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lstan6al J GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Son Telcraf Matbaasında Baaılır.11 Kuruştur 

~~· 0,,.-Almanya ile Sovyetler Birliği Arasında Dündenberi 

Harbin Başlamasından Hasıl Olan Vaziyet Karşısında 

HÜKOMETİMİZ BİT ARAFLIGINI İLAN ETTİ 
. . ... , . .. .. ... 

Almanya 
~ovyet harbi 

Almanya 
Sovget Rus-

KenJisine Jostlıık gÖ•

terJiğimiz bir sırada Sav- g Q g a k Q T Ş 1 
yetler Birliğinin Boğaz-

larda üsler istemek gibi harp il an etti 
marifetlere de kalkı§mıf 

olmasını teessüfle kmıı· Finlandiya ve Roman
ıamamak kabil Jeğildir. ya orduları da Alman· 
Moskovanın siyaseti Dok-
tor Relik Saydam hüka- larla beraber Sovyet 
metinin gösterdiği yükaek 1 hu d u d unu geç ti 
basiret ve kiyaseti takdir
le yiıdetmelı lazımdır. 

A 
vrııpanın şarkında yeni 
bir harp haşladı. Diin 

sabahtanberi Almanya 

• 
' 

;.~f~ ... 
• 4 

·· .. 
., Resmi Tebliğ - -

ANKARA: 22 ( A.A.) Resmi Tebliğ: 
Cümhuriyet Hükumeti Almanya -
Sovyetler Birliği harbi dolayısile 
hasıl olan vaziyet müvace~esinde 
Türkiyenin bitarafhğını ilana karar 
vermiştir. 

.. 4 

Dün bir nutuk söyledi 

4 4 '"' . 

GI. Vavel 
Fransız Somali sinin 
Hür Fransızlara il· 

tihak etmesini istedi 

ile Sovyet Rusya, büyük bir mü

İtalyada Rusya 

ile harp halinde 
HITLERIN MESAJI 

Alman, 

Sovyetle
're istediği 

,ı r ALMAN-SOVYETl yardim ya· 
Rmnen ve Fin ordubnmn Sovyet Rusyaya taarruz .istikametini gösteren harita 

Kahire, 22 (A.A.) - Gene

ral Wavell Fransız somalisi 

umumi valisine bir nota tevdi 

ederek Fransız somalisinin hür 

Fransızlara iltihak etmesini 
ve Mihver siyasetinden tama
mile ayrılmasın.ı talep etmi • 
tir. 

cadeleye tutuşınuş bulunuyorlar. ilerim, 22 (A.A.) - Führer Alınan 
Böylece, Alman)·anın Sovyetleı: milletine biı· beyanname neşrederek 

.... 1918 lıarbinde Alman ınağ1übiyetmiD 
Birliğine karşı harekete gcçecegı scbrplerini izah etmjş, milğlôbiyeti n1ii
ve Romansa ile Finland.iyanın da te<!kip ~""r3ıı...."tz ve ingilz1erln Alınan 
bu harekete iştirak edecekleri hak· milletine yapmak istedikleri mezallmi. 
kında bir nıüddeUcnberi ortada sonradan bu mezalim zincirlerinin nas
dola•an ri~ayctler tal\akknk etmiş yona! sosyalist idare ellnde nasıl kırıl-

:s dığını anlatml'Ş, Alman milletinin se. 
bulunuyor. f,1Jet senelerinden sonra nasıl ka1kw-

•Ateş clınıyan ~erde duman ~ık- dığı hakkında uzun boylu tanvraısta 
maı.> derler. Bu şa~· iaların da boş bı.ılunınuş. bu kalkınmanın şiddetinden 
olmadığını gösteren deliller yok çekinen İng i ltere Almanyayı ezmek 

1 maksadile 1939 yazında , tarihte oldu-
değildi. Kızılordunun, A nıauyaya ğu gibi yeniden çembeı-leme siyasetine 
karşı büyük kuvvetler yJiıdığı hak- başladığını söylemiş ve mhayet bahsi 
kında aylardanberi ısrarla devaın Sovyetlere intikal eltireı"ek ezcümle 
eden haberler dolaşıyordu. Son demiştir ki: 
zamanlarda Almanların da, Bal- «Nasyonaı. Sosyalistler, . 
k 1 rd k. d !arını Rusyaya Alman mılletı Sovyet Rusyayı tıeş!Ol 

an a a ı or u ' . t'. eden milletlere karşı hiç bir zaman 

1 RUMEN-SOVYET l 
'- Ceplleılnde ..J 

Prutu geçen 
Rumen ordusu 
Bolgrad şeh
rini işgal etti 

Antonesko baş- 1 
1 

kumandan oldu 
komşu nuntakalar.da tahşıt et ık- 1 hasmane duygular beslememiştir. Fa
leri, hatta Tass aıansı taraflndan kat Moskovanın Yahudi - Bolı;evik hü
dahi kabul •·e itira{ edilmiş; fakat ı kiımetleri yirmi seneden fazla bir :ı;a· 
b ••t !arda izah ettil•imiz gibi, mandan ben yalnız Almanyayı de&JI, -------------

u su un " b .. t•• A le k · · ·· . _ b l ba k sebe lere u un vrupayı a şe verme 1çın mu-
bırtaknıı n1eç u ş 8 P temad.1 gayretler sarletmlşlerdir. Llkin 
atfoluomuştu. Y•lnız Moskova ta- Moskovanın Yahudi - Bolşevik hükd
ra{ından tekzip edilen bu karşılıklı metleri, hakimiyetlerini mllletimize ve 
tahşidat haberlerinin · arkasından Avrupanm birtün mil~_etl~?"ie cebyq:ı 
başkaları da geldi. General Anto· (Devamı 3 unru sayfada) 

Umumi seferberlik 
yaplld. Antonesko
nun beyennamesi 

Bay Molotof 

Molotof'un 
beyanatı 

LCeplleılnda ..J pılaca kfl r 
Alman ordusu Çörçil diyorki: 

lı?v_a ~uı:vet~e- Hitlerin asıl he-
rının ıştırakıle d f• ı· .1t d. . e ı ngı ere ır taarruza geçtı _ 

Sovyet kara su

ları maynlandı • 
Almanyanın büyük: 
kuvvetler kulla
nacağı söyleniyor 

Berlin, 22 (AA) - D.N..B. bil
diriyor: 

'------------.). 
Sovyet - Alman 

muharebesi 

Amerikada he
yecaıı uyandırdı 

Londradaki S o v yet 

elçisi Edenle görüştü 

Harp haberi Tok 
yoda hayretle 

karşılandı nesko'nun Münihte, Alman Dev
let Şefi Bitlerle görüştükten sonra, 
Rumen gazetelerinin Romanyanm 
milli haklarının tanındığı \"e pek 
yakında bu haklarm elde edilueği 
yolundaki mühim neşriyatı, Ro· 
manya ve Finlandiyada yapılan ve 
bergün artan askeri hazırlıklar, 
Finlandiyada büyük Alman kuv· 
vetlerinin tahşidi, nihayet Rumen 
vapurlarının İstanbul limanına ge· 
lerek burada kalmaları, hep Al· 
manya ile Sovyet Rusya arasında, 
hem de pek yakında miihim ha· 
diseler cereyan edeceğini gösteri· 
yordu. Esasen, Alınan ordusunun 
gpçen sonbaharda Romanyaya gir
diği tarihtenberi. Romanyadan ı:e· 
fenler, bu del !etin Almanların 
~· nrdımilc Besarabya:.·ı ve ~inıali 
Bnkuvinayı geri alımya haurlan· 
dı"'ını ve intikam fikirlerinin giz. 
k~ınediğini söyliiyorlardı. Nihayet 
diin sabah zar atıldı, Sovyel Rus· 
ya korktuğuna uğradı. 

Türk. Alman 
muahedesinin 
yeni akisleri 

ı~-
Alman onlulan başkıımamlaıu 

Führer, 22 Haziranda şack cepiıe
si er leıine hitaben bir eımriyevml 
neşre1mriştıir. Fübrer bu emriyev
tnlsi.nde, Amıan mjjletiaıe hitabın
daki müşahedeleri tıe'.kr.ır etıııııeıkr 
t.edir. 

JIGııter Çörçil Vaşington, 22 (A.A.) - Alınan· 

Alman matbuatı dos· 
tane neşriyata 

devam ediyor 
Berlin, 22 ( A.A.) - Paktın imza

sının üçüncü günü Alınan gazete
leri en göze çarpacak )•erlerinde 
dostça makalelere ve mütalealara 
devam ediyorlar. 

Berlinde ikamet eden Türkler 
Almanlardan yüz lerce tebrık mek
tub u almaktadır. Ün ı versıtc ve fen 
kabul ettinnck için fastlasız bir surette 
çalışınışlardır. Bu rejim han,e:i memle
kette faaliyet sahası bulmuşsa orada 

(Devamı 4 üncü sayfa.:a) 

Rumen ordulatı Başkumandanı 
General Antonesko 

(Yazısı ~ üncü sayfada) 

Almanya, şark hndutlarındaıki 
tehlikeye karşı emniyetini temin 
etmek için; Romanya, balkının ek
"riveti Rumen olan •·e tek kurşun 
atıl;naclan So,·y!'llerin eline geçen 
n,•sarahl· ayı kurfannak i(in; Fin· 
inndiya ise, geçen sene çok kahra
n•anca bir mücadeleden sonra, ter· 
kı•tınek mecburiyetinde kaldığı 
topraklarını geri almak için bu mü
cadele-ye girişmişlerdir. 

Bir kaç gün sonra 

Böylece 23 Ağustosta 1939 tarihli 
Sovyet - Alman ademi tecavüz ve 
dostluk• paktı 22 Haziran 1941 de 
ıona ermiş bulunuyor. Bu vesika.

1 kaitıt üstündeki ömrü 10, hatta fes
hedilmediği takdirde 15 yıl olma· ı 
sına rağıu~n, iki sene bile yaşıya· 
mamıştır. İmzasından bir hafta 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

ESRARENGİZ DANSÖZ 
M. F eridun:n çalı güzel bir üslupla dilh;i~:· çevirdiffeı 

bu eıer dünyanın en heyecanlı zabıta romanıdır. 
_ , 

ESRARENGİZ DANSÖZ 
jBu tefrika baştan sona k~dar cinayet 
~k ve sergüzeşt sahnelerile d_oiud~ 

Pek yakında İKDAMDA Okuyacaksınız 

Napolyon nasıl 
mağliipoldu ise 
Hitlerde m ağ-
1 ii p olacaktır 
Alman tay ya releri 

Kief, Sivastopol 
ve Zitomiri bom
bardıman etti 
Londra, 22 (A.A.) - Molotof radyo-

Ermiyevum1 iti) sözlerle lbi!ııııElk· 

tedir: 
Alınan erleri, bu seb<plerden do

layı, mes'uliyet!Eri a.ğı!r ve çetin 
il'k çaı:ıplŞIIlll\Y a giriyorsunuız. Çün
kü A vrıııpanm mukadlderab, Alman 
Reiclı'ı:run istikbal~ ınilletinrizin 
mev.:uiliyeti, şimdi elinizdedir. Al
laıh, bu savaşta ımuiniıniı.ı: oilsun. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Bıerlin, 22 (A.A) - Aıman or

duları ·baŞkumandanlığuı.m t.ıbliği: 
Saıba'hın ilk saatlerinde Soıvyet 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
da beyanatta bulunaralı: Alınan kıtala- ........
rımn bu sabah saat dörtte hiç bir sebep ,._ 
göstermeden ve lliinı harp etmeden 
Sovyetle-r Birliğine taamız edl!t'!k hu
dudu bir lı:aç noktada geçtiklerinj ve 
Zitomir, Kief, Sivastopol ve daha bazı 
sehirlere bava akınları yaptıklannı 
nıillete bildirmeğe Sovyet hükô.metile 
şefi Stalin taraıtndan memur edildi
ğini bildirmiştir. 200 den fazla ölü ve 
yarah vardır. 

Tayyareler ~'inladia ve Roman;ya top
. raklarından uçmuşlardır. Topçu kuv· 

vet l< ri ayni topraklarda Sovyet kıta
tan uzeriıı e ates açmışlardır. 

Molotof beyanatına şöyle devam et .. 
miştir : 

....... __ 

1 yanın Sovyetler Birlığine ilanı 
Lond_r~ 2~ (Rad~~) .- İnglllıere harp ettiği haberi Vaşington diplo.. 

başvekili Mister Çörçil bu akşam matik mahlillerinde büyük bır he-
radyo ile söylediği nutukta İngilte- dır t 
renin Rusyaya her yardmn yapa.. yeoan uyan mış ır. 
cağını ve bütün müttefiklerinden Yük.sek hükumet memurlar bu 
anyi ,eyi astiyeceğini anlatmış ve kadar şümullü bir hadisenin böy
davanın bütün hür insanlar davası le sür'atle inkişafını beklerniypr-
olduğunu izah etmi§tir. !ardı. 

(Devamı 3 Ü•CÜ sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

SPOR 
-

G. saray A. or
duyu 6-0 yendi -FENER ALTAYA 4-2 GALiP 

Memleketimize k~ı yapılan bu te
cavuzün medeniyet tarihinde eşine te
sadüt edilmem~tir. Biz Almanlarla ak· 
tettiğimiz ademi tecavüz paktına har
fiyen riayet etmiş klik. Bu pakt h.ilA
fında hareket etti ğ imiz hiç bir zama.n 
isbat edilmemiştir. Sovyetler Birliğine 

karşı ;yapılan tecavüzün bütün mes-u I 
(Devamı 4 üncü sayfaıla) Dihıkü Fener • AJtay, G. l!lıra;r. • Ali:ınonln maçlanıı.daıı iki iablıa (yaast 4 Uııcii sayfada) 



.SAYFA-Z iKDAM _ --:-:--~---:---:---~-----:--;:;;::::::::::::;;::;;;~::;:::;:;::::::;:::;:;----::_:_::...:::...::..::.::_ _________________ ______ 2_3 - HAZIR.4.N - 1491 
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Haz re ti Muhammet İstanbulda iki iklım 
---VE---

İSLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ 

(~_Y_a_
2

z_a_n~=-Z~İ~Y=A~~Ş_A-=K~İ_R~) 
Belediye temizt·k işi-1 
ne ehemmiyet veriyor 

Ekmek işi 
hallediligor 

ı oı.s PounKAl 
Yeni harp 

Yazan: Prof. Şükrü Babam 

l\fübarizler daima gayet iri cüs- harabedir. Bu da, (Yemen)lileır ile 
seli, cesur ve en kuvvetli adamlar- (Hicaz)lılar arasında vukua gel· 
dan seçilirdi. Bir ka·bi!ede bu ev- m4'tir ..• Ve, (Yemen) ordusunun 
safta adamlarm ıbulunması, o ka- mağlubiyeti ile neticelenen bu 
bilenin en J;:ıymetli harp vasıtası muharebe, tama.mile d:>ir din haıt>i
teliıkki edilirdi. Bu mü.'barizler, hiç dir. 

