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Birliği harbi do!a?'1ıiyJ.e ~aıl ol~ v~z!yet mü
vactlıftÜ?d~ Türkiyenuı bitaraflıauıı ilana ka-, 
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Hillerin 
/Jegannamesi 

- • 

.iovyct harbini ıntaç e
aen sebep1.erı iz.ah 

edıyor 

Bolşevikl r, Almanlara 
iş~ence etti 

'..ı~:ıonal sosyalistler, 

far. Almanya dostluk "\•e hatt! 
garanti muahedesi adı verilen 
muahede hükUınlerinc tevfikan. 
şark hududundaki krtalarm bü • 
yuk bir kısmını ilkbaharda geri 
çektiği sırada ~u Jruvvetlcrinin 
tah§idatı başladı. Bu ,,tahşidat, 
ancak Almaııyaya karşı bir teh. 
dit olarak tefsir cdilet>ilecek bir 
\'Üs'at arzedi\ ordu. 0 zaman biz 
znt Molotof 'tarafından yapılan 
beynnata göre, daha 1940 İlkba
harında yalnız Baltık memleket
lerinde 22 P.us fırka.sı bulunu . 
yordu. Rus hükumeti, bu mem. 
leketler ahalisi tarafmJan davet 
edildiğini yorulmaksızın iddia 
ettiğinden mezkiır kıtalann bu 
memleketlerdeki mevcudiyetinin 
Almanyaya karşı bir nümayiş 
teşkil ettiğine şüphe yoktu. 

Molo'to'fun Berlintle ilen 
sürdüğü meseleleı-

Fakat bu meseleleri kati bir su
rette halletmek ve Sovyetler Bir
liğinin Almanyaya karşı nldığı va· 
ziyeti aydınlatmak için ve Sov -
yetler Birliğinin eark hududumuz 
da devamlı bir surette yaptığı t'l.h 
~datın tazyiki altında bulunarak 
Molotofu Berlfne davet ettim. 
Davetime icahet eden Sovyet ha
nciye komiseri ,aşağıdaki dört me 
SP.lenin ta.vazzuhunu ve bunla: 
hakkındn Almanynrun muvn.fakati
ni talep etmiştir: 

ı - Sovyct komiseri, Sovyet
ıer Birliği Romanya.ya hü mı et
tiği takdirde Rt)mıınyaya verilen 
garantiin t.atbi.ıi: edilip edilmiye -
ceğini benden sormuştur. 

Bl rliıı, !!2 ( A.A.) - Fillırer 
Aln-:ın milletine a~ağıdaki be -
~:annanıcyı ne"rctmiştir: 

Alrıuı.n milleti, ~yunal sos _ 
vnhstlcrt 

Ağır me mıliveUerdcn &ınra, 
aylarca sükui.a ma.hktlm olduk -
tan sonra nihayet açıkça konu . 
qabıl'eceğim zaman gelmiştir. 

3 Eylül 1939 da lngilterc Al
mru:,ya} a harp ilan ettiği zaman, 
en J.uvvetli devleti, resanctinin 
daha il'c anlarında ve dolayısi'e 
Avnıp n·n k<l.lkınmıı hamlesini 
b.r harp ~ıc yümak yolund~kı 
1 n~lız teşcl;hdsu tekcrri.ır ctınış 
tır. !ştc bu mat: .. tladır ki, vuı:. 
ti> le In~ilİzl re bır sıra mulıare
be eı le fapanı,yayı imha etmiş, 
sonra· Holanda)a karşı muhare. 
O...ı.. ni ya mıs ve yine sonralan 
bütUn A vrupanm yardımı ile 
Fı ansa ile sava mıgtır. Yıne ay
m mal:satladır ki asrımızın ba. 
s,mdc.nberi İngiltere Almanyanın 
cenber içine aJmması işine baş
lamış ve 1914 de de dunya har. 
bmi c:ıkarmışbr. 

to'ly~nm, J .etonyaı,ın, Fiııldndi. 
yanın. Besarao~ anın. Ukranya -
,nm doğrudan doğruya Almanya 
tı..rafmcı.m tehdıt edilmekte o! _ 
duğunu yaydı. Bu gibı mcmle -
ı ... tic;Jt:n bir kısmı. bu ~urctle 
kendılerine \'erilen garanti vn . 
itlerini kabul etti ve böylece Al
manya aleyhindeki çenber cep _ 
hesıne geçmış oldu. 

Tarafımdan · tenilen ve Al _ 
man mılletinin menfaati namı . 
na nktedilen bu mualıedcnin n" 
tıceleri. bahis mevzuu olan mem 
lC'ketlerde yaş1yan Almanlar ic;İn 
b}lh~ssa ağır olmustur. Küçiik 
çıft~ılerle kucük san tkarlardan 
ve i!3çilerrlen tcşekki.il eden ve 
V31'1Dl milyonu bol bol aşan bir 
A;man kütlesi, hudutsuz bir se. 
!'alclin tehdit ettiği reni bir re _ 
ji~deıı kurtulınrtk iÇin yerleştik
ten memleketleri bir iki gün i . 
rir.<'e terketmek mecburiyetin • 
de IH.lmıştır. Bu rcjmin cı);~Ç 
t..ım oiı- inhidama mahkum ol 
duğu1ıa 1 lc:; şüphe ye 'ctu. BurıJ 
rağmen binlerce Alm<lıt ortadnn 
kayboldu. Bunların mukadd2ra -
tını veya n~rclcrde bulundukla -
rım öğr\?nmek nslfı. mümkün ol. 
madı. Bunların içinde en aşağı 
160 Alman tebaası bulunmakta _ 
dır. Bütün bu hadiseler kaı"Rr -
sında ben sustum. Çünkü su.8ma 
ğa rnecb•ırrlurn Çünkü daha ön· 
ce de söylediğim gibi nihai bir 
uzlaşmaya ı.-c kah!J o!duğu tak. 
dinle ebedi bir nnlaı;maya var . 
mak arzusundaydım. Buna rağ -
men Polonya ileri harek~· imiz 
başlar baı:ılamaz bolşevik zimam 
darları, aktedilen anlaşma hila 
tın.ı. birdenbire Litvanyayı ta . 
lep ettıler. 

Askerler 194.0 yılmr:ı 10 ma· 
yısında "arpta Fransız - Jngiliz 
kuvvetlerini cmi.kten sonra şark 
hududumuzda.ki Rus tahşidatı 
mütemadiyen artan nis'betler da. 
hilinde devam etmiş ve nihayet 
tehditkar bir rr.ahiyet almıştır. 

Bu şartlar altında ve bolşe.. 
vik tümenlerinin müUıiş tahşi • 
ln.tr karsısında evvelce de bir • 
çok defa istilaya uğnyan şark 
vilayet1crimizi him ~yesiz bırak • 
niak mesuliyctini Almanya men
faatine olarak 1940 ağustosun -
dan itibaren üzerime almnğı doğ 
nı bulmadım. Fakat bu vaziyet 
karşrsmda verdiğim karar İn'ıi
liz . Sovy.ct inbirli;tinin ·istihdaf 
etti~i maksadı tahakkuk ettir • 
miş ve bu suretle şarkta mühim 
Alman tahşidatı yapılması :cap 
etmiştir. 

Bu suale aşağıdaki cevabı ver-
dim: 

Alman garantisi umumidir ve 
bizi hağlamakt.adir. Herhalde Sov 
yetler Birliği ,Besarabyadan baş
ka Romanyada menfaatleri oldu . 
ğunu şimdiye kadar bize bildirme
r.1işeir. Zaten ffİmali Bukovlnanm 
işgali verilen teminata muhaliftir. 
Bunun için Sovyetler Birlifi.plıı 
Romanyaya karşı birdenbire yeni 
maksatlar beslcyisini derpiş ede
mezdim. Bu semıt altmda > alnrz mcz

kür mem!ekeUerc \'C onl:ı.rrn hü. 
kumetlcrinc- İngiliz ıddialarmm 
} a a.ı olau,.:unu bildırmek değil 
aynı 7".:n:ı d:ı en b:iyük ı::ark 
<le\ letmı menft'allerimızın hıı 
dutlarma dair aleni ve resmi be. 
~an.atla mutmain eylemek mesu
liyctini kendi vicdanıma ve Al • 
ınan milletinin tarihine ktlr§I dt 
ruhte etmeğe mecbur gordiım. 

Yahudilerin kurduğu 
Bol§eViz.m 

Bu vaziyet karşı:sında Alman 
kumandanlığı bilhassa havac:lrk 
snhasıma, garpta. harbi cezri bir 
surette bitirmenin bütün mesuli.-

2 - Molotof RMyanm yenldtııı 
Finlandiya tarafından tehdil edil
mekte olduğunu ve bu tehdide 
mlisaınalı:ı. etmcmeğe ruınıettiği -
ni söyled.t!rten soma Almanyanm 
Fnlandiyaya hiç bir muavenette 
bulunmamağı ve her şeyden evvel, 
<lıı:for Alınan kıtala.nnm yerini al
mak üzere Kırkenes istikametin -
de F'.inlıı.ndlyndan geçen Alman 
cüzütamlnrmm derhnl geri alın -
masmı kabul edip etmiyeceğini 

bana soru. 
Ben bu suale şu şekilde cenp 

verdim: 

Hitler bir manevra c.snasm1a 

küllerle partıBütsiı cüziltam .ı ı, 
gittikçe daha fazla miktarda J 1 -
mıın hududu ynkınlarına naklı i. • 
di. Alman askerleri, bUUin r..ı Ll" 

leket gibi, bir kaç rark hudııduıı
da bulunmadığını pek i>i bilir. 

Yugoslav hükumetini 
lngilizlerle beraber Sov

yetler devirdiler 

1918 de Almanya nıünha ıran 
oahı'i nifaklardan dolayı r ağ -
lfıp olmuştur. Neticeleri uU:.1§~t.. 
lı olmu:;~?.l!". Ml..n.h:ı;:;ıran irnpa.ra 
tora ve onwı rejımıne k8J'§ı harp 
edildiği müraiyane bir tarm.a 

Na yonal sosyalistler. 
Zannederim ki, bir gün almak 

mecburiyetinde kaldığım bu k,\· 
rarm benim için ne kadar acı Vt: 

müşkül olduğunu hepiniz hi~t
tiniz. Alman milleti, Rus> ayı 
teşkil eden milletlere karııı ı- c 
bir zaman hasmanc duygular 
beslememiştir. Fakat Moskova -
nın Y hufil • Bolşevik hükfımet
leri yirmi seneden fa.zla bir za... 
mandanberi yalnız Almanyayı 
değil, butün A\Tupayı ateşe veı·
mck ıçin mütemadi gayı~tler sar 
fetmic:fordir. Almanya, kcı1di 
nasyonal sosyalist ald<lesini n.us 
yaya. götürmnğe af'Hi tcş ı.bü ~ 
etmemiştit. Uiltin Mo!füova'nm 
Yahudi BJ1~evik hiıkum!!tlen 
hakimıyeflerini mitletimızc ve 
A vrupanın bütün milletlerine 
cebren kabul ettirmek için fası. 
!asız b!.I' surette çalıı;-mışlardır. 
Hem bunu entcllcktüel sahada 
değil, fakat her ~,eyden ev' d 
askeri sahada ve devlet bün-.,;:e • 
sinde kabul ettirme~e uğraştı -
lar. Bu rejim hangi memlekette 
faaliyet sahası billmuşsa orada 
ancak anarşi, sefalet ve açlık hü
kÜID sürmü~tür. Böyie b r '.iaz .• 
yet karşısındu., ben yu·n.: sere • 
denberi, a gan <itrc~e;3e ınfüfa -
balelerle ve istıhsnlatımızı hiç • 
bir veçhile h:ılelda• etmeden Al. 
mnnyada yeni bir sosyalist niza.. 
mı kurmağa çalı;;tmı. Bu nizam 
yalnız i§..'>.zliği ortadan kaldır -
maltla kalmadı, aynı zamanda iş
çileı i gittikçe mütezayit bir nis. 
lbet dahilinde işl~rinin semere -
sinden de müstefit etti. Milleti
mizin bu ilttis::.di ve iç imai teş· 
kiliı.tlanma siya.seti sınıf ve ziim 
re ihitlMlarım sistematik bir 
surette izale ettifö gibi nihai ga. 
ye olarak da hakiki bir millet 
camiası kurnı~ ittihaz etmiş 
bulunmakta.dır. Bu politikanın 
başardığı işler bütün dünyad.:ı 
emsalsiz muvaffakıyetler tc:;ıkil 
etmektedir. 

Almanya. Litvanyn.yı işgal et. 
mcği hiçbir zamnn aklından ge -
çinncdi. Bundan başka. Alman -
ya Litvn.nya hükfunetini böyle 
bir maksada imfileye asla çalış _ 
madığı gibi, bilakis, o zamanki 
Litvanya hükümetinin, işgal 
maksadile Alman kıtalarının 
gönderilmesi hakkmda vô.ki ta _ 
lebıni, Alman siyas tinin gaye -
terine tevafuk etmediğinden do· 
layı reddetıni§tir. Buna ra~ıen 
bu yeni Rus talebine mutavnat 
etmek zaruretine katlandım. Bu 
talep. mütemadiyen tekrar cdi . 
IE:ll bir sürü yeni şantajların 
ba~langıcı olmuştur. 

