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J TORK-ALMAN ANLAŞMASI 
1 Yarın Meclis umumi heye- / 

J ti~~.~. ~?!~>ke~ü~ _ ~!:.~~~-

Çarpışan 

Sovvet 
Alman 

, _ 
Finler 

Kareliden Leningrad 
istikametinde 

Sovyetlere 
hücum ettiler 1 laşrnasma ait kanun layihası bugün haric:iye encümeninde 

l
.. müzakere edilmıştir. Encümen hazırladığı mazbatumı 

Meclisi Umumi Heyetine tevdi ebnittir. Layiha çarpmba 
günü Meclisi Umumi Heyetinde müzakere edilecektir. 

Kuvvetleri 
ne kadar? --<>-

Sovyet tayyareleri Fin 
istihkamlarını 

bombardıman etti 
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lrakla iktisadi 
münasebetlerimiz 

l 
Alman gazetelerinin Türkiye Je. 
hlndt•ki neşriyatı devam ediyor Japon 

Sibirya 

1 --o--

i ki tarafın mukaye-

inOnO 
sesi ve neticeleri Mannerhaym 

Yazan:· ASIM US Siyaseti Lozandanberi 
daima milli serefi 
müdafaa et~iştir 

---<>--

hattında münakale 
durdu 

hakkında 
tahminler 

Ratl)·o gnzcı~lııden: 
1 

Fin orduları bo.c 
kumandanlığını aldı 

Umumi Jı .... rptcn sonra gC!:en 
'.\.ı.rmi ~ senelik bir devre 7.arfm. 
~ Irakla Türkiye arasında iktısa· 
dı münasebetlerin bir tUrlli lnkl-
af edememcslntlen şikayet cdcn

Jer bu ''Bzfyetfn sebebini şimdh ~ 
kadar iki mcmlc!act mlin el>ctlc· 
rint tanzime esas olacak bir tica
ret muahedesi olmamasında bulu· 

Almanya 
ile Türkiye 

imparator Alman - Rus har.bi hnkkrnda 
gelC'n haberlere göre vaziyet şöy
ledir: 

Başvekille gör·· şerek 1 Şimali Romanyada Moldavya 

Stoklıolm, 23 (A.A.> - Ma. 
rcşal l\fannerheinı Finlandiya 
ordulnrınm bru;kumand,.,nhğmı 
elmc almıştır. Finlandiya kuv
vetleri halen hudutlaroa tedafüi 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

siyasi vaziyet hakkında bölgesinden Besarııb~ayn girmlıa 
izahat aldı ı olan Alman - Romrn orduları 

Roma, 28 ( A .A.) - Corricrc 
Della Sera gazetesinin bildirdi_ 
ğiıY.? göre Alman - Fin kıt.alan 
~im~li Karelide Lcningrad istika 
metmde Sovyet mevzilerine hü. 
cum etmişlerdir. 

Yorla.ı-. İstikbalde iktısadi 
münasebet) erini 

artıracaktır 

Bolgrad ile Besarabyanııı nıerke. 
Zanıan zaman hah i geçen bu 

lllC\'Zlla bir müddet en el bu sü
tunlarda temas etmiı tik. nu mil· 

----o.- zi olan Kişnot ve Buko\'İnnnın şi· 

M t k malinde Çernovod '7<'hirlerinl işa s u o a gaf etmişlerdir. Sovyetler harp 
11&.scbetJc yaptığımız tetkikler bi- l\('rlin, 2S (A.A.) - Pazar günkü 
ıf bU netfce_yc götilrdli ki Türkiye A!man gazeteleri hlıltl aktilalltenin 
ile Irak arasında lktısadi nıiinasf'- bl.rlncl planında kalan Ttırk · Alman 
betıcrin inkişaf etıııcnıcslne se- paktını lehdc olarak tefsirlerinde de· 
hep arada bir tJcaret mııaJıf'desi vıun etmektedir. Volkicher Beobahter 
huJumruunası değiJdir. ı !). 8 tarl- yeni Ttlrl<lyeyc ve Türk endUstrfsıuc 
itinde ild memlelı:et a.ntsınds bir birçok fotoğraflarla süslenmiş bir 
ticaret muahedesi aktolıınmuştur. · sayfa tahsis eylenılştlr. Bu gazete 
20. 5. 1938 tarihinde Meclisin Cas- ayrıca uzun bir başmakalede 919 dan 
rll.dnden geçen \'O 25. 5. 1988 ta· ben Türklyenln sfyast tarlb!nl anla · 
"'hinde nesr dilen bu muahede maktadır. Kemalist Türklyenin kuv • 
fıaıa. meriy"'t. me\kllnüedir. Bu. veW ·10 §erefll siyasetini öven bu ma· 
Pıunıa beraber bu muahedenln kalede ezcümle §Öyle denilmektedir: 
lllevcuJiyetioe mpnen Tilrkiye Ue ''Tilrl~ siyaseU mağlOp Almanya ı 
ltak arasmda lktısadi münasebet- çin parlak bir tmUsal numunesi ol • 
lel' bugüne kadar bir türlü lnki- muştur. TUrkfyo mütarekeden sonra 
Mf cdememfstir. O kadar ki mev- Almantarıa itilA.f devletıerıne teslimi 
!'\.it 1 futistlldere göre Türldyenln kati suıettc reddetmiştir. Sultıınlarm 
11'ılka ihracatı hfc bir ~ene yirmi siyascU Türkiyeııin menfaatıerltıe hi· 
bfo lirayı geçmemiş, Iraktan 'İ'iir- yanet etmekteydi. Kuvvetu Kemalllıt 
\Jy~•e yapılan ftJıallt ise ylııo devleti iktidarı cHne alın~a vaziyet 
ftıÇ bir sene be~ bin liradan fazla tamamiyle değf~tl§Ur. Aynı zamanda 
0lnı.~nu tır ! mUttcftklcr ittihadına karşı da bir sa· 

. . .. . . . 

1 

başl~ada.n . ewel BE'sarabyayı 
Alman buyuk elçısı tahlıy~ ettıklcri~dcn buı adaki 
ile 90 dakika görüştü harı? ınkfşaf gö:5teı:zıenıf'ktrdir. 

(Devam1 Sa. 4 ~ii. 3 d.c 
Fin orduları ~!~mandam 

Marq-al Mm 11crhaim. 

1 Eskı Polonyadan ıJerbyen kuvvet.
Tok~ o, 2S < \, \.) - H .. rlclyc nazı.. for 20--25 kilometre iccrldl' Ko- ALMAN AJANSI 

Prusya \ıe 
Polonyd 
üzerinde 

Baltık ve 
kara

den·zde 
Alman hücumbot
larının faaliyeti 

rı Me..tsuoka Japonynnm Bcrlin bU. Jovarya, tstayanof Çeanoviç mov. 
yük elçi.sinden Sovyet • Alman mu. kilerini zaptetmi lertlir. 
hasamatımn başladığı haberini alır Rus tebliı,';fnc göre diğcı cep • 
atmaz keyfiyeti !mparatoı·a bildirmek lıelerdo Almanlar ileri harkiLtı dur 
üzere &araya gitmiştir. Hariciye na- durulmuştur. 

Umumi Harpten C\'\CI lrak Os- fer tcşldl etmfş olan Yunanlııtıın:ı kaı
"1an1ı imparatorluğunun bir par~a· şı ıuıkorl zafer Türk tarihinin en bO· 
111 füen Suriye \'C Arabistan gibi yük ve parlak sayfasıdır. DUnya Ttıı
ltağdat Basra Musul \ilii ... ·ctıcri-lll • • " kiye hakkınôaki yanlı~ düşUnOşünU 
lıde hariı;tcn aldığı maJlan İz· değişUrmeğc mecbur kalmış ve Tür · 
~r \'O 1st:ınbul \asıtasllf' temin kün askeri, siyasi, mali ve sınat ka· 
~ertU. Fazla olarak frnJm do;';'Tll· b!llyc!lcrini anlamıştır. tnönOnün 
d ıı doi:'TIJYa Amıdolu mah ulü 0 • Loza:"J•Jnnberl daima TUrk menfaat :O bir ı;oİ< licaret eş~·nsı giderdi. !erinin ve milll şerefin müdafaasmı 

Una muk:ıbiJ Ba nı, Bağdat, l\Ju· isUMal eylemiştir. lnönU siya.set!, 
itli \ 'ilayetlerl ne ~rk 'e cenup 
'1IiyetJerimiz arasında yekOnu Boğazlan kurtarmak için siya.si va· 
lı.L zlyetten mesut bir tarzda istifade et· 
~ de ehcmmiyetsih addedileml- TU ki 
~ecek olan bir mübadele vukua mcsinl bilmiştir. Almanya Jle r ye 
telfrdf, arasmdakl mUstakbcl lktısadi mUna· 

zırı vaziyetle a!Akadar beynelmilel (Devamı Sa. 4 sii. 4 lfıc) 
meseleler hakkında imparatora izahat 
verml§tir. Müteakiben Matsuoka hari_ 
clye ntzarctinln başlıca erklUıı tanı. 1 
tından aktedUen lçUmna riyaset etmiş 
Ur. lçtınıa on dakika sUrm~tür. Top ı 

Jantıdan sonra Matsuoka, harlclyc ne. 
zaretinc gelen Alman bUyUk elçisi 
general Ott flo DO dakika gfüil§müş
ttıi'. 

tNGtL1Z SEFIRtNIN TF.MASLARI 
Tok) o, 23 (A.A.) - İngiltere ııefi· ı 

ri bu cabah kırk dakika kadar harı · 
clye nazırı muavlnf lle görUşmUştUr. 

Domel ajansı bu görü Me csna.mndn 
Atman • Rus harbi hakkında ma!Q 
mat tcaU cdılmlş olduğunu bildir · I 
mektedir. 1 

Tok'Jo, 23 (A.A.) - Prens Konoyo 
bugün imparator tarafından kabul e· 
dilmiştir. Prens imparatora siyasi va 
ziyet hakkında izahat vermiştir. 

Hlikf.imet askeri şeflerle Rus • Al· 
man harbi hakkında görU§1llü§tOr. 

Japonyanm dünyada sulhUn tesisi 
nl lstcdlğ'ine ve Asyada yeni nizamı 

kuracağına d:ı.fr bir beyanname ne§· 
redUecektı ... MUnakalAt nezareti Si · 
blrya battrnda mür. kaleyi durdur • Acaba frakla. Anado1unun muh· sebcUt>r tabll mUnasebat olacak çün· 

~I Ur \'ffilyetJcri anısında ,.akt ile kO mUessir çalışmalara dayanacak • 
lrtı~di mlinasebc.tler bu kadar .. tır_._ .. _____________ • _m_u,,_tu_r_. ----------

Halifaks 
Ruzvelt tarafından 

kabul edildi 
teııfsken Umumi Harpten sonra 
~C&ıi mliradelc hacmi n~ln be; 

1 .. ~ _ ııc: ~inni bin Jira der~es!nc 
"«Ulllstir? Umumi nüfusu üç ;)O· 

tıı)( milyonu g~cn Irak on sekiz 
~iyon ııüfusJu Tilrkfycyc bftl~ik 
la" n1emleket olduğu halde ara
lf rıııdald ithalat ,.e fhrar.a.t nisbe
-.., böyfc hiç denecek birer :rak!lm 
""t<line girmesi Ud memleket a· 
:::~da ticaret muahedesi bulun
ı;rnasından j)erf gelmiyorsa el
~ ttc bunun ciddi bir takım se
li l>IOrt bulunmak icap etmf'z mi'! 
ı.ı" takdir de acaba bu sebepler ne 

SOVYET RUSYAYA ALMAN 
TAARRUZU VE HAVACILAR 

\'aşlngton, 28 (A.A.) - 1ngiıtcrc· 
nln Vaşington bUyük ıılçlsl Lord Ha· 
lifaks dlln hariciye müstcşan Velleslc 
lk! saat sUITn bir mUIAlcatta bulun • 
muştur. Bu, bir pazar günü için mu· 
tad olmıyan bir ziyarettir. 

Vcışitıgton, ~8 (A.A.) - Lord 
Halifax, bugün beyaz sarayda 
Ruzvclt tarafından kabul edil. 
miştir. 

lbilir~ 
~Irak mü.,takfl bir de,·Jet ola
fıtı'lc aynldıktan sonra t,.'iiphe iz 
lıı l>aratorluk de\'rlndc olduğu gi
~ '.l'Urkiyeniu bir parçası t.elikkl 

llemez. Ve Ud memleket ara
~dakı iktısadi milna...,ebetlr.r o 
\ a~rn ölçüsü ile tanzim oluna· 
'ı ~ıgı gibi Türkiye ile Irak ara
~~da son zamanlara kadar ı;imcn
~r nılina.ka.Jatmm tesis edUeme
lt olmasının da bu bo.so~ta bir 
.\~iri bulunacağı inkir 0Junama1~ 
~ bize öyle geliyor ki Tilr: 
~ e ile Irak arasındaki n .. "tısadı 
tıı llııasebetle.rtn hiç derecesine in
'-e.ıindo daha mühim &mJller Yar
~ .Bu amilleri Umumi Harpten 
~ra miJlr.tler arasında kurulan 
\tıı.~sadi mübadele si temlerindc 
~k lazım gelir. 

r-·--;;;;;;s~fa:,:r~ı T.-A. H•-·-ı . . 
1 ...... ...-.............. .-... ···-·-··· ... ····-·-··-·-· ... ·-·-··· -· .. --· 

bir hare<'ktte seyirci kalmıyaca • 
ğı düşlincelerl ve bütün bunlar 
yanında cephelerde devam et
mekte olan sllkfuıet ve nefes al
.ma sistemi Alman ordusunun ye. 
ni bir cepheye ve bilyiik bir ihti
malle, Sovyet Rusyaya karşı ha
rc'kete geçeceğini gösterir işaret• 
lerdi .. 

22 Haziran 941 sabahı şimalde 
Finlandiya, ortada Almanya ve 
cenupta Romanya krtalan olmak 
üzere Sovyet Ru~yaya karşı hare· 
kete geçilerek sınırlan aşıldı. Son 
zamanlarda şayiaları dolaşan Sov
yet Rusyaya karşı bir taarruz ha
reketi hem Sovyetler tarafmdaıı 
tekzip edilmekte ve hem de Al· 
manya tarafından gizli tutulmak-

ta idi.. . . d 
Girit harekii.tmm t.asfıyesın en 

sonra açılan Suriye cephesine kar
şı Aimanyanm 18.kaydisi ve ideta 
bu jşf kcndllerl hazırlamış gıöi 
seyirci kalışı, Balkanlardan ve 
Girit adasından kara ve hava or
dularını çekmesi, Romıınyaya yar. 
don ederek Sovyet hudutlarmd3 
tahşlda.t yaptırması ve nihayet 
Finlandlyanın tamamiyetini garan 
ti ederek Rusyaya ka~ı olacak 

(Devamı Sa. 4 Sü. 6 da) 

Litvanya 
Sovyetlcr Birliğinden 

ayrılarak yeni 

HükOmet kurdu 

M.M. Vekaletinden 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter 
ajansı bugtin öğleden sonra Lah
ti Litvanya radyo jstasyonundan 
aldığı şu haberi ihtirazi kayrtlarla 
bildinnek ted i r: 

Y d k 
· ·ı k · en A<llagIW lise veya mua. 

Surive 
Muhtar bir cumhu

riyet oluyor 
-0--

Şamın işgalinden sonra 

Umumi af 
ilan edildi 

Kahire, 23 (A.A.) - Müttefik kı. 
taları Şama girdikten sonrta serbest 

' I<'ransız ktıalan, İngiliz kıtalnrı, me;, 
hur a!lvarl alayı, tanklar ve birkaç 
avustralya alayı bir geçit resmi yap. 
mı~ardır. Her tnraftn Fransız bayra. 
ğı dulgalanmaktadır. Suriye §imdiye 
kadıır Vişi makamlarının mc~l ol • 
dukları beynelmilel l§lerl ellerine nı. 

mı:şlardır. 

Siyas1 mücrimler !çin umumi af 

40 Sovyet 
tayyaresinin 

düşürüldüğünü 
bildiriyor 

Romenler 
Besarab
vaya girdi 

Bertin, 28 (A.A.) - Alınan oı
dulnrı ba kumandanlıgın t hllği. 

Şarkta kam ve Jıa\a orduları
nın KIZil ordu)a k!ll'f!ı ' rdiği mu
harebeler plan mucibl.nce ve mu
vaffakıyetle cereyan etmektedir 

Ş:ı.rki Baltık denizinde hil~ 
botlarımız Sovyct karnsulıırına ka 
dar ile.diyerek sahil muha.fazı:ısma 
memur bir gn.mbotla ct>man 5950 

j tonilatoluk dört duşman ticaret 

1 

\'apurunu batırmışlardır, 
Karadcnizdc hafif deniz kuvvet

lerinden mürckk p muhtelif Al 
Herllıı, 28 ( \.A.) _ 23 haziranda man - Romrn tr ekkUllcrı yaptık. 

Alman \c Rumen kıtalnrı Besarabya ln.rı bir keşif hareketi csnasmda 
ya ghnıl,şlerdlr. Bu kıtalnrın ileri ha· Sovyet batnljnları tarafından mu
rekeU bundan bir SC111) evvel Bes:ırab- vaffakıyetsiz bir sur ttc at e tu· 
yanın ~syaya ilhakından cvvclld 

1 
tulnıu:ı1nrdır. 

Romen - sovyct hududuna doğru tcv· !ngıl tereye knrşı yapıl. n mUca-
clh edilmiş bulunmaktadır ddcye dcnlznltrlarunız şunnU at. 

., · lnntikte ve Afrikıınm gnrbmd 
J~rllıı " 3 (A.A.) - D.N.B. bildiri.. ceman 26 500 tonilatoluk dil 

yor: . · §Dlan 
tıcaret vapuru batnnuşlardır. Ha 

Sovyct haYh nln llk gününde Sovy<'t vn kuvvetleri Jngillcreye eh-ar 
hava l<uvvctı rlnln znyıatı saatten sn- rularda 11.000 tonl5.toluk Uç gilep 
ntc artmıştır, 1 akıld rııkamlan 11im. batunu !ar V<' bir de iki bilyük 
diden blldlrnıc~c lmklUı ;)Oktur. Fa • (Devamı Sa. 4 sıl. f de) 
kat, Alman topraklarına karşı Sov. 
yet savaş tayyarch:rl tarafından yapı-

imrah' da hayat 
lan lkl taarruzda, uğ'radıkları ezici 1 
rnağh1biyct Alman hava kuvvcUcrlnin 

1 Sovyct kızıl kuvveUcrlnc indirdiği 
darbeleri 'l lddcUnl gösterır, Evvelki 
pazar gUnü şafakla beraber Martin 
Upinde dokuz bombardıman tayyar<' .. 
si prkl Prusya Uzerln\le uçmuştur. 

Bu dokuz tayyareden yedisi Alman 
ııvcıl:ı.rı taratmdruı dUşUrUlmUııtUr. o. 
tuz beş Sovyct savnş tayynresinden 
mürekkep, olğer bir grup hudut clvıı. 
rında Polonya umumi vnJIJlğ'lndekl 

askeri hedeflere taarruz etmiştir. Bu 
otuz beş tayyareden de ikisi müsteıına 
olmak üzere geri kalanı Alman av 
tayyarelcı1 tarafından tahrip edil. 
mlşllr. 

(Çıplaklar), (Açlık), (Koyun 
Yolu), (Ceylan Avı) ve (Perde
nin A'rlı:ası) i imli roman ve hi· 
küyt'lerin muharrıri Refik Ahmet 
Sevengil, okuyucuları derin bir 
merak, heyecan ve esrar ile sarır 
sUriıklcyece-k yeni bir es r 'Ucu 
de getinnJ§tir. Ncşıiyat hayatının 
mühim bir h!l.dlsesini t{lş1tll ede
cek olan bu romnnın adı "İmralı" 
dır. Hayat ve muknddcrntm ken 
dilerine hnzırl:ıdığı trajrdlyi ce 
saretıe oyna.} ıp bitirmi§ ve neü
ce~'i serbl'st~o v tahammülle o. 
muzlarında ta ıma.kta olan in an
lar nasrl yaşıyorlar? Iahkümlaı 
bu neticeye na.~ı. niçin, ne Yol 
dan gcldikr? Karanlık bir nılı 
g~ceslııin az:ıbı içinde kıvramıı 
bocalayan genç hekim mahkümlar 
adasından nasıl ayrıldı? TürlU 
sergüz~ arkasında dol an gafı! 
ve muztarip ruh, hnralı mucize 
sinin ışığıyle aydmlanmanuv ol 
sa..} dı nasıl bir ilkıbclle karşılaşa. 
caktı?. 

