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Almanyayı, garpta harbe devam 
ederken şarka dönmiye ve Sovyet 
Rusyaya harp ilanına mecbur e
den sebepler, Avrupada sulhü ve 
yeni nizamı kurmak ve sonra 
Anglo - Sakson milletlerine kar
sı uzun bir kıta harbine girebil
mek için Sovyet Rusyanm zengin 
ve hudutsuz kaynaklarma sahip 
olmak ihtiyacıdır. Fakat Almanya, 
şimdi karada müsavi kuvvetlerle 
çarpışacağı bir düşmanla karşı 

karşıya bulunduğu için Alman -
Sovyet harbi ikinci cihan harbi
nin en mühim safhasını teşkil e
decektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Dün sabahtanberi Almanya 
Sovyetlerle harp halinde 

bulunuyor. Bu harbe Almanva
nın yanında Romanya ve Finlan
da da iştirak ediyorlar. 

Alman hariciye nezaretinin 
neşretti.i:ti beyannamede harp için 
ortaya sürdüğü sebepler şunlar
dır: 

• Sovyet Rusya Almanya ile 
1940 senesinde aktedilen dostluk 
anlaşmaSJna riayet etmemiştir. 

• Bu anlaşmada dahil olma
dıiı halde, Baltık devletlerini. 
llesarabya ve Bukovinayı işgal 
etmiştir. 

• Sovyet Rusya Balkanlarda 
Almanyanın aleyhinde askeri üs
ler kurmak istemiş, Bula-aristan 
ve Yugoslavyayı Alıuanyanın. a
leyhine tahrik etınistir. 

• Sovyet Rusya el altından İn
giltere ile de anlaşarak Almanya
:Va taarruz planlarım hazırlamış
tır. 

• Zaten Bolşevizm, Nasyonal 
Sosyalizmin düşmanıdır. Binae
:tıaleyh Bolşe,·izmi ortadan kaldır 
hıak Iazımdır . 

Moskova, bu ithamlara henüz 
cevap vermediği için. harbin bu 
zahiri sebeı:ıleri üzerinde fazla 
durmıya lüzum yoktur. 

Çünkü realiteyi süsliyen bu 
zahiri sebepler bir tarafa bırakı· 
lıp da bütün çıplaklığiyle haki
kati görmiye çalıştığımız zaman 
Almanyayı Sovyet Rusyaya kar
sı harbe sevkeden amillerin büs
bütün başka olduğunu anlamak
ta güçlük cekmeyiz. 
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Almanya Avrupaya hakim ol
rn.uş, fakat harbi kazanamamıs
tır. Bilakis Amerika günden gü
ne kuvvetlenmektedir. 1942 den 
~tibren bütün kuvvet ve hasme
tiyle İngiltere tarafında Alman
\'aya karşı cephe alacaktır. Al
lllanya garpte İngiltereyi mağlup 
ederek harbi bitirememiştir. Şi
ll1ali Afrikada sıcak mevsim bas
ladığı için, Mısırı istila planı s_on 
bahara kalmıştır. Amerika ve In
giltere kuvvetlendikce harp uza
Vacaktır. Uzun ve devamlı bir 
harbe mukavemet icin Almanva
tıın Avrupaya hakim olması kifa
Vet etmez. Çünkü Avrupa kendi 
lreııdine yeten bir kıta değildir. 
l3erlin Avrupayı veni nizam esas
larına göre ore:anize ederken bir 
taraftan da Avrupanın muhtac 
Olduğu ham madde ve gıda mad
delerini temin ihtiyacı karsısın
da kalmıştır. Balkanlardan temin 
edilecek gıda maddesi A vrupavı 
heslemiye kafi olmadıji;ı gibi. İn
~iliz ablokası Avrupanın muhtaç 
olduğu ham maddeyi haricten te. 
llıin etmesine müsait değildir. 
$1.1 halde Avrupada sulbü ve ve- Alman, Rumen ve Fin ordularınr.n Sovyet lıududunu 
tl.i nizamı temin etmek ve sonra 
Anglo • Sakson milletlerine kar- tecavii.z cttikle.,.·i lJCrleri gösteı·ir harita. (Siyah çiz. 
sı uz~n. bir kıta harbine girebil- giler bugiinkii hudutları noktalı yerler Sovyetlerle Alman 
l'o.ek ıçın Sovyet Rusvanın zeıı- · ' ' 

(Devamı: sa. s_rsıt$} "1Julgar ve IJ.l acarlara geçmiş ola1t yerleri göstermektedir) 

-
Rumen ve Fin 
Kıtaları Harbe 
• • 
lştırak Ediyor ---

Almanlar, Dün 2400 

Km. lik Bir Cephede 

Taarruza ·Geçtiler 

--
Hududa 160 Sovyet 

Fırkası Y ığllmış ! Sovye-t Kusyaya Karşı hare kete geçen Alman kuvetlerine mensup bir topçu miifrezcll 

o-

Almanların Muazzam 

Kuvvetler Kullandığı 

Haber Verilmektedir 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman 

devlet reisi Hitler, bu sabah Al
man milletine hitaben bir be
yanname neşrederek, Alman or 
dularının Finlanda ve Romanya 
orduları ile birlikte Sovyetler 
Birliğine karşı harekete geç -
miş olduğunu bildirmiştir. Hit
lec, beyannamesinde, Almanların 
Rusyaya karşı, Şimalde Finlan
dadan ve cenupta Karadenize 
kadar uzanan 2400 kilornetreUk 
bir cephe üzerinden yürüdükleri
ni bildirmiştir. 

Yine bu beyannamede bi~.dirildi 
ğine göre, Alman huduı:ıunda 
160 Sovyet fırkası tahşit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Alman resmi teblij'ji 
Berlin 22 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb -
liği: 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 6 ı r .............. ___. ............... -... , 
Alman ~ 
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Notası 

S. Rusyanın Hasmane: 

Vaziyeti, Kızılordununj 
T ahşidatı Dolayısiyle: 

Harekete Geçildiği~ 

Tasrih Ediliyor ~ 
Ankara, 22 (A. A.) - Alman~ 

Hitler'i·n 
~es·aiı 

-o-

11 Rusya, Pakta 
Menfur .şekilde 

iha.net Ett.i .. 
·--

"Suikastı Önlemek 

Sırası . Gelmiştir,, --
~i~l~r, Sovyetlerin 

Boğazlarda Üsler 

lstediği~i Bildirdi 

Sovyetlcre karşı girişilen hareka
tın se·beplerini uzun bir beya
natla izah eden Adolf Bitler 

1 
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İngi~ter_e 
Rusyaya 
Yardım 
Edecek 

-
Churchill'in Dün 
Geceki Nutku 

Londra 22 (A.A) - B.Winston 
Churchill. bu akşam radyoda a
şağıdaki nutku söylemiştir: 

"Harbin mühim noktalanndan 
birine varmış olduğumuz için, 
sizinle bu münasebetle görüşmek 
istedim. 

Bu mlihim dönüm noktaları -
nın iikinde, bir sene evvel Fran
sa Alman çekici altında ezilmiş 
ve biz fırtınaya tek başımıza kar 
şı koymak mecburiyetinde kal -
mıştık. 

ikinci merhaleyi Ingiliz hava 
kuvvetlerinin akıncı hünleri gün
düzleri havalardan kovarak he 
nüz fena silahlanmış ve iyi ha
zırlanmamtş bulunduğumuz bir 
sırada adalarımızı Nazi istilasın
dan kurtarmaları teşkil etmişti. 

Uçüncü dönüm noktasına Ame
rika Birleşik Devletleri Reisi iJe 
kongrenin kiralama ve ödünç 
verme kanununu tasvip ederek 
hemen hemen iki milyar sierlın
lik bir meblağı bizim ve onların 
hürriyetini müdafaa için bize 
yardım olarak tahsis ettikleri gtln 
varılmıştır. 

(Devamı: Sa. 5, Sıi. 1) 

ULUS'UN 
Makalesi ya Büyük Elcisi Ekselans Von Berlin, 22 (A. A.) - Führer, 

Papen'in bugün Hariciye Vekili~ Alman milletine asai!'ıdaki be
mize tevdi ettiği muhtırayı aşa- yannameyi nesretmiştir: 
ğıda aynen neşrediyoruz: "Alman milleti, Nasyonal Sos- ,,,,,...--.. ·--.... ,.. ..... ___ .... , 

"Reich Hariciye Nazırı Von yalistler. . ı l 
Ribbentrop Pazar günü saat 6 da Ağır meş~uliyetlerden sonra. Sovyetler Birliğinin Boğazla· l 
Alman ve ecnebi matbuat mü- I aylarca süktHa mahktim oldu]t - ra ait teklifleri hakkında 1 
messilleri hazır bulundukları hal tan sonra nihayet acıkça kortu- doğru olması Hl.zım ~elen be- 1 
de Haricive Nezaretinin ittihadı şabileceğim zaman gelmiştir. yanatın bu memlekette hay- i 
meclisi salonunda cfüan efkarı u- 3 Eyliıl 1939 da İn~ltere Al:. ret uyandırmış olduğuna işa-
mumivesine r~dyo ile Alman ha- manyaya harp ilan ettiği zaman, ret edelim • 
ri.~h':e ne.zaretınınd. _ ~ovyett R~s1~a e,n \rnvvetli devleti., resanetinin \..... -· ·-~ '""--' . ~.) 
hukumetıne ver ıgı n~ avı ı an daha ilk anlarında ve dolayısivle -
etmistir. Notanm 1'.1etnı sudur:. Avrupanın kalkınma ha~le~ini Ankara, 22 (TAN Muhabirin-

"Reich hükumetı. Almanva ıle bir harp ile vıkmak volund.aki den) . - Falih Rıfkı Ata:v yarın 
So;rvet Ru~ya .. arasında menfa~t- İngil_iz tesebbüsü tekerrür etmi'$- (bugün) çıkacak Ulus ga~e~~sin
lerın tevazunu arzusundan mul- tir. Ic:te bu maksatladtr ki vak:. ~~- Sovyet - A;ma~t ha~~ b,~ -
hem olarak 1939 da Sovvet hükU.. tiyle İnıtiltere bir sıra . m~hare.:. ıs mevzuu_ e me de, k re.: ın 
metine müracaat etti erinde bir ta- b · 1· 1 İ .. b t . be;vanatma ışaret e ere ezcum-. . . - • e ere spanvayı ım a e m1s, 1 l .. ı kt d' •. 
raftl'ln kendısının n_-ıillı ~P'ı~rtler sonra Höland~v~ karc:ı muhare- e .. ışunya:~ s.ovk.~me e n .d b . 
camiasına mensubıvet ıddıa ve b 1 . . . . . - ırmı usur sene en erı 
bunda~ mütevellit hak ve vecibe 1.e erhı~.ıt._vapAmıs ve · vınE> sondra - korosu ve dost olarak kendisine 

ar• u un vruoanın var 1mı t b' · t k · · 
ı,,~; ı-"l'Y'l<:il pdpn ve fakat d\~er . . . am ır emnıye verme ıçın e-

t ft k 
. tern' b' t' ıle Fransa ıle savasmıştır. Yıne limizden creleni yapmış olduıiou-ara an omrn ın ır sec ıomı . ·, . · Fo • • Fo 

f t
. 1 'h ı·htl·ıAı· . 1 aynı maksatladtr kı, asrımızın muz Sovyetler Birliıioinin Bo<faz-

sı a ıv e cı an a mırı v::ı.01 - b d b . . · · ·ı · Al · · Fo "' · b··ı mı·ı1· d l tl · aşın an erı Ingı tere manya- lara ait teklifleri hakkında doır.-masım. yam c ı ev e erm · b · · · · 1 · · ;; 
inhq~ilini istiven bir devletle an- bnınl cem er ıc1

1

9T?-1e4 adındmasıd.
1.smc ru olması lazım gelen beyanatın 

ı . k la bir · ı ,,. as amış ve e e · unya bu memlekette hayret uyandır -
~smrınm 0 Y ıs 0 mıyac::ı~ı- harbini "ıkarmıştır ld - · · · t · d ı· 
nı bilivordu. AlmAnvaııın vı> Sov. -.. · mıs o ug_u~a ısare e e ı.rn.,, 
vct Rusyanın politik gayelerin- (Arkas\ ısa. 4 Sii. ı lleJ Muharr~:ı bu~dan sonra. be -
deki bu esaslı ayrılığın ve nrisvo- yanatm dııtc-r hır noktasını ele 
na ı sosvalizm ile Bolsevi7.miıı alarak divor ki: . . . 
vekdiğerine zıt cihan ~öriisünürı ltalya. da Harp "- B.ilhııs:a . yem. bır Fınlan-
doğurduğu mühim endişele-ri l!e- da harbı. B~gazla!da karadı;ı.. ha-
ri bırakarak Alman Reich hüku- i vada ve derıızde ti~ler tal~bı. Ro-
meti bu t~ssebbüse giriı::misti. lcin Etti ~anya ve BulS!3;rısta~ ışgal e-

Alman hükumeti bu teşebbüste. Al- dıp karadan dahı .. ~?p;az.~ara k~· 
manya ile Rusya arasında bir anlaşma 
vü.:ude getfrilerek harbin önüne ge
c;itmesl. ötedenberi yekdiğerine karşı 

dost hulunan iki milletin hayııti i1ıti
yadannın em~iyet altına alınması su-

Roma,- 22 <A. A.) - İtalyan dar inmek teşebbusu, Fuhrer u-
hüktımeti, Sovyetler Birli_ğinin zerinde Sovvetler Birli.fönin di
Roma büvük e1cisine bir nota tev. ğer cenup Slftvlariyle de birle
di ederek. İtalyanın bu sabah sa- şerck Almanvavı cember içine 
at 5,30 dan itibaren Sovyetler almcık tertibi tesirini bırakmış -
Birliği ile. harp halinde olduğunu tır., 

Devamı: Sa. 5, Sil. 1) bildirmiştJr. (De,·aını: sa:s, Sü.. 6) 

Molotof'un 
·Nutku 

-
"Napolyon Gibi 
Hitler Mağlup 
Olacaktır .. 

"T amamile Muslihane 

Bir Yol Tutmuştuk .. 

"Orduya Müdafaa 

İçin Emir Verilmigtir. 
Düş~cinı Ezeceğiz .. 

Sovyetler BirHğinin haksız hir 
tecavüze uğradığını söyliyen SoY
yet Başvekil muavini Molotof 

Londra, 22 (A.A.) - Molotof 
radyoda beyanatta bulunarak AJ 
man kıtalarının bu sabah saat 
dörtte hiç bir sebep göstermeden 
ve ilaru harp etmeden Sovyetleı 
Birliğine taarruz ederek hududı: 
bir ·kaç noktada geçtiklerini mi 
lcte bildirmeğe Sovyet hükunıl 
tiyle şefi ·Stalın tarafından me
mur edildiğini bildirmiştir. 

Tayyareler Finlanda ve Ro· 
manya topraklarından uçmu:ilar
dır. Topçu kuvvetleri ayni top· 
raklarda Sovyet kıtaları üzerinı; 
ateş açmışlardır. 200 den fazla ö
lü vardır. 

· · · , (Dcvanıı: Sa. 5, 8ii. 4) 

Karadeniz 
Harp Sahası 

-o--

Sahillerimizde 1 O Mil 

Genişliğinde Bir Saha 

Bundan Hariçtir 
Berlin 22 (A.A.) - Almanya 

bütün Karadenizi harp sahası j. 

lruı etmiştir. Bundan şu m-ntaka 
lar hariçtir: 

1. - Karadeniz boğazınd:ın 
Ti,\rk - Sovyet hududuna kaı:lo:ı1 
on mil genişliğinde sahil boyu" 
ca bir mıntaka. 

2. - Karadeniz boğazındaı 

(Devamı: Sa. 5, Su ıı 
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Yazan: ALI RIZA SEYFİ No. 3 

An a İspanyol Gemisinin 
r·ne Gülle Kasır9ası Esmeğe, 

a yonu Süpürmeğe Başladı 
<Aksungur) kalyonunda en 

oze çarpacak hal, birdenbire or
ya çıkan ve kendilerinden beş 
!tı kat fazla kuvvette bulunan 

d şmana karşı Türk korsanların
c zerre kadar telaş. gemide hiç 
b r karışıklık görülmemesi idi. 
O devrin Türk korsanları için 
boyle hadiseler hayatlarının her 
gunkü işlerinden olduktan başka 
' Deli Bayram,, gibi bir başbuğ 
ılc çalışan ve çalışmağa alışmış 
bulunan adamlar için can korku-
u duymak, "Acaba yapabilir 

miyiz?,. diye bir an bile durala
mak gerçekten gülünç bir iş olur
du .. 

Bayram Reis, gözü gözlerine 
d kilmiş olan serdümene: 

- Viya, böyle, kaçırma! (1) 
Dedi. 
Pek ala anlaşılıyordu ki: İspan 

~ol kalyoniyle kadırgalan da 
Aksungur) kalyonunu çoktan 
ormüşlerdi ve o kadar kin bes-

ledikleri Türk korsarllarına ait 
bir geminin böyle ellerine düşü
VC'rmiş olmasına sevinerek Ak
sungurun üstüne yol vermişler
dı. Onların şaştıkları bir şey 
varsa o da Türklerin hemen geri 
donüp kacacakları yerde hala ta
kım parça yelken, bir gülle gibi 
ustlerine döğru gelmekte bulun
ması ıdi. Büyük İspanyol kalyo
nunun kaptanı sevinçle ellerini 
ugusturarak : 

- Çok iyi, çok iyi! diyordu, 
Turkler bizi tanıyamadılar ... Ha
l vaklaşıyorlar ... Kaçmağa baş
ı saydı yakalamnk güç olurdu, 
bu mel'unlnrın tekneleri şeytan 
gıbi uçar! 

* .. 
}"ol kesildi! 

B ayram reisin kaşlari, düşün 
düğü vakitlerde oldu,ğu gi

bi, biraz çatılmıştı. Ser dumene 
tekrar dönerek: 

- Orsa, orsa! 
Dedi, sonra ılave etti: 
- O yaklaşsın bakalım, sen 

101 kes! 
Serdümen ile yardımcıları, dil 

meni biraz daha rüzgur üstüne 
ldılar; teknenin yolu kesildi; 
uksek yelkenler yapraklanma

g..ı başlamıştı. 
Bayram birden bire: 
- Pek iyi ama, bu herif ne ya 

pıyor? 
Dedi. 
Reis haklı idi; biitün yelkenle-

ı ı dolmuş olarak yaklaşan Ispan
ol kalyonu şimdi ~sek ve faz 

a yelkenlerini mayna etmeğc, 
.ınnaga başlamıştı. 

Pos bıyıklı kıranta serdümen 
dayanamadı: 

- Ne yapacak reis, bizim böy
le tek başımıza durup dayıcasma 
kendilerini beklememize bir mu
na veremedr de ondan ... Bakınız, 
mayistire yelkertinin alt yakam. 
rını da kaldırdı, bizimle döğüşe 
azırlanıyor ama, rüzgar üstümu

.w de ıı.lmak istiyor. 
Reis serdümene bakmaksızın: 
- Pek ala, istediğini yapsın 

bakalım; sen provamızı rüzgar -
dan ayırma; sıkı orsada bulun! 
Şonra kıç kasrasının korkuluğu 

na dayanarak çınlar bır sesle hay 
l.ırdı: 

- Ben kumanda vermedikçe 
tek kurşun atılmıyacak! Sancak 

abanda ateşımizde hazır olacak. 
opçular dikkat! Yukscğe, düş

mc.ının direk ve armasına nişan 
, lınız! 

Reisin bu kumandasına güver
teden ve baştan denizci biçimi: 

-Hay hay! 
Sesleri karşılık verdi. Bu ku

mandanın ağızdan ağıuı. aşağıya 
top anbarındaki topçulara da pa
a parola olunduğu işitiliyordu. 

* * Toplar gürledi 

a irden bire Ispanyol kalyo
nunun toplarından biri gür 

kdi. Gulle Aksungurun yanın
dan ıslaklar çalarak geçti, köpük
ler içinde denize gömüldü. 

Bir gülle ... Bir gülle daha! 
Türk kalyonu karşılık vermedi. 

Ancak topların başında, savaş 
~erlerinde duran korsanlnr elek
trıklenmiş gibi idiler, gözleri par 

dan iki kerte olsun daha fazla ~o 
kula bilir. 

Sesini. daha yükselterek hay -
kırdı: • 

- Unutmayın yoldaşlar ... Ben 
söylemeden tek kurşun atılmıya
cak! 

Ispanyalı kalyon, arkadaşları 
olan ve kendisine yetişmeğe ça
lışan iki kadirgadan önce Bayram 
Reis teknesile kavuşuyordu. An
laşıldığına göre kaptanın isteği, 
Aksungurun rüzgar üstüne "sıkı 
orsn,, gelerek yakından dövüş -
mekti. Ispanyol kaptanı düşma
nın kuvvetinden korkmuyor, yal 
nız onu kolay ele geçirmegi dü
şünüyordu. 

Bayram reis düşmanına istedı· 
ği işi yapmağa meydan verdi. 
Kocaman Karaka, denizi yara -
rak ve dalgaların sarsıntısı yii
zünden iyi nişan alınamamış top 
larını patlatarak Aksungur kal
yonunun rüzgar üstüne geldi; iki 
gemi arasında bir tabanca kuı·
şunu açıklık ancak kalmıştı. 

