
Düriistve 
Samimi 
Politikamız 

Bötön d~a matllua .. 
tında dürüst ve scunhni 

,,.,. ınalıabele _,.,,.,,.,.,._ 
HAKKI OCAKOOLtJ 

Türlı - Alman palrtı mtlnaaebetile 

- --------- ----- - ----- -

Moskova birşey 
söylemiyor 

Saı~etıerın ıalırbırllk 
ıaptıtıırını ınsterıı 

hlo bir ııarat ıot 

Tiirlı - Alman doıt
lalı palıh hakkıntl.aki 
I ikirleri de meclaul .. 

--ö----

Pöd.J•nal l'ransala-
1'111 palıaan llayPete 

........ llılePlnl ~ 
IGıtimon .Ferraa. 20 (AA) - OfJ 
F~ A;anu bildiriyor. 

Pöti jumal Pzetesi Türk - Aım
_,. d' hh .._.l•Aıbula~d•Wr 
11 t •••• a..,. Ilı 

:Almanya ile 'iürkiy~ aratmda akdo
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IJlrt mafıale.sL 

Roma. 20 (A.A) - Korye Radelli
sera sazeteai Türk - Alman muahede.i
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IAVAll>AflWllAlll1 '~:;:::r~fZ •:t;:.i:;y 
PllJI d~••• ... ( Saffanıfl 1. d Sahifede 1 

L ld M ' m&.te&t n dUa PnLu ~bir dik- MMp\Wrı~ • de ao-eopo namması . =-~~:::a: ;ı:':.... .ı:~ 
~- ::....-..:::·-· Bma .. de .. 

,.._.. salfl teıellllbflne '*"Clfalıat .....,.._ Sovıetleli Blrllli hilklmet ...u.m-
lJo.dllln, Çendleplaynl, sonN Bitim göpeceldL Son makalemde Lib1a taanuzuna de Wr -.'bwllk oldulaau al ıaeeek 
na... RWe-* ___. dedl•I ....._ .... .-.. ..- Almanlann deıltl. tnsllhrlerin başlaya- biç Wr ~ yaldw. 
~~,nn ..,..,.-.,4JW ·-ı-- ....... ........ caldannı .a)rleiniftim. Dediğim gibi ol- Tflrk - Alman muahedesinin akdi lna-

- IJı du. Puar ..ı.tu General Vevel Libya- SUllllldüi Sovıet ..... Wlinmiyar .. 

Jf A I A #ı ) OL E S R C M At N S ela ••• ............. oldukça ehemmi- TUrkiye ile Sovyetter Blrllll arasındaki 
,et& 1* turrua _gıe@i. Sollum ve Hcl- mUnasebetler de 1125 te akdedUen ve 

8lpekil Kont.kap, ...... Afribyal Ba cihette mflşld11At çıkmaması •• faya ·~· liddetll muharebeler ol- 1929 da genişletilerek teodlt edilen ade
~ yapacafı ll!'J8hat ~,ı. pek temeldir. mtter için de aynı pllm tit- maktadar. mi tecavüz P&ktma ve iki hOkUmetln bu 
lrieflUl olmas~ r&Plen ~ telefonla bik edeceğiz. Maamaflh bu d~ ~ ~ Orta pırk ~ tm.lannm senenin 25 martında neşrolunan notala-
plu1acağmı soyledl. olacak.. Bu esnada ben, Dani.,.b, o .... v..._ ..... 1 

t •• vere- nna istinat etmektedir. 

Kendinizde 
nızda 

•Alllnt 

veya c;oçuklan
t(Ördniünüz 

fhWA, ır-tık, R •h .. Kana alnlan, Karm .._lerl. Bana 
maW ....... sı. Obarlak, O.. .. u ... SaJra ab, s, s.r.,. ....._ 
11nir W Gece korkulan. Girmede. ... baı .. boınddak, cllll CQ1'1 

tahll haller; 
Bunlar yeylo ldlen şeylerin temiz ve laf olmanaeenclaa dolQı ..,.._ 

bırda nu.tP C1reyeo ft kanlarumzı. emm 1e>lueartlann teslrlciir. BunlardlD 
lrurtulnıak lcılıa emmeden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarife mucibin
ce 1m1Janınm • Derhal lturtulUl'IUDUZ.. . 