Kiefin 
bombar
dımanı 

Sovgt;f/e1in 
gayretini 
artırdı 1· e e Subay yetışebı rne ıçın, ~ • 

~li oku] diploması afmış bt.alunmak şa~t ~l~uğundan, ortaokul 
e~·ınları, kanunen, yede'< subay_ y~t.ıştırılemezler. 

l Binaenaleyh, bu mezunların ılgıh makamlara, boşuna 
~vurmamaları tebliğ olıınur. (5050) 

"Bugün öğle üzeri Litvanya rad 
yosu Kaunas'da serbest bir Lit
vanya hükümeıti kurulduğunu ve 
Litvanyanm istiklalini ilan ederek 
Sovyetler Birliğinden ayrıldığını 
almanca olarak söylemi§tir.,, 

ııa.n cdllmlşUr. Başvekil Halit Pekli. 
Jem Uc general LcgenUhoınme Sur!. 
yenlıı muhtar bir cumhuriyet olarak 
ilinına yarıyacak mutıhedeyt hazırla. 

malda me§gul olmuşlardır. 

Londrn 23 (A.A.) - .Moskova raô 
yosu Sovyetler birliğinin t.er tarafa. 
da heyecanlı sahneler oldutunu ve va. 

Refik Ahmet $(\vengil'tn yeııı 
romanını 1 temmuz salı gUnUnden 
itibaren VAKIT gazetesinin tef· 
rlka sütunlarında bulaca]csm~ 

(Devamı Sa. 4 HÜ. 2 de) 
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w 'rnan bü ük elçisi 
P PEN 

Haricıyt; 
Vekiiımize 

ı, a - ovvet 
h r· .h0 SuJ8p olan 
ha ·s~:eri izaheden 
bir muhiıra verdi 

(B :ıtarafı dünkü sayıda) 
M.>skovau:ı., menafii m:r.tnkal:ır:nm 

hudutlll":lırılmnsmda, Sovyet Rusya 
bUkO:neU, R leh tıUkOmetlnln bıırlct 

ye n::ız rma. s; t.::.: Po!o:ya devletinin 
o sırudn hali l:ı..:!..:ıhta bulunan top
rnld n m t nu. k .. nJI menaru çer 
çev :tlnde bulunan devleUe:i, ne işgal 
no bol evlkJe~tırmc:r ve :ıc de ilhak 
etme't nly ... tinde olmadığmı, beyan 
eylemı~u. 

Hıkıkııttc ise, h!ld!s:ttm cereyanı. 

nm d'l gÖ3t.erml' oldu~ veç~le, Sov 
yet lttlhndmm polltllttı..'!1 bu mUd· 
det zart·nda mlinhııStrnn bir bede 
re rn!llcvccclh bulunuyordu kt o da, 
Mo:ııcovnnm nskert kudreUnt, buz de 
ntzlnder Kıırac.lenlzc lmdnr olan saha 
dahilinde Sovydl ~"cc buna imkn.D 
g6rlllcn her yeni • rba do~ Ue:i 
ye citrmek ve bolgevildc,,tırmeyl Av. 
rupa istikametinde d:ıha ileriye nak 
leyle:nel.tt. tııb~ po!ltlkanm lııklııatı 

&Udcld sa!h:ılıırla ltaraktc:rl.zccUr. 
Mevzuu b:ı.hla polltllt!1111D inklşatl

na, ~rlnlevveı ve teşTlnlsanl 1939 
da .... >nya, Letonya ve Lltvanya v• 
m -aheret ı:::t'.::ı.l:lnn namı altmdak1 
paktıc.rm imz'.lsından ve bu memle
kcue .. Je ıı kl'ı1 f!!tln:ıt ooktıılarmm 

t.es! ylc mutı:ı;:ır<.t .J1'1Ilmtı:tu:. 

MUtea.ldp Sovyet Rus satranç ha
reketi, F ~.! ndlvayn mUtevecclhUr. 

Vakt'lkl Sovy"t Rn:ı miltnlcb"tı, 

- kl, burtnnn kabuıu, bir bUr Fin 
devleUnlıı hfikUmrıınlılc b!ıklarmı or
ta:l:ın kıı.ldrrtlJ - "m hUk1lmeU ta• 
rafmd:ın T"e::ldedlUnoe, Sovyet btlkQ • 
meli, Ku:ılncnln riyruıcU ıı.ıtmdıı zir 
komılrıUt ıı6zd~ - hUk1lmetlnlD lnı

rulnı:ıınn:ı ~inil olmuııtu ve Fin mu 
JeU bu hUltOmct lle tllcQmle ilgiyi 
rcdd n.,re, btı"'Un ııeUcest. FtnlaocH
)ayıı bir uıtlmatomun vcrllmesl, n 
Hl~9 teşrini <ınl sonundn da, Kızıl or 
du'tun ! •:ındlyaya girmesi olmuştur. 

Mıırtt al.tolunnn Fin • RWI sulhu 
ile Flnbnıi!ya cenubu şark! Tlllyetle 
rlndt!rı blr lm;;ncı tcrltetmek mecburi 
yetinde kalmı~t.t ki lr.ınla:- derhal bol 
ş<'vlkl• tirm<'!lln ellne dilşürmtlşlerdL 
Bir l.ıd ny sonra, yani 1940 senestnl.n 
temmu.."' nvınd:ı, S!wv~t ıttib4dı Bal 

tık d~"!"t' rlne ka~ h:ı.rekete geç. 
m' •tr. Lltvanya, blrlnc1 Moskova mu 
k v le "ldcn sonr Alme.n menatıı 
sruııısma d ~ı bulunuyordu • 

larm, ki, bunlar ?~'ioskova karar
laşmalarma tevfikan müteessir 
olmıyacaklaroı, Sovyet hük1lme 
ti tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmiş old~öı.ı da burada 
istitraten zikrolunur. 

MMkova mukavelelerinde, sa -
brk Polonya devletinin toprnkla -
nna mUteallik menfaatlerin hu -
dullilrınyn tahöidinde, işbu mena
fii hudutlarının. ötesinde biç bir 
suretle siyasi fahrikatın yapılmı
ya.cağı, bilakis h"'l" iki cena!ıtaki 
işgal makamatmm faaliyetinin 
mUnha.sıran bu sahaların, sulh iço 
rlsinde icra olunacıık kalkınması
na mUnhasır kalacağı, tn.srihan 
knrarlıu;t:rılmışt:. Reich hükume
ti, Sovyet ittihadının, bu nnlaşnn
lara rn:';'lllen, daha mevzuu bahis 
sabanın işgalini hemen müteaki
ben Lehistan umumi valiliğini is
tihdaf eden Alman aleyhtan tah
rikô.tm y:ılnız yapılmasına müsaa
de etmekle kalmayıp aynı zaman
da bu tahriktı.tı ile birlikte işle -
rnck üzere. valiliğe mUteveccih 
b:ı tahrlkatr, bir bolşevik propa -
gandası ile himaye etmiş olduğu 

bolşevikleştirilrr.i§tir. Ve işgal· 
dr·lHlere maliktir. 

Bu noktalarda dahi, işgali he -
men mUtcaklben, kuvvetli Rus 
gnrnlzonlan nakledilmi.sUr. Daha 
Alm1n ordusu garpta Fransay:ı ve 
tngillereye karşı hnrp etmekte 
lken. Sov-;ct ittihadının Balkana 
mUtevoccih ileri hamlesi vukua 
gelmiştir. Sovyet hUkfuneU. Mos
kova mUzakeratmra, Besarr.bya 
mesclcslnin hnllinı> miltealllk tah
rikin hl,. bir zaman kendi tnnı.fm
dan vnkl olmıyacağmı beyan et -
mis iken Relch hUkfımeti 24 hazi· 
ran 1940 tarihinde Sovyet hükfi
metinden, Besarabya meselesini 
kuvv<.>tle halletmeğe ert.Ik Sovyet 
irin karar vermiş olduklarına dair 
bir malflınat almıştır . .Aynı zı:man 
da, Sovyet müddeiyatmm Buğda
nn. da ~ani eski Avustnryanm vak 
tiyle b\r taç eyaleti olup, hiç bir 
zaman Rusyaya ait olmam·ş olan 
ve miizakern t esna mda Mosko -
vada, hakkında es:ır;:m hiç bir 5ey 
görülmemiş b'r sa,.,ıyn, şamil bu
lunduğu oilöiriliyoıdu. 

Moskov:ı cezclindckı Alman bü· 
yük. elçisi, Sovy.-::t hilkumetine, ka 
rarmın Reich hUkCUnetince tama
men gayrimutanzır olduğunu ve 
Romanyadaki Alman ikt:rsr..di men 
faa.tlerinhı ağır bir surette müte
essir olmasına. kezalik ora,,a ya
vruııakt:ı olan keait' Alman c~ 
atine ve yine Buğdımd3kl Almıı:n
lığın bayatmm ilılMlne mnnccr o.. 
lacağmı, beyan etmi§tl. :Molotov 
iae ı na cevabPn, mevzuhabs me
selenin fc;·kıı.llıde acil olduğunu, 
ve Sovyct ittihadmm Alınan hil
ltilmeti bu mesele muvııcebesin • 
deki alacağı vnziyete 24 saat zar. 
fmda muttali olmağa muntazır bu. 
lunduğunu bildirmiştir. 

ROMANYAYA KARŞI ANl 
HAREKJ:t 

Roma.nyaya kal"!ll bu Ant davra· 
nı:şa rnğmen, Reich hükümetl, yi .. 
ne bu sefer de sulhiln muhnfaza91 
ve Sovyet ittihadiyle doetluğun 1-
damesi için. Sovyctıerin lehine ol
m k Uzere ~e sarılmıı?tır. RP.lch 
hU:kflıneU yardmı l"irı Alm~yaya 
lu:şvunnuŞ olan Rumen hükü.meU 
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- Bayrağını seçebiliyor mu-

Sovyet itt•hadmrn :ırzusu U -
zerine, n_·cıı hülrftmeti, ildnci 
rn • ·:.ve e:i~. bu m~mleketin ek ~ 
seriyet te ,,;ı ede" kısmındakı 
rn nfaatlerind"rı . k!ıl" · !;ızlıya • 
rak da ntsa.. aziz sulh lıurmeti • 
ne. Sovyet ittihadı lehine, vaz • 
gccmi'"tlr. r .. 1aamafih arazinin 
bir ııeridi Alman menafii saha. 
s1,.d~ kalmakta berdevamdı. 15 
haziran wr·· li bir ültimatomu ~i~e sordu. Dikkatle baktım, 
m•ıt a!. p bütün Lilvnnya, Y'lrti ve: 
1.,"t·:-n:,':'..s.•n. Al!"lan menafii sa_ _ .Adıım sen de, dedim, yoksıı 
h.., d i ·~ k.,',...,'11·tn r:e'\ı.ırn ;.clrlcniyor rn · ~un?. 
ed 'l lrı'T11 <1:ı d!' ı,;ı ol m:-k fü~~- •. , 

h • - P<';; ço~ •. 
re. r.., · .1 hıı 1ı:u.x. .... :. .. :: h~r -~;ı _ Alısm:ını~smız da ond n; 
bır haber verılmeksizin, Sovyet balbul:i g:!yM. t~fülir. Avrupada 
i~t'hn.dı ta~ınu~n işh<tl edilmi~· sahil ahal.isi her zatMn ecnebi fi
t•r. ö;:!e kı, buno~rı böy~c.~vyet lolann"'ll ziyaretini göre göre ar
s.. ltf:ıt c • ..-ıhıırıvctl~ı ıttıha - tık gem.ilerin islmlerinl, snratıe
dı artık f.;::...ki Prusyanm şark~ riJıi ve saires1ni bile öğrenmişler. 
is bet e:Ln t:.it"· .l hududuna dog 1 dır Sen onu bırak da şu adamı 
nıC:an ~ :rruya uzanmış bulunu. tetkik et. Doğrusu BUyUkadanm 
yorrt•ı I bu muht~cm iskelesine fevkalA-

R •ah.,rn 1'11r.dan öt1irü Alman de y::ı.luşıyor. 
y"ya y mı•nld•~ zaman. Reich Orada oturan ve bütUn cc.nebi-
1 tP fımeti mü;kül m.üzakf'ratı lere karşı pa.puçlarmı, çoraplarını 
m tc::ı.kıp. ':e dostar"c b1r ~r 1 s~· çıkarıp denizde ayaklarını y:ı:ka
retı , .... ;•q-rcl" mutmr.ml!'~ br y:ın ihtiyan gösteriyo?'du. o ka
hrıvırha.1hkta bulunmıılt \lzcre dar dalmıştı kl kulai:'lnm dibinde 
Lıtv-:.-ı; c. "ın 1u h~· .. nın.ı ~aM Sov top paUnsa dııymryacaktı. Baş:n
vet ıttıh~dımı. t"r i:<'tmış~ı~. da kirli bir sarık vardı ve simam 
LDTONYA VD r~TO.ı. l:ANIN daha klrliycll, Beyaz sakalı göğsU" 

f f'GAL1 ne kadar inmit'tl. Omuzlan geniş, 
Kr=n bir 7.mn:m ::onrn aynı yapısı gayet iriydi. Pa.puçlanru ya

VG 1ı"le. kendileıiyle aktcdilmiş nına koymuş ve yUn çoraplar nı, 
muz" 1:e':l.t m:-:ı.ı:·:u, sniis. kuru:nak için, ~~cl~in kenarına 

C' rck Letcnya da. Es • asm·}tı. Yapur b!.r bmltı ile istim 
' a ı,c-i bir i:~at altına b<Y-ialtıy\lr; hcps=nin evinde birer 

D~'tı't memlcl~ctlcri. 
nm sarih tc::ninatımı 

.,, 12rak, bur.dan böyle 

c"vg1Ji öımu.~ ltadar melül ve dur
gı;n fesliler, siirmeli gn?.lerl ecne
bi zabitler.ne matuf çarşaflr, man
tolu, ka.blı hanımlar, sevinçlerin -
den oynuyor bi.bi k<>llarak gelen 
§ap'mlılar gatlnonun cltmdaki ge
cltlerden ~anıyor, vapurun i~. 
de he"r tarafa nıUtcvec::"h in.qan ye 
tuvalet da?galan knyna.!iıyordu. 

ne mukavemet etmemesi nasiha. -
tinde bulunmuş VC' Bl"'sarabyanm 
ve §imali Buğdnnm Sovyet ittiha
dına t~rklnl tavsiye cylmniştir. 
Rumen hUkiımetinin tasvip eden 
cevahıyle, Alman hUklımeti, bu 
büyük sıı.halarm tahliyesi ve on>. 
dnki ablinin can ve mamelklnin 
tahtı emniyete nlmabllmesi için 
münasip bir mühletin verilmesi 
hususunda Rumen hükümetinln 
bir ricasını So\")'Ct hilkiımetir.c 
b"ldirmlştir. Fakat yine Sovyet 
bükfımeti Romanynya bir ültima• 
tom tevdi etmi' ve ültimatom 
mUhletinln hitamından evvel 28 
haziranda Buğdanm bölgelerinin 
ve buna muttasıl olarak Tunaya 
kadar Besnrabya heyeti umumiye 
sinin işgaline başlamıştır. 

Bu topraklar dahi Sovyet itti -
badı tarafından derhal ilhak edil. 
mi.'}, Bolşevikleştirilmi,'j ve bu su. 
retle hakikaten harap bir bale 
geUrilm"ştir. Moskovada Reich hU 
kumcti tamfınd~n Sovyet sosya • 
list cumhuriyetleri ittihadına 
şarki A vrupada ve Balkanda bırn. 
kılmış ole •ı menafi sııhalannm he 
yeti umumiyesinin işgali ve Bolşe 
vikleştirilmesiylA Sovyet hükQ .. 
meti sarih ve tevil kabul etmez 
bir surette Mos.kovn. karnrlnştu ıJ. 
malarma aykırı hareket etmLstir. 
Buna rağmen, Reich hükiime.ti, 
Sovyet sosyalist cumhuriyetleri ı~ 
tiha.dma kn.rıı yi:ıe bu sefer dahi, 
vefakar bir battı hareketten da .. 
ha ileri gitmiştir. Reich hiikfı • 
mctl Fin harbinde ve Baltık me
selesln•l e tamamen geride durmuş 
olup Befarabya işinde, Romen hü 
kflın~tine karşı Sovyct bük\ımet.:
nln noktaina.zannı tutmuş ve Sov• 
yet hükümetl tarnfmdan yarntı • 
lan vakalan kalben, istemeye is
tem eye olsa da, hoş görmesini bil 
~tir. Ve bundan da daha ileri gı. 
derek Re!eh hUkfnneti. iki devlet 
ara.smda dnha bidayette ihtiUU'ab 
mUmkün olduğu kadar berlam! 
etmek Uzere cömert bir surette 
girL~ilen ahali mübadelesi ~ini U. 
zerine almıstır ki, buna tevfikan 
Sovyet sosyalist cumhuriyetleri 
ittthadı tarafından işgal olunan 
sshalarda.ki bilcümle Ahxıanlan l 
man/:ıya geri göç ettirml§tir. 

Relch J;'lk\ımetinin kanaati 
Sovyet sosyalist cumhuriyetleri 
it lilıadı ne devamh bir uzlqmaya 
varmak hususundıı. beslemiş bu -
lunduğu arzwruııtt ispata medar 
daha fyl bir delilin göeterilıne.slne 
hemen hemen tmln olmıyaca~ 
merkezindedir. 

Rusyanm Balkanlara doğnı 
Deriye ummnasiyle bu sahaya mn 
teallik a.rui meseleleri sökün et
tl. Romanya ve :Macaristan 1940 
yazmda kendi aralarındaki arası 
ibtll!ıflarmın bir hal suretini te • 
m.in etm-Ok Uzere Almanyaya mü. 
rncaat ettiler. İngiliz ajanlan ta
rafından körüklenen bu ihUlA.flar 
yüzUnden ağustos sonunda keskin 
bir buhran his:l oldu • Romanya 
.ı Macaristan arasında hemen bir 
harbin patıal: vermesi karşrsmda 
bulunuluyol"du • ki, :Ma.carlstan ve 
Romanya tarafmdan aralarmdakl 
ihrn;..rm halli znnnın·1a tavassut
ta bulu.nması için mükerreren 
kendisine rica edilmiş olan Al • 
manya, Balkandaki gul.bU muha • 
faza için bn arzuyu ls'af ederok 

döndU ve h8.Ul. ayaltl:>rmı yıkavan 
ihtiynn blrdenbh-e iwrek denize 
attı. Dü.<.:ü.u çok nngihani <>ldu; ak 
s:ıkallr ve banıal kıyafetli adam 
bir kere iba.tıp çıktıktan oonra var 
kuvverne direklere, tahtalara sa.
nldt. Görenler gUlmektcn kat:lr -
yor<lu. Vupnrun baş tarafında ı:ap
kalar sallanıyor, bravo, zlto 8CSlo
ri ayuka çıkıyordu. 

İhtiyarı denize at::ı.n eğilmiş ve 
belindeki ka.saturnnm ucuyla elle
rine, ltollanna vuıııyordu. Ve o, 
darbelerin altında tutunduğu yer
leri bıralı:ı)'Or, tekrar dllşilyor ve 
tekrar çırpınarak suyun yiiziine 
çık-yor, r~t geldiği yere sarılı
yordu. 
Ta~dir beni zorla vapura sia-Uk

ledi. Ve eğlencenin nihayetini 
göremedik. üst gUvertehin baş ta
rafında ancak ~ir kisilik yer bul
duk; llilınfz <le oraya sıkıştık. Bu 
mıntalm:la türkçe koı.:uşan yalnız 

ikimizdik. Vapura glren fesliler a
caba nereye sokulmuşlardı! 

Sıra ile Adalara uğradık ve her 
birinden yUzl:rce yoku al:Irk. Bu 
nçık yerde o kada.r izdiham oldu 
ki teneffüs edemiyor ve knnı1da -

L '. v i-:Cl t'rf cirt:r. Ve i~a • 
c! . biı" i'•i hafta sonra el çabuk 
lu w • ile fwyct hü!•umeti taro • 
fınd 1 ı ' ak olpnmu!i1ardır. 1ı • 
hak !· ~ ... ·ycf'c hemz"ı:rıan ola -
r~ c. Avı t'7'"''" ı ., · C,"lvvet Rus 
ya Jaıdıct ?!'cvk'"ni .,·mıııe iı;a - Amnn, blrn3 daha k:ılalım, nıımıyorduk. Btı. ızı çevW'..ek b:r 
b~t ·n .. ! .. , r · ·· U Ü"'"rİP.:le 
1 ı r hm n ı · ' ·· et i tahşi • 
dn ı : a o'ı·~ .... ,," .. •r. 