Ispanyot kaptanı tam istediği 
yeri tutmuş olduğuna seviniyor
du ki, Bayram reisin: 

- Alesta orsa alabanda tıramo 
la! 

Ve sonra da: 
- Orsa alabanda! 
Kumandası bir kere daha gür

ledi; (Aksungur) Ispanyol kalyo
nunun tfı kıç yanından rüzgara 
doğru dikilerek döndü ve gerisin 
den düşmanın riizgftr üstüne doğ 
ru yükselmeğe bnşladı. 

* * lspanyollar şaşırmıştı 

1 spanyol kaptanı bu çabuk 
ve beklenmez manevradan 

şaşırmıştı. O korsanın - pek kuv 
vetsiz olmasından dolayı - kaça
cağına inandığından bc>yle bir ma 
nevra yapılacağını hiç duşünme
mişti. Birkaç dakika ne yapmak 
lazım geleceğini kestiremedi. Son 
ra kendisine kalan tek ma -
nevrayı yapmağa, yani o da bh· 
tıramola ile dönerek tekrar rüz
gar üstünü elde etmeğe kalkıştı. 
Lakin, bu bir kaç dakikalık ıaş
kınlık ona fırsat vaktini ka::ırt
mıştı. Kocaman ağır tekne Örsn 
ederek yelkenleri yaprakladığı 
sırada idi ki: (Aksungur) un cıva 
dırası onun kıç tarafına vuracak 
kadar yaklaştı ve Tüı·k gemisi aQ 
cak on metre kadar açık olarak 
kıçından geçmeğc başladı.. Bu, 
hem çok ustnca, hem çok dayıca 
bir manevra idi. 

Jşte tam bu durumda iken De 
li Bayramın narası çınladı: 

- Haydi, ateş, kurOarım! Top 
çu, tüfekçi, okçu! 

Bir anda Jspanyol gemisinin 
üzerine bir zincir gülle, makas 
gülle, yuvarlak gülle, peşref gül
le kasırgası esmeğe başlıyarak yü 
ce kale gibi Ispanyol kalyonunu 
kıçtan başa doğru ateş ve ölüm 
süpürgesi süpürmeğe başladı. 

Türk gemisinin sancak borda
sını kaplıyan beyaz top duman
ları arasından ve bu on, on beş 
metrelik yerden Türklerin tü
fek, piştov ateşleri, ondan daha 
müessir olan ok yağmuru da 
başlamış, Ispanyollara göz açtır
mamakta bulunmuştu .. O zaman 
da bütün dunya illerinde tanın
mış olan Türk okçusunun yayın
dan çıkan bu oklara duşman 
yel}\enlcrini tutuşturmak iizerc 
yağlı paçavralar baglanmış ol
ması bunlara daha korkunç bır 
mahiyet vermekte idı. 

Bu ölüm kasırgası önünde, !s
panyol kalyonunun kıçüstünde 
dümen başında bulunan beş altı 
kişi, yalnız onlar değil, butiin 
zabit ve askerler hasır gibi yere 
serilmişlerdi. 

Yine o anda büyük bir güriil
tütü, çatırdı duyuldu; lspanyol 
kalyonunun bütün çarmıhları ke
silmiş ve beline beş altı defa ma
kas ve zincir gülle (çifte giille) 
yemiş olan kıç direği her tarafı 
ezerek, kopararak, herkesi öldü
rerek sakatlıyarnk yan tarafa yı
kılmıştı. 

* * u 

Band1ra da tepetaklak oldu 
lıyor, topçular nğız otlarını yok- -------------
luyor, tü1ekçiler, okçular silah- A ksungur'dan atılan gülle· 
l rını evirip çeviriyorlardı. lcr geminin kıç lombarla-

DC'li Bayramın keskin bakışla- rını paralamış, içeriye gitmiş, 
rı bir anda her şeyi görüyor; ku- top anbarını da salhane haline 
.. aklıyordu. getirmişti. 

- Serdiimcn, daha orsa! Şimdi (Arknsı ''ar} 
kocaman bir kalyonla Aksungu
nı deniy<'ceğiz. Hic şiiph ta etmem 
in: benım gemi ruzg:ıra Ispanyol 

( 1) Viya! Dümenin tam ortrılam:ı 

tutulm:ısı içm \'Crılcn kum ndadır. 

TAN 

Anknrada toplanan Coğmfyn kongresi mesnisini bitirm iştir. Yuknrıki resimde :\faarif Vekili Hasan Ali Yliceli söz söylerken ve 
kongre aza.;ını bir arada göriiyo ruz. 

Garip Bir Kız 
Kaçırma 
HCidisesi 

Müddeiumumilik. 

Tahkikat ve Kanuni 

Takibata Başladı 
Müddeiumumilik garip bir kız 

kaçırma ve hırsızlık hadisesinin 
tahkikatına el koymuştur. iddia 
edildiğine göre, Gedikpaşada o
turan Yusuf adında bir adamın 
kızı 16 yaşında Zeliha bundan bir 
ay evvel birdenbire ortadan kay 
bolmuştur. 

Yusufla karısı Ayşe ertesi gün 
polise müracaat etmişler ve l:ız-
1arının bulunmasını istemişler -
dir. Fakat zabıtanın aramasına 
rağmen Zelihayı bulmak müm -
kün olmamıştır. 

Nihayet dün emniyet müdür -
lüğündeki bi risini takibe giden 
Yusuf ikind şubeye girdiği za
man kızı Zeliha ile karşılaşmış, 
nihayet polisin onu bulduğuna 
zahip olnrak nlın evine götürmek 
iste~jşt,ir. Fakat memurlar Ze
lihayı bırakmamışlar, onun hır
sızlık yaptığını ve adliyeye veri
leceğini söylemişlerdir. 

Biraz sonra adliyeye teslim 
edilen Zeliha, nöbetçi müddeiu
mumi muavini Bedin Söylemez 
tarafındnn isticevap edilmiştir. 
Zeliha suçunu itiraf ettikten son 
rn şunları. ilfıve etmiştir: 

Almangaga Yaş 
Meyva ihracatı 

İnhisarlar 
İdaresinde 
Yeni Tayi e 

Modern Ambalailarla Y akmda Sevkiyata 

Başlamak Üzere Hazırlık Yapıl ıyor 
Yeni Müdürü Umumi 

Muavinleri Bugünlerde 

Vazifeye Başlıyo~la r 
Harp dolayisiyle ihracı müm

kün olmıyan yaş meyve ve scb
zelerimizin ihracı için yeni im -
kfınlardan istifade düşünülmüş 
ve bu hususta alıcı firmalarla te
maslar yapılmıştır. 

Almanya Slovakya ve Macaris 
tandan bir çok firmalar mühim 
miktarda yaş sebze ve meyve 
almak için müracaatlar yapmış
lardır. 
Yaş meyve ve sebze tarım ko

operatifi evvelce Almanyaya yap 
tığı sebze ihracatından elde edi
len tecrübeleri de göz öniinde tu 
tarak modern ambalajlar içinde 
ihracat yapmak üzere hazırlıkla· 
ra başlamışt ır. 

Bu sene Romanynya yapılan 
küçük mikyasta sevkiyatta mey 
ve ve sebzeierin bozulmadan is
tihliik pazarlarına kadar sevkinin, . Güm:ük ve. !nhisar~nr Vekale
mümkün olduğunu göstermiştir. tın~ baş1ı.~7tkık ve. murakabe he-

. . . yetı reıslıgıne Inhısarlar umu;n 
~ooper~tıf mevsım scbzelerınden müdürlüğü idare işleri müdürlü 
ıl~ partı oıa:ak patlıcan ve do· ğünden açıkta kalan Harem Şe
mates sevkıyatına başlıyacak \C l'en Inhisarlar umum müdiirlü
bilfihare bunu meyvelere de tcş- ğü ' muavinliklerine de hMen 
~il ederek üziim, elma, kavun azalıkta bulunan Feyzi Alada ile 
ıhracatı da yapacaktır. tetkik ve mürakabe heyetinde 

Şimdilik ihracat Tuna yoliyle lnhisa~la~. ~~tanbul tü.tü~ fabı.i
yapılacak, bilahare Avrupa He kası muduru Kemal Hılmı tayın 
kara yoliyle miinakalfıtın temi- cdilmi~tir. .. .. . 
ninden sonra nakliynt fizikol'a- . Yem .. umum rnu?ur J?Uavınle
fik tesisatlı vagonlarla yapıla _ rı bugunlerde vazıfelerıne 
caktır. lıyacaklardır. ----o----

POLİSTE : MAARİFTE : BELEDİYEDE : 

1 Çocuk Pençereden Öğretmen Kadrosu 

Düşerek Yaralandı 'Genişletiliyor 
Galatada Şairltızapaşa cadde

sinde oturan Hayımın oğlu 1 
yaşında A vram evin ikinci kot 
penceresinden sokağa düşmüş, 
muhtelif yerlerinden ağır yara -
lanmıştır. Avram, sıhhi imdat o
tomobili He Şişli çocuk hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

İzmir Maaril"Müdürü 
Ankara (TAN) Münhal bulu

nan Izmir Maarif Müdürlüğüne, 
üçüncü umumi müfettişlik ma
arif müsteşarı Mustafa Reşit '1 a
rakçıoğlu tayin edilmiştir. 

Maarff'Veka1eti orta tahsil öğ
retmen kadrosunu genişletmeğe 
karar vermiştir. Bu arada Veka
let, lise ve orta mekteplere gön
derdiği bir tamimde sınıf mev
cudunun 60 talebeyi geçmemesi
ni bildirmiştir. 
Yapılan istatistiklerden anla -

şıldığına göre orta okul ve lise
lerde talebe miktarı mütemadi .. 
yen artmaktadır. Bugün lise ve 
orta mekteplerde 121 bin talebe 
okumaktadır. 

Çocuk Bahçeleri - llk okul 
bahçeleri yarından itibaren açıla
cak ve iki ay devam edecektir. 

Dün Cezalandırdan 

Otobüsçüler 
Eyüple Keresteciler arasında 

işliyen 3161 numarlı otobüste 13, 
3695 numaralı otobüste de 2 yol
cudan para alındığı halde bilet 
kesilmediği görülmüş ve biletçi
ler hakkında takibata başlanmış
tır. 

Bundan başka Sirkeci - Koca
mustafapaşa hattında işliyt•n 
3031 numaralı otobüste belediye 
tenbihatına muhalif olarak 6 .faz-
la yolcu aldığından şoför ve bi
letçi hakkında ceza zaptı tutul -
muştur. 

23 - 6 - 9.Jl 

Yazall: Naci Sadullah 

e kolay iftira Clliyon12 Y 
rebbi ... IJ,i küçiık rnkk 

ıııın ;1•ckfıınınu (·ıkarınaktan ac 
dimağlar hile iftira ) nı·atmakt 
giincş gibi zckiilara parmak ısır 
tıyorlar: Çünkü iftira. ciicclt ri 
fıbidclcre gizlice tiikiırınelcrin 
tehlikesizce miiınkiin kılan kaile 
biı· siliıhtır.Karanlıkta Siilcyma 
ye camiinc sokulan scrst'si, onu 
didarını kirletmekten iirker mı 
Bunun içindir l.i, isimlerini 70 

czberlcmis ahmaklar bile •rti'r. 
icaclıncla şaşılacak bir maharet 
gösteriyorlar. 

Diin bu eski huyumuzun, çnl 
garip bir tc~cllisine vakıf olduıı• 
Pehlivan Yaşar, 'nktiyle kel' 
disine kalemle yaptığım :yardın 
nakten ödedil:rini iddia etmiş .. . 

Pehlivan Yaşar, ve ben .. . 
Belli ki, iddiasını ancak ac 

acı giilerck tahayyiil cdebilecc 
ğiın bu delikanlının, aramızdak 
mesafeleri aııarak hana dünynlı'1 
sunan uzvu kısacık elleri değil 
olsa olsa upuzun dilidir. 

O, <liinya şaınpivonluğttna sc
cil<liği giin, ben ' 'Son Posta,, da~ 
<lım. 

Bir milJetc giircş minderinde 
bir diinya şampiyonluğu kazan· 
daran bu fakir \'e sevimli deli -
kanlıyı ufacık bir eve sahiı> kıl
mak, vazifemizdi. Muktedir ' 'a· 
taıulnşları, hu vnzifcnin başarıl
ması liizumunn, inandırıncıya 
kadar, knfnını bir hayli harca
mıştım. Şimdi o zahmetlerimi, 
bir yardımı basa kakar gibi aıı
nuyn mcchur kalırken, derin bir 
acı duyuyorum. Ve hatırlıyorum 
ki, Pehlivan Yaşar, bir ev sahi
bi olmnnın sevincini içine gömiil
diiğü o giinlcrde, kendisinden 
beklediğim yegane bahşişi, ylui 
'rnru bir tcşckkiircüğii bile u
nutnıuşt u. 

Fakat ne yalan söyliyeyiın. 
o gün, terli minderlerde czil· 
miş kiiçiik Ye yorgun bir basın, 
masum gafletine bağısladığıın 
nnnl örtük, şimdi hakkımda ya• 
pıldığını ha~ retle öğrendiğim if· 
tira kadar acı değildi. 

Bunun içindir ld artık: 
"- Ne kolay iftira ediyoruz 

Ynrabbi!,, demekten kendimi a· 
lanuyorunı. 

Pchli\'nn Ync:nr, o gfin1erdc, 
rakiplerinin 1rt1annı yere getir· 
mektc dünya birincic;i o!muştu. 
Şimdi ynptığı iftirayla o, ayni 

birinciliği, unutulmaması U\zım 
gelen hakikatlerin sırtlannı ye· 
re getirmekte de ka7.amyor. rn
kat temenni edelim ki, hocalnn, 
sporculanmıza, sade sahada, ring 
te, Ycya mintlcnle ynsnk olnn hi· 
lel~ri değil, hayatta menfur r.;a· 
yılan hareketleri de öğretsinler: 
Bu yapılmadığı takdirde, belki, 
dünyanın hiitiin pehlivanlnrınm 
sıı·tlarını yere getirebilecek bir i· 
ki şnmpiyon <laha yetistirchili • 
riz. Fakat bu arndn, sırtı yere ~c 
lccck olan büyiik ce,·hcr, biitiin 
s}>orculnrımıza mal edilmesi fnr
zolan karakter cliiriistliiğiidür. 

- Adını bilmediğim bir kanın 
beni iğfal ederek kaçırdı ve M us 
tafa adında birine teslim etti. 
Mustafa ile 20 gün kadar karı 
koca gibi yaşadık. Nihayet bun
dan bir hafta evvel Büyükada
da oturan maruf bir ailenin ya
nına hizmetçi olarak verdi ve 
ilk fırsatta ele geçirdiğim kıymet 
li eşyayı çalıp evine gelmemi 
tenbih etti. Ben ömrümde hiç hır 
sızlık yapmamıştım. Fakat Mus 
tafaya karşı olan znafım onun 
sözünü tutmağa beni mecbur et
ti. Nihayet bir gece ele geçirdi
ğim bazı kıymetli eşyayı yanıma 
alıp Adadan kaçtım. Onları Mus 
tafaya teslim ettim. Fakat bir 
{{aç saat sonra polisler ikimizi de 
yakaladılar ve eşyaları geri alıp 
sahiplerine iade ettiler. Bizi de 
huzurunuza getirdiler demiştir. 

Amasya Sıhhat Müdürü 
Ankara, (TAN) - Çanakkale 

sıhhat ve içtimai munvenet mü
dürü doktor Halit Barbaros A
masya sıhhat ve içtimai muave
net müdürlüğüne tayin edilmiş
tir. 

Sabahları 9 dan 12 ye ve öğ
leden sonra da 16 dan 19 a ka
dar açık kalacak olan bu bahçt?
lerde ilk okul çocukları mual
limlerinin nezareti altında oynı
yacaklardır. 

Ayrıca Usküdarda 7, Eminö -
nünde 26 esnaf hakkında da muh 
telif belediye suçlarından d6la
yı ceza zaptı tutulmuş, yüruyl'n 
tramvaydan atladıkları görulen '------=::.-==-__;:__ 

Müddeiumumilik Zeliha hak
kında hırsızlık, Mustafa ile kızı 
kaçmağa teşvik eden Fatma adın 
daki kadın hakkında da iğfal, hır 
sızlığa teşvik ve izalei bikir suç
larından dolayı takikat yapmak -
tadır. 

l\lÜTEFERRİK 

Kanbca Koyunda 

Liman Y apllacak 
Boğaziçinde Kanlıca koyunun 

küçük deniz vasıtaları için bir sı
ğıtıak haline konması fıakkında 
vapılmakta olan tetkikler müs
bet neticele>r vermiştir. Koyun 
önüne küçük bir mendirek yapı
lacak ve sahil de taranarak bu
rası güzel bir liman haf ıne ko
nacaktır. Kanlıca koyu, bütiin 
mevsimlerde hiç bir hava cere
yanından müteessir olmamakta
dır. 

l\fcSirc :Yerlerine Rağbet -
Dün pazar olihası ve havanın çok 
sıcak ı dola;yisiylQ halk 
bir c ve bil ... 
hassa Boğaziçine çok fazla rağ
bet göstermiştir. Bunu göz önün
de tutan Şirketi Hayriye, dün 
bir çok füıve seferler ihdas ede
rek halkın bu arzusunu karşıla
mıştır. Bundan başka Devlet De
miryolları idaresi dokuzuncu iş
letme idaresi de dünden itibaren 
ve yaz mevsiminde her pazar 
yapılmak iizerc Sirkeci - FJorya 
tarifesine ilaveten dört fazla ka· 
tar tahrik etmiştir. 

Bir İşçi Boğuldu 
Turhal , (TAN) - Şeker fabri

kası atelyesi işçilerinden Boya • 
batlı Şakir Acar yıkanmak üzere 
kasabanın içinden geçen Yeşilır 
mağa girmiş ve çamura saplana
rak kendisini kurtaramamış, bo
ğulmuştur. 

Çorlu Zahire Borsası 
Kapatıldı 

Ankara, (TAN> Çorlu ticaret 
ve zahire borsasının bugi.ine ka
dar faaliyete geçemediği ve mu
hitine de hiç bir hizmette bu lu
namadığı anlaşıldığından, alacak 
larlyle borçlarının Çorlu ticaret 
odasına devredilerek kapatılma· 
sı Vekiller Heyeti tnrafından 
karar altına alınmıştır. 

Yeni Telril<am1z 
4 Dürüst Adam 

Yazan : Edgar Wallace 
• Bütün dünya münckkitıeı·inin meşhur İngiliz muhar

riri E. \Vallacc hakkında verdikleri hüküm ~'Udur: 
" Yatakta kitap veya roman okumak itiyadında iseniz 
sakın E. \Vallacc'ı okumayınız. Çünkü \\Tallace'ın 
romanlanm okumıya bir defa başladınız mı, onu bi
tirmeden elinizden bırakamazsınız. ,. 

*** • İşte, yarından itibaren neşre başlıyacağırnız roman 
hu meşhur muharririn eseridir. ''4 Dürüst Adam,, ı 
okuduktan sonra hayatınızda hu derece meraklı bir 
roman okumadığınızı siz de teslime mecbur olacak
sınız. 

Yarın "TAN .. Sütunlarında 

16 kişiden birer lira peşin para 
cezası alınmıştır. 

. Eğlence Yerh•ri - Eğlence 
yerleri fiyatlarına tabldot ve içki 
ücretlerine zam yapılması hak -
kında belediyeye müracaatlar va-
ki olmakta ifü. Daimi encümen 
bu teklifi tetkik etmiş ve istenen 
zammı haklı bulmamıştır. 

Encümen sadece yalnız vergi 
zamlarının ilavesini kabul etmiş
tir. 

Dar ülaceze Büyültiiliiyor -
Darülficezeye ilave edilecek yeni 
pavyonların inşasına yakında baş 
}anacaktır. Bu inşaat için Ui.zım 
olan tahsisat ayrılmış ve planlar 
tamamlanıştır. 

Bu suretle Darül5.ceze daha 
çok Aciz vatandaşa kucağını aça
caktır. 

Tarihi Yalılar - Belediye, Bo
ğaziçindeki tarihi kıymeti haiz 
harap yalıları tamire karar ver-
miştir. Bu maksatla müzeler ida 
resiyle belediye bu gibi yalıları 
yakında tesbit etmcğe başlıya -
caklardır. 

Üçüncü Umumi Müfettiş 
An karada 

Ankara, 21 (TAN) - Uçilncü 
umumi müfettiş Nazif Ergin ;.;eh
rimize gelmiş, umumi müfettiş-

lik mıntakasına ait mcsele~r ü
zerinde Vekfıletle temaslara baş
lamıştır. 