Hat mczANSl>B lttJTUSU 20 KURUSTUR-

8 ant ti, 
o 3 

ismine 
Dikkat 

Apı :ı betmel P...r g8nil pu- No~ ve İneç ba§Vekiltet481 ifYUet Olli: ..._ bWNtl' ...... .........-.iyeti Moskova. 20 (A.A) - Moskova rad-

blya an çalarken e1lerinde afak eclecellm- Bunlar ve h~ SU'- ..... Wr ..... .,.._ bnet1erim1z yosu bu sabahki neşriyatmda Sovyetlerl~-----------k·----------' 
paketleriyle evlerine giden sevgili Pa- nmı:r.a nkıf olacakJar. ~tlefimi ............ u• r;to ...... Birliliyle hemhudut memleketlerde ah- -------------------------
lflBleri '6Yle düşilndOm: tayyare tk yaı>acatım. ~ tiaebllir- ~ ~ Wr ld mliblm nan ihtiyat tedbirleri haklrmda hemen 

tşte i!!e sofralanna gidiyorlar. Bllml- sem her tıçft ile aynı zamancla buluşma- ......,, w.a.• etliıı ıl ıv' • indir. hiç bir şey söylememiştir. Sovyet baJkı- .....,.,_ .,,,_.. ndlda..ıaoancıen : 
~~· ~altı ~ bndd~ ta gayreHt e~1eceğlmd 11 

.. ~u şe~terclh edi- Bn .. tn ıa AJpwı.,. Tollrak cep- nın intibama bakılırsa. hudutlarda IQ• ..n~'::t.memWJanl 1 de L--~ ~ =~•bn66~!!_-~b~ro.tin 28/6/941 cumut..t 
'lf8 a l5UUl ve a~u· yonım. oı an a ı arıa ya ...,n ~ .......... .._, fllseı• Solltwn cephe- ri mutat hiç bir şey ceıeyaa etmemek- ... aapou WT ae IWDllcıut 
ulnşıyorm, ZavallıJar, kadar ~. yahut kral, kraliçe t1e bir muJI- .tal tüwı,- ....._. edecek kadar tedlr. Bir çiftine 9 doku Jlra 8at ubmln edilen fotlnlerin nihnune n ............. 
•vdiklerlnln farkında kat yapacak. Muvaffak o~ ~ ~ olamtt• ikinci Wr nolda ------------ slrmek Utiyenleria aaaam mldilrlilk aatm alma komiayonuna adlnıcutlan. 

Fakat heyhat! .. Ne lıi!l- lecek hafta orta11Jıa kadar. tftlilterf it ela fndl•Jeria ol~ pnlf bir ihata tzMtR BELEDlYEStNDEN: Münakuaya girecek1eria 4220 lirahk munkbt teminat m•khadıriFle ft 
,..,. ~ Belki bir a~ıl· ve ~er De 11IUS90'tınl bl- ...,.... ....... olmalanıhı - 1 - KWtilrpukta t.anapaıktaki ,.. banka mebaW,1e heralMr 2490 .. :nı. hn11ftan 4 ncG madde.inde ~ 
~ •damni da it\ ~ Bne1l ~ ganmtft. #\G Ba harekatta lagWz Jaaw. k.wvetleri Şeytan dolabı Jdeesinin yaptanhnua 9't. helplerle l»lrllkte zarOanm münakua gflnil ... t 1 O na bdar bmfqona ~ 
lalr ~ dalmş teeM1ı- o ıiıılft16bt -ten 90JU'8 MtH1101h!l ,..._ ............ u ı• Lfe ta Fen işleri mildtlrl8ftllndeki keşif w .-rt- melerL 12 17 21 26 2102 ( 1316) 
i1L Bu 9efer hllnll niyet alGl._,lıj. 1'ıoıt..._; n ~JC • yya- namesi veçblle açık eksiltmeye konul- --------------~--------
ftll JnallOblyetlerl mubddtl& ~"1aı De Baltfab Jlbtna-~~ Te ... ~llannı muştur. Kesif bedeli 450 Dra 21 ar... ·~ UiiiWll-: 