Al • ,Y 'l tn d~vıct'erle 
yam:rş o!:!u,'.;u i!ttıS&di anla§ma • 

şu tn.blo o kadar güzel ki.. k:ıdın şıı'>kasııun iğnesi bat.Jyol'. 
Diye refikima. yal· . .-nrdmı. Ş:.mdi nyaf;'lmızı oynatsak her dilden kü

fngliizcc honu~an ns!ter ünl!orma- flirle-In yııihnurınıa tu uluyorduk. 
1ı üç kişi va!)ura do~ gidiyorlar- Bir defa daha: 
dı. Bhinin aklına bir §CY geldi; - Ne oluyor Allah aşkına? da-

İtalya. ile mü§tereken bu iki dev
leti Viyanada bir konferansa. ça. 
ğınmş ve orada ve yine kendile• 
rinin ricasiylc 30 Ağustos 1940 ta 
rihlnde Viyana hakem kararını 
vcnniştir. Bu suretle yeni Macar
Rumen hududu tesbit edilmi1 • t> 
Rumen hükfımetlne, yapm?ş oldu· 
ğu arazi fedaklrl ğt haeablylr- bu 
keyfiyet! kendi milletine • 11'6ı 
temsil edebilmesini mümkUn kıl -
mak için ve bu saha dahilinde ati
yen her tUtlll kav"'-''l hariç kıl • 
mak üzere Almanya ve İtalya - ... 
men devletinin geri kalan toprak· 
larının garantisini dciuhte et.mt~
lerdir. Bu sahada Rus amali tat• 
min edilmiş olduğundan, bu temi
nat hiçbir veçhlle Rusya.ya tevcih 
olun&.mazdr. Buna rağmen, Sovyet 
ittihadı §ikayette bulundu ve • Be 
sa.rabyanm ve şimali Buğdanın ka 
zanılmaslyle Balkandaki imali -
nin tatmın edil.mi!') bulunduı'hına 
müteallik evvel.kl bcyanatınm hl. 
llüma Balkan meselelerinde he -
nllz dn.ha yakından tasrih olunmt'!• 
ya.n miitcmmim alaka X3, 3% altı 
n:n b:ılunduğunu beyan eW. 

O zamandan sonra Sovyet Rus ~ 
yanın lmanyaya müteveccih po
llUka.sı gitgide dnha fnzla sarahat 
kesbetmektedir. Reiclı hükümeti 
artık bundan sonra Moskova ne~ 
dind~ki İngiliz bUyilk elçisiyle u
zun zamanda.nheri şöyle böyle de
vam etm: kte olan mUzakerelerin 
müsait bir surette inkişaf etmek
te olduklanna mlltca.llik gitgide 
daha muşahhas :t-~berler ahnışt·r. 
Hemzaman olarn.k, Reich hUkü 
meU, Sovyet ittihadının bUtiln sa
halarda yaptığı kesif askeri ha -
zırlıklarına müteallik vesaiki de 
geçirml •fr. Bu vesaik, Moskova 
nezdind .ti Yugoslav ataşemilite • 
ıfain son zamanda Belgradda bu. 
lunan 17-1~·1940 tarihli bir ~:ıro
nında diğer hususat meyanında ' 
yit olunmakta olup bu rapor da 
diğer husus:ı.tla beraber, keli:- • 
be kellme şöyle denilmektedir: 

''Sovyet muhitler:.ı · istihbara
t.ma tevfikan hava kuvvetlerinin. 
zırhlı silahlarmm ve topçunun teç 
htzatı husu.cnı, balihazrr harbin 
tecrllbclcrine istinaden tamamen 
hali icrada olup l!Kl ytlmm a • 
ğu.st:oe ayma kadar esas itir",.:ı'l 

ikmal edilmiş olacaktır. Bu ta.rih 
muhtemelen zaman itibariyle en 
geniş hazırlık mühletinin mUnte • 
haar olup bu ana kadar Savyet it
tihadmm harici pollt.llui.Smda hJç • 
bir hissedilir tadilAtm vukuuna 
inlli:ar etmeğc lllzuın yoktur.,, 

BALKAN VAZİY~"'l'tNDE 
SOVYl.."TLERIN TARZI 

HAREKETİ 
Sovyet ittihadmrn Ballu.ı.n me

selelerinde.ki gayri dostane tavn 
hareketine ııığnıcn, Relch harici.. 
ye nazın tarafından Staline hita· 
ben yazılan blr mektupta, 1rfos 
ko\"& mllza.keratmdanberi Relch 
hükfımetinin politikası hakkında 
gen.İi tafsilit verilmek ımretiyle 
Almanya Sovyet 808yalıst cuınhu. 
rlyetleri ittihadiyle anlaşmak hu. 
susunda yeniden bir gayret sar -
fct.mişli. 

Mektupta bilhassa Almanya, l 
talya ve Japonya tarafmdan Uç -
ler paktmm akdinde bu paktın hiç 
lıiı· vcçhile Sovyet Rusyaya karşı 
olmadığı, biJlkls Uç devletin Sov-

-- -
Yızan: HAYDA' ALPAGUT 
di.ın, bu ne hnl ?. Heiıkcs bize öy
le bakıyor ki hemen boğaznnrza 
sarılacaklar zannediyorum. 

Arkadaşmı mUteeftsirane tkula -
ğmı.a eğildi: 

- Kef;ke bugün inmeseydik!. 
Dedi. Yine Mefkureden bahse 

ba§lad..k. Ve ~uhitimizden nıhan 
uzaklaştık. Kcnd.imlzl mazlnin ha.
trratma. gömdUk. Bilmem nasıl ol· 
du; karşIIIlrzda oturan iki Rum 
yav~ sesle bir hava tutturdular 
ve bu hava sU'ratle diğer ağızlara 
geçti. Dehşetli bir velvele koptu. 
Herkes, kadm erkek çocuk hepsi 
bir ağızdan söylll.yordu. Vnpurun 
ü~ katında birib!ri Uzcrine yığılan 
izdiham, bln bir ağızlı bir adam gi
biydi; g"yet muntazam, kaideli ve 
uı.ue tane söylilyörlardr. Biz yal
nız zito, jı:ato, Venczilos, Sultan 
Mehmet gü;l kelimeleri anlayabi
liyorduk. 

Fencrbııhçe<l.en itibaren köprU -
ye kad:ır biltUn !stanbt!l limanını 
dolduran harp ve ticaret seftnele· 
rl ara.smdan geçiyorduk; ve he?' 
gemin'n hizasını aııarken gilrllltll 
1Iarmarayı sarsacak bir dehı_ıet a
lr"ordu. n•1lUilduğu.muz yerde 'cü
C'U1e ·üçüle bir nokta kadar kal
m•ştik. mı.dtk5y, Haydarp:ışa ve 
bo;J:ıziçl vapur!an yanımzz:lan ge
ser'•"n hep aynı c;:ılgın gtlrtiltll ile 
pUrAhenk olduklarını gör..!ük. Ve 
nihayet köprtlye yanaşt."k. Vapn -

yet Rueya ile dostane münasebet 
lerinlQ ve mu&hedelerinin bu &n• 

l&!iDla ile tamamen masun kald·ğt, 
Berlin tlçler paktında da bu cihet
lerin tevsik ve tesbit edildiği bu
BWılarma i§aret edilmiştir. Bun 4 

dan maada mektupta. tlçtn pakt 
devletlerinin Sovyet Rnsya ne ar 
zu ettikleri dostane mllnasebetle. 
rin mU~tereken ldamesine ve ten
virine ve sağlam bir ASMa rap -
tına muvaffakıyet hlittd olması ar. 
zu ve temennisi de izhar edilmek .. 
tedir. Bu meselelere dair mllza • 
kerede bulunmak Uzere, Relch ha 
riciye nazın Molotov'u Bcrline da 
vet etmi!}tir. Molotov'un BctlJni 
ziyaretinde. Reich hükümeti, Rus. 
yanın, fiçlU pakt devletleri ve 
Almanya fle hakiki ve dostça bir 
iş birliği yapmayı, ancak bu dev .. 
letıerin ve bll:ıassa Alınanyanm, 
böyle hakiki bir işbirliği için Sov
yet bUkilmetlnin istediği bedeli, 
ödemeğe hazır olmalan halinde ka 
bul edebileceğini tesbit etmiştir. 
Bu karşılık, Sovyetler Birliğinin 
şimalde ve Avrupa cenubu şarki • 
sinde daha llcrilere sokulmasın -
dan ibarettir. Molotov tarahıda.n 
BerHnde ve l\foskovadaki Alman 
büyük elçisi tarafından yapılan 
müteakip diplomatik görilşmeler -
de, aşağıdaki talepler ileri sürül
mUştUr: 

SOVYETl.ER KARADENİZ Vl~ 
ÇANAKKAl.E!>E KARA VE 

Dt~XIZ üsumt 
tsT~ıışumoı 

Sovyet htikümetl Bulgaıiatana 
bir garanti vermek ve bundan ma. 
ada, mezıcür devletle. Baltık dı?v· 
letlerlyle yn ... 1lan r-ıktm örneği • 
ne uygun, yani, askeri Usler ve -
rllmesi ican eden bir yardrm pak. 
tı lmzalau{ak arzusundadır. Molo
tof Bulgaristanm iç rejimine do • 
kunulrnıyacağmr beyan etmişken 

ve Rus komiseri Sobolofun bu ~ 
hakkuk devres;nde Sofyayı ziya .. 
retl de buna matufken, Sovyet 
hUkflmeti, Türkiye llP-. ikinci defa 
olnrak. f·:~.ıw,.nt knra ve den;z kuv
vetleri fçln n:aradeniz ve Çanak .. 
kale boğazlarmda, uzun vadeli ki
ralama esasına müstenit bir \İ'J te 
s!si için muahede yapmak iste • 
mlşilr. Türklye buna razı olmadı
ğı takdirde, Almanya ve İtalya -
nın, Ruııyanm bu diplomatik tale
binin yerine geUrilmesinl temi • 
nen kendisine mUzaherctleri iste
niyordu. Bu talepler, BaUı:anlann 
Sovyctlcr Birliği hAkimiyotl altı • 
na girmesine kadar vanyordu. NI 
bayet, SMyet Rusya kendlalni 
Jl'inlandiyanm tıehdidine ınaııız 
hissettiğinden, Alınanyanın Fin • 
lb&'8yı tamamen feda etmem 
isteruyo'rd:.ı ki, bu da mezkür mem 
leketin flilen işgal! ve Fin mille .. 
tinin yolc edilnıeai demekti. 

Almanya Sovyetler hUkümetl • 
nln Uçlll pakta işUraJdnin ilk şart. 
lan olarak sei'dettlği bu taleple
rini bittabi kabul edemezdi. Bu 
suretle üc;ler paktı öe\letlerinin 
Sovyetler ittihadı ile bir anlaş • 
ma yapmnk hUBusundaki gayret • 
leri akim kalmıştır. Almanyanm 
bu tavrı hareketi Rusya.n~ Alman 
ya aleyhinde artık gittikçe tebr-. 
rüz eden politikasını ı:iddcıtlendir. 
mcğe müncer olmuş ve İngiltere 
He gittikçe erklıu;an ~blrllğlni 
meydan::ı. çıkvmıştır. 

rumuzun iı;lnde bir boru öttü; hiç 
kimse yerinden kalkmadı. Bir ta
bur rum izci'3i çıkılacak ycrt> dizil
diler; tahta is';cıe Uzerlne yanaş
tığımız vapıırı·, davlumba:mıa u
zatıldı. Ve I' 1 ize. oraya atladı. 

İki değnek tı.:".attılnr: bu suretle 
iskelenb rnlarında birer ko ... ku • 
luk ya~:ldı. Kııdrr.lar ve çocu'·l:ır 
hiç acele Ptmiyerek cıkmağa hn.':ı
ladd:ı.r. Sonra erkkclerc mıisnıı.de 
olunJu. ü~t güvertede biden bt41-
ka hiç kimse kalmart·. O :r.aman 
dört izci, !!ırıklarmı cmuzladılar ve 
gittiler. 

öteki vapura geçtik ve başımı
zı demir çubuklara dayadık. Şimdi 
fesli yolcular ve hanmılar çıkıyor
lardı; hepc;l'ldC' kab~hat işleyenle
rin korkusu. ihtiyntı vardı; kısa 
adımlarla kormrak, kim1eye gör'Jn. 
memeğe c:al ;:arak. e:ınkl takip e
diliyorlarnuş gibi öteye beriye 
kr..çryorları;h. 

KöprllnUn kenarında blr Iahza 
durduk ve yetmiş iki milletin bay 
raklan uçu.cıan limanı gözden ge • 
c;lrdlk. Galata rıhhnma yaslanr-ıış 
büyük bir urhlı, on il:.i bilyük to. 
ılunu sağa eola döndtlrUyordu. Son 
ra bu zırhlı hattı rhtımm i.ınti
dadmca uzanarak Tophaneye doğ 
ru kıvnhyon:!u. Bulunduğumuz 
noktanrn altmdaki göze doı:tıı seri 
ve kUçük muşlar ok gıöl atıl'Yor
du; kancalarmr atarak dubalann 
arasma sıralanan salapuryalardan 
mıwnalardan ve düdük c;nlmaklan 
hrknrak yavnş yolla ilerleyip on • 
lan ite ite Hallı-e gire!l al bayrak. 
Iı ı~•..imbotlıırdan ee('r yoktu. Sir 
kecf nlıtı.nıı .. nüne yr~'an hPr ne. 
vl "Cmller. <ımıakans ı: direkle • 
rile cırnJ" ı 'r orman vllcude ge • 
tlrmişlerdl. Ve hepsinin her ye -
rlnd" "?luk mavi bavrn'tlar salla
nıyordu. 

( Deumn.ı 1'm' ). 

SOVYJo..'TLEllE n• .. "RİLEN 
İZAHAT 

Rusyanın bu reddedici ta\TI haL 
reket.i 1941 ikiııcikfınununda ilk 
defa olarak diploınatik sahada in
kıtaı muclp olmuştur. Yani Alman 
ya bu ayda Bulgllrlstanda, !nği -
II: kıtalannın Yuuanl11tana ihrae:-
na karşı bazJ emniyet tedblrl<'ri 
aldığında aerllndekl Rus sefiri 
resmt bir müracaat yaparak Sov
yctler ittihadmm B lgar toprak -
larly!e Karadeniz ve Çanakkale 
boğazlannı Rusyanm P.mnlyet mm 
takası add0ttlğini ve bu mmta • 
kalarda bu emniyeti tehdit ea •n 
hltdtselet' karş~da alflkııstt. se
yirci kalamıyacağmı, bu sebr.plt"r• 
le Sovyet hllkümetiıiln, Bıılgnr 
topraklarında ve her iki boğnz 
mmtakasında Alman kttnları bu • 
lundunılmaklan Almanyayı ta.lızir 
ettiğini söyle.rn!ştlr. Bunu Uzc•inc 
Reich hltttümeti Balkanlardaki es 
keri tedbirlerinin sebep \'e gay • 
!eri haltkmda Sovyet hUkümt tine 
tatm!nk!r malümat vermlı; ve A • 
manyanm lngiıterenin Yunaııista· 
na avak basmak hususundaki Jıer 

bir teşebbüsünU herbir vasıt.1 r o 
menedeceğlni, fakat boğazlau i .. 
gal etmek niyefüıde olmadığ nı 
bilik.is Türk hakiınJyet m-ntahı • 
sına hilnnet göstereceğini Alman 
kıtalarmm Bulgaristandan g c; • 
melerinin &>vyeUe.r ittihadının ~-1 
niyetlnl ihlil eder mahiyette go 
rülmed..iğini. Relch hUkfunethıüı 
bu harekatla daha ziyade Sovyf>t 
mentaatlerlnc hizmet ettiği fikrin 
de olduğunu, Balkanlarda hare .. 
katın icrasından sonra Almanya -
nm kıtnlarmı orad,ın tekraT geri 
çekeceğini bildirmiştir. 

Reich hlikümPtinin bu izahatına 
rnihnen Sovyct hilkflıneti Alman 
kıt'alarmın girişini müteakip Bul
garistan adresine bir beyanat neı: 
retml§tir lı:i bu, Almanyaya karıt 
doğrudan doğruya basmana b'I' 
karakterde idi ve Bulgarbtaı ıı 
Alman kıtnlal"l bulunmıısmtn Bsl
kanlnrda sulhe değil blllkls harbe 
saik olduğunu ifade ediyordu. 

Rusyanm bu tavrı hareketinın 
bu tlirlU izahını daha ziyade sık·· 
taşan Sovyct Rusya • İngiliz işb:.
liğine dair o zamanlarda teklı.silf 
eden haberler tcyid etmiştir. 

Buna :rnğmen Almanya bu mf> • 
&clede de susmuştur. l 941 marlır· 
Cla Sovyet tıllkumetl taraf:ndrn 
Tilldyeye verilen, ve Türkiye, Bnl 
kaz:lardaki harbe girecek oıun:a 
Rmıya tarafından ar~tasmdan vı·· 
&itmıyacağma dııir olan tcm.ln'?t 
fu bu kabildendir. Rcieh hUkü • 
metlııin malfımu olduğu Uzere 
teminat, İngiliz haıici)e nazmn 
Ankarayı .t.iyaretinde İngiliz - Ru!l 
mllukerelerinin bir neticesi lcl' 
ve İngiliz hariciye nazırmm gay • 
retleri bu yoldan Ruşya.vı lnglll 
kombinezonuna daha sıkı b"r 8\l • 

rette l::ağlamayı l.slihdaf ediyor • 
du. 
SO\"l:'t~Jo:RLE :iNGtLTERE 

ARASINDA.W\i tŞB1RLIGt 
O zamandan.beri So .,.yet hüki1 

met.inin Alman Relch'ma karşı d 
ima artan tecavüzler politikası v 
şimdiye kadar Sovyet ittihadı il 
İngiltere arasında benUz bir de 
rceeye kadar kapalı olarak yapı 
lan :r;iyfl. I işbirliği, hu yılın • 
ayı iptidasında Balkan kri7J bar 
foymca bl"tl'n dünya.en malüm 0 1 

du. Yugoelavyanm Uçler pakt.ma 1 
tlhakmdan sonra Belgradda yapı 
lan hilk6mct da.rbeslnln lrıgilter 
taraf ndan Scvyet Rusyıı ile an 
lıışılaral: vukua Jı"etiıildiği buglı 
h0 r ttlrlli eUnheden iırl ol"rak !!!? 
bit bulunmnk• rıdır. Daha 14 t!.'Ş 
ıin\s:ı.ni 1940 dıınbcr:f Rusya ~:ı:· 
b!r surette Yugoslavyanm mihv" 
devletlerine karşı teslihlne ç'.llış 
mrştır. Belgradın i~alinden so1 
ra Reich hUkümetl:ı!n eline gl'<:el 
vesikalar Rusyanm Yugoslavyay 
silah tegl""1Rt'nm her safhası Jı• 
kında malfımat vermekte ve lcP;' 
fiyeti kat'i olarak ispat etmekte 
cllr. Bclgrad hlikümet darbesi J!l 
,•::tffak olunra da r.usya 5 nisai"/! 
Sırbistanın gayrimeşru Slmo,·I 
hilkflıneti ile bir dostluk paki 
nkdeimi3tir. Bu pakt:n akcllyle i 
tihdaf olunan gaye, auika.stçil 
mUzaheret ve müşterek tngiU:ı . 
Yugoslav • Yunan ceheelnl tak\"l 
Ye etmekti. Birleşik Amerika h 
rlciye mUeteşan Sumner Vela d 
ha evvel V~lngtondald So~-e 
RWI ·sefiri ile blrçok gö.rtışınele 
yaptıktan sonra bu mUnıuıebetl 
ve bariz bir memnuniyetle 6 nl 
san 1941 de {ıus • Yugoela• pa 
tının en bUyUk ehemmiyeti ota 
bfleceğlnt, bu paktın çok tar.af 
nıentaatıero çarptığını •e bunu 
yalnız bir dostluk n adeaıftecıı 
vtlz paktından fnzla bil' ıeY old 
ğunu kabul için l!lebepler nıevcu 
bulunduğunu söylemiştir. Böyl~ 
Alman kıt.alarmın, İngilfslerln 
nanistana yantıklan jhraCa ka ~ 
Rumen ve Bulgar tonr&klıı.nnd 
talışit edildiği sıralarda, ~ 
Rusya, lngllt,.,re ile vazıh bir a 
la..,cmıa ya!'>arak, AlınanyaY1 a.rtr:ı 
tmtc1sn vurma~ c;a~ ve bU 
nwı için de Yugo.Ja.,ava 81ya9 

(DevoMt 5 iwcitle) 



Nakil vasıtalarına 
yapılacak zam 

Alakadar müeaaeaelere 
tebligat yapıldı 

• ·" • . •. ~~ ;:J#t"',. ... . ı.• J • 

a·ERCERi ~evlete çe dirdHdenmız 
.Asker ailelerine yapılarak yar

<ııın i !:in nakil vasıtaıaana aneıma 
"e tiyntro gfui :ınüeımeaelere zam 
~·aılacağmr y~ 

biin za.mmn tabi olacaık mües
Gseıcro belediye t.aratmıııan teb
~ga t yapılmışbr. Aynca. öıı:ıOmliz
·"~i cuma gUnU gazete .fle do ilan 
dııecektir. 118.n keyf!yeti ya.pıt -
lıtktnn sonra karar taifJlt mevkii

girccckür. 
}düesseseler ilana tadar bütün 
~ırhklarını ikmal etmJe olacnk
tdır, 

Yardımcı itfaiye 
ekipleri 

Pasif korunma iBinde vazife a
:tc~k olan ynrdınıcı itfaiye cldııle
\ ıçin iki kum açılmI§trr. Bu :JamJ 

1l 310 - 31 t doğumlular alma
alttır. Kurslar iki ay devam cde
f'J\tir 

t Şıındiye kadar kursa 1900 ki§i 
tıni. tir. Evvelce kurs görmüs o
'llıırb ı irlikto iki ay sonra itfa
~ f'kiplerlnin sayısı 2800 kişi)i 
l'n caktır. Aynca muvazzaf kad-

l'a 1200 yardımcı alınacaktır. 