Çanakkalede Bir Yangın 
Çanakkale, 21 (TAN) - Şe -

kerci Yaşarın Camikebir mahal
lesinde yeni yaptırmış olduğu e-
vi bir yangın neticesinde tama -
men yanm1ştır. Yangının banyo 
sobasının bacasından çıktığı an
laşılmıştır. 
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Sıtma Mücadele ve 

Nafıa Müdürleri 

Mendereste Boğuldu 
Aydın 22 (A.A.) - Kaza ve n 

hiye teftişlerini yapmakta. ol n 
valimiz dün refakatinde vılay 1 

nafia müdiırü ve sıtma mücadC' 
le doktoru olduğu halde Sökl 
nin Akköy nahiyesini tdtiş etm 
ve Sökeye avdet için Batnn" 
geçidinden Menderesi geçerler• 
ken bir kaza neticesinde otomo· 
bilin nehre yuvarlanmasiyle na· 
fia müdürü, sıtma mücadele dok 
toru boğulmuşlardır. Valimi;( 
Sabri Çıtak ile şoförü bir mucr: 
ze kabilinden kurtulmuşla1·dır 
Vazüe kurbanlarından aoktm 
Ziya Işerinin b'ulunan cesed1 

bu akşnm Aydın'a getirilecc!ttir 
Nafia mi.idüı~'\nün cesedi henuz 
bul unninaıştır 

Edirnede Su Baskınlanna 
Karşı Tedbirler 

Edirne, (TAN) - Nafia orma 
nı ile Karaağaç yolunu bozan v• 
35 kadar bahçeyi hnrap edC'n S1. 

b::ıslcınlarına karşı 20.000 lira 5411 

fiyle yeni setler yapılmnktaclır 
Aylardan beri fasılasız cnlı; ır 
su dairesinin gayreth mu~ ndıc;· 

leri bu işleri bac:annı"'tır ve Ten: 
muz sonuna kadar setler t ... ma· 
miylc bitmış olacaktır. 
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ABONE BEDELi 

1 \ rnek C25l K,., 

Ecnebi 

800 Kr, 
800 .. 

TClrklye Ec-;;;bl 'Türkiye 
1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. a Ay 
750 .. 8 y 1500 .. 150 .. 1 Ay 

liarp, Sovyetlerın de mudahalcsl 
Ue, bUtun dunyanın ve medeniye
tın mukadderatı uzerinde buyük 
"e belki de kati bır tesir icra e
decek yeni bir safhaya girmis b u
lunuyor. Bu mücadelenin nihat 
rıeticesı hakkında şımdıdcn hükum 
Vermek m ümkün değildir. Faka t 
en mlıhlm olan nokta, bu y<'ni va-
2ıyet karşı mda İngıltC'rc ve Ame
tıkanın alacakları vaziyettir. 

Sovyet-Alman Harbi 

Almanya ile Sovyctler am
b • sında harp, diin sabahtan 
er, bir cmrh akidir. 

t Alman devlet rei inin, Aln,an 
11nın So\•yetle.-Jc harp halinde 

~11duğunu bildiren beyannamc!'ıi 
d t ~lösyii Ribhentrop'un Bedin 
'1ıtkı Sovyef elçi ine ,·erdiği no
t nın en miihim nokinlan şu su
ttıe hülôsa edilebilir: 
r • Alınan\'a hadiselerin ilcn-
11~·.ıe , istemiycrek \'e Alman mil· 
~lıni fedakarlıklardan korumak 
aksadi:\'le, Sovyetlerle adcıni 

:caviiz muahedesini imzalamış 
ltıe ona bir çok tavizlerde buluıı-
tıştur. 

t • Fakat Sovyetler ınütemadi
~en taleplerini arttırmı lardır. 

1 
altık <le\ Jetlerinin Sovyetler ta 
ilfından işgali münha İran Al

tanya aleyhine müte\'eccih hir 
, teketti. Sovyetlerle ]ngiltere 
ra ında Almanyayı zayıflatmak 
lıı'lksadiyle iş birliği ~·apılınağa 
~hşılmıştır. Yugoslnvyada hü
~lıınct darbesini Sovyetler hazır
,.ltıış \'C Yugoslavya seferberliği 
1 Yine Moskova istemiştir. 

) • Kızılordu tahşidatı, Alman
a hmlutlan için tehlike teşkil 
decek hir vaziyet almıştır. 
~Rol :.: e\izm. nasyonal - sos

lllızmin öldiiriicii dii manıdır 
c kendi mcvcucliyeti irin miica 
tlc eden Almao"yayı ~ arkadan 
lıtnıak istemistir. 
• Biitün hu~ sebeplerden doln-
1\.hnan ordusu. Finlandiya ve 

0ınanya ordulari~· lc beraber, 
. 0 \ l etlere karşı taarruza geçmiş 
l. 

~ • Buz denizinden Karadenİ7:c 
t 11dar uzanan 2400 kilometrelik 
t"l>hcdc çarpışan askerler, sade
~e ana \'atanı, Finlandiyayı \'e 
~ (1ınan:rayı mfülafaa etmekle 
~ illı~11yacak, ayni zamanda me
~~.nıyet Ulcmini Bolşevizmin öl
t ltriicii tehlikesine karşı korn -
i 11~ak ve A vrupada hakiki bir 
Çtıınai terakkiye yol açacaktır. 
lf Sovyetler Birliği hiikfınıeti 

aridye Komiseri Mösyö Molo
tof da radyo ile ne~-redilen be
~ anatında: 
~.Alınan notasının Soyyet lıü
Uınetinc tevdiinden bir kac 

~~t eV\•el Almarr tayyareleriniı; 
ıyef, Kaunas ve Sivastopol 

)e _diğer şehirlere hücum ettik-
crıni; Sovyetler Birliği hükl'ı

:t'ııeti ademi tecavüz paktına hü 
~.Uk bir itina ile riayet ettiği i
).'n bu tecavüzün bütiin mes'n-
11Yetinin bugün bir çok millet
. tri zuliim \'C esaretleri altında 
1~1eten Alman Nazi şeflerine ait 
~ duğunu; Sovyet ordularının 

~ 
milli şeref ve hiiriyet için mu
zafferane bir mi.kadeleJe gir • 
diklerini \ 'e - Napolyon ınağllıp 
olduğu gibi - itiösyö Bitleri de 
mağlup edeceklerine hükiımeti
nin kani bulunduğunu söyle • 
mi~tir. 

General Antonescu da; ordu
ya hitaben ne~rettiği bir bcyan
naıncüe; milletin tarihini kir
leten lekeyi silmek, ecdattan 
miras kalan topral'<iarı geri al
mak Ye kilisenin hukukunu mü
dafaa etmek için miicadclc sa
atinin çaldığını söyleuliştir. 

Harbin Yeni Safhası 

Harp, s~,·~·ctler~~· .. de ·~~ii-1 
rtahalcsı ıle, butun dun

yanın \'e medeniyetin niukadrtc 
ratı üzerinde biiylik ,.e belki de 
kat'i bir tc ir İl~ra edecek y~ni 
bir .,afhaya girmis bulunu:vor. 

Alman - So\'Ht harhi ' h<'r . ' 
şeyden evYcl , Almanya ile So\'-
yetler arasında diin,·a,·ı arııla
nnda takc:iın etmek 'ın~susundıı 
- hazı siynsi mahfilJerin ısrarla 
iddia etmi olclukları • hir an
laşmanın me\ cut olmadığını is
bat etmi c::tir. 

Anlaşıİıyor Ye tcc;-. ~ iit cdi~·or 
ki Sovyetler Birli~i hiikfıml'ti; 
hu harbi bir cmpcrvali t miica
delcsi olarak teliıkki etti~i icin, 
\"e ayni znmancla miithis bir 11-

rette hazırlanınıs olan Alınan • 
yaya karşı l<enrlini askf'rİ \'C 

stratf'jik hakıınlardnn k:ıfi rle
recedc eınnivctte hissetınc<li;;i 
\"C ilk ~·ıldırı;n taarruzunun bii. 
tiin tehlikelerine hedef olmak 
istemediği için Alman~·a ile a
demi fe<"aviiz paktını iınzala -
mı · tır. ' 

iki tarafa da miisbet bazı men 
faatlcr temin ettiği nmhakak o
lan bu paktın , Almanya il" Sov 
yetlf'ri samimi olarak anh (ı
racak ve kayna tırncak .. iliirkar 
bir tesir icra etmediği aşikardı. 

Bu pakt Almanyaya, şimdi
ye kadar kazandığı askeri mu
zafferiyetleri temin etmek; Sov 
yetlere ise, miistakbel bir Al· 
man taarrııznna knrsı daha iyi 
hazırlanmak imkanlarını ver • 
miştir. 1 

Filhakika Sovyr.tlcr Birliği 
hiiktimeti, iiç Baltık de,·letini 
Alman~·anın muvafakati ile il
hak etmekle. hu rcpheden ge 
Jecck bir taamızn kar ı . strafc- 1 
jik mevkiini miihim hir surette ı 
ıslah etmiştir. Tamamen diiz 
olan \'C Ectonva • Sov\'et hudu 
dundaki Peipou gölüı;den ba'}
ka tahii bir anzava malik ol
mıyan, hundan baska So\•yet 
hudutlnnna doğru bir çok şi
mendifer hatlarına malik olan, 
bundan başka bir Alman taar· 
ruzunu kolaylaştıracak vaziyet
te bulunuyordu. 
Diğer cihetten. Sovyetleriıı. 

en kalabalık schirlerindf'n \'e 
miihim sanayi· merkezlerinden 
biri olan l.~ningrad'ın hemen 
cenup menzilindeki Manher
haym hntlanna ve Ladoga gci
liinc hakim olmakla, bn istika
mete gelecek ınii terek bir 
Fin - Alman taarruzuna karşı 
kendilerini daha zivade hir 
eınni~·"t altına alımş · oldukları 
muhakkaktır. 

Bundan h;;şka, Besarah~·a ve 
bilhassa Bukovinaya hfıkiın ol
makla miihinı stratejik nok
talnr kazanını for \'e Romanva 
pE~roi mıntakalarını daha kol;1y 
bombardıman r.ılecck bir vaıi • 
yete gclıni~lcrdir. 

Polonyanın sark kıo;nnlannın 
Sovyetler <'Rıniasına dahil olma 
sı , .e bu suretle So,·yetlerin e

(Bası 4 ünciide) 

Banyosunun Faydaları 
-ııı-

, .. bcniz banyoları devam ettikçe, 
t'~cudün terlemesi azalır. Fakat 
'ılı ttteki yağ guddelerinin ifrazları 

t ar. 

ishal ,·erir. Ondan dolayr midesi 
;)'ahut barsakları zaten bozuk o
lanlara da deniz banyoları iyi 
gelmez .. 

Bayanların o giinleri ~·olunda 
tıa::J°un ic.in . de~i~ banyosu ya- olmazsa deniz ban~·osu onları dii
llltt arın cıldı gıttıkçe d:ıha yu· zeltir. Çocuk annesi olaınıyanla
tq Şak olur ... Çok terlemıycn yu- rında, deniz banyolarına devam 
~.ak '' İicut pek makbuldiir. ettikten sonra anne oldukları 

da, ~!rl.eri zat~n snğ~.a~ olan~ar- meshurdur. 
lar

1 
da';:z ~an~ 0 51•1 ~utun dU\ g~ı- Hormon çıkaran guddeler ara. 

de d •. a mcelestırır .. Adalelerın smda deniz banyosundan en zi. 
'etıienız banyolarından dn.h.a kuv yadc is tifade eden tiroit guddf'· 

\' oldukl~rı.nı herkes hılır.. !-ıidir. Bu dn 0 ~uddcnin, kf'.!ldi-
fJ)l alnız, sınırler 7.aten zayıf . . . . 

• 1t'sa 0 , akit deni"' banyoları sının asıl ce\•he.rı olan ıyot made-
liın· 1 • · · · d · d d · h l!.et~r .eri tehyiç ede .. bas ağrısı 1 nını emz suyun a v~ ~nız . a-
ltı •rır, baş dönmes: t sebep 0 • va!liında bulmasından ılerı ıelır. 
l'ı~' Uykusu daha a2ır lur. BazıJa ! .B"!ndan dol~yı den.iz ban~osu 
i~i da at~şi bile a,rttırı ···: C!nun . -t.'.roıt ıuddesı v~srta.sı:rle •.. vuc~-
lıt il denız ba arı sinırlı olan- dun beslenme ışlerını duzeltır. 
~.faydalr o ı, zarar verir cocukları büyütür, bayanlara gü-

lıa •desi sağla olanların, deniz zellik verir. 
ltııt\~·oıarından i tahı artar. haz- Tiroit guddesinin bilhassa ka
l ol kolaylasır. Fakat deniz ban- dınlık gudde i olduğunu bilirsi
Jıe~~~ına de\'am etmeden öııce niz. Onun i<:in deniz han~·oların
bek ~k. ~ekenlerden hazılarmın dan en zi~·ade bayanlar istifade 
111~ lığı artar. hunun aksine, de. ederler ve zaten denize girme~· i 
te banyolarından iince karınları erkeklerin se,•diğindcıı daha zi-

\ ek olanların baz.ılarına da 'ade ~e,·erJer .• 

TAN 

Yabancı Memleketlerde 

içtimai 
Nasıl 

Yardım için 
alışılıyo.r? 

I• çtimai yardım, en yüksek 
bir medeniyet ölcüsüdiir. 

İnsanı ıstıraptan , ölümden kur. 
tarmak: insan zekasının ihtiva
cının yarattığı bütün konforla
rı mpmkün olduğu kadar her sı. 
mf halk arasına yavrnak. bir 
milletin şerefini yükselten amil
lerd ir. 

Medeni insanlık. maalesef, 
tükenmiycn ihtiraslar. m'enfaat. 
ler uğrunda kendinden olmıya
nı , k'endine zarar verecek olanı 
en J!addar ölüm vasıtalariyle 
yok etmiyc calışırken . bunu me
denivette. ilimde, teknikte bir 
ilerleme, bir tekamiil savarken: 
kendine mensup olanı. kendin
den olanı. vasatmak icin de bü
tün carclere baş vuruyor: umul
mıvan bir duygu, tezadıyle ona 
sefkat kollarını acıyor; bu da 
bir seydir! .. 

Bir evde otul"3n insanlar; ana, 
baba, kardeş. hatta hizmetçi; 
evin yaşama, rahat etme imkan. 
larından nasıl istifade etmiye 
haklı iseler; bir cemiyet. bir mil 
Iet camiası kinde yaşıyan. calı
şan ve herhangi bir sebeple ca
hşamıvarak yardıma muhtac o
lan insanların da ayni şekilde 
o memleketin nimetlerinden is
tifadeye hakları vardır. 

Bu bakımdan. bir cok mede
ni milletler birbirleriyle varı~ 
edercesine sosyal yardım teşek. 
küllerini .li(enisletmişlerdir. 

* .. 
Almanya, içtimai teşekkül

leri en geniş olan bir 
memlekettir. 

Alman milletinin içtimai ka
nunları, daima iktisaden daha 
zayıf olan tabakanın lehine o· 
larftk yapılm ~tır. Bu kanunlar 
da amelenin h imayesi, refahı , 
calışma saatleri. yevmiyesinin 
kifayeti, iskan işleri. sıhhati. si
gortası; memleketteki bütün iş. 
sizlere bakım, fakirlere vardım. 
cocukların ve kadınların hima· 
vesi esaslı şekilde gözönünde tu • 
tulmuş, bütün bu ihtiyaçlara 
_göre müesseseler açılmıstır. 

1933 deki Alman Nasyonal 
Sosyalist inkilabı üzerine AI. 
manyada o zamana kadar V3r o
lan sosyal şartlar kökünden de
i!işmiştir. Alman devletinin ic
timai vardım teşkilatı. Alman
ya topraklarında hic bir kimse
nin yurtsuz, ,gıdasız, elbisesiz, 
kalmasına yer bırakmıvacak de. 
recede geniş tutulmuştur. Bu iç
timai yardım o kadar szeniştir 
ki. yabancı memleketlerde yar· 
dıma muhtac bir halde kalan 
vatandaşların bile imdadına ye. 
tişir. 

Almanyada normal zamanlar 
da da mümkün olduğu kadar 
kimsenin işsiz kalmamasına ca
lısılır. Zamanında iş bulaml
yanlara devlet hesabına bakılır. 

Bilhassa Alman cocuR;u. dev
letin himayesi altındad ır Yar· 
dıma muhtaç olan. kimsesiz ka· 
lan cocuklann bakımı, tahsil ve 
terbivesi icin hic bir eksikli~e 
meydan vermeden calışılır. 

Sıhhat meselesiyle devlet, 
cok yakından alakalıdır. Yardı. 
ma muhtaç her Alman. parasız 

Tayyarede Taşman Kayık 

Hemen heme.n. h~r gece düş 
man arazısını bomb31a

mıya ~iden Alman tayyarecile
rinin bir co~u düşmanın ate

:········································: J aponyada da içtimai yardL 
mı en esaslı bir şekilde 

RÖriiyoruz. fYazan: ŞÜKÜFE NiHALf 
······················· · ········· ·~ ··· .ı 

Burada da her medeni mem
lekette olduğu _gib i, (çocuk e
s irgeme kurumları) , fak ir tale
bevi h imaye teşekkülleri . pek 
coktur. 

Burada d ikkati ceken b ir sev. 
halkın . ictimai vardımla hük u
metten bir kac defa daha fazla 
meş,ı;ıul olmasıdır. Mesela. muh. 
taç çocuklara vardım için 12 
resmi, 27 hususi müessese var
dır ki. buralarda h imaye J;?Ören 
cocukların sayısı . d ört. beş y,:1 
e\·velki istatistiklere göre. res
m i müesseselerde 1645; hususi
lerde 3224 tür. 

Bir cok zenı?inler, yardım 
miiesseseleri acarlar. bunlara 
hazan hükumet ve imparator a. 
ilesi de vardım eder. 

Fakir hastalar icin parasız o
larak 34 resmi, 107 hususi has
tahane vardır. 

Ucuz fiyatla tedavi ı;?Örmek f. 
cin 26 resmi, 256 hususi kılinik 
vardır. 

Resmi hastahanelerde tedavi 
edilen hastalıklar senede 15,288: 
hususilerde 88.564 tür. 

Resmi kıliniklerde tedavi e
Şehrimizde, bir t'O<'llk hakım e \'İnde teda\'i giirl'n bir ~·a\'TU dilen insanların sayısı 203,668, 

hususilerde 554.095 tir. 
doktor ve ilaç bul~bilir. Al
manyada en kücük kövlü bile 
bir doktorun ,li(Özü önünde. kon. 
trolü altındadır. 

Sıhhat işlerine ait kütüpha
neler dolusu eser yazılmıştır. 

* * lngiltere de jçtimai yardım 
teşekkülünde cok ileri bir 

memlekettir. Burada da halkın 
her türlü ihtiyacını karşılaya
cak şekilde k anunlar ~apılmıs
tır. Bunlar en ciddi şekilde tat
bik edilmektedir. 

Burada kimlerin fakir savıla 
bilece,ği bir kanunla tayin edil
miş, müracaat edenlerin ,ı;ıer
cekten fakir olup olmadıkları
nı anlamak kin heyetler teşek
kül etmiştir. 

Fakirler iki türlü himaye _gö
rürler: 

1 - Fakirlere mahsus mües
seselerde. 

2 - Kendi oturdukları ev
lerde 

Bu yardımın, ihtiyac icinde 
fakat çalışabilir olan kadınlara 
is buluncaya kadar muvakkat 
bir zaman için yapılır. 

Erkeklere böyle bir yardım 
yapılmaz: erkekler yalnız hasta. 
hk, kaza, dımai?i bir malulivet 
gibi hallerde ve bakacak kimse
leri bulunmazsa yardım göre
bilirler. 

Calışmıva kabiliyetli olan er
keklere de mutlak bir is bul
mak suretiyle vardım edilir. 

18 vaştnı ı?eçen işsi;ı;lerin ih
tivaclan tesbit edilir ve bunlar 
bir sene icinde 26 hafta vardım 
ı;?örürler, bundan sonra yardım 
kesilir. 

Bunlara verilen para. devlet 
hazinesinden cıkar. 

İssizlere iş bulmak ve vardım 
etmek icin kanunlara esaslı mad 

deler konulmuş, teşekküller Pek uzak. küçük köylerde 
meydana gelmiştir. Calışabile- hastahane acmak imkanı olmaz
cek her insan bu kanundan is- sa buralara sevvar hastahaneler 
tifadc eder. sık stk uğrarlar .. 

İnRilterede cocuklara büyük Jaronvada halkın bu vüksek 
bir aliıh.-rı gösterilir. Halk ilk sefkat ve vardım duyszusuna · 
tahsil teşekkülleri son derece her şeyi hükumetin omuzuna 
mükemmeldir. İlle mektep ça· vüklemiyerek vatana szöstPrr'l i 
,i!ındaki muhtac cocuklar etraf- bu cidr' i alakı:>va hürmet etme
larında her türlü yardım ve mek kabil değil! .. 
sefkati bulurlar Evler in in mek- Yardım ve sefkat duygusu 
tebe yakınlıib. uzaklığl düsünü. pek esk i ahlaki ananemiz olan 
lür: ona göre tedbirler alınır ; b iz T ürklerde de zenginlerimi
yatmak, vemek ihtiyaçları te- zin devletten daha .evvel öne 
m in edilir: cocuğun muhtaç ol- atılmalarını dileriz. 
duğu şeyler için ana, b aba il e ı--
~;r/:~te ı?örüşülüp kararlar ve-ı ADLİYEDE~ 

5 yaşından 14 yaşına kadarı 1 I 
cocuklar. (Halk ilk mektepleri) stanbulda lk Kadın 
kanununa göre bu mekteplere 
,gider. Para alınmaz: kitaplar 
parasız verilir. 