•yetinl üzerine alnmaı: bir halde 
bulunmu.'}tur. Bu hal ise yalnız 
tngillz siyasetinin değil Sovyet 
siyasetinin de kolladığr maksada 
uymu;ıtur. ÇünkU gere>k İngiltere 
gerekse SovyeUer Birliği bu har
bi kab'I olduf;'ll kadar uzun sür
dürmek ve bu suretle bütiln Avru
pa yI za> tflatnrak gittikçe artnn 
bir kuvvet.sizliğe dü§Urmek niye -
tir.dedirler. 

Almanynnm Firilandiyı!.da hiç -
bir siyasi enıcl iyoktur. Alınan 
hükümeti küçilk Finlandiyn mille
tine karşı yeni bir Rus harbini 
tasvip edemez. Rusynnın Finlandi
ya taraf ndan tehdit edildiğine 
inanamayız ve Baltıi;'lll yeniden 
harp harekatına: sahne olmasını 
istemiyoruz. 

Fakat bütün şaşırtma ve gız. · 
me manevnı.larına ıağmen bi.ı Ptn
ıivaki hal!.ne gelen İngiliz - So\'
yet koalisyonunun tahakkuk et -
miş bulunduğuna hükmetmek ıçuı 
bir delil .daha Iii.zımdı. 

Bu delil Yugoslavya harblrd' 
kendini gosterdi. Balkanları sulh 
kavuşturmak ~in son bir te;;ıeboüs 
te bulunduğum ve Mussolini ti<' 
bir anlayı§ zı1ınfyeti dahilind iş
birliği yaparak Yugoslavyayı li<;Ei 
pakta girmeğe dnvet ettiğim sı -
rada İng'lltere ile Sovyet Rus~-n. 
i§b~rllğine taraftar olan o zaman· 
ki Yugoslav hlikümetinl bir fr c" 
içinde deviren darbeyi el blrlic;i 
ile haurlad.lar. .Filhaldkn bugı. rı 
Alıi'l o bllletlno söylenebilir ki Al 
~ya aleyhine tevcih edilen Sırp 
hükfuneti darbesi İngiltere tara -
fmdan olduğu kadar Sovyet Rus· 
ya taıııfmdnn da. tahrik ve teşvilt 
edilmiştir. Bu blldiso kal'Ş1Stnd3 
blle S!lStuğum uz için Sovyct zi • 
mamdarlan bir h!ıtve daha uerı 
gıttiler yani sadece bükü.met dar· 
besini hnzırlamııkla iktifa etmedi" 
ler, fazla olarak bir kaç ı;ün son· 
ra yeni hükflmetle Sırplann, Bal 
kanların istikrarı:ı kavuşma:ıms 
mukavemet azimlerini te~it eden 
ve onları Alınanyıı aleyhine tah -
rik eden m!lbut dosUuk muııhe 
desin! aktettiler.. Bu aloıade bır 
gösteriş teşebbüsünden ibaret de· 
ğildi. Moskova Sırp ordusnunun u
mumi sfcrberlik yapmasını talep 
etti. Ben hiüft sliliutu muh:ıfaz:ı 
etm k lüzumuna kani olduğum bır 
smı.d:ı. KremJln zlmrundar1an dah.a 
ileri ittiler. 

yl • ı din.t1.:n sonra, Alman or -
d u silahım bırakınca, Alman • 
yanın muttariden tahribi başla· 
dı. Bir J3'ransız devlet adamı Al
manya.da 20 milyondan fazla irı
san lduğunu yani bunların aç • 
h'·. fl<ı.Stalık veyamuhaceret su -
r t e ortadan kaldırılması lô. • 
zım ., ~i yoluninld sözü harfi
yen t~iil kuk -eder gibi gözüktü 
ğ'ü bir anda. nasyonal sosyalist 
ha~e'reti Alman milletinin birli • 
ği eserine girişmiş ve bu suretle 
Almanyanm kalkınmasını bazı~ 
lrunnğa ba~l~tır. 

Almanyaya yapılan 
su"hastler 

:\!illetimizin ızd•r<.p, sefalet ve 
en ncı ullet s~nelerir.den sonra 
mıll tim"zin kalkınması münha. 
ıran no.hili s3hadn yapılmıştır. 

B h ~ a lngiiterey\) ne taallUk 
eu·vordu ne de onu tehdit eyli -
~ r"du. Almar.~·;ı,-n karşı kin ve 
l nber siya c-H dnhilden ve ha -
ı, ten dcrhal ~tadı. 
~mokratlar, bolşevikler ve 

l'l'lı t<:>ciler arasında bir suikast 
t ki! +r kuruldu. Bunun yega· 
r · hed:çi yeni Alman hnllı hükO 
r t•n•n r ·e~.külüne mani olmak 
' A>'nanyayı tekrnr iktidarsız -
lı •a ve sefalete atmaktı. Bu en
t rnasyona1 su;kru;t, kaderin ni
metine nail olmıya ve günlük 
e~me::l?ri.!i çok çetin mücadele 
'ba!--ısma k~zn.nmak nll.cburiye -
tınde kal:ın milletlere de tevcih 
edilı;rıiştir. 

İ! le Alma:eynya oldu".!u gibi 
bı ha ;sa ttalya ve Japonyaya da 
bu dli'lyanın nimetlcrindcı. ısti • 
fad ('hnek hakkı reddolundu ve· 

mUm?.,a.a~ e<lildi. Bu millet. 
Jcr arasmda kurulan b;rlik, ken 
G lı:>" ne l·al""t servetin ve kuv -
\•Ef n t -;kil ettiği dünya koali . 
siyonn miı.... 4 

• ie ıne;ru bir 
ü-1 far n b~~:! bir 

Ş y de>•W 
Fak~t··-d3.İıa 191G da Cörril 

- A ... rrika.n generali Vudun A.. 
mcrid:a parlô.mentosun encüme
n n1 l<l üadesinde söylediği gi. 
b" _ ç·;rc;ı A!mnnyanm çok kuv
v tlenmekte olduğunu ve bina -
t ., leyh imhcısı 18.zım geldiğini 
beva.ı etmiştir. 

1939 yazında, Almanya a.ley _ 
hme ~. c:cr.berle'1'.!.. r.iyasetini 
t:e alamk Almauyanm bu yeni 
imlıü "'Il!l. t:ışl:ı.mak zunanırun 
gcldi~ne hükmolundu. 

Küç;ih devletler ve 
çember cephesi 

p., maksatla. yapılan yalan 
nesriyatm ta.biyesi şu idi: Di~r 
mi Jetlerin tehdit edilMe!{tc o!du 
ğunu sö .. teıiıck. garanti ve yar. 
d·m va'.ltl .. riyle bu m;Iletleri el" 
~ '•ve cllinJ·::ı. harbinde oldu~ 
gibi h• n11rı Alma..,vayıı karşı 
vüı .. tmek. Bu s•ır·ı>tle lndltere 
Hn" l:rı rs ile ağustos arasında 
utfuı dllD.Yayn Litvanyanın, Es-

Bu şerait dclıilinde. J. lmanva
ya karşı bir c;enber siyaseti ta • 
kip eden bUyillt Britnnva siya -
s~tini ö:ıle~ck rna1•sadile teşeb. 
b:lsatta • ulurı'll:...tt için 1939 a • 
ğ~c;tosunda arzum hilfı.fma na -
?..ırımı Moskovn··a gö--ıd0rd;m. 
Bunu, yalmz ft lm:ın millrtine 
kan}I yüldendViim mesuliyeti 
d;işünerek yantım. :Maamafih 
her şevden cvv.el ve her şeye rağ· 
men c"!e\'a'Illı b;r an~nronaya v::ı.r. 
mak w·1; rledir ki böyle bir mı. 
re:kette bulıır.d um. 

Bu suretle yanmatr.ı mecbur ka 
laaığumz fedal·ii.rl 'rları azalt _ 
ınak gaycsıni d~ t< dp ediyor -
dum. 

Almanya M "'t ,,,dıı, ruka.r
da ismi ge"cn ar:?.zi ıle memıc • 
k"tlerin Litvanya mı.istesna ol • 
mak uzere, Alman siyasi men -
fautlerinin haricinde kaldığını 
l'CSlY'en "tıkiirmistir. Bur.dan baş 
ka tngiı .erenin Polonyayı Al 
man~ aya karşı harbe sJr:ikliye 
hilme~i H. tirn1' ini derpiş ctlı?n 
hmrn~i bir itilft! da yaılmrr-tn·. 
Fı.kat bunda da Alman ıdd•>ı.la. 
rı orrlıılnnml~·... b<Jşardığı işler
le kıyas kabul ctmiyecek .:ıerece. 
de tahdit edilmiş bulunuyordu. 

Polonya zaferinden 
sonra 

Polonyada. kazanılan ve mün • 
ha.sn·an Alman orduları tarafın-

Basarabya meselesi 
Sovyetier Birliği tnrafından Ro 

3 - Molotof, Sovyet Rusyanm 
da Bulgnrlstana garn.ntl vermesi
ne ve bu m~tln mezkUr m :nle
kete Sovyet kıtclnrı gönderilme
sine Almanyanm razı olup olmıya
cağmı sordu. A;rnr zamanda bu ve
sile ile Bulgur kralını tardetm::k 

·niyetin.de olduğunu dn tnıırih et-
ti. •. 

Cevaben, Bulgaristnnm hüldlın· 
~lık haklıırma sahip, mUsı.:akil 
bir devlet o!duihınu ve Romanya .. 
nın Almanyadıuı talep ettiği gibi 
Sovyet Rusyadan garanti lstcdl -
ğ!ne va~:ıf bUıllllll"adığımı SÖ\'10 • 
dim. Ayrı~a bu mes~ıe hakkmdn 
mütte!ilJnıle görü§mek ecburl -
yetlnde bulunduğumu ilıivcı ettim. 

Hitler Rayştaiirla mühim nutuklarır.ab11 birini söylcılmn 

4 - Molotof Sovyet Rusya -
nın Çanakknleden serbestçe geç • 
rneğc kati surette muhtaç oldu -
ğunu ve kendi himayesini temin 
mak.sadi;;le Çanakkale boğazı llo 
Kara.deniz boğazı sahilleri uzerin
de bazı mUhlın üsleri L<ıgal etmek 
istediğini söyledi ve ı\lmanyanın 
bu hususta mutabık olup olmadı
ğını sord . 

dan kazanılan zafer, beni garp 
devletlerine y.ani bir sulh tekli· 
fi yapma...,Nn. sevketti. Bu teklif 
beyrelm:1cı ve Yahudi harp tah. 
rikatçılaıı tarafından reddedil • 
di. Bu re1de sebep, lngiltcrenin 
Almanyaya karşı Balkanları ve 
Sovyet Rusyayı ihtiva eden bir 
blok vucuda getirilebileceğı hak 
kmda hfıla ümit bcslenıesiydi. 
İşte bu §erait dahilindedir ki, 
Londrada sir Stafford Crips'in 
Moskovaya büyiik elçi ol:!rak 
gönderilmesine karar verildi Sir 
Criı,s'e. İngiliz - Sovyet m · na -
sebctlerini yaniden tesis etme:~<! 
müsait bir formtil verildi. Bu 
formül mezkur münasebetlere, 
ln~iliz m~nfaatlerine uygun yeni 
hir hamle verecekti. İngiliz ga • 
zcteleri bu vazifen.in kaydettiği 
ter •kkilerden, taktik mülahaza • 
ların sükutu emrettiği noktalar 
müstesna olmak üzere bahsetti
ler. 

Bu gayretlerin ik fiili neticele
ri 1939 sonbaharı ile 1940 ilk • 
baharında görüldü. Yalnız Fin -
landiyayı değil. aynı zamarda 
Baltık mı:mı.!eketlc..-ini de aske
ri bakimiyetı altına alma.ğa ha -
zırlanan Rusya, bu niyetini gü • 
lünı: olduğu kadar da yalan ohn 
bir bahaneye istir:.lt ettircr~ · 
ıı!ez"!<fir memleketleri yaban.::ı 
tehdide karşı himay~ etmek \'C • 
·ahut böyle bir tehdidi önlemek 
ıstediğini b!ldirdi. Bu, bittabi, 
sadece Almanvavı istihdaf edi -
yordu. Çünkii Baıtık toprakları -
n geçebilecek ve orada harp e. 
dece~c. Almarvaclnn ba~ka b r 
devlet tasavvı·r e""i1~"''l"ii. Bu.. 
na rağmen fl•-ki tu muhafazaya 
mecbur kalmuıt·m. 