Münakasaya konan 
iki yol 

K alıve tevzi tali-
matnamesi geldi 

Perakendecilere yüzde 8 kar veriliyor 
Tkaret Vckfllcti tarafmdaa ha- tır·. Kavrulmuş kahve için ise bu 

zırlanan kah\·e iev& talimat.nama. hadlere yüzde 25 kar pa): ilavo 
!.İ, dün öğleden evvel İstanbul vi- edilecektir. Bir toptnncı, aynı 7.ll-

18.yctinc gclmi{?lr. Komisyon, dün- manda perakendeci olamıyacağr 
toplantısında. bu talimat.nameye gibi bir perakendeci de toptancı 
uyarak bazı kararlar \'C'rmişıtir. olamıyacaktır. 
Ver!len kararlara. nazaran İstan- 1 Sivil halk kahvelerini kunı kah 
lıula çıkanlan 1368 çuval kahve vecllerdcn ~lacaktır Kahve firnt 
atlglarmd& toptancıya yüzde 5, lan henüz tcsbit cdiİmemiştir. Bu· 
perakendeciye yüzde 8 kir haddi gün öğledl'n evvel snat 10 da vi
:ı.ynlmı'§tir. Bu hadler, kalwenin j !ayette toplanacak bir koml,yon, 
ın&llyet fiyatına ilave olunacak- · bu Işle meşgul olacaktır. 

Anadoludan kasaplık hayvan 
gelmesine mani olanlar 

örfi idare mahkemesine verılecekler 
Fjyat murakabe komısyonu dün çe>kcrek İstanbul mu\•arıdaıını dur 

teJtrar toplanmıştır. Dünkii tep- / durmak iste>dlklcrinin haber alın-
1antıda kom;syon celepleri <'agıı a . d·ğınr. t<'kerri.irü halinde bu gibi
rak kendilerine. içlerinden bazıla ' lerın idar<.'i örfi\'C malıkcmesinA 
nnm Anadoludaki kasaplık hııy. verileceğini bildinnişt ir. 
van istihsal mıntakalarına tı>lgraf leınalıada rrhtmı cadde11i beton, 

q angirde.ki .Kürkçü sokağı da ııo
ltaJdırnn olarak inşa edilecek

ıı.·_ lie.r iki yol da münakasaya. 
"'-""Ilıncyt rr. 

--<>--" 

Dolandırıcı 
Mahmut Saim 

Milll Sanayi Birliğı Gazekı~r· .1 piyasa Jıab"'rlerini 
okurken, devlet te.ııkilaUrun dök 
tüğü nlın terine, çekt·~i ıztıra. 

a acımamak elimden gelmiyor. 
Kasaplar. fırır.:.:rır, yngcılar. 

B ' --u sebzeciler v .. • bütün öteld 
. u sene sert..a her j l ~rıa;f, zavallı hülcümctin 'başını, 

sergisi 
cıhetçe mükemmel 1 ;n derd~ birden Ec! m:ı.kt ·Jır. 

olacak 1 Hak gözetmiyen. meşru kfırla 
•. 1941 1st.anbul milli sana~i birli- 1 rloynu) an, hi: ' bahsi~d cc:lı n
gı sergisi hnzırlıklanna bıu;Jan. ?.e1!11 b•ı z 1 ..ı ( ı ı " teı en ıh. 
mıstır ı ukarcılar, Plli>'' arından bir tur. 

!.1u ~ene ki sergının her cıretçc lü \ ~z;:..,c~mıyorlar. Pip ) I bır 
mukC'mmPI olmas:ııa gayret edi- ıgııc.ı fırı ha!mJ ko uyor ır. \e 

leccktir. Bu ıs için, şimdi~ e kada:- lu~lkın kanını emmekten c;eıı:ın -
ki sergilerden tecrilbe C'dinm mıy?.rlnr. 
salahiyetli kimsC'ICrdf'n nıilr<'kk"P ~unyada :·Ha.rb.. in dogw·n-
bir sergi tertip heyNi kurulacak· cagı a ı netıef'1eı ı, <mceden o. 
tır. ren devi t. h~.ı.kı korumak ı in 

Heyete, valimiz doktor I...ütii fevkalade lmnunlar yaptı. Mah· 
Krrda.rın fahriyuı rıyaset etrn..!sJ k<:m ler kurdu. Miirakabe ko
muhtemeldir. BugUnku eralt ~ısyoı~ları _te:'.{i) etti. Böltik bö. 
içindn İstanbul serg:Sinin ıe .. ka- luk ~mufettı.şleri piya~aya sa.ldı. 
1.8de bir ehcnımiyi'ti hniz. olııcnğı. l~~~~n bu t:eE7kilfıt için de bi_r 
na kanaat gct.irilnılstir. H dkımııı:, suru m~srafa katlandı. Butçesı· 
bu sergide, nıcmlcke>tlmi.:iu nasıl no t.ahsısat ekledi. Bir ana kuş, 
bir bolluk vo refah iç nd<' oldugu. yavrulnrıııın ü Hinde dol:ı:şan 
nu müşalıhıu; ''C> mukayeseli ola- çayl~lara karnı nasıl kanıatlan
rnk görebilecektir. Bu itibarla ~ ~.ıper .. ede~e. d~vlct de hallan 
1941 lstanbul milli snna;i 8, rgi· ustwıe O} l.ecc k:ı.Mt gerdi. 
sino hüküm etimizin de milzahe. ~.Fakat tıcarl ahlii.km, n.'ııbildi. 
ret edeceği Jnm etle sö) ıenmek- ~m bozu cuğu bir zamanda ih
tcdir. tıkarla bcğu..~ıal: kolay d~ldir. 

Önümüzdeki cuma gunU topla.- Çünl:ii <le' letin ~~ğraşmağa :mec.. 
ruıc:ık olan milli sanayi birliği ida.- bur ol~uf~ ~uşmanı. sadece 
re heyeti, sergi f§lni gö:rilşecek· muhtckırden ıb:ırct sanırsak, 
tir. yanılınz. İtiyatlarına, tel8.şlan.. 

Gazinoda oturanlar 
hırsızlığı görünce 

na, tiryakiliklerine kurban ibir 
kısım halk da düşman safında 
yer n.lmrs bulwıuyor. 

Kimi !bir fincan kahveye esir
dir. En yüksek fiyn.tlarla alır ve 
ynrın !bulamamak korkusile de 
muhteJrJri ih'b:ı.r etmez. Onıınla 
suç ortağı olur. 

saııryonız . 
Başımız 1u •r. bunl:ır•n hep

sinı görüyorl:ı.r. Fakat ad 1 t ve 
kan.un diısünce ·nrle. tabıi şa.rL 
lardan, tzbii öl illerden drna.rı 
cıkmak jı;;temiyorlar. 

Evet, istcmiyo~lar. Çünku bu. 
gün bütün di.ınyada şiddetli mad 
deler hakimdir. Hemen her 
memleket, kcndLrıi böyle keskin 
ve amansız ibir kamınla sigorta
iamıştır. 

Bizim Jıilklımetimiz de böyle 
bir knnWl yapalbilirdi. Kendi vic 
danmdan, kendi adalet anlayışm
da.n başka önünde ihiç bir engel 
yoktur. 

Muhte'..rlcr de bww bildikle.. 
rl için vılımyorlar. Ama unut. 
ı :ı ı ı, r, ı.i her sabrın da bir 
hududu olur. Devleti, bu güzel 
anlayıştan aynlmağa mrlama
mahdır. Her lıcled.iye memuru
nu, bir "çarşı ağası., heybetine 
kavuşturmağa. devletin bir tek 
sözü yet.er. 

Haki~ SüJıa GEZGiN 

E:kmekler iki l\ekilde 
çıkacak 

D50 ve 475 gramlık uzun ''e yu
r•:ık ekmek nümunelerl bcledi
ltiınyahanesindc tahlil edil.mi§· 

30 ay yattığını söyliye
rek tahliyesini ıstedi 
:Meşhur dolandırıcılardan Malı· 

mut Salın, dün de> ecn beş dolan
dırrcılık va.kasından dola) ı altıncı 
ceza. ma.hkemes.inde muhakeme o
lunmuştur. 

Meyhaneleri 
dolaşfıkf an sonra 

Bir hiç yüzünden 
kavgaya tututtular 

Hırsızlıktan muhü>lif sa.bıknla· 
rı bulunan Salfı.hattin adında bi
risi, dün gece Yenikapıd:ı Avnı 
adında birisinin evine cam kes
mek ve tahta perdeden atlamak 
suretile girmiş, oda kapısını kmı
rak e§yaları taşnnağa ~l&ml6 -
tır. 

Sa.18.hattinln hırsızlık :yapt.Iğı e
\'e bitişik gazinodaki halk tanı.fm
dan görülerek polise haber vcrll
mistir. Bunun Uzerlne hn·ısz çal
dığr eşyaları olduğu gibi bırakmış, 
yalnrz A vninin bir ceJı:etini kolu
na alarak kaçmağa maşlamrş a da 
polisler tarafrndan uzun bir n· 
!amaca sonunda }'akayı ele c r. 
miştir. 

1 GONDEN GONE 1 

· 'Yapılan tahlil neticesinde 415 
. Irk uzun ve yuvarlalt eklllek

liıt daha iyi piştiği neticesine 
hnıqtır. Ekmekler badem& 
175 gramlık uzun ve yuvvhk 
de 1000 gnunlrk uzun Vfl yu· 

l'lak olmak Uzcre dört !jeltilde 
taktır. 

lıeledi~uhtelif 
~esseselere yardımı 
~ lcdiyc muhtelif mUMSCsele

a:rdon etmek makaa-:ıilc bUtçe 
~215 bin liralı;: bir tnl•s;!'at a
··ıı.ıı;tır 

~ Pa~anın ~7.VOO lirası Da.rş
a!tayn, 5000 lir&!!I ilk okul )~ k· 
t<>cuklarına 200011 liı ası s:ır.a-
0tncta yata~ Jı:ıslnlnr'l 2(1(10 

ldaarlf cmıyC'tinc, J000l' li
ekaıllyet okullnrma, 60000 

halkevlcrine, 35000 JiraSı 
teşldlii.tına, 4000 lirası <'pcuk 

'le:ıne kurumuna verilecektir. 

Mahmut Saimin bu dt>faki ma
rifetleri bir aralı.le çtkardığı ''Bü· 
tün dünya üniversitelileri m"c
mguası .. ve "Cihan ithalat ve ih· 
racat., mecmuası sayesinde Ana
doJuda ve ııaJr yerlerde bir ~k ki
ıiyi. dolandırmıştır. 

.Mahmut ~aim dUnkil muhakc· 
mesinde suc:larmı inkar c>tmiR \'C 

Nındire kadar me\·kuf olarak 30 
ay yattığını söylemiştir. Dolan -
drrrcr bundan sonra flunları ilave 
etın~tir. 

- Eğer bu suçlnrm sabit olsa 
ve mnhküm c dils m cezam 30 nyı 
geçmez. fju müddeti mc\•;cuf ola
rak doldutdum. Bundan sonra ca
badan yatıyorum. Bundan dolayı 
tahliyemi isterim ... 

Dün gece saat 6 sıralarında 
Ka.ragümrükte bir yaralama 
vakası olmuş, Keıc:eciler sokağın. 
da oturan Mehmet Paçatur ile 
Habip oğlu Halim ve kardeşi 
Mahmut Tezel muhtelif me\1ıa. 
nelerde içtikten sonra bir · hiç 
yüzünden kavgaya tutuşmu~lar· 
dır. 

Ka\'ga sonunda iki kardeş 
Mehmedi bir hayJi dövmüş, 
bunlardan Ma.hmut da bir aralık 
cebinden çıkardığı kama ile 
Mehmedi baldırrndnn yaralamış.. 
tır. 

Kanlar ıcinde yere serilen 
Mehmet yetişen1<>r tarafından 
hastaneye kaldınlmıf;, su<:lıılar 
yakalanaı·ak tahldknta ba~lan. 
mıştır. 

Bir mağaza sahibi 
adliyeye verildi 

B~yo~lundn frşrııti~ C't cadd<.' • 
sinde 197 numaralı 1~6espor ma
ğazası sahib~ ihtikür yaptığında.1 
dolayı adliyeye \'crilmiRtir. 

Salfı.hattin adliyeye teslim olun
muştur. 

---o-
Bir işçinin ayağı kınldı 

Eyüpte Balıariyo <'addesinde 
"Kemal kontrplak fabrikası .. !1. 

da çalışan Hüseyin Tiner adın
daki işçi bir aralık lr.ı.nyoda ~iş 
mekte olan bir kütüğü «rkarır _ 
ken kütük kurtularak ayakları. 
na düşm~tür. 

İşçinin sol ayn.ğ'ı Jnrılmış, Cer 
rahpaşa hastanesine kaldmlmış· 
tır. 

Altın fiyatı 
Dün, bir altının fi~ atı 24 lira. 

75 kuru.15tu. 

~ 

Mahkeme, Mahmut Saimln bu 
talebini kabul etmemiş ve duruR· 
mayr ba.c:ka bir güne bırıı.kmıştır. 

===========-=--
Üniversitede lisan 
, kursları 
1,'.iversite talebelerine her yıl 
lğu gibi bu yıl da yaz ta.tiline 

Us lisan kurslarında dünden 
-llten tedrisata ba.şla.nml§lir. 

-0--

Mürakabe kursu 
imtihan lan 

\ 
1tinci fiyat mura.kabe kunrunu 
l'\>:ı memur namzetlerinin im· 
arı dün yapılmıştır. Netice, 
~ belli olacaktır. 

-ci kursun 15 temmuzda An
a açılması muhtemeldir. 

Çöpler ihale edildi 
l>l('ri denize dökmek vazife· 
~C!rubte eden müteahhidin mu 
~ tamamlanmıştır. Yeniden 

ihalede çöpler 5000 lira.ya 
edilmiştir. 
"'1a.nıba giiı:ıiioden itibaren 
tlıüteahh.it işe başlryaca:k-

---&-

~tenç mahkUm oldu 
l>te oturan 17 yaşlarında Ke
~da bir çocuk, bir müddet 
Q sokakta çalik çomak oy -
t il şiddetle frrlattığl çelik 

admda bir çocuğun gösüne 
etıni§ bu suretle çocuğun 

~de tedaviye rağmeu sabit 
~almıştı 

al dUn asliye altıncl cesa 
~lrıesinde bitirilen dUT'UflD4-
r.~da 3 ay müddetle haple 
""1l edilmiştir. 

--0-

~"k bahçeleri acıldı 
~ıı:~~:mo;;::'~c k~~ 

"'-.. - l'naksadilc> şehrin muhte. 
ı.cllltler!nde al'ılmn"ına kırar 

t il 10 bahr!('Si. dUr.dc>n itiba-
aar ' ıyetc gP<?miqtir. 

- 3 -
Kasaıbanın sokakları gene ten

ha. ve ki.mseCİkler voktu. Bir ak. 
şam evvel çeteler tarafından ka
sa.banin da basılmak ihtimali bu. 
Junduiu kah,·ede söylenmişti. 
,Kaymakam da bunun kin ~hre 
yardımcı jand:ırma kuvvetı alıp 
getirmek ve b~zı ~~eri .işle:i ~o. 
rı.uşmak için gıt.ınıştı. ~ımdı bö;:· 
le. sila.h seslerı. at kışnemelen, 
~I gürültüleri işitenler evlerin. 
den dışarr <;ıkmak şöyl~ d~~n, 
perdelerini de ~ıkı sk.I ındınruş. 
ler. göz ucuyla olsun dı.şanva 
bakmaktan korkuyorlardı. Ve 
işte bundandır ki kas<l;banı~ so
kakları tenha ve kımsecikler 
yoktu. ndak. 
Kaymakamın beş yaşı ı 

oğlu· sokakların boşluğund~, a. 
nası~ odaya dömnemesinden 
büsbütün srkılmış ve cumba.dan 
inerek dışan. sofaya. ç~~tı:: 

Etrafına ibakı~dt. ~1". ~nışu 
ile ortalıkta hiç bır degışıklık fa~ 
ketmedi. Tesa~üf _on~ ~andakt 
odaya sürükledi. Gırdı .. Kenarda 
cansız yatan haydudun kor~un~ 
suratından önce. y~rd.e d~_gmıl. 
duran kırmızı kadıfolı ?~vız ku· 
tuyu gördü .. .Bu <;OCUk. ıçın O 00. 
viz kutunun tek manası vardı .. 

Annesi baZI geceler konı~ula. 
ra bazı günler düğünlere 6ttler· 
ke~ bu kutudan ~ıkardıklarını 
göğsüne. kulaklarına. parmakla. 
nna. kollanna takardı._. . l ~~e .. ~ 

ı..:~ .. .n<nin gözlennı büyulu zaman ~~-.~ .. 
parlamalar kaplar. anasının ırı 
bevaz a.kh gözlerinin kıvılcım. 
Jandı,?mı. beyaz olan gerdan!nda 

ldızlarrn uçuştuğunu. hanı şu 
~ yıldızlı ~erde srk sık d~
ran ve hic durmadan yanrp so. 
nen yıldızlar Yaııclır. işte bu ger. 
dan iittri:ıde o \"lldızlar ba.şbaı:;a 

VAZAN: LEMAN AHIS6'AL 

verirler ve eıvılm• ırlardı. Kü
~ük: annesinin bu canlı tablosu. 
nu, hayranlıkla seyrettiği ve adı. 
m bilemediği ba~kalıkları hep bu 
kutunun sihirkiir varlığından al
dığım tasarlar ve bu kutuya 
karşı içten gelen bir sevgi bes. 
lercli .. 

Şimdi odaya girer girmez o 
"kutunun arçalanm1ş ve perişan 
halde yeroe yattığını görün.ce 
her şeyi, bütün gürültüleri ve 
hatta arı.nesine karşı olan hay
ranlıklanru unutuvermiş ve bu 
kırık güzelliğin ve füsünun ha. 
rabiveti karşısında haykınn~tı: 

- Amıe! .. Anne! .. Koş .. Ça. 
buk gel .. Kutuyu kımuşlar. 

Etraftan ses seda duymayın. 
ca kutuya atılmış ve nemli göz
lerle bu kudretin iflasını sey1·e 
başlamıştı. 

Kutu bomboştu. ~tu diye • 
meyiz.. Bir köşesinde uf açık bir 
mavi boncuk kalmı8lı. Belki ıbu 
mavi boncuk da kutudan fırlar, 
bir köı:;eye gizlenir, ka)~bolurdu 
ama. bir ince altın zill(?İr kutu 
ezilirken çatlryan kooelerden bi. 
rine sıkışmıştı. Çocuk bu mavi 
boncuğu aldı .. Ufak parmaklan 
arasında s:ı.~a. sola cevirdi. Bak
tı .. öteki boncuklardan farkı, 

bunun orta yer mJ.: alev par ası 
gibi kırmızı, parlalt bir leke var. 
dı .. Ve işte bu lekedir ki, boncu. 
ğa kıymet verdirmicı. boynuna 
bir altrn zincir ge«irtmisti. 

(",ocuk roncuğu alarak zinci -
rinden boynuıxı taktı. Anasının 
gerdanında pınldıyan elmasların 
tatlı ışıklarını görebilmek için 
etrafında ayna aradı. Gözleri o. 
danın bir kö?C in' t~kıldı. k lJı . 
Yüreciği, tuzağa dü&milş vavru 
ku<J kalbi gibi sayılmryacak ka. 
dar hızlı ve sesli çarpmrya ba~la· 
dı. Haydudun uzun tra.şlr, kara 
m~in derili. fırlak ~özlerle ken. 
dine bakan yüzünü görnıiistii. 
Dud?ldarr arasmda birkaç dnm. 
la kan vardı. Yerinden kımıl
danamffac:ıl: kadar korkmuotu .. 
Bir rrüddet bu vazivctte kaldık. 
tan sonra frrladı ve merdivenler. 
den a.c;ağı indi. 