Orta tahsilde de cocuğun aile
sini'n vaziyetine göre va hiç ki
tap parası alınmaz. yahut kıs
men alınır. 

Gıdasızlık dolayısiyle mektep 
ten istifade edemiven. zayıf ka
lan çocuklara maarif teskilatı 
ayrıca yardım eder. Bu teşek
küllere bir cok zenginler de 
yardım ederler. 

Halk mekteplerine ~iden ço
cuklar kin ucuz fiyatla siit te
darik edilir, hat ta bu siit evle
re kadar gönderil ir. 

Doğuran annenin ve cocu~un 
sıhhati pek esaslı !iekilde düsü
ııülmüştür. Doğum zamanı ya'
kınlasan, süt veren -:ınne ve beş 
vaşmdan aşağt cocuklar. pek de
rin bir sefkatle korunurlar. Sey
yar sthhat ziyaretcileri. hastaba. 
kıcıları . ebeler , doktorlar. do
ğumhaneler, hastahaneler her 
zaman icin muhtaclara hazırdır. 

Nekahat h alinde bulunanlar 
icin ayrıca evler vardır. 

Müddeiumumi 

Muavini işe Başladı 
Istanbul ağır ceza mahkemesi 

aza muavinlerinden Bedia Söyle
m ez Isfanbul müddeiumumi mu
avinliğine tayin edilmiştir. 

Bedia Söylemez Istanbulda ilk 
kadın müddeiumumi muavinle -
rindendir. Dün pazar olmasına 
rağmen n öbetçi olarak adliyede 
kalmış, geç vakte kadar gelen 
cürmü meşhut suçlularını istıce· 
vapla meşgul olmuştur. G P.nç 
hukukçumuza yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler dileriz. 

Muğlada Yer Sarsıntıları 
Devam Ediyor 

~uğla 22 (A.A.) - Iki günden 
berı buramda üç defa yer sarsın
tısı olmuştur. D iin sabah 6.50 
d ek i zelzele şiddetli idi. Halk 
yine çadırlardadır. 

şine tutuluyor ve fena halde ze
deleniyf.:>rlar. Bu .~eh4:ple he-'( azan. 
men orada yere duşmıven fa- • 

Sevim 

b ir körük, bir şişe tazyik ed il
miş hava. t a zyik edilmiş bir 
vaziyete sokulabilen bazı yi
yecekler, ufak tamir aletler i t a 
kımı. icabında işaret vermek i
çin kullanılmak üzere iki tane 
kibritsiz yanan cinsten maytap 
sandala ~iren suyu çıkarmak i· 
cin otomatik bir su boşaltma 
aleti. ka t az sonra denize inmive mec 

bur olan tayvarecilerin adedi 
kabarıktır. 

Bunu dikkat nazarına alan 

Almanlar ,gayet pratik bir ca
re bulmuşlardır. Alman tay
varecileri beraberlerinde las -
t ikten şiı,drilebilen bir kavık 
taşımaktadırlar. Bir kaza vu· 
kuunda bu kayıklar derhal : 
bunları şişirmek maksadiyle 
tasman içi tazyik edilmis hava 
dolu bir üstüvaneden verilen ha 
va ile şişirilirler. Bütün bunlar 
~ayet cabuk yapılır ve sandal 
suya indirilir. 

Bu acılan kayıfın icinde bir 
insanın selameti için elzem o· 
lan şu malzeme mevcuttur: Bir 
kere sandalın iki yanındaki kü
rek :yerlerine takılacak iki kii-
çük t ahta kürek mevcuttur. U
fak bir cep pu~ulası, sandalı ta
m11mivJe ~işkin tutabilmek kin 

Bu resimde, yazımızda me\·:zuubahs olan sandalı denize indirilmis 
hir halde göriiyorsunU7:. Bu sandaldaki aletler unlard :r ; 1 -
Kiirek, - Köriik. 3 - Maytaplar, .f - Pusula. 5 - Yelken. 
6 - Tazyik edilmi ha\'a tiipii, 7 - Su ho~altma makine~i. 8 -

ip merdh·en. 

Bu sandalların en veni mo· 
dellerinde fazlalık ola rak acı 
hp kapanan ufak b ir yelken. ve 
icindeki insanın suya inip vu
karı çıkmasını kolaylastıran ip
ten bi rmerdiven vardır. 

Bu scu;..dalların boyları iki 
ile dört bucuk m etre arasında
dır. Kayık ve yelken tepedeki 
tavvareler tarafından kolaylık· 
hı görülebilmesi icin baştan a 
şağıya szavet parlak bir sarıya 
bovanmıstır. 

İste bu gayet portatif san -
dallar savesinde denize düşen 
~iman tavvarecileri dalszalar a· 
rasmda bo~ulmaktan kurtul -
makta bir müddet icin barına
bilecek bir ver bulmakta ve 
bir çok k ereler de eğer sahilden 
cok uzak değilse bu ufak yel
ken ve i~reti kürekler sayes in· 
d e karava cıkmıya muvaffak 
olmaktadır. 

Harp Yeni 

Safhaya 

Bir 

Giriyor 
Yazan: Sabilıa SERTEL 

1939 Jıarbi mahalli harpler o. 
larak başladı, demokrasi-

lerle, fa ·ist devletlerin araların
daki zıddiyetleri halledememele
ri yüzünden umumi bir mahi:ret 
aldı. Avrupa, A!>ya, Afrika kıta
ları harbin içine girdiği halde 
bugiine kadar Amerika ve So\'
yetler gibi iki bii~· ük alem har
bin dı ında kaldılar. 

Harp başladığı zaman, fa i t 
de\'letler Amerikanın harbe J,?ir
miyeceği kanaatinde idiler. Bu 
harbin Avrupaya ait bir harp ol
duğu, Amerikanın bu da\·a ile 
hir alakası olmadığı kanaatini 
taşıyorlardı. Amerikada tecerriit 
siyaseti taraftarlarının gösterdi
ği muhalefet de bu kanaati bes
liyordu . Fakat hadiıı;at böyle in
ki~af etmedi. İngilterenin muhte. 
lif cephelerdeki mağliıbiyeti, Av
rupa kıtasına hakim bir Alman
~ ayı, Amerikanın karş1sına eski-
inden çok daha kuvvetli bir ra

kiı> olarak ç-ıkarnıa mahiyetini 
aldı. ~ •t. -

Amerika. ikti adcn A\•ropadan 
ayrılamadığı gibi, siyaseten de 
kıtasının içine kapanıp kalamaz
dı. Dünya pazarlarına iktisaden 
hakim olmak istiyen Amerika, 
hadistın hu seyri içinde biitiin 
kuvvetiyle İngiltere tarafına 
geçmek kararını ,·erdi. A\'rupada 
Fransanm nıağli'ıhiyetiyle bozu
lan A\ rupa mu\'azenesi. Ameri
ka gibi bir dc,·letin i tirakh·le 
yine demokrasiler lehine tees;üs 
etti. 

Amerikanın bu kararr, mahalli 
harpleri daha umumi, umum kı· 
talara amil bir harp haline ge
tirmi tir. Japonyanm da iştiraki 
ıne\'zuu hahsolduğu bu giinlerde, 
Almanların So\'~·etlere ka~ı bir
denbire taarruza geçtiği görülii
~·or. Fakat çok uzun bir harbe 
muka\'emet kin, Almanyanın me 
nabiini genişletmek iimidiyle 
bö)·le bir macera~·a atılması da, 
sürprizlerle dolu bu harbin için
de beklenmi)·en bir hadise olarak 
tecelli etmi~tir. Fakat bu macera, 
A\'rupada demokrasiler lehine 
bir istikamet alan muvaıenevi 
hu defa hiitiin ağırlığiyle Alm~n~ 
ların aleyhine olarak bozabilir. 
Böyle hir hadise karşısında So\'· 
:retlerin demokrasilere temaviilil 
~ıeklenebileceği gibi, Almanl~ann 
Ingilizlerle bir anlasma yapmas1 
da , ·arit olabilir. Hadiseler ne şe
kilde inki af ederse etsin, rnuhak 
kak olan bir şe~· \'arsa harp ~e
ni bir safhaya giriyor. Amerika 
,.e So,·yetler Birliği gibi iki bii. 
,yük alemin harbe girmesi demek, 
bu harbi diin;ra nizamını kökiin
den sarsacak. dört beş sene değil, 
senelerce slirecek bir yıkıhs saf
hasına sokması demektir. Artık 
bugiinkii harp, muayyen toprak
lar için ~·apılan bir harp değil, 
diinyaya \ 'C diinya nizamını kur
mıya namzet de\•letlerin kat'i bir 
boğu ınası halini almıstır. Siyasi 
ufuklar karanlık, hem çok karan. 
lıktır. 

Atletizm Grup Birinciliği 
Genel Direktör Şehrimizde 

Beden terbiyesine int ibak ede
rek Fen erbahçe klüb iinün h a
z.ırladı~ı nizamna me v ilayet u · 
mu ru hukukiye müdürlül!ünce 
tasdik edildiğinden. sarı laci
vertlilerin umumi heyeti bu sa
bah saat onda Kadıköyünde klup 
merkezinde toplanacnktır. H ar a
ret li ıteçecei:?i tahmin edilen bu 
toplantıda klübün \'eni idare he
veti seçilecek ve roor faaliv cti 
ile idare şekillerine taalluk cdcrı 
hususat h::ıkkında müzakereler 
de bulunulacaktır. Yeni idare 
heyet ine nisbeten ırenc ve soor· 
dan yetismiş k im seler in getir i· 
leccgi soylenmektedir. 

Adliyeye Katip ve 
Mübaşir Alınacak 

latınbul C. MUddelumumillOlnden: 
İstanbul adlıyesinde a1;ık bulunan 

1000 kunıs asli maaslı ıabıt kAtlplı
ğinc memurin kanununun 4 On<.'0 
maddesinde yazılı vasıf ve şartları 
hnlz daktilo ile serf yazı yannasını 

bilenler ara ındıı mü abaka imtihanı 

yapılarak mUnasipl~I almacağındım 
tıılıplerin lmtıhan günü olan 29-8-941 
perşembe günü saat on buÇUktan bir 
glin ev\ eline kadar bir dileJt~e ve 
c\ rak ı mUsblteleriyle htrınbul adliye 
encümeni rci llğlne müracaat etme -
lcri, .,.. 

latınbul MOddeiumumifl!llnden: İs
tanbul adliyesinde açık bulunan tı4' 
ner kuruş asli maaşlı mObaşirUkler 
memurin kanununun 4 üncü madde 
sinde yazılı vasıf ve şartları haiz o 
!anlar arasında mOsabaka lmtlh n 
vapılarak münasiplerl almacal!ıncl:ln 

taliplerin imtihan günü olan 2i /fl 011 
Cuma glınilnclen bir g(ln ev\ f'l n 

k dar bir dilf'k çe ve evrakı mu ı, . 
tclerlyle İstanbul adl ıyc cncilntcni ~c
lsll~ne mOracHt etmeleri 
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Hitler'in 
Mesai• 

ettiği gibi, nihai gaye olarak da ha
kiki bir millet camiası kurmayı he
def ittihaz etmiş bulunmaktadrr. Bu 
politikanın başardığı işler biltiln diln 
yada emsalsiz muvaf!akıyetler teşkil 

etmektedir. 

( Ba~ tarafı 1 incide J I Bu s~rait dahilinde, Almanyaya 
.. karşı bır çemherleme siyaseti takip 

uygun yeni bir hamle verecekti İn
giliz gazeteleri bu vazifenin kıı~det
tiği terakkilerden, taktik mlıliihaza

larm sükutu emrettigi noktalar mu,,
tesna olmak ilzere bahsettiler. 

Almanyanm şark 
hudutlarında Sovyct 

tahşidatı 1?~ 8 de Alman~'a munhasıran ı eden Büytik Britanya siyasetini ön
fah11ı nıfaklardan dolayı mağlüp \emek maksadivle tcşcbblısatta bu_ 
::ılmuştur. ~eticelı::ri dehşetli ol- lunması icin !fl39 Ağustosundıı arzum Bu gayretlerin ilk rım neticeleri 
:nuştur. M~ı.nh_asıran İmparatora hiliifına Naz.ırrmı Moskovııya gönder- 1939 sonbaharı ile Ultn ilkbalı~rmda 
ve ?nun r~.ıımıne karsı harbcdil·· dim. Bunu, yalnız Alman milletine görüldü. Yalnız Finlandayı degil, av
:iığ~ ~uraıyane bir tarzda söy - kar~ı yüklendiğim m.-~uliyeti diişii- ni zamanda Baltık mcınlek('tlc>riıı l de 
·:~ıldıkten sonra, Alman ordusu nerek yaptım. maamafh her ,;;eyden askeri hakimiyeti altına alınıya ha -
;ılihın~ bırakınca, Almanyanın en·el \'e her seye rağmen, d('vnmlı zrrlanan Rusya, bu niyetini gi.ıliinç 
muttanden tahribi .başladı. Bir bir anlasmaya ,·annak ümidivledir ki, olduğu kadar da yalan olan bir ba
Ei'ransız ~evlet adamı Almanya- böyle bir harekette bulundum. Bu haneve istinat ettirerek mezkur mern 
:la 20 mılyondan fazla insan ol- mretle yaomıya mecbur kalacahnız leketleri yabancı tehdide karşı hima
~uğunu, yani bunların aclık has- fedakarlıkları a7.altmak gayesini de ve etmek veyahut bcvle bir tehdidi 
talık veva muhaceret suretivle takip ediyordum. önlemeJc istediğini bilr!irdi. Bu. b lt
~:tadan kaldırılması lazım geldi- Almr.nya Mo~lı.:ovada, yukarıda is- tabi, sadE'Ce Almanvayı Mihdaf edl
~ı volundaki sözü harfiven ta - mi geçen araz.I ile memleketlerin Lit- vordu. Çünkü Baltık topraklarına gi
ıakkuk eder ,gibi ~özüktü~ü bir vanva mii~le<na olmak iizere. Almıın 1 

rebilecek ve orada harbedccek. Alman 
mda, Nasyonal Sosyalist hare - c;iyasi menfaatlerinin haricinde kal- vadan baska bir de' let ta"'avvur edi
iteti Alman milletin.in birli~i e- dığnıı resmen bildlrmistir. Bundan 1emezdi. Buna rn(ımen si.lkfıtu muha
;erine giri!llniıı; ve bu suretle Al- başka lngilterenin T'olonyrıyı Alman- f«zava mecbur kıılmıstnn 
nanyanın kalkmmasını hazırla - vaya karşı harbe sürükliyebihnesi ih- Fakııt Kr<'mlin zimamdarları, aMt-
nıv~ baslamıstır. !imalini dP.rpl~ f'<len hııf'u~ı bir itilaf ·~ın veni bir ııdım daha attılar. Al-
Almangagı rember içi.ru! da yanılrnı~tı. Fakııt bundrı da Al - mmıva doı;tluk ve hattı\ ızııranti mu-
alnıak "in gagretler.. man iddiaları ordularımızın başardığı ıhedesi adı verilen muahede hiikilm-

M lletlmbıln mtırap. aefalet ve en işlerle kıyas kabul etmlyecek dere - !erine tf.vfikan, sark hudtıdundakJ 
cede + ... 'ırflt ,.,.il'"'" h•''""ll•n .. du. 'utalıırın bf\Tftk bir kııımmı flkbahar-

~ zillet senelerinden sonra milleti- Sovııetlerin Litvanya :ia .rerl cPlttiıt ıurada. Rus kuvvetle-
ni%hı kalkınmHı münhUJran dahJU • hada pd 1..-LL ,.1 •• rinin tııh•idat:ı bas] dı, Bu tahsldat 
18 ,.. m11br. Bilhaaa İnldlte- RUl5~ftufl one qııcalc AlmanVRva kar'1 bir tP.hdit o~ 
~ye ne taallOk ediyordu, ne de onu ıürtlükleri talep lPrıık tefsir edilebilecek bir vüııııt ar-
ıehctit e:rl Yordu. Almanyaya karşı >'edi:vordu. o zaman bl-ftt 'Molotof 
ıı:ln \19 eentber 81)'11.ti dahilden ve N01Yıınal Sos7ıılbıtl"1', ~ .... 
urieten c!erhal basladı Tarafımdan istenilen ve Atmıın tarafından noılan beyan11ta g6re. da-

......___,_ · mllletinin menfaati n'"mına aktedi - tıa 1940 ilktıahannda yalnız Bııltık 

.u.nıvaratlar, Boltevlkler Te milr- "' 1 !eciler arasında bir 1Uikut tefkillh len bu muahedenİl'I nPtkf'leıi, bahis 'llem .-lcetlM'lndf' 22 Rus hrkası bulu-
ru 1d Bun "'"'VZllU olıın· m..,..1 .. ketlerde v<ısrvan rıuvordu. Rus hOköm1ttl, bu mem1e-

na u. un Yerine hedefi yeni 't-etı- ahalisi tarafmd"n davet ectn-
'lm h l1ı: hOkö -'.lm'""'r kin blThsııısa alhr olmuıı _ ~· .. 

an a metinin lefekkülü- dilini •orulmaksı7.m lddl11 .aı•ı'nden 
ıe mini olmak ~ Almanyayı tekrar tur. KOeük ~tt<'il~le kQçilk ııamıt - _, ç••ııır 
Dttidanı&Iıta ve lefalete atmaktı. Bu 1ttrlardan ve itcflerden t-kkül edt!n mezk6r lntalarm bu memlekf'tlerdekl 
ıntitrnuyonal nılkut, kaderin nime- ve 3'31'1ftl mtlvonu bol bol uan bir rnP.vcudivetinln Almanyava karn hir 
:ine nail olanu:ran ve ıinlilk ekmek- 'Alman kOtle!ll. hudubuz bir ııefııle _ nümayfı tevkil ettiline ş(lohe yoktu. 
!erini çok ~tin mücadele pahasına tin tPhdit ettiii yf'nf bir rejimden Askerler UMO ydmın 10 'MaYll!mda 
lı:azanmak mecburlyeüncle kalan mil- 1turlnlmsık irin yerl~11ıı:lerl menıı .. - earntıı Fransız - fncriliz kuvvetlerini 
ıetlere de tevcih edllm stfr. 1tet1m bfr iki .-fhı irfnde tet"kf'tm .. lc ezdikten sonra sark hudumuzdald 

tJte Almanpp olduju libi, bil _ mecburfyetlnde lrıılmrstır. Bu reUmln Rus tahsidııtı miltemııdfyen artan nis 
'.lasaa balya ve Japonya;ya da bu dön- •rfte tam bir lnhfd11ma m11hköm ol- betler dahllf"ı'te devam ebniı ve nl
nanın nimetlmnden ı.tıfade etmek •foluna da fftolıe yoktu. Buna raf - havet tehditkir bir mahlvet almrııtır 
ı kltı nıcldolundu veya mflmanaat e- men binlerce Alman ortadan kaybol- Bu aıartlar altmda ve Boiıevik tü~ 
i ldl. Bu m netler arasında kurulan "11. Bun1ann muıtaddenıtmı veya ne- menlerinin müthis tahs'dah karşısm
' rlilı:. kendilerine ~artı 1ervetin ve relerde buhınduklannı &trenmek asla da evelce de bhı;ok defa istillya ul
mvvetin tqkil ettili dünya koatı.i- mOmkOn olmadı. Bunlarm fclnde en nvıın ıprk vi1Avet1erlmh:I himayesiz 
rnnu mOvaeehesinde mqn\ bir mil- awalı 180 Alman tebaan bulunmak- bırakmak mesuli:vetini Almanya men 
t faa hareketinden baf)ta bir .. ,. de- tadır, BotGn. bu hWilelft kaqıamda faatiM olarak 1940 Atustosundan iti

cltr. ben 1U11tum Cftp1cil 9USlll1" mecbur- baren ilzerime almayı dolru bulma-
Fakat daha 19ll da _ Amerikan dum. COnldl daha lSnce de 1167~tm dun. Fakat bu vaziyet karşısmda ver

Jenerali Wood'un Amerika Parıt- dbl nihai bir udQmaya ve kabil dfitim karar İngiliz - Sovyet lşbirll
nentotu Eneflmenlndeki l!ade.inde oldutu takdirde, ebedi bir anlaşmaya linin istihdaf ettlfl m11ksadı tahak
ıöylediii libl _ Cburchill. Alma1\7a- varmak anusunda ldJm. Buna rat- truk ettirmtı ve bu suretle sarkta mil
t n çok kuvvetlenmekte oldujunu ve men Polon71dll ileri hareketimiz ba•- bim Almıtn tahsidatı yapılması icı:ıp 

naenaleyb bnhaa llzmı ıelcUiini tar ballamaz Bo}JeYik zimamdsrlan, etmlliir. Bu vazivet kanısında Alman 
:ıenn eıtmlltlr aktedıten anlaşma hllAfma, birden. lrumandanlıfr bilhassa haVAcdık sa-t• yuınd~ Alinatl78 al..,-hlae bire LitTanyayı talep ettiler. hasnda, Pn>ta harl:>i ee'Zrl bir sure-t

ki çemberl.aıe ..,_. ele abnual& Alman,.., Llw~ Jaa1 etmen te bltlmlenln blltfln mesuUntınl n-
\lman:ranın bu Jelli imhasına başla- Mehir -- •klln4m •oh...._ aıdıMtı~ tıtak zamanınpı ıeldiline hillıanolun- Btından başka Almanya Litvanya hil- tıır. Bu h;ıl lııe yalnız fnemz sivas"-
ıu. kt\metinf b67le blr m11kııa4a ll'A~ tinin ~ Sovyet siyııııetfrılıı de kol-

