t.op
rnklan mllstrsna, kendi menafii çer 
çcvesindc bulunan <rovtetle:i, ne işgal 
ne bolşevtkJe§tırmek ve fıe de UhAk 
etmelt niyetinde otnıadığmı. beyan 
eylemi§ ti. 

Hakikatte ıs~ hldlsa.tın cereyanı. 

nın da göslermlı.; olduğu ''eÇhJlE', Sov 
Yl t lltıhadmı'l polltlkruıı bu mUd
dt:t ıarfmı.la mlınhasıran bir lıcde 

tc nıüt.e,•eccih irulunuyonlu k-t o da, 
Moskovanın nskeri kudretini. buz. de 
nıztnd~ Kı:ırnd•nlr:e kndar oı11n salla 
1 .hHlndl! ~ov:. ~tı rce t;ıınıı lmklın 

>'/j,.(I r tırr ,·erde. g11rbn doğru ileri 
tı'.-m le ve l:m1 P\•ikl tlrmeyi Av. 

ı· 11 ·~ +ı.< m :.ııı J .. doıın ll"MY<' mık 

le) le:ncktl. İfbu po11Wtanm lnki§3fı 
t.Udeld aafhalnrla karakterısedlr. 

Mevzuu babla politlkanm lnkJşafı

ı:ıa, tP.ı;rlnlevvel ve le§rlnlsanl 1939 
da ... • ,nya, Letonya ve Lltvanya ve 
mlluheret nıisaklar. oamı &ltmdakJ 
pakUnrm lma•mdan •• bn memle
ketlerde, askcrt t.atınat noktalannm 
tes!81yle mlıbn§cret olunmu~tıır. 

Müteakip Sovyet Rus aatraııç ha
rekeU. P'&Dlandtyaya mllleveecfhUr • 

Vaktalcl Sovyet Rtı.1 miltaleb&tı. 

- k1. bunlnrm kabulll, bir hllr l'iD 
dcl1et1nln hWdlmraıılık baklarmı or
tadan kaldırdı - Fin hllk1llncU ta
rafmdan reduedınace. SoYyet t"kQ
mctt, Kumnenln rtyasetı altında zır 
komilnlırt 8ÖZde - bOkt\metlnlD ku
ruınıaı.ma tmll olmu,tu ve Fin mil 
ıetı bu hllk1'.'.1In:ıt ile bGcOmle UgiJS 
reddcJbtce, bunun netıc:ısl, FiDlr...ndl
yaya blr ııttmatomun ve,.~mesl, ve 
1939 teşrlnisanl sonun-:la da, Kızıl or 
dunun Fintııncllyaya glimcsl olmuştur. 

Martta nktolunan Fin - Rus sulhu 
ile Finlandiya cenubu tflU'k.1 vi!Ayetıe 
r1nden bir kısmını terketmek mecburi 
yetindQ kalmıştı ki bunlar derhal bol 
şeviklegtlrmenin cllne dl13U-railşlordL 
Blr lkl ay sonra, yani 19t0 senesinin 
temmuz ayındrı, Sovyct ittihadı Bal 
tık devıeUerinc kal1J harekete geç
ml§tlr. Lltvany~. birinci Moakova ma 
kaveleslnd:m sonra Alman menafii 
sahasına dohll bulunuyordu • 

Sovyet ittihaduun arzusu n • 
7.erine. Reich hükfuneti, ikinci 
mukavelede, bu memleketin ek • 
seriyet te.,,~ll eden kısmındaki 
menfaatlerinden, kalbi srzhya • 
rak da olsa, aziz sulh hürmeti • 
ne. Sovyet ittihadı lehine, vaz -
geçmiştir. Maamaf ih arazinin 
bir l}eridi Alman meD8.fii saha.. 
smda kalmakta ~rdevamdı. 15 
haziran tarih?l bir ültimatomu 
müteakip bütUn Litvanya, yani 
Litvanyanın, Alman menafii sa_ 
hası dahilinde kalmakta devam 
eden kısmı da da.MI olmak üze. 
re, Reich hUkn.metine herhangi 
bir haJK-.- verlJmeksizin, Sovyet 
ittfüadı tarafından ~ edilmi~· 
tir. Öyle ki, burulan böyle Sovyet 
sosyalist cumhuriyetleri ittiha • 
dı artık şa.rkt Prusyanm prka 
isabet eden bUtün huıdudmıa doğ 
rudan doğruya. uzanın~ bulunu.. 
yordu. 

Bilfilıara. bUDdan ötürü Alınan 
yaya. yanaeıtdığı mmaıı, Reiclı 
hükfunetl müşkill müzakeratı 
müteakip ve dostane bir hal su
reti vadi.inde mütemmim bir 
ha~Iıkta bulumnak Uzere 
Litvanyİ.nm bu kmmım dahi Sav 
yet ittihadına terketmiftfr. 
LETONYA VE l!BrONYANIN 

ış:;.ALt 
Xma bir z.aman &oma aynı 
~ kendileriyle aktedilmiş 
plan müzakerat mmaklan ınıfia. 
timal edilerek Letonya da, Ea -
tonya da askeri bir isal altına 
alınmıştır. 

Bütün Baltık memleketleri, 
Moskovanın sarih tıemiilatına 
mugayir olarak. bundan bayle 
bolgevikleştirllm1ft.ir. Ve iega • 
den b!r . . hafta soııra el çabuk-
luğu ile Sovyct hUkOmetl tara. 
fmdan ilhak olunmuşlardır. 11 • 
bak keyfiyetile hP.mZaman ola -
rak, A.. paya karşı Sovyet Rus 
ya kudret mevkilnin şimale isa
bet eden blltün ııektörU iizerinde 
kmlordumm ilk kuvvetli tah§i • 
datı iaa. olu.'unuştur. 

Alına.nyanm bu devletlerle 
Y3D1J1 olduğu iktrsadi anlaşma -
1arm. ki, bunlar Moekova karar
lqmalanna tevfikan müteessir 
olnuyaca.klardı, Sovyet bükQme 
ti tarafından tek tarafli olarak 
feshedilmiş olduğu da burada 
mtitraten zikrolunur. 
Yoıslcova :nudtaye!elertnde, aa -

blk Polonya dev!etf:nhı toprakla • 
.rma mnte&ll!k menfaatlerfn btl -
dutlarmm tahdfdmee, ~ mena
fii hudutlarmm ötesinde ~ bir 
Slt?'etle aiyut tahrlltltm yapılmı
yacağr, hAIAkis her Ud cenahtaki 
işgal maka.matmm faaliyetinin 
ınUnhaaıran bu ~alarm, aulh içe 
rlslnde icra olunacak kall'.ın.m:un
na mllnhuır kalacalJ, tıunih!!.!l 
lrararla§t.!nlmııftı. IUieb h lkfıme
tf, Sovyet ftıt1hadmm, bu a.niqma
lara rağmen, dl\ba mevzuu bahjs 
sahanm iıtgalini hemen mllteaki
ben Lehistan umumi valiliğini is
tibdat eden Alman ateytıtan tah
rikat:Jn yaln17! yaptlnwlma mfuıaa
de etmekle kalmayıp .aynı zaman. 
da bu tahrlu\tı lle birlikte :işle -
met Uza.re. valiliğe nı.nteveccilı 
bu tahrlki.tı, bir bollevik propa -
gaııdaaı ile himaye etmiş olduğu 

bolşevikleştirilmişt.ir. Ve ~al
delillere maliktir. 

Bu noktalarda dahi, ~l he -
men rnilteakiıben. kuvvetli Rus 
garnl7.onlan nakledilmistir. Da.ha 

iman ordueu garpta l<'rans:ıya \'C 

İngf ltereye karş1 harp etmekte 
iken. Sovyet lttlho.dmın Balkana 
mlıtevocclh il<'ri hıımlcsi vukua 
gr.lmfg1fr. ~:ıV)et hUkômcti. tos
kovn mUwkı>ratınra. Bf'Mrabya 
mı:>rl~ln'n halllnf' müt nllik t"h
rikln h'~ biı 7.ama:) kendi taraf n
den ,~·.i oln11yacn ·nı h '·" ~ -
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miş iken. Refoh hiilı:ü.meti .,. hazl
ı·c.n 1940 tarihinde Sovyet hUk\1-
meUnden, Besarabya meselesini 
kuvvetle halletmcğe artık Sovyet 
lrin .karar vermiş olduklanna dair 
bir malfUnat almıŞtır. Aynı zaman 
da, Sovyet milddeiyatmın Buğfüı
na da yani e11ki Avust.uryanm vak 
tiyle b'r taç eyaleti olup, hiç bir 
r ruı Rusyaya ait ohnam"Ş olan 
ve mll:ıı:akerat ~naamda Mosko -
vada, hakkmda esasen hJç b.r eey 
g5rUlmemlıJ bir sahaya, namll bu
lunduğu blldiriliyordu. 

Moakova nezdindeki Alınan bü
yük elçiıd, Sovyet hükiımetine, ka 
rannm. Relch hUkömetince tama
mt?D gayrimutanzır o!duğun11 ve 
Romanyadaki Alınan tktmadi men 
faııtl rinln ağır bir surette müte
essir olınasma. keuilik: orada ya
§amekta olan kesi! Alman cema
a.tine ve yine Buğdandakl Alman
lığ n hayntmın ihlAline rnlinccr o
lacağını, beyan et:n ";ti. Molotov 
ise buna cevaben, mevzu.ba.hs me. 
selenin !evkalAde Acil olduğunu_. 
ve Sovyet ittihadmm Alman hll
kfun eti bu mesele muvacehesin • 
deki alacağı vaziyete 24 saat zar. 
fmda muttn.li olmağa muntazır b\l• 
lun:lnğunu bildlrmlştlr. 