Fakat mukadder olan lı.orkwııq ve m- ft •ıı ıilı.t M h ev;oatl M~Jhıf- ~ e:=.,. ...;;::::; muvakkat teminatı 33 lira 80 ~- Zabıta memarlan içla aza 5400 tola 5600 çift ptir 217 /94I lal', 
1 

..._ 

latt1m.z bir teJ' daha "81'dı. yl alJlnıA' Wi\'Jıj ... ıM ld tODta ar.. &)'lal ed h k& da 11..._1 a Talil>lerln tıemlnata öğleden enet M1f pqamha sini eaat 1S te 1r.ııpa1a wf -1b'le-.. abn:ahr. 
1938 ....ı publya glnB nuranur hk ~~ .. ~'jj\Uhıtı ~ ~~an en are ta d e et· Bankasına ıratnCıU makbuzJarlle tha-~ 8 .-ız Jira &at tahmle edil• .-&..Jerla nim- _ ... .-+n••ı W 

lllr hale de tetvlç ettllfmfz sulh aşkına lır, lifıiilrlı.:~~ dolaJ'ı- __._, le tarDıl o!mı 2S/l/1M1 pazartesi glbdl ....... - .... .._ __ • -
himen bu muWdes vazifede arbda.Jı- slJ'J#·-.,a .Btlliiillf-p· -1•ır ?afıut ~ ~1' ._....._ L-- h saat 18 "• encllllJM'e mih'acaatleıl. ~ ......._ mOdlıllk ..._ alma ......,..._ ... ~•1 • 

11bZ o1an pnç krala OD~ ay 80lll'a hl .. mtl9ıl ..., ._. -~- Soiıra ÇJll ~ ~~ • ~ _.,. •· 2 - Yamanlar suyu menbaJanDcla ~ slrecekledn 3360 1lnLk aanklmt ..., ... •n'tıa..,. ._. 
7net damguı vurulacaktı. Ne vakit p- on c!O~~tlltlln.ıe c1_aıfMI in- ;;~ ,. .... llerlemıktadir. h in- bazı Arızaıarm tamiri 191, fen lş1tl'l mtı- ka melı:~ ...._ 2490 ...,.ı. h www 4 cfl IWlcleelade ,..ı. b•ıl11 .. 
lblcbk? 25 ~ 1938 &Unll ıatı? c1!rtrk. "'Wdan -~ bhun ıtmUnı1a ı1a MW ~ delf. daha dflrlQUndelcl 1ııeş1f şartnamesi wdn1e .....,_ nrmeled. 16 ZI 26 1 z ıeı (IM7) 
!Yoba 21 llqıs .. bdl#-. .U ae dtt,Un~ bftlntz. .. ~ ~ *MI m~n P:tri sel- açık eblltmeye konulmuftur. K8'lf .,._ • 

Ba aua1ln cevahd ..... :,..ı c- Bnttln bunları siz yalniz mı ya• •Wfi 11,....Z ~.h9dne mer- dell 185'1 llra 84 ımru., m1lftlcbt....... ••nlflll IJ. •• 11. Nlalfln : 
tienOz 191ınem'wt'!. ~;ı pacaksınız'?• cllye &a,ret1e aordian. MIMtd ıe 6et1b huetler ~etmek natı 139 lira SS kuru9tur. Tallptem • ......... om " teftlf e9lnla-941 _. ~ alt 2'0.000 .. .._. .. 
~ • - ~liif' Wm c- Xralm .,antıauna muhu oln-~ a.. ukertt. hakikatte bizim minab 61feden ene! ı. BMhww .,_ .... zaıf ....ıt ile ebiltm~ komlmattu• . 