Bu mabeaa ppdan Jalan -.rl- ula ça1"1!ladılı gibi, bllAkla, o za - ladılt mıoksada 1rm1uştur. Cilnkfl rte
ratm tlblyesl IU ldl: Diler milletle- manki Litvann hilldlmetinln. is(al rek İıwfltere, .ftn'lı:Sf' ~nvvetler Bir
in tehdit edllmekte olchıiunu siyle- maksadiyle A lmln lntalannm &6n .. Uit bu 'ttıtl'bi kabil oldufu bda,. u
nelr; praritf ve 7ll'dım valtleri:rle bu derilmesi hakkmda vAJd taleblnl, Al- 'l'!Un silrdilrmek ve bu suretle biltiln 
nilletıert ele almak ve dilft1'& bar- man llJ"Wtlnla ~ twafblt .\vıuı»a.YI zııı'"'1eta1'8k ,rttikce artan 
, nde oJdutu ıibl, bunları Alma~ etmedflinden dolayı reddebniştir. llfr kuvvetsizllle dQşıırtnek niyetinde
,871 kaJ'l1 :yürütmek. Bu llW'etle in- Buna raiınen bu yeni Rua talebine dirler. 
tiltere. 1939 ~J1.SJ ile Atustos ara- mutavaat ebnet arurtUne ~ - Sovyetler .Blrlltf tarafmdan Ro -

nda bütan d'1n71
7

a Litvanyanın, dnn. Bu taleı>, mntemadlven tekrar manyaya tevcih edilen tehlikeli hü -
~n. Letonyanm, l'lnıtndanm, edilen bir ıO~ yeDi tantaJların bq- cumdan maksadm da yalnız Almtan-
3esarabyanın. Ukranyanm dojrudan lanneı oJmustur. yanm delil. biltOn Avrupanui lkbS!l
lolnı7a Alma1Jya tarafmdan tehdit Polon7ada kazanılan ve mOnhası- dl hayatınm mühim bir i1ss(lne el .tt
ldllmekte oldulunu 

7
a:rc11. Bu libl ran Ahun ordulan tanflndan ka - mak veya başka bir ihtimalde bu ils

nemlek~den hlr klllJU, bu suretl.e sanılan zafer, beni PJ'P d"letlerlne sO tahrip etmek olduıtu nihııt bir tah 
uındi1erlne verilen pranU vaitlerinl venf bir nDl tekUft 7RlXft171 sevket- Ulle anlafdmaktadn-. Fakat 1933 den

bul etti Te blSylece Alman:va ale:r- ti. Bu teklif beı'.melmllel ve Yahudi beri, sonsuz bir sabırla Avnıpanm 
ndeki ~ cephesine 1eçm1ş ol- herp tshrlklteıtan tarafındın redde- cenubu prldsinde bulunan devletle-

lu, dildi. Bu redde •bep, lncJlterenln rl tlc.fretine kazamnıya gayret eden 
Bu 9e'1'8ft albnda nlnız tnezk6r Almanyaya klll'll Balkanlan ve Sov- bilhassa Alman:ra olmuştur, Bunun 

nem1eketlere ft onlarm hakGmetle- vet Rusyayı ihtiva eden bir blok vtı- içlncDr ki. bu devletlerin kuvvetlen
:ine tıWUz tddlalamun 7aıan oldu- eude ııetf rilebflecetf hakkmda hAlA mest ve bu mmtakada Asayişin hfl • 
tunu blldJrmek delil, ayni zamanda llmft beslemesl7dt. ffte bu fe"&lt da- 1dbn sOrmesi en bü:y(lk menfaatleri.
m bQyllk şark dev1ettnf menfaatle- hffindedlr ki. Londrada Sir stafford mlz icabmdandn-. Romanyanın Sov
rlmldn hudutlannı dair aleni ve Crfps'ln Moııkova,._ Büyük Elci ola- niler Birliği tarafmdan iııtillsı ve 
resmi beyanatla mutmain eylemek rak ıısnderllmesfne karar verildi. Str Yunanlstanm fngiltereye t!bf bulun
ınesull,-ettnl kendi vtedannna ve Al- Crfps'e, İndllz - Sovyet münasebet- ması bu mmtakalan kısa bir zaman
ınan mmetınJn tarthlne karp denıh- terini yeniden tesis ebnlye müsait bir da umıanl harekAt sahnesi yapmak 
te ~'Ye mııdmr ~flm formül 'ftlrildl, Bu formM mnlr6r ı tehllketine manız bD'akmlfb. Pren-

Soogetlere Wf' "takip manaaebetl..., İnlilia menfaatlerine sfplerfmlz ve ltlyatlanmız hlıtftna o-

Nilen al11aael 
Nuyonal Scıs7alfatler, _ 
Zannederim ki, bir aOn almak mec 

buri7etinde kald.ıtnn bu kararm be
oım için ııe kadar acı ve müşkül ol
dutunu hepiniz hlaettinlz. Alman 
ınlllett, Ruayayı teşkil eden milletle
re karıı hiçbir zaman hasmane duy
ıular beslememiştir, Fakat Mosko -
vanm Yahudi - Boltıevik hükümet-
leri yirmi seneden fazla bir zaman-
danberi J'alnız Almanyayı delil, bü-
tün Avrupayı ateıe vermek için mü-
temadi 181Htler sarfetmitlerdJr. Al -
man;ya, kendi NU)'Oftal Soa7aliat a-
kidesini Ruqaya 86tf.lrml7e ula te-
febb41 etmemittlr. L&kin Moskovanm 
Yahudi • Boleevfk hllkt\metlerl, hl-
kimlyetlerlnl milletimize ve Avrupa-
am bUUlıı milletlerine cebren kabul 
ettirmek lein tasılaaız blr surette ı;a-
bpnllf)ardır, Jlem bunu ,._ınız enteı-
telttüel sahada dejil, fakat her .. ,.. 
den evvel ukert sahada ve devlet 
bmı,....inde kabul ettfnnl7e utrattı-
lar. Bu rejim hangi memlekette faa-
liyet sahan bulmupa orada ancak •-
narlf, sefalet ve açlık büküm silr-
milftlir. B671e blr vazhr.t karfmn-
da, ben yirmi senedenberi, asıarl de-
recede müdahalelerle ve hıtihialltı -
mızı hiçbir veçhlle baleldar etmeden 
Almanyada yeni blr IOIY•lllt nizami 
laımuya çalıft:ım. Bu nizam yalnrı 
jpizlitl ortadan kaldırmakta Qlrna-
dı, ayni zamanda lfçileri ıfttiqe mfl-
tezayit b r nbbet dahlllnde lalerlıdn 
semeresinden de mllstefft etti. Mille-
timizin bu lktısadt Ye içtimai tetkt-
•tıenma 7...U aut ve, :JCln'1'9 lh-
tlWlarmı al.stemaUk bir .. ette izale 

TAN 

larak hadiselerin bu suretle inki~ar 

etmesinden meı:ul olan o zama~ki 
Romanya hükumetine miistacel tale
bi üzeri.ne vaziyeti korumak için Sov 
vet tehdıdine mukavemet etmemesini 
\"e Beı:arabvrı:vı terkctmesini tavsive 
C'ttim. Maamafih, Rumen hi.lkiimeti 
milletıne karşı bu mec;uUvcti teka -
bul edebilmek için taviz ~l.<ırak, ge
rive kalan Rumen topraklarının dn -
kunulın::ızlığmın Almnnva ve itııly;ı 

taraCırıcfan .ııaranti edilmesini şart 

ko mmtur. Bu garanliyi istemiverek 
w•rmivc rrın olcluın. Tcreddiidllnıe 

c::ehf''1 ru idl: Almaııv:ı b"r .ııa ranti 

verdi~i takdirdt>, v~adini tııtmıya 

rııechur kalacaktı. Biz ne f nıtiliz. :ıe 
ciP Yahudiyiz. Son dakikada vahim 
bir taahhüt altına v,irmic: oımnkla ı,e
rabf'~, "bu mınakad21 c;ı1lhe hizmet ct
mlc: nld• itıı...,ıı 7;ınnl'~ı,.nnım 

ıll olofof'wı Berlin ziyareti 
Fakat bu mec;eleleri k ti bir su -

rl'tte hrlletrnek ve Sovvetler Bir!H'•i
nin Almanyaya kn rşı aldı"ı vaziveti 
ııvdmlatmak için de Sovve'lf'r Bir
liğin in şark hududumuzrla devamlı 

bir surette yaptı~ı f'lhc;id:ıtrn trızvikı 
altında hıılunarak Molotofu Berline 
davet ettim. Davettrne icabet eden 
Sovyet Hariciye Komiseri, aşafıdakl 

dört meselenb~ tavazzuhunu ve bun
lar ha1ckında .Almanyanm muvafaka
tini talep etmiştir: 

1 - Sovyet Komtııerl, . Snvwtler 
Blrlili Romap:raya hücum ettiti tak
dirde Romaııyaya verilen garantinin 
tatbik edilip edllmiyeceiinl benden 
sormustur. 

Bu suale asalıdald cevabı verdim: 
Alman garantisi umumidir ve bizi 

baflamaktadrr. Herhalde Sovyetler 
Birliği, Besarabyadan baeka Roman
yada mE"nfaatleri oldulunu şimdiye 
kadar bize bildlrmem{ftlr. Zaten Şl -
lllJ\ll Bukovinanm i11ali verilen te
minata muhaliftir. Bunun için Sov -
yetler Birllfinln Romanya:va kal'$1 
birdenbire yeni maksatlar be1leyitini 
derpiı edemezdim. 

2 - Molotof Ru157anm yeniden 
Finlanda tarafından tehdit edilmekte 
olduğunu ve bu tehdide mOsamaha 
etmemiye azmettiitinl s6yledikten 
sonra, Almanyanm Finlandaya hlc:blr 
muavenette bulunmama:rı \'le her 
"eyden evvel, d"ğer Almıın kıtaları -
l"m yerini almak il7.ere Kırkenes ts
tlkametinde Finlıındadan .ceçen Al -
man cfizıibımlannm derhal wen atm
maınm kabul edip etmiyecefiml bana 
sordu. 
' Ben, bu suale su ıekllde Ol!'V'ap ver
dim: 

Almanyanm Flnlandada hiçbir si
yasi emell yoktur. Alman h0k1lmetl 
küçük Finlanda milletine karp yeni 
bir Rus harbini tasvip edemez. Rus
faDJI\ Finlanda tarafından .. 1-bdit e
imiff~~ jl"İ Wf ~ ,.e.. 
niden harp harekAtına sahne olması
nı istemiyoruz. 

3 - Molotof, SoyYet Rasyanm da 
Bulgarstana ırarantf Yermnine Te ba 
maksatla muldlr memlekf!te Sovyet 
btalan ırönderilmeiine Almanyanm 
razı olup olanuyacaimt sordu Ayni 
zamanda bu vesile ile Bu!pr Kralını 
tadretmek niyetinde oldutumı da tu
rih etti. 

Cevaben, Balcarlıtanm hftktlmran
bk haklanna uhip, milıtaıııil Mr dn
let olduğunu ve Roman~ Alman
ndan talep ettiii ırtbi, Sovyet Rm
yadan ıraraııtl lstediiine ..tlaf bulun
madıfmu söyledim. Aynca bu mesele 
halı:bnda müttefiklerimle ıröriişmek 
mecburiyetinde bulundufumu llbe et
tim, 

4 - Molotof, SOYYet Rusyanm Ça
nalrkaleden aerbestçe ır~ye kat'f 
surette muhtaç oldufunu Ye kendi hi
mayesini temin makucliyle ÇanaJı:lı:ale 
boian ile Karadeniz botuı 1ahlilerl 
üzerinde ban mfllılm Usler ltıral etmek 
istedtfini ıöylecB .e Alman)'Bnm bu 
husust,a mutabık olup olmadıfım sor
du. 

Ba llllle cnaben Alatan711nm, Kon
tenuı: mubveleehıde Karadenbıde 18• 
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hildar dev.letler lehinde ta~ilit yapıl- Sovyet - Anglosakson suikastinin tı- 1 ~I 
masına daıma taraftar oldugunu, fakat hakkukuna mani olunmuştur Maama-
Rusyanın boğazlar üzerinde üslar al- fih Sırp tayyare subaylar.i Ru.syaya kaç • 
masına rıza göstermekten imtina et-, mışlar ve burada derhal müttefik gi-ı 
mekte bulunduğunu söyledim. bi karşılanmışlardır. Yalnız, mihver llı9ıll!'mllıılllllll 
. Bu ~eselede Almanyanın mesul şe- devletlerinin Balkanlardaki zaferidir • 

fı ~rfatıyle, fakat ayni zamanda me- ki bu yaz cenubu şarkide aylarca sü- BUGUNKU PROGRAM 
denı~e~ ve kültürün şuurlu IJ.'r mü- recek muharebelerde Almanyay1 meş
~essılı ?aysiyetiyle ittih~z edebilece- tul etmek ve bu esnada Sovyet ordu-
gım yegane hattı hareketi tuttum. !arının tahş.idatmm tamamlanmasını te 

Ronumya hadiseleri ı·e mln etmek planına mani olmuştur. Bu 

Belgrat hiikiimel darbesi sur~tıe_ s~.v~etler Birliği, hazırlıkları-
. . nı ılcrı goturmeyi ve sonra da lngil-

Bınnetı~e Sovyetlerin Alrnanyaya 1 tere ile birlikte ve Amerikad"ln mal
karş! fa~l~yeti ?lha kes"f bir mah'yet zeme yar<lrm1 görerek Almanya ile t
aldr~ı gıbı yenı Romanya hüktımetiııi talyayı boğmak ve ezmek üm"d.i de 
dahılden yıkmayı istihdar eden bir fa- idi 

1 

n 

alıyet de he~en kendini göstermiye ''Suikaste kar ı koymak 
başladı. Aynı zamanda propagında ile Ş 
Bulgar hükümetini devirmek iç·n te- 8lrası gelmiştir,, 
şebbüse geçildi ği göriıldü 

Rumen lejyonerlerinin .az olgun ve 
~aşkın kafalarının da müzaheretiyle 
Ruslar, Romanyada devlet reisi Gene
ral Antonescu"yu devirmek gayesini 
istihdaf eden bir hükfımet dubesini 
tatbik mevkiine 'koymıya muvaffak ol
dular. Ruslar bu suretle memlı i..'btte 
karışrkltklar çıkararak me~ru hükil
meti ortadan kaldırmak ve Alman ga
rantisine ait vaadin iılemeai ic:in li
zım &'elen şartları izale etmek h(defi
ni de takip ediyorlardı. 

Bütlin bunlara raimen, dalma sü
lı:Utu muhafaza etmelı: suretiyle 7apa
bileceiim her şeyi yaptım. 

Bu tqebbüs akamete uirar uğramaz 
Rus btalanmn şarlı:i Almanya hudut
lanndalri tahıidatına yeniden hız ve
rildi. Zırhlı teıekkiillerle paraıütc:ü 
cüzütamları, sittikçe daha fazla mik
darda Atman hududa yalanlarına nak
ledildi. Bu harelı:eti mezlı:Ur hududu 
tehdit eden tehlikeyi arttırdı Alman 
aslı:erleri, bütün memleket ~ibi, bir 
kaç hafta evveline kadar hiç bir zırh
lı veya motörlü Alınan fırkasının tark 
hududunda bulunmadıfıru pek iyi bilir. 

Fakat bütün P.tırtma ve ıizleme ma 
nevralarma raimen bir emri vaki ha
line &'elen İngiliz - Sovyet koalisyo
nunun tahakkuk etmiı bulundurun• 
hükmetmek için bir delil daha li.zım
dı, Bu delil Yugoslavya harbinde ken
dini &'Österdi. Balkanları sulha kavuı
tunnak için son bir te,ebbüste bulun
dufum ve Muuolini ile bir anlayıı 
zihniyeti dahilinde ifbirliii yaparak 
Yu&"oslavyayı iiclü pakta ırirmiye da
vet ettiiim sırada İngiltere ile Sov
yet Rusya, i.şbirliline taraftar olan o 
zamanki Yuc<>llln hiilı:Umetini bir ıe
ce iclnde deViren darbey.l...el birl"fi ile 
hazırladılar. Filhakika buıün Alman 
milletine söylenebilir ki, Almanya a
leyhine tevcih edilen Sırp hükOmeti 
darbesi İnciltere tarafından olduiu 
kadar Sovyet Rusya tarafmdan da tah
rik Ye teevik edilmlıth:. Bu ba&e ............... ....... , ... ..... 
yet zimamdarları bir hatve daha ileri 
aittiler, )'ani sadece hülı:Umet darbesini 
hazırlamakla iktifa etmediler, fazla o
larak bir kac etin sonra yeni hülı:Umet
le Sırplann, Balkanlann istikrara lı:a
vuwmauna mukavemet uimlerini teyit 
eden ve onlan Almann aleyhine tah
rik eden mabut dostlulı: muahedesini 
akdettUer. Bu alelide bir &'Öıteriı te
şebbliltinden ibaret defı1di Mo6ova 
Sırp ordusunun umumi tefe;berllkt yap 
maaını talep etti. Ben bil& ıüldltu 
muhafua etmek Hinmuna kani oldu
tam hir aanda Kremlin zimamdarlan 
daha ileri &ittiler. 

Alman hiik6metl, SOY)'etler Blrll
linln Sırbiıtam Jtat1 surette harbe et
riiklemek için Almanlara kartı kulla
mlmak here Sellnik ::rolu ile, eillh, 
ta)'7U'e, mihlmmat vesair harp mal
zemesi ır&ıdermeyl vaadettitini isbat 
eden vesikalara maliktir. Bu hadiıe, 

tam JaPoll hariciye nazın Matsuoka'
n nJha hldim olmalı: Omidi ile Japon
Soyvet mfinasebetlerindeld ırerginliiin 
izalesine çabpnasını taniye ettitlm 
bir anda vuku bulmuıtur. 
Mtinhuıran emıalıl.s tfirnenlerbnlsln 

Uııkip iserfne ıfiratli ileri hareketi ve 
Selblk'in saptı netiçeıindeclir ki, bu 

Bu suretle Moskova, dostluk p,ktt
mızın hükümlerine menfur bir sekildc 
ihanet etmekle kalmam•ş, fakat bunla
rı yaparken Kremlin zimamduları son 
dakikaya kadar Finlinda ve Roman
ya vakalarında olduğu gibi zahiren ma 
ı-.nmane tekzipler neşrederek harice 
karşı bir sulh ve dostluk tavrı takın
muşlardır. 

Şimdiye kadar hadselere sabırla sll
k6t etmek mecburiyetinde kalmııtım. 
Fakat ıimdi, beldemelı:, bilerek seı cı
karmamalı: bir hata teıkil edeceği cibi 
Alman milleti hatti bütün Avrupa a
leyhine bir cürüm olur. 
Şimdi hududumuzda tahminen 150 

Sovyet tümeni bulıuımalı:tadır. hafta
lardanberi yalnız hudutlanmu:a kar11 
defil, Avrupanın timal münteha1111da 
da tecaviizlar vulı:u bulmaktadır Ro
manyada olduiu cibi buralarda da 
Sovyet ta:narecilerl. ıüphesiz bize 
şimdiden bu topraklara sahip oldulıı:la
rrnı cöstermek için olacak, hudutlan 
nasap itibara almaksızın uçuılar )'BP
mktadırlar. 17-18 Haz.iran cecnl Sov
yet devriyeleri yeniden Alman toprak
larına girmiı ve ancak ıüreldi bir a
tetten sonra püskürtülmüşlerdir. 

Simdi, harbin müsebbipleri olan ,.._ 
hudi ve Aqlosaksonlarla, onlar lı:adar 
yahudi olan Mosltova Bolıevilı: merke
zindeki zümre tarafından hazırlanan 

suikasta brp koymak .samanı ıreJ

miıtir, 
Alman millett, 
Su anda öyle bir tahşidat yapılmak

tadır ki, büyüklüğü ve üzerinde yapıl
dığı toprakların ıeni,Uii itibariyle 
!}imdiye kadar dünyada görülen tah
ıidabn en büyüğüdür, Finllndah ar
kadaılan ile itbirliii 7apen Nanik 
muharip ve galipleri buz denizi 1ahil
lerinde duruyorlar.Norveç tahtının ku
mandası altında bulunan Alman tü
menleri kendi mareıallerinin emrin
deki Finlinda Jturtuluı mücadeleleri
nin kahramanlan ile birlikte Finlinda 
topcaiım mütterelcen müdafaa ediyor
ı., .... tar'~ ~~ prkl Pcu .. 
yad'an KarPatlal'a b&r mamal:tac'lir .. 