ROMANY AYA KARŞI ~1 
HAREKET 

Roma.nyaya kaJ'!l bu lnt davra
nışn ra~en, ne:tcb bükümeU, yi
ne bu sefer de sulhlln muhafazası 
ve Sovyet ittihadiyte dostluğun J
damed için, SovyeUerln lehine ol
mak Uzere ~ sanlmışt.n-. Relc.h 
hUkfunoti, ynrdnn için Almanynya 
başvurmuş olan Rumen htikfuneti 
ne mukavemet etmcme1'l nnsiha -
tinde bulunmuş ve Besa.n\.byanm 
ve şimali Buğdan:n Sovyet ittiha
dına terkini tavsiye e)deıni§Ur. 
Rumen hfikümctlnin tas\ip eden 
cevablyle, Alman hUkCımeti, bu 
büyfilt sahaların tabliyesi ve ora. 
daJ.;i ablinin can ve mamelldnln 
tahtı emniyete alm&bilmesl için 
müna.'!ip bir mühletin verllmet5l 
hususunda Rumen hilk\lmetinln 
bir rica~ Sovye• hfiklımctlne 

blldirml§t.ir. Fakat ylııe Sovyet 
hUkfuneU Romanyaya bil' illtims. 
tom tevdi etml§ ve ültimatom 
mUhletlnln hitamından evvel 28 
haziranda Buğdanın bölgelerinin 
Tc buna muttaaıl olarak Tunaya 
kadar Bcsat1'..bya heyet! umumiye 
sinin .i.şgaline başlamıştır. 

Bu topraklar dahi Sovyet {~ • 
hadı tara.fmdan derhal illıuk l • -

mlş, BolşevlkleştirilmiB ve bJ.ı su. 
z:eUe hakikat.en harap bir · bale 
gctirilm.i§tlr. Moskovade. Reich hü 
kümeU t.a.rafmdan Sovyet sosya. -
list cumhuriyetleri ittHıadIJ'!'\ 
şarki A vrııpada ve Balkl\nda bmı. 
kılmış olan menafi sa.balannm he 
yeti wnumiyeslnln işgali ve Bolı;.c 
vikle§tlrilmesiyle Sovyet bükü -
met.i sarih ve tevil kabul etmez 
bir surette .Moekova kara.rlaştınl
malarma aykm hareket otmiştlr. 
Buna. rağmen, Reich hükfuncti. 
Sovyet sosyallal "wnlıuriyctlcri ıt. 
tibadma karşı yino bu seıt'r drutl, 
vefa.kar bir hatt.. hareketten da· 
ha ileri gitmiştir, lleidı hükiı • 
moti, Fin harbinde ve Baltık mc
aeleainde tamamen geride aurmuş 
olup, Besarohya i5"1.nde, Romen hü 
kümcilne kıı.rşı Sovyot hOkümet'· 
nin noktninazaruu tutmuş ve Sov. 
yet htik\ı.mcti tııratmdıı.n ~ rntt -
lan vakalan kalben, istemeye ie· 
temeye olaa. da., hoş gÖl'meainl bil 
mJoUr. Ve bundan da dahıı. ileri g'• 
derek, RG!ch hiikfuneti, iki dcvlu 
arumda daha bidnyettc ihUIAfatı 
mümkün olduğu kadar bertarr.f 
etmek üzere cömort 'bir surett. 
ghişllen ahali mübadelesi işim 1 -
serine almtttır ki, buna tcvfikn"l 
6Q11t19t 806yaU.t cumhurlyeUcrl 
lttibadı tarafından j;ga.l o'una'l 
lahalanlaki bilcümle Alman!.,-- • ' 
nıanyaya g~ıi .. ;öç ottlrmi~tJT. 

Relcb hükfunotinin kaneut 
Sovyet BOByalist cumhuıl,>ell"r 
ittihadı ile devamlı bir uzl~ms~. 
varmak hmsuaund:ı be.sh:mlş bu -
lunduğu a~usunu ispnt.a medar 
da.ha iyi bir dclfün götıteri!mesin° 
hemen hemen imkan olnm P"<ı.~ı 
meritezindedlr. 

Rusyanm Balkanlara do..-:.nı 

Ueriye uznnma.siylo bu sahaya roli 
teallik arazi meseleleri a»kün e1 -

li. Romanya ve Macaristan lMQ 
yaımda kendi aralanndakl ar.:ız1 

lhtil.ı\flannm bir hal sur ti'1ı t€' 
cn1n etmek üzere Alman)·n.\·2 mr
racaat ettiler. İngiliz ajnnlo.r (a. 
ralmdan kötilklenen bu ihtll~'"~ • 
yUzünden nğustos ronunda ketkiu 
blr buhran hiı.&tl oldu • Rcm:uıya 
ile Macaristan arnsındn hemen bf• 
harbin pallnk veımf'si karştm 1 
bulunuluyordu • ki, Macaristan v• 
Romanya tarafından nntl rmdal:I 
ihtilafın halli zmmmdn tav&~u·. 

ta bulunmuı ic;ln milkerreroo 
ke.ndistnc rica <'clilmış olan Al 
manya, BaJk~11akt ımlhU muha 
feza için °bu arzuyu is'af edcr::-k 
ltnlya ile müljtereken bu iki de,-. 
l"ti Viynn<ıda b'r ko'l eraı. q ,. •• 

tı--rn·~ ''<' orrı ia ve vln" \:.,~·ı.: · 
r: tn ricasi)lc ~o Aonııo•os lÇ\'0 t 

ılhinie Vh· ıın 'ıal:em kararını 
(1 ('\ ~l k'l'f:-...ki iULvfadft) 



· & aureüe yem lılacar
hududu telıiıit edı1nüş ve 
h&ltibnetlne, yaJlllUI oldu

f edakArbğı hasebiyle .bu 
eu keadt milletine klll'iı 

. edebilmea.ini mümkün kıl -
lçbı ve bu aaha dahilinde ati
~ türlü kaı;J;aYI huiç kıl • 
.1_ re Almanya ve ltaıya Ru
~ıeUnlıı geri kalan topra1ı;. 

lll Catanthıin.i deruhte f'ltmiş
~l3u sahada Rus im.ali tat• 
h' lnıJt olduğundan, bu temi-

19t>ir '\eçhlle Ruaya.ya tevcih 
. Buna rağmen, Sovyet 

likayette bulUDdu ve • Be 
~ ve fimali Buğdaıwı ka 

l'ı 1)Je Balkandald Amali • 
-m .ıı edilmiş bulunduğuna 

Pvveuti beynııatımn hl· 
n ll mesel ı ı inde lıe • 

~ " -·md.ın ta:;.• ol uru • 
~l'-illllun al!ka ,...3, 3% altı 

Unduğunu boyan etti. 
~n !!Olll'a Sovyet Rus • 

' a.nya.ya mUte~e<'.clh po. 
gı !;ide daha fazla sa.rahat 

Y8tlci içİD JCand8DS Ye Çuak. • 
kale lboğadarmda, ~ ftdeli lki
rafama e.•ema müstenit'* O. te 
sisi :için muaıbedo yapmak ist.e • 
m ltür. TUrtdye tııana l'MI olmadı
ğı takdiırde, AJmanya Ye :kalya • 
nm, Rusyanıı.ı bu di.plomatik tal~ 
binill yerine getlriJmeeinl temi • 
Den ıtencüsine mlballeretJeri .-te
nfyorchl. Bu talepler, &••nknn 
Sovyetier Birliil hi&imiyeü altı • 
na girmeeiııe kadar ftnyorcill. Ni 
hayet, Sovyet Rusya Jıendiıdnl 
FlıUAndiyanm tehdidine maıı. 
lıiaeet.üğjrıden, A.Jmanyanm Fin • 
Jbdiyayı tamamen feda etmMi 
isteniyol'du ki, bu da meüfu- mem 
lekcl.in fillen itgali Ye Fin mille. 
tinin yok edilmesi demekti. 

Almanya Sovyetler btikiimeti -
nin u~lll p tıı i5tinıkiniıı Uk pı". 
lan ola.r serdettiği bu Wep:e
rinl bittabi kabul edeme2ldl. Bu 
suretle üçler pakti devletlerlnln 
Sovyetıer .ittihadı ile bir anla§ • 
ma yapmak husmunda.ki gayret -
leri akim kalml§tır. Alınanyanrn 
bu t&vn harclreU Rusyamn Alman 
ya aleyhinde artıılt gittlltc;e tebaa 
rüz eden politikaemı şiddetlendir
meğe müncer olmll§ ve İngiltere 
ile gittikçe ıı•Iaşaıı ~birliğini 
meydana çıka.ıtmttır. 

SOVl'E'l'LEBE VERiLEN 
İZAHAT 

lıııeıttedir. Rejoh hfikümeti 
~an aonrn :Mosko\a nez. 

lngWz büyük elçisiyle u
~ri D(Syle böyle de. 