...._... 111 aeınll ~ tun. Zaten blrJ:!!::1-~ f:tt1a1z m~ ft bunların Wr çok tnnk ~ ihale_.. alln MUM...._ heclel 322U Ura .. ~ ı inat 2116 .. 17 ........ 
e- tik ac1nm .=:::.. meıııman '" mı munffak 1mkln ~ ........... ,-~ W.W.. 1'üp et- 21-JlllMt ımal1ıell glııil iiilt"Bt1i _. e.ı. 

llltllmllln ..W Prmsa bt- tun cevahmı Yerdi. mektedlt. •ııuw 1fttlrwatlerL. __.?•·!~~· ~., ...... ..,. ~ .. " .. l:.!!' ,,.._ ••·· M 
• byc11!pıi mnafabt .,_., n. de fU mllta1eada bUJuadum: C..,.. .- • t .-.- pk aca t.e_••ıclılıılllrletlldllhımılli!lllliııa ._,. - • ..... .,_ ..._, • ,-.pneve'& T....,_. ...._. ..... :yeı..., 

._uniyet ve nlkbhıltlhı1 JL&teıen .,_ ,.....,. ._ ..,.eter ~ .,.. ~ • ....._. eenerat Katnıntri ~ ıoe metle~;... ti er Lıladw _...her•-' .alled +wDa4e •l I• ...... • 
lir telı•ılm ile t1oııtum dedi 1d: sufettlldtri ~ iyi ı.yeler iqin de riJrecle Vltl w Nul aleylıdah im \M- ..a ~ l'ml S.- ............ lrtıMn- .__. ~ ~ .............. ıt • ı _. 

.,_ AJl. Dflat- h-'I ...... da kısa bir - '- •-"-&..la& dıt-B'- Ber. met m ........ ı..a &...; -e ıbı lilt m8dtlrJ0~..., ft......... ....... .. wıt ........ ~-=:-- ......... --·-•. 'J• ... __ ı. ~--sa-~~.. .,. .. ...._.., ~..,_..e ._.es. - .,.. r s J ı ı • ---Ln --'- -L-lk-- 1 ......... -L LL- __ ,__. • •• 
._._ ~' .,. ~ta maraz b)nwnn: nmh- Bununla l.eraher .,...... .,.ı ~ek il ""'™'e açs& ~wuayc bmr••· _..,.. _.._ _.._ ----. •• h'll.. ••" llP 

Uzan boruna ve zinde vleuduna temel be neden Altetz ne g8rUşmivor' ve Surly~t.:1•r .... K"1f bedeli '191 lira S9 a.... --· a"Ctll .... ···- ..... ~- Wr _ • .,. i.w a. ,, 111 
&ktun. hft' numlqa yenerek pvesfmı sunuz! Onan bAlA h9anfl niyet sahibf tiyatlan b • kat teminatı 59 Ura 35 ~· ~ 8 illa olanw. 18 21 26 JO 22M (1'56) 
wm1 alUdeeallllll 4llflndnm. ICih:dJr :bir 1nlan otduluna bnBm. Kendishıe fraktan ~ ,..ramıa nnldifta lerin teminatı 3ftleden ene! ........... h..a-(~----.ı...--'ı..;,.-..~--------~_;.;:_ ___ ,_ 
oaamaa 111r ap1ı 1ı1r 79lcarı w...,... 11n1at ..... ı1er1 ı..reketint ............,.. ......... sma ,.ttrarak ına1tbazluly1e 11.ı. wt- ~a .. ı 11.u MODOar.OOOJrDa : 
'8fladL Dostum bu miltaleamı muvafık bul- malı: llzımdır ........ 1ıllt Fl lililir• hl olan 23/8/941 pnartelıl .... 11111 g..- • ... 

ASRI SULH G'OVERCftft !U fikrime iştirak ettt den, dllerl ele TMr ...,_ B da encOmene m8rac!utlerL lle\iRMI. ldlrtı : Demirel Jra,tl 
1>ostmn tekrar 19ze t;qtadı: SktmmY'. ke dsu sekl111d~m :ım~ Halep &zerine iki --~~· _ r:. ~ J: w2!.,..e'fr Ml Tmh .....a : MI 
c- M._fmlzl, yani kral111 ve henhn c- a m a şlma va tt et Pek az muka __,.,l adana 564 a:etıe ................. 21 YoHama No. : 10 