Prut'un iki byı11ndan ve Tunan~ 
•taiı byıaından Karadenis ubilleriDe 
'kadar olan bölgede Alman ve Rumen 
aılı:erlcri Romanya devlet reiıi Gene
ral Antoaescunun lı:umandaaı altında 
bulunmaktadırlar. 

Bu cephenin vazifesi, artık tecrit e
öılmiı memleketlerin lıima)'esi defil, 
fakat Avruparun emniyetini Jı:onunak 
ve kttadalri bütün memlekeUerl mıı
ht.faza etmektir, 

Binaenaleyh buırGn Alman:nnm ve 
milletimizin mukadderat Te ltiıini 
ıeır.r ... askerlerimizin ellerine tevdi et
miye karar verdim, Bilbaua mühim 
rlaıt bu. mücadelede a1lah bize mufıı 
ollan." 

Nikah Merasimi 
Büyük Millet Meclisi Reis Ve

killerinden Şemsettin Günal
tay'ın kızı Seniha Günaltay ile 
şehrimizin. tanınmış tüccarların
dan Kadri Kançal'ın ollu Vedat 
Kançal'ın nikah merasimi Şem
settin Günaltay'ın Erenköyünde
ki köskünde 22 ' 6/ 941 pazar gü
nü güzide davetliler arasında ic
ra edilmiştir. 

7.30 Program 
7.33 Müzik (Pi.) 
7. 45 Haberler 
8.00 .Müzık (Pl.) 
8.30 Evin saati ... 

12.30 Smı t ayarı 

12.33 Şarkı ve 
türküler 

12.45 Haberler 
13.00 Miızik (Pi,) 
13.15 Şarkı ve 

türküler 
13.30 Müzik (Pl.) .. 
18. 00 Pro_gram 
18.03 Fasıl 
18.30 Memleket 

postası 

19.00 Mehmedin 
saati 

19.15 Zeybek 
19.30 Haberler 
19.45 Cazbant 
20.15 Radyo ga.• 

zctesi 
20.45 Haftanın 

türküsü 
21.00 Ziraat tal'' 

vlmi 
21.10 Şarkılar 
21.25 Hoşbel 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pl.) 
23.30 Kapanış 

YEFAT 
Müteahhit Cevdet Cebe'nf!I 

annesi Bayan Ayşe Cebe dün 
lahın rahmetine kavuşmuşt 

Cenazesi bugünkü 2616 1941 
zartesi Maçkada Atiye IO 
Mustafabey apartıınan ikinci d 
iresinden ıaat 17 de kald 
Te$Vikiye camiinde ikindi 
zı kılındıktan sonra asri me 
lıktaki makberetine def111KiUM1111• 
cektir. 

Cok dindar ve iyi lcalbU o 
merhumenin ziyaından do 
kederli ailesine tazi~tl.eriı~• 
beyan ederiz. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 Bnelde) 

line sreçflti sumedllen Polon 
istihHmf~ Alman taanu 
nu - muvakkaten dahi olsa - d 
durmak ve geçiktirmek bnllitl!• 
lannı temin etmiştir. 

Almanya ile Sovyet R11!1178 
rasmda başlıyan bu büyük m 
cadelenin geçireceii safhalar 
nihai neticesi hakkında timdi 
den hiiküm vermek miim.k 
değildir. 

Ancak Rovyet kuVTeflertl\ 
diler sahalarda müdafaada 
lara.k veya geri çekilerek bil 
kuvvetleriyle, Alman 1ıarp 
khıeshıhı can damn i>laa 
~~Kieteac 
Tuna ağızlannda ve dller 
hirlerdeki petrol depolal'llh 
tesisatım tahrip etmeğe p.lıp; 
caklan tahmin edilebilir. 

Fakat en mühim olan no 
bu yeni vaziyet karşmmda t 
~lterenin ve Ame."ikanm ala 
eakları vaziyettir. 

Bu yeni vaziyetin lngllte 
de ve Amerlkada bftyttk 
memnuniyetle kar§11aııaeaiı 
hallaktır. 

Amerika lyanmc1an MI 
George'un ıu heyaııatı b 
te7it etmektedir: 

''Ba vaziyette AlmaDJ' 
bir kaç ay ~nde istila 8nddl 
den vaq~i söst:ern•• 
Ingiltereye ve Amerikaya ha 
lanmak gmanmı 1>aaJuıaakta 
dar.,, • 

Sa1Ah17ettar lnaflls ft 
merlbn hfiktmetlerlnln 'ba 
yük h&dlse hakkındaki kan 
larmı bildl"ffltl haberler hen 
gelmemfttir. 

• 

Çeviren: Ba • Ça No. 58 
lerimi çizmiye çalışacağlm, dedi 

. 
dumanlı salonuna g_irerken Nina: _. 

-: Evet ... dedi. Oyle galf?a, insan birisini çok 
sevıncer noksanlarını da aynı derecede seviyor. 

Bu onun, "3 üncü derece .. sorııusundan ilk 
Jedişiydi 

Kontes: 
- Ne düşQndOn, yavrum? diye sordu. 
- Nina ... itte dilfündüğüm. Durmadan, e11n:ı. 

meden, Nin« ... Nina ... Nina ... 
Bir an sustular • 
Kontes, koyu renk şarabı bardaklara doldura 

rak: 
- Bir daha, böyle maymunluklar yapayım, d 

me! dedi. Yoksa, açıklar livasının kaldığının r 
midir, çünkü ben, işten ancak ıenede bir defa iZ 
alabiliyorum .. ~ 

* • 
Erik yine o e~i köşesine çekilmişti. önüne ba

kıyor ve hararetli, hararetli bir şeyler çiziyordu. 
Onların içeri girdiklerini görünce, o her zamanki 
haliyle, bütün yaptıklarını yine avucunun içiyle 
sildi. Oturdu.JF. Nina, zamanla, artık kocasının Saat altıya bet vardı! 
kar_alam~la:1!11 ?kumas_ır~ı . öğrendiği için, masa ii- Bayan o, daima tenzilAtb satl§lar peşinde 'kot 
zer~dekı sı~t~lerde, ırilı ufaklı, bir serçe ... ser- müşteri - cam ve porselen kısınma sent\eliy 
çecilc ... serçecıcik (Spurv, Lille Spurv) ailesini se- girdi. Umumi tasfiye için hazırlanan on fld 
çebildi. gahı geçerek, bir yıldır peşinde koşup ta bir 

Kontes ellerini uğuşturarak yemeği ısmarladık- lü almak nasip olmadıtı, o, "kendi gınİü kah 
tan sonra Erik'e döndü: takımı önünde durdu. " 

- Sen ilk tabloiıu satıncıya kadar Nina gediği Nina, ona hizmete koştu: 
kapatmağa karar verdi. ' - Ma~ hlll bu takımı arzu ediyorlar 1n1? 

O masanın altında, Ninarup ellerini arıyarak: ye sordu. Fıyatı indirilmiştir. Şimdi artık, 
-- Bu biç te uzun sürmiyecektir, dedi. 9 dolar 65_.~n~:·· 
Genç kadın, o uzun, beyaz eldivenleri hAIA çıkar Kadın duşunuyor, dudakları lmnıldıyoıdu. 

mamJftı; Erik karısının, boş parmak uçlarını hay- şeyler hesap ettiği belli:vdi. 
retle yok,ladı. Saat al~ı. payri.-.c- ••ı>\ti' 1711 ,.,,,..,.,.,,.. 

Bu arada Kontes Nina'ya: "Erkekler çok zayıf 1 Müş:~in gc r 
mahlıikla_r~ ... Onlara elde~ gelen yardımı esir- e~çı aş 1

' 

gememelidır!,, rniııasına gelen dilsiz bir anlayış . Alıyorum 
ifad•siyle baktı. Nma, donuk 

Nihayet. çorba ve peynirle beraber, Kiantf şara- ne yavaşça dokwıd\n'arak: 
hı da geldı . . Garsonda, Kontes'e karşı, bir Aşık ha- - Yalnız, Madama haber vermeliyim Jd, fiıı 
li vardı; beyaz önlüitünü büyük bir domates leke- canlardan ikisi çatlaktlt', dedi. 
si kirletmişti. - Zararı yok! Ne çıkar! "GULU SEVEN, D 

Erik birdenbire: KENlNB XA.TLANIRI. 
:::- "3 üncü derece,, sorgu sırasinda düşündük- s o If 
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Alman Notası 
( Baş tarafı 1 inl'ide J 

beYnelmılcl yahudıligm 1ı:omu
doktrinlerinın Avrup ya yayıl

ıııa karşı en ıyi bır garantı elde 
da~ei fıkrın.i taşıyordu Bizzat Rus-

1 bazı hadiselerle Rus hukUme-
1\ beyııeJm Jel s hadakı bazı tedbır
~ bu doktrinlerden ve ımdiye 
d r Yabancı mılletleri ınhılile sev
en metotlardan uzakla mayı müm
Côsterme i Almanyayı bu hkr1nde 
Ye tın• tbb e ıştı. Alman müracaat ve 

1 t Usunun Moskovada gordugu ka
lıtı ı ve Almanya le bır dostluk 

. akdi ıı;;in Sovyet Rusya huku
ıı n amade olutu bu det ıiklifi 
it etmiş gorı.inuyordu. Boylece 23 
di Os 1939 da ademi tecavuz paktı 

' ldı ve 28 Eylul 1939 da sJa iki 
et arasında hudut ve dostluk an
sı mza olundu. Bu muahedele-

1 ruhu şuydu: 
t - Bırbirine k rşı tecavuz etme

•e mu 1 hane b r komşuluk ic;lnde 
ftıalt ıc;ın ık devletin karşılıldı ta
du · 2 • 

- Alman Reich'ınrq Finlinda, Le
~a Estonya, Litvanya ve Besarab-

her tiırlıi nufuz elde etmekten 
lııazar etmesi ııuret17le menafı 
kasının tahdidi ve bu meyanda 
Polonya devlet'nin Barew-Vug-

hattına kadar olan mıntakalarrnın 
e Rusya hiıkllmetın n arzusu u

Sovyetlere ılhaln.,. 

tc manın imzası üzerine .. 
0tada, daha sonra paktın ımzaaı
llıuteakip Almanyanın Rusyaya 

siyasetini derhal degiştirdıği, 
· • kominternin mukavelelerin 
miıteakip yalnız Almanyada de

~ Cer memleketlerde de faaliyete 
kaydedilmekte ve ıoyle denil

tdir: 
~anyanın g(lya emperyatist bir 
Yaptıiını mutemadıyen ileri sUr
t 1.foskova, nasyonal soıyalıst Al
a ile a'lctedilen paktın tesirini te-
ttrnek mecburiyetınde oldutunu 

iyordu. Alınan polisinın kuvvet 
e müessir müdafaa faalıyeti, lı:o

i Almanyaya karıı fesatçı fa
erini ve lstıhbaratını baıka yol
ve Almanyaya komıu memleket 

' merkezterden yapmıya mecbur 
llıı maksatla sabık Alman lı:omü
ltıeınurlanndan isufade edılerek 

Almanyada fesatçıltlı: ve tah
ve sabotaj bazırlıldan 71pmrya 

~r edildiler. Oepeu komiseri KrJ
rna'ksatla ıiıtematilı: bir talim ve 

te i,ini idare ediyordu. Ayni za
Almanya tarafından i11al edi

llııııtalı:alara ve bilhassa Çeldatan'a 
14tll altında bulunan Fransa, Nor

lfolanda, Belçika veuir yerlere 
1 ktddetlı bir tahrik, fesat ve in
İti yapılt7ordu. Sovyet Ruya 

İllıkleri ve' bilhassa Prafdaki 
loı bu bapta lı:ıymetlı yardım 

>°lPtyorlardı. Radyo mıirsile ve a-
letisatı ne lruvvetlı bir istihbarat 

• ifa ediyordu ki bu, komlntem 
llıdan Almanyaya lrartı tevcih e
iıin tam delillerini nrmelrtedir. 
ııtern'in difer bütün fesat ve te

faaliyetleri hakkında da bir çolı: 
ve mlzeme mevcuttur. Başkaca 

J kıtalan teıkil cdilmiıtlr ve 
rın kendilerine mahsus taborata

vardı, bu laboratuvarlarda on-
~otaj işleri için yanıın ve infılik 

lan imal ederlerdi. Bu bb lden 
l en az 16 Alman vapuruna su
h1>1lmııtır. 

dlmanya aleylıine 
propaganda 

.. Biz istenen her §eyi vereceğiz, hem 
de derhal,, Fiyat ve tediye §artlan 
Belgrat hukümetınln kendi dile ine 
bırakılmış, ancak bır tek ljart ift?rl 
silrulmu tür ki, o da, bu tcrtıplerln 

Almanyad n gızli tutulma ıdır. Bıla
hare S'l:etkoviç hukumetlnin mıhvcr 
devletlerıne y kla m sı uzerine, Mo -
kova silah te lımatmı suriıncemcde 
bırakmıya b lamı tır. Sovyet Rusya 
Harbıye Nazırlı~ı. bunun ebebml 
Yugoslav Ataşemıliterine, muhln arım 
izah ıle ıktifa ctmi tir. 27 M rt 1941 
Belgrat huk(ımet darbe ine onayak 
olarak bunun meydana getırilmesl, 

Sırp :fesatçılarınm ve f ngilız - Rus 
ajanl cı-ının Almanya aleyhine el al
tmdr cı giriştıkleri faaliyetin en ha
raret d devresini te kıl eder. Bu hil
kum et darbe inin ld reci i 'e siyah 
el t $ekkiılünun lideri B y Sim·c bu
giln Mo kovada bulunmakta olup, e
lfın .SOvyet Rus propag nda makam -
lar"yle sıkı irtib t halinde Relch a
leyhine fı len çalışmaktadır. Yukarıki 
milşahedeler, So•7et Sosyalist Cllm -
huriyetleri Birlıiinin Avrupada Al -
manya aleyhine g!rıştlği muazzam ve 
tok şilmullü propaganda faaliyetle -
rinden ancak küçuk bir kısmını gös
termektedir.,, 

Alman notası. daha evvelki taah
hütleri ıle tezat te kil eden bu hAdl-
eler karşısında Sovyetlerln • ld tm 

ve şaşırtma siyaseti takip ettı in n 
-nla ıldıgını, dostlui:ı dair aktedilen 
anlaşmaların da Rusya iç"n ancak 
takt k bir manevradan ibaret oldu
ğunu ila' e etmekte ' e Sovyetlerin 
niyetine delil olara ııwnları kaydet
mektedir: 

"Esas .fikir ve niyet, yani Bolsevik 
olmıyan devletleri. yekdlğerinden da
ha kolay ayırabilmek ve zamanı gel
diğinde yere vurabilmek üzere zayıf 
düşürmek düşüncesi değişmemişti. 
Bu gaye, Belgradın işgalinden sonra 
oradaki Sovyet Elçiliğinde ele geçen 
rusça evrakın tetkikinde aşağıdaki 

cümleleFle, olanca sarahatiyle açığa 
"urulmu~ur: 

"SovyeUer Birliği ancak münasip 
an geldlllnde harekete ıeçecektır. 

Mihver devletleri kuvvetlerini daha 
ziyade dağıtmışlardır ve bundan do
layı Sov"YeUer Birlıği Almanyayı .ınl 

olarak vuracaktır.,. 

Besarabya'nın ifgali 
meselesi 

Nota daha sonra, Moskovada mü
zakereler yapılırken, sabık Polonya 
devletinin o sırada hali inkısamda bu
lunan toprakları müstesna olmak ü
zere, Sovyetlerfn hiçbir arazi talebi 
bulunmadrimın beyan edlldili zikro
lunmakta ve Baltık devletleriyle Fln
landaya karşı yapılan harekat te -
ma tan sonra şu sekılde devam et
mektedir: 

"Daha Alman ordusu ıarpta Fran
saya ve tncıltereye karşı harbetmek
te iken, Sovyet İttihadının Balkana 
müteveccih ileri hamlesi vukua ıel
mi tir. Sovyet hü~meti, Moskov.ı 
müzakeratında, Besarabya meselesi -
nin halline muteallik tahrikin hiçbir 
ıaman kendi tarafından vftki olmı
yacafmı beyan etmiş iken, Reich hü
kOmeti 24 Haziran 1940 tarihinde 
Sovyet lriikOmetinden, Besarabya me
selesini kuvveUe halletmiye artık Sov 
yetterln karar vermi11 olduklarına 
dair bir malQmat etmqtır. Ayni za -
manda, Sovyet müddelyatınm Bulda
na da yani eski A vusturyanm vak -
tiyle bir Tac - eyaleti oluı>. hiçbir 
zaman Rusyaya ait olmamış olan ve 
müzakerat esnasında Moskovada, hak 
kında esasen hiçbir sey görüşülme -
miş bir sahaya, pmil bulundutu bil
diriliyordu. 

Moskova nezdlndekl Alman Büy{lk 
Elçisi. Sovyet hükt\metine, kararmın 
Reich hükOmetince tamamen gayri 
muntazır oldutunu ve Romanyadakl 
Alman iktısadl menfaatlerinin ağır 
bir surette müteessir olmasma, ke -
zalik orada yaşamakta olan kesif Al
man cemaatinin ve yme 'Buldandald 
Almanllfın hayatının ihlAline müncer 
olacağmı beyan etmişti. Molotof ise 
buna cevaben, mevzuu bahis mesele
nin fevkalAde Acil oldutunu ve Sov
yet İttihadının Alman hUkOmetlnin 
bu me!lele muvacehesinde alacatı va
ı.lyete U saat zarfmda muttali olıru
va muntazır bulunduğunu bildirmiş -
tir. 

Romanyaya karşı bu ant davranı
a rağmen. Re!ct\ hilkt'\metl, yine bu 
eler de ırulhün muhafazası ve Sov

yet lttihadiyle do tluğun idamesl i
çin, Sovyetlerin lehine olmak üzere 
tşe sanlmıştır. Relch hükOmeti, yar
dım için Almanyaya başvurm\.14 olan 
Rumen hükt\metine mukavemet et -
memesi naaihatmda bulunmuş ve 
Besarabyanın ve Şimali Buğdanm 
Sovvet İttihadma terkini tavsiye ey
lemiştir. Rumen hükOmetlnin tasvio 

eden cevabiyle, Alman hükOmetl, bu 
büyuk sahalarm tahliyesi 'e oradaic 
ahalinin can ve mamelıkinın tahtı 
emniyete alınabilmesi için mUnasıp 
bir muhletin verilmesi hususunda Ru
men h!lkOmetinln bir rica mı Sovyet 
h!lkOmetine bildirmiştir. F kat yine 
Sovyet h!lkOmetl Romanyaya bir ül
timatom tevdi etmiş ve ültimatom 
mühletinin hitammdan evvel 28 Ha
ı.lranda Buldan bölgelerinin ve buna 
muttasıl olarak Tunaya kadar Besa
rab)ta heyeti umumiyesinin işgaline 
başlamıştır,,, 

Notada bu hadise Moslro"" mabrren 
tına aykırı bir hareket olarak tavsif e
dılmektedir .N otanm müteakip kısımla
rında ifade olunduiuna ıöre, Rumen
Macar hudut ihtilafı Viyana hakem 
karan .de hattedilmi,, fakat bu 11ra
da !fovyet Rusya Balkanlardaki emet
lerinin tatmin edılmiş olduiu hakkın-

WAVELL 
Fransız Somali sinin 

Hür Fransızlara 

lltihakm ı Talep Etti 
Kahire, 22 (A. A.) Genernl 

Wavell Fransız Somalisi umumi 
valisine bir nota tevdi ederek 
Fransız Somalisinin Ht.ir Frnn
sızlara iltihak etmesini ve mih
ver siyasetinden tamamiyle ay
rılmasını talep etmiştir. 

SURiYE' DE 
Kahire 22 (A.A.) - Yapılan 

keşiflerden ve alınan harp esirle 
rinin ifadesinden anlaşılıyor ki 
Suriye fevkalade komıseri Ge
neral Dentz şimdi bütün kuv -
vetlerini muharebeye sokmuş 
bulunmaktadır. 

Oyle zannediliyor ki General 
Dentz'in elinde bulunan bütiin 
tanklar da kulanılmaktadır. Cep 
he gerisinde ihtiyat hiç bir tank 
kalmamıştır. 

daki ilk beyanatının hilifına sarih ol
mıyan daha bazı metalıbatının bulun
duiunu bildirmiştir. O zamandanberı 
Rusyanın Almanyaya karşı politikası 

daha fazla sarahat kesbetmiştir. 