Fakat ,Kremlin zimaındarlan, 
ansızın yeni bir adım daha attr-

manyaya tevcih edilen tehlikeli 
pücumdan mnksad.n da yalnız Al-
manyanm değil biltun A\'rupanm 
iktısadi hayatının mühim bir ile· 
süne el atınak veya b~ta bir ib-• 
tinıal ıle bu üssü tahrip etmek ol-
duğu nihai bir tahUlle anl~:lmak
tadır. F ka.t 1933 denberi, son· 
suz bir sabırla Avrupanm cenubu 
şarkisindc bulunan devletleıi ti • 
caretini kazanmağa. gayret. eden 
bilhassa. Almanya olmuştur. Bu
nun içindir ki bu devletl~rin kuv
\·eUenmesi ve bu mmtaknda a.sa· 
~,.;şin hüküm silrmcsi en büyük 
m~nfantler.imiz icabındnndrr. 

Bu sua:e cevabEn ı\Jmanyanm, 
Montı ö mukavelesinde Karadeniz 
de sahildar dev!ctler lehinde tn
dilıi.t yapılmasına dalma taraftar 
olduğunu fakat Rusyanın Boğazlar 
üzerinde üsler aimasma rıza gös
termeı.ten imtina etmekte bulun
duğunu söyledim • 

Bulgar lıükfımetini de
virmek istediler 

Bu meselede Alın yanın mc
E ıl şefi srfatiyle fakat aynı za -
manda medeniyet ve kUitfirün !'"t

urlu l.ıir rnilmeııslli haysiyctile ~ft
pha.z edebilec ·t;'im yegil.ne hattı 
hareketi tuttum. 

Bir.nctic" 80\·yetlerfn Alman • 
Romanyanm Sovyetler Birliği 

tarafmdani istiliiai ve Yunnnista-
l ·u yayn kanır f r.llyetl deha kesif bir 

nm "?' ereye w.·. 1 bulunması bu mahiyet ~ldı~ gibi yeni Romnn
mınt:ı1'nlıırı kısa bır znmandn u- ı ya hükümetuıi dahilden yıkmağı 
mumı l "kat sahnesi yapmak istihdaf ed<'n bir faaliyet de he· 
tehhkesi.ıı..; maruz bırakmrştr. men ken~ini glıstermeğe başladı. 

Prens'plerlmiz ve itiyatlarımız hi- Aynı 7.amanda propngıında ile Bul 
18.fma olarak hadiselerin bu su - gar hUltfım~tini devirmek için te
rctle inkişaf etmesinden mesul 0 • gebbfise gçildlğı görtlldü. 
Jnn o zamanki Romanya hilkümo
tine mJ.stacel talebi fizerine vazi
yeti korumak için Sovyet tehdidi
ne mukavemet etmesini ve Besa
ı abynyı terketmesini tavsiye et. 
tim. Manınafih, Romen hükfurıeti 
milletine karşı bu mesuliyetf te
ka.bbül edebilmek için taviz ola -
rak, geriye kalan Romen toprak
larının dokunulmazlığının Alınan

ya ve 1t.nlya tarafından garanti 
edilmesini şart koŞ111u~tur. Bu ga
rnnti~i istemiychck vermeğe ra
zı oldum. Tereddüdlime sebep şu 
idi: Almanya bir garanti vcı-diği 
takdlffic vaadini tutmağn mecbur 
kaln:!'.ktı. E:Z ne İngiliz ne de ya. 
hud'yiz. Son dakikada vahim bir 
taahhüt altına girmiş olmakla be
raber hu m:ntakad& sulha hizmet 
ot.mis oldut'lmlu zannediyorum. 

Romen lejyonarlcrinin az olgun 
ve şaşkın kafalannm da milzahe
retiylc Ruıılar, Romanyada devlet 
reisi genemi Antoneskoyu devir
mek gnyesiıtl istihdaf eden bir hü 
kümet darbesini tatbik mevkilne 
koymağa muvaffak oldular. Rus -
lar bu suretle memlekette kan -
eıklrklar çıkararak meş .. -u hülru -
meli ortadruı kaldrrmak ve Alınan 
garantisine ait vaadin işlenmeJJl 
için 18.zmı gelen tartları izale et
mek hedefini de takip ediyorlar
dı. 

Bfltün bmılara rağmC'n, daima 
sükOtu muhafaza etmek suretiyle 
yapabileceğim her şeyi yaptım. 

Bu teşebbüs akamete uğrnr uğ
r.:-..maz Rus kıtalannın şark! Al -
manya bu fatlarmdald tabşid:ıtma 
yeniden hız vetildi. Zırhlt tMek .. 

Sovyetler Yugoslavya· 
ya harp malzemesi gön· 

dermeği vaadctti 
Alman bükümcti. Sovyetler :Sı 

liğlnin Sırbistnnı kati ırurette hsr 
be sürlikl"'mek jçin Almnnlıı"'a 
karsı kulhn!.lmak üzere SeJnnilt 
yolu ile, s·ıa.ıı, tnyya.re. mühim· 
mnt ve sair h"-p mal::emcsi gön· · 
denn"'f.i vnaJ-ttiğuıl ~bat cd-<l 
VE:'l!lk<\'arıı mc .ktir. Bu bfıd.t'!" 
fnm Japon hariciye naz•n Mnt.suo· 
kaya sulha hiidim olmak Um'di 1 
Jıınon - Sovvet milnıuıebetıerln· 
cMd ~rginli3in !zalesllıe çalış • 
maımu t vsiye eW ·+m bir and" 
vuku bulmu"tıır. 

Mil'lhasrran emsalsiz ttimenterl· 
ın·zın ÜskUn üzerine süratll nerı 
hareketi ve SeUiniğin zaptı nctiı
cı> ındedir ki bu Sovyc.t - A~ıo 
sakson suiknstmın talıakkuJuın!I 
mnıtl olunmuştur. Maamıı.fJh s-rı> 
tnyyare R"bayları Rusynyn k~ • 
nuşl:ır ve buda derhal mnttd ,. 
gibi karşılanmışlardır. 

Yalnız, mihver devletlerinin ~I 
kanlardaki zaferidir ki bu yo.z cl.'
nubu §arkide aylıı.rea. snrecelt ın•J 
hnrebclerde Almanyayı nıeşgı.ıl 
etmek ve bu esnıı.da Sovyet ordu· 
larmm tnhşidntmm tama.'?llanına· 
smr temin etmek planına ıntlJl.i ~ı
muştur. Bu euretle Sovyetler mr· 
liği, haz:ırl·klarmı Uerl götUrıneYi 
ve sonra da İngiltere ile birlikti' 
ve Amerikadnn malzeme ~rıırdnnr 
görerek Almanya fJe !tntyayt bc.ğ
mak ve ezmek Umidinde fdl. 

Bu ımretJP. Moskovn, d~uk 
paktnmzın hlik!lmlerlne ınenfur 
bir şe.kilde ihanet etmekle ınııma 
mm fakat bunlarr yn.pat.ten. Kr 

~ııı 'kar.şı"ki ~/ada J 
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Botan 
Polonya 

Sivil 
ahaliden 
tahliye 
edildi 

HüC.UMUNA 
KARŞI 

Alm.,./,,ar 

fuffyatl Pazar sahalı/arı 

llec:Dll eactımealİdldlL aaaaı 
edllmlJUr. TOrk e it wren 
içbı bU;yQk bir 1ııa1s cıl8ll 
hı& kariwı pro,leabdn JıfecUs 
heyeu 11DlumlyNlnde mtakereJerl 
Yap1lacaktır. 

IMAa z rl ı lc 
pı.pıgor 

Yeni bnunwı ne;;; .-ra altı 
ay .içinde bir 111pm ~acak 

•e bu n!zamnam~ balma teıldll. 
tr ile vfll.yet, kasa ve Jıeledlyeler!n Nev,orlr. JJ (AA.) - N...,...ıc 
tetrikı meafal ta"1an tesblt olana Ttmea put.inin Lucerne'deD ltMI 
e.ıttır. dlttne g0ıw, an a11a11 hudattea iti 

......... (AA.) - A1mu .... .,_=, . ..,, .....,., ,.......... Raa 

~ Jraqr mQ~ bu 
,........... dair llU8Ull bir natarda. 

İf Ve 1fçl bu1JU UTU8lltU hiç bir ba19 amuelen 60 m.DJDr 1ıılr ....ı. 
1.lcrete tabi olmı1'caktlr. Aakerllkten • ..,. batan PolClll)'S topraklanm 
t.ettda olunanlar \ıe oaa evlerinde tala1IJ9 etmlftlr. 
lllalakOmt.yetial .lbıa1 edip çıkan vıı. Bllllll JdlprOJere dlD&mlt koamu1-
~ talepler! dflerlerlne nr t111'. aa lıOpl'lUert llerlıava etmek lçiD 
cUı oJunacakbr. ınm-t ateflemek kltt gelecektir. 

lş talep edealerta t.tldatl&n tı.er Dlıq alel' ıaattma mtltenn ~ 
ttırıu , rMlmdfıı muaf tu~ gi. Jtal!Dde taım;pe lutalan plmekteclfr. 
bt. bu gibiler gldeoekllri ,.tere ta ~ g6re, bir çok tana. 
itollAUı tarife De ııevkolanacaJd&l'dlr• ıwler Ktetten geçerek cenuptakl mtı 
"-Ynca. birer birUJc de tefldl ohma· dıafaa battan prtalnM yeni teü e
ıcaıttır. c111en JıaT& meydan)al'Ql& gttmelı:tedlr 

Ge:-ek ff Ye s,ç& bulma faaliyetlahı ııer. 
~rtltUlmcaJnde, prek 8lelAde it J1&. BllkNfleD alman bir babel'Qe Rus
l'atma nıGteaDDc ~ .amet 1&rDl Prut nebr1Din prkındakl köp. 
le tatbild fc1n bazı ceza! btUdhlller- rWerl berhava etmek tçtn llanngelen 
~ n..mmı,ur. ~ alllllf olduklan blldirilmelr 

~========ı tedlr· . 
lba zlmamdarJarı 80ll daldbya ka-
dar Ftnlandiya ve Romanya vata· 
~ Oldulu gti raidreD JDA8U
"uıe tebipler nepoederek harice 
:-...ı bir Allı ve do8tl'* tam ta
~-llmctiye kadar hlıdl8elere .._. 
~~t etmek meeburtyeUDde 
:-anJtllll. Fakat ,imdi, belde
!'_et, bilerek .. çıkamı....U bir 
-.ta teoldl 4!deceji gibi Almaa 
~eti hatu. hOtfln Aft'111J& .... 
-.e bir eBrGm olur. 

160 tümene karıı 

Alman hariciye nazın 

Yabancı Devlet 
mumesslllerine 
izahat verdi 

....; ft (A. A.) - Almanya 
~ nuın Von Ribentl'Op, bu 
...,.. )'ll>ancı diplomatik heyet. 
Jerllr ıeiıllerini kabul etm11 v" 
b ndlledne Sovyet hücumu ~ 
cine mabıbele etmek lbere Al. 
mu.ya taraflndan almaa karan 
lıMrmiftir. 

Von Rtbentıop, bkhlri ardma 
apğmalrl diplomatları kabul et-
adltir: 

~ 

bahazımıtur. 

Amerika 
ve 

Japonya 

Gece ahnas b9- hebet ldöpl8* 

Şimcfi hadachnmd• taıım1aea 
ltO Sovyet tilmeDi ~ • 
titr-. HaftaJardaılber yalım hudut
~ tarp dejil Amıpllllll 
--.. münt~ ela tecavld• 
~U bulmMted•. Ram&Dyeda ol
~ gl>I buraJaıd& da SoYYet tay 
~ileri, §llpheeiz b.lze ,imdiden 
bta topraldua ~ aW=hk-
tGstermek için olaeak hudatlan 
"-n itibara almabmD ~ 
~aktadırlar. 17 - 18 .baJdraD 
•~esi Sovyet de• riyeleri yeniden 
4lıııan tıoprüJarma ginlUt ve an· 
~ ailreıkll bir ate,ten aonra p0.
~11.UJmfitlerdir. 

~ ~ eftfll Altled, .... 
pcmya bll)'llt elçllJI Ollma, '1'8ıtd
ye b11JtOk elçJel Htlarev Gerede, 
~ bllyllk elçilli Dö Toemon. 
ıe.-, Macaristan bllyilk elçill 
Sstojoy, .laveç Büyük el(iıli RJşcrt 
Bulprietan büyüt e lçilli Bad.. 
npnot, Slovakya elçial Cer· 
mak, l'fnlandiya elçllıi KiYlmaki, 
Jtomaaya elçiıd Roul, Hırvatistan 

elçill Benson. 

Ja.:lld!':". 11erfıee 

Şimdi, harbin mllaebbipleri olan 
~'hUdi ve AııgJoeabonlarl•, on • 
~ kadar yaJıudi olan )ı[oüova 
~vik meıtreslnd~ki zümre ta • 
~ hamrlanan suikasta kar
' koymak amanı gelmJltir. 