Merdivenin alt basma kadar 
yuvarlanarak düşen ve yüzüko
vun merdivenin alt basamağında 
duran annesinin cansız kalrbmı 
farkedemcdi bile .. Korkusu. et. 
rafrnı göstermiyecek kndar bil. 
yüktü. 

Sokağa rıktı.. Arkasında bı
raktığı evi. evin ic;indeki altı av. 

HAOıSELER VE MUHARRıRLER 
D ünya ahvalinde, büyük 

mikyasta bir değişik

lik oldu mu? Vaziyeti az çok 
tahmin etınış muharrirler ~ 
sında bir öğünmedir !başlar: 

- Ben bunwı royle olacağı. 
nı. haftalardır evvel haber 
vermıştim. 

- Filan tarihli yazmımla, 
sarahatle demistik ki. .• 

- Ötedenıheri ortaya sürdü
ğümüz bir iddiadır. Şu şöyle 
olursa, bu da ıböyle olunm., ne. 
ticenin bu olacağı gayet tabii. 
dir. 

H r zaman doğruluktan 
Pa.ı mıyan kalemimiz, bu mcse· 
1<.' üzerinde de isabetini göst.er
di. Nihayet dediğimiz çıktı. 

Diğer taraftan, hadisenin 
tamamen nksini tahmin ederek 
o su~tle kalem yürübnü.'} mu. 
lıarnrlcr. bir dönemec yolu a
rar. 

lık kızl.arde"ini, üç ölüyü düşün. 
n.ı:üyor~u bile. Daha doğrusu dü
şunemıyordu. 

lföseıba ına. lmdm· yürtidü .. U. 
facık çıplak ayakları Arnavut 
l~aldrrımmın clh rassı, g:i.h sıv. 
ı ı t~'arı üzerinde sekıyor, a.rası
ra canı ncıyor, gene yoluna de. 
vam ediyordu. 

Dörtyol ağzrna geldi.. Ne tara. 
fa gideceğini şaşırdı. Suyu çok 
severdi. Bir ördek gibi sudan 
çıkmasa hıkmnzdı. İleride kasa
banın <:cşmesini gördü. O tarafa 
yolunu <;evirdi. 

Tam bu ~ırada UztJklardan bir 
sürü nara ve küfti1 'cı· yüks~ldi .. 
Kasabaya do~'TU )a'c'rr:mıya baş. 
ladı. Önünden iki atlı ucar g'bi 
geçtiler .. lki tane da.ha .. Derken 
çoğalrverdiler ve kasabanın so. 
kaklarında yayılaraı~ bağrıtmı
ya. kurşun sıkmıya ba.c;Jad·lar. 

Bir bereli merç oldu .. Yer yer 
dumanlar vifüse'di. Evl rin pen_ 
cerelerı, or.ra l ,ulan açıldı. Ca. 
nını kurtarrı"'lk dil<>yen !:<"klll~ 
fırlayor. J,oltuğu. altındaki bob
cash·le d.,,~ yoluna tırmannuya 

b2şlıyordu. . 
mı~:ı.b:ı yanıyor, halk çığlık -

lar ar'lSm<la kaçışıyor, haydut. 
cerclcri sonra kapıları acıldı Ca. 
nın kıymeti yoktu .. Yedi buçuk 
kuruşluk bir kumun otuz, otı•z 
beş yıllık bir ömrün değeri olu. 
yordu. Faknt tek civiye lıor ba. 
kan, bir kaıış kuma'iı hırpalıyan 
1.ed."!liyen t:ulunmayordu. Kaçan
lar canını. kaC(mıvanlar malmı 
düşünüyordu. 

Kaym:ı.kamm beş yaşındaki 
çocuğu c~enin ycla~ı dibine 
büziılmü.~ olup bitenleri seyrecli. 

yordu. 
(nC1.·rnm uar} 

- Gerçi biz bunu a.çrkça. 
yazmıı;ı değildık. Fakat her .. 
kesin de gayet iyi bildiği bir 
hakikate göre ... 

- Evet; lbiz ·~u olmaz, .ka. 
tiyen olmaz,, demiştik ama. 
ne gibi şartlarla ol.mıyacağmı 
da pekila yazmrştık. Halbuki 
şimdi o şartlar ortadan kalktı· 
ğma nazaran. •• 

Ortada in aflıca harel et e
den bir sınıf muharrir daha 
vardır ki, zannedersem, en çok 
sempati çekeni de odur. O 
sadece: 

- Y azılarımızrla kehanet 
iddıa cd~e c d ·mz; biz tari.. 
hi, iktısndi, mali ve askeri ba
kımdan şu şu bariz sebeplere 
istinad 'n, şu gı i zaruretlerin 
zuhur ed bi!CC<' ~ini ileri sür
müştük. Dediğimiz gibi çık. 
madı. diyerek isin içinden alnı· 
nm akıyle sıvrılıvcrir. Ve ka
lemi tekrar eline alarak , yine 
h;uiiselerin seyrine nazaran 
gördUklerini ve bildiklerini en. 
teresan bir surette yazına.kta 
devam eder. CUnkü gayet iyi 
bilir ki. vazifesi gerçekten 
''k" !';iflik" , ''kahinlik,, değil
dır. Sadece "tcfsırci.. !iletir. 

HiKMET MUNIR 
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Latin ittihadı 
Pnri M · . .:i Puvankare 

riya tı altında içtima etmiş olan 

L:'itin ittihnt komitesi Avrupa 
milletler komite inin raporlanm 
dlnlemıs Amı?rikanın LA.t.iıılerle 
mcıskün kr!'mmdn ilk m111i koaılte-
lerin te!!e>kkülllne meınnum,etl 
rttıla hasrl etmi tir •• 
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'G ]~-~~ .. :::~ · ~-:-:3rnur;ar~ arasH":c;a 
yap~ an tayin ve terfiler S VVET n f AVA U,~nJ 

E.rlln, 22 (.A. A.) - Alınan 
orduları ba.~umnndanlığtI'm teb • 
Iiği: 

Aul•.ır:ı, 23 (Valnt) - lstnnbul 
p::.ket gümr::k mUdılrU RUkntddin 
Birce Hnydn.rpaşa gfunrük mUdUr 
lü3üne, Galata yolcu salonu mtı
dürü İsmail Gelcnbevi tarife mU
dürlUğtl kısmı amirliğine, İstanbul 
gümrük başmüdürlüğü birinci sı
nıf muayene memuru Nevzat A
car ve F.c'iime gilmrUk mildUrlüğü 
muayene memuru Mehmet Filn"i . 

lstruıbul r,fünrük b:ı.F,müdUrlilğü 
munyC'n<' memurlnrından Arif Hik 
met, Ahmet Alie\ Ahmet Önen, 
Abdülmennan Tlırllt, Orhan Scn
cer, Ason Kutay, Emin Şekerci
oğlu, Zeki Devay, Nezih Belonan, 
Rükneddln özel, Necmettin Oy
man ve Edirne gUmrük muayene 
memuru Ah.met Erden birer dere
ce terfi etmişlerdir. 

TAARRUZU VE H~A ILAR 
ET -ESi~ DE 
KOn:cu UYOR 

(Baş tarafı 1 incide) 

Nevyorl·, 28, (A.A.) - Nevyork, 
fıı.ymls gıızetcs!ııln Va§lngton muba
hlrl yazıyor: 

"Amerikan hUkOmeti mahfillerinde 
\lmanlann s..,vyeUcrc taarruzu ne. 
tıce6Ulde, Japonya.nm ynlt."llda yalmZ 
mUıverd.ın ayrılmakla kalmıyacnğı ay 
nı z:un:uıda Almanya.ya karşı cephe 
a :ıcıı.ğı Omtt edllmektcdlr . ., 

Sababm ilk saatlerinde Sovyet 
hududunda çnrpıqmalar olmuştur. 
Düşm:ınm ı;ıarkt Prusyaya akınla'?' 
yapmak hususundaki bir teşebbü· 
ı.ıü geri ptlsklirtülmüş ve düşma
na a.ğrr znyiat verdirilmiştir. Al· 
man avet tn ~rarelcri, ..,;;vük mik
tarda Sovyet savaş tayyaresi dil · 
şUrmUştur. 

Lübnanda Haheşistand~ tngilizler 

tngiliz hücumu 8000 ıtalyan 
\'lşt, ıs '~~~)etle;!~ tebliğ: esir aldllar 

Sovyet Rusyanm bir kaç gün 
evvel manevralara başlıımıısı ve 
kıtalarını bu vesile ile garba doğ
ru kaydırmak isteyişi de gösteri
yor ki, Sovyetlerin devamlı ola
rak Alman tahşldn.tını ve niyet -
lerini yalanlamalan bir harici man 
zaradır. Ve iı:ıin iç yüzünde Ahnnn 
taarruzu beklenmektedir .• 

Sovyet Rusyanm Alman molör
lil ve zırhlı kuvvetleri kar§rsmda 
bir müdafaa hattı tesis edarck 
ilk taarruzları pilskUrt.meğe çalı~ 
şacaklan ümit edilebilir. Ancak 
bu müdafaalannda muvaffakıyet 
kazanabilmeleri her şeyden evvel 
Alman havacılığının Alınan - Sov 
yet Rusya cephesinde zayıf düşli
rUlmesl ve bIUıassa pike bom.bar· 
dananc:larm harekiltma manJ ol· 
makla kabil olabJllr •• Alman ha -
vacılığı ise; kolay kolay kendini 
hırpalamatmak ve hasmına bir Us 
tünlük fırsıı.tr vermekten uzaktır. 

Bu iddia her ne .kadar garip görü. 
nUyorııa da muhabir bu kanaatin b'.r 
hafta evvel Hıtıerln SovycUcre tnnr
ruz edeceğini tahmin eden mllh!iller. 
de ileri ııtırllldUğUne lşıı.~t etmekte. 
dir. Alm:mlo.rm bir ademi tecavüz pak 
tı ile bn.ğlı bulunduktan Sovyetlere 
taarnız ctml;, olmıı.lan Japonlan Al· 
manynnın dOnyıı.ya hAklm olmak nl. 
yetini beslediğine Inandırmı§tır. Jıı. 
ponlar Almanların Ruslara karşı seri 
bir muzafferiyet elde etmelerinden 
korkmaktadırl1Lr.ÇUnltll bu takdirde Al 
manıarm coğraft ve siyasi vaziyetler! 
.Taponyaya t.aarnız için pek mUsalt o. 
JacaktJJ'. 

MosJ<ovada 
VüKSEK MEK
TEBi BiTıREN 

GENÇLER 
Harbive Komi

serıi~ine 
g·d rek 

ORDUYA KABUL 
EOiL ~ LERiNi 

iS ER 
M~<ova, ZS A.A.) - Moııkovanm 

umumi bahçelerinde bUtnn gün op:ır
lyörlerte emirnameler neşredilmiş ve 
askeri marşlnr çalınmı§tır. Yeraltı 

trenl'!linin harlct lstasYonlıınna daha 
fazla nöbctçlJer ikame edllml§tir. Hıılk 
sokakları doldurmakta ve nıdyo neş. 
rfyatını dinlemektedir. Alman hücumu 
her ne kadar bu sabah erkendetı yıı.. 

banc 'ud:ın Ö"'Ten'lmlşse de vaziyet 
Molototwı beytı.nJ.tlle Sovyet halkına 
llln ç~llmlştlr. Halk hnben sükllnetle 
kllrl!'lamıştır. :Moskova raoyosu vnsıta 
8lle hava hücumlarına karşı tam ka. 
rartma ve diğer pasif korunma ted.
btrıerlirln almması emredllml§tlr. Kıı. 
rartm:ıya yollarda giden bUtUn nakil 
vaaıtalan ve trenler tarafmdnn cUı 

na.yet edilmesi mecburidir. YUkeek 
meltteoi bitiren genç Sovyet vatan. 
pervcrlerl harbiye koıniserl!ğine gide. 
rek orduya kabul edilınelerlnl istem~. 
Jerdlr. 

Şanghagda
ki beyaz 
Rusların 

.... 
çogu 

SOVYETLERE 
MüZAHARET 

EDiYOR 
Şam;tıııy; 2S (A.A.) - Sovyet • 

Alman harbi haberi Şs.nghayda çok 
tıüytlıt bır heyecan uyandırmıştır. Bu 
heyecan bllhnssa §Chıin Beyaz ve lUzıl 
muhitlerinde göze çarpmaktadır. Ha
raretli bir kalab3hk bugün öğleden 

sonra Rusların çoğunun oturduğu 

Fransız imtiyazlı mıutakıı..nna ~tınlş.. 

tir. Erkek ve kndmlarda.n mürekkep 
grupların Rus gazetesi taraimdan 
lıer caat ba§ı neşredilen husust nUs.. 
halaroa son haberleri okuduktan gö
rülmektedir. 

Moskova, 23 ( A.A.) - B.B.C. 
ilk Sovyet harp tebliği: 

23 haziran sabahı şafakla be
raber Alman ordusu, Baltıktan 
Karadenize kadar uzayan bütün 
cephe boyunca kuvvetlerimize 
taarruz etmiştir. Almanlar gü
nün ilk kısmında Sovyet ordusu 
tarafından durdurulmuştur. Gü· 
nün diğer kısımlarında Kızılor· 
du ile tekrar temas eden düsman 
ileri unsurları son derece şiddeti! 
muharebelerden sonra nğrr zayi
atla püskürtülmüşlerdir . 
Düşman yalnız Grodno ve Krsi 

tinopol mmtaka'armda bazı mu
vaffakıyetler elde etmiş, hudut
tan 10 - 15 kilometre içeride bu
lunan üç köyü işgal etmiştir. 

Alman tayyareleri müteaddit 
hava meydanlarına taarruzlarda 
bulunmu.slar. fakat şiddetli bir 
mukavemetle karşılaşmrnlardı:r. 
65 dilşman tayyaresi düşürül· 
müstür. 

Baltık 
Kara de 

ve 
izde 

(B~ tarafı 1 incide) 

ticaret vapuru atılan bUyUk çap
taki bombaların isabet ettiğini 
görmü.şlerdir. 
Savaş tayyarelerimiz evvelki 

gece Tayms nehri mansabında li· 
ma.n teslımtma., şimali lskoçyada 
tayyare meydanlar.na, lngiltere
nln cenubu şarldsinde askeri he
deflere mliessir surette hücum et.. 
mişlerdir. 

GUndUz mUnferit İngiliz tayya
releri, avcı tayyarelerinin hinıa -
yes1nde olarak Almanya ilzerine 
akınlar yapmrşlar ve cereyan e -
den hava muharebeleri esnasında 
11 İngiliz tayyaresi düşürülmüş -
tür. . 

Şimali Afrilmda Alınan ve İtal
yan tayyareleri dün Tobruk clvıı.
rmda dil.5IJlan mevzilerine, iaşe 
depolarında hücum etmi5lerdir. 

15 ile 17 haziran arasında ce
reyan eden Sollum müdafaa mu
harebes nde 237 İngiliz tankı tah
rip edilmiştir. Bunhrdan kışka 
derhal kullanılabilir halde 12 tank 
ıo top, 74 kamyon ve bir çok Bi
Wı ve mühimmat iğtinam edil -
mlştir. Yüzlerce İngiliz esir alm
ıxuştır. 

Alman muharebe tayyarelerin -
den mUreltkep oldukça kuvvetli 
bir ha.va filosu 23 haziran gacesi 
1.skenderiye İngiliz deniz üssU ü
zerine muhtelif çaplarda bomba -
lar atmıştır. Ll.mnn mmtakasmda 
bUyUk tahribat vuku bulmuştur. 

İngiliz sa~ tayyareleri dün ge 
ce garbi Almanya lizerlne mahdut 
miktarda Yllllo"'lll ve infilak bom -
bnsı atmışlardır. Bremen ve salı 
mahalleı'do ve meskfın mahalle -
lerde evler hasara uğramıştır. Ge
ce avcı tayyarelemiz ve dafi ba.-. 
taryalan 8 İngiliz tnyyaresi düşür 
mUşlcrdir. 

Kızıl ordu hava kuvvetleri ufak 
tayyare filolarile şarkl Pnısyada 
bazı yC'rler üzerine bombalar at -
mışlarsa da zikre değer hasar vu
kua gelmemiştir. 

Kiyefin 
bombardımanı 

(BfUJ ta7afı 1 incide) 
tanpıırvenıne nümayişler yapıldığını 

bildlrmektedlr. 
Radyoda denilmektedir ki: 
"Hissiyat her tarafta aynıdır. Sov

yetıer milleti memleketlnl ve hUrrlye_ 
tini mllda!aa edecek ve icap ederae 
ölecektir. Milyonlarca Sovyetll hUk~ 
met etra!mda toplanm~dır. Alçak. 

Bir Beyaz Rus menbamdan Röyter ça bombardımandan nefrr. ~ymakta 
ajaruıma blldlrlldlğlne g5rc Şanghay. \ oinn mer halkı en bUyUk aakeı1 gay. 
da bulunan Beyaz RU!lların çoğu tama rctuı =:-fedllme.slnl iatemcktedlr. Si. 
mile Sovyetıore mllzaheret etmekte. blrya ve :u.tk8B aballBt de aynı hlasi 
dlrler. B~ hllkCimeUe millet ara. izhar etıni§lerdir. MemıelcPt1n ht'r tıı
smda sıkı bi:' ::birliği yapıldığı tak- 1 rafında söylenen nutuld:m.:a Ka7.akla. 
dlrde Alm:tnlan: durdurulabileceği J rm mıınffcr olnca';'ı h.-ıkiund'lkl u·. 
kan:ı.'.ltlndcLlırler. madı t.cylt cJUmeltle ve terkesin dl. 

Kıtalarımız hava. kuvveUerlmlzle 
lşblrli~ı halinde LUbnandıı ve Suriye 
c;ölUnde İngiliz tııarnızllLl'ma. §iddeW 
bir mukawmet göstermektedir. Lfib
nanda İngilizler bu sabah takviye edil 
mlş bir lialdc §lddeUI bir surette Mer 
jayumn ycnlden hUcuma bA§lamI§lM"" 
dır • .Muharebe devam etmelctedir. Sa· 
hllde iki tıırafm topçu faaliyeti kay • 

dedllınlştlr. 
şaın bölgcslndo kıtnıanmız dU§ • 

mania teması muha!a.za etmekle be -
raber yeni mevzilerinde yerleşmeleri· 
ne devam eylemektedir. Irakdıı.n çöl 
yolu fie gelen düşman moförın kuv • 
veUerl bava kuvvetlerlmlz tarnfmdan 
sistematik surette hücumlara maruz 
bırakılmıştır. Gerek insancıı., gerek 
malzemcce ciddi zayiata uğramakla 
berabet" bu kollar TUdmfir clvanna 
varmağn muvaffak olmU§lar ve bura· 
d:ı kıtn.lanmızla knrşılıı.şmış!ardır. 

. bıgillz hııva kuvvetleri 21·:?2 lıazlrıı.n 

gecesi ve 22 haziran sabahı Berut 
limanını bomoordımıın etml§lerdlr. 
Hiç b!r hasar yoktur. Sivil halktan 
mUteaddlt ölU vo yarıı.lı vardır. 

SovyeUer harekat 
hakkında malOmat . 

varmıyor 
Londra, 23 (.A.A.) - :Moskova rad· 

yo ne:rlyatı bugün tebliğ haricinde 
harp harekl\.tı hakkında hiçbir haber 
verme"Dl§tir. 

Neı,ırıyntta bilhassa vatanperverane 
nutukı!ll", 11'çllorln mitinglerinin tat • 
silltı ve buna mUına&ll haberler ve • 
rllmiJtlr. 

Amerika 
Almanların Sovyetlere 

hücumunu takbih etti 
VQ.§ington, 23 ( A.A.) - Bu

gün neşredilen bir resmi dekl~ 
rasyon Almanyanın Sovyetler 
Birliğine karşı yaptığı hainane 
hücumu takbih etmekte ve Flit. 
lerizme karşı olan her kuvvet 
iltihakının Amerika Birleşik 
devletlerinin müdnfaası lehine 
olduğunu bildirmektedir. 

Bulgaristan 
Almanyanın Sovyet 

Rusyadaki menfaatleri
ni koruyacak 

Sofya, fS ( A.A.> - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

22 haziran sabahı Alınanya.
nm Sofya elçisi Bulgar hariciye 
nazrrını ziyaret etmiş ve Alman 
hük1lmeti namına Bulgar hükfı. 
metinden Sovyetler Birliğindeki 
Alman mcnafiini himayesini ü. 
zerine almasını rica eylemiştir. 
Bulgar Hariciye Nazın ;buna 
muvafakat etr.ıistir. 

Bulgaristanm Moskova e1çisl
ne derhal telgrafla bu hususta 
malU:mat gönderilmiştir. 

Finler 
(Baş tarafı 1 incide) 

Londra, f3 ( A.A.) - Finlan. 
diyanm Londra elçisi bugün E
den taraf mdan kalbul edilmiştir. 
Sanıldığına göre elçi har!bi)~ 
nazırını Finlandiyanın vaziyeti 
hakkında tenvir etmiştir. 