re lnıfd ur.aktan takbt ed.ebfltnenh edecellme mtıteesslfim. ~bat halin- de Vişi - Sam 8*Tl- _,.. ltllıl _.. a.,... No. : 11 
tctn PfOll'llDlunm bdme1lshılz. Zauum de olacatnndan size c1almt bir adres b1- ne ,u._. htgtlk lıta'lannı durduftnak-~ ~ ~ n...h llllbllefla aclı : ....... ,._. 
anum m Jwatmı lmah mektuptu:. rabmıyacaiıın. Seyô8t pnwrammıı la menııl olmalanchr. Bu ftZ!yetten ..._ _..::.a. ·~.& L .....___ a~ • iti : Demirel 
la*lftdJ'ettenWMırdar~etf~~· faaarlıyah eptW~-- 'lfJfiQ•x atle azlmlaitemfn etmelJfa mmı alta_,. aunGldiGflUi. uru.s.- ftmllddetl: 93l tabüa71k 
wm1Mllo_...fll.,~ _..1*tuaMz...- 11 1'lı 1 -*' • ---~::=-:•-.. ~.-...~, .. ~ ... :.._~ ~·. ·Jf.~ ... .-...w.aı: a.t , ... ·D~an ~- a,,._,. .....,, .. w .~u ._,... ~.i ,,,~.,_~ .:J',::,ı;:: . ....._ .~ 
.tdJarettı;11·~~ ~ ~ Jıiliıılmm .mektuD ~ atmaeak '"'™mm ıiktbr '•• .._ tıallllnl diW •HEN . • _. V'lfllll! Zam eera : OiJ 

~ ·· · · vılı i anunun tanfatı dahilinde lıuırlan- 3828 : 45 
... lıliil..aı ... - tel::1l Biibı$1tift .. ... ..... > cer.uı : -

l~=~~-~~·~-~- ~~~~~t~~.~·-H~~~m~=-·-~~~-~~~---~--~·~--~~-ı-•_~_a_M_•~-·-'~·~~-~~~~ 
"• araı açılı yor r Bnsttfrafı , Cf ,Ç( '1 1 "" 1 (j'fJND~ lJ1IUM' lffJ!ll;J!L1'- l'OIULtU llAL llODORr.flOOJWDD : 

[ Bqta;ıafı 1. ci Sahifed• l lerinde? ikl ~,11 .. a.cı tayyar~e: lftblm 11ır lırıat Zabıta m,mı111'1an tçhı azı !400, çotu .Kazaea: Torbalı 
.. flJtıe ftaı,aclaıd Amerlltm komo- rlnta hımayealnde ~ MAnt denızı 1 U 2900 adet gri renk kmut 30-8-941 tarı- Mahalle wya kffy{l : ErtuinıJ. 
WuJdarı kapatılacaktlr. merlkan kon- sahilleri civannda hir Alman vapur ka- hine mttsadtf Pazartesi gQntl •at tS te Yoldama No : 1117 
~ ve memurlan .yet 25 tem- IDesine hücum teşebbüsünde bulunmu.- nS.~~:1:= =~ malı arf usultyle satm atmaeaktar. ltwp No : 31 
_. -bclar tt.J;W1ıın ayn1mış olacak- larc:Lr. Kafileye refakat etmekte .olan gazino ve iki dilkklm havi ve sıhhl Btr aaedtne 20 yinnl Ura flat taımıtn ==~~ eoyadı : ...., 11.ab. 
llrdır 19 M. E. tipinde sekiz Alman ~ sulariyle mebzul lı:eacl ~ı edfteft' bputl'lml nibmme \'e prtnam~ 1' mtllldetl : NO takvim Pi 
N~ IO (A.A) _ Amerika bah- üç düzine üstün düşman tayyarel~ havi Karabina oteli bilDdfİe marUf sfnl g6rmek lstiyenlerbı umum mUdtır- Ta .-..ıl t IG 