Tam kafa dengi yedi, sekiz arka
daş geçen salı, öğl€den sonca, ba
yanları ve çoluk çocuığu da alp 
Edirnekapı dışıındaki Kazııklılbağa 
diiştüık. Geçen salı günkü d~tli 
sıcağı ~bii ılıat:rlaraınız. Şehrin 
yalnız içi değil, şehir dıışının bir
çok tarailam da o gün, bir hamam 

halveti gibi, insanı buram buraan BeJ d" 0 
• • 

0 b t 
terletiyordu. Onun için erkek, ka- e Jye reJS ffiUaV?llJnlll eyana ı I 

Bir fırın yalnız k e
pek ekmeği yapacak 

Y inn.i dört saattenberi 
Baltık denai sahillerin· 
den Karadeniz kıyılarına 

kadar uzanan geniş bir ce11hcde 
Alman, Fin, Rumen orduları ta
arruza geçmiş bulunuyorlar. 

bir iş ve güç .görnıezleroi: ~ü~ün (Asrı Saadet)e tekaddüın edeıı 
ı~manl~ını kuvvı;t ve si.lih ıdma- tarihte, (Ha.beş) İın:ıparatoru lhır& 
nıle geçırerek kaıbile halkı ta.rafın- tiya.n dinine sfilik ıbu!un ıtl v 
-'- besi · ı d" 1 uyo u. e .... n ~~ır er ı. (pı.ıtperest) Araıp!ann (Kiilbe)ye 

__ Harp. ı_Ian ~l~n~r ~Iunımaz, en karşı göslerdik!.eti ih.tiramı btr 
guze~ elb:selerını gıymı.ş ve en k'Y.- türlü çekamiyocdu. 
mt>tlı sılahlarını takmış olan mu-ı (Yemen) krt'a.91, Ha!beşlilerin bir 
barız derhal ortaya ç kar .• kolla- .,.,,;; 5t ı k · ·d· Im. bo 

d:ın, çoluk çocuk hepimiz de pek Belemye, ;ıelırin temizlik işleri ile yonu ile 5 arozöz mübayaa ediyoruz. ı 
yufka giyinmişıtik. Sa.at dörde ka- yakından meşgul olmakladu-. Bu hu- Evvelce Avrupadan getirtılmoş olan 
dar her tarafı apaçık lbiT aczulla- 5~~ belediye r_eis muavinlerinden B. çöp koma kamyonlarından bir kaç ta
hivasia ol.an o yülksek ve göl..,eliık Luttı Aksoy şu o.zahatı vermiştir: nesi bozuk bir halde garajımızda yat-

0 - Belediye umumi vazifelerinin baş- maktadır. 
yerde tatlı tatlı söyıleştiık, gülii§.- lıcasını teşkil eden çöp ve temizlik iş- Müteahhidin mukavel&si bittiğinden 
tri1k, çaldık, oynadık, sallandık, ler1 tizeruıde şundıye kadar şehrimizde ve vasıtasızlık dolayısiJe başka talıpler 
durduk .. derken saat dört olunca g~rülmemiş bır genışlikte. çalışıldığını il de çıkmadığından çopleri şımdi kendi 
oradaki serinlik artmıy>a ve beş soy_lıyebforı.rn. Filhakika Istanbu! ı;eh- vesaitimi.zle denlze dokuyoruz .. 

1 d b" el kl . rd .. . tının hudutlaruun genışlıği ytizünden Yine çOplerın imhası ıçın Üsküdar, 
O unca a ıze Y '€' erı, pa esu.-ı bazı semtlerde çöplerin vaktinde alın- Beyoğlu ve İstanbulda oln1ak uzere uç 
!eri, kadınlara da mantoları, atkı- mamsı gibi tek tuk vak'alara tesadüf büyük çbp fırını inşasına karar vermiş 
ları aratmıya ibaşl.adı. A.lıtlda cüıın-- edilir. Fakat bundan al:i:kadar memur- ve bu fırınların inşa.sı için Koordinas
bfu- cemaat kendimizi ve takllm \ lar, batta şahsen makamımız bile h.a- yon heyetinden mtisaade ıstemiştilc. 
ta'kılavatıomızı daha mahfuzca bi.- berdar edılince de~hal icabeden ted- Bu müsaade verilmiştir. Almanyada 

EJı:meiln pişkin imaJ1 için tee
riibelere devam edibndcl.ed.ir. 
Şeıbrlmrzıd1*.i mu.leber lklmya.cı
larla maya mü&.eh.assıslan, Kız 
Sanal meklelıi pasf.acılık mualll· 
mi ve '*"-eUik miileiıa&<ııso. 
Esat v-e ekmek ya.p1eala.r cemiyeti 
,,.,;,,ı Şevkinin işliral<ile belediye
de bir topla.ntı yapılarak bu hu
ousta konuşula.cq>t,.-. 

Sürprizlerlıı dolu bir boğuşma. 

nın yeni bir safhası başlamış bulu· 
nuyor. Mücadele, açık ve berrak 
bir havada, birdenbire çakan şim
şek gfüi parlamıştır. Esasen Alman 
ınilletinin Führeri •gecelerin ka-
ranlığında şimşek gil>i çakacağını• 
nutuklarında, hatta harpten evvel, 
ınükerreren söylemişti. 

. . • . 1 .u.... cm e esı ı ı. para r
1 

ora-
rını şısıre şışıre IDC)xıanda dıolo<- d k" ı· · (Eb-'- ) b" · 

• -Y a ı va ısı 1~.ue ye 1ıl" eırınırna-
mıya, ve: me gönderdi: 

- Ben, falanım. Ba.baıın da, fi. ,. . - . 
1.and.r ... Ben öyle cesu ·· 1 kah- _[Sana şehruıe ımuamam l:ı:ı.r k>-
raman, öyl~ kadir ve rk::!h: ıbir dlise yaptır. d Bu !kilisenin ~ini ~e 
adamımdır ki. k 1. h" . ışını, oon erecede tezym etıtır. 

' uvve l'ITlc ıç kim- Ar ı lsnl B kir · · 
~e dayanamaz. Hele silah kullan- a! artsg; ı e~··b u. _ıscıy'ttzı-
maktaki maharetime, hwbir mü- yar ~ ı~ e~. tıt a ey'! rz.ııy:{' c

1
n 

bariz muktedir olamaz. Bir yum- veD~ra a .a e ~ Va.7.gEÇS er. 
rukta, en kuwetli başları ezerim. E~~ emr ver ~:_ __ lb . 
Bir kılıç danbesind _,_, lb" d e, mpara...,, u.ıı u ermıne 
mı j'· i . . e, ~:rnrıı ıır a a. derhal itaat gösterdi. O ta.rılıe k.a-

uye b çerım ... Eger iba.na kar- d al ...: ·· ,,, __ . ol bü" k . ar or ama gorı.wıuruınış an -
:a oyksacak hır kimse varsa, karşı- yük ve yüksek kubbeli bir kilise 

ç, ın. · tıt·rd· H af ıt aJ D"ye ke d .. med'h- ed ınşa e ı ı. er tar !lll a ., y -
' '. n ını u sena .,.. dızlar ve kıyınıetli taşlar ile süs-

rek bagırmıya "·~'ardı J--+t· V 00· nı· A ..._,,.,._ ~ • t:ı. ı. e sıonra, n rcav.oı.ıctn 

. / bırlcr alınarak şikayetler önlenmek:te- çöp fırınları inşnsı işi ile meşgul olmuş 
yere nakletlık. Altıda sanda1ya1ar- dir. Çöp işinde ilk olarak çalıştu-aca- yüksek diplomalı bir mühendis bize 
dan, masalardan, kahve !hası:rlann- ğımız amelenin sıhhatini göz önünde müracaat ederek bu fırınların pliinla
dan kendimize rücıgar siperleri kur- bulundurduk. Evvelce yapılan bir mu- rını yaptı. İnşaat yakında ihale edile
duk. Yedide küçük çocu:klann hi- eyenede bunlardan bi.r kısmının gıda~ cektir. Bundan sonra çöpleri sahilden 
raz içleri ısıns:ı-n diıye., boyuna on- sı.:ıhkt.a.n sıhhatleri mütehammil olma- uzak yerlere göndermc-k gibi hem za

dığı görülmüştü. Buna karşı ameleye mana hem de masrafa ihtiyaç gösteren 
!ara çay içi:ri,;urduk. Yedi buçukta Silleymaniye medreselerinin birinde bir imha şekli yerine bunları kısa me
garsonlann .biri, sırtlarına a.lsuılar füze! bir yatakhane vücude getirerek j safelerdeki fınnlara sür'~tle sevk ve 
diye kadınlara iki battaniy>e uz.attı. burada yatmalarını, yemek yemelerini ı imha etmek imkAnlarını elde ebni§ o
Sekizde benim tirtir tit:redi.ğimi temin ettik. Alıruı.nyadan 13 çöp kam- lacağu. 

Bir kısun alikadarlar una da
ha fazla kepek ~iive olmıdniu 

tal<dlrde daha beya.:ı dtm4'1< el
de ed.Ueceği miitaJeasında buJ wı
muştur. Belediye, da.ha bey• 
e-kmek bnaline ya.nyacak llnun 
teının i için Topra.k lUa!ısulleııl 
ot•st ile temas etmektedir. Bu
n11)Ja bera.ber bugi..t'tkü vaziyet 
nıuvakkatur. Ymt ınaJısu.J ofisin 
dcpola.ruıa ,...,rı..,ıi>i!dil<leıı son
ra danek ı,ıt<şntsi deflıFriJecek
tlr. 

Sılı!hal Vek:i.leUndttı beledlye
Te g-elen bir lıezkerlde, bast.ıarm 
yemeie muhtaç oldoldan tussas 
ve kepek eknıeif hnalCnde g'e:V'

şelt da.vra.nddıiı btıd'rllmek.te
dir. Belediye, Toı>banedei<! ,...,._ 
la.rdan b.irinı tuzsuı: ekmek lJna... 

l line tahsis etıtit! gibi Yilkseıkkd
dm.mda.k.1 bir fırında. <t< kepek 
ekmeti •ı!ka.rtaalııtr. 

Sovyet Rusya 23 Ağust05 1939 
anlaşınasile Alma.nyayı Lehistan• 
ve garbe karşı serbest bırakmış n 
buna mukabil Lehistanın yan,ını, 
Baltık memleketlerini ve cenHpta 
da Besarabya ve Bukovinayı alımt 
ve böylece harp harici durumun
dan, bir da.nıla kan akıbnaksızııı. 
azami menfaat temin eylenıişti 
Yalnız Finlandiya ile üç buçuk ~1! 
kadar uğraşmış ve n.isbetsiz bir 
müsaraada küçük Fin milletini Y• • 
nerek, Alman tavassutile bir su.Uıı 
yapmıştı. Kremlin hep bu beklem• 
ve vaktinde darbe vurma siyase
Hle büyük nimetler elde edece;ii . Der~al karşıdaki kabileden de halkının ·bu kiliseyi ziyareti için 

~": mubariz ayni suretle giyinmiş, her tarafa davetnameler gıön.derdi 
Bllab lanmış, •bıyık ve sakallarını Halkta, bir merak ve tecessüs 
heı-;bct verecek şekilde hazırlamış uyandı. Bu harikuliıde mabedi gör_ 
ofarak meydana .gelirdi. y., ilk mü- mek için Arabistanın her tara.fın
barizin karşıs:na dikilerek bir dan birçok 'kimseler (San'a) şet; 
müddet o da kendisini medheden:li rine taş.ımnıya başladı. 

ve göğsÜ!llle, arkama ıgazete k.iığıt
ları sokuşturduğuıınu gören oralı 
bir hayı.r sahibi kendi evi:nıden ba
na kış-ilik: bir gocuk getirdi. Sekiz 
buçuk la dokuz arasında 'bepimi:rr 
de titreme gerdan bin ıbeş yüzdü. 
Dokuz wçukta oradan yola dıiizü
liiıp yüz, yüız elh admı kadı.r şeh<re 
doğru alçaldı.ktan sonra yine hepi

Eğlence yerleri l ilkokul çocuk 
tarifelerine ya- 1 bahçeleri bugün 
pılacak zam açılıyor 

\,.. ______ __ zannında idi. Y&!nız bir ses, daima 
tokerrü.r eden bir ses, Sovyet Rıu
yayı bir Alman tehlikesinden mu-

--o---
mizden şırıl şT111° terler boışamr»Y'I Tabldota 25 
başladı. 4te İstarlbuldaloi in iiclO
me dair en canlı 'bir misal! 

kuruş 
zam m edilmesi 

kabul edilmedi 

Talebe k u r s ları 
da 14 temmuzda 

açılacak 

Aydında feci bir 
kaza oldu 

sirreıı. haberdar ediyordu: O da İn
giliz Başvekili Mister Ç"ôrçil. Bu 
zat, istihbaratının kuvvetine daya
nara.lı:, muharebenin her geçirdiği 
tevakkuf ve intizar devresin~ Al· 
manyanın Ukrayna buğdayları v• 
Kafkas petrolleri için şa?'ka döne
bilect>ğini.tekrarlamayı itiyat edin
mişti. Bugün bu tahminler art:dıı 
tahakkuk etmiş buluınruıktadır, 

.. B.u medihJerin sonu, birbirlerine Hicazın (Kenint') kabilesine 
00\"u.p. ~avm~lara dayan.rdı. İkı mensup (Nofel) isminde muta~ 
bıraf ıyıce hiddetlendikten sonra, sıp bir putperest, San'i'ı kilisesinin 
§lddetle kapışırlardı. çarçabtrk kazandığı bıı şöhrnti kıs-

Osman Cemal KAYGILI 

Bu. mücadele esnasında, kıııbtle- kandı. Bir gece gizlice kiliseye 
lı.rin sildtılı erkekleri tamamile se- girdi. Mukaddes eşya ve tasvirleri· 
yirci kalırlardı. Kadınlar ise, ya / kfımilen iğrenç madde ile telviıı 
harp şark.ları söylerler ve yahut 

1 

etti. Faıkat bu işlt'ri yapıp da ka
kendi mübarizlcrinln heyecanlan- Ça.!'ken ele geçti. Kilise ımLJl:ıaf.ızloarı 
nı arttıracak kelime ve cümlelerle tarafından isticvap edildi. NofU, 
bağırışırlardı. hiçbir nedaıınet hitEi du:ıımadan 

MES'UT BiR 
iZDiVAÇ 

B. Tahsin K&lka vanııı kızı 
Bayan Mihrişah Kalkava• ile 
Osman Kazma ve Hüseyin 
Ka2Hllanm ka.rdeşi ,gazeteci ar
kadaşnn.cz Bay Hasan Kaz
manın nişan ve nikah töreni 
dün saat 16 da Parkotel salon
larında icra edilmiştir. Bn 
mes'ut törende meıh'uslar, ga
zetelerimiz erkiru, şehrimiı:in 
tanınmış ailelerine mensup 
birçok davetliler, iki tarafın 
aileleri hazır bulunmnşlardır. 
Genç evlileri tebrik ve saa- 1 
detler temeDll.İ ederiz. i 

Mü:bareze, ya mi>barizlenien o;. cümıünü itiraf etıti: 
rinln öHıp gitmeGi ve yıahut da a- - Sizin mMıe:liııiz, (Allabtn 
tır surette yaralanarak mağ'!Ubi· Beyti) olan !bizim mabedimİl< iJe 
yetı kabul edip meyrlandan çekil· rekabete girişiyor. Buna, tan.n
mesj ile neticclenh-di Mübareze nrül edemedim. 
meydanında ölmek, en .büyıük ş..- Dedi 
refti. Ora.elan heııhan~ şekild~ o-J Mutaa=p putperest, bu· ciil"et
lıırsıa o~ ç~kilmek ıse, €1bedıyen karlığının cezasıru, ha'}'a tile ödedi. 
hacaletı __ mucıp olan 'bir zillettL J Parça parça edilıdi. Faıkat bu 'kanlı 
. Bu mubareze, iki tarabn mütıa- ceZ'll., ne Habeş m.paratonınu ve 

rlzl""i lbirbirlerin.i tam.amile par- ne de (Ebrehe)yi tatmin e1ımedi. 
çalayıncıya kadar dewı.ın ederdi. Nofelln işlediği cürümden bütön 
Artık mubarizi kahnı:yan taraf, ya Araıp k.a.bilelerlni mes'ul tutan 
nıağ!Ubiyeli kabul ederek çekilip Elbrehe, kiliseye yap•lan !hakaretin 
gıder, ve yahut da bütün lwıbile intikımnru almak için, (Kiıbe)yi 
halkı silahlar.na sarılarak karşı yıkımıya karar verdi. Bumın için 
tarafa hücum edendi. derhal lbiı- ordu teş'k.il etti. Ha.be-

Bu hücı.rm, hi91ıir emir ve ku- şistarnian sureti rrnııhsusaıda fiil« 
mandaya bağlı değildi. Her fert, getirtti. Bunların içime dücı: be
muhastm taraft.n ırniinıkün ol- yaz renkli biır f"ıl vardı ki adına 
duğu kadar fazla adam öldürmek (Mahmut) deniliyordu. Ve bu filin 
için, dilediği s•JTet!e hareket elr ayak bastığı her yerde, ımı.ııtlaka 
mel."te serbesttı. bir muvaffalcyet kauıntlacıığına 

Bu kanlı mücadele, ya iki tara- kanaat besleni6'ordu. 
fın da kanlar içinde kuıvvet ve Ebrehenin bu 'korkunç om=, 
kuJr,.ttcn düşmesi... ve yıahı.ıt iki debdebe ve tantana ile San'a'dan 
tara(tan birinin ::nağlCıbiıyeti kıa:bu.I hareket eıUL Evveı.a. (Hami.r) kaıbt. 
ederek (sulh ve aman) talep et- lesi üzerine atılarak, k.abilenin rneı 
mesile hitama ererdi. kı'.ın bulunduğu mıntakanın altın 

Harp, t.ir kahraımanl:k iım'titıa- üstüne getirdi. Ondan sonra, Hicaz 
nı addedilirdL Ve bu imt.tı<aıı<la kıt'asına girdi.. 
lı:azal>lll'ltj olan muzaffer tarofta Kl.l!"eyş ve Hezil k~leri, Ye
günlerce şenlikler yapılnr, ziyafet- I™!n ordu.swıa .mukavemet göster
lec verilirdi. Ve o kanlı l:ı.iı<liseyi meık: isted.i:ler. Ji1akıat, o l.ror'kımç fil
tasvir eden şiirler ve şankılar ya- leri görür görmez, fena halde ürlre
pılarak, kazanılan zaferin ha.t.ıı-ası re-k ric'at ettiler. 
~il~iriliırdi Ebrehe; halka lro:kryti. bıristiyar> 

K>t'alar haJlııı. arasmdaki büyük dinini kabul ettinnelt için, pldet 
~arebelere geHnre; bunun en göstemnelt istemedi: 
meıjhıru, (fil hariıi) d<!'n.il«ı mu- (Daha nr) 

Müellifi: İR!' AN l.>OGAM 
Edelıi Roman: GZ 

- Haydi artık yarın yolcusun.. ! yüp gitmiştim. Bana gösterdiğiniz 
tebdilihavan tasdik edildı. Şu gü. ihtimanu hiç bir zaman unutmıya· 
zcl ,;ünlerde ll\!nim için de bol bol 
gezıp eğlenmege bak .. amma ifra
ta na~ın.a.. Z!f'1 lcbd.ilıhavadan 

maksa .. sizi deii bayramına ka -
vuşlurnıaktan ziyade, tam bir sıb
ba.e sevketmek .. ona göre hareket 
eders,n olur mu?. 

cağım. 