Rusyaya yeni teklifler 
Notada daha sonra deniliyor lı:i: 

"Sovyet ittihadının Balkan meselele
rindeki ıayri dostane tavrı hareketine 
raimen. Refch hariciye nazın tarafın
dan Stalin'e hitaben yazılan bir mek
tupta, Moskova müzakeratındenberl 

Rcich hükUmetinin politikası hakkında 
geni11 tafsillt verilmek suretiyle Al
manya Sovyet sosyalist cumhuriyetle
ri ittihadiyle anlaımak hususunda ye
niden bir ıayret aarfetmi,ti. Molotof
un Berlini ziyaretinde, Sovyetler Bir
liğinin böyle bir i•blrliiini, hakiki be
deli ödendiii takdirde kabul edebile-
eii anlqdmııtır. 
Molotof tarafından Beri.inde ve Moı

kovadaki Alman buyuk elçisi tarafın
dan yapılan mütekip diplomatik iörüt
melerde, aşaiıdaki talepler ıleri suriil
milştür: 

Sovyet hilktimeti Buliaristana bir 
ıaranti vermek ve bundan maada 
mezkClr devletle, Baltık devletleriyle 
yapılan paktın ömefJne uygun, yani, 
askeri üsler verilmesi icap eden bir 
yardım paktı imzalamak arzusunda
dır. Molotof Bulgaristanm iç rejımine 
dokunulmıyacağını beyan etmişken e 
Rus Komiseri Sobolow'un bu tahak
kuk devresinde Sofynyı ziyareti de 
buna matuf iken, Sovyet hükfuneti 
T!lrldye ile, ikinci defa olarak, Sov
yet kara ve deniz kuv' etleri için Ka
radeniz ve Çanakkale Boğazlarmd.ı 

uzun vAdeli kiralama esasına mil te
nlt bir üs tesisi için muahede yap -
mak istemiştir. Turklye buna razı 

olmadriı takdirde, Almanya ve İtal
yanm, Rusyanın bu diplomatik tale
binin yerine getirilmesini teıninen 
kendisine müzaheretleri isteniyordu 
Bu talepler, Balkanlarm Sovyetler 
Birllii hAkimiyeti altına girmesine 
kadar varıyordu. Nihayet, Sovyet 
Rusya kendisini Fınlandanm tehdidi
ne maruz hissettflinden, Almanyanın 
Finlandayı tamamen feda etme ı iste
niyordu ki, bu da mezkur memleketın 
fiilen işgali " Fin milletırun yok e
dilmesi demekti. 

Almanya, SovyeUer hükQmetlnin 
Qçlil pakta iştirakinin ilk şarUar o
larak serdettigi bu taleplerini bltt bl 
kabul edemezdi. 

AnlQfma teıebbüsü akim 
kal.ıyor 

Bu suretle üçler paktı devletleri
nin Sovyetler İttihadı ile bir anlaş
ma yapmak hususundaki gayretleri 
akim kalmıştır. Almanyarun bu tavrı 
hareketi Rusyanm Almanya aleyhinde 
artık gittikçe tebarüz eden politika
sını şiddetlendırmlye müncer olmu 
ve İngiltere ile gittikçe ıuklasan iş -
birliğini meydana çıkarmıştır.,, 

İşte ba sebeplerden dolayı Nasyo
nal sosyalist Almanya, içinde bulun
duiu mevcudiyet cidalinde fark ha
dudundaki ciddi tehdit ve arkadan vu
rulmak üz:ere olduiuna biılne kala
maz:. Alman milleti, gelecek mücadele
ye, yalnız vatan miıdafaası için ciri•
mediğini, ayni zamanda biitün mede
niyet ilemini, Bolşevizmin öldürücü 
tehlikesinden kurtararak Avrupada ha
kiki ııosya1 kalkınma yolunu ac;mak 
vazifesinin de kendisine mevdu bulun
duiunu müdriktir ... .. 

Berlin. 22 {A. A.) - Almanya 
Hariciye Nazın Von Ribbentroo 
bu sabah vabancı diolomatik he· 
vetler reislerini kabul etmis ve 
kendilerine Sovvet hücumu teh
didine mukabele etmek üzere A 1 
manya bırafından alınan karan 
bildirmistir. 

Von RibbentroP. birbiri ardınıı 
asaeıdaki diplomattan kabul et
mistir: 

İtalya büvük elcisi Alfierl. Ja
nonya büyük elcisi Osima. Türki. 
ve büvük elcisi Hüsrev Gerede 
teros, Macaristan büvük Plcisi 
ispanya büyük elcisi De Los Mon
teros. Macaristan büyük elci-;i 
Sztoioy, fsvec büvük elcic:i Ri
chert. Bul2arist-an elcisi Dra~a
eanof, Slovakya elcisi Cermak 
Finlanda elcisi Kivimaki. Romftn 
va elçisi Rossi, Hırvatistan elçi
si Benzon 

TAN 

Molotof'un Nutku 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Molotof beyatına şöyle devam 
etmiştir: 

Alman • Rus 
Muharebec; 

Amerikan 
Siyaseti 

Alman - Sovyet Harbi 

Karşısmda 

Değişmeden Kalıyor 

"Memleketimize karşı yapılan · 
bu tecavüzün medeniyet tarihin
de eşme tesaduf edilmemi:ıtir. 
Bız Almanlarla akdcttigımız ade
mi tecavüz paktına harfiyen ri
ayet etmış idile. Bu pakt hılafın· 
da hareket ettiğimiz hiç bir 7a
man isbat edilmemistir. Sovyet
ler Birligine karşı yapılan teca
viızun butün mesuliyeti Alman
ların faşıst şefleirne aittir. Vaşington, 22 (A. A.) - Al

manyanın Sovyetler Birliğine i· 
lanı harp ettiiti haberi Vaşington 
diplomatik mahfillerinde büyillr 
hır heyecan uyandırmıştır. 

Baıladı 

Taarruz başladıktan sonra Al
manyanın Mosko' setirı Schu
lenberg Hairciye Kc serine hu
kumcti namına bir no.a tevdi et
mı tır. Bu notada Alman huki'ı
metinin Kızılordu alaylarının Al
man hududunda tahşıt edilmesı 
üzerine Sovyetlere karşı hareke
te geçmege karar verdiği bildi -
rilmektedir. Bu notaya Sovyet 
hükumeti, namına verdığim ce
vapta Alman hükô.metınin son da 
kikaya kadar Sovyet h~umeti 
nezdinde hiç bir teşebbüste bu
lunmamış olduğunu bildirdim. 
Almanya tamamiylc muslihane 
bir tarzı hareket ıttıhaz etmiş ol
malarına ragmen Sovyetlere taar 
ruz etmiştir. Sovyetlerin bu 
muslihane hareketleri faşist Al
manyann mesuliyetini vahimleş
tirmektedir. 

HukUmet, Sovyet kıtalannın ve tay
yarelerinin hiç bir zaman herhanci bir 
hududa tecavüz etmediklerini ilin et
memi arzu ediyor. Bunu ilan ediyo
rum. Çunkü Rumenler yalan söyliye
rek Sovyet tayyarelerinin buıün Ru
men hava meydanlarına akınlar yap
tıklarını iddia etmişlerdir. Bu yalan 
ve tahn1camiz bir iddiadır, Hitlerin 
mesajı da tahrikamizdir. 

Alman kıtalarının topraklarımıza 

taarruz ettikleri şu sırada kızıl ordu
ya apjıdaki emir verilmiştir: 
Düşmanı mağlup etmek, geri püı

kıirtmek ve memleketimizin bir kıamr
nı itıtaline müsaade etmemek lizım
dır. Sızl harbe icbar eden Alman mil
leti deiildi.r. Almn iıçjleri ve münev
ver adamlar değildir. Bunlann hanıi 
davalarla meşgul olduklannı iyice bi
l yoruz. Harbi bize tahmil eden Fran
sız:lan, Çekleri, Polonyalılan, Sırpla
rı, Norveçlileri, Belçıkahları, Danimar 
kalılqor, Holandalılan, Yunanlılar! ve 
dha btka milletleri zulüm altbıda ya
fatan Almanların fatist ıefleridir. 

Sovyet hük6meti, hava kuvvetlerl
mizın yardımı ile kahraman ordumu
zun ve donanmamızın vaz:ifelerini ya
pcaklarından ve mıitecavizi tam bir 
hezimete uğratacaklanndan emnidir. 
Bu bizim mairur bir müstevli ile ilk 
kartılammamız defildi.r. Napolyon na 
ııl mağlOp oldu ise, Hitler de öyle 
maflOp olacaktır. Ordu ile beraber bil
tun millet şeref ve mılli hürriyet için 
muzafferane bir mücadeleye ıiriıecelı:
tir. 

HıikUmet büeün milletin amete, köy 
lü, münevver, kadın, erkek herkesin 
vazifesini müdrik butunduiundan e
mindır. Millet eskisinden daha ııkr 
bir surette ittihat etmelidir, Hepimiz 
bir Sovyet vatanperverine liyik bir su
rette disiplinli olmalı ve feda'klrlık 
zihniyetini taırmahyız.,. 

Molotof Yotdaı, Sovyetlerin mmaf
fer olacaklrndan tamamiyle emin bu
lundufunu soylemiş ve ıunları ilave 
etmiıtir: 

'Düımanı ~enecefit_ .. 
Londra 22 (A.A.) - Sovyetler 

Birliğinin Londra büyük elçısi 
Maiski, bu sabah Hariciye Neza
retine gelerek Eden ile uzun bir 
görüşmede bulunmuştur. 

Karadeniz 
Sahası 

Harp 

( Bat tarafı 1 incide ) 
garbe ve şimale doğru Romanya 
ile Rusya hududuna kadar olan 
yine on mil genişliğinde sahil bo 
yunca bir saha. 

Ticaret gemllerine ihtar 
Berlin 22 (A.A.) - Ticarı sey

risefain hakkında aşağıdaki res
mi ihtar neşredilmiştır: 

Askeri hAdiseler dolayisiyle, 
aşağıda hudutlan gösterilen iki 
deniz mıntakasında muharebe 
harakAtı vukua gelmesi muhte -
meldir. Bu sebepten dolayı ha
rekat mıntakası haline gelen bu 
deniz mıntakalannda seyreden 
biıtün vapurlar, maynlar ile ve 
diğer harp vasıtalan ile 'tahrip 
edilmek tehlikesine maruzdur. 
Alman hükıimeti, bu deniz mın
takalarında seyrisefainin tehli
kesinden herkesi ikaz eder. 

Bu tehlikeli deniz mıntakalan ıun
lardır: 

1 - Şimal lı:utbu buz okyanasunda' 
Finlindanın prk hududundan timale 
doğru Nimetski Kap'a kadar Sovyet 
kara sularında, 32 inci ıarki tul de
recesinin p.rkında bulunan bütün mm
taka. 

2 - Karadeni:ıde: Al&iıdatD sahil 
bölıeleri hariç olmak ibere bu deni
zin heyeti umumiyeıi: 

A - Boiaziçinden earka ciofra, Ka
radenjz sahili llzerinde, Batum civa
rında Türlr - Sovyet hududuna kadar 
10 bahri mil renişlifinde b r ıerlt. 

B - Bofadçfnden Wbe ve fimale 
doğru, Rumen - Sovyet hududuna ka
dar 10 bahri mil genı lig nde bir şerit 

Yüksek hükumet memurları 
bu kadar şümullü bir hadisenin 
böyle süratle inkişafını beklemi
yorlardı. 

İlk olarak ortaya çıkan mese
le Birleşik Amerikanın Rusyaya 
yardımı meselesi olmuştur. 

Ayandan George demiştir ki; 
"Bu hadise Birleşik Amerika

nın siyasetinde hiçbir değişiklik 
yapmaz. Alman meydan okuma
sına karşı koymak i~in tamamiv
Je hazırlanmak zamanını Büyük 
Britanya ve Birleşik Amerikaya 
verecektir. Yine bu demektir ki, 
Hitler önümüzdeki birkaç ay i
cinde Büyük Britanyayı istila 
etmek ümidinden vazgeçmiştir . ., 

Sovyetlerle 
Almanlar 
Harp Hainde 

( Da, tarafı 1 incide ) 

gin ve hudutsuz kaynaklarına ih
tiyaç vardır. Hatta yalnız Uk
ranya ve Kafkaslar Avrupanın 
ihtiyacını tatmine ve Alman 
harp makinesine uzun seneler 
mukavemet imkanı vermiye ka
fidir. 

İşte bu ihti.,yaç Almanvav· 
ııarpte harbe devam ederken şar
ka dönmiye ve Sovyet Rusyaya 
harp ilanına mecbur etmiştir. 

* * 
Ukranyada Almanyanın öte

denberi ~özü vardır ve 
harp başlamadan evvel Alman 
erkanı harbiyesinin ilk hedefi, 
Ukranya olmuştur. 

Çünkü Ukranya yalnız bir :za
hire ambarı olmakla kalmaz, 
<;ovyet Rusyanın en zensrtn sa
~ayi ve maadin merkezi olmakla 
da meşhurdur. Ukranya Sovyet 

Ronttınga luulıulıuulan 
yapılan taarruz hareketi 

Rusyanın buidav istihsalinin % Bükreş 2 2(A.A.) - "Stefani., 
23 ünü, manj{anezin % '73 ünü, Rumen kıtaları, bu sabah saat 
demirin % 60 ını, ve büyük harp 3 te Prut nehrini geçmişlerdır. 
sanayiinin m~htac olduiu di~er Romanya ile Sovyetler Birlıği 
ham maddelenn % 40 - 60 mı ve- arasındaki hudut'ta bulunan Al
rir. Ukranyanın zaptı. Almanya- man kıtaları da harekete geçmiş
vı ve hatta bütün Avrupa halk !erdir. 
ve sanayiini senelerce besliyebi- Alman kıtalarrnın Besarabya 
lir. Onun için Ukranva kavnak- hududunda kain Bolgrad ,eh· 
lanndan istifade edebilmek Al- rini işgal ettikleri bildirilmekte
manya için ötedenberi bir emel dir. 
olmuştur. General Antonescu başkum n 

Son j!iinlerde Almanya, FinlAn. danlığa tayin edilmiştir. 21 - 22 
da ve Romanyayı tahrik ederek haziran gece. yarısı kara ve hava 
ve Sovyet hududuna asker vıla- orduları ile donanmanın umumi 
rak Moskovavı tazyike çalısmıs- seferberliği ilin edilmiştir. Yal 
sa mı. bu teşebbüs müsbet bir ne- nız ismen çağınlanlar kıtalan ba
tice vermemiş, ve harı:> zaruri bir şrna gideceklerdir 
hal almıştır. 

A lmanya şimdi ilk defa ka
rada müsavi kuvvetlerle 

~arpışacdı bir düsmanla karsı 
karsıya bulunuyor. demektir. 

Almanya Sovyetlere karşı 127 
fırka ile harekete srecmiştlr. Sov. 
vetıerin de Almanlara karsı 160 
fırka ile mukabele ettikleri bildi
rilmektedir. 

Sovyet ordusu da dünyanın en 
mekanize ve motörize kuvvetle
rınden biridir. 1914 - 18 harbin
den sonra ordunun motörize edil
mesi lüzumunu ilk anlıyan ve 
tatbik eden devlet Rusyadır. Hat
ta Almanlar 1931 de Rusyaya as
keri heyetler ~öndererek Sovvet
lerin motörize teşkilatını tetkik 
etmiş ve Naziler Sovyet Rusya
dan ~ördükleri nümune üzerine 
ordulannı motörize kuvvetler le 
teçhiz etmişlerdir. 

Orduda paraşütten istifadeyi 
de ilk defa Sovyetler tecrübe ve 
tatbik etmişlerdir. Sovyet ordu
su 1935 teki manevralarmda ~
raşütçü kıtalarm tecrübesini vaP
tı~ zaman bütün dünya bu tec
rübeye j!iilmüş, yalnız Almanlar 
işi ciddiye alarak bu tecriıbeden 
istifade etmişlerdir. 

Londra, 22 (A.A.) - Bdkreş -
ten Romada Stefani ajansına 
gönderilen bir telgrafta bıldırıl
di~ine j{Öre Alman motörlü kı
taları Bukovinada ilerlemeğe de 
vam etmektedirler. 

Sovyet paraıütçükrine 
karıı halk ikaz edUiyor 
Londra 22 {A.A.) - Alman 

b~kwnanaanlığı radyo vasıta -
sıyle Rus paraşütçülerine karşı 
müteyakkız bulunulmasına dair 
hususi bir ihtarda bulunmuştur. 

Paraşütçülerin gerek münferı
den ger1;be grup halinde inerek 
Almitı kıtalarının harekatını iş
kal edebilecekleri bildırilmı -
tir. Halk paraşütçülerin indı$?ı
ni görür görmez derhal polise 
veya askeri makamlara haber 
vermiye davet edilmiştir. 

Bu ihtarın bütün gün fasıla
larla radyolarda tekrar edilme
si Almanların bu tehlikeyi ciddi 
tellkki ettiklerini göstermekte -
dir. 

Ulus'un Makalesi 
( Baı tarafı 1 incide ) 

Moskova, Finlinda harbinden Falih Rıfkı bundan sonra, sö-
ve 1940 - 41 harbi ~cr~l~rin- zü hadiselere bırakmak llzım 
den ald~~~ derslerdeo ~e ~~~de ~eleceğini söyliyerek makalesine 
ederek iki. ~r! ·kara, 'ha- şöyle nihavet vermektedir: 
va ve ~ertiz kuv'1et1.ermi en .mo-J "- Türkiye Cümhuriyeti Hü
dem sı~Ahlarla teçhiz etmiştır. ı kumeti, dün bir beyanname ile 

Ve nihayet Sovyet - Rusyanın Almanya _ Sovyetler Birli~i har 
sonsuz insan ve malzeme kayna- binde bitaraf kalacatını ilan et
b vardır. Uzun bir harbe muka- ti. tnj{iltere ile Amerikanın ne 
vemet.e muktedirdir. vaziyet ataca~nı henüz bilmiyo-

Onun ıçın Alman - Sovye• 
harbi ikinci cihan harbinin en 
mühim ve en mraklı safhasını 
teşkıl decek, ve tevlit edece.ii ne
tıceler bakımından da dünyanın 
en mühim hadisesi olacaktır. 

ruz. 
"Unutmamak lazımdır ki, yal

nız içinde bulundu~muz harbin 
deiil, i~lnde yaşadı~mız asrın 
en büyük hadisesi karşısında bu-
1 unuyoruz ... 

lngiltere 
Yardım 

s - . 

Rus yaya 
Edecek 

( Baş tarafı 1 ind .. ) 

Türk • Alman 
Muahedesi 

Münasebetiyle --
Alman 
Dostane 

Devam 

Gazeteleri 

Neşriyata 

Ediyorlar 
Berlın 22 (A.A.) - Paktın 11111 

zasının uçuncu gdniı Alman ga
zeteleri en göze çarpacak yerle
rinde dostça makalelere ve mu· 
talealara devam edıyorlar. 

Berlınde ıkamet eden Türk • 
ler Almanlardan yüzlerce tel> 
rik mektubu almaktadır. Uni • 
versıte ve fen mekteplerinde pro
fesörler paktın ehemmiyeti, Tuı 
kiye tarihi ve Tdrkiyenın mevkı 
hakkında hususi bir ders ver · 
mişler ve Alman talebeler, Titri! 
talebeler hakkında heyecanı 
sempati tezahurlerinde bulun· 
muşlardır. 

Deutsche Allgeoeine Zeitunc 
gazetesının Ankara muhabiri Ar 
kara bıtaraf mahfıllerınm nok 
tai nazarı hakkında uzun bir n • 
kale göndermi tir. Muhabir, yı 
zısında diyor kı: 

"'!'ürk - Alman münasebetl r 
ihtırazsız ve kat'i bır suret ı 
taayyun l'tmıştır. Duny nın c r 
ehemmiyetlı noktalarından bı 
rinde, dunyanm tam ıhtılif ha 
linde bulunduğu bir sırada hJJ 
sulh eseri tahakkuk ettı.nncg' 
muvaffak olunması, Türk "t 
Alman dıplomasisinin anlayış VE 

hissediş livakatıni isbat etmiştır 
Bunda esası. şart Turkıyenin ı: 
tıklAl siyaseti ve Orta Şarktak 
hAkim mevkiınin tanınması idi. 

Tiırk siyaseti mılli topraklaTır 
masuniyetını ve Turkıyenin harı 
dışında kalmasını istihdaf <>d r 
bir mılli mudafaa siyasetidır. Dıı 
lomatık eser guctu. Bunun ıl 
merhalesi şubatta Türk - Bul~a 
deklirasyonunun imzası olmu" 
tur. Bu deklarasyonu Hıtler t~ 
rafından gönderilen ve A r 
da iyi karşılanan ikı şahsi m 
takip etmiştir. 

Almanlann umumı~t iti">a 
riyle Turk mıll tıne karşı 
settikleri sempatı yeni Tür' y 
hakkındaki hayranlıklan ile k 
vet bulmaktadır. Almanı m 
halen ne kadar mühim bır sı.ıv 
ret sarfettiklertni teslim P.d ı 
Türkiye bu sempatiye tırak e 
mektedir 
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Maliye VekCileti Milli 
EmlCik Müdürlüğünden: 

Fen M emuru Alınacak 
I 

Toprak tevzi talimatnamesinın tatbiki için teşkil edilen komisyon
larda çalışmak üzere fen memuru alınacaktır. Bu fen memurları köy
lerdeki hazine topraklarının kadastral tahdit ve tesbit işlerinde istiJl
dam olunacaklardır. 