•QI ekte olan mUzakereleıiıı 
t blı surette inldşaf etme~ 
Uklanna müteallik gitgide 
!°ÜŞahhaa ı:~berleı alrnı31:r. 

an olarak Relch hUkfl - Rusyanm bu reddedici tavn ha. 
Soı;yet ittib~m bUtün sa- reketi 1941 ildnellinunuııda ilk 

Yaptıfy lı:emf askeri ha • defa olarak diplomatllr sahada m. 
a mU•eaJlfk vesaiki ele kıtaı mucip olnıqtur. Ya.nl Alman 

Uı-. Bu vesaik, lılostova ya bu ayda Bulgamtanda, lngi • 
eki Yugoslav a.taşemilite • liz kıtalarmm YuuanJstana :i.bnw.· 

lon zanwnda Belgradda bu. na kar§t bazı emniyet tedbirleri 
17-ı~.1940 tarihli bir ra.po- aldığında Berllndeki Rus sefiri 

tıl..~er hueusa.t meyaıımda • ~ resmi bir müracaat ya.parak Sov
.-·"llOlakta olup bu rapor drı. yetler ittihadmm Bulgar toprak -

11~tıatuıatla beraber, kelir,1 ~ Jariyle Karadeo.is ve Çanakkale 
.... e töyle denilmektedir: boğazlannı Rusyaıun emniyet mm 
•-~t nıuhltlerln: iatihbarn- t.akaaı addettiğini ve bu mınta • 
~ikan hava kuvvetıe.rinln, kalanla bu emniyeti tehdit eden 
~larının ve topçunun teç bAdbeler k~da allkuız, ee

tuıuau, halihazır harbin yirci kalanuyaeafmı, bu sebeple""' 
.__lertne :istinaden tamamen le Sovyet hllkfımetinln, Bulgar 
""l'llda olup 1941 yılmm a .. topraklarında ve her ld boğaz 

8.Ynıa kadar esas itibarile mmtakasmda Alınan kıt.alan bu • 
t~ olacaktır. Bu tarih lunduralmaktan Almanyayı tahzir 

len aarnn.n it1barfy)e en ettiğini aöyJem.f.ttJr. Bunu llsirine 
~lık mühletinin münte .. Reiclı hükumeti Balkanlardaki as 

P bu ana kadar Savyet it- teri teabirlerlnln .ebeı> ve gaye. 
~-= ~&rid politllaaaıda hiç. lerl hattmda Sovyet htlkiimetine 
.. ~ tadilltm vukuu.na tatmw.tr maltmlat Termit Ye .AJ. 

etnıeğc lüzum yoktur.,, maıayuım İngiltereııkı Yunanista-
V AZlYETtNDE 'Da ayak ba-n•t hasunnclaki her 

llovy.ETLERİN TARZI bir te,ebbilsünü heıbir YMlt& ile 
IL\REKETS ınenedeceğiııi. fakat 'boğulan iş. 

.et ittlbactınm B~n me- gal etmek niyetinde olmadığını 
lr :tdc.ırı ,..ıay:rt doebuıe tavn Wl&kie -.ınırit h&J·'-ıiyet m.;atah • 

-.!tine :rağmen, ReJdı Jıarici- una hlDmet g&tereceflal Almlıll 
h~.tarafmdan $taline hita- kıt.alarmın BulgarWbmdaa &'eç • 
·~ bir mektupta, lııloe melerinin Sovyetlor ittthacfmm em 

tlıakeratmdanberi Relch niyetini ibli1 eder mahiyette a6 
·..bıtn politikuı bakkmda rUimediğini, Reidı hllk6metln1ıı 
taı:sıııt verilmek suretiyle bu hareü.Ua daha ziy8de SovJ'et 
~ ~vyet 808yaliat oUmhu- menfaatlerine hianet ettıği tlkriD 
•ı ittihadiyle anlqmak hu• de olduğunu, Balkanlarda ibare • 
~'. Yeniden bir gayret "61" - litm icrasından llOnr& Alman,ya -
"' nm krt.alannı oradan tekrar seri 
tııpta bilhasea Almanya, t çekeceğtn.l iblldlnıUftl.r. 

a.1_e . Japonya tarafından üç • R~ch hUk(ime.tio.iın bu illah&tına 
~'""lQtını akdinde bu paktm hiç n$nen Sovyet Jım.b:ıeti .Alman 
~ile Sovyct Ru.ııyaya karşı ktt'alarmm giripn1 mflte.idp Buı.. 

• biIB.kls ~ dMletJn Sov- garfetan adresine ibir beyanat Def 
Uaya il~ dostane mllnasebet ıetmlştir kt bu, .Aımanyaya kaJ'll 
ıı"e muahedelerfnin bu an- doğrudan doğruya haemane bir 

e tanıaı:nen masun kaldığı, karakterde idi ve Bulgarlstanda 
tlçJer paktında da bu dbet- Alman lntalan buhmmumm Bal-

le\'Bik ve teebit edildiği hu- kanlarda suDıe değil bilald• hari>e 
lb işaret edilmJftir. Bun .. saik olduğunu ifa.de ediyorou. 

lada mektupta, ilçlil pakt Ruayanm bu tavn ha.rekeUnJrı 
t ti erinin Sovyet Rwıya ile ar bu türlü izahını daha ziyade e*1-
-~len dostane münasebetle- lqan Sovyet Rueya • lngillz ifbir-
,terek xı · ve ten- liğine dair o Mmanlarda tekl9ilf 

e \•e sa~"am :.~:118 rap - eden Jıaıberler teyid etmiştir. 
lnuva.rfakıyet h.Uıl olmam ar. Buna rağmen Almanya bu me -
" t nıennisf de ımar edllınek- aelede de .su.JmQ3tur. 1941 martm

au meselelere dair mü.za • da Sovyet hilkUınetJ tanıtmdan 
~ ~ bulunmak üzere, Reich ha Tiikiyeye verilen, ?e TnrJdye, Bal 

ll&zırı Molotov'u Berline d& kanlardaki hat.be girecek olursa 
ettrıfştır. Molotov'an Berllni Ruaya t.-ı.rafmdan ariı:asmdm vu-
tlndt, Reicb hök6meti, Rue- rulmıyacağma dair olım teminat 
· Ucıu pakt de .... ,euerl ve da 1bu kabildr>ndir. Relch hU.k6 • 

·a ili' ha~ ve ~a bir metiı1fn malOmu olduğu tıs-ııc bu 
t,fği yaı mayı, ancak bu dev. teminat, lmrltiz hariciye ııazırmm 
11rı ve lı lhaem A1manyanm, Ankara.yı .ziyaretinde lncDiz - RU8 
ı. haktkl bir lfblrll#f için &w- miizakerelerhrln bir neticeel .idi 
QIUcftmetlnln ilıtedili bedeli, ve lngWz .hariciye rumnmn ~ay • 
eğe hlllr olmalan hallnde Jra retleri bu yoldan Ruıayayı İngiliz 
~~=bileccguu tesbit etmtı<tir. kombbıczonuna daha •ıkl bir iRi • 
:"ltl:Jr, Sovyetler Birllğiuln rette bağlamayı .ü>Uhdaf ediyor • 
:ıe ve Avrupa cenuba Jd • dı · 
daha ilerilere eotulm sm .. :_"W'. rTf.F..RI.E iNGIL~EBE 

barettir. Molotov tarafından AI!,~Slı~AKS lfBllU.tGt 
·rı11e ve MoalcovaJakı Alman .:ıı-..a.-....ı a-.. o zama:1~ ._.,,,,et hüktı -

elçisi tarafından yapılan metinin Almnn Relch'ma l &!'fi da. 
'~P diplomaW: görüşmeler• ima artan te~vözler poHUkuı ve 
~aki talı>plcr Heri aUrllJ.- ,.:mdiye kadar Sovyet ittihadı ile 
'l1": tngiltere arasında bealls bir de • 

l'!:TLER KARADt;NIZ VE 
• KA.LEDJo~ KAR/\ l'E 

DENtZ 'OSLlIBt 
tSTEM!ŞLDDl 

et hUkfımcU lfn.ır-· :ana 
'-tanti YermPk n bundan msı· 
Qı~&ld\T devletle, Balttk dn\". 

le yanılan '""'·ft.! ·ırnPği • 
~~n y "İ, ıı11'kt'ri Ustf"r \ l\ • 

1C3n e.!~D olr yardım !Jel• 
arzuancladır. )lo!:ı. 

~rilltama - rejlnrıme ao • 
.,_~ yaeağmJ beyan etmıılk• 
~ kamilleri Soholotun btı ta

._:: deft'ef'ndP 5'ot~·:ıyt Tfft • 
tt ..._. ..tdett, Snvvr-t 

eti, Ttirtt· ·c ile. ilülMl defa .,J ............. 

1 eceye kadar kapalı olarak ya.pı • 
lan ı;!yasi ~lt~, btı 3ılın nllaıı 
ayı iptJdıunnda BaJba 'krizi bq. 
Jaymcıı b~Ub:l cfönyaca mnliun oJ. 
du. Yı·goAlavyamn üçler paktma U 
tlbakmdan 80r.ra Belpaclda yapc. 
':ın hüktmıet darbcsinin I·· ,:ıtere 
uNfmdan Sc1'V'f" t nU8Ja i 1~ • _ 

I ..ıpJuak '"*- reUriJdllt b ııta 
,,e .. :ürlü '8J>bedeıı lri olarak.,. 
lıit bu.lunmatt.adlr. Daha H tıll • 
dl*: .llli 1940 daabed RmJa gbll 
t. ":- <r.?'(.ttC YqgmlayYU11l mlhnr 
de·:· Llerille kutr ttsllhlDe cal1I .. 
ını r. Be.,..._ IMaltndea.,.. 
.. Relela )tük ..... eline Sfl9la 
vC*ii !er JLaÇ Y• kıs)a1& 
_,,uı r ıı.ı· -. 