1tye komlsy_onu Havay limımmda hulu- ded.al muharebeye tldllprÜ muharehe bUyUk Tt1r1dye ote1l '1Wlııktbtbı lük satın alma ltomllJenuaa mlnea.at- ıc.,.. 
... IOaıa tt.aJrm 'ft1'UrUila remıen el tanarelerinl. bomlıd • denize atma- uwvafakati ile acele .-tlhktlr. Ta- lan. y,...._. B~ ~ Mra •;. 
' hl- liıddhmlştlr. Bu ftpar ~ la mecbur ettfili~ aftl tap. !er tzmlrde hastane eac1cleslıule llfJnıbgya girecelderJn 3811 Jlra- -.- :M. il. :: ı ~ • il 
..... www ... llmalarmıla halunan 28 nrelerinl de ............. W,., e~ Dumtu-·· okulu ..___.a. tuba- bk )lllllftkbt teminat nmkbuz ft78 ,. __ _ 
t....:.1...- ---.a lllril1ir. 1erdk Ha..- ı • .._. ,._ _,___. hanb · mektublyle 1Jeaaber l&90 ..,.W ,... ... _ 
~ -.-..-an • .;ç • ' • 1 = flteci Emin Çetın8ne ve Çeşmede bn- ' cll maddesinde -'· '--'-- Nammm ta mali ~ lgla emelik Jl Jboa 25 kun1f bzno ...... tlda 
ılULVf ~ olarak yoluna ~ fibnlştir. Atm*n Karabina evlltlarına mUracaatlm. ...._ ~- uc..- .-ldlll &.t..tıa -'----- - n.a.ı) 
Bertin. 20 (A.A,)-D. N. B.aJ- taypreJerl zayiata~- ~-4 (1381) !erle blllltte aıflarmı mftnabw aoao - """"'US usuııur -·· ,._... 

.... ~ ....._ .__,imla- a, llat 14 de kadar komisyona naneleri. ---- ---------------------
_. ealırılmua hakkı dald Beı-lln. 20 (A.A l - Alman Ba~u- 11-16-21-28 219' (1308) ftll'lıbe ClınJml'lyefl ZIPaat ............. : 

~ a--11--. " Alman manda.tıiuım tebliği: IZMlf: StCUJ 11CARET MllılUR· ------------ Bankamız:& atıf! ·-·~ arttınna.,a -~--tA- Samsunun ç.:aı,..,.Jıa knn--
llıOlll • ~ mGa 2 d'leri aley. Din eece Alnıuyaya az-=- ,1..a_ WCUNDANt ATrTY+et"'"' BELEDIY&mNDEN: p ~ ~......... ~ 1i1at1ıi Wr ~k ..rata m8sbitıe .. ~ ...... ·~ nıtı omık k8yi1 clvanndald Pomık omumlan namile muaf orrMDl!Dm 
miştir eemu yapılm.., ıarbi Alman \azı Halda Siıel ticaret ~ Akhlsar Belediyesi tanzifat işleri mtı- ba'kkmdald lllnı tavzihan aplJdaki husuatı bellrtlyorm. 

D N B. diyor ki Alman bari yerlere az mWarda lnfillk P ,,,anınn B.Warda Ahacıoilu hanında 2261.2 teahhitlill 9500 lira bedeli muhammen! 1 - Ormanın tapu kayrt!anna ~naran mesahuı Uç yUz an )'edl hektutbr. 
~ An.ıft- .. = ~ne- bombalan •"'•f ıllıi. S... ~ hafif Mlfllaracla her t6'1'lü mahtılilAb aniye w- Uzerhıden ,eni 1tQtan kapa]r.ZUf usulG 2 - Ormanm yUksek orman mühendisleri tanfından yapılan 1f1eime pJA,. 