StokM.>lm, B3 ( A.A.) - Sov
yet tayyareleri Aa:bo takım ada 
larmda. Fin istfilıkamiarma, harp 
gemilerine ve ticaret vapurla.ıına. 
taarruz etmişlerdir. 

Gece yansından !biraz sonra, 
Helsinkide tehlike işareti veril • 
miş ve alfu-m 25 dakika sürmüş 
tür. 

Dünkü pazar günü Aaboda ve 
rilen bir tehlike işareti 50 dakika 
devam etmişse de higbir ibomba 
atılmamıştır. 

sipllnle hareket etmeal ve dUşmanı 

ezmek için esaslı ga)'l"Ct sarfedllmesi 
tn.lep edilmektedir. Moskon sakindir 
ve ,-:ı:lleal.nJn bll~Q;1bı11 mllc:ırtır. 

tir . ., 

Kahire, 28 (A.A.) - İngiliz or 
ta. §ark umumt karargfilımm teb
liği: 

Libynda hiç bir d~~ yok
tur. Habeşlstanda Jimmııda alınan 
esirlerin ıni.ktnrı taknöen 8000 
dir. Bunlarm arasmdn korgeneral 
Tisse ile iki tümen komuta.nı ge
neral ve 8 tuğbay da vardır. La.
temki'nin gnrbmdakl mmtakada 
ve Debra Tabonun clvıınnda harc
kfl.t şayanı memnuniyet bir §ekil
de devam etmektedir. 

Suriycde milttefik kuvvetler 
Şrunın garbında Vişi kıtnlan ile 
temas halindedir. Bizzat şehirde 
vnzlyet sa.kindir. 

lnglliz krtaları Tudmure var -
mrşlardır .• Halen burada bir Vişi 
kolunun mukavemeti ile karşılaşıl 
maktadır. DiğeT cephelerde vazi
yette değişildik yoktur ve muha
rebeler devam eylemektedir • 

----o----
İngiliz lirası 

sahası 
Ankara, 23 (Vakit) - İngiliz 

lirası sa.basma dahil memleketler 
listesine yeniden illlvcı edilecek 
memleketlere tatbik edilecek u
sul hakkında teati edilen notaları 
tasdikine dair kanun lfi.yihasmı 
hilkUmet Meclise takdim etmi§tir. 

Amerika sefiri Rus 
se6rile görüştü 

Londra, 23 (A.A.) - Amerika 
sefiri Vlnant bugün Sovyet sefiri 
Malski ile görU§1llUştfir. 

Alman ordularının şimdiye ka
dar olan cephelerdeki muvaffakı
yetıerinin sırlannı araştırırsak 
mot.Orlü ve zırhlı vasrtalarm yar
dmıına koşan, piyadelerin yolları
nı açan h:ı.vacıların ön snftn gel
dikleri göze çarpar .. 

Sovyet Rusya havacılığı de. kuv 
vetlidir.. Bilhassa paraşUt harbi
nin yeni safhalarını ortaya. koyan 
ve çe5itli tatbikatını yapan Sov
yetlerin son seneler zarfındaki 
manevralarında ve kiltlc halinde
ki uçuşlarında, paraşütle toplu at 
layışlarında, hafif tankların ve u
fak çaplı topların havadan indiril
melerinde muvaffakıyet gösterdik 
lcri nşikil.rdır. 

Alm:ınya Sovyet Rusya havacı
hğmdan çekinmemektedir. Adet. 
çe müsavi olsalar bile, evsaf ba
knnmdan Alman tayyareciliği ön
de gelir .. Pike bom.bardmıan tay
yaresi olarak Alman bavacılığmm 
kullandığı Yunkers 88 ve Yunkers 
87 ·ile Stukalar ve Haynkel 123 
tipi tayyareleri her taraftan ha
snn silihlarma foiktirler .. Bura • 
da Sovyet Rusyanm pike bombar
dnnancılık ta.yyarcciliğine ne de-

ovye -Alman kuv- İngiliz tayarelerinin 
velleri ne kadar? bombardımanları 

şiddetle devam (B...ş tarafı 1 mcide) 
Fin - Alınan ordularının iler

leyişi hakk:nda henüz hiç bir ma.
lfimat yoktur. Gelen habe-rlere 
göre Almanların 3 grup halinde 
taarruza geçtikleri anlaşılıyor. Bi
rinci grup P..omanyadan ilerliyen 
Romen - Alınan kuvvetleridir. 
Bu kuvvetler 25-26 tümeni Ro
men, 22 si Alınnn olmak üzere 47 
tümen olarak tahmin ediliyor. 

lltinci grup ga.rbi Polonya ve 
§Rl'ki Prusyadruı taarruz eden kuv
vetlerdir .. 

Bu ordula.rm kuvveti en az 100 
tümenden fazla tahmin ediliyor. 

Üçilncil grup ise Fin Alman 
kuvvetleridir. Halihazırda 10 tü
men Fin, Stümen Alınan kuvveti 
olması muhtemeldir. Norv~eki 
4--5 Alman tiUneninin de hare
kata l.,-tirnk için yola çtkanlınL'.J 
olması muhtemeldir. Bu suretle 
Fin hududundan taarruz eden 
kuvvetler lf>-18 tUmendir. 

Finlandiyndan Karadenizo ka
dar 2400 kilometrelik bir cephe 
üzerinde 160--170 Alman ve müt
tefik kuvvetleri taarruz halinde 
demektir. Ancak bu kadar kuv
vetle taarruzun idnmesl kola.y de
ğildir. ÇUnkU bu miktar kuvvet 
Rus kuvvetlerine nazaran zayıf
tır. Daha 4{}--6() tUmenin bu cep. 
beye celbi mevzuu ba.hsola.bilir, bu 
kuvvetler de az görülürse Alman
yanm müttefikleri olan Macar ve 
1talyan kuvvetlerinden istifade 
etmesi de muhtemeldir. 25-30 
tte.lyan tumm.i bu harekata işti
rak edebilir. 

Sovyet ordusuna gelince, muha
relbeye takaddUm eden günlerde 
190--200 piyade, 45 süvari, 75-80 
tank tugayı vardı. Bunlardan 125 
-130 piyade tümeni ile 25 sü
vari tnm eninin ve 65 tank tuga
ymm garp cephesinde, dlğerlcri
nln Fafkas, Türkistan, Sfbirya 
cephelerinde olduğu santl~r, 

Sovyet.ler umumt scferberlBt 
yaptıklarına göre piyade tümen -
lerinln 300 e çıka.nlmatlt muhte -
meldir. Ecnebi kaynaklarm ver -
dikleri malQmata göre bir Rus pi
yade tümeni bir Alınan piyade 
tUmenl t.eşldlatma. mü3abihtir. Yal 
nız Rus tfimenlerinde birer tank 
ta.buru vardır. Bu taburlarm tank 
mevcudu 180 dir. 

Bir piyade tümenhıin Mker 
mevcudu ise 17000 dlr. RUll ordu
sunda tank mevcudunun 10 bü::ııden 
fada. olduğu saıulıyoJl,ı 

ediyor 
Londra, fS ( A.A.) - Vil

hemshaven, Emden, Bremersha.. 
ven. Dusseldorf üzerine yapılan 
şidd!!tli taarruzdan sonra. Uç İn
giliz tayyaresi üslerine dönme -
mi:ştir. 

Bir lngiliz bom'.ba.rdıman tay. 
yaresi bir Alınan av tayyaresini 
dü.~ürmüştür. 

İngiliz sahil tayyareleri Fran
sanm garp sahili civarında di.iş 
manm bir iaşe gemisini hasara 
uğratmışlardır. Bir İngiliz tay. 
yaresi dömnemiştir. 

Londra, 23 ( A.A.) - Haber 
alındığına göre, cumartesi ge -
cesi Almanyanm şimali garbi 
mmtakası zerine İngiliz tayya. 
releri tarafından yapılan akın. 
lann başlrca hedefini Bremen 
ve Vilhelrnshavon teşkil etmiş -
tir. 1 

Londra, !3 ( A.A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
bu sabah neşrettikleri tebliğ: 

Geceleyin pek az düşman tay 
yaresi lngiltere üzerinde uçmuş 
tur. Ekserisi 1ngilterenin şarkın 
da ve cenubu şarkisinde olmak 
üzere bir kaç yere !bombalar a.. 
tılmıştır. Hasarlar amır. Ve İn
sanca zayiatın miktan da. yük. 
sek değildir. 

Bir Alman iaşe 
gemisi esir edildi 

Londra, 28 (A.A.) - Amiral
lik makammm bildirdiği.ne göre 
ha.rp başladığı zaman Brezilya.da 
Santosa iltlca. eden ve 24 nisanda. 
iaşe gemisi olarak Santostan ha.
reketle Vladfvost.oka gitmış olan 
4422 tonlUk Alınan Babitonga va
puru atıanUkte bir İngiliz devri
yesi tarafmdan görUlerek za.pte
dilınlştir. 

Be:bitonga.da bin ton keten ya
ğı bulunmakta idi İaşe gemi:li bir 
Holanda ticaret vapuru uekliae 
girmi§ti. .Alman ~·i a.ltmda 
bulunan Breste gitmekte idi. 

receye kadar ehcı:nmlyct ve,,.,;t 
olduğu merak edilebilir. Bu ıı; 
susta hiç bir mUsbet maırunat 
mamakln beraber Sovyet ııa"'6' 
lığında bu cins silfi.hın yer a1Jllll 
olmnsını pek de tahmin ede.ıni>"°' 
ruz ..• 

Av tııyynreciliği .MmssıyatJJI_ 
lehinde bir a\•antaj arzetm~~ 
dir. Saatte yedi yüz elll )dloDle 

1 

re sürat, ME'SSerşmit 110 lartn .., 
teş kabıliyeti ve mUdııfaa ~ 
si mükemmeldir .. BoınbardıınaJl ~ 
cılcır ise, lngiliz :ınüdafaa.sı ve 1Jl11" 
kabclesi karşısında bir buçuk se· 
nedir çalrşm&k+a ve elle tutulllf· 
gözle görUlür hAsılal:ı:r ternin e· 
debJhncktedlrler. 

Sovyet Rusya ve AJmanya bat· 
binin hava üstünlüğünü bir göJll• 
lek forkiylc AlınMlar lehine k~ 
dedebiliriz. Fakat bu cephe 
esası ala.kalı tarafmı para!!Ut bar' 
bi ve paraşüt.çiller teşk:l et.ınC~ ' 
tedlrlcr.. ~ 

Paraşütçülük Rusyanm nııılı, 1• silahın muvaffakıyet §aDSı da }. r
manynnın enerjisidir. BUtUn tall 
ruz sistemleri üzerinde çeşit~ ~ 
biyeler kullnnan Alınan par~U~C 
lerlnin bir So\}Ct Rus}a para eC 
hUcumu ka~ı.mıdı ı:asıl hare~ , 
e<l1::::eklerini mnrnk eunen:ck .ııt 
den gelmiyor. Her halde P~,. 
harb! karşılıklı ve çok c;etill ~ 
ca.kt.Ir. Ancak Sovyet RUS) 
nUfus kesafeti, Alman nüfus ~ 
safetine nazaran daha azdır. " 
niş sahaların boş düzlüklerine eılı 
man paraşütçUlerin serpuıııcl 
Sovyet paraşUtçüleıinin da.ha ~ 
lnıbalık Alman şehirleri.ne ve ııl1' 
varlanna indirilmelerindcn d 
kolay olacağı kanaatindeyiz.. ıı!f 

Almanya bugüne kadar hi~ t' 

memlE'ket J>9."l'a.'?Ütçilsünden ~t 
kinme.miştir.. Fakat bugün 50'1 , 
Rusya ile harbe başladıktnn -:r 
radir ki, radyolarda halkı ikaı ~ 
mek lüzumunu hL..~etmlştlr. ı;ıı 0 • 
gösteriyor ki, Sovyet pe.raŞUtÇpel 
!erine karşı alman tedbirler :ıD)" 
gevşek değildir! r.. Ve AlıJl ~ 
ilk dfadır ki pııra.şütçil kıtal . 
tehdidi altına grimiş bulunurrf· 

~ 
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24-6-1941 

(Baş tarafı ! ncide) 
ten açık 'e askeri bakundan gız i 
olarnk }ardım ediyor ve 'l'ürki) • 
ye arkastndan vurmı) ac,1ğınn daır · 
teminat vererek onu Bulgansta • 
ca v... Almanynya knrşı tec:l\'ilzk(ı 

19.00 Yuva sıı.tal ranc bir vaziyet alm:ığa ve Tlirk 
ordular nm Trakyada çok gnyrimü 

progr,\)n 19·115 Radyo a:ı· sait pozlsyoniıır kinde hart kete 

6 - VAKiT U JJAz:fRA1'• l9H 

Alman büyük elçisi ~uki Almanya tarafında 
Ruslann bu hareketi için mu · F 0 n scbeb teşkil edebilecek aske 
tedbirler alınmamıstı. Rusları 

P aldığı bu tavırlardır J...i Alman 
dusunu mukabil tedbir alma 

13 

;yazan: 
PITIGRJUI 

Türkçesi: 
MUZAFFER ACAR 

7 f5 A ~"ruı lon or-kes· 
· "" goçirmeğe çalışı~or. H 

1.00 Senfonik tmaı KPndi::ıi Rumen hudutlarında Q f İ C iye 
parçalar l9.M .Ajans Besarabya ve Moldau'da kuvvetli 

mecburiy .. ti karşısında bırnkmı 
tır. Dundan m:ıadn Rus ordus 

1 s.ao Evin saati 19.415 Radyo sa • kıtalar tah:ılt ediyor ve lıarklyo Ve k z·ı ,·m ı·z e 
_ J'ıt.tat bUt.Un bunlar denizin sanki bir 8Ö7. aöyliycmozler, elleri 12.33 Tllrkçe ton orkes · komiser muavini Vişlnskl nisan iı> 

önünde hiç kalıyor. !:n ufak bir terliyen kimseler caddenin bir tn· 1 plAklar trn• tidasmda Moskovadaki Rumen cl-
ehemmiyet bile al'Y.etmiyorıar.. rafn>dan diğer tııra!ına geçip sı· 12.'5 Ajans 20.10 Radyo gaze ı;isl Gnfcnku ile görüş!irkon Ro • Alman _ Sovyel 
Bu yol 0 kadar güzel kit> Gecele . zin de elinizi terleri ile mlat.ırlar, ıa.oo Kanoık tesı manyayı Almanya.dan ayırmnk 1 • 

nun ve hnvu k.tn•vctlerinin mu 
telif teşekkülleri ileri hatlard 
toplanmıc; ve Almunya hudud 

boyunca tayyare meydanları ku 
vctli hava teşekkülleri ile bcsl • Yin bir daha burnlıu'dan geç~z. söyllyecek bir tek .s&U olmıyan- program 20.45 Rııdyo sa • çln Rusyanın Romanyaya silratle h b • b 1 

bllın~ geceleri otomobille seya.. lar da muttasıl konuşuyorlar. Mü- 13.15 TUrkçe !on orkca • bir yaklaşma politikasından ba.h • ar ıne se ep 0 an miştir ... 
hat etmeği ı1ever ınhriniz. Ben ba· saade buyurun da ben diğerlerin- pllklar tra.sı aedlyor. Nısan bidayetinden beri mU 

Yilmm.. İnsanların egoizmini an _ den biraz farklı olayım.. ıuo Kanıık %1.00 Zirast tak· TÜRK HÜKÜMETININ ha" dı"selerı" ı·za" lıeden tezayid hudud tecavüzleri tesbi 
lamak, alçaklann yüzdooini tesblt JUdi Olper dedi ki: programın vtmı REALiST GÖRÜŞÜ edilmiş ve Rus tayyarelerinin ıri 
etm k IA' bl •- bille bir - Ben sizi konuştuğunutu duy- de\·amı 21.80 Komışma o• 

e ..,.ın r gece O\Almo İngiliz diploma.sisi BUkrea+eVi r~r·r muhtıra verd~· tikçe artan "ekilde Reich saha ge.zintl yapmak l8.f'idlr. G(Srürsil • mı.ık için aradan. 18.03 Fasıl sazı 21.45 KIAB!k 9~ ~ U 
1 

,. 

nUz faırtlıyacağnı 
00 

otomobil şo • Sesinde, garip bir melankoli ilP ı 18.30 Memleket program Amerikalılar tnva.ssutu ile ayni rma geçtiği müşahede edilmiştir 
förilnün dokuzu fenerlerini ka.pl • Zulfeld 1ıöylc cevap \·erdi: 1 postalı 22.30 Ajans lstkamette gayretler sarf ediyor, manyn ile Sovyet Rı.:sya müna- numen hükumetince bildhildiği 
YacakLl'. _ Bundan bir knç sene CV\ Pl ıs.40 Caz ~ · 2uıs Dans mu· böylece Romanya vo Bulgı:ı.ristEl- scbetlerini tnmamilc dürlist -ös ne nazaran ayni haller Roman 

Geng .lı:adm sayanı hayret bir saçlarım biraz d~ı fazln ve göz· J ___ ı_ıırı_. ______ zi_Cl___ na gelen Alman kıtnlan İngiliz. tcı meye çalışan ve bundan kısı nınBukovinn, Moldavya ve Tun 
Wita.lık ve milth1~ bir sUratle gi - rim1 h t l • bi k .:ı: teri M.ı Je · n asa ıgı r aç wop ~us planlanna göre buradn üç bir müddet evvel yapılan T s hudud mıntakalnnnda da teker 
diyoruu: claha az olduğu ı.amım size Ui\nı 1 ' · -- Bu kadar sura·· tli gı'tmesek? '"d d Evl~ı:-.ealer taraftan yani Besarabyadau, tekzibi de bu kabildendir. rlir etmiştir. aşk edebilirdim, ~·nkıı.t ıış,. a n ., ı• 

Diye Teodor müdahıı.lc' edecek siyaset ha.yatında olduğu gibi bir trnkyadan ve Sırbistanla Yunıt- SOVYETLER1N ALMAN Alman ordulan baş Jruman. 
oldu.. darbei hUkümet yn.pablltnek için nistnndan tecavüze uğrayacak. DÜŞMANLIGI danlığı bu sene bidayetinden 

- Ne o, yoksa kork1ıyor musu. genç olmak Ub:ondır. Beyoğlu evlenme memurluğunda !ardır. Ancak, general Antones- Sovvet hükuıneti'nin hakiki Alman haricf siyaseti idare mer 
nuz? evlenenler: ~ 

_ Hnyır nma, hızlı gtt.men'in Kilçllk Lapan otelinın, deniz U- Ç'tıbuklu Rifntpaşn so. No. 5 de kunun dürüst ve Türk hükümcti politikası ile taban tabana. zıd teş kezinin nazan dikkatini celbede. 
hiçıbir kıymeti yol:. Akselerotöre zerinde ancak iki kişilik bir masa Sular İdaresi mcınurıanndan Hasan nin realist tavrı harclcctleri ve kil eden bu gizleme manevraları rek Rus ordusunun bu ınıretJe 
ba.sma.k silrat için ki1fl. alabilecek kndnr küçUk bir tanı- Böke :.c· a~tmen Leman Hızoı, Be· her şeyden evvel de Almnnlnrın Iıeich hükumetini tabiatile aMnt Reich sahasını tehdid eden Jıar&. 