SABER-Akpm~ 

kında mal.Uaıat vennekte ve key. 
:tiyetl 'kat'I olarak ispat obnektc • 
dir. Belgrad hUkümct darbeal mu 
vaffak olun<:a da Rua~ a 5 nisanda 
Sni>istalıın gnyrlınefJr°ll Simovic 
Mikfıımeti ile bir dostluk paktı 
akdetmiştir. Bu paktın nkdiylc is 
tihdaf ol\1U9 gaye, suikastçllere 
ınü&aaeret ve müıterc-k lngili.z • 
Yugoefav • Yllll.ln cehesini takvi
ye etmek.ti. Birleşik Amerika hn
r.ici;yc müsteşarı Swnner Vl.'ls da
ha enet Vaşingtonda.ki So\•yet 
Rus aefiri ile birçok görllşmeler 
yaptl'lı:tan sonra lbu mllnase'betıc 
'fe bariz bir memnuniyetle 6 nl-
86n 1941 de Rua • Yugoslav pak
t.mm en bllyük ehemmiyeti ola • 
bı1ecağiııl, bu paktın çcık u:.rafh 
menfaatlere çarptığını ve bunun 
ya.ln:a bir dOL"tluk ve adc.m.itcca
vilz pa.ktmds.n fazla bir ıey ol.dl -
ğunu kabul için sebepler mevcut 
bulundufunu söylemiştir. Böylece 
Alınan trtaıarmm, lngUlzlerln Yu 
ııanistana yaptıklan f.hraca karşt 

Rum.en ve Bulgar toprakla.rmda. 
ta.h§it edildiğl sıralarda, Sovyet 
Ru.sya, İngiltere ile ve.zıh bir an. 
lafm& ya!)arak, Alınanyayı arka • 
snıda.n vurmağa çalışıyor ve bu -
nu.n i9in de Yugoelavyaya aiyasl'
ten açık ve askeri bakımdan gizli 
olarak yardan ediyor ve Türkiye. 
ye arkasmdaıı vumııyncağma dair 
teminat vererek onu Bulgarista • 
.rıa ve Almanya.ya karşı tecavllzkl 
tane bir vaziyet almsğa ve Türle 
ordularmm Trakyada çok gayrimU 
salt porziayonlar içbıc\e harekete 
geçiırmeğe çalı:fıyor. 

Kendisi Rmnen huJutlanııda 
Beearabya ve Moklau'da kuvvetli 
kıtalar tahşi t ediyor ve ha.riclye 
komiler muavbıi Vjşinaki ni8an ip 
üdasında Moskovadald Rumen el
çi.si Gafenku ile görUiürlı:en Ro • 
manyayı Almanyadan ayırmak f • 
çin Rusyanm Romanyaya sOratle 
bir yakla4jllla poHdkasmdan tıah • 
aedlyor. 

TÜRK HüKOMETININ 

tık denizinden Karadenize kadar müş olan lord Baverbrukun Rus 
uzun bir cephede daima artan tc. yaya girişeceği milcadelere, elde 
cemmu ve tahaşşüdü ile muvazi mevcut tekm'il kuvvetlerle mil. 
gitmiştir. Daha Almanya garbta zaheret edilmesi yolundaki be
Frnasa sef crinde angaje iken ve yannamesi ''e keza Birleşik Ame 
.şarkta gayet az Alman kıtaları rikadan ayni suret.le hareket f't 
varken Rus baş kumandanlığı mesi talebi, Alman milletine, na 
AJmanyanın §ark hududunda bil sıl bir akibet hazırlanmak isten. 
yük kıtalar tahşid etmeye başla diğini açıkça isbat etmektedir. 
mıştJr. Bu ıneyandn şarki Prusya Hülasa bu sebcbledir ki Reich 
ya, Polonyayn. ve Bukovina ile hükümeti aşağıdaki tebligab ver 
Besarabyada da Romanyaya kar miştir: 

şı bilhassa kuvvetli Rus tahaşşUt 1 - Sovyet Rusya,· Almanya 
teri tesbit olunmuştur. ve Avrupa aleyhine giriştiği inhi 

Keza Finlandiyaya karşı da tal ettirme gayretlerine devam 
Rus garrJzonlan mütemadiyen etmekle kalmamış, hu gayretine 
takviye edilmiştir. Avrupa Rua- harbin başlamn.sından beri hız 
yasından sonra şarki Asyaya ve \'ermiştir. 
Kafkaslara yeni yeni .. fırkalar 2 - Sovyet Rusya, Almanv1 
sevkedilmesi dwi bu sahadaki di ya karşı dış politikasına, gittikçe 
ğer tedbirler cümlesindendir. O Rrtan ölçüde hasmane bir veçhe 
vakitler, Sovyet hükumeti bil- vermiştir. 
farz Baltık bölgesinde pek az JS 3 - Sovyet Rusya tekmil kuv 
ker bulunduracağını ifade ettiği vctlerini derhal harekete hazır 
halde işgal tamamlandıktan son bir halde Alman hududlnnna top 
ra yalnız bu sahada gittik~e ftl'. lamıştır. 
tan kitleler halinde Rus askeri Bu suretle Sovyet Rusya hti
tahşid edilmiştir ki bunlann mık kfımeti, Almanya ile kendi ara. 
tan bugün 22 fırka olarak tah- sındaki muahedeleri ve uzlaşma 
min edilmektedir. Görlilüyor ki lan çiğnemiş, ihanet etmiştir. 
Rus kıtaatı mütemadiyen Al. Bolsevik Moslmvanın Nasyonal 
man hududuna sokulmuşlardır. sosyalizme karşı duyduğu kin, 
Halbuki Almanya tarafından siyasi akli selime galebe çalmış
Ruslann bu hareketi için mucib tır. Bolşevizm. nasyonal sosyaliz 
sebeb teşkil edebilecek askeri me karşı can düşmanıdır. 
tedbirler alınmamıştı. Ruslann Bolşevik Moskova, Nasyonal 
aldığı bu tavırlardır ki Alman or Sosyalist Almanyayı, içinde bu. 
dusunu mukabil tedbir almak lunduğu mevcud:yet c!dalinde ar 

kadan vurmak üzeredir. Alman 
mecburiyeti karşısında bırakmış 
br. Bundan maada Rus ordusu- ya, şark hududundaki bu ciddt 

tehdid karşısında bigane kala
nun ve hava kuvvetlerinin muh. 
telif teşekkülleri ileri hatlarda 

ma.z . 

REALiST QÖROŞO toplanmış ve Almanya hududu 
Bundan dolayıdır ki Führer, 

Alman ordusuna bu tehdidi olan 
ca kuvvetile karşılamak emrini 
vermiştir. 

İngiliz diplo~ Bükre§teki boyunca tayyare meydanlan kuv 
Amerikalılar taV888utU ile ayni vetli hava teşekkülleri ile beslen 
istkamette gayretler sa.rfediyor, mlşti. Alınan milleti gelecek müca. 

, 
Yeni mahsul afyon 
mubayaasına 

başlandı 
Müba:Y-aa 15 eY.lille 
kadar devam edecek 

•roprı k mahsulleri o!islne 1941 nıah
suıu yeni afyonun mUb8ynası Sçln e
mir ge!ı:ni§ ve bu sene h~hnş ekimi. 
ne müsaade edilen sahalarda zlra.ııt 

bankası fllbe ve ajansiarı vasrtasUe 

derhal mybayaata ba§lanmıştır. 
Tal:arrür eden esaslara göre mllba

yaat l;.'; cylUle kadar devam edecektir. 
Bu m'lddetten sonra afyonlan aatma 
MI§ olıınmrm valtJ olan mUracaat!an 

vcı sen!edccc>kleri mazeretler kaUycn 

kabul olunmı:rncaktrr. 

Iümscnln cllnde afyon kalmaması 

lçln &sgari bir kiloya kD.dar mObı\yn. 

at yapılması muklll'l'Crdfr. Köyl1'1ur 

blrlB§erck mallarını vercbilecekJ"nlir. 

Mlliıt.ahsllden sandık parası, ekspertiz 

Uorctı '\"C ~ka bir nam albnda pan 

almmıyacaktır. 

Ofisin mUbayaıı edeceği afyonlar 

hang! mmtakanm malı olursa oJaıma 
luilitelcrlnc göre Uç smıfa a~ 

ve mal hangi sınıftan 1"e o smı:fJll 

flyatmı alacaktır. M.ağ§uıı atyonlar 
katiyen aımmıyacak fakat Y$nd .. 

muş mallar alınacaktır. 
Afyon mllbayaa fiyaUanna geçen 

sene ~·apılan zamma 1111.veten bu .e
ne de mllstahstl lclılne gene zam ya. 

pılml§tır. Tauıaml\e konaksız, ince 

~ıanmıı afyonlarm beher mornn 

derecostne 80, 12 den fazla morfin dıe

receıt az konaklı fakat renk itibarile 

cazlo ve mliıntaz vasıflı atyonlarm 

morfin derecesine 65, 12 den az dere. 

celi konaklı, yafmur yem1§ veya 7<J. 

turuımut malların morfin derecealne 

55 kuru~ verilecektir. 

A:fyonlar teaellUmUndekJ tartı 1l7.6r 

rlnden mubayaa edilecek Ye bllAhJra 

fire dU~lmlyecektir • 

böylece Romanya ve Bulga.rlsta- · 
na gelen Alman Jatalan İngiliz.. 
Rus plinların& göre burada üç 
~ yani Besa.rabyada.n, 
trakyadan ve SM'bistanla Yuna
nistandan tecavUze uğra,yaeak.. 