Sevinçle yanından ayrıldım ve 
Suadin yattığı kogu~ gittim. Ken 
disini biraz meşgul buldwn. Ga -
liba mektup yazıyordu. 

- Merhaba Suatciğim, 

Kanlıca koyunda yapılacak 
sığınak 

Kanlıca lroywı ı:.n BoğıaOOaki kıü.
çUk deniz vasıtalarına bi;r sığınaık 
yeri haline ookuhnası için aJıl:ka. 

adrlar taraf.ndan te>ııkik.Ier yapıl

maktad.ı.r. Koyun bilhassa kış mev. 
sim.inde her türlü riizıgaırlara karşı 
muhafazalı olıınası dola.yısile bu
raya ufak ıbir menıdirek yıapılacal; 
ve sahiller tarandıktan sonra bir 
liman teşkil eci11ıni.ş olacal<ıtıır. Bu 
hususta bir proje hazırlanmakta
dır. 

Sopa ile yaraladı 
Kandillide oturan isak ile ayni 

y en:ie oturan N.iza 'll a.<i>nda iki ki· 
şi dün bör meseleden ~ı ka~a
Y'a tutı.şnuşlardır. 

Kavga esn""ıncla Nizam !sak· 
yere yahraca-k: eline geçiro!i.ği kalır 
bir sopa ile kendisini biir hayli döv 
mi.iş, !başından )l'Ql'alaım4ıc. 

İsalı: tec:kı.vi altma a!.ımnış, Ni 
zam y akalıınaırak haılıılı:ında taki 
bata giriş~. 

doktor söyledi. Dansı senlıı başı • 
na •• 

Birdenbire yüzünün ha-tları de-
ğişti. Ümitsiz bir şekilde başını 
sallayıp cevap verdi: 

- Maalesef lıen adha çok kala • 
cağım galiba.. omuzu.mdaki yara
dan ziyade, topuğumdak.i arıza be 
ni buradan kolay kolay kurtara -
mıyacak. Bu sabah doktorun ken
disi söyledi. Hem buradan çıktık. 
tan sonra bile galiba bir müddet 
koltuk değneği ile gezeceğim .. 

Bir an düşünüp dudaklarını bük 
tü: 

Eğlence yerleri tarifularine zaım 
yapılacağını, tablrlıotlara 25 ku.ru:j, 
meşnibat fiyoatlarına yüz ıpa.ra zam. 
medıi.leceğini y aıımıştı'k. 

Ukdloul ~wk .baJhçeleri bı.ıgüıı
den ittbaren açılıaca.ktır. Çoc:uk baılı 
çeleri iki ay açık !kalacıak, buraya 
dev>am eden "Ç'OCuklar ıınuaLlimle.-in 
nezareti alıtında oynııyGC<ı.k:lıınid.ır. 

Bahçeler saıbahları saa<t 9 ile 12 ve 
öğleden sonra 16 ile 19 raanda açık 
kalacalcl.a.niır. Bahçelerdıe, illetli, 
filetısiıı mı.Jhtel.if oyunlar oynana
cak, el işleri y>apılacak, şarkı ooy

lenecek, mi.iısa.mereler verilecekıtir. 

Aytlın, 22 ( A.A.) - Kaza ve ruı.
hiye teftişlavini yapmakta olan va
limiz dün refakatinde vilayıet nafia 
müdiirü ve s1tıma rnüeadel~ dok
toru olduğu halde Sökenin Akköy 
nahlyesi:ni tıeft.iş e1ım;ş ve Sök.eye 
avdet için Batnas geçidinden Men
deresı; gemi ile geçerleıiken lbir ka
za neticesinde 01ıoın:ıbilin nehre 
yuv>arlanmasile nafia n:ıüdii.rü, sıt
ma mücadele dokı!nru boğulmuş-
1.aırdır. Valimiz Sabri Çıtak iJ.,. şı:>
förü bir mucize ka;bilinden kurtuJ.
muşlardır. Vaziıfe kuıibanlarmdan 
doktor Ziya İserinin buluna.n eeee
di bu akşam Aytlın'a getirilecektir. 
Nafia müdürünün cesedi heınü.z bu.. 
Lu.nanıam.ıştır. 

Balkanlar ve Giridin işgali ile 
tamamen. cenuba ve Mısıra müte
veccih gibi görünen hareket anla• 
şıhyor ki sırf bir şaşırtma hare
keti imiş. Giritten sonra biitliu 
gözler Manş salıillerine ve Libya 
çölile Süveyş Kanalına çevrilmişti. 
Büyük Britanya işgalinin bir sad 
meselesi olduğu şayiası hem Lon
darada, hem Berlinde dola~ryordu. 
Alman orduları başkuınandanı 

Belediye iktısa.t İşleri Müdiidü-
ğünü n bu tale'bi., Da.imıi Encüını.en 

l tarafından tetkik edilmiştir. Encü.
mıen, tarifelerde y a1nız son veııgi 

1 
zamlarını kaıöu.l elınriş, ta.hldoıt fi.
yatına 25 kuruş, meşrulbata yüz 
para i!B.ves; teıklifini nd:le1ım.iştir. 

Eğlence yedeııinde ya,pılan tef
tişler esnasuırla gazino, kıık.anta ve 
emsali Y'Ulerde tarifeyi .gösıteraı 
büyük l~aların sakılandığını, 

müşteriden gelişi güzoel para isten
diği görülerek levlhalan.n tekrar 
asiliııaları teımi.n edihııiştiır. Fakat, 
tıeftiŞfıen soınra tekırar Jıniı.aların 
saklandığı miişa:hede erlüıniştir. 
Belediye, miişteriye taıdikili tarifu 
göstenniyenler ha:klkında snkı taki
'bat yapılmasını alfudarlara bil. 

Talebe tabiıl. kursları da 14Tam
muzda açılacaktır. Kurslarda ta
l.ebenin zayllf' derslıeri taloviye ed;.. 

lecektir. 30 Haziranda açılaıcaık ço
cuk kam.plaırı bir ibuçuk ıry devam 
edecek!tir. 

Muğlada zelzele 
Muğla, 22 (A.A.) - İkıi günden

beri bura.da üç defa yer sarsıntısı 

olmuştıur. Dün sa'beh 6.50 deki zel
zele şiddetli idL Halk yme ç-adı;r
lardaclır. 

c!mııiştir. 

Bakırköy ve Y eıilköyün iman 
Belediye İmar Müdüırlüğü Ba.kır· 

kıöy ile Yeşilköyıün imar plinlarını 
hazırlamııya ıbaşlaım.ışta-. Mü;tm~ 
SiS Prost bizzat bu iki sayıfioy<e ye
tinde tetkikler ya.pm:ştır. Ba•Jax.. 
köyün imar ıpl.iinının hazırlantrı<l61 
bi:raz U211.1Jl sürecekse de esasen yol.. 
!arı ve kuııul~ muntazam olan 
Yeş;lköyfuı p18.nını yapmak kıol.a.y 

)lacaktı.r. Bu ikıi yer deniz lrenarı 
olduğunılıan bilhassa sahiHerin 
imarına ehemmfyet verilecektir. 

Kahve tevziah bugün bqhyor 
T"ıcııreıt Vekfileti tarafından şeiı.

riın;zdeki kahve tevziatı luıJd<,m,. 
da hazırlanıan liste Vi1ayete gel
mi;ıtir. Y a.lnı.z tatil o mallı: dol~
,;ile başlanamamıştır. Bugünden 
i tiıbaır~ derhal tevziata girişile
cektir. 

Suat olarak çıkacaksın .. 
Hiç ses çıkarmadı. Onun da be. 

nim gibi teselli kabul etmediğini 
çok iyi biliyordum. Bu sebeple 
ba§ka şeyler konuşınıya ba.şladık: 

- Buradan çıkınca nerey<ı gide
ceksin Ferit? .. 

- Vallahi bilmiyorum. İlk ev
vela alaya uğramak niyetindeyim. 
Belki de bütün tebdil hava müd
detimi orada geçiririm. Hem bu 
benim için daha iyi olacak .. eğer es 
ki günler bugün için mevcut olsay
dı, yapılacak çok iş vardı. Amma 
bugün her şey bitti değil mi? .. 
Yavaşça başını önüne eğdi: 

- Doğru; 

dedi. 

Küçük bir çocuk pencereden 
düıtü 

Gala.tada Şair Rıza.paşa caddesin.. 
de oturan Hayi.min 1 yaşında.ki oğ

lu Avraıın dün evin ıpenceresindıe 
e>tururken bir aral..ıık mı.ıvazerıaıi.ni 
kaybederek yere düşmil§tüır. Av
ra.m sukut sommda yfuilııden ve 
muhtelif yerler>nden yaraJ.aıııınış., 
Şişli ÇOCllk hasıta.ııeıine bldırıl

ıruşt.r. 

Mektep talebesine ucuz 
kırtasiye 

Maarif V eıkaleti mekıtep]i 90Cllık
lıııra ucuz fiyatla yazı leva~ tı 
ve kırtasiye teınini için teıtkikıler 
yaıptırmaktadr. Bu arada mesela 

1~ ku.rWJ8. satıJan ibir şişe ıı:nüreık
laiııi.n lbeş kuruşa satılması müıın• 

•JWn ollrluğu göviüıniiştüır. ÇünJru 
ınii.rek;kepteıı far.ıla şişenin pa.b.alı 

olduğu anlaşılnuştlr. Bu :}'ilır.den 

mürellıJı:ebiıı. Jruçü.k ioapalı şişele' 
yerine açık ve tartı ile satılma6! 

temin oluruıcakıtır. 

Suadın, teessürüme iştirak etti.. 
ğini pek iyi anlıyordum. Fakat bu· 
na mani olmak elimde değildi. 

- Buradan çıkınca yine İstanbu
!a gideceksiıı değil mi Suat? .. 

Dudaklarını bükerek isteksiz 
bir cevap verdi: 

- Ne yapayını artık İstanbulu? .. 
Benim gibiler için böyle yerler da
ha müreccahtır. Temiz bir aile lazı 
bulup evlendim mi mesele kalmaz .. 

- Çok doğru kardeşim .. ne yazık 
ki, ben ""nin düşündüğün şeylere 
sahip olduğum halde, onu kendi e_ 
linıle yok ettim. Bu sebeple evlen
meğe de artık hakkım kalmammış
tır değil mi! .. 

Darülacezeye ili.Ye edilecek 
pavyonlar 

Darülacezeye ilave edilece-k ye

ni pa1i'.)"Onlaxm inşasına b~Iamnası 
İ9İIJ lazım gelen para hazırlaoon~ 
ve planlar tamaıınlarrmıştı.r. Yeni 
pavyonlar Darülaceze binas.ırurı 

yanında ağaçlığa yapılaca!ct.ır. Bu 
ooretle Darülacezeye daıha fazla 
muhtaç kimselerin alınması temin 
edıil.miş olacalotıx. Bu.günlerde in
şaata başlanacakıtır. 

lnbisarlarda tayinler 
Gıümrü.k ve İnıhi.sar la.r V akfileti

ne bağı. tetkik ve mürakabe hey'e.. 
ti reisliğine İnhisarlar Umum Mi1-
crurlüğü idare işleri müdürlerin
den açııkta kalan HÜ!rTem Şeren, 
İn.hisarlar Uımunı Müdiiırlüğü ıınua
vinl>klerine de tetkik ve ~·kabe 
hey'eti azalarından Feyızi Alada, 
İstanbul tütün faıbrikıası. mliiıdürü 
Kemal Hilmi Sarlocan tayin edil
mişlerdiir. 

miri kabil olnuyan şeyJe., .. iradene 
sahip olup ta, bundan sonraki ha
yatını tanzim etmiye muvaffak o

lursan ne mutlu . sanıı. .. 
- Öyle, yalnız şu var ki, ben Be

ridi kaybetmekle beraber bir çok 
kimseleri de fazlasile kırdım. Ba§
ta onun ailesi, sonra annem .. ihti
mal ki bundan sonra onlar bana 
bir kahll nazarile bakacaklar .. se
nin düşündüğün şekiled düşünme. 
!erine !mkan var mı acaba? .. Son
ra, seni de kırdım deilğ mi Suat? .. 
tşte beni en çok üzen şey bu .. bu 
sebepledir ki ben her kesten ziyade 
S('nin affını istiyorum. 

garp sahilinde tcfti~lerde bulunu
yordu. (Göebbels) Giritten sonra 
daha başka adaların z1111h kabil ol
duğunu söylüyordu. O derecede ki 
Mister vörçil radyoda İngiliz mil
letini bir istila şılokında takip edi
lecek yol hakkında aydınlatmıya 
lüzum hissetmişti. Hattii Amerr\a
da da kanaat bu merkezde görünü• 
yordu. 

Filhakika dikkatli gözler İçi• 
başka istik&metlerde inkişaflara 
dekllet eden alfımetler eksik de
ğildi. Irak harekatında Almanya· 
nın Raşid Ali teşebbüsüne yumıt• 
şak muaveneti, Musul civarında 
kolaylıkla uzaklaşma, Suriyedeki 
İngiliz - Fransız çarpışmasına Ber. 
linin tamMnile bigane duı-u5u, Sii
veyş ve Mısır teşebbüsünün bu
giinden yarına bahis mevzuu ol· 
madığını gö.~terrniye kafi g lebilir. 
di. Halbuki Büyiik Britanynya ya
pılacak bir istila teşebbiisiinde Sii
veyş ve Cııbelüttarık kıskaçlamPn 
birden harekete getirilmesi en ipli· 
dat harp kaidelerine ttygıın sa~"t· 
labilir. Bu emarelere, bir haftadan. 
beri, telırrofların getirdiği Balkan
ları tahliye haberi de ilave oluna
bilir. Balkanlardan şark hududuna 
asker nakli dünyanın naLarhtTını 

Alman - SıtVyet hududuna çe~irdi. 
Fakat bunun da bir manevra ol
ması ihtimali vardı. l\Ioskova, te
Jaşla. mufassal bir tekzip neşretti. 
Fakat buna dair yazdığun yazıda, 
isaret ettiğim gibi, btt yalanlama 
M06kovadan değil, Berlinden gel
meli idi. 

Romanyada alametler daha bariz 
idi. Seferberlik hızla yapılıyordu. 
Finlandiyada da Alman kıtaatı 
yerleşiyordu, Führer, Rwnen ve 
Fin hiikUınrtlerini de beraber ala
rak Bolşevik Rttsyaya taarruza 
geçmiş bulunuyor. 

<; ·~ sevindım Fakat bu sevin • 
cim •cbd.!tna\"adan ziyade, bu has 
taneden kurtu :acağım içindi. Dok
tor ise, bunu başka şekilde anla -
mış olacak ki, ufak bir nasihatbe 
buıı.ınnıuştu .. 