..\Jman milleti, 
la anda öyle bir tahfidat yapd-
tadır lı:I bUytlldilğtl ve tıserhı· 

~ Yap~· topralı:larm genlfliği 
~le limdlYe kadar dünyada 
~e~_ tahfidatm en bUytlğildUr. 
ııl~ arkadqlan ile ifbir· 
~ Yapan Narvlt muharip ve P
~rl Buz denizf alıilleriııde do-
ıL::: orlar. Norveç tabtmlll JnlmaDı
~ altında bulmwı Alm&D ta. 

eri kendi marep1lanDID eaa-
eki F.inlaıııdiya .turtulal mu -
lelerinin kahramall1an ile bir

FlnlandJya topraPıl mutte
en müdafaa ediyorlar. AJmul 

cepheaf pSt pJ'U8)'llClan Kar 
ara kadar UZNDaJrtedD'. 

Alman başkuman
danlığının tebliği 
_...il (AA.) _:_ AJm&Jl ordu• 

awıun ,arkta yaptıtı bug1lnkU ~ 
._ bülıl menuu edileD ileri llaN 
bU i.lrlrinda D. N. B. ajan81 ap• 
tJdald maıamatz aınupır: 

iflu,tta buhmaceiı llımldlle racl)ıo
smıun bef.l"da betleım.tfr. 

Radyo fstaayonlan alellcele 
memurlarını ~- Ba 
8111'tle ıdmoldnleri veya pljamala
n .ile it bqma gldenler görfllmüt
tlr. Haber bir Jrae liunda tekrar 
edllmiltlr. 

J.oHra. n (A..A. ) - Ojreaü. 
cJiltne göre Almanlana &vyeUe
re taarruzu Tokyoda pet MlyUk 
bk' .hayret uyandımnıtır. Reamen 
bu huauata tefsrlerde buhmulma.. 
malda beraber iyi haber alan mab 
fillerde llçlü palttm :miİınr au. • 
1arma gerek Avrupada rereae 
Myada .. folmak belrh!r verdifl 
ni ve 1xl maJmda vlllıd olmM .için 
gayretlerini tıirl~ Jılte. 
dljtnl ha~. l'abt 
aym nmanda mAn·ebet:Jerin ı.... 

.lelclar ~ı b8rib ettljl 
de hatutattınlıauılrt.8dı. 

İngiliz tayyareleri 
Almanyayı bombardı

mana devam ediyor 

izmir fuarı 
hazırlıkları 

Zeqin bir spor PJ'Oll'll
mı t.Wt eclildi 

Bir haftadanbari aranan 
genç kızHI macerası 

Kızlannı anyan • baba onu 
adaletin huzurunda gördüler 

Bir ild gllD nftl ~ .. ...... .. ........ büdll'llmlptr. ı.. 
1ewı bir imamlık ftkul t.laldllab, .... ~ - - .__: .. 

....... ( ...... ) - 19'1 ısm1r ti& lurmzlı - ·- - -.t-ir.. im. kimin tantmdan J&)lllılıılı - "lüa.Jl etraalıe qJM&rü .... ... 
~ . ll&Yr•t illi ... ...,. 'att •• - silıılo ..... ... -...... -- ..... -- ...... -

111 ı ııı•ı •• .... ------ - •• '"" tamılmt •11ftf!k l&IUmtll .. -- ........ 1ılr ........ ..-r 1111 bdılııa .... 1 ıt Jl'a8tafa .... 
Jıldara ..... Dm.,tır. VD&Jwtla POID lıaJlp lılr Jas da ..,.

0 

.. 411' 1 .. da 1ılrllıl ile ~ Mulllıfa. 
1ılr - sufmda elde ettftl ...._. tir. V&lra tudnr: - lıDnd tale ettlktm _,. lur 
ııetleeJer paYJGllda pattlderte ıe.te OedQrpef11da otuna Ta.mf ile b 111111* JaPIP Pldrll ~ ha ti 1 ı 
rDtcek .. ı.tilmllt rüamlaıta ata .,. AntıdD ıt ,J8llan.da bira .. .....it ..... BCIJQkadada .... 
c1e eddecekUr. 111a1m 1ı1r ~ ftrdır. Ze1111a aao 1ı1r......,, 1&D1Da ıaı.matct om.ar 

Pa.,_, dekoratör 1:ıu1118Ur bu1wa. - admda oluı bu PDO Jm, talcrl llllDtlbd t.tplk Te temlD .wctD1. 
mu bulrlamııı.ata '»liMenktlr. 'blll bir ay eneı ft'lnden çılamf, lılr ldlaa,Jwt K>wt•fenm bwula ımnatr.k 

1'ıal' llleftlmJndt pgea MDelerde. düa d&ımeadftlr. Bunun tlırerlDe oldıılaa. ft 1ılıbç COn enci 411, 
ld Sllıl flbı'balsıde SlllSlll 1ı1r apor iman anu. babul, ablt.,p. mGncaat bir poa. nbl Jwınnma &it 1ul .. 
tull]ll8U olacaktır. BiP.•- mım ederek ka1armm kaybolduluna bildir 1'&71 calarak llır bobçaya kG,Jdul
teme taJlmatnameet mudlılDoe m1111 mitlerdir. Zabıta ima her tarafta •· " bçtrtmı tt1nt etmlfUr. 
ldlmede birinci ve Udncl denoeJi a. l'U'ken BUyillcadada bir lunabk va Zena71 bDduan kadmııı. K11811a 
lan taıumıar AJMacak ıtadyomunda kam olmUf, faW 1'akala.nank l8tlc 11111 metre81 oJdutu da IUlllfl""-
karplapcakJaıdı. Yaba bqlanmqtır. tauc.ap netioelllD llOttln. .uç!Ular, ve bu 8UQ Be .aa 

Baadaa bqka AAIWa. ı.taııbul de hırılmn, Zeliha ~ 1ıq1ıa bdarlar cltlla adltye,e pttrtl yır 
ve :bmtr pldr mubtelltıeıt de fUar kimM olmac1rtı anı..,ım'lt keJfl7et dlr. Suclalarm IKJl'SU8U J8Pd ·•· 
0puı mllabakalan ~. ı------------/ Salp •tlcelbade bu davama ..W 
Ba b....ı& ~ M'ldlDde fia ' ile ..,,..D lbtll&tıarmdaa 

~-::..~teni Odemişte ==~==-im= 
! ':.::::-~= imar faaliyeti bir gtla belnlacaktır. 
=. ıa:~ ·:::::r: :: Yuzme teşvik __.. . J~, (HUltllı8t) - bmirin en 
cettncten mU..bakaJarm ehemmiyeti iJeı:i kazal~ olan Ödem.it • 

bll=.,:•·:·ıtmtl olaa 20 ·ıua. :=~= .:~~:e~ müsabakaları 
toata .at 8 de rtıretıere lıqlanacak etmektedir. İatanbul eu eporları ajanlJirnm 

l'tut•un Jfd Jaymndan ve talla· 
&§ağı klymmdaD KandeDls 
lerine kadar olan bö)gede 

ve &men Mterteri Romen 
tlet reisi ,aeral ,Antoaelko -

kumandur aHmla IJalmmlU· 
lar. 

LoMN, n <AA.> - nan ge
ee ay tayyarelerinin lümayealn • 
de hareket eden tncnts bombal' • 
dlmaıı tayyareleri Almanyada a.
fır euıayf fabrikalarına taamma 
denm et.mttJerdlr. 

" ertaı ıono de devam edilerek Her sene Ödemiıın müatmna tertip ettiği )'llmıe mOMMh .. n 
poe Jantı bltlrllecektır. Bu cUnt- ~ylumda dinlenmek matsa • din Koda )'Qmaıe ha.vusımcla ..., 
Jenle derece alaD bölge ve gQnfç1len dile pek ~ kimseler ~· )'Uk IJUo meraklı kütles1 &ılade 
mutat olan bmir t•ıan hatıralara git:mektedirler. Odemiflllerin Y•Pılmıtbr. 3lmtlm bJdayeti ol
werifeoekttr. m i s a t j r ı e r i n i barm. muma ratmen Galatuaraytı ilah 

Romanya btlkOmeu. .lanir ~Iedl. dnmak için Göıcükte inea ettik. madun ylls metre eerbeette ve 
. .,. relsUıtne göndenlllt bir mektup 1eri modem otelin nolclanlan BeyJroslu Faadm mt llstllnde Jap 
ta 19'1 ısınır enternU)'Ollal tuarma vilayet bütçesinden verilecek htlan dereceler calibl dUrkatUr. 
Mmıea lftlrak edecettnl Uldlnniftlr. tallei88tla ilımal ecWecet ve zL llllabefralarda tu neticeler a-llıı cephenin vulftWi, art* tec-

edilmit memJsetl.edD hJm• -
delil takat AvrupullD emnl • 

kormuk Y8 ~ede1rf btl • 
!Qemlebtlerl m.,.._ et -

'tk_ •• -
-aaenaıe,tı balllD AlmaaYlılllll 
llı:Dletimbıln mubdderat ve •· 

tekrar ............ eIJerine 
etmeje brM" ...,um. Bil -
Jll8ıldm olaa bu mttnclelede 
bbe ımda 

itizar 
Wre ft BmeJrl a.eak tlf. 

ıtllalal'DIZ yud&nmlSID ~ 
.... ..,... Ollb- dileriz. 

KoJonya ve .Dtllıaeldorfa taarruz 
edllmlttlr. l)jfer İDgilis tayyare -
Jeri J>Unkertre, Bulonya doldarma 
taamıs etmlelerdlr. . 

Tayyarelerimiz J'raMMm ~ima 
llncletf hava me)'danlanna da ta. 
amıs etmlfleıdir. 

Kon yada . 
Doktorlar muayeM 

ücretlerini artbnhlar 

ll'uarda mevcut Roman,a pavyonu yaretçilerin her türHl istirahatle· lmmıpu: 
bu .ene seDA'1D bir 19kl!de tamim ri temin olunacaktır. 100 metre eerbeat: BlriDol llü 
edilecek ve RomaD)'&da lstlbla1 olu Valimiz Fuat Tukaalm yakm :u~ dakik. • a, ikinci Rauf, IGllD-
m maddeler tefblr olanacaktır. •IAkam ve kaym.akmn İhl8D Ko

Mui lada• ıiddetli 
zelzele 

...,.., il (AA.) - İki ........ 
bert burada 00 defa yer anmtm 
abımflur-. DQn •ilah e.ao deki ... 
... fldcletll idi. Balk ... cMuSar 
dadll'. 

Trabzoncla kitap 
aer.W açıldı 

TIMııloll, Trabmn baUreYIDdıe 

'J'artdyede bUılan eııerterl )'Ul'ttafla 
ra tanıtmak mak8adlle Dk deta ola 
IÜ ..... lılr kitap ....... açıbllll ... 

Ba so.1 Hrsl ftll NMI KJQıman 
taratmdıllı ._. ft dafttlller ara 
llada Parti matettlfl ne l'JMl'al Ha 

- Mnall da balar baluamUfbn' .. 
lelWI cm IGD aıclk buJmlaealı:t.ır • 

bbn wrimll çallfllWdyle bu .._ 200 metre kurbaialama: sına 
ne Ödemişte yot faaliyeti - el Yuaum 3.13, lldncl Hlmaet, o. 
geniş olmuştur. ÖdemJt • :eo.- cllDcll Tank. 
dal ve &mağ • Sal'hli yollan 100 metre aırtüılttl: BaiDcl J'u
eaulı bir ~tte tamir olunmut at 1.29.•, •lncl Necati, UçUncO 
bUtün nakil vasıta1annm emni. Adnan. 
yetle Kidil> gelmeleri t.anin edil • 400 metre eerbeet: BirJncl .n.. 
-~ nla.lm 8.15. :ltfncl Sadullah, Gclla 
.......... ell Omıan. 

Mani1aya yerl~tiril• 
aöçmenJer 

....... ( ....... ) - Vaümfa l'aJJc 
Tini. belediye ve Ucant oclalarJDa 
plerek bu daire ff!ertle ıllbdu ol 
lllllfbu'. Yeni gelen gGgmeDlerlD ft
l&J'etiıl her tarafmda faal Ule PC
tuderl IDelllll1IDi,.a llaber' alDUIUf 
tir. 

Ba ·~&)'Dl amanda 1Ubk 
..-lpt ........... ... kolQbldar 
tıldt etwY dlr. aa tan 11nat a. 
Ma. fala 1'IUltana eold9 edlleeelrtlr. 

Tnmpleıa atluna: BldDcf l'allt 
00 puftll, tlı:ind Bariton, ._... 
JDıaver. 