wrld ent.rtbl!.•;: tnemnu m:· huar .ardır. ... ticare~le ittiPl eden HaldD 5 De eksiltmeye konulmuştur. ama nazaran mesahnı d:ılruz ytıs yetmiş iki hektardır. C.t naldettilderl bakJnnda ~ Gece avcı tayyarelerlinjz w ..,_re ftlln ltbu ticaret GnTan1 ticaret kanunu 2816/941 tarihinde saat 11 c1e thaW ı _ Satılacak orman uhumdan hqka Porsuk çlNillnln nafl._.,.,lnwt• 
tiilDktlr Müteaddit Amerikan ~ cWt ~ 6c; dtffmatı tanaıuf (1aGldlmlerine göre ahilin 3042 nama.,. yapılacak olan bu ite isteldi olanJarm cim olan pyır w taTJalar da ormanla birlikte ablacakbr. 
1ııırmm ~ bu meyanda ~ ~- -- k8J'1t 'Ye teedl edildiii ilan olumn. tarlfatı kanuniye ~e Akhisar Bele- 4 - Oimamn l§letme p.llm ne makta haritalara Ankara, fllanbu1 ft tzmR 
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...... bat IDDmolosuyle blılflde AJ. ~ .. UA!l'I UWID" ft&MI ...... CiNDEN: S kl)meti aJtmq bin ...... 21-43 2274 (UIZ) 
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sttAsı vAzttEr ALMAN HÜCUILARI Palt monaaıbıtilı Bar. AIEBllll YAIDlll 

Rumenlerin 
Sovyet hudı .. -

dunu ıre(tiii şa
yiası yalanmış 

lnç;iltere üzerin
de pek az faa

liyet r;öste
rivorlar .., 

linda gapılan noıriuat o· . t r ş ok ' r a ar amal. 
Almanlar Türk zeme sevkiyatn 
dostlui?una da- teşkilita bağ- Reisicümhurumuz tarih 

SON HAH.ER 

Milli Şef TiiTk tarih lıurumunda 

ima inandık la k 
~or urumu umumi heye-

diyorlar B. RUZVEL TİN BfR MÜMES· t• . b Alman Sovvet mu~ ~ 
ıademesi tekzip edildi HASAR. ZAYiAT ~Z,J ~LM_AN 

' ----o--- TAYYARESi DUŞURULDU .!ı;r~~; i°ür~~~b~~:,:: sıu KAHIREYE cELoı ıne rıyaset uyurdular 
Alman!arın yeni IJjr ta• 
aı•ruza lıazırlandıhlaıcı 
anlaşılıyor • Aıtıantifı 

muharebesi ne neti~e 
uerecefı? ... 

Radyo gazetesine göre Türk - Almım 
muahedesi dün de dünya radyolarıru 
meşgul etmiştir. Ve bunlal' muahedenin 
Şümul ve ebenuniyeti üzerinde durnmş
Jardır. Bu neşriyatta umumiyet itiba
riyle di.inkü görüşler ileriye sürülmek
tedir. Alman radyoları haberleri ara
sında bunu verdikten başka ayrıca mu
ahedenin imzasını konferanslara da 
mevzu olarak almışlardır. Bu meyanda 
'.Alınan radyosunun nüff.ızlu sözcü1edn
den birisi olarak tanınan Hans Fiester 
Türk - Alman dostluk paktını ve bunun 
esaslarını izah etmiştir. Konferans Al
man - Türk münasebetlerinin tarihin
den bahsettikten sonra !!U sözlerle bit
D)iştir : 

- Bu dostluk muahedesi hala dünya 
matbuatının semasına hakimdir. Yalnız 
İngilizler bunun ehemmiyetsiz olduğu
nu söyliyorlar. İsveç matbuatı Fon Pa
penin ve $ükrü Saracoğlunun imza et
tikleri muahedeyi mevsimin en büyük 
sansasyonu olarak göstermekte '\.'e iki 
memleket arasında en hayırlı bir iş bir
liğini yarattığını tebarliz ettirmektedir .. 
Japon matbuatında muahede mlisbet 
ve memnun edici akisler husule getir
miştir. Amerikan matbuatı da H:tlerin 
İngiliz diplomasisine karşı yeni bir mu
vaffakıyet kazandığını kaydediyor. Vişi 
de Türk - Alman dostluk muahedesin;n 
politika mahafilinde büyük bir süroriz 
uyandırdığı ve Türk - Alman münase
betlerinin normhlleşmesinin Fransanın 
vaziyetini takviye edecek mühim bir 
teY olduğu mUtalAasmdadır. Çin matbu
atı tefsirlerinde muahedenin Uzak şark
ta büvük bir sansasyon tevüt ettiği te
barüz-ettiriliyor. Macar radyosu bu me
seleden uzun uzadıya bahsetmiş ve e-ı
cUmle dernistir ki : 

- Macar milleti Türk milletine taıit-J 
oldu~ kadar ırk! mUnasebatla da 
be~lanmaktadır. Bu itibarla Macar:stan. 
TUrk - Alnına 'Pktına bu bakımdan da 
memnun olmuştur .. Mar.ar milleti, en 
-yakın dostu Alman milleti ile ayni ırk
tan olmakla iftihar ettiP.i TUrk milleti
nin bugün elele vermiş <'lmalarından ni
hayetsiz bir sevinç duymakta ve her iki 
milleti candan tebrik etmektedir. 