- Teşekkür ederim doktor, de -
d.im. Siz olmasaydınız ben bugün 
kim bilir hangi mezar~ çürii • 

Diyerek onu dalgmlıktan ktır -
tarc!ım. Gülerek bana yer göster. 

di. 

- Ne iyi ettin de ce!.din hrlt .. 
caru.ının sıkıntısından ne yapaca -
ğmu şaşırmıştmı. Otur bakahm, 

nasıl.sın?. 

- Seni S<ll'tll&h kardeşim. Ben 
aridı: yaım ~ Bi.ru evvel. 

- Belki de hayatımın sonuna 
kadar topallıktan kurtulamıyaca -
ğım. Zedelenmiş bir topuk kemiği 
ile gezmek ve eski hale dönmek. .. 
Bunlar çürük sözler Ferit .. 

Öyle acı bir ı;ekilde konuşuyor
du ki, beni de teessüre sevketti. 

- Üzülme kardeşim, dedim. 
Buna gelinceye kadar insan daha 
büyült arızalardan kurtulmuyor 
mu?.' Göreceksin, pek ya.kında bu
ra.ciaı:ı eskisinden daha ııatJam bir 

Dün geceki sahneyi bir daha can
landırmak istemediğim ;çin, bir an 
sustum. Esasen konuşacak tek ke
lime bulam1yordum, Hiç bir kaba. 
bati olroıyan şu arkadaşımı gördük· 
çe, mecburi olarak maziyi hatırlı
yorum. Fakat orada da ölmüş bir 
Seritten başka hiç bir jey l:ıulam.
yQIWll,, 

- Neden kalmasın? .. Bunu sen 
istiyerek yapmadın ki.. yalnız şu 

var ki, sevgi işlerinde bu kadar ti
tiz davranman doğru değildi. Çün.. 
ki, h« nedense çok seven çok kı<>
kanç oluyor. Bu yii~den sen Bent
ten şüphelenıniye baş.tadın ya .. ay
nı zamanda Emel gibi bir kadın, 
seni olmıyacalı: bir zaafa düşür

~ Her - ..... bı.ı.ıılııır aı:4K ta-

- Yanlış düşünüyorsun Ferit .. 
ortada ne kırılan bir Suat ve ne de 
af istiyen bır Ferit bence mevcut 
olamaz. Keşki sen beni gücendir
miş olsaydın da, Beridi kaybetme
seydin .. fakat iş bunun aksi oldu. 
Ben, hir arkadaşıma güC{'neceğimi 
kolay kolay tasavvur edemem. Bir 
subay diğer bir subay hakkında fe
na bir düşü.ııceye sahip olmamalı .. 

(Daha var) 

Romanyanın kondi.ikaförii geçen 
seneki zilleti ve lek.,·i silmek iİ· 

zere harekete geçmiştir. Finlanrli· 
ya da ansızın yediği darbenin in
tikamile meşbil bulunmaktadır. Le
histanın da bu harekette Almaı,t,a. 
ya yardı.mcı olacağı kuvvetle tah
min olunabilir. 

Fiihrer Ç~lücadelern) kitahmda· 
ki umde«ine sadık kalarak ordula
rına Sovyet topraklarmda ilerle
me emri verm;ştir. Böylece Bü:vük 
Brilan:va adalarının j,tiJası arlık 
gayrimua~r~·en uzak bir vade-ye a· 
blınıştır ve muharebenin uzun ola. 

(DeYIUl>I • üııcü .ayhda) 
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~s·~QiN .. ·=~ A .8-E ~:L ·E·R : Sovyet Alman 
Muharebesi 

Almanya Ask.erler 1940 yılının 10 mayısında 

.;;ırpte J'raıısu: - ~ k v•·ellerıı:ıl 
zdil<ten 1<>nra prlc h~dudıımuzdıık.i 

H abeşistanda 
. . .. ... . - . \8aş tarafı 1 ınci ~ayfAda 1 ..wyeı. tahıidatı muı.eıl"'.aı.tıyen an.an 

ancak ana.qi, !tclal.et ve açlık hükW:- betler ctahilinde aevam etmiş ve ııi· İngilizler j:m;; şeha 
rini işgal ettiler ÇÔ Çil 

ı ilaş ıarafı 1 uıci sayCa:lıı) 
Mis:er Çörçil, şimdiki harbin 

dört sa!ba geçirdiğini söyliyerek 
bu safhaları şu şelı:ihle anlatmıştır: 

1 - Fransanın sukutu, 
2 - İngiliz hava kuvvetlerinin 

geçen eylulde Alman taarruzuna 
karş· gelmesi, 

3 - Amerikanın ikraz ve iare 
Iayihasmı kabul etmesi. 

4 - Almanyanın Rusyaya yük
lenmesi. 

Mister Çörçil harbin bu şekilde 
dördüncü safhaya girdiğini anlat· 
tık lan sonra Alman yanın Rusya ya 
harp ilan etmesinden şu f"kilde 
bah,etm'ştir: 

Alman_ SovyetjLord Halıjaksl . 1h .. 1ıaraf11ıncisayfada> 

1 

Ilk olarak ortaya çıkan mesele 

h • d -- Birleşik Amerikanın Sovyet Rus. cep esın e Boston sanayicilerine raya yardımı meselesi olmuştur. 
(Baş tarafı ı inci sayfada) b • t k - 1 d • Ayandan George demiştir ki: 

hududunda çarpışnafar olmuştur ır nu U soy t; l •- Bu hadise Birleşik Amerik-
Dü.şmanın Şarki Prusyaya akı.nJ.a.r Boston, 2% (A.A.) _ İngilterenin anın siyasetınd.e hiç bir değişiklik-
yaımıak hususundaki bir teşEll:ılbü· Vaşıncton bü,tük elçial Lord Halifaks, yapmaz. Alman meydan okuması
ı;ü geri püskürtülmüş ve ~ana Bosk>n endll:>trı zunamdarlanna hi!a- na karşı koymak için tamamile ha. 
a.ğır zayıiat verdir~tir. A1man ben söyledııii bir nutukta ezcümle de-- 21rlanmak zamanını Buyük Bri
avcı ta,..,areleri, büvük miktarda .Uştir ki: tanya ve B:rleşik Aınerikaya vere--

J.; o1 <-- Sızlcr ve bizler, birlikte, NaziUği 
~.,et savaş tayyaresi d~ıımüş- yıkabiliriz. :Malt ve iktısad! sah.ada, cektir. Yine bu demektir ki Hitler 
ttir. yaıı7ana. yürümeliyiz. Eier böyle Nı· önümüzd'Cki bir kaç ay içinde Bü
~OVYET P.ARA.ŞÜTÇÜLERİNE ı'eket edersek, insanlara daha büyük yük Britanyayı istila etmek üıni. 

KARŞI bir emniyetin ve daha büyillr. bir saa- dinden vaz geçmiştir.• 
detin kapılarını açabileceğiz. Katedile-

MAİNSK! EDENLE 

GÖRÜŞTÜ 

•ünnüştür. yet lehcUıür tur mahıyet almı$tır. 
Bu ı.;era-it dahilinde, Almanyaya karşı Gerek lngıll.L,·e &eJ."ekse SovyeUer 

çemberleme siyaseti takip eden Bu- !3ırliğı bu harbi kabil olduğu kadar u-
yük Britanya giyasetinı önlemek mak- surdurmek: ve bu suretle bütun 

dile tqebb\lsatLa buluımlması içm \ vrupayr ııııtııtte artan bir bv~-
1939 a~tom.nda arzum hiliduıa nazı- ge duşurrnck nıyetındedirler. 
ı;mıı M.o!>kavaya gonderdlm. !ıılaama.fih Romanyanın SovycUer Birliği tara
hı..T şeyden e~·eı n her te'Yf rağmen mdan i:stUası ve Y anistaıun lngil
devamh bır anlaşmaya varmak ümi- ı.ereye tabi bu ı bu ırnntakalan 
diledir ki böyle bir baniteUe bulun- 1':· ... a bır zamanda urumni harekat sah-
dum. ııesi yapnıak: t~k~ manız barak· 

Nasyonal Sosyali er, mıştı. Pren.siplerımiz ve Jtiyatlarımız 

Taralımdan !stenılen ve- Alman mil· !Ulifına olarak h!ıdlıelerin ba auretle 
letinin m~ ma aktedilen bu ınktşaf etmesinden mdul olan o za-
'l:?'.IU3brdenia neticeleri. bahis mevzu 1a:nk.i &manya hükıimeUne mil.r..acel 
olan memlekeUerde yaşıyan Almatılar lebı üzerine vaziyLei korumak içi.n 
için bilhassa agır olmuştur. Yarun mil- vyet tchdıdıne mukavemet etmesini 
yonu bol bol aşan bir Alman kitlesi. . e Besô! .:ıbyayı terketmriinl tavsiye 

ttim.. 
lıudntııuz bri sefale n lebdıt ettiii -µ-
'•l bır njı.mden kurtulmak için Jer- Fakat bu mae1eJeri kat't bir ıııan-tte 

Kahire, 22 ( A.A.' - İng 
liği: 

Lrbyada, vazıyette lııç4>ir değişik. 
li'k yolrtur. 

Haıbeşi&taııda İı:ıgiliz 8Ubaylarır 
nın kumandası altında hareket ,... 
den vatanperver kın-vetleri Jiımma 
şehrini zapte1ımiş!Cl'dir. 

Jirmna'daki kuvvetlere ku.-naı>

da eden İtalyan generali daılla f!Y'"' 

velce şehrin tes.lıınıiıni tek.lif et
.ınişıoe de o anda teldifirı kabulün
de ne aslreıi, ne de &iy asi bôr fay
dası görü.lmediği.nden reddedı.lıın~ 
ti. ~t ~!eri memleketleri bir ;ı,ı Cim i- b.alletmelt ve S<ıvyetler Birliiinin Al

ri.ı;ıde terk:etmek mec .............. eti.Dde kal· manyaya karşı aldığı vazi,yti aydınlat-
~-, ak ;~~ ve So~• B ,..._. k Falart o zaın"ndanberi ""·-· m111 

Londra, 22 (A.A.) - Ahnan baş- celı: yol uzun olsun, kı a olsun, eu
lrumanıda.nlığı radyo vas. tasile du.trı Jı:udreı.leri ile denız lcndrelleri
Sovyet pa.raşütçülerine karş> mü- nin ~birliti, kat'I olacaklU'.> 
teyakbz bulunu·lmasına dair hu
ınısi bir ihtarda bulumnuşlur. Yugoslavya, Macar 

ve Bulga rlarla harp 
halinde 

mı.şt.ır. Bu rejimin e~ lam b r inhi- ' ........ TJ~-~ ll'...--.dn tar' '-'l'Ycu. 

Lon<!ra, 22 (A.A.) _ Sovyetler a llWllıkllm olduğuna da IÜphe dudwnuzda .ı.."amıı lılr ıw·ette Y•P.. takala.rde yapıJ.an >!eri harekıotle-
yoktu. Buna ra'""'en bini.re• Alman " ta!ı:;.datın taı,ırild aı.lında buluna- ri ve elde edilen sair uva.ffakı-

Birlig"in:.O Lon<lra büyük elrisi -· -'· •ınıo•-~· Ber'•na da eı ' rladan l<:ıyboldu. Bunların mukadd.,.. - Ü • ~ı u ~ v eu.ın. yetloer " · kıt' lıu: şe1:ır· 
Mainski, bu sabah hariciye neza- ralını veya nettlerde bulund:.:ıklarmı Davetıue ıC'Jbet eden Sovyet lıarıcıye tesl" uzenne a :mı.z. 1 •- füı sabah saat dörtte Alman

ya orduları Rusyayı istila ya baş.. 

!adı. İki memleket arasmda!ti mü
nasebel'.er mükemmeldi ve böyle 
bir hadise beklenmeınek:e idi. Der 
ken Almanya Beyaz denizden Ka
radeniie kadar uzanım bir cephe 
üzerinde Sovyet Rusya ile harbe 
giri,;ti. Ve iki tara! arasında ulti
matom mübadele edılmeden tay-

Paraşütçülerin ge.-ek münferidm 
gerekse grup halinde inerek Almıan 
kıt'aların n harekatını işkıiı.l. ede
bilecekleri bildıriJ.ıni.ştir. Hal:Jc pa
raşütçoiilerin ind ğıni görür görmez 
derhal polise veya askeri makam. 
lara haber ver.maye clavet ~ 

retine gelerek Eden ile uzun bir oerenmelc asla mümkun olmadı. .omıscn, aşag dakl aort meı;.,.enm. ta· ı ı.ın ~!ardır. ·· ·· ı tün b h~di.9eler k ında ben \auuhı.onu \.C bw1Jar hakkında Abnan-
goruşmede bulunmuştur u ar:ıu .amn u akaUn tale ,....., 

Vaşirqrton, 22 (A.A.) _Yugoslav hl!. . · ııustwn. Çiinku susrruya mec:burd ım. • "'. 1 
P. •tm .. -. !Hm bir anda vuku bulmmt 

· ı AALAND'IN VAZİYETİ 
1
Çunkü - once de S<ıylroğlm gibi 1 ·-: SoV>"'t k<>rr.Jerı. So•yellerı Bır- 0 

• . -•ur .. 
::,ı;:n~tını::,.:;:n~~a!ra!ından neıredi- f niha! bır uzlaım<lya ve kabLI. olduğu iği !.om;myaya hucum ettıgı. takd.rde Şondı hududumuzda tahminen 
:vıınve~ devletlerın ;yonunab tıa2&l'all,d y Londra, 22 (A.A.) - İsveçten takdirde ebedi bir ~aya varmak r..- nany.ya \erilen garanUnın tatbik 160 Sovyet tumenı bulunmaktatitr. 
• ın yan1 aşın a u- dılıp ıec1a--r--.......,.,.ım bencıen sorm <:~ d · l 
goslavyaya luıı>ı tecavüze ve Yugoo- ~arktaki harekiıtı kolaylaştırmak arzusunda idim. Buna r.ılmen Polon- ıur. .......,.... uı;- ~·Jet evnye erı yenıden Almar. 

tir. 
SOVYET KARASULARINA 

MAYN DÖKÜLDÜ 

l~v arıı<lslnın taksımine !ıtiraklerı ne- için ve bilhassa stratejik vaziyeti yadak. ileri bareketimız başlar başlamaz Bu suale aşafld.'ıkl cevabı erdim· topraklarına gırmı.ş ve ancak sü-
tice.o!nde, bu iki memlekeı.le Yugoslav-j • Bolşev:k zımamdarlan, aktcdilen anl:ış- ı Alman ııarantı& wn=ldi v ·. reklı bir ateşten sonr:ı püskürtül-
ya arasında Bu'-~tan ile 6 n'••n hayalı bır eheınmi..,,,ti haiz olan ma hilafı.na. bırd<nbire Ll\vanyayı ta- ~- ak'·d H ~ı•.. r '°· bızı .. 1 d' 

areler şehirleri bombardımana 
basladı. ve iki taraf arasında harp Ber!in, 22 (A.A.) - Ticari sey-

' '"6.a..1.'4 - - .; - 1 ttiler ı.u~am - ır. er Llod. ~ Sovyeı.ler Bir mu~ er ır 

dan, lıarprıacarist_:ın ile 10 nl.Andaıı itiba· Aaland adaları hakkıntla neler is- e~~ny~ Litvanyayı •··al etm-• .ı, Bcsarab;yadan başka Romaıryad.a Şımdi harbin m jsebbıbler olan 
vaziyeti hasıl oldu. risefain hakkında a~ağıdaki resmi ren hali mevcuttur •~ • · ak dilm kt eli "" ., nenfeaıleri old ğunu fUnd kada ' 

-
--.o.---·- ""necegı mer e e e r. biçbir uıman aklından geçirm<~l Bun- - . ye r yahudi ve Anglo · Saks;rnlarla. on-

dan ~ka Almanya Lıtvanya ltlıkWnc bıze bildir Zaten ııma Bu- 1 k 
Daha önce Danimarka, Holanda, ihtar neşredilmiştir: 

vesair devle' !ere karşı da Alman· Askeri hadiseler dalayısile, aşa-
ya bu şekilde hareket etmişti. ğıda hudut arı gös erilen iki deniz 

.RUS MİLLETİNİN KENDL mıntakasında muharebe harekatı 
?>ti MÜDAFAA EDECEGİN- vukua gelmesi ?T'uh.emeldir. Bu 

DEN E..'4İNİM• ~ebepten dolayı harekat mıntakası 

Suriyede 
General Katıu Şam 

şehrine girdi 
Ben vaktile ve vaktinde Stalin'e haline gelen bu denız mıntaka!arın-

icabeden ihtarlarda bulunmuştum. da seyreden bütün vapurlar, mayn Londra, 22 (A.A.) - Mllstakil Fran. 
!ar ·~ dig"cr harp vasıtalar ·ı talı sız ajail::iının ö"" .. endig· ine göre Yakw Be buaün Rus mille:inln kendini " ı ı e - .. "' · dil k ahlik Şarktaki hür Fransız kuvvetleri başku-

müdafaa mecburiyetinde olduğunu r.p e me t . esıne maruzdur. mandonhğma tayin edilen General eat.. 
görüyorum. Rus m!llelinin bu te- Alman hükümeti, bu deniz mınta- ru Ş.un'a 11'.r=ştir. 
cavüze bütün kuvvetile mukave- kalannda seyrisefainın tehlikesin- General De Gaulle gönderdiği bir 
me• edece~inden •Üphc etmivorum. den her kesi ikaz eder. tebrik lelçaluıılo 0-ral Leıtcntilhom 
cHİTLER HARP MAKİNESİN! Bu tehlikeli deniz ınıntakaları 1 me ve dığet Subay ve askerlere derm 

1 d 
. mellU1tınoyetini ve büyük itimadını bil.. 