Genç kııdm otomobilini ya.vaı; - çaSl vardı. yoğlu Kumbanıcı yokuşunda oturun seri hareketleri ve Alman ordusu mnmışt.ır. Sovyet hükumetinin ketlerinin gittikçe arttığını mti.. 
JatU, Zulfeld sordu: Otel saht'ıi Jlidiye •r buket çf. polis Hüseyin Knnıca ile Aliye, Trık· k ti af 1 . si d . -r bilclirm' b '---1 . .c. _ s«""ra kullanır mısınız? nuıı ·a z er en saye. n e hu Alman dfX'manlıgı~ politikası as. keıTcren ı§ ve u .u~ 

..,,.. çek VC'rdi ve so
0
"Uk C't !le mn..:t 'l sim AptUlhakhfımlt So. No. 11·15 dl! t 

- Evet. gilnde )innl kadar si- suyu gctirdı: doktor ı.-maıı Soyasıan ılc r.ıedlh:ı, ngiliz - Rus plnrıı akim bııaktı keri sahada elde mevcud bUtün tın tecavilzkfır emellerden ba§b 
gara söndilrilrüm. Biraz garip bul. _ Benim etle bcsle.ıen malı•fı- Taksim Sırascrviler No. ı7G da inşa· rılmı~. Rcich hükümetinin aJ- !l ııA ınuhrırib '·•ıvvctlerinin Bal- bir şeye atfedilemiycceğini ip. 
tnuyor musunw:? kattan oldUb'Um yUzllinden mi nt kaltMı Nikola Kallmenos ile Elen! rlığı haberlerden öğrenildiğine go tık denizinden Karadenize kadnr ret etmişti. Ordu baş ktımanda.n-

- Neyi? belli? ı E. Kondosanınt, ş.ıııı Meıırutlyet cnd· re, iki yUze yakın Yugociav tay. uzun bir ceı>hede daima artan ~ lığının yaptığı bu tebligat, mlln;. 
- Tccess!isilmil. Birlikte yap. Diye genç kadın Pordu. d,.Jl orwçl!tuk No. 28 de elektrik S İ 

h'II§ olduğumuz bu getintl)'i, sontn ıt?ssa.nı M Mahir Znim ile zuıeyhn. yru esi ovyet Rusya ve ııgiliz ,ı cemmu ve tahaşşüdü ile muva?J derecatının tekmil tefcrrDab ile 
ben kadm olduğum halde Hk ola · lkisiniıı de karınları açtı .. Ay· Knsımpıışn Kuınksız çıkmazı No. ı2 janlarını ve Sırp suiknstçilcrini gitmiştir. Daha Almanya garbta cfkari umumiyeye bildirecekUr. 
rak sizı arnyışrmı .. Yoksa hattıh:ı- nı hafıf edn ile konuşmnğA drvıı n de tomncı Sey."ettin ŞcntUrk ile Asi hamilen bir kısmı Rusyayn ve bır l"rnr.sa seferinde angaJ·c iken ve Mnmaafih Rus ilerlemesinin teca 
.teketimi normal mi buluyorsunuz? edemediJr · . Sözlerinde kıısl'li v. t . ye, Kastamonu ö~rctmcn Ahme Telt· kısmı cin Mısıra uçmua+ur. • tıs· şnrlttn. ga,vet nv Alman kıtaları \•Uzkar oluşu hususunda en kfi. 

- Evet. oldukça normal, pıyı'l snhte bir hal v:m.lı, sö) !edikleri şı 11 s 1 ·:ı~ J ..... 

" ·-f o ı · k b' · · tunçay ile Nahide .Aptan. ş ar ynya giden zabitler bugün Hu() varken Rus b."ş kumandanlıgı~ "tik bir gfiphenin mevcudiyeti 
<.il! feld C("Vı>•ı \'C'ttll. Ye ınsruı - sözlerde harar t yo tu, ırının Nlgfu· so. No. 85 de fmdık tUccan " ~ ~ 
lar rnrdır' kJ, • ir hafta milyoner söylediği muhakknk digcrinin eöy- lhııon Gfü:Pn lle ı.~atma Suzan Arslan, ordur,unda hizmet ediyorlar. Almnııyanın ı-; .rk hududunda bil milmkUn idise bu da Alman or.. 
hayatı ynşamak 1rln Y.UtUn vnrh - Jemeğe hazırlandığı söz oluyordu. K P.ı 8 Daşbu~ So. No. 1'5 de Boyacı Bu malumat lnP"iıterc ve Htıs yilk kıtnlnr talışi] etmeye başla duları baş kumandanlığına son 
ıhnı verir vf' • ~erleri de bUtün Kendllerifıl yt kdiğc>rlorin(' hoş '-' hayatlnrrnı ~ et içinde geçir • göstermek vA alakadar etmek ar- n-.iıt Kurultaya ile Nebiye Alhnn. ynnın ı·ugoslav ·a ile r~ birl'ğini nu tır. Bu meynnda şarlci Prusya günlerde gelen haberlerle tama-
lllek isth·orm . gibi tahamırtUISU?. BU"ükoda Kefil So. No. 2 de Samsun karakteristik bir tnrzdn c.ydınlnt ya, Polonya) a \'e Bukovina ile men zail olmuştur . 

.., zusu açıkça görülü) oı • fakat ne uc~re~ nııldürU NnJm Ökten ile Ne· d S ği 
taMrnıflar '· apnrlar. Siz bu son kadar biribirlcı iıı ita 1 .ızami l.P· makta ır. • ovyct hükfimeti bı.ı Besarabyada dn Roman'-'a'-'tl knr Rus umumi seferberli • yapıl. 

vın Şcyh0'"tlbbn, Beyo ıu Keçi So. ~ ~ 
f!llufn "lhll değilsiniz. reccdC' kibar davıanı."orlnrsa da No. 16 da ırnnduracı Letter Papodopu giln güttüğii politikanın hakiki şı bilhassa kuvveth Rus tahaşşiit dıktan sonrn, bugün Almanyaya 

- Hakkımda ne biliyorsunuz? sözleri harekPtlerl İl<' snndi biıı· ı · · · 1 b } d k h -~1- t hnlind bul 
- End

.c;"' lsaı·etı· nltmda dog· • 1 ne E!tlniycı Ka:ıtınlıı. Tnkslmde ngllz ~ayesını gız cmcye ey ıu e yere leı i tc.,bit olunmufjtıır. ar§I aı-c.t\C e unan 
- ' birlerine hasımmı»lar gibi bir ha BI k 60 tebaalı murendts \'llynm Aınn s op çalışmıştır. Daha son zamanın.·. Keza J!mlnndiynva ka...,1 da kuvvetlerinin mikdan 1 fırk01-

ll:ıuş olduğunuzu... alı'-"orlnrdı. Aşağıda, sahilde iiı::ık p zı J ·"' 
Gen" kadın bu sözden memnun J k He Arak! Çalgıcıynn, K. a~:ı. ndn· da Almanya ile iktısndi mUnnEe- Rus garnizonlan mütcmndiyen dnn aHağı değildir. Son günlerde ~ çiftler şarkılar sö~ llycı c · g çı~ or nıırk'lS• No. 23 kunduracı lbl'ahlm ile 

Olduğundan: lardr. Muhnkkıık ki bu ~·khr <ı01> \"edin Bengü. Hnsl<öy tmrabor Cad. betlerini muhnfaza ettiği gibi <la tnkviye edilmi tir. Avrupa Rus- yapılan rnü5ahedeler neticesine 
- Evet. !i .. 1 basit sözleri pek ııaı .ok bir li l • 1 ~o. 44 de Nurettın Kocak uc Mnkbu· ha bir takım mUnfeıid aksiyonlaı vasınunn sonra carki Asyayn ve gorc Rus kıtnn.tının bilhassa mo. 
Diye tncıdlk t>t'I. Çünk guze kilde sö~'lliyorlnrdı. Hnlbu kı, blı ~ "' · 

h.. -aklarınrz ,,ıı.r.I)·,·~... kompliman " d d ıc Dedeoğlu, Takslm GUmltşsuyu 'I'lm da yaparak dünyayı kendisinin füı flmslara veni yeni fırkalar torizc ve zırhlı teşekkülleri o su 
~ J"' tün Avnıpa havıı m0y anlnı1n a J 
:Yapılacak k dınlnrdnn değildi ve ı Jlidl salı Ro No. 14 do vcterln<"r Avnı sn· Almanya ile normal hntttı dost..ı vl edilm<'si dahi bu anhndakl di retle sıralanmıştır ki Rus baş lru 
rı t

ti nam bırakmış blr kadril o en nııt ,;c !•'atma Didar, Galnln Oymalı d w l'f k 
krini şu :ıekildc izah c =. . Olpl'l" ile iki n"'11 gerideki hnyntr ne mtinasebetler :çlnde bulundu ğ°E'r tedbirler cümlesindendir. O man anlıgı her nn muhte ı no -
_ Yeııı· "'sletiklerin, yeı:ı yem . 1 b T 1 So. N'o. 17 de garson Lconldruı Oslka· 

" h tckrnrlıyan nsri sıh ı az t;O< ~1 kla 11~ Antomette Gart. K. Paşa Kn· ğuııa inandırmak suretile aldat. vakitler, Sovyet hiikQmeti bil- talardan Almnn llt'duduna mUt<' 
filtiıhri. henüz söylcıunemiş a • zulfeld öyle istedikleri gibi bın- 1 k · · · /1 ~ 'h ·· h k · L~- ııerı' sev"•rlm dedı', Sö.vıenıne . 11 dı Mehmet akide so. 9 ten:! Ali üçer ma ıstC"mıstır. ~:.ıeselu bir lene farz Baltıl~ bölgesind I· az :ıs \·eccı tecnvuz are etine geçe.. 
t1"Allc "' birlerinin kollnıınn pek ba•Jt > r ı 
ınıft hakikatleri 'dıvorum, çiinkü ile Pnkize GUJkan, Klitıp Demırtn hafta evvel Belçika, Norveç, Yu keı bulunduracağını ifndc ettign bilecek vnziyPttedir. Mtit"'zayid 
~ ., ;;ekilde atılamazlardı. . p K 1 haJtikatler, doğnı SÖ?JC!r söylen • ~ ile Nezlhc Soykat, K. ap ara marn goslavya ve Yunan clçilcıiıı L hnlde işgal tamamlandıktan son inki~af \'C de\•riye fanlıyeti.ıc 

diltten l!lonra artık yam§ ynva.cı Aşağıda. rüzgı\rlarm hnr;ketl JJ So. No. 6 csnnf Fchınl Pıııardağ R . ,,, k l b k b l ı d • l l(ı t h d d ha 
w cb ,.1 ında ınsan 

1
.1 .. Fıı.t~", lbrahtm u-a 'le Taliha usyr.uan ç1 an mnsı u a ı ra ycı nız bu snhnda gittikçe .ır. aır ge n ma mn ve u u 

bliklkat olmaktan çıkarlrır. Her . getirdigi n ı. ar nras .. ..... ·- ' d' 1 . . .;ı d k lıangt bir eahne beni heyecana. ge.- şekilleri fnrkolunuyordu. Bunlar Dar. R. Pnşn yentçcşme so. No. ıo dendir tnn kitleler halinde Rus askeri ıse erile ıkı oıuu aınsııı a vu •ı 
lil'diği zaman heyecanı üze. imde kumların keııdilerinc yastık olına· da kamarot tı hn• • l .erg1.ll il Mıh hniliz s-. firi 0ııpsııı SO\ \'ı.."t tnhşid cdilmiı:ıtir ki bunlnnn mık bulnn ileri karakol vuruşmalan-
lıten oradan ~ynlmağı tercih ede: cıını ıstiy.cn bir bulutun bir knç da- rtye Akkiray, Taksim Kurtulu§ Ş Y hlik(ım0tı il nnlaşarnk \'aki iltL tan buP-ün 22 fu ka olarak talı- na dair her gUn alman haberler 
'1tn. Eldlvenlcrin kirleıımemele!-ı klkn için mehtaPı örtmesine dun tancı So. No. 44 de ct~orcl Hal<kı 11 z:ımı üzcri:ıc Alman - Rus mü. min cdilm. kte.ar. Görliliiyor ki h~r nn patlak verebil0 cek kabilı 
j,..in onlan tn-ı-1.en çıkannıık la- eden genç balışçılnr, gemiciler, Binnaz mıtıkılıç, BeyoS-lu Sakıza . . İ . . t l f k 1· d • 
"'f ..:uı.u..A • 1 k d !ardı ğnç A"""cnml "'o. 1.2 de •~r~ı ""~vzı nnscbctlcıı hakkında ı.ıgılız ınnt Rus kıtaatı mütemadiven Al. yet c o nn ev a a e gergın as.. 
~dır. Ticaret mcn'balıırını kar genç kız ar ve ·a m . 6" •· "'. •• ,.. " ~ 

ile samye Yıızıcı 1 1 bun tının susması ve nıhnyet At man hududuna sokulmuşlar .r kcrl durumun manzarasını ta-
gctirmeğe devam ettikleri zaman (Deı:omı tıor) ------------------------------- mamlamaktadır. 
8atmalıdır bir erkeltten zekası ---:--:-::-::=:====:::==;:::=:;:::==:.::=~ 
:::ı~r~~y ifade ettiği ztım:ın n~- \ f f'?', ~; H 1. : A v c z l a ,. gilt~:~~~~:i~~: ~~~1~~sm: 

- Bu sözlcriııızde snminıi mı- ~;l!Ll ; - Sovyet Rusya ile daha sıkı mesai 
lıiniz? birliği tesis etmesi için yapbğı te 

- Öyle. olduğumu ?.annediyo- Benim bir avcı arkada§ım vaı. Çolı gördil. VaJIAlll bahsini bilt nçmadı mübarek'. göru mı A1.1 ııı , kolumuza girerek U k 1 dni b gil 
t'ııan. Fakat bu sözümle Mç yalan Hatuı. Anb:ulıda curcJna oıs:ı da, Ert-'s günU mühendis Deruni B bizi zorla dük!, ına sUrükledl. DükkA mas ve m za ere ere r u n 
ıı.;,YJemedlı;,ın.; nnla"-Al• tcrtCJlli"_'O- cana yakın bir ?.attır . .AVOilıkta O] • r k yin yo ~ıhan~ ~e u&.ndım : / nın "1 İngı'}tcreden gelen haberJerJC ~ ...,, -o~ 0 uuu.a f"' " d F kat gel gitsek, dlylp duruyordu. \ a m nvcı ~ .. .. ı;•~ ~ nvaı Ç<' ıt nv mnhımllyı dolu 
.!'tını.. hayrr •• hepimiz yalan soy- dukçıı. tecrübe::' \'ar ır. a ' la,. ck"e~ya ynlan söyl!!rlcr. IAl<ln, - Seninki Se<!l'f adamndan ~ idi. Adam, elit rınl o:ı,ı~turaralt tak. velce daima Rus dlişmanlığı gftt 
lenz .. avtallar hıidiseJerl inkar et· gelelim.. o da dlğt'r aVe!ltU gibi ya- bizim bildiğimiz .. nvcı avc•ya yalan donm mlş. Allı ta\'şan vurmuş; bir ma altın di~lcrinl gösterec k k dar mUş olan lord Baverbnıkun Rtı11 
tltek .veya şeraite uyarak inkfı.r ~c- ıa.ucıjır il eı.me bfT sö.> cme-ı; nl de ı;ızP gon<!erdl. ağzım açtı ; ''e gUlme~ı:ı. btlfladı, bir yaya gı'rişecegıw• mücadefore, elde 
Qerıer. Bu yalan söylemek en p· Bir kşl\m eve g nce İşi !'ıurbı\tUn kızl§tınnnk için ya D~runı Bey, l'lind kı c.etvel tahtası oralı'( benden tarafa dönerek. 
tt ... at, en ~uk"ll aekli"ır' . Zeki mcktU" sııu,.tırdıbr; vn· bıldırcın lrld t u ı ı l ı> mevcut tekmil kuvvetlerle mu. ""tl ,..,..v ,. ,,. 11 " f vaş ;ıesJc: nı p'Jr h e masanın zer ne ır Hııyım! .. dedi. Bu cıükktını av 
(f...,~eıer h~· .. '-eleriıı n1anasını ze· - Avcı arkadaıın v ne bl ıaheret edilmesi yolundaki be-t .. ,.. = _ r>erunı Bey, dedim. Sana r tara><: .. ııara açtık, Siz de avcısmız ):;'nllb:ı. 

l~. muhakeme ve mantıkla değiş- gllnderdi, dediler~ ıarı lhtıva ediyor §L'Y daha söyllyeyim. Fakat, çok rlcn Olur şey değil, dedi. Altı tav MnlOm ya .. insan her ava gidl§lnde yannamesi ve keza Birleşik Ame 
1terek yalan söylerler. Meı<tup şu sa r ederim, gene benden !şltnılş olınn!.. nı nasu vurmll§? ·· Bır tUrlU aklım çnntn ını dolduramaz y:ı.. naımn tU rikndan nyni suretle hareket f't 
Akşrun oluyordu. Deniz motö~- du: \ D · Hüknettın Bey vurduğu 'bıldırcınlar- kesm •dt. Geçen gUn bctı klş! hır tan<' t t ollc atmadım dönUlür. Ve t"sadU mcsi talebi, Alman milletine, na 

111..: m"vi bi• Jpeklfj·I kesen bır ''INgUn dcktrfü mUhcndlP enıru " d dl bile vunınındık. Ben de Aııbarlıy•• ·• " ' ittik An barlı civarında dan bana be§ çift guJl er . fen nkadnşııııza veyahut komııunu. sıl bir akibet hazırlanmak isten. 
"'-kas gı'ı..: dnnJ·zı· ikı've lbö'lüvor- Beyle ava g · t k ı ld •yiyo l gtttlm 111~ bıldırcına bile tcs:ıdllf ··'ll ı..r.ı. " ,, " b 1,, arılan scnl Deruni Bey, ar ı Y en 1 • • za ııv eti vandctmlş olursunuz. tgteı • ckted" 
~.il. Genr k--"m .... ntiJl' e bakmak vurduğum nefls 1 .. ırcını edemedim Köpek, arada sırada sağ diğini açıkça ısbat ctm ır. 
1 

~ "" ..._ L_.. ınührum etmek ı.ııtemem. Beş çerleml§ti . bu gibi talisizlik anlnnndn dUltkdnı HUl- b b bl d" ki R • } 
~in sigaraaını ~!una ya.ltiaşwıul ıısın RUkn t _ Bu akpm RUknettlnl g5rcce. sola. koı.ıu:ıuyor, sonra bana acayip nıtZDı tq;rlf <'dersiniz. Ve ıstcdl,inlz asa u se e e ır eıc ı 
~e ateşinin küçük aydmlığın?an çift gl\nchrlyO"'llnl Selllmlar. e ğlm. dı>dl. Sedef ndaıımda tav<>an bol acayip bakaralc "Yahu! .. bıldırcın nv eUnl bulursunuz. hükf1T!leti aşa~'ldaki te'lligatı ver 
lıtutade etti ııonnı yı'ne denizle Un. eti lulh• oıdu""""U ilcrl aUMrck onu orn d:ın C!>Cr yok .. ne diye burayn gel n11· .,.ır· 
LllJtı ' ,__, bilinl Avcılıktan anıamam. Fakat av bu b-· rıs n-k Ge 1 rd ~- tU 'J ..... ' t d o...,, .... o Be d A barJıva dik'? .. demek isUyordu Az ku m L>il ınız.. çt>.n e c ~ıe n 
~b.1.. epe.eri arsam a • x. yukan kııç saat cv\·cı vu. ya gönderoccğlm. n e n " 1 - Sovyet Rusya.. Almanya 
"lle:nnemi bir ~ünıile sUnnege ni:ı nş&ı;I bill im g!deccM...,. Gitsin de Sedefte tav§Jln bırsımaan köpcğı öldUrecekUm De Bey, avdruı bo§ döndU. Aksilik efen 
~tladığı bUtiln otoınobllleri ar- n.ılmu~ olduf;'llnu takdir ede r · arıısmb;kalı.'ll! .. Geçen hatta, beş mek bizim RUknett!n ytn<' beş tav. dlm .. olur . Bir arkadıı§mn da blldır ve Avrupa aleyhine giriştiği inlJi 
'llatnda bırakmağa ba.~iadı.. Mi- Bu berkesin ynpablleceS'i basit bir arka.s.t§. sabahtan akşama kadar lbr pn vurmuş.. cm vıuıdetml§. Derhal çırakla be§ lal ettirme gayretlerine devam 
~lkı:-rke'yi Vestandı ge~~er, muayeneden lbaretU~. rU gliZdcn tane olsun l'llramadık. Bir hafta sonra, avcı RUknettine çift hıldırcın Gönderdim. Bir kaç gün etmekle kalmamış, bu gayretine 
~lıan takip et:mişler ye Nı.opo Bıldırcınıan haf te P tst'!mlye lstemlyc ben de yalancı Galat.asarayda tcsadut etUm. DoğTU. evvel de tavşan aldı. Hem de rle tav harbin baslamasından beri hız 
tıa da ar.·"- .. a bırak--" deniz ke- e"'..tnce, biç oımc7.Ba ikl gün evvel ., B .. cı su, onu kar.,ımdıı. gllrUnee sevindim. şan?· "'"" ıu-AA t: ı.~- hal anladım, <>lmu .. tum. Ne yapaynn. · · u .. v ,. . .,., 
ll<l.."'llıa va...., .. •-~· DUnkerk ka- vuruımu§ otduklannı der " t k bık Ylne bir talum av hlkdyelerl dlnle- RUknettln Beyin rengi evveıı\ sa . vermıgwr. 
b.. --ııu'"" . tabii olarak t5P tenekesine arkadııtlann yalıınlanndan arı 2 Sovyet Rusya Almany1 --.ı.ıı boyunca ailerlerken: ve p"'it mck flJ'83tını elde ctml§Um. mrdı. Sonra, morardı. - , 
L.- Öy!<> zannediyorum ki n .. t •• attım. f t1- m:ın~ sonra. bir nkşıım eve gc- Amnn RUkncttln. dedim. Hnzır Tnllhslz ve acemi nvcılara av eti ya knrşı dış politikasına, gittikçe 
oı.ıç benzin kalmadı, dedi. Fakat Ertesi günü yolda tesadO en m lince, avcı RUknetUnin mektubllllU buluşnıuşkc.n gidip blr knç tane par satan dUkkA.ncmm yanın:ı blrnz d:ı. Rrtan ölçlide hasmane bir vcçh 
llıevcutıa herhalde I..apan'n kada'!" he:diS Derun! Beye raşt geldim: AJJ latalım. Sen de bir kaç av hfk0.yes1 ha sokularak: vermiştir. 
'tidebfUrlz Lapan'ı bilir nıis'niz? - Aman Deruni Beyi .. dedim, u~u;;~e koc.aman blr tavgan ~ı. anıatırmn. Vnklt geçlrlrlZ. - Ben avcı değilim, efendim. Fa. 
~liçUcll'- b"tr oteldir, sular yüksel- .... rıuıa <:ılYır cayır bıtdırcm vunıyor Avcı nrkadaaım tekll!lmi kabul et kl\t bl,. giln bllyıe bir hevese kapıl 3 - Sovyct Rusya tekmil km 
~ı~ A .,.. T Ta cur dl. Sahahtanbcrl onunla uğra§1yonız. ,.. t1 .. d h 1 h k t h 
ı.51 .zaman insan kendisini dalga• ıarınıı~ ne duruyorsun . anmm tllrı:_ Bakalım bir şeye benziyecek mi? U. Hemen paaajdakl meyhanclcrd<'n sam katlyen dUkkll.nınızı> uğ'ranıam.. ve erını er a are e c azır 
~ araamd2' kalmış zanneder. F..ı- cuna r.aınanı. Plln yçm birine girdik. ÇUnkll • slz adıı tav§nnı diye kos bir halde Alman hududlannn top 
1at Allıth M'kma siz neden bu ka.- ~ mır. Bir sabah poatar. yap;: ~=n:::c~!~: mektubunda §llyle RUknett!n, Anbarlıda \"urduğu bıl- kocamıın dnğ tav§ant g6nderlyorsu- lamıştır. 
ar az konuşuyorsunuz? aıtnıı' çlıft vurursun . Geçen dırcınlarm hlkAyestnl uzun u:l!Wl an- nuz. Bıldırcmlarmız da ekseriya l•ol• B ti S t R h 
~utfeld gayet ıa....:r olarak ce.- Tepe""'amdakl avcı kahvesine gltUm. d'yordu: f ı blll u sure e ovye usya u 

..,... ,,as "Derunl Be'-in tavsiye.si Uzcrlnc latbktan so:ı.ra sl!zU Sedef adaaının mu gellyor. Bunu ben pek Y . kr-. • Al ·1 k d. 
'i> verdi: Herkes bl.zlm RUknettlnln mabarcUn " rtm. RUknetUn Betri" slzo ıs:narladı umetı, manya ı e en ı ara. 