&ardır. .Ancak. general .Aııtonea
l'Dılml dtırua: "" Tllrlr lrllkAmeti 
nin realist tavn hareketleri ve 
ber fe')'den evvel de A lmanlann 
9eli .bareketleri ve Alman ordusu 

Nisan bidayetinden beri mü- deleye, yalnız vatan müdafaası 
tezayid hudud tecavüzleri tesbit için giri..<mlediğini, ayni zamanda 
edilmi§ ve Rus tayyarelerinin git bütün medeniyet filemini Bolşe- ------------
tikçe arlan şekilde Reich sahala.. vizmin öldüriicü tehlikesinden 
nna geçtiği müşahede edilmiştir. kurtararak Avrupada hakiki sos .. _..._..._,_,__..,..,._,.1111 
Rumen hükumetince bildirildiği- yal kalkınma yolunu açmak vazi 
n~ nuaran aynı MJ!ir~ de ~eudisine mevdu b • 
nınBukovina, Moldavya ve Tuna lundufunu .madrlktfr. 

hudud mıntaltalannda da teker. 
rilr et.mi§tir. • 

oun kat! .zaf crleri sayesinde bu Alman ordulan baş kuman
lngiliz _ Rus pli.nı aklın bıraktı danlığı bu sene bidayetinden beri 
nlmı§hr. Reich hükiımetinin al- Alman harict siyaseti idare mer 
dığı haberlerden öfrenildiğine gö kezinin nazan dikkatini celbede. 
re, ild yfir.e yalwı Yugoelav tay. rek Rus ordusunun bu suretle 
yaresi Sovyet Rusya ve İngiliz a Reich sahasını tehdid eden hare
janlannı ve Sarp suikastçilerini ketlerinin gittikçe arttığını mü. 
tıamilen bir kısı:i11 Rusyaya ve bir ken-eren bildirmiş ve bu hareka
lcısmı da Mısıra uçmu§tur. Rue- tın tecavüzkar emellerden başka 
yaya giden abitler bugün Rus bir şeye atf edilemiyeceğini if..~
ordusunda hizmet ediyorlar. ret etmişti. Ordu baş kumandan-

Bu malö.mat İngiltere ve Rua lığının yaptığı bu tebligat, mün. 
yanın YugOfll&vya ile .İl birliğim derecatmın tekmil teferrüatı ile 
karakteristik bir tarzda aydınlat efkarl umumiyeye bildirecekti-:. 
maktadır. Sol')'et bUlrilmeti bu- Mamaafih Rus ilerlemesinin teca 
gün güttüğü politikanllı hakik! \'üzkar oluşu hususunda en kü
gayesini gizlemeye beyhude yere çük bir şüphenin mevcudiyeti 
~lı§lll•!Ur. Da.ha son zamanlar- mümkün idise bu da. Alman or. 
da Almanya ile iktısadf' mUnasc- dulan baş kumandanlığına sem 
betlerini muhafan ettiği gibi da günlerde gelen haberlerle. tama
ha bir takını mtin!erid aksiyonlar men zail olmuştur. 

Habeş 
kuvvetleri 
Jimmayı aldllar 

Kahire, 2! ( A. A.) - Orta 
şark İngiliz kuvvetleri umumi 
ka.rarg8.hırun tebliği: 

Ubyada. vaziyette hiqbir deği
şiklik yoktur. 

Ha.beşistruıda İngiliz subayla
nnm kumandası e.ltmda hareket 
eden vatanerver kuvvetleri 
Jimma şehrini zatetmişlerdir. 

Jimmadaki kuvvetlere kuman
da eden İtalyan generali daha 
evvelee şehrin teslimini teklif 
etıni§Se de o anda teklifin kablı
lünde ne askeri ne de siyasi bir 
faydası görülmediğ!n<lt>n redde
dilmişti. 

· mrab' da hayat 
(Çıplaklar), (AçUk), (Köyün YQ. 

Ju}, (Ceyl!n Avı} ye (Perdenin Arka.o 
Bt) lsl.mll roman \•e h!kAye.lerlD mub-. 
rlrl Heftk Ahmet Bevengil. okuyuc:u. 
lan diırin bir merak, heyecan '" Ml"U' 

ile sarıp sUrUkllyecek yeni 1* _. 
vUcuda geUrmiştir. 

Ne,piyat hayatının mUhim bir ~ 
dlaealnl tc§kn edecek olan bU roma. 
nm adı ••1mralı.,dır. Hayat ve mukad. 
derotm kendilerine h&Zn'ladığı traje. 
dlyi ceaareUc oynayıp bltinnlf ve ne. 
ticeyi sabır ,.c taıuunmUlle omuzla
rında ta~mnakta olan truıanlar null 
y&§lyorlar? Mabkfunlar bu neticeye 
n8811, niçin, ne yoldan geldiler? Ka. 
ranlık bir nıh gecealnln azabı içinde 
kıvranıp bocal&yan genç hekim mahı. 
kQmlar adasından nasıl ayrddl? Tll"
ıu scrgtıuşt arkasında dolapn gaftı 
ve muztarlp ruh, 1mralr m1JclMsbıln 
ışığlyle aydmlanmıımış olsaydı :oud 
bir ;!klbelle ~tı.? 
Rem~ Ahmet Sevengllin yeni roma. 

nım 1 temnıuz salı gUnllnden ıuııar.ı 
V AlOT gazetesinin tefrik& .otuı:ııaıı. 
rmda bulıı.ı-ııklıamız. 

k disinin da yaparak dünyayı en Rus umumt seferberliği yapıl. 
Almanya ile normal hatt:A dosta d kta b .. AI 

Fakat o zamandanberi civar 
mmta.kalarda yapılan ileri hare
ketleri ve elde edilen ıl!lair mu_ 
vaffakıyetler ilmıine krtalanmız 
şehri teslim almışlardır. Cenup 
mıntakasmda harakata ve her !-------------

. . d ı n sonra, ugun manyaya 
n.e münasebetler ıçmdc bulun u k h ket hali d bul . an,ı are n e unan 
guw na inandırmak suretile aldaL k ,J.l . . "kd 160 f k 

A UVV<ı:"L ennın mı an ır •.ı-

trrn k istemi§tir. Meseli bir k~ .l- w d ğil" di So gU-,-rd N y ua.n aşagı e r. n uro e 
hl fta evvel Belçika, on:eç, . u yapılan müşahedeler neticesine 

~oslavya " Yunan ~:ı=:. göre Rus kıtaatının bilhassa mo. 
Ruayadan çakanlmUl torize ve zırhlı teşekkUlleri o su 
dendir. retle sıralanmıştır ki Rus ba.§ ku 

frgiltz sefiri Cripein Sovyet mandanhğı her an muhtelif nok
hUki'Tnetl ile anlaprak vaki Dti. talardan Alman hududuna mfite 

veccih tecavüz hareketine geçe.. 
bilecek vaziyettedir. MUtezn.yid 

taraftan İtalyanlara yaklaşmak
ta olan vatanperver kuvvetleriy· 
le işb!rliğine memnuniyet veren 
bir şekilde devam edilmektedir. 
2f üncü İtalyan tümenine meJ\
aup yeni tmsurlar Soddu'da tee
llın olmuşlardır. Kuvvetlerimiz 
aynca 130 İtalyan ve 30 yerli 
esir almışlar, dört top ve 20 
mitralyöz iğtinam etmifJerdir. 

Ded.ratdor mmtak88Jnda va
tanperverlerin müzaberetini gör 
mekte olan Hintli kıtalar gittik· 
çe eehre yaklaşmaktadırlar. 

zanıı üzerine Alman - Rus mü. 
nuebetJeri baklanda lngiliz mat 
buatmm susmam ve nihayet AL 
manya ile Sovyet Rusya müna
sebetlerini tamamile düriist gös 
termeye çalışan ve bundan kısa. 
bir mtıddet evvel )'llpılan Tu 

inki~f ve devriye faaliyeti. c ------------

telrzlbl de ba bblJdendb'. 

soVYETLER!N ALMAN 
oUpüNLICI 

&Y\·c• •ekftmetinirı ll8MJd 

dair gelen malfımat ve hudud ha 
dtseleril" iki ordu arasında vuk•1 
bulan ileri karakol VUTUflJlalan· 

na dair her gün alınan haberler 
her an patlak verebilecek kabili 
yatte olan fevkalade gergin aa.. 
Weri durumun manaarasuıı ta-
meml13nelrtadır. 

polltü'~·sı ıle taban tabtna sıd tet İngfnz bnyük elçild Kriptdn in 
kD echı ba gisleme amıevralan gt1tere siyasi Ye uked ldanı8tnJn 
lıeleh hütbıetlnl tablattle alitat ~ Rqsya De daha üı meaal 
m&lllllbr. ~ lltlrf&!Mdnla blrlltt tem ebnelll tela yaptıll te 
Alman ADl-"'bfl polltlbm aa. mu ft mtlakettı.lere datr bag9n 
ileri sah-. elde 1J1evcud bfttttn lngtlteredflll gelen 1'al>erlerle ., 
R• ••'rr+ ........... Bal-· 1llllce tWmt. a. 1111 .. ,.vıt 

Adliyede bi rtayİn 
İstanbul ağır ceza mahkemesi nza. 

muavinlerinden Bedi& S6Ulem~z .tstan 
bul mOddetumumı muavin:Jğtne tayin 
edtlmlftb'. Bedia, ı.tanbutda kadm 
müddetumumt oıuaYlnlerindendlr. 