BOŞ BIRAKAMAZDI. şun ar ır. di=ektedır. 

Hifler bl1tün Avrupayı çiğnemek 1 - Şimal kutbu buz Okyaıı.o- IDENTZ KlTALARI YENİ MEVZİLERE 
lstiyen bir caoovard~ ve bu canar sunda: Finlan<!iyanın şark hudu- ÇEKİLDİ 
va.r ordU6Unu aU bırtdaııraulı. Bu dundan şimale doğru Nimetski KudÜS, 22 (A.A.) - Beynıt'dan bil· 
orduyu, ibu harıp makiııııes~i """' Kap'a kadar Sovyet karasuların- dirildığine ııöre General. Dentz kıtala-

""""i • • . . n Sw-ı)·ede Şa.ın'ın ıima.linde yeıu mev-
bıralcmak istemediği için şiındi~·e da, 32 ncı şarkı tul derecesının şar- zilere çckılmı,lcrdir. 
kadar yüzleree mieyon iınsruu çiğ- kında buiunan bütün mıntaka. DENTZİN BUTON KUVVETLERİ 
nedi, hal.ii da çiğJı«niıye devam et- 2 - Karadenizde: Aşağıdaki sa- M'lJ'HAR~BEYE İŞTİRAK EDiYOR 
mek istiıyor. hil bölgeleri hariç olmak üzere bu Kahire. ~2 (A.A.) - Yapılan keşi!-

. . . . . !erden ve alınan harp esir !erinin ifa-
Bu ordnyu yalnlZ lııan, beoıliye- deruzın heyeytı umumıyesı: d sinden anlaşılıyor ki S . fevlta-

me2. Pt"lrol 15zırn. Onu n için Hit- a - B-Oğaz içfaden şarka doğru, L:lde komi~rı General Den~~ bu-
ler, Rus köylüsiinııü çiğ!lli.yor.> Karadeniz sahil; üzerinde, Batum tWı kuvvetlerini muharebeye sokmuş 

Çörç!I Rus köylü.5ünü tavsif ~ civarında Türk • Sovyet buduna bulunmaktadır. . . . 

k 1 .ı .... • · k d 10 bahr• il ~;.ı;·· d ALMAN MAHFILLERININ KANAATI 
ra onun nası ç.....,.ıgını, orııtm :ru- ~ ar . ı m ge.uyugm e BerJ.Jı, 22 (A.A.) - Yarı ,_.,ı bır 
ee mahruııri)"etlere mulıavem>e'l eıt- bır şerıt. kayr.aktan bildiriliyor: 
tiğini söyliyerelı: ,gıeçen Biiyidt Har- b - Boğaz içınden parba ve şi- Alman atya•I mahfillert, Suriye hA-

lıe ait hat:ralarıru anlatt>kıtan sıım- male doğru, Rumen - Sovyet hu- disel•ri hakkındaki Alman nikbinliği, 
ra sıözlerinP şu şekilde dewı:ın etti: ı duduna kadar 10 bahri mil geni§- Suny•'deki çarp~ann netic:t'!<inden 

•HİTLERİN HEDEFİ li · · d bir erit E>yade, ~ura.ne . bır ıurette organize 
. gın e ş. , · . edilen ve beklenılenl çok aşan Fransız 

NGİLTEREDIB. Baltık lanız nde, Alınan sahille- mukavemctirrin ı.tuvvetlne ve enerji-
•- Hitlerin meJa;adı Rus ordu- rine karşı düşman harekatının Ö- •ine dayanm;ıktadır. İngiTizlerin karşı

lar~ :renereJc "v<e Rt1E1yanlll mu,. nüne geçmek üzere, İsveç sahilleri lam.ah. m';"b~;ye~e kaldoklan muvııt 
kadder-atını ele alarak kendi ordu- boyunca üç bahri mil genişliğinde ~ıki!otsi:'iğin bütün. dunyayı hayrete 

ku---~ •--"-L- t b. . • uşurecegı beyan ed•lmekte ve çarpış· 
soou v""'"""..,u"'~ sonra n- ır mıntaka harıç olmak uzere, bu· manın netıce;i her ne olur:ıa olsun, en-
gilt.erenin üzeTine y'Ulcleıımeki:B-. tün diğer mıntakalara da manyle.r ter.,.an olan ciheti halen İngilterenin 
Onun i.çin Hitlı>r bu yaz ayları için. konmuştur. Alman sahili boyunca dünkü mutte!'lklerine kar>• yaptığl isti 
de bu işi bitererek Ameriıkamn bi- dört bahri mil genişllğinde bir şe· !Marda ıiddetli bir muka~"."'.et gör-

• rd :m ı--n- "l t meıcte olm•smın 1ıeşkil ettıı; il!ve e-
ze yep~agı. V~ ı "'"''-"""'"u e · rit te seyrisefain<' serbest bırakıl- ıunmaktadır 
l'l"eden uzenmıze çullanmak !iıkrin- mıştır. 
dedir. Bu suretle Hitler şıar.ıdiye Bütün ticaret gemilenrine bu 
kador yaptığı ~ibi dü~a.nla.r:nı te- mıntakalarda seyrisefainin tehlL 
Jrer teker seııınıış olacak, ondan son.. kesi ihtar olunur. 
ra Amerika.ya dörımek ~ imkfuı İLK HAREKATIN TAFSt:Lı\TI 

Berlin, 22 (A.A.) - Alıman or
dusunun şarkta yaptığı bugünkü 
tebiiğde bahıs mevzuu edilen ileri 

Bu bakundan Rus mil'!<!tinin k;ı,r- harekıeti hakıkınıda D.N .B, ajan.sı 

tulacaktır. 
aRl'SYAYA ELt:M'tZDEN' GELE.-..; 

HER YARDIMI YAPACA<".aZ 

şıla:;tığı tehlik<', bizim tehlikearu.z- aşağıdaki malı'.ın:natı abııştır: 
dir, ve Aımeriıkanın k.ı1'Şılaştığı t<i:· Hitleriın eımırind<11ı sonra Sovyet-
akroir. Biz i.-ıe Hitl<'I'irı düşman 
tanıdığı heır roil:eti doot ve onun· !er Birli0inin iyi talim ,görıınüş ve 
la berabeT olanlan düşın.m tanııyo. 1'e9hiz edi.lmiş k:uV"Vet.lerine karşı 

aç.lan mu11zzam cidaı.le Almanya
ruz. Siyru;etimlz budur ve söyliy<>-

.. · .. bu _. ,,_ _,,.. On nın şimdiye kadar görülmemiş rnu-
cegıı.nırı soz n"an """'"'""ır. un lru 1 1 h" wnl . · · R r ·zx1en len her azza.ın vvet er e uc ar } apa-
ı.çardın usyaya =~ te·_}re.t tım' ı cağı tahmin cd•kmektedir. Değeır-
Y mu y8<1JOIJ....... ı=zuu e ,. 1 . . . '--t . lan ka _ _, 

• · H'tl ""'"-·eti '-" erını ıs..... etımı:ş -0 ra. """u-
yecegız. 1 eır ~•, e're uuCllm la .. nl · d ho.-lro t...L 
at ki b" . . . t''--'·• rı tüme erın en ~ sav ... ın 
~ me e ım çevırmeyı ıS .. u.ı.u. e- . . . 
di)"Or. Fakat yanılıyıor. Çürı.kü biz ılk ?aatlerindcn itibaren muhanp 
gün.den güne kuvvetlen;y.,ruz., 1 d<'.nız ~etlerı. d~ faa.lcyt;le geç· 

Mister Çörcil daha oorıra AlıMan· · mı~lerrlır. Her buyuk lıarelcii:t esna. 
yanm şimd>y~ kıadar <:elıebiyet ver sında ya.pı~a.kta olan hava. ku·v-

. ld • 'h "-·• ~ ...ı · vetlerınw kulle halıindekı hu.cum-
m~ o ugu cı an~uınru.ı ı.-.ıı.lrat-a.n 

• •m•• b .. ' '-• mil ~ . !arına bütün şark ceph<JSi boyunca 
anıa ..... ......,· ve u.gun 'l11Il Y"u ın" b 1 san ııı Almanya yüzilnd<'n ı;,tırap aş amnı.ş:ı:. Alman hava kuvvet.--

•~ ·~· . •-'-··.. t'"'-'" ... - lerı brrlıirı ard.ndan gelen dalgalaı 
çe~" :nı ...,.,..uz e ........ ~ sonra h 1. 
:lem tir ki: a ınde tayyare meydanlarıına, kı· 

ış. ta.at tahşıdatına, islfü!Wmlara \' 
c HlTLERClLl(;t ORTADAN Sovyel kıt'aları= ımııılli;U6 baraka 
KALDIRINCAYA ~DAR !ara hüıcum e1ım· 1Prdir. Yapılar 

HARBEDECEGIZ. tahrıibata ve ca-eyan eden lıa<V 
•- Sözümün bütün imparator- muharebelNıinrle du.,üıriilen ~ 

!uğun iradesine tercüman olduğu- man tayyarelerinin adedine naa.a
na nanarak ilan ediyorum ki b'zim ran bu hücumlar muvaffaJaıı-..t.ie 
siya. etlmız Hitlerdliği imha etmek neticelerımiıştir. 
lır. Onun icin Nazizmı ortadan kal. --~-~-=~--===-----= 
dırıneaya kadar harbedeceğ'z. Bun 
dan bizi menedecek hiç hır kuvvet 
yokt~r ve ın~anlığm kurtulu~u 
bı:na bağlıdır Onun iç:n karada, 
havada 'e de j dövü eceğiz ve 
SN' na kadar bı.ı maksat için har-

karşı harbi t~dit etmekten ibaret 
olduğunu anlatarak sözlerini şöyle 
b'timıiştlr: 

cAJ.MANYAYI GECE GÜN
DÜZ BOMBALIYACAÔIZ• 

bedeceğiz.. •- Rusyanın, askeri ve iktısadi 
Mıster Çörçil daha sonra nazizm bakımdan işine yarıyacak her yar

le komıinizm arasında mukayese 1 dımı yapacağız. Gt!ce gündüz Al· 
yapmış ve ikisi arasında pek te manyayı bombal'dunan ederek Al
müh!m fark bulunmadığını anlata- man milletine, beşeriyete tattır<4- _ 

· · · · · · · her ııcı t&tırac~ız.· 

1lüddeumuml hayretle Lang
land 'a baktı. Bu adamın müc
rim clduğunu it.iraf edeceğini 

zannede"ken şimdi de başkala
rını ilham ettiğini görüyordu. 

- Katıller nerede? 
Diye sordu. Gözlüklü adam 

müş'<ül vaziyette bulunduğunu 
göstereıı b<r hareketle başını 
salladı. Kendme cesaret vermek 
ister g:bi: 

- Sonuna kadar gitmek ıa. 
zım, dıye mırıldancli. Tabii ka
till.,rin nerede bulunduğunu 

söylemıv-ecek olursam beni it
ham edeceksiniz ... 
Sözü uzatarak vakit kazan. 

mak, iş•n içinden sıyrılmak isli.. 
yordu. Fakat müddeiumumi kı
sa kesti: 

- Soy lemiyecek olursan ... 
- Söylemiyecek oursam tabii 

beni katil zannedeceksiniz ... 
Ortada bir katil lazım... Fakat 
arkadaşları ele vermek mesele-
si. .. 

Bu kısa tereddütten S-Onra ani 
bir karar vererek dedı ki: 

- Gevezelik edecek olursam 
beni öldüreceğini soylemişll. 

ne olursa olsun söyliıyorum: 
Aktti,i öldüren Ernesi'tir İriyarı 
'bir ada.ın ... 

Loiseau: 
- İriyaı" adam ha? 
Diye bağırdı. Langlar:de gül

miyerek gazeteci)'• bakı '<>rdu: 
- Evet, dedi. Ben onun maiy

yetinde çahşıyorduın. ilepimız 

onuıı emrinde idik ... 
- :Mal:ınazel Vermont'u o rc..ı. 

öldürdü? 
Langlan<le tbaşile tasdik etti: 
- Evet o... Çünkü kendisi.ne 

bir oywı oynadığımı zannetmi~ 
ti. Ibr !Mıııa diiı;ıümnek :ııahıneti
JIAI katlanınadı. &.aseı:ı düsiıu-

JAPONYADA ·~· böy. • b" ak da . ,_ 
1

- ~uvinanın i,ıgali verilen ıemmata mu- ar adaT yakudı olan Moskova 
..... .uı ıe ı.r m sa ıruaı.c.Je asa . . B l ·k M · · • talI1m:ıdığı gibi, bilakis, 

0 
zamanki Lit •. balıfur. Bwıun ıçın Sovyeticr liU,;gı- o şevı · erkezındckı zumre ta-

vaı ya hükün1ctinin, 1igal m:ı.ksad e ıun Roır.anya.>a karşı bu.den bıre yeru rafından hazırlanan su;kasta karşı 
Alınan kıt'al.aruııa. ı:önderilmesi 1"'k- ';'~tbr besi~= derp~ edemez- koymak zamanı gefm:ştır. 
kLOda vaki talebini, Alınan siy...,llnJn 2 _ MDl<>tot "·---·- Alman miUeti 
gayel<rıne tevaluk etmediğınd"" dola· ·--~· yeniden J'in- ş .. ' 
1, reddetmiştir. Bıın.a ratmeo bu yeni l:ındıya taralından tebdiı f'dıt,_ı,ı8 a ırnda oyI: b:r ~dat_ vııpıl-
Ru. talebuıe mutavaat etmek "'1nıreı.l- ulduğunu v lı . - tchdido mns:ım:ıha et- maktadır kı, buyultlugu ve uzerin. 

makla beraber iyi haber alan malı- ne katlandım. Bu talep, mutemadcyon ~-Ye azm..Wı:ıru soylod'ıkten osnra de yapıldığı t prakların genişliği 
fillerde iiçlu paktın Mihver azala· tekrar edilen bir s!lriı yenı i=lail.aruı v..,,:~ b F :.e~ ~ itibariyle şimdiye kadar d1inyada 

ba.şlangıcı olmuıtur. ı ,,,, .,___ ııqd ""rülen t•"•;dat b'". "d·· 

Londra, 22 (A.A.) - Öğrenildi.. 
ğine göre Almanların Sovyttlere 
taarruzu Tokyoda pek bÜ)"Ük bir 

hayret uyandırmıştır. Resmn bu 
hususta tefsirlerde bulunulma-

rına gerek Avrupada gerekse As. 
yada şef olmak hakkını verdiğini 

ve bu maksada vasıl olmak için 
gayretlerini birleştirmelerini iste
diğini hatırlatmaktadırlar. Fakat 

aynı zamanda paktın, S-Ovyetler 
Birliği ile paktı imza eden devlet
ler arasındaki münase!NW<>rin ha. 

leldar o!ınıyacağuu tasrih ettiği de 
hatırlattınlmaktadır. 