.. ki t bugiln Sedef ad:ı.sına glttlm; ve bo~ tavşıınlarınıı. çevirdL J~ dak' . zl 
- Çünkü söyliyecek hiç Mr so- den bahsediyordu. .Ad m l ıraa j"A ka k ğı av etleri ckscrlyn bize gelir. sın 1 muahedelerı ve u aşma 

~!?n ,,,.. •. tiıı ondıın. Artfk sizin ; . zarfında eııı be.l! ~i!t vu~ . dönır.'!dim. Alb tane taV6"tn wrdum. ed~~ı:ı~~rlsokn;;~ı= ;;;nıır~k: r en. lan çiğnemiş, ihanet etmiştiı. 
"' ,_,_._ kil ttf;;l..,f ..xzı rl •~ ti t~l Bir tsnesiı11 sana glinC: rlyorum '"'' " .. Avcılar, ..,'tllancı olu ar. Ve çanta 
uur~ hnv"' te~ r. Deruni Bey, bU .. u e 691 r 11' _ RUlmettin Bey! .. ded BJ)'llrun " Bolşevik Moskovanın Nasyonal 

"1"· ... 1!1'.' ~- ,•· ~ .. ı; l-ıl ı ·~ s5· J ııyağı ·cs•J;ll ve pUr telA~: faıQm •ıı ... Ada · ta\ ..... cıır pek lez ı nna vunılduklıırı her av eti de or 
ı- "' k mez. "'U zctıı cılmn-:: Kusuruma bakma... bir Kabve lç:n. Çolttnnberı dill<kba mand!:.n gelmez. so~yalizme karşı duyduğu kin. 

Ounrvan kims?lPr !'D M" cı- _ Ne .sun yııh~ . coedi " k ti ta 
... .. f da etd :Mükemmel .. -adı~nız yok. Bu:;tın ne 8 vp.n RUkn tUn Be blr daha bana si --t aıı:ı· ı· galebe .... ımı~ ... n ' · • 'l~· neıtto Anb:ırlı 8 elll beş çift bıld • Tavpıı ırm n g -· e y, yıu:u ı se ıme ~ • 

' ltern.-1t olatıl"r l!ll•·eh glvmekt2 vuruyor da bana lıabC vermiyor surette yedik. Doğnısu böyle koca lar cclül. kokmu§ av etl göndermedi. br. Bolşevizm, nasyonal !<>syıı' 
'l tilkil cm ilk dA# l rak Adamın, ellylc f§aret ettiği noktn. 

"iiı. r ederler, konuşul'.ke~ • ı ha .. Dur, ben ona bir oyun oynaya. man ada tav~anı da .,.a o a ta blr dllkkAD Yazan: Oe\'ad ı'm'flk En!!On (l.fttfcn Mlaffeyf «-Mirfnb:I 
"'~ ~acanlnr insanın ytızllne on da o da görsün. Daba dlln benl görüyordum. Sahi de Jczzıetllydl, ya bakınca, a.v eti sa n 
~liıııetreY'l kadar ya.kla§1'11adan yun 
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alkevlerinde tetkikler : ' 
...... .., ........ , ... 

Kadıkög Halke- ZiRAAT BANKASI 
&mulUI taribi; 1888. - :ilnnayea: 100.0C~ TOrk Ura 

5ubt w Ajam adedi: 265. 
• • •• 

vını zıgaret 
ZirGI w ııccnt 'Nr ...,,. boüo ••••*"" 

.... lllrllrtlftaleN ...... .......,. ...,.. 

'8vnt'D!m. 

- DuardaJd ıu tablo sizin mi? 
.__ Bayır, lnaallah eve gelirsi

benim tablolarımı görlinıllnllz. 
- İnpUah. 
Sonra halkevinJn son bir yıllık 

IPlllD&lnn& geçtik • 
Balkemiziıı Aza adedi ne-

- Tal be bari 681 erkek, 215 
11.dmcllr. 

- Ar kolunun çalıpıalan. 
- lltlzik ç.ıı, pJyano, keman, 

~ıueı. koro, oan mandolin, 
d rsl ri kserisi korıaerva
a buluna.n. hocalar tarafın -

nrilm ktedir. Kıymetıt mn
mırımıerdeıı müt şekJdl iki mil -

el orkestramız vardır. Bir 
aekb büyük koııaer verilmll 

halk vfnde yapılan aile 
blarmda. triyo ve Jıua.tör 

"'9111ftler verlJmiftir. 
T.-.n için mUMit aaJonumuz 

civanamdakl aüıe
lldııdl~ Jatifade ettik. Etraf ka

da temsil verdik. Bir yıl. 
,t balan temlllle 4200 kili 

1>U edebiyat çahpıatarma ait 
O.re 10U yılda 2' muhte

Jroınferans verilmlttJr. 
hyal yardım ç•lıpnala.-

KUtilphane yerimiz ufaktzr. 
-"spor? 
- Denlzcllit, boke, tenis, gll. 

•et çalqmalan yap Jmaktadr. Bir 
spor salonumuz vardır. Muhtelif 
mtlaabakalar yapıJmıttır. Bir çok 
mi1eaba'kalerda 8porculanımz keıı 
dilerlni pterml§lerdir. 

KAYIPLAR \ _______ ,) 

2061 numaralı arabacı e.bllyetna
m• zayi ettim. Yentalnl aıacatmı· 
dan eaklsinln hllkmU oımadJlmı UAıı 
ederim. Yalmp ottu Am Do~ 

(81810) 

• • • 
Beyoğlu orta okulunun UçOncU amı· 

fm an aldıtml tudiknameyi kaybet· 
Um. Yenı.tıal çıkaracatmıdan MJdıd • 
n1D hWcm.U yoktur. 
~ Danç Bok. No. I& 

Be;rotta CemDe Kata7. 

•• * 
Boyabad ukerllk §Ubealnden aldı-

tmı ukerllk t:e&keniml ayi etUm. 
YenlaiDl alacqmıdan eaJdlllntn ldlkmtl 
yoktur. 

lle)'Oila. lae)'etl feaalşe luıldlnmcıl 

• ..,.. DlaPuDMlara ....... ~ldleoalı ....... llt ~ 

-- sere Ulr8.mlı'e ~1rt1r. ........................ .. - ...... 
• • ... • &.iM • 
.. • llO ...... 

•• ..., IJI d:ıaldl .... ... 
ut ........ . .......... 

DDaCA T: Baaplarmd&ld paralar bir ... lıQIDde .. llnıd8la .... 
~ lkraml19 ııutılı calldlıde ... .fUIUlyl• ftrU&ce-ıctiJ 

Kiti' ,.: 11 Mart. 11 auına u ll:JJOI. u BlıtJıcQrtnua cuaı. 
rı.de Japdır. 

...... Boyalıadm 7Allm llGJlndm ... c: 1 

.. o111ı 11a111 Çdmk m tnelllMIL tinbuı Levazım lmır.ig ... mden verilen 
(MIOl) 

• • * oarıci asker• kıtaatı alln,ara Tavpnlt ukerllk pbe81nden aldı • 

tmı askerlik tezkeremi Ha1darpqa PolaUıda lnpat vartmıaculJI". K8flf oedell 282,288 lira 12 kurut kat'I 
butaaemnden aldJtıın lıeyeU aıbhl19 temtnatı 26,723 lira 82 kuruftur • .Pual'lıkla 'fıkaUtmul 27/6/Ml CUma sQDU 
raporumu •71 etUm. YeıWılnl alaca· 1&&t lG de Ankarada ll. ll. V. SP.tmaıma ıcomı.,oaunda 7apllaoaktlr. Kefil 
tmıdalı ealdalnln hOkmU yoktur. 99 1&rtname.si 1162 &urup koawJmıd8n &lmlr. TaUpdeıtD belli nkltıe ko· 

BeJolla. M;reta ~ lulldl • JD"9yODa phııelerL (lJ'l - '801) 
nmaa Vell ot1a IDmla Osdemnıl 111 • • • 

leıdlDUIL • • * o(H801) Beher ıaıo.u U kuruftaıı 400 - aoo - 2DO - aoo - 280 - ıoo -
800 ton aaman ayn ayn kapalı zartla ekalltmeye toamuıtur. :lba1eıd 19-

111 lncl a&ay 2• ta't"ır kararPhm • T--&ll cumartuı gQDQ •at 9 ek ~ ukert atm alma komllyonwıda 
dan a1mıf oldalUm uJwi teıtı1I tes- Am1ı: 
k.ereml sayl ettJlimden yenl8IDl ala • JaP!lacaktır. Effaf ve p;rtDamHl ADJrara, ı.tuıbuJ Lv. WQerl ye Kem· 
oatım eülllinln hWmıtı ;roktur. ,., Buna, .A.tyonkarahiMr, Ballkffl.r, Bandırma, llUdan;ra uked ll&tm aı· 

tllelııtıı&aa v.,... ~ Ço- 16& komtQoDlarmda 1;brtlltır. Tal~lerln kanuni '9U1kalaıtle tekUt mektupla·, 
lü ........... s.a alla ........ rmı ihııle D&Uıaden bir saat e'Vft'l komtQcma wrmelerL (111 - ısot6) 

••• 
ıau. • • * (aea67) aıo OellboJu aıaban umma tamdm edllmlf olan uoo lı:llo &rP&1& alt 

Bara Mkerta ............ ..,..... lılrJDcl cildin 8 ftl'aJc ve M8'°8 aumaraıı ~ De )'lM w ubara yeril· 
ukermt tetıtenm ne nmı&i ilinir • ............ M_.,.,.,. _,.._.....,.. .. .,., 1 ~ 

fundan hüküm ... üz oldt:ğu. (163 - ~54) 
Jutmutan a1dJiım ntlfua kAfıdımı za.· • • • 
11 eWm. Yenllerbd alacatımdan • • 8000 ti10 ko)ruD eti açık elniltm919 kaamu,tur. !IJale9l H-T--941 pa-
ldDlll bOkmtl JO)ttur. art.Hl gQDtı aat ı~ da ÇuıakbJ.ı•• ukerl atın alma komt8Jonwıda ya· 

llallo ..._, a...ldar ,...... pdacakbr. Tutan tooo ııra ıcau tuntnatı eoo dradlr. Tallplerbı beU1 vakitte 

T. iŞ BANK.ASI 
iipjlı T aaanul laeaaplan 1941 ilıramive plcin 

KEŞİD.m.mR • ' Şubat. 1 llaym, l ~ 
tarlhlerlDde yapıbr. 

ı ~et 2000 Wık • IOOO.-ı..tra 1 
ı • ıooo • - aooo.- • 
1 • 750 • - 1000.- • 
• • l500 • - IOOO.- • 

8 ., IDO • • tooO.- • 
il • 100 • -uoo- • 
llCt • IJO • - ...,.__ • 

800 • IO • -eoaıet.- • 
u uaaarllda ..... otta ....... 1 
., .... 111 ........ (aelOB) lroDdqoaa plmelerJ. (l8l -- :s:1

• li••···············•ı••••• 

~ ... 11 ... Akfam .... dat 

- - Çetlıl (il 119m) telEmll 
lllrdee 

• - ('lifte OM1ıııl9r ( ....... ) 
ftllıle, - lllld..,... 

:r,.•111 miletl ıelecek milca. 
taJnıs fttaa mtldafauı 

........ iiint. ayni zamanda 
meclmiyet Alemini Bo)fe-

Gldllrtlcll f.ehllkealnden 

Aptıda )'U11ı mevadm kapalı adla ekalltmelel'l ~ JUJlı sin. aa.t n maJıı•Derdeki aüert atm 
aJma koml81Jllllarnlda ;vapdacakbr. ~lerln Jmaunl ftllllWarDe teklif mekbıplanm !bale 1&&tlerinden bir aaat 
enel alt oldulu komla)'ona vermeleri. llvat ve prtnamelert Allkara, tataD bul LY. Amirlikleri atm alma komla' 

rmda görWUr. 
Cllilll 

Kuru famlye 
S&de ;yalı 
Saman 
Sımwı 
Kuru ot 
Saman 
Sıtn' etl 
Sade ;yalı 

IJebrlYe 
Ko;r1m eti 

1,llJ0,000 
a,eoo,ooo 
2,000,000 
1,128,000 

eoooo 
11,000 
to,000 
78,000 

Tutan 
Ura ar. 
ısooo,l50 

20.ıoo 

3',IOO 
108,000 

70,000 
M.CNO 
ll,800 
22400 
21.000 
48,800 

978,71 
180'7,ISO 
2187,GO 
eeGO 
t"n50 
MU 
ueo 
1880 
1G7G 
1110 

H/'1/Nl 
ıs .. .. 
H .. • u .. • 
1' .. .. 
ı• .. • 
1T " .. 
15 .. .. 
16 .. • 
u. .. • 

latanbul Defterdar) ıiından: 

Ne. 
ı pevat Rlflıt Kaüetct 
2 YUIUf U&UDC& Kahveci 
a lbn.h1m Demir mdlr& deri _. 

)'OClll 

' Ap.vnl 8arlf7a Trikotaj 
G Knruf Vartan;van Teni 
6 Karabet Avadltı Terliltçt 
'1 Ahmet ve !bnbSm KuDdurael 
8 Ali Yaws Ba11&o 
9 ı:..m.n Tul&J K&lele 

10 Slmon Atayu Teni 
11 Kftwk Diri KHUJHOI 

11 tak 'OmW tamlrcl 
ıa Kaaffer Karacaova1ı B&1mCI 
ı• Setaıdk 8buar;ru Kundura boıa 

imaU 
115 8tmoD Andla otıu Kuketçl mr -11 Serim Jlat'bum 
lT K9901'k KaJrmeıcı 
18 Kehmet Alanoz KGmtırc8 
18 Kevcırk ıı:nue T. 
20 Kabmut Altmdal' ye Pal'fUlll8I 
21 Ama l!:nelif luum' bab81lye 
22 llellmet Omnaıı Teker trikotaj 
28 Kevork Bclt;van ouvaı .acı. 
H Teofal Jıllna teni 
215 ÔlllP8ll Ol1er bam koltuk 

28 SN'Jm 8oJMı7ul --
"' Hamit Yalpt ~ kl

mtlrcD 
• L9cm ÇDlnglJ78D )UID&OI 

................ 
D. B. Abud llfendl B. IC/2.U 
K. KalımUdıye. B. K/1, 1ılJ& 
D. B. AJ1pap B. IC/2 11 No. 

D. H. Blnderler B. IC/2 U 
D. H. lltlnd;vall B. ıs 
D. H. !mamelt B. IC/2,, 
D. B. Mercan B. 11/12 
D. B. JlercaD B. Zem1D bt 11/1 
D. B. Kmaaralam han B'/1,U 
D B. KUrad;yaD B. 1/14 
D. H. Kalcr'a• B. 4ıO 
D. H. Allpsp B. Kat,12 11 
D. B. Tarakgılar 28 
D. B. AJlplp baa 12 

D. B. Allpqa B. ıs 

ll. BDllbWUl ll8A 18 
D. H. Pubrmacl baa K/1 29 
S~ 8lpDuf pap. H No. 
il. Ktlr8dlJe 90kak 15 
D. B. Smek ilan IC/l, G 
D. B. BQyUk Yeid han IC/I '3 No. 
D. il. Abac;1 11-41 Haıı 20 
D. B. 8abrtı Safa han 15 aralık 
ıı. eaterve han 1CJ2. ıt 
D.11. Bll1Qk Y,enl haD IC/2 U No. 
D. B. QtknuıqdU lıD1tlk H. Kii il 
Stile~ Slpauf pap. H 

D. B. ICakdar H. 8 

t,80 JlldJat 
10 Kldyat 
11 J:slDe 
11 Ezine 
11 mm, 
11 ..... 
11 A.dua 
11 Aadllna 
11 Cellbcıı1u 
16 Balwlr,. 

)117-acKS( 

K•-. ...._ fe9lıallc1e Seaell ---24, 81 K, 4, 97, B 4, '7 C 988 
10, 58 K, 1, 21 B, 1, 10 C 
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8,02K,1,IOB,1,"0 -
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tıerldD • 
IO, 215 K, 8, 08 B • 
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D600 .a oıau aıı ad t parke tafl 8.1.Nl Pel" 
kapab &Ar .. caullyle AfJODda Yedblcl lfle~ midir 

caktır. 

enlerlD J.170 liralık muftltkat temlDat ile JıammQll 
tayin et ' ıa beraber t Uf1erlDl &JDJ gtııı .. t H d9 kadu Tr 
dlDc. İfletm konıi8yon retall 'Htmelerl lbmıdır. 

~artnam er parunı olaraJt .Atyondf Ted.ct İfletme 
a&ıııabWr • •• 

2780) 11r oıım IJOOO kilo tahta ııe brtcm bltame 
tızerlne karton bit P pqtırmr.k. tutkal (8. T 1941) 8811 pG aat (11) 
on birde Haydarpa da Oar bin.ut c!abDl0 de'&l kOmla,on tarafmduı 8ıVlk eır
liltme uauUyJe 1atın ııl r.acakbr. 

Bu mı. )' 11leı1D 12"6 lira (2&) kurufhık ~t telDIDal 
ve kanunun tayb et il veealltle :Dlte e tme sGntl aatıae bda&' ~ 
JOll& mtlra dır. 

Bu ife fll' kom1•10Dd&D paruaı alarak ~· 
(fm) 

.......................... 
V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı geniden 
tanzim edip açmıştı' 

Kitap, mecmua, saaete Ml&I',. 
Tabiler n""' .. "' ,1;,,;p; ••teri alır. 

Betiktat Maliye Şubeıi tahail tefliiind•ı 

Jıleıc8n ~ ~ mllblleG•rlndeD )'Ukanda lllm ft tlc&nt adNaı.I Judl mftJreJWler tarld ticaret -----------------------.~,....~· 
Da JGI adnllerlDt blld1rmec1Dderl llbl tebellqa 18WdJ'etll bir ldmM de .............. lprdlr. Tapdall arqtır • 
mada da buhmamadıldannda1l ldalarmda yuıJı ~ bubnm w amlan baYl lblı&l'nameler teblll edileme· 
-.-. ~ w lq_dl U!!':'J!P. 1e. ft u 1pc1 ...w.l 11Pe _,tnMWI ... -•lı: -. JIAa _. 
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