Neticede Galatuan.yWar ~ J1!11 
ftllJa birinci. Beya ıs2 ~ 
Ddacl, Betiktaş 28 puvanJa....,... 
el olmUf)aıdır. 
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•ma .. ., • , b·r . i 1'?-lyzyr, 

;J <lan A y ya ur ı tevcıh edL tıj e 2 . 

e.ıÇ• a l~~ ı 1!1 t m de ~Uerin~ verm .. Ü t, d ı tc b e yol ko'I: • v m u, Alman 
J di. · K ı tern n .. d r . ı ı m r ki, bı.ınl•nn arka _ mJ i ırulh ve 

0 
f<;. H' t " 1aa < ~nda c ~. ı o1ar ... k l\fo 1 ıa- dost. t tem!ş olan a p e n n hc..•'4~~.ı. (ul i.IU çok vesaık ,. un bolrevık nJ.. ru-ı bulunu - ı Rus mill tinin ses n~ kul k vcırmiye 

l mal~e mevcuttw:. ~~ ~ 1 rord.\l: Reich blikQmeti buna da- rek bol~eırizmln eki iki yUzıUlUk po-
• botaJ kıtnlan tes~ıl . edilnuştır. ır _ıtiraz götürmez deliller elde lltlkasma devam elmiş ve bu suret 

Vo 
1 Z3 ~c bunların kendılenne mahsu::. etmış bulunuyor. Yugoslavyaya ıe omuzlan ağır blr .aboratuvnrları vardı ve bu lii. _ gelince, Reich httktın:.cti, YU"OS. yü' 11 1 una mcsuliyet 

• \J bo t lard 1 ı..-ta. . 1 1 ,., .t a mış r. 
.. l n ıçın yangın ve mfılak bomlJ.>a. ha mayıs 1940 da. Moskovadn Almnnyada vcı 'iyi• no~a . .r:a. uvnr a on.ar.~uu J iŞ e av delegesi Grorg vitsch'in da• Sovyet itUh.adınm 

ı · ı ed 1 rd" B k b' 'Mo mütebaki Avrupa, propagandası lle 
arı ız;ıa ere ı. u a ılden ~oto~a. yaptıf:.-Y bir mülakat c;1lttü~i daı!ıtıcı fnnliyct., bu memle 

1 - B riblrlne karnı tecavüz 
tm lt ve muslihane bl.r kom -
luk ü;inde ya :ı.mak i tn iki dev

letin ka ılıklı tanhh dü. 

2 - Alman Rclclı'mm Finlnn
dlya, Letonya, Estonyn., Litvanya 
ve B sanıbyııda her türlü nilfuz 
elde etm kteıı sarfmaznr etmcri 
sur tiyle menafi mıntaknsmm tah 
didi ve bu meyanda sab:k Polon
ya d vletlnin Bıırcv-Vug-Sam hat. 
tma kadar olan mnıt:Akalarınm 
Sovyet Rus hllkfunetinin arzusu 
üzerine Sovyetlere ilhakı. 

Rcich hflkiimeti Rusya ne ade
mi tccavUz paktmı akteder etmez 
derb:ıl Sovyct Rusya.)ia kar§J olan 
politikasmda esa3lı bir dcği:ılklüc 
yapmış ve o gündenbcri de Sav • 
yet ittihadına karşı dostane bir 
vaziyet t.akmmı:ştır. Ahna.n hüku
meti Sovyet ittihadı ile e.ktolunan 
mulm.vel •IC'rl gerek harfi harfine 
ger k~e nıh ve manam itibarile 
sadnluı.Ue ifa etmiştir. 
Bunların d §Illda olarak da Al

man hllkfımeti Polonyayı mağUip 

ederek yani Alman kam pahasma 
Sovyet lttı1ınında kurulduğu an -
danberi en bilyük bir ~ politika 
muvaffa.kıyeü knıı.anmasma yar _ 
dnn ct:m" tir. Rusya.ya Jcareı aıı
cik bu h yn:hoJıa.no politika ile ve 
Alın n o!"dusunun büyük zaferiyle 
bu m ün olmuştur. 

Bu lUbarb Alm:ın hllkQmeU Sozyet 
ittlhadmm Almanyııyıı kaş tavr ha.

rek Unln de aynı olmasmı bekleıneK. 
tc kcnd:.slnl haklı görmekte id1. 

Alman hariciye nazın Vcnı Ribben 
trop Mo kovada. mtızakercıer yapar -
kcn v dJ11-er :f'ırsııt ve ves!lelerle Sov 
mukavelelerin .Almo.n • Sovyct Rua 
yet Rus hUldmıeU tnr::ıımdan bu 
menia tlerlnln dat.::nı m:ıvazcncshıe 

esaD t~ cdeceğlnl ve 1k1 milletin 
yekdig'I rlnln rejimlerine hllrmet e
derek hfrblrlnfnin dahill iQlcrlne ka
rışmak istemedikleri, iyi vcı dcva.oılı 

bir komşuluk tesis etmek lstQdlk.
leri millı:errereıı ifa.de olunmU§tu. 
Alman hllidlınetlnin bunlara inan
makla esasnıdan a.ld9nmış olduğu 
maalesef çabuk anlaş:lmıştI. Ha _ 
k n.ttc komintcnı Alman - Rus 
mukavelelerinin akdini müteakip 
derlıal bütün sahalarda tekrar fa.
afiyete geÇJni tir. Bu faaliyet ynl 
ruz Alınanyada değil, Almn.nyo. ile 
dost olan yahut ıbitara.f devlet:~r
de ve .Almıın krtruıtı tara.fmdan 
Avrupa.do. i~ııl edilen mmtakalıı.r 
da da ynpılmL~. Ve açıkça ınu -
ahedelcre karşx muhalif hareket 
edilmiş o1mamnk için yalnız me • 
rotlar de~.irllmiş ve bu fanli • 
yeller ltinıı. ile ve !kurnazca giz -
lenmiştir. 

Almanyanm gftya emperyalist 
bir iharp yaptığnu mu+..emn.diyen 
ileri sürmekle Moskova, na.<;ye> _ 
nal sosynlist Almanya ile akte -
dilen paktın tesirin.i telafi et -
mck mecburiyetinde o!duf.unu 
?.annediyordu. Alman polrsinin 
ku'V\etli ve mucssir müdafaa 
faal eti komi:nterni Almn.nL>7Clya 
karşı f.esatçı fnaliy tlerini ve is. 
tih'tmra.tmr başka yollardan ve 
Almı:ı.nyaya kom u memleket _ 
!erdeki m rkezlerden yapma.,,~ 
moobur "Ctti. Bu maksa.Ua dık 
Alman komünist memurlarından 
istifa.da edilerek bunlar Alman -
lada fesatçılık ve tahrikat ve 
sabotaJ ~az.ır1ıklan yapmağa 
memur edıldıler. Gcpeo kom!se· 
ri Krilof bu makc;atla sistematik 
b'r t lim ve tcrlb"ye işini idare 
edı} du. Ayru zamanda Alınan 
ya tarafm,.,an i~ edilen mın • 

ara ve b;lhassa Çekistana 
e · al nda lunan Fransa, 

N rveç, Holanda, Belçika ve::.a.. 
r yeri re karşı "ddetli bir tah

rik, f t ve ı ihilaI işi yaprlı -
yada, Jlusy& mi.mM.ssı1. 
1~ w bilhassa Prağdakl baş 
ko ~09 bu bahta kıymetli yar. 
d l"'.r yapıyorlardı. Radyo mür 

ve • hizc tc i atr ile lmvwt-

m~elu en az Almnn vapuruna netıcesındc Rusyanm. Almanya • 
swkast ~pılm. tır. Şu .inhilal yı, yarının eıı kudretli düşmanı keUo:in Almanynya kaf'!ı hatlı hare 
ve sabotaJ faalıyet'erı yanında telakki tetiği hu.suzuna kanaat keti hnkkmdıı hlçbir pheye mnhnl 
c~s ıuk da yapılıyordu. N"te - getirdii:rine dair ve ikala.r elde tırnltmamal:la b rnbcr, Alman • Rus 
kım S?vret Rusya.dan Al.manya etmiştir. Sovyet Rusyanm, Sırp mualıeaelerJnln al.dl tarihinden iUba 
ya ge c;ı Aiı:nanlar arasında G. askeri makanıatı tarafından vii. _ ren, harici politika ve kert sahada 

P. U. !uzmetme adam'ar kazan - ki silfill ı te' eri uzenne aldığı Sovy hükOmet!nüı. At nyaya kar 
maruçın h':: türlü bayağı vası _ vaziyet bili::büttin sarihtir. Son _ fI tnVl"ı har 'keU birı>..z daha aarlh 

talara muracaat olunmuştur. te."'rin 1940 dn, Sovyet Rusya bit' ıw.n kullan ktndır. 
'!nlnız erkekler değil, kadınJar genelkurmay reisi, Ytıci<>slav a .. - DEVAMI YARIN -
o!l en ~~ıp usul erle G. P. U. taşemilitcrine sunlıı.n soyleıni? -
hızmetı ıçin taahhüt sözü verme tir: 
ğe i~:ı.r . edilmi.~!crdir. Bizzat "B;z l.Stenen her yi vereceğiz, 
~ .. imdeki Sovyet Rusya sefaro- hem de der.iıal.,, fıyat ve tcdi,c 
tı başta sefaret müste~ Ko - ~artları l3elgra.t hükümetinin k n
bulov olduğu halde c:ısusluk is. dl dileğine lJınıkılnll3 an~ bi.r 
im için harici memleket hakla. te • t::ırt ileri cürtilmli' tur ki, o da, 
nndan saygısızca istifade etmek bu tertipl l'in Almıuıyadnn gizli 
ten cckinmem· tir. Prağdaki Rus tutıılın drr. Bi! rrc Svetkovlç 
konsolosluğu erkfuıından Moc - hiıkfım tinin mihver d vlCIU rine 
hov bütün Çeki~na şamil 0 1 an yakl "m!l.Sı üz r , Mo kova i
bir casusluk şebek in'n b '"ınt filb tesHmntmı siıriı.ncemede bı

te§kil ediyordu. Polisin vahit ve rnkma~ b lam tır. Sovyet Rus
zam::ınmda m"'dah le ettiği <ii - ya harbiye nazrrlığı, bunun sebe
ğer vakalar, Sovyet Rt yanın bini Yugosl v a~cmiliteıine, 
bu geniş miky taki faaliy tle _ ~uhtasaran izah ile iktifıı etmiş
rini meydana çıkann' tır. Ba _ tir. 27 mart 1941 Belgrat lıWdi -
tün bunların heyeti umumiyesi met darbe ine öruıy k olnr bu· 
Sovyet Rusyanm Alm~nynyn. nuıı me.)idana gctirllm !, S:rp fe
lrarş1 siyasi asl::erl ve iktI: :!fil satçılarmm ve İngiliz - Rus njo.n 
cephelerd~ geni mikyasta gay • lnrmm Almanya nley'hlıu~ el al • 
ri m~ inhilil, sabotaj, tethiş tmdan giri.1tlkleri faa ·yet:n eıı 
ve harp hazırlığı maihiyetinde hararetli devresini tef.kil eder. 
casusluk faaliyetleri yaptığım Bu hillc\tmet darbealnin idare -
şüpheden fui olarak göstermek • cisi ve siyah el t kklllilnUn ll -
tedir. Sovyet Rusyamn Alman • deri Bııy Sinı"c bugUn MoskovD.da 
ya dışında Avn.ıp:ıda yaptı,; in. bulunmakta olup, cliuı Sovyet H.us 
hilal faaliyctlcrioo gelince: Bu propaganda mnkamlarlyle .sıkı ir'
faaliyetler Almanya ile dost ya- tibat halinde Relclt aleyhine fillen 
but Almanya tarafmdan işgal e çalışm tadır. Yukcınki mü a.hede 
dilmiş memleketlerin hemen cüm l 0r, Sovyet eosynlist cumhuti}'()t. 
lesine §3.lllil olmuştur. Mesela leri ~liği.nin ~~ Ahn!lllya 
Romanyadn. komünist lJl'C>Pagn.n. aleyh ne gı.rl U ı muaı:zam ve çok 
dası Rusya.dan gelen beyaruı.."UD.e.. Hilmullü propaganda. faallyetlerln
lerle Romanyarun bütiın müşkül den ancak küçük bir kısmını os
lerinden Almanyayı mesul gös _ termektedir. Bu itibarla, Sovyet 
temıek suretiyle Alma nleyhtarı Rusya makamlannın. Alman -
bir hava yaratmak istemiştir. Ru~ ::rıukavelele~n . immlanmnsı 
Aynı tahrik 1940 ya.z mevsimi~ tarlhındenberl bu ıstılromettc gös 
denberi Yugoslavya.da da bariz terdikleri faeliyet.e dııir dl§ filo -
bir surette görülmüştilr. Rus ~ umumi bir ffktr vererek bir 
~eleri orada Svetlroviç hUk.me ':'8rm~~arı i.,,~ô.nmı temi -
re3ımmın Bertin ve Roma em nen, Re.ıch hüküm eti malik bulun 
peryalist lıilkOmetleriyle pakt duğu geniş ölçüdeki malzeme ve 
yapmasına halkı protestoya da.- ves~ ef.kAn umıtmiyeye mzcdc
vet ediyordu. Komünist partisi cektir. 
memurl:ırmm .Ağramdaki içti • Ummııi olarak Reich hUkUıneti 
malarmdan birinde Avnıpanm ıŞU noktayı mil'jahede ve tesbit 
IT:itün oenu!bu şarki kısmı Slo _ eder ki, Sovyetler hillWmeti, Al
vakyada.n Bulgaristana .kadar mn~ ile yapılan mukavelelerin 
Rus himaye mmtnlrn.sı diye tav_ akdi ~mda., ~yn.nm fşlcrl
sif edilnıi3 ve ibeldedilderi gibi ne dogrudan dogruyn veya dolayı. 
Almanya aslreri bakımdan zayıf ~iyle ı:~ niyetinde olmn'dı -
!ayınca bunmı t:ıhakktm edeceği ~ ~ü:kefrreren ve s:mılıatle bil
söylemnişti. Bel;;rattaki Sovyet dırreı.511. Yine ~~et Rus) , dost 
elçiliğinde Alınan krttlarmm e lu'k muahedcSıım ımzalanmnsı sı
line geçen vesikalar bu propa : rasmda, bUtün milletlerin hnkikt 
gandanm menşeinin Sovyet Rus· menfaatlerine ccvap.~vermek, bir 
ya olduğunu ishat etmektedir. taraftan Almanya, d ger taraftan 
Komfinist propaganıda.sı Yugos _ 1ngiltere. - Fnınsa arasındaki 
lavyaiia nasyonalist paroia.lar kul harp haline nihayet vermek ve 
lanırken Macaristanda ibilhassa lbu hedefe mfunkün o1an sUrntıc 
Rutıhen ahali ara.Zmda kendile _ olmak tlzere A.imanya ile işbirliği 
rinin yakında Sovyet Rusya ta _ l apacnğmı gayet a~ ve sarih sn
rafmda.n hürriyete kavur.turula _ rette teyit etnre ti. Sovyet Rusyıı
cağr propagandasnu yapıyordu. nm bu uzlıışmala.rmın ve beymıa
Bilhassa Slo••akyada Alman a tmm, yukar.da zilı:redı1en ve har
leyhtan taiıni'kat pek canlı idi b n müteakip s:ıfhalarmda gittik. 
ve orada alenen Slovakyanın Sov ç7 daha._iyi aydmlan~cak olan ha
)'et Rusyaya ilha.kı propıa...aanda- kikatl nn şğmda gorili c ği veç 
sI yapılıyordu. FinlA:ııcliyada hile, m~tlı ald:.:_tm:ı ve şaşxrt -
"Sovyet ittihadı ile sulh ve dost mad!m ıbnret oldugu anlnşıhnıstır. 
hık <Sniyeti, .Petrosl·o radjosu Keza. mUnbasrran Almanyanm dos 
ile işbirliği yaparak bu mevleke- tııne tnvır ve hareketi neUceslnde 
ti iııhil&le uğrat~a çal or _ elde edilen menafi danı. Sovyet hll
ve Atman diŞnanlı ~ ı:şıy kamettnln Almanyaya kal'!Jl dürtıst 
du. gı yapıyor. ve h:ı.llsane bir vazıyet tnkmması:na 