Alman tayyarelerinin 
İngiltere üzerindeki 

faaliyeti 
Londra, 22 (A.A.) - Dün gece 

Alman tayyareleri İngiltere üze
r inde daha büyük bir faaliyet gös.. 
termişlet'dir. Hava nezaretinin t>eb

liğinde bildirildiğine göre, Alman 

tayyareleri İngilterenin cenubun

da bir şehri şiddetle hücum ederek 
bombalamışlardır. Bir kaç kişinin 
ölümüne sebep olmuşlardır. Bir 

miktar da hasar vardır. 

İngilterenin cenubu şarki mıcıta
kasında ve İskoçyada da az miktar-

da ölü ve hasarat vardır. 

Büyük Zabıta Romanı: 51 

1,.-- KEDİ 

lGÖZ LÜ 
-ADAM~ 

Türkçesi M. Feridun 

mek kabiliyetinden mahrum •bir 
adamdır. Zavallı kadının ü.stüne 
hoyratça atıldı. Hiddetini ondan 
aldı. 

-Birkaç ~ olduğunuzu söy
lüyordunuz. Ernes'ten başka 
kimler vardı? 

- Her zaman beralber geıxliği 
arkadaşlarından ikisi! 

- Kad.nı öldürdüluten sonra 
evden bir şey çalmadınız mı? 

- Hayır, korktuk. Çünkıü ak
tris bağ:rmıştı. Hepimiz kı;çtık. 

Yalnız Ernes kadının parmağın
dan yüzüğü çekip çıkardı ve onu 
satmak vazif~ini bana Yerdi. 
Ben yakalanmak korkusu ile bu 
i.! i bir müddet sürüncemede bı
raktım. Fakat sonra Laumil'r'nin 
cinavet mahkE'ttl<'Sine oevkedil
diğini görünce yüzüğü sa tm ıya 
karar verdim. Yüzüğü benden 
alacak olan kuyumcunun dava-
nın seyrinden işi anlı'Yarak ni

hayet zabıtaya müracaat edece
ğini düşündüm. Fakat ben o es
na.da uzakta bulunacaktım ve 
Laumier de b<'l'kı kurtulacakiL 

Polonyada kazan lan v münhasıran r.;vc • '-U.6er IU.liiMıW kıt'alannın ye.rı.ni b'"' Q.L"'"l'" ın en ugu ur. 
Alman orduları ~ınd:n kaunılan almak uzere K.rkene:ı tikamctinde Finlandiyalı arkada !arı ile işbirli-

ı.l . . . >'inlandıyadan ı:eçcn Alman cilzOtanıı- ğ' N ·k ha · 1 
uı!lber:.k.bel.nfi garp devle ke.:!"t.° Byen,' •• ~~rı lannm ~hal geri alınmasını kabili e- ı ' yaBpan d ar:-ı mu rıp ve ga ıb-
su ~. ı ı yapaııya sev ~· •· . u. ~ d;p etmiyeceı:ıru ba= sordu. erı uz ezuz! s:ıhı1lerinde duru-
rro~Idt. Bu redde sebep, lııgı1tere- Ben bu uale ··'·"~- yorlar 
nin Almanyaya karşı Balkanları ve . s P1 ~ ce.vaı> ver- • 
Sovyet RıısyaJ'l ihtiva eden b;r blok elim: Norveç tahtının kwnandası al. 
bak.kında h'ıla ümit ~~emesi idi Ali manyanm Fınlandiyada hıçbor si- tında bulunan Alın t nl . . 

Londr "-" Sir Staf!ord Crip ~in. MOI- vaa emeli yoktur. Aln:ı.an hükiımetı kü- , . ~ um~ erı1:1ın 
kovaya büyilk elçi olarak gönderılme- çiik Flnlaadly~ milletine karıı Y1!nl blr kahra_malar~. ile bırlilı:te ~inlandiy_a 
. •·· ·ld- s· C . ' r· .,,_ 'Ruo haı bmı tasvop edanez. Rmyan.ill topragını m•«tereken mudafaa ed• &ıne ı:ı...oarar ven ı.. ır nps e ngıı.u.- Fi.ntan · . -ı- .... 

Sovyet müıııısebeılerinl yemden tesis in dıya tarafından B!;'h<J•t edıldi~- yorlar. Alınan Şark cephesi Şarki 
elmiye müsait bir formül veri1df. ~=r _::;ı~~.1~- -~~-- hgın yendi471 Prusya Karpatlara kadar uzamak· 

Bu g:ıyretJerin L.k !Dt neticeleri 1939 · P ....._. .-uuıs olma6uıı istcmı-
•nbah.arı ile 1940. ilkbahannda görül- ' 0;1:_ Moloto tadır. 

du. Yalnıı FinlAnd•yayı değil. ayni za- B 111 .tana f, Sovyet R1")'anln da Prt'un iki kıyısmdan ve Tunanııı 
manda Ba1tık memleketlerini de as- C u arsı ~ vermes.ı.ııe ve bu . . maksatla mezkur memlekete Sovyel aşağı lrıyı.smdan Karadeniz •ahil-
kert hakımıyıetı altına almıya hazırla- u "- deril . 1 · k:ıd 1 böl d 
nan Sovyn Rusya, bl.ı w;ırn!ni gülünç i razı o~~ ·~:, mesane Alman~ın errne ar o an . ge e Alman 
oldul'u kadar da yaları bir bahaneye ma da ~ 1~~&:;1' ~u. A.7nı u.- ve Rumen askerleri Romanya dev. 
istinat ~tttrerelt me7Jdh· memlekftlerl n u vesı e e u,,.ar Kralım let rP~Si General Antonesco'nun 

tehdid k h. etmek taı·detmek. niyetinde oldulunu da tas-
cı .. e . al'jl . _ ı.maye rih etti. kumandası altında bulunmaktadır. 

\'~but böyle bir lelıdidı &ılemek ı.- Cevab<>ıı. B .. •··"'~--·- hlik"---'"· Binaeruı!eyh bmn1n Alman,·anın 
lediğini büd'•d;, Bu bi\lnbi, sadece .-~~~ . -u-•UA -..- , 
Abnacyayı lstihdal edi;yordu. Çünkü haklarına sahıp, mu~'akli bu- devlet ol- ve milletimizin mukadderat ve atl-
Ballık topraklarına girebilecek e ora- ':"ut~ ıı;:,m~ Almanyadan sini tekrar ukerlertmi.zin ellerine 
!.a harp edecek, Almanyadan başlt:ı <ant' ~letli 1 ı. ;,":,~ b~u,ysadan P· tevdi etmeğe karar verdim. Bilhas
bir devlet ta wur ed lemeuü. Bunab·- söy. !~un .. fy~':ca ~~ m••ele== sa mühim olan bu mücadelede Al
ğmec ıükfı.tu muhafazaya mec ı.u 

·,· ımışlım. mütteflkımle görüşmek mecburil"'tinde lalı bize muin olsun. 
F ·•·-t ~--"· . d 1 bulımdutumu ili~ ettim. 
-.. .ru-c.ıru.ı..u z..ımarn ar arı. ansız1n 4 - Mol t.o1 So t RİBBENTROP ELÇİLERİ 

yeni bir adım daha attılar. Almanya • ,.,._, lW;rsanm Ça- KABUL 
dostluk ve hattA garanti muabedP!rl adı nakkaleden serbestçe geçmıye kat'l su- ETrt 
verilen muahede hükümlerine tevfikan ret~ .muhtaç aldulunu. ve kendi hl.ına
prk hududundaki kıt'alann büyüle bir resını t~mın makasdıyle C'anakkale 

ltc""1ını ilk11-.ılıorda geri c:ektiğ[ sır.ıda Bog~•-"e~-~aradenhl Boiazı . saltilli!ri 
Sa t ku t l · · b -'·d ızerın- _, mu m üslen CaI et-.._-ye vve erının tahşıdatı a~ ı. . k · ed·ııı. · •· 1 · 
Bu hş.idat, anC'ak Almanya:ra karşı rrıe ısı l5UU osy ed.i ve Almanyanın 
bir tehdit olarak te!sir edilebilecek bir burd hususta mutabı.Jt olup , olmadıfıru 
\iis'at arzediyordu. "" u. 

Sonra genç kıza doğru dönerek 
ila\'e etti: 

- Öyle değil mi Matmazel? ... 
Bir gece bizi de korkutmuştum! 

Janine başile tasdik etti. Adam 
de'Va.m etti: 

- Müsterih olunuz. O gece 
ben siMen çok lııorktum. Ben Er
nest'in emrile geL"Jtigtim, Sizi 
susturmak laz.mdı. Çünıkü tahki
katıruz sizi doğru bize sevkedi
yordu. Fakat size yaklaşınca ce
saretim kırıld·. Bağırdığmı:z için 
kaçmadım. Hayır. Fakat tesadüf 
ıbeni bir kere Matmazel Ver
mont'un katlime hazır bulun
durmuı;*u. İkinci bir cinayete 
tahammülüm yoktu. Hıtstzl:ğı 
bir dereceye kadar kıabul ed~ 
rim. Fakat katillil< yapamıyaca
ğnn bir şeydir! 

Müddeiumumi ayağa kalkın~ 
tı. AYukat Romer'e döndü: 

- İdam ceııasın.n infazını geri 
btraktıracağım. Fakat başmüd-
deiumumiyi keyfiyetten haber
dar etmek lazım! 

Avukat elini uzattı ve müe5ir 
bir ~le müddeiumumiye teşek
kür etti. J anine sevincinden ade
ta çıld:rmıştı. Ne yaptiğıru he
saplamadan lıti.kimin boynuna 

atıldı. 

Müddeiuımmd Langlande'a 

sordu: 
- Şi.mdj bu kıymetli arkadaş

larınızı nerede tıulaıbiliriz? Ken

dilerile biraz göriişmek islerinL .. 
(Daha var) 

İTİZAR 
llrunderec•tımıı;::;.n çdkluğuııda.ıı 

Bu suale crvabftı AlEJJanyanrı,, Mon-
ö mukavelesinde Karadenlzde sahil· 

dar devletler leh.nele tad ı~t yapı.ima
sına damla t..-ırattar olduğunu fakat 
:tısyanın Bot;ı.zlı<r lizertnde u !er al

a rl%a ı&tenneırten imtın.1 et
nekte bulundug~ı..ı soy~ 

Bu mese-lede Al.mttnyanın m~'ul ıe-

fi srtatile fakat ayni zamanda medeni
yet ve kültürün fUurlu btr m6messili 
~s yetıyle ittihaz edebilece&im ye
'3ne haltı hareketı tuttwn. 

Binnetice Sovyetle<in Almanyaya 
i<a"1 taaliyetı daha ke>it bir mahiyet 
aldığı gibı Yeni Romanya hükümetıni 
dahliden yıkmayı istıhdal eden bır 

faaliyet de hemen kendini ıöstennı.ye 
başladı. Ayni zamanda propapnda ile 
Bulgar hükUm~tinr devirmek için te
;ebbüse ııeçildil:ı görüldü. 

Ruslar b""- SQttUe menıleket1e karı· 
.:.klılda.r çıkararak me~ bükQmeti or
tadan kaldırmak ve Alman ıarantt.ine 
·t vadin iı1emesi için llum gelen prt

lan izale etmek hedefini d~ takip edi
yor!.ardı. 

Mliln bımlara racmen, daima sll
ü tu nruahfaza etms suretile yap.abı

lecegim her ;ıeyi yaptım. 
. Bu t.eşebb akamete uirar u&ramaz 
1.us kıt'alarının şark.J Almanya hudut
lnndaki Dbfidatına yeniden hu veril
dL 

~·akat bütün pJlrl;ma ve gizleme 
f manevralarına raimen bir enıri vaki 
halice &~len İngili.l · Sovyel koalisyo
uDUn tah&lcl<uk etmiı bulundutuna 

hükmetmek için bir delil daha l~zımdı. 
Bu delil YU1oolavya harbinde kendini 

dl. İngiltere !la Sovyet Rusya, 
· birliğirwı taraftar olan o zamanki Yu

slav hükümetini bir gece içinde de
:ren c!Mbeyi el birliği ile hazırladılar. 

Alman hükümeti, S-Ovyet!.er Bır
ı ~inin Sırbistanı kat'i suret•e har. 
be sürüklemek için Almanlara kar

ı kullamlıruık üzere Selanllı: yolu 
'e, siliıh, tayyare, mühlırun.at ve 
aır harp malzemesi gönderdiği va-
1ettiğiıu is bat eden v""1kalan :ma

Bertin, 22 (A.A.) - Almanva 
Hariciye Nazırı Von Ribbetrop. bu 
sabah yabancı diplomatik heye.ıer 
reislerini kabul etmiş ve kerrd~ 
rine Sovyet hücumu tehd!dine mu. 
kab<'le etmek üzere Almanya ta
:undan alınan kararı bildirmiş-

Vcn Ribbentrop, birbiri aı-dına a
~ağıdaki diplomatları kabul e'miş
tir: 
İtalya büyük elçisi Alfieri, Japon 

ya Büyük Elçisi Oşima, Türkive 
Büyük Elçisi Hüsrev Gerede, İs. 
panya Büyük Elçisı De Los Monte
ros, Macaristan Büyük Elçisi Szlo. 
·oy, lsveç Bfryük Elçisi Rishert, 
Bulganstan Elçisi Draganof, Slo
vakya Elçisi Cermak, Finlandiya 
Elçisi Kivimak.i, Romanva Elçisi 
Rossi, Hırvatistıın Elçisi Benzon_ 

RİBBE.'ITROP ~OVYET ELÇİ.. 
SİNE BİR ,'OTA VERDİ 

Bedin, 22 (A..A.) - Alman Ha
riciye Nazır: Von Ribbentroç Beır· 
!indeki Sovy~ BüyW. Elçisine ver. 

diği notada Soryetler Bi.rliğ'inİıl 

hasmane vaziyetine ve Kırz.ılıdu
nun Almanya hudutları için tenli· 
ke teşkil eden 'b'.iıyii.i<: t.a.!ışada tına 

binaen Almanyanm ScNyet.ler BD-
hğine karşı askeri tedbirlere te
vessül ettiğini Uı.srh eylemektedir. 
ITALYA SOVYETLllR.E KARŞI 

HARP İLA.N ETrt 
Roma, 22 (AA) - İtalyan bü· 

kô.meti, SoyY'e'ti - Birtiplin Rama 
Bizyüık E'lçisine bir nota te\odi ede
rek:, tta}yenın bu sabah saa,t 5.30 
dan itlba.ren SoYyetle.- Birliği 'loe 
hal'p halinde oldu" u bildınnı..tir, 
MACARİST..WDA TEDBİRLER 
Bııdapeştıe, 22 (A.A.) - .ste

f~: 
Alman:ya ile R UflT-1 aıra5ıntla mır 

harebenin ba~ğm.a dair haber 
bu sabah saat 8 de radıyıo ile brldl
riJ.mjştic. Dudaklar nı bümtu ve istihzalı 

bir gülüşle dedi ki: 
- Ahıalt teWı:kilerinden he

nüz tamamile uzak~Pıu 

<Sultan Arlz, frilı:amızı; kr>-

lılı:tır. Bu MdJ&e taın japon Hari.. 
~iye Nazın Ma1suoka'ya •ulha ha
dlm olmak ümidi ile japoıı - Sov
·et münasebetlerindeki gaginliğiıı 

jzaJesiM çalıpna,eınt tavsiv. etti. 

Milli müdafaa nazın bütün mem 
lek.ette hava beılılikesine karşı ted
birler ahnmrun ve ıklann itar.ar
tıJma91 emr<"lmiıştiY. görüyorsunuz! 

yamadı.lı: 

dileriz. 
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23 - HAZiRAN - 14lı . -
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Galatasaray, Altın
orduyu 6 - O yendi 

(Baı latafı 1 intı sa~·fıtdaJ 
lfyeı.i Almanların fOJ'5t idlerine ait
tir. 