Bu fen memurlarına 175 lirayı geçmemek üzere 3656 numaralı 
maaş teadül kanunu hükümlerlne göre alabileceklerı ücret verılece!' 
ve yol masraflarından başka köylerde bulundukları günler için de 
harcırah hükümlerine göre seycıhat yevmiyesi tediye edilecektir. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuruştan az olmamak üzere ücxetin tckabul et
tiği asli maaşın yuıde dördüdür, 

il 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak için lü

zumlu sartları haiz bulunmak, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmıımak, 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat mek

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü
dürlüğünde en az bir sene müddetle fen memuru sıfatiyle istihdam E -

dilmiş bulunmak, 
4 - Memuriyet yapmı~sa sicilli itibariyle hizmetinden istifade e-

dileceği anlaştlmak, 
5 - Askerlikle ilişiği olmamak, 
NOT: 
Kadastro ve harita işlerinde çalışmış olanlar tercih edilirler. 

ili 

Aranan Şartlar 
'f - Aşağıdaki vesikalar bağlı olmak şartiylc Maliye Vekaleti 

Milli Eml~k Müdürlüğüne hitaben istida, 
2 - Nüfus hüviyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resmi bir 

makamca musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (Altı buçuk dokuz ebadında) 
4 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi (Aslı veya musaddak 

bir sureti~. 
5 - Bulunduğu memuriyetlere ait vesaikin aslr veyahut musad

dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kafidir). 
6 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mü

sait olduğuna dair hükumet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C. Müddeiumumiliğinde!'l mahkümiyeti olmadrğrna dair vesi

ka. (İstida zirine Müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilmek .>u
retiyle de olabilir.) 

8 - Hüsnühal kağldı, 
9 - Askerlik vesikası, (Nüfus hüviyet varakasında varsa aynca 

istemez.) 
10 - Talip olan şahıs resmi bir dairede mustahdem ise bu daire

nin alelusul muvafakatini göste:ren vesika, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikalarrn o daire vasıtasiyle Maliye Vekciletine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnarneye lüzum yoktur.) 

11 - Aşağıda yazılı ;iekllde taahhütname, 

ıv 

raahhütname Şekli 
Maliye VekAletinde toprak tevzi komisyonla.rmda bir vazifeye tayl

nim halinde bu vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden 
haber vermeden bu va:r:ifeden istifa ettiğim veya bu vazifeyi terketti
ğim, yahut hizmetimden istifade edilmediği veya istihdamımm deva
mrn~ caiz olmadığı idarece takdir edilerek vazifeme nihayet verildiği 
takdırde, komisyon mesaisinin sekteye uğraması sebebiyle hasıl olma
sr mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai şart ola
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve bunun içfo hakkımda dava ika
mesine ve ilam istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya 
vaz'ı veyahut hazineden alacağ!m varsa bu alacaktan dcfaten takas 
ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mutevellit herhangi bir ihti
l;if için dava ikamesine lüzum hasıl olursa, bu davanm Ankara mah
kemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 

NOT: 

1 - Bu taahhütname Noterce resmen tanzim olunacaktır. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyet ve ikametgahı ile ha

len bulunduğu adresi taahhütnameye yazılacaktır. 
3 - Bu ta.ahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmi dairelerde 

veya ticari ve sınai müesseselerde n:ıenrnr •ıe rrUstahdem veyahut ti
caret veya sanatla meşgul bir ş:ıhrs da iştirak edecektir. 

4 - Taahhütname yukarıdaki metni aynen ihtiva etmez ve yuka-
rıki şartları haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923) 

-·------------~].. , 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömürleri işletmesi, Zonguldak, 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir 
c - Mahrukat bürosu, Ankara, 
d - Ereğli kömürleri işletmesi, 

Pırlıntılr ve elmulı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 dıı:mektlr. Çünkü: 
Prrlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan s j N G E ı:ı saatlerinde top-

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S i N G E R markasına, müessesemizin adresıne dikkat etmen iz lazımdır. 

Modayı takip eden her asrI kadın icin kıymetli taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten nazarı dik· 
kati celbeden böyle bir harikulade s i N G E A saatine sahip olmak adela bir saadettir. 

SiNGER SAATİ Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDİ·YELİKTİR 

No, 82 • A. Elmaelı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ınag~zamızda satılır. İstanbulda şubem iz 

' yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları. İstanbul l::mirıönü. No. 8 , 

. ' . . . . 

İstanbul Levazım Aml~İiğ~nde~ V ~ril~n : '., 
t. Harici As~eri Kıt~a·t~ ·: . il,~~l~r:~- • . . ··;,;, 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 7 / 7 / 941 
pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Çanakkalede Umur
beyde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklü mektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. Açık eksiltme için belli va
kitte Komisyonda bulunmaları. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

Sığır eti 
Sığır eti 

1 Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Koyun sütü 
Koyun yo -
ğurdu 

KiJo Lira Lira K. 

66,000 
218,000 
218,000 
218,000 
88,000 
54,000 
42,000 
20.000 
14,000 

3,000 

3,000 

23.760 
78,480 
78,480 
78,480 
31,680 
19.440 
15,120 

7,200 
6,580 

405 

525 

1780 
5886 
5886 
5886 
2376 
1458 
1134 
540 
495 

30 

39 

• • 

50 

İhale saati ve 
şekli 

Kapalı zarf 

u " 

,, " 
,, ,, 
" n ,, ,, 
,., ,. 

" " 
n '' 

A. eksiltme 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 

,. " 14 
(102 - 4814) 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmelcri 817 / 941 
ıı:ünü hizalarmda yazılı saatlerde Samsunda Askeri S<üınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. T::ıliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarım ihale saatlerindl'n bir ı::aat PVVPl Komisvona 
vermeleri. Sartnamelcri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri Satı
nalma Komisyonlarında !!Örülür. 
Cinsi l\fiktarı 

Sı~hr eti 
Sade yağı 

Kilo 

15~ 000 
36,000 

Tutarı 

Lira 

38.2!'l0 
50,400 

Teminatı 
Lira K. 

İhale 
saati 

2868 75 11 
3780 16 

(106 - 4818) 

Asağıda yazıl; sebzele! acık { Asağıda yazılı kuru otlar pa -
eksiltmeye konmuştur. Ihıı.lesi 1 zarlıkla 7 / 7 941 f(ünü hizaların-
117 /941 Salı günü saat 14 de da vaz1lı saatlerde Hadımköyde 
Çorluda Askert Satınalma Ko- askeri satın alma komisvorıunda 
misyonunda yapılacaktır. Hep - vapıl<ıcaktır. Taliplerin belli va
sinin tutarı 2600 lira, kati temi- kitte komisyona gelmeleri. İha
natı 390 liradır. Evsaf ve şart- leden sonr::ı tak;ırrür edı>cek fi
n;ımesi Komisyonda görülür. Ta- yat üzerinden ';~ 15 teminat alı
liplerin belli vakitte Komisyona nac<ıkhr. 
nı:>lmeleri. l\filrtarı ihale saati 
Cinsi 1\1Tktarı Kilo fiyatı Ton 

'Taze bakla 
'l'aze kabak 
Taze fasulye 

Kilo Kuru"! 

800 5 
12.000 5 
16.000 10 

(64 - 4704) 

7fi0 
7!10 
750 

16 
14 
15 

(144 - 4994) 

2556 ton meşe, gürgen, ardıç 
odunu kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 30/ 6 1941 pa
zartesi günü saat 17 de İzmitte 
kara askeri satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin b,e -
deli 25.5fl0 lira, ilk teminatı 1917 
liradır. Evsaf ve sartnamcsi 
Ankara, İstanbul Lv. Amirlikle
ri satınalma komisyonlarında da 
görülür. Taliolerin kanuni vcsi
kalariyle teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel k·l
misyona vermelPri. (52 - 4557 \ 

• Aşağıda miktarları yazılı seb-
zeler kapah zarfla eksiltmeye 
konmustur. İhalesi 11/ 7 / 941 Cu
ma ,E!Ünü saat 16 da Hadımköy 
civarında Samlar köyünde aske
ri satm alma komisvonunda y;J
pılacaktır. Tutarı 19 005 lira, illr 
temimıtı 1425 lira 50 kuruo:;tur 
SartmımE>si komisyonda .ııoru -
lür. Taliplerin kanuni vesikalH· 
riyle teklif mektuplarıni ih;.ılı• 
saatinden bir saat evvel komis -
yonrl vermeleri. 
Mild~rı Cinsi 

Kilo 

72.000 
72.000 
22.500 
12 000 
12,000 

Patlıcan 
Ayşekadtn faşıılye 
Domates 
Biber 
Bamya. 

(120 - 4894) 

• Beherine tahmin edilen fiyatı 
60 kuruş o1an 200,000 adet kar 
baslı.P.'ı pazarlıkla satın almaca~~-, 
tır. Thalesi 27 /6/ 941 Cuma gıı
nü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 50,000 adetten asağı 
olmamak sartiyle ayrı avrı tek
lifler de kabul edilir. Taliplerin 
\terebilecekleri miktar üzerinden 
kanuni kati teminatlariyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 
Sartnamesi 600 kurusa komis
yondan alınır. (130 - 4939) 

• 
Nakliyat yaptırılacaktır. Ka-

palı zarfla eksiltmesi 30/61941 
pazartesi günü saat 11 de Erzu
rumda Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 20.350 lira, teminatı 2127 
liradır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülür. Taliplerin ka
nuni vesikalariyle teklif mek -
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

Devlet pemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ı lanları 

(62 - 4702) 

• 

Muhammen bedeli (13055) lira olan (40) kalem muhtelif pamuk ve 
ipek i:z.ale bakır bobin telleri (4/8/941 pazartesi) günü saat (15) te ka
pah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (979,13) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalarr ve tekliklerini ayni gün saat (14) de \ca 
dar komisyon Reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parasız olarak AnKarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır, (4688) 

* * Muhammen bedeli (2700) lira olan 23 adet muhteliC delme kabiliye-
tinde elektrikli el matkabı (7.7.1941) Pazartesi günü saat (10,50) on elli
de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (202) lira (50) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunwı tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müraca.atları lazrmdır. 

Bu işe ait ~artnameleı· komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadtt. ı 
(4956) 

** 

23 - 6 • 9·11 

HOLANTSE BANK -ÜNi N. '-
IST A NBUL ŞUBES\ 

GALATA : K ARAKÖY PALA~ 

~JA NSI ! MEVrlANCIK. ALALEMCI HAr 

BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 
KAS A IC A RI ... 

-M E RKEZ i t K Ü R ASAO 

<l\IBElERI • AMSTERDAM - AOTTERDAM - BUENOS ArRES 
:ARACAS,- MARACAl80- HAIF& - WILLEMSTAO - ORANJESTA~ 

RIO OE J&NEIRO • SANTOS • SAO PAULO 

SİZİN DE 
ETTiGiN;z 

TAKDİR 
ÜZERE 

Asrımızın moclasmrn zarafet ve inceliğine inzfmam eclen 
üstad terfilerin mahareti, kadına da gençliğe matuf şayanı 

hayret bir beden tenasübü arzeder. 

Fakat yüı: ve onun hututu gevezedirler. Eğer bu nok· 
taya llzım gelen ihtimam gösterilmezse, seneler bu hat
ları ba§l<alarına pek çabuk fark ettlrlrler. Bu, ılıln bir 
sırrrnrzdrr ki. ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticeıl r•· 
kibelerinizln dll<kat nazarından uzak kalamaz. işte senele· 
rin (bllhasııa nazik ve tıauas ciftlere musallat olan o tıtı · 
rlpklr senelerin) cildinize çizmekte olduğu ve binlerce (bl· 
dayette gayri mahıOs) ince çizgilere ihmalklr kalmayınız. 

".amanla cildinizi aold'!racak olan ve ıi:ı:I pek çok defa vakitsiz iıa 

•ap eden bu lrızaları akıam ve eabah KREM PEATEV'le yaı:ıacıı 

qınız ufak bir masajla refedlniz. KREM PERTl<:V'ln bu muclzeılne 

vüz binlerce hemclnslnlz g~bi siz de hayret ve memnunlyetle tıthlt 

'lacaksrnız, Göreceksiniz ki ılmamz, ebedT g_ençllğlnlzl herkese mığ
urane li:iyllyecektlr. 

KREM PERTEV'in terkibindeki faal anaı~r en derin çizgileri bile 
zalede geclkmlyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tllp K A E M 

P E R T E V'l tuvalet masanrzda bulundurunuz. O, ayni zamanda 
~ert rüzgılırların ve kuvvetli gO neşln en iyi muhafızıdır. 

Cinsi 

-ı 
lstanbul Üniversitesi A. E. P 

Komisyonundan : 
Ml~tarı ,.., 

Az. Çok 
Muh•mmen 

fiyat 
Muvı~kı 

tem inal 

Lahana 9734 ~g. 12166 6.75 Krş. 
Havuç 9734 12166 7.- ,. , 
Pancar 9734 12166 4. ,, --.. 182 lira 

Tıp Fakültesi tecrübe hayvanl<ırı i!:in yukanda yaztlı üç kalem se 
ze 26/6/941 Perşembe günü saat .ı.5 de Rektörlükte açık eksiltme 
alınacaktır. İsteklilerin 1941 yılı '!'icaret Odası kağıdı ve teminat ma 
buzları ile gelmeleri, şartname Rektörlükte görillür. (4478) 

Üniversite· Rektörlüğünden : 
Üniversitede her sene olduğu gibi bu tatil devresinde de talebesi 

ve hariçten arzu edenlere yabancı dil kursları açılacaktır. 23.6.941 paz~ 
tesi günü saat 9 da faaliyete geçecek olan bu kurslara iştirak etmek i 
tiyenler pazartesi ve pereşmbe günleri Edebiyat Fakültesinde yab::ır 

dil~kul~na mdra.:_aat ede.:_ek. isi:nl~ri?~aydettirme~di~lı:r. ( 4952 

Garp Linyitleri işletmesinden ~ 
Müessesemizle müsteriler arasında Linyit ~15mürü satışları hakkı 

da yapılmış olan mukavelelerden nıtitevellit bilcümle haklarımızı 1.6.9 
tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TÜRKİYE KÖMİ. 
SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ,. nedevrettiğimizl ve müşterilerlrni 
karşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin tamamen tekabül eyled 
füın il hın ur (300!H < 42!'i!H 
,, __________________ _ 

Denizyolları İşletme Devlet 
İdaresi ilanları 

lzmit Yolu Postalara 
24 Hazirandan itibaren İzm~t yoluna haftada iki posta yapılacak· 

tır. Postalar İstanbuldan Salı \'e Perşembe günleri saat 8 de kalln 
caklar ve Çarşamba ve Cuma ğünleri İzmitten dönerek saat 16.10 el 
İstanbula varacaklardır. (5009) 

Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, İzmir. Mer
sin, Ereğli, "Karadeniz,, 

Yukarıdaki müessese ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Bri
ket ve tali maddelerinin almı ve satımından mütevellit bilümum mev
cudat, taahhüdat ve matl1'.lbatı bütün hukuk ve vecaibiyle yeniden teşkil 
eylediğimiz; 

Nakliyat yaptırılacaktır. Ka -
palı zarfla eksiltmesi 30/6/941 
pazartesi günü saat 11,30 da Er
zurumda Askeri Satınalma K.:ı -
misyonunda yapılacaktır. Talı -
min bedeli 16,800 lira, ilk temi
natı 1260 liradır. Şartnamesi 
Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalariylc teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel Komisyona vermelP.ri. 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlariyle cinsleri aşa~ 
ğıda ait olduğu listesi hizasında yazdı muhtelif kerestenin her liste muh
teviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 8/7 /1941 Salı günü saat 15 de.ı 
itibaren sıra ile ve l{apalı zarf usulü ile Ankarad.a İdare binasında satı.1 
almacaktrr. 

\ııı ............ lllİll .................. . 

Mahdut Mesuliyetli 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
tinnasma devredilmiştir. 

AlA.kadarlarm l Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taş kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müessesenin merkezine: 
Adres: Atatürk bulvarı 21/23, Yenişehir "Mühendisler birliği binası 

~kara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların eskisi gibi, "Garp 

linyitleri işletmesi,, Balıkesir adresine. 
3 - Mahalli ihtiyaçlar ile "Taş kömürü,· kok kömürü, linyit,, ihra

kiyelik kömürler için o mahaldeki şube veya acentalarrrnı:r.a "İstanbul., 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli "Karadeniz,, de şube ve depolarımız 
olduğu gibi, muhteli:f şehirlerde acentalar vardır.,. 

4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş ac<?ntalarunız ile diğer müstehliklerin 
Ankara merkezine. 

5 - Taş kömürü, linyit, briket, kok ve tall maddelerinin ihracatı 
Jşlerine müteallik hususat için Ankara merkezine, 

Yukarıdaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube 
ve depolar1mızm telgraf adresleri: Mahrukat. (3003 - 4257) 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Müessesemfzle milşteriler arasında Tas kömürü, kok kl:lmilril, briket 

ve tall maddelerinin satışlar1 hak:tında yapilinış olan mukavelelerden 
mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve mer)l:ezJ An
karada bulunan (TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ) 
ne devrettiğimizİ ve müşterilerimhe karşı olan vecibelerimizi de bu mü-
e~sesenin tamamen tekabül eylediı;i ilan olunur. (3004) (4258) 

Sa.hın ve Nesrıvat müdürü: Emin Uzman. Gazetecılı.& ve !'1e:;rıyaı 
l'. L. Ş. fAN Matbaası 

(66 - 4706) 

/. 
50,000 kilo sade yağı alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1O1 
7 /941 Perşembe günü saat 11 de 
Konyada askeri satın alma ko -
misyonunda yapı]acaktır. Tah
min bedeli 76,500 lira, ilk temi
natı 7510 liradır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür. Ta
liplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (148 - 4998) ................. 

TAN Gazetesi 

= 
116n Fiyatları 

!!!: 
Başlık maktu olarc ·. 750 

1 i nci sayfa santimi 500 
2 " ,, . '-' 300 
4 H u ~ / 00 
5 tt " " '15 
ilan sayfasında., 50 ______ .. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muv[lkkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalaı·ı ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar Komüıyon Reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara, İzmir, Eskişehir ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır, 

Liste 
No, ar Miktarı 

1 6418,250 m3 
2 2522,400 " 
3 3037' 725 ,, 

Cinsi 

Çam dilme 
Çam kalııs 
Çam tah'..a 

Muhammen 
b"'deli 
L. K, 

353,003 75 
138,732 00 
!67,074 87 

Muvakkat 
temlnab 

L, K. 

17,870 15 
8.186 60 
9,603 '74 

(2924) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
Müessesemizle müşteriler arasm da yapılmış olan mukavelelerd~frı 

mütevellit bilcümle haklarımızı 1.6,941 tarihinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan "Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi,, ne dev
rettiğimiz! ve müşterilerimize karsı olan vecibelerimizi de; bu müessese-
nin tamamen tekabül eylediği ilan olunur. (3006) (4260) 

lstanbul Elekt rik, Trmvay ve Tünel · 

· işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhtelif cins ~elik tel ve ga lvani.7 halkalar mektupla teklif iste

mek suretiyle satm alınacak~ır. 
2 - Muvakkat teminat 566 linı dn·. 
3 - isteklilerin p<ll'asız olarak \'e ı·ilmckte olan şartname ve liı:;teııini 

Jevazrrndım alarak tekliflerini en geç 28.8,911 perşembe günü saat 17 ~·e 

kadar Mctl'o han 4 üncü kat lcv•ızım müdürlügüne tevdi etmeleri lfızım-
dır, (4960) 

Kony~ Vilayeti Daimi .Encümeninden 
1 - Akşehir - İstasyon yolunda ycıptmlcıc;:ık olan 47060 lira ke: 

bedelli parke inşaatından şimdilik otuz bin liralık kısmı 20 gün müdde 
le ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 3597 liradır, 

3 - Eksiltme 14/7/941 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimt Eı 
cüıneninde yapılacaklır. 

4 - Bu işe ait keşifname, şartname ve sair evrak Nafia Müdürli 
ğünde her gün görülebilir. 

5 - Talipler teklif evrakr meyanında inşaatın fenni cihetlerini dı 
ruhte eyledlğine dair bir. mühendis veya fen memurunun taahhütnamı 
sini de bulunduracaklardır. 

6 - Taliplerin T.icaret Oc,lası \7esikası, ehliyet ve~ikasmr da 2490 s. 
ydı kanunu .. tarifatına göre hazıdıyacakları zarflarm içine koyar"lk znr 
!arını nihayet ihale saatinden bir şaat evveline kadar Daimi Encüm€ 
Reisliğine teslim eylemeleri lazniıdır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Şubesinden : İstanbul 
Haydarpaşa silo~unda krible edilen arpaların tali hasılası olan • 

man, kavuz, ince kepek tohurtı ve saire pazarlıkla satılacaktır. Talip 
rin 25.6.941 çarşamba günü saat 10 da Liman hanındaki dairemize m 
racaatları. · · (5010) 

ZAYİ: İstanbul Liman Şirke· 11 . -
ti İşletmesi Kömür Subesinin 1 Doktor Hafız Cemal 
kömür nakliye mesarifi mukabi-' Dahil' M'"t h 
1. d · · ıa - 15 , ıye u e assısı 
ın e namıma vermıs o ugu , 

5 / 941 tarihli ve 3392 sayılı 60 
liralık depo makbuzu zayi etti
~imden hükmü kalmadı. 

Fuat Akbaıs 

Pı:u:arrlı:ın ha...;kı:ı hPr fYiln ~aa' 
f2 - GJ ya kP..tCll' f.,J..,.,J.tı 

Oivanvohı No 104. 