Fransa Bsiçika Ye H lıı.ruh.- s:ıtl< 01amam13tır. 
da, ~ İtlf<Ü kuvv~tlerine Bi16.lds Reıch hlikOm<!U, tqrinlcV
ka.?şı tahrikftt yapılıyordu. Ay. vel l9S9 S!Qvalcyasınm ltomUnist 
nı tahrik.at, milliyet ve pansla • paı-Usi umdelerin.e aar1h olanı.k t.ek
viznı mruskesı=tında., umumi rıı:r ka. dedJlcn ve Sovyet hUkQm~ 
valilik bölg~d d hüküm SÜ _ men!lfiine h1zm t etmcmn1 v ha&o 
:nh'Ordu. y tan, Ahnan ve mm <'Zfim~n~ yarama3I §llrl!lo dl. 
İta!yan krtaatı tarafından henuz ğcr bszt mC?!llckeUerl palttlar t~ 
~al edilmişti ki, orada dD. Sov _ zalanabllcooğhrl kabul Lenin tc 
yet Rusya propaganda: işe baş. zlntn, 1919 mukavelelerinin hnaJ.a.n.. 
laımştı umu.mı görıiinliş. Alınan mnsr csnnsmdıı dıı yn~:ı.<lığma kanl 
yanın Avruparla istikrarlı bir olmuştur. Blnncnnleyh d Gtıuğn d:ılr 
nizam kurmak yolunda.ki gay _ aktedilen bu muk& imam ı ı1n ım
retlerine karşı, Sovyet sosyalist z:ala.nmut, Rusytı. 6tlkQm tı nezAinde 
cumhuriyeUeri birliğin.in, lbütün ancak taktn. blr ma.nevrad:ı:n lba~t 
memlelrotlerdc sistemli bir mü- U. Astı gaye, sa.dece Ruaya için men 
cads!e saferi açtığı rnerkezind"' _ fnatıi anlaımıaıar cld etmclt ve b!SJ 
dir • .Btmtm yam sıra. da, Alman lcee aynr zamanda f3ovyeUer :Bir@ 
polit~. tedbirlerine karşı, nln ntlfuz bakımından daha fazla 
bu tedbırlen Rusya. nlcyhincy _ Derlemesi C3b:ıbmı hazırlamo.ktt. 
miş gibi ~rerek, muhtelif Esas fikir ve niyet, yani bo~vlk 
memleketleri Sovyet Rusya. le - olmıyruı devletler!, yekdlğtnd daha 
bine ve Almanya aleyhine cel _ kdlay nyırnbllmelt ve zamanı geldi -
ibetmek gayesine matuf doğru _ ğinde yere vurnbilm k 1lzere zayıf 
dan. doğruya yapılan muhtelif dllştırmek dll§Uncesi de~em~ti. 
propaganda faaliyeti geliyor. Bıı gaye. Belgradm lımallnden son 
Bulga.ristarun fü;lli pakta. g.imıe. ra omd ki Sovyet cıçl.llğinde ole ı;e
si;ne karşı ve Sovyet Rusya ile çeıı evrakm tctklk1ndo. ~ 
bir garanti paktı imzal:unam le· ctlmlelcrle, oUuıca saraha tne açığa 
hine faalivet ..,.J:~terilmiştir. Ro - VU""Ulmuıtur: "SovycU r Blrlfğl an-
manyJt-:la, d" 'r m ı afızlnra hu lt n:l'~Mij> an geldiğincSe haroketc 
l<ll ve bu teşekh'iılün baş ndaki _ çecekilr. Mllrvcr dcvletıcr.1 kınvo-

Çörçilin nı t <u 
( BwlJ tarafı 1 mcıde) 

Dordlıncüsü de bugün ba.lşı,or. 
Bu sabah saat 4 de HıtJer Ru:;ya
ya taarruz ve isti! etmi tir. Bü
tün mutat hi~an t fo.malitcle.ı:i. 
ne mUkcmmel bir teknikle nayet 
cdilmi: ir. 

&.ıyi.ik Britanya Ru y .} a, )'8.-

ptlabıuncsi mum.kuıı butun tek
nik ve iktısaaı ~ardımı yapmağı 
teklif etmıştır. 

İki mem eket arasında bir a -
demı tC"'..avuz muahed ı nnza • 
lanm1 ve meriyete girmiş bulu.. 
nuyordu. Buna nn}ct edılmedıgi 
baklanda Alınan} a tarafıııdan 
h bir şıkfı.yet scrdedilmem':.ti. 
Alman orduları yalancı ıtimat 
perdem altına bürünerek §imal
de!.i beyaz denizden Karndeni.ze 
kadar uzanan hat boyunca yı -
ğıldılar. Hava iıloları ile Alnıa.n 
zırhlı f rr.knları yavaş yavaş fa • 
kat sistematik bir şekilde mevzi
lerini aldılar. O zaman, harp ilin 
edilmeden ve hatta bır u timn • 
tom bu..: verilmeden Alman bom 
baları ansc:m gökten Rus §Ohir
leri üzenne dolu gı:bi ya.,~ 
başla.d.ı. Alman .krtalnn da Rus 
hudutlaıını tecavüz ettiler. Bir 
saat sonra Alınan büyük elçisi 
Rus hariciye nazırını zıyaret e. 
derek bir gece evvel kendisine 
dostluk teminatı Ye b<ılki de ittL 
:tak teklif ettiğini unutn.ra.k Al -
.manya ile Rusya arasında harp 
halinin mevcut olduğunu bildir -
di. Bu suretle fakat daha büyük 
bır mikyasta olmak ürere büti.in 
imzalanmış muahedelere ve ibey. 
nclmilel itimada karşı ynılan ha
karet ve tecavüzün, aynen te -
kerrürilne şahit olduk. Buna da 
ha evvel Norve<'te, Danimarka -
da, Holanıdada -..... B-kiliada da. 
şahit olm~<>tuk. Hitlerın cürüm 
ortağı ve çakalı !ı!uso1ini de ona. 
.karşı sada.ı1.at göstererek Yuna. 
nistan hadi.sesinde ayru mahi~et. 
te mu::ı.hedeleri ve itimadı ihl;'..l 
etmi,,,tir. 

Bütün bunlar ~nim için bir 
sürpriz teşkil etmemiştir. Filha
kika ben Staline b:ışma. gelecek 
~yi gayet açık ve sarih bir 5C" 
Kılde ihtar ctmicıtlın. Onu da, 
daha evvel diğerlerine yaptığım 
ihtarlar gibi b"r .ihtarla ikaz et _ 
tim. Bu ıhta-lann istihfafla kar .. 
şılanmadlğmı an~ ümit edi -
yordum. 
Şimdi blldığimlz bir §<"Y varsa o 

da Rus mW tinlıı vatan toprnklannı 
.mUdataa eWği \'C zlmamcıartanmn 

kendi.sinden hnk4n clahlllnde mukt\n 
m t gö termesını istedikleridir. 

Hitler, kendislnl kan alatmak ve 
yağma etmelt arzusuna doymak hll
mez bir hırsla knpt.ırmıa bir canavar 
dır. Bllt1ln Avrtıpayı nyıığı altına al 
clığt ve .muhtctlf çlrkln cm:ret §Ckll
lcrl ne hllkmü altında. bulundurduğu 
hal.do buna Jcanmom tır. Şiındl hotı

hartrkla tabı1p~ Rusyıın.m ve 
Aııyanm genq. aahalarma kadar sok 
mak istiyor. 

Naz.l C§kiyasma, h men hemen hiç 
b!r §eyl rl Yokken hnzlrla.nnınğa ba,j 

d!klan müth harp makineıılnl se
n dm seneye t kenunm ettirerek vU 
cuı:ln getlrnlek mlls·ındrstnt biz ve 
modCn1 ~neme men.sup diğer mllleUcr 
\'t'l'dik. Bu makine atıl kalamıu:dt. 

Aksi takdirde paslanıp parça p:ı.rç:ı. 

dökülmesi ~m. gollrdl. Onun için 
mtltemadiycıı harekette bulwımast, 

yUz milyonlarla insanı ezerclt yuvala 
mu ayakları altında çl..~cmesl lAzıın 
gcııyor. 

Bu makineyi sadece eUe değil, ay 
nı z.amanda petrol ile do beslemek 
icap etmektedir. Şimdi bu kana susa 
mş §erirln mnklne!C§ml§ ordusunu 
yeni bir boğazlD.§.Dla. soygunculuk ve 
t.ahtıötıt meydanına atmam JAzım ge 
liyor. Şmı.dl zavnllı Rus k5y]jllerl ne 
lşd a.skerl .. rfııJn günlUk ckıneğ1.nl eı 
lerlndeI:. alarak mıı.lısullerJ~ yağma 
'ft ao.panlar.mı ıııeten petrolll gaabet 
mest ve bu sıırotle boferlyct tarlb1n 
do m~ görlllmcrn1§ bir açlık hum
le gelmeıslne sebeb\ye.t lr~ mruı 
gelm~ bıılum.\Yf"'t ,., 

... h 
(Yazısı 4 ncüde) 

~u kuvveUerl aynı to -arda Sov
yet krtaları üzerine &tc:; açmışlar· 
dır. 

Molotof beyanatına s;öyle de. 
vam etmiş tir: 

Memleketimize kal'§I ~npılnn 
bu tecavüzün medeniyet Uırihlnd 
eşine tesadüf edilmem.Iştır. Bız Al 
mahlarln altttetiğimiz n.dcıni t<'
cavüz paktına harfiyen ria~ et et_ 
mi tik. Bu pakt hilil.fmda har ket 
tiğimiz hiç bir zaman iabat edil
mcmiı.tir. Sovyetler BirW"n kar 

,--------~-------------

( B~ tarafı 1 incıde 
rlln, 22 (A.A ) - Almn.n harl 

ye nazırı Von P.ibbcntrop Borll.nd 
ki S vy t BUyWt Elç1s1Iıe vcrdiı 

not.nda So~ ~ tıer Blrllğfnln hasmat 

'azly Un "e Krzılordunun Atman) 
huduU n ıçın tehlike ~1 ~ 
bUyUk tah tına binııcn .Almanya 
nm SoV} t r Dirli#lne kargı nskeı 
t ôbir r t l lll etU.,~ trun1h c 

şı yapılan teca,'lizün bütUn mesu 
liyeti A.lmanlann fcışıst şeflerine 0 
aiddi.r. 