H angİıli Katil "' 
Tana l'.Jd~ı 

SUllll 1 , wklıJılı•~ ·~ • 

~-.......... ·~] 

23-6-1941 
12.45 Ajanıı. 19.80 Ajana. 
ıs.oo Kan ık pro 19,45 Bad)"o eaa • 

pam. kmtruL 
l3.ı5 şarkı ve ıür 20.16 BaQo ..-.. 

killer. leel. 
13 .. 'lO Karıljık pro 20.<1;; Hattanm dkr· 

~romın de'-a köıll - (1-
mı ~eı ıartdİ· 

18.0S l<'Mıl f!!U.L lft ( 8ardr:ııfla) 
ıs.so lll'mlt-ket poı1 21.eo Ziraat 1ü:-

ta111. vlmL 
18.40 Hoflt ııololıır. 2L10 Soli.l prlatar. 
ı9.00 l\lrhnıedln sa %1.%5 Uoı; ..... 

att. %1.46 Radyo _.. 
19.15 ZeJ bek • • nl orke.&n& 

ywılan. %%.80 Ajau. 

Birinci sınıf 
mütelıaasıs doktor 

NURi BELLER 
ım-tK.,. •.7!,'U llAftALDUAı: 

Amran Ca4dN& .Ne. Tl 

lılu&3ND& .. u..t· 115 om tın .... 

~ .. , 



1 
ıstanbui Levazım amw. iğ!nden verHen:J 

nartci askerı kıtaatı ıltnıar. -----
Beher l:ilosuna 55 kul'U§ fiyat tahmin edilen 19.600 kilo koyun eti ka. 

palı :.ıan'~a ckslluneyc hJI:lllU§tu :. !lıalesl 3.7.llH perııcmbe glinU saat 16 da 
Çıuıakl•&lede a.skeı1 aıt;ı.alma k .. !!.!:ıyonunJa yapılacaktır. Tutan 10,780 JI. 
ra ilk tC'mlnatı SUS Hra 50 kuruı\l!r. Evsaf ve prtnameal komisyonda görU. 
ıur. Tahplerin kaııunt vesikalat•ıe teklif m'!Ktuplannı ihale saatinden btr 
saat evve. koınısyona vermeleri. cr.M705) 

l/o ... • 

Aıağıda yıııı11 .. et u.ler kapıııı zarlla eksiltmeye konmuıtur. İhalesi 15. 
7.9~l sc.ı. gUnU saat 15 te Çana'<li.!tleoe asken satınalma kom!syonuRda ya. 
ptL"\cı:.ktı: Tallplerm ı uı>unl v~sı~tııarlle tc' .. mektuplarını ihale saa\lnden 
bir l!aat cV\"<!l komlı.vvna vermelen. He~in..ı.. t • ~arı H,870 lira ilk teminatı 
1115 lira 2.'> kuruııtur.. · 

.Ay~kadır fasulye 38.000 kilo 14 kuruş 

Patlıcan 38.000 .. 7 

Taze soğan 2-a.000 
" 

6 .. 
Domates 4S.O<l0 7 .. 
Yeşil bıber 15000 15 .. 
llıı.ydıınoz R.000 demet 1 

(163-4SllH 

••• 
A~ğıde yazıl !!c~~ler kapalı ze.r!la ekailtmeye k:>nmuıtur. İhaleal 

SG-(t-e4J I13zartesl gılnU saat 16 da lzmirde Lv. Amirliği satın alına ko· 
mlryonunda y:ıpılac11kıır. Hepsl.:UA tahmin bedeli 24,482 lira ilk teminatı 
183? lırROrT. Ş:ı.rtnamcsl k'.>mlsyont.a görUlür. Taliplerin kanunt vesıkala· 
rl1e tı:klif mektuplurıw ihale l!l8.atmden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
ansı Miktan ne!ıor ktloımnun fiyatı 

'f· z~ fasulye 
Kırmırır ci<>mate· 

Patııean 

B&mya 

~ '""" 

lillo Kr. Sa. 
37,600 l5 
75,200 6 

166,400 f :10 

64,400 " 
84,6:>0 G 
28,200 8 

(l\7-4662) 

1000 adet kl!çtik ~er isk~.· U ve 40M adet saka mabf&ıl pazarlıkla 
satm almacaktır İha:esl 25.6.941 çıuıamba gfuıU saat 15 de Ankarada Lv. 
tur. ırl1~ 1ıatmaıma koro!syonunda upuacaktır. Semer 1.skclct.l.lıln beberl!lln 
fiyatı Eg! ve saka macıulaln ooben 4:50 kuruştur. Tallplttln belU vakitte 
kanuftt temlnatlarilf' kamlsyona ~elııseleri. NUmunelerl komisyonda gor<l!Ur 

(87 .... 7S0) 

+ •• 
30.000 kllo 7e;yUn;ıağı alın<ıca~ıır. Pazarlıkla ek&lltmel't 24 6.911 salı 

gUtrll aa11.t lll te .Anlraıaoo Lv \M'tiSği aatuıalma komisyonunda yapılacal<. 
trr. Bebe·· kilosunun tahmin fly.stı ~O kurı.:~::-.u-. Taliplerin ka11wıl teminatla.. 
rlle befl' vskrtte ~o.rüsyo:;a !:'eb.ı.:>~ri. (S9.47.,2) 

"" ... 
7~.000 kilo llun.ı !~e pa&at'.lıkla satıL auı:ıacaktır. Beher kilosu 23 

kun.ıftıa..ı Glup ıhaksl M.8.QH aa.: ılhıtt saat l<l de. Ankara.da Lv. !mkllti 
eatmaıa.a lromı~~WMıa yapılııru.\:ta Taliplerin kanuni tcm!.naUarile belli 
vakitte komisyona t54!ir.1eleri. (9i~':~4) 

.y. .. 1t 

86,000 kilo ııığır t.tl alınaoaı:ur. Kıı.pa\ı zartla ekailtmesl 25-6--Ul 
çarfamba güııti saat 11 de Tr-ablıc:ın<b uker1 saltn alma kom'8yoBunda. ya· 
pııacaktır. Te:hmin bedel. 16,:>00 l•ra ilk tenıilıatı 1.100 Hnutır. TaAplerin 
l<a.nmıi ı;eelkalar.I~ t'PklU mek-Wpla~ı iMI• aaatıindlın lıtr -tı 9"9\ lco

rıMy~a verı:ııelt>rt. F..'v~af ve Ş'trlnameııl komis~da ..-Arütftr. (.19'"::!.-400) 
•Ç "' ~: 

• • • 
Yevmiye 40 U~ r.c:{f()O klk> y ~1 ot, 20 ıtı SO gün devam -ıtmek 117..ere 

l,WG,000 k:lo c.t lıcnpnlı zarfla e1'8\UfYl(!yo konmu~tur. İlıa.lesi 27-6-!Kl 
.cuma g1lnU saat lS j,. E&kJ§e!ı.irda aekorl satm alma komisyonuııda yapı
laca.ktu. Tal!tnln hcdell 56,250 ll:"a llk temtnatı "21! liradır. Taliplerin ka· 
nunl. Halknlarlle wklit ~\ttnp.ıır..,'\t ihale aeatlnden bir saat evvel kO'lllls· 
}"OJ'la verm<'lt•rl. (fl - 4~) 

P lZCl:."l'k~a 3 adfot kamyon aıınııcakt.ır. Beherine tahmın edilen fiyatı 

_.5fı00 hrıı oıııp tf'ınln~tı 2475 ll"lld:", lhetoai 27.6 941 cunuı. glinll ııaat 1~ te 
Aı.ıl;arnJa ıoı.LV. satınelma korılıtı;ı-onunda ~·apılacaktır. Tatiplerin bent va

•k lttP knmısyor:a gflmeı"ri. (95 .~1S><) 

Ereğ E lmmürleri i&lelmesi~den : 
M!leSMSemı.aı~ m~ştcriler araaı.rıda taş kömUrU, kQk kömUrü. briket 

.,..,. Uııı madde"cnnln eal.I§ınrı ba<tl<':tloa yaprtıu11 olan mukavell!ll'.r1en müte
\~lt b11.- 'lmıe haklarn:ızı 1.6.941 t.ariht!!de kunılan ve merkezi Ankant<la 
b•ı.lunar "'l°! tt?: .. n'r. TOOP4tJn ~ATIŞ •e TEV7'A ~EgSESıtSl .. nt devretti. 
ı;imlzl ve mtııteriıe:-1ırd»Eı karşı 'ılıı.n T&oUıelC".'""imizi de bu mUe&11He11tn tam-. 
Dl"n t.ckııbh!.1 <Yltd:g llA.n olum:r. (3004) t425S) 

~~}°l') rı:;y· =:ler~ istJ.ctmesiraden : 
MilPsseseml::!a müşteriler <1.r:•s.c1·d8 Un:.,t kömfbO satıJlan ballkındll 

yapı..m .. • oı:ıu rr.uknvel :erden m•ı'-evellit hlleUmle haklanmızı 1.6.Hl ıa.ri. 

itinde kuruıı.n ve ır.erk.ı:: Anka'"'r:a bulunan "TÜRK1'!'!l Kölılt""R SArn 
VE TE. \7.1 l'll ı"h:S8.I<~Sı:ı:s1 .. ne "Jevrettiğimlzl ve mUşter.iler.miu kar~ı olan 
\'ecıoele .. lmız• ne lı"J ın .1t: esceenln tr>mamen tekabbill eylediği il~ ol\Blur. 