Taarruz başladıktan oonra Almanya
nm M-ova Sefiri Schuleııberg lıari· 
ciye kom.ise-Tine hük:Cımeti namına bir 
aota tevdi .etm~tir. Bu notada Alman 
tıükilmetinin Kwl onlu alaylarının 
Alman hududunda tabşit edilmesi ü
zerine Sovyetıere karşı ahrek:ete &eç-

Fener - Altayı 4-2 mag" lup ettı• mege Vrdigi bıldinlmekledir. Bu nota-
ya Sovyet hUkfrmetinin namına \ierdi-

sonra r.llı.an ikinci <lünya harbin.in mekteplerinıie profesörler paktın 
patlatnasmda mühim bir imil teş- ehemmiyeti, Türkiye larhi Ye Tür. 
kil ettiği muhalduık olan bu mua- kiyenin mevl<ei hakkında hususi 
bede, nihayet, sebebiyet verdiği bir ders ~·ermişler \'e Alınan tal~ 
haııbin ateşlerile yanmış oluyor. beler, Türk ıa~beler ~akbnda he
•Rüzgiır eken fırt.uıa biçer• smlinü 1 yecanlı sempatı te,ahurlerınde bu
bu pakt hakkUKla zikretmek yan- ı lunmuşlardır. 
Iış olmasa gerektir. Deutsche Allgemeine Zeitung 

l' · h b.i ı.b · · 1 gazetesinin Ankara muhabiri An. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Milll kılme maçlarına dün Fener 
stadında devam edildi. Günün ilık 
maçını Gala.ta.saray la brıürin Al
tınordusu yaptılar. 

sollu akınlarla Fener .k.aksini sar· ğiın cevapta Alman hükOmetin.iD son 
dakikaya kadar Sovyet hiik:funeti nez

mıy a baı;Jadılaı. Sarı-IaciVfrtliler dınde hiç bir teşı>bbüsto bulunmam!§ 
ilk anlarda ağır.. oldutunu bildıririm. Alman,ya tama

Karşılııklı akııılar devam ede.-- mile müslihane bir tarzda barekel il-

eru ar n, mt arıp ve gaJrı-
muharip devletlor arasında nasıl kara bitaraf mahfillerinin noktai 

ka 1 • 'b' ihtil"tl 1 nazarı hakkında uzun bir makale rşı anacagı ve ne gt ı ı a ara .. 
sebebiyet "ereeeği giinün en mü· ~on~e~iş. Muhabir yazısında di· 
b" . • l "di H ln° JOr ı. 

Diş Macunu ile Fırçalayınız. 
Galataı;arayın hücımıi.le ıbaşlıyan 

maçın iY< anları çok seri ve heye
canlı geçti. Galatasa.-aylıılar Altı
oordu kalesini s.ıkıştı.rırlarlııen Ham 
dinin de mukabil 'hücumda çektiği 
güııel bir frikik Sarı.-luTimızılılara 
kmılrulu anla'l" &i'Çirtti. 

ken nllıayet on vedinci dakikada tihaı etmlf olmalanna rağmen Sovyot-
• lere l=rnız ebruştiT. Sovyetıem bu 

?" sıy~sı mese esı r. arp, • Türk - Alman münasebetlerı 
ır!Itere .ile ~ovyet Rusyayı miitte- ihtirassız ve kat'i bir surette taay-
6k vuıyetine sokaeak mı? Yoksa, yün etm~tir. Dünyanın en ehem. 
Londra, kendlsine karşı çok lakayt miyetli noktalarından birinde, dün 
ve 

0
id•ta ~115ume1kar bir politika yanın tam jhtilaf halinde bulun

takıp etmış ola.o Moskovaya karşı duğu bir sırada bir sulh eseri ta· 
bıyı.k altından giilerek bigane mi hakkuk ettirmeğe mu\'aflak olun. 
kalacu? Sovyerter, mliplıem ve ması, Türk ve Alınan diplomasisini 
kurnaz bir poli<tika ~akip ettiler; anlayış ve hissediş liyakatini ispat 
ve bu arada bir taraftan •ikinci etmi~tir. Bunda esaslı şart Türki
emperya]ist haroi• dedikleri bu yenin istiklal gjyaseti ve Orta Şark 
har.be karışmamak istediklerini taki haklın mevkiinin tanınması 
söylemeKle beraber, Lelıistamn idi. 

Tam onun<:u d .. kikada sağdan 
İ.zmir .kaJe6iııe çekilen şütü kaleci 
lı:~ı!ladı, fakat tutamadı. Y etiştm 
Mustafa GaJ.atasarayıo ilk golünü 
attı. Bu ~ GalatasaratyiıJar1 da
ha giirel oynınnıya revketti. Altv 
pordu kal.eı;i tehlikeler gııçirnıiye 
başladı. 

On ;ıltmcı dakikada İmıir mii
daf.aasmm kale önünde !üze. nsuz 
pas.l.aşmll61l1dan istüade eden Sa
Ja.haıtt.in ik.incıi golü de ağlara ta.k:tı. 
lilti seyıl-* farkın verruği emniyet
le dalı.a rahat oynııyan Gala-tasar~ 
otu:mncu dakikada yine Salıilıat
tinin gWe1 l:ıiır mk.iloi ile üçüncü 
goolü de kazandı. 

Vaziyet gittikı;e İzmir tıakxmnm 
&leylıine dönüyordu. Nıteklim ıbeş 
dakika .geçııııed<en dördüncü golii 
de ağlarda gördük. Ve~ (4- O) 
bitti. 
İkinci devTede İıımi.rlilerin tek 

tük akınlarına mııkabil Galat~ 
baştan sona kadar hakim oynadı. 
Otuz beşi.ııci dakiluıda Mehmet Ali 
ve bir dakika sıoora da Eşfatın aya
ğile daha iki f!Ol atarak maçı (6 - O) 
gibi büyük bir farkla kazandı. 

FENER.BAHÇE - ALTAY 
Fe~ takıml d>i.rkaç ıınaçtı.r hiç 

bll" işe yaramıyan Ali Rızayı takv 

küçük FikTetin oofis bir kafa vuru- musli!İane haı-eketleri fa.işi Almanya-
iile lop İ:ı.ımir ağlarına yapıştı.. nın mesuliyelini vahimleştlrm.ıttedir. 

Bu gol oyuna dailıa çıoık heyecan Hiikümet, Sovy•I lutalannın ve tay-
Yemıişti. Yrimn Jx>şinci dakikada yarolorinın hıc bir zaman her hangi bir 

hududa tecavilio etmedilderinl ilfın eı. 
ııerl bir ÇJ.kı§ından dolayı ıhakem memi onu ediyor. Bunu ilan ediyorum 
Fener eağ hafı Aydını ~·undan çı.- çünkü Rumen lor yalan •öyleyerek Sov
kardı. et \~!erinin lruıün Rumen hava 

Fooer on klşi kalmasına il"ağnıen meydanlarına akınlar yaptıklarını id
yiıııni selciziııci dakikıa.da Na.iımtn rua •tmişlerdir. Bu yal;m ve t.ahrlkAmiz 

bir iddiadır. Hitlonıf meoajı da tahrl· 
ayağile ikinci gıolünü de k.azandL L•-' 

İ ~wzdlr. 
Bu gol üzerine '1l!llirlileriıı h~ Alınan kıtalarmın topnıldanmı.za 
ma geçtiğini ~rüyıoru:z. taarruz ettikl~r! şu 11rada Kızıl orduya 

Otuz beşinci dakikada Alta!)' Ba& aşağıdaki ern;r verilmiJtir: 
rinirı bomba gibi bir şüıtıi.le ilk p Düşmanı maghlp etmelı:. ıen Püskürt 

t m<>k ve memleketimizin bir ltıamı .. ı 
lıü attı. Bundan sonra :zırıriTliler işgaline mudaade etmemeJı: !Azımdır. 
daha gii.zoel oıynamıya başladılar. Slzj harbe icbar eden Alman milleti 
Fakat ilk dev.-e lböyle (2 - 1 ) F'&- değildir, Alman lşçlerı ve münevver 

yaruıını ~) ettiler; Finlandiya- Türk siyaseti milli toprakların 
da.o, Roma.oyadan topraklar aldı- masuniyetini ve Türkıyenin harp 
lar, nihayet bütü.o Baltık devlet- dışında kalmasını istihdaf eden bir 
!erini ilhak ettiler. milli müdafaa siyasetidir. Diplo-

ner lehine bitti Almanlar değildir. Btmlarm hangi da-
İki · dev ·Alt lıla.r .... ~._ valarla meşgul oldulrlaruu l;:rice bili· 

noı re ay on ......, yonız. Harbi bize t.ahınll eden J'nuı· 
lik Fener tak.mum sı.kıl}tııım"Ya baş 1 su.lan, Celtlerl, Polonyalılan, Supları, 
!adıl~. Sekizinci dalci.kıada Saim Norvoçlll•ri, Belçlloalılan, Danimarka
;Jrj Fener müdafii arasın:ian sıJ<ı Wan Holandalılan, Yunaıılılaı:ı ve da· 

Şimdi Alman Führeri Hitlerin matik eset güçtü. Bunun ilk mer
beyannaınesinden öğ:reniyorm: ki halesi şubatta Türk • Bulgar dek
Sovyet Rusya, Bulgaristana asker liirasyonunun imzası olmuştur. Bu 
ırön<lermeyi ve Boğnlarda üs is- deklarasyonu Hitler tarafından 
temiş fakat bunda muvaffak ola- gönderilen ve An.karada iyi karşı

lanan iki şahsi mesaj takip etmiş
tir. bi ""tl beraberlik golünü. -.ıtı ha başka milletler! zuHlm altında ya- mamıştır. Kendisine büyiik dost-

r şu e Y • plan Abnanlarm faşlat şel'leridir lak gösterdiğimiz. bir sırada, Sov-
Bleraberlik ıııolün.den suıra F~ Sovyet hükdmeti hva kuvvetıerimızm ti e· r· · · b · 

nerbaiıçenin can:rıı dişine ta.lrtığuu ;rardmn ~ kahramaıı ordumuzun ve ye er ır tgını.o ıze kal'ŞI el altın. 
görüyoruz. Mütemadi akınlar lır donanmamızın vazifelerini yapacalda- dan suikııstler hazırlamış obuasını 
mn- kalesini sıi<ışlı.rırkeın otuz b~ rmclan ve mütecavizi ıam bir hezimete Alman Devlet Reisi tarahnda.o 
~ dakikada Naai üçiincü galibi- uğrataeaklarmdan ~- Bu bizim söylenilmiş olmasına rağmen, bir 

lünü B 1.. ·"'" mağrur bir müstevli ile i1lt Jauııla~- türlü havsalamız almıyor b yet go attı. u go un ver.._ı mamız değildir. Napolyan nasıl mal!· ' una 
emniyetle tazyilderini artbran F~ JQp oldu ise Hitlor'de &yle mağ!Qp o- Adeta inanmak istemiyoruz. Mos
nerliler kmluncı dakikada Na.imin lacaktır. Ordu ile beraber bütün mil- kovanın siyaseti kar~ında Doktor 
,kıaleciye güzel bir şarjile dörrlöncü Jet şeref ve milll hürriyet için muza.t- Refik Saydam hülnimetinin gös-

. . ndı V fermı• bir mUcadeley• ıirlşecektlr. t _ _,, • · yüksek b 
gollermı de ka.ıa lar. e maç da• Hükılmet bilt\ln milletin amele, köylü enugı · asiret ve kiyaseti 

Almanların umumiyet itibari/,. 
Türk mıJletine karşı hissettikleri 
sempati yeni Türkiye hakkındalu 
hayranlıkları ile kuV\iet bulmakta
dır. Almanların halen ne kadar 
mühim bir gayret sarfettiklerini 
teslim eden Türkiye bu ~empatiye 
iştirak etmektedir. / 

böylece (4 - 2) F~n ga· münvver, kadın, erkok herkesin vazl- talrdirlerle yiidetmek lizmıdrr. 
llbiyl"tile ııona erdi. fe.inl mUdrik bultmdufundan emindir. ·Abidin DAVER !etmektedir. 

Faruk ERER MiU,,l eskisinden daha sıkı bir surette ı---------------!..:.::.:.:::.::::.:=:.:._ __ 

Bütün gazeteler, Ulus başta ol. 
mak üzere bütün Türk gazeteleri
nin makalelerinden fıkralar nak-

HUSUSİ MAÇLAR 

ına alını§, buna rnukııbil cumarteı.. Milli küme .zruıçlarınrlaıı evvel 
günii bütün takmwı en iy'•i olan Feshane ve M.ermos takmı.lan ara. 
Kadiriyi kadrıostı11a alanaım.ıştı. J sında YQpılan hususi ~' (2 • O) 

Oyuna İzmirliler başladı. Sağb Feshane takımı kazandı. 

ittihad etmelidir. H~iıniz bir Sovyot 
vatanpeıoain~ llıyllt bir surette di
sJplinli olmalı ve J.edakArhk %.ih.nJyetini 
ta!nmalJYlZ. 

Küçük haberler 

Deniz Leva"lım Satınalma Komiıyonu lıanları ~ 
Marmara Oaaü Bahri K. Sa tınalma Komisyonundan: 

1 _ K"'iif bedeli 14344 lira 05 kuruştan ıbaret olup gösterilecek 
bir mahalde yaptırılacak olan .inşaatın kapalı zarf usulile e.ksiltnıcai 24/Ha
Wan/941 salı &ünü saat 15 de Izmitte tersane kapısındaki konüsyon binasın-

Rumen - Sovyet 
Cephesinde 

(Ila 1 l '• 1 inci sayfada) 
BW<ret. 22 (A.A.) Stefanl; 
Rumen kıt'aları bu sabah Prut neh

rmi ıeçm.ışl<-rdir. Romanya ile Sovyet.. 
ler Birligı aı·asındaki hudutta bulwıan 
Alınan tıt'alan da harekete g&.,'lllişler
dır. Bu haber re.men bu sabah saat ye-
8ide veriJmiş ve gazeteler husu!'i nW
halar çıkannışlarchr. 

Roma, 22 (A.A.) -Rumen kıtaları 
Jehrıni i.şıal etm~lerdir. 
Basarcı.bya hududl.lnda k~ın Bolgrad 

ALMAN MOTÖRL0 KITALAR! 
BUKOVİNADA İLERLİYOR 

Lond:a, 22 (AA.) - Billue><len Ro
mada Stclani aJc.nsırıa &önderllen bir 
telgrafda bildırildigine göre Aln-ıan mo 
törlü kıtaları Bul«ıvınada !l~rlemeı):e 
dev.oun etme.ktedu·Jer. 

Anı&oneskonun Be']'~i 
Biıkreş. 22 (A.A.) - D.N B: 
General Anto~sko, Rumen ordusuna 

'D.itaben bir beyannan1e neşretmiştir. 
Bu beyannamed~ deniliyor ki: 
Erler, milletin tarihini kirleten leke-

7i silmeli ve alınlarımızdaki zillet 
d.arngasım aöküp atn1ağı size vadetmiş
tim. F..n mukaddes mücadele, et..'<iadımı
tın miras bıralttı&ı haklar için, kilise
nin hukuku için, ocaklarınu: ve Ro
rnanyanın ebedi mihraplar i.;~n müca
~le oaatl ı•lmişhr. 

Erler, sUıe, Prut'u gec;meği ve düş
manı &erek ıarkta gerek =jmalde ez
meği l"mttdiyorum. Bolşevizmin kızıl 
boyundurutı..ı altında E"cıir kardeşlerinizi 
kurtanru2. Eski B~art:ı.byayı ve Buko
vinya ormanlarını, tarlalarınızı ve ta
yırlarmızı anavatana ılahk ediniz. 

Yeni harp Sofya. 22 (A.A.) - (SU.fan;) 1 tem
muz.dan lt..ibaren So.tya - Belçad. ve 
Zagrl'"J) - BudaPf'Şte hallan lle Balkan
lar ve Orta Avrupa arasında tren f.efer
lcri başlıyacalrtır. 

• Kah;re - Cumartesi ııeoesı t.ıren
deriye iki defa hava taarruztma uğra
mıştır. 

• Otta.va - Kanada, tarihte ilk: de
fa olarak d~troyer inşaatına ba§lıya

caktır. 
• Londra - Ahnan ordusu kuman

danlığı, Belgrad gazetelerine verdiği 
bir tebliğde, sivil halkın, • .\iman subay-

1\fuharebe artık cihanşümul ol- \arı ,-e askerleri ile münaı-;ebf'tlerinde, 
mıya mahkiımdur. Amerikanın da icabeden dıkkat ve hürmeti gösterme· 
bir müddet sonra bu boğuşmJ'-'a digini bildirrr.ck~ir Ask_<"r1 ku.man-

.l ı danlık bundan boy1e bu gıbı hareket
atılması ve onu tıı.kiben de Japon-ııere k'aıı;ı en büyült b;r şıddetle mu· 
yanın dansa dahil ohna~ı çek.inil- kab<'le edilecegi keyfiyetı ih·crine .h.al
n1esi kabil oJmı)·an netieelerdir.

1 

kın na?arı dikkatini C'Plbeyle-mektedır. 