'>2 (A. A.) - 21 - 2 
yarısı kara ve hav 

l rı il dona.nmanm umun 
rllgi i'fuı edilml Ur. Yalnı 

n ç ITT-r nlar kıtalan ba§m Taarruz basladıktnn sonra Al. 
manyanın Moskova eefirf Şul n
berg hıı.riclye komis rlne hUküme. 
ti nıı.mına bir nota tevdi etmiştir .. 
Bu notada Alman hükumetinin Kı 
zıl ordu nlnyla.rınm Alman hudu
dund.l tah!iit clllmesl üzerine Sov 
yetıere kar r harekete geçme e 
karar verdiği bildirilmektedir. Ilu 
notaya Sovyetlcr bukQmotinin nıı 
mma verdiğim ccvn.bdn. Almnn hü 
kflmetinln son dakikaya kadar 
Sovyet hlikümeti nezdinde hiç bir 
tc>~ebbüstc bulunmamış ol unu 
bildirdim. Almnn~a tamam11 mus 
lihane bir tnrzı hareket ittıhnz et 
miş olmalarmıı. reğ:mcn SovyetJe. 
'rC taarruz etmiştir. Sovyotıerln 
bu muslihane hnrcketleri f ist Al 
manyanm mesuliyetini vahimleş
tirmektedir. 

Hükfunet Sovyet tayyarelerinin 
ve kıtalarmın hfo bir zamn:ı h r 
hangı bir hududa tecavUz etmedik 
Ierlnf ilan etmemi arzu ediyor. 
Bunu ilıin ed.iyonrm. ÇUnkiJ Ro 
menler ralan söyliyerek Sovyet 
tayyarelerinin bugün Romen hava 
meydanlarına akınlar yaptı:kla-rmt 
iddJa. etmişlerdir. Bu yalıı.n ve 
tnhrikftmiz bir iddiadır. Bitlerin 
mcc:ajt da talırikam"zdir. 

Alman krtalarmm toprnklanmt 
za taarnız ettikleri su sırada ızrl 
orduya aşağıdaki emir ven . 

Düı:;nıanr mağinb etmek, g ri 
pilııklirt:mek ye memleketim in 
bfr kısmmı iş.galine mlls ade et
memek lazımdır. Sizi 1ıari>e lcror 
eden Alme.n milleti değildir. Al. 
man i!JÇilerı ve milnevver Aim n
Iar değildir. Bunl!lrm hangi dav • 
1arla meşgul olduklarını iyic bi
liyoruz. Harbi blzo tahmil od n 
Frans:rzlan, Çekleri, Polonyalı! n, 
Sımlan, Norveçlileri, Belç" nlılı.m 
Danikarico.lılan, Holandalılan Yu_ 
na:ılılan ve daha başlra milletleri 
zul\tm albnda y~atnn Almanların 
faşist tiefleridlr • 

Sovyet hükümetl hııva kuvvet. 
ierintizin yardımı ile kahnı.mruı or 
dumuzun ve donanmamwn vnzife.. 
lcrini yapacaklarından ve .mfiteca
vizl tam bir hezimete uğratacak. 
larından emindir. Bu bizim ma ~
rur bir müstevli ile ilk karşıla.;-.rn& 
mız değildir. Nnpolyon nasıl mnö-_ 
lüp oldu is(I Hltler de öyle ma ~Uib 
olacaktır. Ordu ile beraber biltün 
millet şeref ve milli hilrriyet için 
mumfferane bh· mücndel ye girf
!l cektir. 

HükUmct blitün milletin amele 
qcöyhi, ~ilnevver, kadın erkek her 
kesin vazifesini mudrik' bolundu 
ğundan emindir. Millet e k" "nd ·n 
daha stkı bir surette ittlhad et. 
mel"dır. Hep.imiz bir Sovyet va. 
tanperverine Iayik bir SU?' ttl' di
ıfplinli olmalı ve fedakarlık :r:ihni 
yetini taşnnalıyız, -

Alman gazetelerinin 
neşriyatı 

Bcrlin, ~ (A.A.) - Paktın 
imza.sının dôroünoü günü Al~ 
gareteleri en g<i7.e ç.arpncak yer. 
lerinrle ~ maikale!ere ve mfi 
talcalara devam ediyorlar. 

Berlinde ikamet eden TU.rlder 
.Almanlardan yüzlerce t:clJrik 
mekbtl'bn almaktadrr. Üniversite 
ve fen mekte]'.)lerin.de profesör _ 
ler -paktın ehemmiyeti, Türkiye 
tarihi ve Türkiycnin mevkii 
lhakkmda humlsi b'r: de:-s vermiş 
ler ve Alman talebeler, Tür:k ta
lebeler hakkında canlı sempati 
tezahürlerinde bulunmu lardtr. 

Deutsche Allgeoeine Zeitur.g 
gazetesinin Ankara muhabiri 
Ankara. ibitaraf mah!:illeriniıı 
noktai nazarı hakınnda uzun bir 
makale göndermiştir. Muhanir 
~adi ror ki: 

Türk - Alman münase.'betleri 
ihitrazsız ve .kati bir surette ta
ayyün etmiştir. Dünyanın en e
hemmiyetli noktaJanndan bi .. 
ırinde, dünyanın tam ihtil8.:f ha_ 
linde bulunduğu bir sırada bir 
sulh eseri tahakkuk ettlımeğc 
muvaffak olunmasI, Türk ve Al
man diplomasisini anlayış ve 
hisBedi§ liyakatini :a.t etmiş -
tir. Bunda esaslı t Tür~ _ 
nin i.stildfil ~i 'c orta.şark. 

gld ki rdir. 
Berllıı, :l2 (A.A.) - D. N. D. bt 

dir .1or: 
Alm:ın orduları başkumandaı 

Ft1 re~, 22 anıb gark ccpheı 

eri rhıe hlt ben bir emri yevm! n 
retml tir. Ftilırcr bu enın yc\'ıntair 

de, Alman mllJetine hltabmdakl ml 
§nhed l rl t krar etmektedir. 

Emri yevmi, §U sözlerle b tınekt< 
d r: 

.Alman <'rl ıi, bu ııcbeptcrd ıı dol 
yı, mesuliyeUerl ajtır v çetin l1 
çarp~maya giriyorsunuz. Çünkü Av 
rupanm muk rcı.tr, Alman R eh 
in istikbali, x:ıill Lzin ı:c vcud ycU 
§imdi cılnlzd dır. Allah, bu sava ta 
muinimiz olsun. 
B<ımn. 22 (A.A.) - St nl a 

j nsı BUl·r t n bUdlrlYQr: 
G n rnl Antonesko ~kumandan 

lığ:ı t.:ı)1n edilmiştir. :uı el Antoncı 
lto baı,n;eklle vclı: t cdccektlr. 

IlUkrcs, 22 (A A). - D N. B : 
Gen rnl Anton ko, Ro en ordu.stı 

:n:ı hitaben bir beyanname ncıret 

nıi Ur. 

rlnlzl 
rabyııyı ve Bu 

kovleya orm::ı.nlarını, tnrl l rmızı ve 
çayır!Arınızı anavatnna il!ı t ed:nlz:. 

Erler, 
DUııyanm en kuvv Uı ve en şanlı 

ordUB'J Ue yanyana ve k p kalbe 
çarp acn.ksınız. Bu ordu M lda\'Y 
top ağında hudutlanmız i n ' Un 
ya d ı ti için ç 
Re.leh ordusu tara!mdaıı, on cm 
snlslz FUhrcri Ad lf Hitıer tanıfın-

dan tarih admt\ yapılan l 
oldufur.uzu ı;ö.stcrinlz. Zi Un o in 
Ukınnım nim k 'e s yap n k 
sızlığı tamir etm k için ç:ırp 111 • 

Bunu, sizi rd n, mUl Umlz, kral ve 
g n rollnfz istiyor. 

Bliltı-e,, 22 (A.A.) - Stefanl • 
Romen kıtnıa.n bu sabah Prut n-..lı 

rlnl gcçml lel'dlr. Romanya ile Sov 
Y tı r J r 4,°t'f. arasmd kl hudutta b1J 
lun:ı.n Al an kttalan da 
ı;-cçmi dlr. 

Roma, %2 (A.A..) - BU r t 
rcn.nd ne göre, Romen kıtal n bu 
sabah s:ınt 3 d SoyyeUer Biri ği 
ara.z!sı.n:e girmi§lerdir. 

Gen nıt Antonuko, ba~kum ndan
Jı~ t.nyln cdllmlşt r. Ml§Cl Antoncsko 
b:ışv k Jet islerini tedvir cd ktir. 

Roma, H (AA.) - Romen kıta
l n Bruınrabya hndudmıdn kA1n Bnl 
grad r1 i i .,al etml§Icrd • 

taki haklın mevlrlinin tanm.m ı 
idi. 

Türk siyaseti milli toprakla -
rm :masuniyetini ve Türkiyerun 
harp dışında kalmasnu istihdaf 
den bir mıru müdafaa siyasc • 

tidir. Diplomatik eser güçtü- Bu. 
nun ilk moriıalesi şubatta Turk -
Bulgar clf'klfu-asyonunun imzası 
olmuştur': Bu deklarasyonu Hit -
le:r tarafmdan gönderileD ve 
Ankarad3. iyi karşıtanan iki şah
~ mesaj takip etmiştir. 
Almanların umumiyet itim -

rile 'Dürk milletine~ !hisset. 
tı"1dcri MITqlati yeni Türlri)ıe hak 
.1mıdaki !hayra:ırl:rkıen ile kuvvet 
bulmaktadır. AJman1arm halen 
ıoo l.aar unHıjm l>rr gayret sar -
fettilderini tel!!iim eden Türkiy·e 
l"1 sempa.tiye ift1dk e1ınekte -
dir. 
Bütün~· Ub ~ 
~ömre bütiin ~~ t" 
leıintn uııaka'le1"'rind f . 
nakletatt: ... doo.tt·. 
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Gönüllü hastabakıcılar 
nasıl vetişiyorlar? 

Kurslar, Türk kadınının yurd sevgisini 
gösteren en güzel numunelerdir 

Tar!lıler, tetkik edildiği vakit 
l'Urk kadmmm bütün dünya ka
clmJan arumda yurt ielerinde 
- mfJılıim yeri tuttuiu görillür. 
llulmye.e kabul etmiyecek üs • 
tln10ill. zaman raman bütün 
heJwtiJe göriinılb'. fstiklil tari • 
hinde, )'Ul"d1ı kurtarma eavaşm· 
c1I Tart kadmmm akıllan. hay • 
nıt ..,_ fedaklrlıiı. feragati .,...penne çalllJDl8.}an tarihi • 
.... parlak sayfalar il~ et.mit 
tir. 

ftrk anası: '"YaYNmu yurt 
için JeÜIÜrdinı, o, yurdun malı· 
dlr. Ben de onun yanmdaynn." 
diJwdg. Yanında oldufunu da 
ime ilbat etti. 

BUyil:k devrimden sonra da o, 
()Nnanlr devrinin bütün noksan 
Yaeama prtlarm.ı atb. B1iyük 
dnrim ona bütün kadmbk hak
lumı vmii. Bir gün savqta ol. 
dutu gl>i. Tfirk kad.mr haya.tın 
her 1111\lıaamda erkekle beraber 
yanyana yilrllyor. Bu yürüyüş, 
bi8e kıvanç veı'İl'Or. Türk kadını 
J'Ul't davaemda bugün en &ı sal
hada kendine d&Jen ödevi )'8C> -
mai& hazırlanıyor. 

0. YIJIRma,. baJdarmm. yuıdu • 
ıiuı.~-~ ~yabancı 
~Çiinenmesine mil. 
madeetiaıs! 

Bu mOMadeyi vermemek he.. 
.. ymdu koruma hususunda ken 
6ıe d8eeıı vazifeyi iki balrpndan 
J841"'aja ~· Biri harp zaman• memleketin dahilinde 
bndide düşen ve~ Cwn
httriJet rejiminin kendine bah • 
tettlii yüksek haltlar daireainde 
muhtelif memleket işlerini yap .. 
mat. diieri de icap ettifl takdir
di tiltia çalışmaktır. Buna mi· 
- allkerük dersleridir. 

Gilçban, kızıl hastalığım izah e
diyor. Kızıl hastahfmm insanm 
vücuduna gelişi, kurutma çare • 
leri. tedavi usulleri, hasta bakı. 
cılarm yapacağı işleri anlatıyor. 
Salonda büyük bir süldlnet var. 
Herkea ders dinliyor, not ediyor. 