(8005 (4lıMI) 

. .... 
BABE R. -~postast 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

23 haz;randan 30 hazjrana kada r muhtelif hat
lara ka Una.cak var.n.:rların i~!mleri. kal kıs gün ve 

&aatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADENİZ HATTINA 

BARTIN HArnNA 

İZ.Mil' HATTIKA 

l\IUDA...'1l'A HAT'.flNA 

Salı 12 de (Cumhuriyet), per§embe 12 
~ (Tarı) ve pazar 16 da (Karadeniz) 
Galata rıhtımından. 

Salı 113 de (Çanakkale>. cumartesı ıs 
de (Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 

Salı 8 de (Seyyar), perşembe 8 de 
(Ülgen) . rophane rıhtmundan. 

Pazar, pazartesi, salı 9.50 de, Çarşııı;ı 
ba, pPrı.;embe, cuma 16 da (Sus) cu. 
martesl 14 de (Maraku). 

Tekmil Mudanya postaları Galata rıh. 
tımının Knrııköy cihetine yanaı;ır ve 
aynı mahalden kalknrlar. 

B.~NDmMA HATTl!'lı"A Pazartesi, çat"Şamba, cuma 8 de .(Ms. 
rııkaz). Gıılata rıhtımından. Ayrıca 

çarşamba 20 de (Anararta), cumar. 
test 2-0 de (Konya) . Tophane rıhtı-

mm dan. 

KAR.\BİÖA HATTJNA Sah 19 da (Konya) , cuma 19 da 
(Mersin). Tophane rıhtımnıdan. 

DmO'l HATTISA . Pazar 9 da (Ülgen). Tophane rıhtı. 
rnından. 

Q/\NAKKALE ILA\ 'JI: POS'fASI - Perfembe 9 da (Seyyar) . Tophane 
rıhtımından. 

A\'\'ALIK HA'CTINA Çarpmba 15 te (Bwrsa), cumartesi 
15 te (Saadet). Sirkeci rıhtımın~n. 

ııMtR BfRtNcl St)RAT Pazar 11 de (zmir). Galata rıhtımın. 
dan. 

t~UR İKlNCt 1'10RAT Per§~mbe 13 te (Tırhan) . Galata rı1'. 
tımtndıı.n. 

SOT. \ ·apur seJl'rlı'rl hakkmd& her ttirlü malftmıtt qağtJll telefon nu. 
oıarı&ları ;·ar.ıh Acenıe;,.rindzderı ;,1;~ebUlr. 
Galata Bat Aeenwlitl Galata rıhttmı, Limanlar umum 

mUdtirıugu binıuıı altmda 42362 
o.1Ata Şut.e .\ce.ı~I~ Golata rıhtımı, M'mtaka llnuın 

reisHtiblnası altında 40133 

~lrkeci Şube Aoontelltf Sirkeci, Yolcu salonu 2274-0 
(500S) 

htanbul heltdiJ"'.tn<ıe tab v.ı !h:ıaf olunup berayi lotlm.al Kartal husust 
U'.uha.set:esitıc vcrUın~ olan taiıs!lrnı: makı>us!ıa..rından 780SQJ. 780900 No. lı 

zrakbu:ı: cildınden 78es-01. 780888 N·o. ya. kad&r fe8) varak dlpk~anil~ ve 
7'f<OS n.1soooo :No. ya lindar (12> \'Cı.nk asıl ve (12) varak dipkoganı ve 
eı:ı:mı den E2T400 No. y lnı,dfı,r ıı:11~ mllsta.mel (100~ varak asıl- ve rıooı 
va:c.k <ııpkoçanl!lr .Jıa ı .olan.k iki -oilL makbuz bir çanta içi}lde zayi olmur
t11P. 
Mtlııtamel d\pif{)(_:ıuı ır.tJa gayr4n'J~~ur:~ makbuzlar kaz-~ılığı vukubulacak tah 
allAt ve tesfünatı.ıı h .. kır.-U olmı)'l'<.~ cihetle bunlardan herhangi b\r parçn. 
l!ını bulan:nr:n ve ku·ıı,ıiıldıtmı ıı;8renierln beledi)'E! tahail mtıdUrlüğtine. 
Kartal hususi :rnuhaııel'f' meınu;-lu!l'una. en yakın belediye ta.b&l şubelerine 

nyahut emniyet ll!e?nı:rlukı::ı.rınıı ."malQmat vermeleri illn olunur. (41537) .. • • * -
Ke3i.f h6<1; tik tenıı. f#a-tttname bc.d. 
ll-IG3.00 !ıt-'i.1'2 ~ Abidel 1-Ul.rr'-yet • K~ıthane yolu W:r. 

rinde blrllıcl defa olarak ytiede 20 bitUm. 
ttt Jtatran kllplam& yapılmııııı. 

12'169.;'Kl 9011.21 60 YalO\·a rr.iUet çlfliiğl yolunun katran 
ka.ı>hınnı:ııı ve Yalova aır 9mlar yolu 
&llfeıt tamtratr. 

Kefif bedcllerile ilk t~nuna.t mlktarlan ~-u\(arda yazılı işler a)TI ayrı 
kapalı zarf mıume .eJ..ult.mey~ k&nu~qtur. Muka.vclô>, eksiltme bayındırlık 
i'lcri umum11 h\i&ıMi ve feİınt ıartr~melet1I proje kel'ff hU!AsasUe bunıı JllÜtE'. 
ftrrl djğer Pvrak hizalaıır.da g&ıter!len hedcl'.ler Uzel"lnden vilAyet Nafia mc. 
für}Uğiinden verılece~tır. İhale ~7.6.H1 cuma. gUnU saat 15 te daimi enet• • 
mende yaprla~r. 'Ioliplerin :ıı;. tf'minat makbuz veyR mektuple.rı, iha't:' 
tsrHdndcn sek~ gün e\·veı viıAvl't n&.fia müd!:lrHif,cilne müraaaatla nlscaklan 
fennt ehliyet ,.e 941 :•ııına ait tl.c:ı,.N. ods.sı vesikaları. tmzalı vartname 
-nı kenwıen 1bra-z1 l~ lım d~er Te~aik ne uııo numa. 
rıı'ı kanı;nıın tarifatr ~ı.-resinde lıs.zrriıyac-ıklan tel:llf mektutı"al'."l~ı ıhale 

gQn\ı saat H de kad:ır <himt en.cUmene vermeleri llı.nmdır. ( 4l\:!5) 

Mile-.saeccınizle ınli~e.rtlcr 1.•--U"ıı:.da yaprtmq olan mı.ı.kavelelerdcn m8te. 
velUt bilch.rıı!e mrk~ur.ıuzı l.6..ll4~ t.-t'ilDnde kurulan ve merkez! Ankara~ 
tıulunar: "'Til'"k!ye ittlıntlr •\lf ve •.r.?si mU-.saeseııl,.ne devrettiğlmlzl ve muş. 
terllerlmlzfl Jrnı:şı ol{ın •tcföcle11.!mi21 rle bu lılUessesenin tamamen teKabbli l 

,11.:dltt ll~n olunur ı . 000) ( 4264ll , . 

Ankara hastane ıııt;yacı için yııı:-tınlar.a.K · polikllnJk blnas1 ile f 
lstaııyon binası inşnııtı kapalı z~rf usulile v.e vahidi fiyat llzerinden 
meye konmuştur. ln§art.tU. döşcu:ı~ ve leı:ıto!ar için muktazl raylar 1 
rafından verilecektir. 

ı - 13\! işin muhammen bedc:1i 70.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait ~s..:tname vesair evrakı Devlet Demlryolla 

kara ve Slrkec1 vczneıflrlnden ası; Kuruıı ınukabmnde alabUlrler 
3 - Eksiltme 4.7 911 tari'l1rırte cuma gBnU saat 15 da Aııkarada 

ıet Dcmi"yoJla:-· yo~ ı!n!res!.nde n:ı-ıke% blrlncı koqıtsyonunda yapıla 

< - EkF!Itmt•ye l!lı-ebllmek fçin istekUl"T'.n teklif mektuplan De 
a~ağıdu ya:ı:ıı • •mlut ve vesat'lti aynı gün ıısat 15 e ~dar komlsyotı 
ğlne vermt!lerı lazımdır. 

A - 2400 sayılı ıtr.nun ahk.\nu~.a uygun 4750 liralık muvakkat te 
B - Bu kanunun td)"ln etUğl ve.sikalar . 
C -- Bu işe nıııhs:!S olmak !\z.eıtı mUnakalAt vckA.lıUnden almmıt 

,ret \"es!kası 

Ehliyet vesikası ;ı,1u lhaJe •At'l:hınden en az seklz gün enel bfr 
le ınUnaknlAt vek!Jctine ,mUracan: C'lunınas•. (3iss • 4682) 

*** Muhammı n oo•>e'i ':10.000 !:tcol yUz on bin) llre. olan iki kalem 
ıevha '"e beş kaıeı:ı i>akır antr~uva7 çu_bug-u 4.8.941 paurteaı.. gÜn11 
15.30 da kepalı zar. t..:ı.lll ile Allka:ada idare binasında satm almacak 

B. lı;e g irmek tstlytnlerin 32Uı0 (otuz lkl bin )·Uz elll) liralık mu\" 
teminat ile kıımmun tıı yin ettlğl ·.ru'knlan ve tekliflertnl a~ı gbıı ııa' 
30 a kac!ar komlsyım reisliğine vermeleı:l lllZılIJdır. 