(Ba§ tarafı 2 nci sayfada) 

cağına nuaran Almanya, Anglo 
Sakson ve Amerikalılorla mııhte
mel miicadelesiode arkasından 
kat'i ~urette emin olmak ve iptidai 
madde \'e gıda ihtiyaçlarını Stali
nin lfttuf ve himmetine medyun 
olmadan bizzat kendhi tedarik et
mek is-temiş demektir. 

K t' I ,, .. uJ · (A.A.) 
ı a ar arası, aıem~un1 , mazıde. • Londr _ Cum4frtes\ giı.nü İngili2 

misli olnııy~n bir haile artık başla- ı' nava kuv:etler! 28 Alman tayyaresi 
mış demektir. dü>ürmüşlerdır. 

1 latan bul Komutanlıiı Satmalma Komiayon 'u ilanları_, 1 

Aşaj:ıda clns ve miktarları yazılı iki «:alem yem maddes\ 25/6/941 günü 
hizalarında yazılı eaatıerde pazarlıkla :ııat1,ll alınacaktır. Şartnameleri her 
ginl komi~onda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde kat'i temi-
natları ile birlikte Fındıklıda satın.alma komisyonıma gelmeleri. (4957) 
Cin.,i Miktarı Muh. Bed. Kat'i temi. Pazarlık 

ltilo Lira Krş. Lira Krş. Sa. D. 

Saman 
Kuru ot 

70000 
133000 

3850 
10640 

s11 ~o 

1596 00 

[ Askeri Fabrikalar Sahnalma Komiıyonu ilanları 

ıooo • ı500 metre mikabı ce\iiz tomruğu alınacak 

10 30 
il 00 

J 
Tahmin edilen be<leli 57000 lira olan 1000 - ısoo metre rnık.:ibı cevız 

totın1..1ğu askeı I fabrikalar 'umum müdürlüğü merkez .satınalma komisyonun
~a 7/7/941 pa72rtesl günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
ıııe 2 llra 85 kuru~tiJr. !Vluvakkat ten1inat 4100 lırddJT Teklif mektuplaTını 

mtzkUr gunde saat 14 e kadar komisyona \ c-rm< leri. ('4825) 

da~~-~ • • 
2 - Bu işe ait resim, fC'D..DJ ve jdaı1 şartnanıe ile pro3eler her gün komls· 

,.-onda ıörülebiHr. 

3 - Eksiltmeye l$tirftk edec«'k isteklilerin bu gibi işlf'ri yaptıklarına dair 
Nafia .hlüdürlüklerindcn ve Ticaret odalanndan alacakları - eksiltmeden üç 
gün evvelki tarlhli - ehliyet vesikalarını ve rnahaJJi emniyet müdürltiklerinden 
çıkartacakları hüsnühal varakalarını ve l 075 Ji.ra 80 kuruştan ibaret ilk tC'mi
naUarile birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (440~) 

15000 kilo Kılsele 

7000 kilo Vaketa 
40000 desimetre murabbaı Amerikan 

Vldala.ı 

* Tahmin bedeli 
Lira 

60792 
30681 
5256 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

4289 60 
2300 08 
394 20 

6983 88 
1- Yukarıda cins ve miktarları He tahmin bedellerı ve ilk teminaUari ya ... 

zıh kösele, vaketa ve Amrrikan vidalac;ının 26/Haziran/941 pe~cn1be günü 
saat 14.30 da pazarlık.la cksiltınesi yapılacaktır. 

2 - İ~tck1iler ı. i~bıJ üç kalem eşı,1aya birden teklifte bulunabilecekleri 
gibi her tiçüne ayrı ayrı teklifte de bulunabilirler. 

3 - Bu işe ait ~artname 484 kuruş bedel mukabilinde her gün saati me
sai dahilinde komi::yondan alınabilir. 

4 - isteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği vesaik' ve yukanda 
yazılı teminat mektubu veya makbuzu Jle birlikte İstanbuldaki komisyonda 
hazır billunmaları. (4763) 

* Marmara Üssli Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu T.;ıhmin bedeli Teminatı 

----~~~~~~~~~-~~~=K=u~ru.::.,;.ş~S=n~-~~-~~---'Llra K. 
Dökme kaluı benzin 350.000 35 92 18.658 oo 
Toz i<>ker 50.000 48 18 3.813 50 

1 - Yukarıda cinsi.eri ve miktarı yazılı iki kaJem maddeler pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 _ Pazarlıkları 25/Haziran/941 Çarşamba günü aaat 15 de İzmilte Ter
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır 

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun isı.diL'i ve
saik ve yukarıda cinsleri yaz.ılı temınaüarile birlikte belli run ve saatte 
koıni.syona müracaatları. ( 4928) 

3 
2 

Adet 
• • 
• 
• 
• 

~ 
Atlamakeç-esi 
Raket 
Vaterpole 
Voleybol ağı 
Tenis topu 
Pompa 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasll muvaffak oldu ? 
Cünlni .s A N İ N> in terkibi yük

sek bir kimya şahe~ertdir. 
Çünkü bütün .-s A N İ N, kullanan

ların di:;;Ieri temiz, sağlam \.'e güzeldir. 

Çünkü "S A N İ N> emsnlı:dz rağbeti 
dolaytsilc: hiç wtok yapmadığı jçln mü
temadiyen tcıze piyasaya çıkar. 

Çünkü •S A N İ N, dii,rer macunJan 
nazaran çok ucuzdur, 

Artık bütün bunlardan aonra 

.s A N i N> ku11anan on binlerce ki· 
şinin ne kadar haklı olduğunu anlamall 

kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
Yemekten Sonra Günde 3 Defa 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kereste 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Akyazı Askert kereı,te fabrikası 1941 bi.ltçe senesi içinde yaptıracalı 
kütük ve kereste nakliy~tını kapalı zarl'a ek~iltıneye koymuşkır. 

1 - Mudurnu kazası içindeki depolardan Kuzuluk köyü civon :1dakı 
fabrika~ına (4645) metre kütük ve kereste naklettirilecek beher metre mik'A 
bının muhammen ücreti ( 450) kuruş ve muvakkat teminatı ( 1568) lir;.ıdır. 

2 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikasından Adapazarı ıstasyonuna bel 
bin nıetreküp klıtllk ve kereste naklet tirilecek beher metre ınik':tbını.n mu
banımen ücreti (210) kuruŞ ve JllU\':Jkkat teminatı (788) liradır 

3 - Eksiltme 7/Temn1uz/941 Pa zartesI günü ı;:aat on dOı1te Adapa.za
noda park kar:.;ısında fabrikanın yollama dairt"!inde her ikı nMkliyatın eJt .. 
siltmesi ayrı ayn y:ıpılacaktır. 

4 - Bu eksiltmenin 11An tarihin den sonra alınmış tu..-aret -Odasından ve .. 
silta getirmeyenler eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin kapc:..h zarflarmı .nayyen f'aate kadar komisyona ıetır. 
meleri ve şartnamesini görmek isteyen erin fabrika müdürli.iğü.ne müracaat-
lan ilAn olunur. ( 4723) 

o. Deniz Yolları isletme u. M. ilanla ·ı 
izmit Yolu Postaları 

24 Hazirandan itiboren İ1.n1Jt Jolu na haftada iki posta yapJI. caktı Po!'· 
talar i~tanbuldan Salı ve Per en1be gunlerı saat 8 de kalkacaklar "e Çar~amba 
ve Cuma günleri izmitten dönerek saat 1610 da İ~tanbula varacakl::ır lır. 

(5009) 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 _ Bu sene olr.ulumuıun 7aln1% birinci sınıfına talebe alınacaktır. İliek 
Werln aşağıda yazılı evraklarla müracaaUarL 

A _ NWus etiz.dan> ve tasdikli bır sureti .tashih edilmiş nüfus cilzdam 

kabul olunmaz.>. 
B _ ilk mektep ,ahadetnamesı. cmennde.n bir sene ıecmemiş bulunmak> 
c _ Ken<hsinln ve ailesinin Jı.üsntih41 eshabından billundutunu 11österlr 

polisten musaddalı: hüsnühal ilmühaberi 
D - "U:ıerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı Jtaj:ıdı. 
E - Bırinci sınıf ;çin l/Ey!Ql/941 de Hl 7aşını bilirmiş ve 18 7qını 

bitirmemiş bulunmak::. 
F - 5 adet vesikalık !olotraf. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/941 cwıü başl•nacalt ve 10/Alustos/HI &OnU 

nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniı Komutanhlında ve Mersinde deniz gedikli 

trbaı; orta okulu mildilrlütünde 7apılaoatınclan lsteklilorin bu iki mahalden 
her hangi birine müracaaUarı. 

4 _Müsabaka imtihanlan Türkçe, Matamatik, c.Tarih, coğrafya, yurt bil-

gisi> derslerinden 
15/Ağusto•/941 CUma ıfrnü saat 1 da yapılacaktır. (n47 - 41A3) 

Erler, DUnyann en kuvvetli \ıC en 
ş.:.:ıh ordUS\I ile yanyana \."E! kalp kalb( 
ı;:ırpı:acak~ınız. Bu ordu, l\.1oldavya 
toprnğında hudatıanmız için \."e dünya 
adcıleti ı~in carpıııııyor. Büyük Reich or~ 
dusu ta:rn'fından. onun t"lnsalsiz Filhreri 
Ddol! ftıtler tarafından tarih adına ya
f>ılan şerefe JAyık olduğunuzu gösteri
niz. ZiJle1iniz.in intikamını almak ve ı;i
tf" yapı.lan haksızlıf! tamir etmek için 
carpışınız. 

* 100 . 250 ton Toluol alınacak 
Tahmin ed len bedeli (92.250) Jira olan l00-250 ton To1uol A.c:kerl fabri

lr.,.,,lar Umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 7/7/941 pazartesi 
günü ~.ıt 16 dtJ kapalı zarll.:ı ihale edilecc-ktir. Şartname (4) lira (62) ku
ruşttL•'. Muvakk~ıt teminat 5862 lira 50 kunı~tur. Teklif mektuplarını tnezkür 

1 
1 
1 
6 

40 
21 
8 
ı; 

22 
10 

6 
1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Voleybol fanil;)sı 
Kols.\ıı inct." fanila 
Renkli fanila 
Yi.in taniltı 

Tulum elbi~e 
Kı.c:a pantalon 

1 o. Demir Yo"8rı işletme U. M. il8nla1J 

Bunu, sizlerden, mllletımiz, Kra1 ve 
C".ener:ıliniz istiyor. 

Antonf"R:o ~umandan 
Roma, 22 (A.A.) - Stefani aJansı 

Bukreşten bildiQyor: 
General Antonesko başkumandanlığa 

t.1yın edi1mıetir. 

tışel An•one$kO başvekile \'ekA1""- e
Je('('k ır 

&ünde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. (4905) 

* 2000 ton kriple kömürü alınacak 
Tahmin edilen bedeli (27.000) lira olan 2000 ton kriple kömürü askerl 

tabrıkalar umum mildürlUğu merkez atn~alm? komi5"yonunca 2/7/941 çar
şamba günü saat 15 de kapalı zartıa ihale edllerektır "Pı.!U'l'Hkkat temina1 
<2025) liradır Trklif ınektuplarını mf'.ı:kıir günde &a.oıt 14 «' kadar ltomis-
yuna vermelerı ( 4690) 

* UMUMİ SEFF.HBERLİK 
Tahınin edilen bt"'deli 40 lira olan Ze-ytınb\.lrnu Sılfıh tamil'hane.si araz.isi 

Bokreş, 22 (A.A.) - 21 - 22 Haz.İran dahilindeki otlar bir ı...cne müddetle açık arttırma Be ihale cdılrcektir. Ta-
var1s1 kara ve k1va ordul.:-ırı ile tiplerin muvakkat teminatı olan yüzde 7,5 nı.::;brtindekl 3 lirayı her hangi bir 

d°?an~~nın,.. umumi ~!e~·berliği ilin 1 J\.f<tlmüdürliltiine yatırarak alacakları nıakbuzl.a birlikte Salıpazarınd~ -~sker1 
edılmı,jtır. l alnı.ı. isn""tea c:agırılanlar la- fabrikalar yoHamasındaki satınalına komısyonuna 27/6/941 cuma gunil saat 
taları başuıa &ideceklerdir • 14 de tadar müracaatları. (4927) 

ZAYİ - Emncyet Müdürlüğilniln 
t unru Şubesınden almış olduğum 
11/6897 numaralı ikametı;ah tezkeremi 
ltayb<>Wm. Yenisini çıka:;ıcaıından 
tski~.nin a.wu-nu yoktur. 

Macar tab.aa.."-ından 
Loui.a R.a u~:uı 

:..:....:.:....=..:,;._:__c._~-'-~-'-~--:::---:-:::-:-:~-:-~~~ 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversitede her sene olduğu gibi bu tatil devre~nde de talebesine ve 

hariçten arnı edenlere yabancı dil kursları açılacaktır. 2316/941 pazartesi gu
nü ı;aat 9 da faaliyete geçecek olan bu tuı !ara iştlr~k etmek lstt-yenle 
pazartesi ve perşembe gunleri edebiyat faküıtesinde y-bancı dilı.er okulun11 

ınünıca•I ederek isinılenni kayıt eltir melidirler. (U52) 

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

çift Futbol ayakkabısı 

• Köseie ince ayakkabı 
Adet Kum torbası 

20 • Atlet donu 
1 - Yukanda yazılı 16 kalom spor malzemesjnfn 2:5/6/941 çarpmı>a lil· 

nü saat 15 de lta!nmpaşada bulunan deniz levazım satmalma komh;yonunda 
paz.arhğı yapılacaktır-

2 - isteklilerin beJJi ıün ve saatte mezkür komisyona müracaatları. il.An 
olunur. (4971) 

* ı _ Tahmin edilen be-deli 44850 lira olan 100 ton sabunun 8/Temmuz/ 
941 salı günil saat 14.30 da kapalı zartla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3363) lira (75) kuru.} oJup ~artnamesi her ıün ko-
mu:.yondan alınabilir. . . . . 

3 _ Ist("klilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahı1ınde tanzım edect'klerı 
teklıf mekttiplarını havi kapalı zarflarını belli gün ve saatten bir saat ~ve
line kadar irtanbul.Qa bulunan komiayon başkanlığına mc:ık.buz rnultabilın<le 
vermeleri. ( 4877) 

* ı _ İhtiyacımız olan ıo adet magaton ile 60 adet !Jl88talyenin 25/6/941 
Ç.arşamba günO: saat 14 de Ka..;ımpaşada bulunan Deniz Je-..razım satınalma 
komt~onunda paı.arhfı yapılacaktır. . . . . 

2 - İste.lr.lilerln bell• ıı11n ve saatte mez.kur koml8)>ona m1'J"acaatlan ilin 
olwıur ( 4972\ 

llfuhamınınen bedeli 192.500 (YÜZ doksan iki bin beş yüz) lira olan 550 
ton zilindir yağı 7 /7 /941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı znr! usulü ile Ankara 
da İdare binasında satın alınacaktır. . 

Bu iııe girmek lsleyenlorio 10875 (Qn bin sekiz yıiz yetmiş beş) lıralılı: 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflcrir1l ayni gün 
şaat 14 e kadar komisyon reisliğine verrnE"Jeri lôzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara \ e Haydarpaşa veznelerinde satal-
maktadır. (4855) 

Nafıa Vekaletinden : 
4:/7 /94 l cuma günü saat ıe da A.nkarada Nafia VekAleti_ binnsı .cınde mal .. 

zeme müdilili.iğu odasında toplanan malzeme eksiltme konnsyonunda bıı ,~e 
icinde ödenecek basım ücreti iakrib1 6000 Ura bedel tahmin edılen VekfU hn 
neşretmekte olduiu fennt ve idart mecmuaların tertip ve t.ab'ının kap"' 1 ı r.nd 
usulü ile vahidi fiyatları U1..erinden eksiltmesi yapdJcakhr · 

Eks 1tme artnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak ms,lzeme miıdilr1U,,t_tinrlea 
alınabilır 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
istek.lilerm tek'J mektup J.rnı muvilKk.at tenunat ve 

Tesaı..ıt ıle bı.rl.ıktc aynı gön ve ıaat 15 e kadar me kur 
muko..bü.ınde vermeleri lhındJT. 13419 4828) 

&a.r'~nanlrsıncır ':ııı1ı 
kor.i. voncı ır lt h<ız 