Okulun direktörll de bana. 
kun haltkmda ŞU izaha.tı verdi: 

- Bu gördilğünUz kun üç~ 
dl kurstur. Nazari tedrisat ik -
mal edildiği gibi Haseki hastane
sinde de umumi tatbikat yapıl .. 
maktadır. Bu tatbikatın bir kıa. 
mmI da okulumuzda gösteriyo -
ruz. Bu da, sargtls.rm tatbikı, ya 
rala.ra göre sa:rma ~ileri, bir 
yaranm temizlenmesidir. 

Tatbikatta bazı hemeireler 
hasta vaziyetine sokularak tecri1 
be mahiyetinde qRkia.vemet r -
pılıyor. Bu suretle pratiıt o?&rak 
ekzeraizler sık Sik tekrar edil .. 
mektedir. ~unnın talebe mevcu.. 
du 50 yi aşkındır. HeTrAŞireler o
kul öğretmenlerin1en Bayan 
Esma Deniz ft Fatma Bengisu 
tad>ika.t dersleri, doktor Muzaf
fer Gilçhanı., Şinasi Erel Zeki de 
ha8tal*1ar etrafında kendilerine 
iahat. :ve~~-. Kw • 
8W1 tedrieat müddeti vasat! ola.. 
rak normal tekilde '* ayda ta • 
mmn)amnald:adır.'' 

• • • 
C-&nilHl bastal>akıcılık kurs .. 

l:ın Türk kadmmm memleket 
~sini canlandJran en gmet 
ırilmmıelerden biridir. 

Ba:·on Bedrettin VLGEN 

ZAYl - Edirne K. 3. nmutanııtm 
dan alJIUI oldlJl'Um aaker tukereml 
Erzincan fel&ketlnde zayi etUm. Ye
m.ini aıac:atnndan eelWdııin bOkmO 

~111~ esJl&D ...... ,.. .. .........,.büUa....,.... 
&llON9 r.....m 

............ llllldllıet 

ICılllde dıllDda 
... • 111 ... . .,.... - - . . .,.... -· - . .,... - ·- . twUedml 8allcaD Blrutı 1C1D 

.,.. - .... dlfllltlr. ra.ıa DlrUCtDI .......,. ,....... .,. 
,....... Mf1r ..... pmmedtltr, 

AboDe lıraJdml tıUdlnD meıuuı 
.,. CıelCrat Dcntlnl abone parua. 
11111 poeta .. ,. tıulQ u. JOU&ma 
Goretmt idare kendi llsertD• allr 
... 'o ........ _..... 

VA&l'l"a ...._ palU. 
Adı.- detlfUrme UcreU Z6 &.,. 

ILUI IJVllll'ILaU 

ANKARA V AUU{;INDEN : t 
Naf a MUdUr ugc ..cıtmyoula.ınc.. aartedUmelı bere (IOOOl teaelte !ıen 

zlnln milb&yaam 26.6.Hl tarihine rutıayan Perfembe ıtınO aa.at ı 115.80) da 
VUAyet Daim! EncUmen!nde lh•.'N1 yapılmak Qzere kapalı sarf multl n. ek.. 

811tm«>ye koııuıınuıtur. 
Kııhammen bedeli (l59'ni) lira ve munkkat teminatı (119') Uradlr. 

bteklilııırln teklif mektu}llartnı muvakkat U!ıminat mektup veya makbuSla· 
rlyle Ticaret Odası vea.kalarmı blmllen yukarda adı ateeıı gllnde ... t 
(14 30\ a kadar Daimi Encllmen Rel•lftlne venMlert. 

Bwıa alt prtnamey! her gUu Nafia Ktldflrltltl1Jıde glSnbDeceklerl. 
(4883 - 3103) 

ONIVERSITE REKTORLVi'aONDEN: 
Unlvenltede her aene oıdut.ı gtbı bu taW c:levrealnde de talebealne ye 

hariçten uzu edenlere yabancı ~' kurBlan açılacaktır. 28.6.941 PUll,J'te9l 
glln1l aaat 9 da taall~et.e geçecek olan bukunslara lftlrlk etmek 1.Bt.iyenler 
Pazart88I ve Peryembc gQnlert eıdeblyat fakWte.bıde ,.banca diller okuluna 
mO.racaat eck>rt'k aımıerını kayıt Pttlrmeltdlrler. ('9Q) 

Pevlet Demiryollan ve Llman--...-
ltletme Umwm idaresi ilAnlan 

Muhammen bedeli l9000> a:-a OJ&D (9 adet) kaplllc 8&ç&ll (yangın llÖn.. 

dOrme lleti L'i.9U Salı) gllnO aaa• 115,80) d& icapall sarf uultl De ADkarada 
idare binaamda eatm ıılmacaktır. 

Bu tıe gırmek tstiyenlerbl (675) liralık munkkat tem!Dat U. lwnmun 
tayin ettltl veafkalan u tekl!flerlDl ayni stm aat (H,80) • kadar komla
yon relalll'.ııe•vermeıer. IAzımCltt. 

Şartıuuneıer paraaız olarak Ankarada llabıeme dalrealDdeD. Baydaıpl. 

p.da ıe.euıım ve ııevk ıtefllllnd~"l datrtzlacaktır. < 'm> 
*** Bıvuta yaptuW..Cak (2') aa'.re!lk Lojman blDall blpatı kapalı zart 

uuıııe ve vah1cı! ttyat tu.erlnden eUlltmeye lrGamUfbll'. tnpatta dllfem• ,,. 
1entolar tobı muktazl dem!ıier l{Ö&ft tantmdan ftl'l1ecektlr. 

1 - Bu lf1n mutıammen bedeU f&.000 ':Jradır, 
1 - ı.tekJUer bu !,e alt f&"CUIL8 YMaU" eYnla dnlet ~ AD. 

ka.."'L Sirkeci ve Kayaen veanel.t"lnfAD '16 kUJ'Uf mukablllnde alablllrler. 
a - Ekaııtme so.e Nl tarintn~ Pazartu1 gQntl .. t 1e d& Ankarada 

Devlet Demlr)'Ollan yol dalreldDGe merka tıUIDcl kom!Q'Onunca yaprlacakt1r. 
' - Ekailtmeyo ,Pre'bllmelE IÇlwı s.teklllerbt tekUf mektuplan ne birlikte 

al&IJd& yazdı t.e1nlnat ve ftRlk1 aym gl1D uat ıa e kadar komisyon rela-
ug1ne vermeleri !Azmıc.'1r. • 

aJ 2dCi •yılı kanım üklmms 1IJ'IUll eooo llrallk muftkkat temlDat 
b) Bu kanunun tayin ettlll ftellralar 
O) Bu if:t mah8u olmak ilave Jf:Onakallt Vekiletmdeıı a1mmıf eb1J1et 

Teafk&n. 
l:lıl!yet ft8lkaaı tçCı Dıale '8rihiDdeD en u 1eklz gl1D nvel bir lat!da ile 

Ktlrıalral&t Vek&leUne mOracaat otunmuı. ("815) (8198) 
... tı • 

T. iŞ BANKASI 
üçiik Tmamıl /aaaplGJ'ı tHl ilıraıniye ı:ıuı111 

KEŞll>ELICR : ' Şubat, 1 Jıla7JB, J ~ 1 ~ 
tarllılerbıde ,.pdlr. 

1141 lllr ... , ...... 
1 adet 2000 L.llk - 3000.-Ura • • -• ........ • • 1000 • - aooo.- • il • 100 • .a.;.. • 
1 • flO • -uoo.- . 90 • IO • 

_....,_. 
f • DOO . • IOOO.- . aoo • • • --- • Devlet Demir Yol'an blriDc1 t1ıetme ibtiyaoı için cln.I. miktar, mubam-

ınen bedel ve Uızar mal".aJleriJWı kDometreler! &f&lıda yuılı ba1lat kapalı ...................... .. 
.. rf uaılile ayn ayrı eJaılltmeye çıkardnıı§tır. ı• 

Bkalltme Haydarpafa gar blnuı dahlllnck BlriDcl ltletme koml8yoııuıı.. 
da 10.7.941 tarihine teeaclilt eden pel'fembe gOnll -.at u den ıtıı.ren 1111'& 

Ue yapılacaktır. Ekailtmeye giM<:elc'er 2'90 No. ıu kanwum aradJtı evl&fı 

hals olacak \'fi tem1Datlarmı da ih.Uva eden teklif zadlarmı nibayet aaat 
10 a kadar koml8yana vermif lr.ı:ımacaklardu. JDkalltme prtnamealle muka-
..ıe pro~lerl ifletme kalemblde.ı paraaıs olarak almabUir. (48M) 

o.lr ..... 111 111 Tatan mınldsa& temlaat 
.... ._ bedel lba 

......-... 
148.0QQ 6000 
llJS.'000 8000 
GG.000 8000 

iL 

186 
180 
111 

--9900 
14400 
HOOO 

(lii~ J ~: :~frdl :··~] 
Maltepe • GUrnllpuyu fOll8sl'!11en ayrıbp Davutpqa k1f1aaı yoluna mU 

ilki olan Ballar yolwıun makad&m pe lnfaatı açık ekalltmeye konulmut
tur. Kefil bedel1 :.416 Jlra 62 ku!'Uf w llk tem!Datl 18' lira 215 .kurUftur. 
Keflf ve prbwne zabıt ve muame11.t ml1dt!rltll11 kaleminde görWeblllr. 
!bale 30.6.Nl pazartal gllntl 8M\ H de Daimi Dıc:Omende ;yapdacaktır. 

Taliplerin !U. tembı&t maldıus v•7a mektuplan, ihale tarih1Dden •lda &1bt 
llVVel Belediye Fen İ§lerl KOdllrıütane moraeaatıa alacaklan fenni ehliyet 
"" 941 )'1ima &it Ticaret Odam •tlllkalarile lba1e ıtınt muayyen aaatt. 
Datmı llDctlmende bulunmalarL <'739) 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete ltuar. 
Tabiler namına dizii isleri abr. 

Beyoğlu Hallı Sinemaı f ZATI - Diyarbakır 1 1nc1 K. 
....... 11 de, ~ l,IO dat llallra topou taburunun birinci bölü 
1 - 8aJ' (Jella (il llmm) te11m111 tonde 8111eyman otıu Kehmet 1317 

lılıdea aldılDD ukerllk te&kereml sayt et. 
1 - Çifte OMlıılar (...,._.) Um. Yenlalnl" al..:alJDıdan et>rt•tn 

nrqe. hlUmltl 1*tur. 
ı - lllld IUaL Jlemlelret -.&: Güea kcr mm 

Se!ıolbl: A.BIM US 
Bawldlil Jllll': VA'JCl'r ..,._.. 

Umum ....,..mtı idare eden: 
~~ ... ..-

Ş87bJer kö~ w... ....... 
dall 1111 tenlllltltl Mle,_ otla 

....... llrcıa 

* * • 
ZA.Yl - 1113 otumıu w ~u 

yaballcı ukerUk tubeat 1283 mum 
da kayıtlı aüert terim ~remi 
Dyl eyledim. Yenl8lDI aJacallmdaD 
zayi olan te.Urembl btlluntl o1ma4J 
tını ll&n ederbL 

TopDlle Çalmr cımm Olıllll bip 
..... He. ... uu ... ır 

• • • 
ZA yt - 1 Dnct1 ordu 8 inci kol 

ordU u ine! mka 19 uncu alay ı lD 
et tabm 1 lDct bmqtlııde ukerllk 
\'&Zlfemt ifa ederek al~ teıtdl 

t.ulrenml -1 ettim. Y'ealldld aıaca 
llmd&n ~ btllmıtl 70ktur. 
~ ftrti .. ,.... lal ... 
~Adf .... :0.- ...... 

1 
ıstanbuı Levazım amır.ıgınden verilen 

aarıcı asker. kıtaab tlAnıarı 
--~~ 

• • • 
A§&ğrdıı yazılı act ZP-ler puar'•IWL aatm aımaeaktır. Taltplettn lf. 

&41 cuma günU uat 10 da Hadımköy clvannda "ilaha ldtJliMll a.-s 
alına komiaJODUD& ı;etıııelıeıt. (1~) 

CiMi lllldan Tatan 
IEllo lba Kr. 

Biber H,081 2111 615 
Fuuıye Ç. 11,910 1110 10 
PaUıcan 1',H2 11,1'2 80 
Kabak 28,820 28112 
Bamye 11,886 u1a 
Ane fuulye tl.'87 10,213 oş 
Domatea U,'111 127S 10 .... 

• •• 
8000 kilo lurmm domaıe. n 16,000 kilo ~ ~ .·•llillll~ 

aatm almacaktrr. 'la:ıp&erln :ar S.941 cuma gOntl •t ıa de &aı-111"!:'. 

c var.&11d& YIUl8ıvirand& aüerl aauı :ı1ma ~-· ... llllt. .... 

Akhiaar belecliyeainclen 