ŞPrtnaır.f'ler ~O<.i i::ırup Anka:-a ve Haydarpll§a ver..ııelerüıde sa 
tııöı r. ( 4-!H3) 

Otel yapılmaya e~verışl 
kirahk bina 

Ankara caddt.-sini.ı. e'"" n.utcber yeriıadc fevkalade ıı~tü 
,·ad&r ve aydillhk bir bin.ı ı...ı-aldıtu. 

\'akıt gazet('.111 lda.r<>h:ı:ıe .. ıne miil'M'aat. 

Etibank umunı müdürlüğünden: 
.Bnnkam~. 

a -- Ereğli liömUrlcrl i§lebres, Zongu!Jak 
l> - Garp ı•ny1tlerl t9letmeın. Ha lıkesu. 

c - Mıı.hrukat burosu Ankıı.ra 

d - Ereği• kömilr!erlitıetnıeıl 

K:ık ve ihrnkiylc tervlalerl Ankara, lstAnbul, lzmir1 

Yukardakl mtie35Ese ve se!'v•Sı!~inln, ta' l<ömilrU, iln)·ıt. Kqk', Brı 
taı. maddderlnin almı ... c. ısatınıır;.aıuı mUtevclllt b!U~mum mevcudat. 
nUdıı.l "" mathı~atı:ı hUtlln huic,i:..- ve ' vec!ll'ılle y~lden teıkü eylf'di 

Manclt.t MUul!yetp 
1 nı:.ınn~ IWlH R SA 'l'IŞ VE T EVZi HV'ESSESEpjl 

fmnaBin& <lcvre:ıil~t!r. 

Alkadarlaru. 1 <uızi:-an 1941 ta. !binden ıUbaren: 
l - Kor cJn. tae 1..bJnürli, lrnk briket 11' talJ maddeleri tı;uı FOB 

)ılprlarak taıegıcr ıct.esseHBin merkezine:-" . . ... , 
4' dtttı: ı\:ttttl!rI< 6ulvan :?l '23, Yenişe!ılt ''VÜbeııduııer bfrılgi 

"Ankara 
2 - L'ny' • köm•.uU içm japılncak mUracaatı;&rm 

ılny!~·r: tj.etmes!,. Re hkffir, P.dı esine . 
3 ~aha'lı lht!yaç.ar ile ··ts~ kömUrll ı<okkömllrtl, linyit,, fbr•& 

k6ınUrler ıçtn o mahJl?edekl ıu~ çeya acenteıemnl.ze t atanbul "lmıır 
guldak, Mersin. Ereğli "Karadena, de şu'be ve depol•rmuz ohlutu gtt. 
teııt vehirlPrde ac~nteler vardır ... 

• • ıı..ı.hruknt l<ant-ır.u an~ıb.nN evvelce intihap cdllmlf ve ınuıct 
sJ henüz M·.sı'lı- emı"m~ aeenta.ann u. ile iiğer mUetebllklerin Aııkar9 
l<eııre. 

"I - 1'd, kôr:ıürlı. linyit. brl~e:, kqk ve ti.n ma~lerlnkı ihracatı • 
mUteat.ık hus.ısn ıc:n Ankara merke&ine. 

Yukı<•d:ıkl ndrl'!ıt!re mllTacaat etmelerl rica olunur. 
depolmmı:zın ~e:graf P.Orcslerl: Mabnıkat. (80ÔS.4257) 

r·v .. ~\~{ f T matbaası 
~ K i ! u o k ı s 'n ı ıı ı gen ide ti 

fü . ,Zlffl 
• • 

edıo 
I 

açmıştı' 
i -"zete basar. 

.... -·-·-· •· -y e;; i:deri alır. 
;.....ı:..w. ........ ~""""-;.:-__._ .. : ,; •Zl ~ ••lli••••'f· , 

?f!fp;t'!A?f!fiffitc;p: W OSitii!iWi! Ş Q Lf1So.4PX'71 @!!9!*6'l!HS!'f!Zi1ilJSJWMtiCU:Scv:s::::;ı:!t t~~ · •N •., ı:a:ıı~~ 

g:riş münnse~tilc seyahatte bu
lur.an imparator Bi&ma.rka ga _ 
yet uoJU?..ne telgraflar çekmişti;. 
Fakat mukarribin bu münasebet 
hakkında nasrl bir fikir besle · 
menin lazım geldiğini pok iyi 
bil~"Ordu. Bismarkm doZunı gü. 
nü münarobetiıe onu t!'brike ge -
len imparator Valderseeyi ya.ru. 
na aı,...,-~ .. ı. 

~au~er 9Jlilbclır~tiu 
kaza r""Jı'ftı. Bu teori: "CeD' 
h,ets. değildir diyordu. Sos) 
mi! Tedavi vasıtP."'t olaral\ 
!anan o deft.ildir. U,Çinin 
hastadır. Bu ruhu manevi 
gıda ve .maddi bir yardnnla 

Birun"..rk hayatında birinci de 
fa olarak §~rnl§tı. O da Danton 
gibi acaba tehlikeye Iazımgclan 
kıyrr-tı venrerni~ miydi? Her 
halde o hiç bir zam!ln bu ~enç 
imparaotru iyice tıımyamamıştı. 
Bu sıralarda imparator Fried . 
riclı 'in hatı.ratı intŞır etti ve bu 
hadise Birmarlu çok hiddetlen -
dii-di. Çtinkii bunun altında libe. 
ral ialt!r sezmekteydi. Rc>chM 
onzeicer g~..eteslnde bu hatırat 
ve imparator Friedricb'le impa
ratoriçe Vi.ktorya ~inde bir 
..... ... .... IJft ll!Altal~ 

ftfWrtlifl ~ J'vie&İd\. 
in biitln ~ mePoe'lel&Pden u -
za« tv~ ~ baıba8mtn 

fut;iliz sarayı.run bazı mahrem 
~!eri biiım~indcn korkulduju 
yaztlmak~dı. 

Bffmıark hiddeti içinde devl.'lrn 
edi)'Or"dıı: "İw-..parator Friedri&' 
in liberal otdüğ.u ha~ında cı:.. 

mfş t>vh..-r..-ın efsaneyi artık yoket 
meli çinkü demokratlar arnkla
na:hi1irlet. Ve oğlunun da baba. 
smm bu yolunda iierlemesmi ie
Uyebilirler. " 

Gran ditk dö Bade açı~- IJ'l 
s"G!eri s<Jyl~rôu: •BV.geic 1ıfa 
!e Wsmarlı: a:ııtric me~ r.i(ft • 

yesine tamameyle ~ olmMr 
~~lı ...... ~ 

H A~ a:·~~ m ,YA ZA N 
· li i!JBIA m ~ EMiL LUDViG 

. i l . 
Bütün bu mülahaza.lan §imdi 

ıı»pa.rat.Ora bi'imdyorlardiı. O· 
blm1Mctan h·angiiılirii ta5vi.p e<Je. ' 
celrti ! O hayret ediyordu. O da 
hRtn-atre doğru olduğunu kabu. 
ediyor . Bunun neşrini arrnasine 
atfederek buım: "Bir kadının 

intikamı" diye ta.'Sif ediyordU. 
Bi82l'}at'.k kita'.bm tt.btfui it'ham 

a.ltma alınoı imparator bütün 
~ emıthrdan ga.1l'i nıtem 

na ımı 1*b:ı ~~ bat. 
Wn• pıd!O. ÖMlıraün<ial'! wı· 
l"a ela lttil t4J•• ~tfi O• 

lan imara.tor halkın babasını 

ta!dir etmekte devam etmesini 
ietememelttıedir. Saltanata karşı 

dıtyduğu iman onda bu hb.:i 
tevlit etme.ı<tedir. Te-baalar hiç 
hir zama.n mırıldanrnaaırnı, ade. 
mi memnuni~'<!t!erini ihsas et
_meğe kalkı~mııemı öğrenmeme

lidirler. Prensliği 7.anıanmda 

isyan ka.t"tısında kalma lcor ku!!u 
onu e.'1di~e düşürmüştü. Şim. 
(tj lnı korku onun hareklt tına 

gelmektedir? Eğer gayri mem· 
nun kütlelerin devleti yıkmak 

ietiyen gizli bir harelceti mevcut 
i~ Krala bahşedilm~ olan son. 
suz ve hudutsuz hükilin ve idare 
kuvvetinin ne kıymeti kalırdı? 

Buna karşı koymak için dinden 
ba~ka hangi ilaç kullan ılabilir· 

di? Halk kütlelerini mağtılp et. 
m~k için silah olarak ateş ve 
demiri d~i Alia-h ile iyiliği 

kullanmak 18.zJJndt. 
. Kısa görüşlü b;r politika te· 

l:tkkisi ve soğuk bir dindarlık 

eski devir lerde Stodıer demiryo_ 
!unun *rilwme Prens V~i 

!eştirmek lazımdır. 
Sosval - hrristiyan fikir 

evvela mütede~·in bir kadın 
Kontes Voldel\'!('-.'di tanı 

Or;•..ın yoliyle koca~ı ve di 
yegeni Pi'enscs Grullaunı 
bu fikre t.alulmışla r ve 
Grüllaume de yine aynı y 
bu fikre inanmı~b. 1887 
sonlarına doiru Voldersee 
''dahili m(syonların kur··· 1t11.-a...ı 

i~in toplantılar yapdmışti· 

hareket karşısında ma~uat 
yük gürültüler y21pmış ve 
mark da gazetelerde muıhal 
geçmişti. Bu rnll'halefetl p 
kendi::ıine bu mi~yonları 
demok-ratlara ve ana.rşiye k 
en müessiT bir vll.Slta telak 
tiği11i yazdıff zamana kada 
vam etu. 