* RUMEN - SOVYET - ALMAN 
MCNASEBETLERİ 
Dnnyanın diiter siyast hldiselerine 

gelince bunlar başlıca iki kısma ayrıla
bDJr : Birincisi Sovyet - Alman miina
sebetleri, ikincisi de Amerika - Ahnan
ya münasebetleri .• 

Sovyet - Alman münasebetlerinde 
normal olmıyan biç bir vaziyet yoktur. 
Yalnız Almanlar tarahndan şark budu~ 
larında yapılan tahşidat bir (Ok 13yia
lara yol açmaktadır. Romanyada ve Fin
landiyada yapılan hazırlıklar da bu şa
yiaları takviye eder mahiyettedir. An
cak gerek Sovyetler ve gerek Ahnanlar 
ortada fevka1Ade bir vaziyetin mevcut 
olmadığını bildirmektedirler. Bir kaç 
gün evvel Sovyetlerin Tas ajansı bu şa
yiaları yalanlamıştı. Dün gelen bir Ber
Jin telgrafı da bu haberlerin ~kça 
olduğunu ve İngilizler tarafından uydu
rulduğunu iddia etmektedir. Annık Ro
manyadaki askeri hazırlıklar gizlennıİ· 
yor. Hatta dün akşam Romanya asker
lerinin Sovyet hududunu g~tikleri hak
kında bir haber yayılmıştır. Fakat §Oll· 

radan bunun doğru olmadığı anlaşılmıs
tır. Dii!'er taraftan Londra radyosu Sov· 
yet - Alman askerleri arasında bir mti
sademe hakkında Berlinde bir tekzip 
neşredildi~inden bahsetmiştir. Londra 
radyosu Berlindeki Sovyet biiyük elri
sinin Alınan hariciye nazın Fon Rib
ltentropla görüstüğünU ve Bitlerle de 
ıörü~eı!-ini bildirmistir. 

AMERiKA VE MiHVER 
Almanya ile Amerika arasındaki mU

nasebetlerin durumuna ıcelince : A 1-
manya konsolosluklannın Amerika hü
kümeti tarafından kapatılması beklen
diği gibi Almanyanm misli ile mukabe
lesivle neticelenmiştir. Almanya hiildl
meti de gerek Almanyada ~erek iş11ali 
altındaki mıotakalarda bulunan Ame
rikan konsoloshanelerini kapatmağa ka
rar vermiştir. Konsoloslar temmuzun on 
beş'.nde bu yerleri terketmis buluna<".ak
lardır. Amerikan hükilmeti İtalvan kon
soloshanl'leri hakkında bir tedbir alma
dığı halde İtalya hükümeti İtalyadaki 
Amerikan konsolosbanelerini kanatma
f!a karar vermiştir. Bu vazirette Ameri
kanın da İtalvan konsolo<:lıanclermi ka
patmnsı tab i görülmektedir. 

hd Tf\RAFIN GEMi ZAYİATI 
fngiliz.Je•·in mm ıs avı zarfında 461 birı 

ton gemi kavbettikleri rec-men bildiril
mistir. Bunun 355 bin tonu lnı;;liz, ge..; 
kalanı İn~·Jıe enin miıttefiklerine ve bi
taraflaru ait gemilerdir. İnW,lizler 4131 
bi.n tonun \i üksek bir rakam olduğunu 
kabul etmekle beraber nisan ayına ns-
7.aran daha asai!ı oldui!unu tebarüz et-

--0--

hir kaç si.it:.ın üzerinde te~si~l!?r ne~iı:.e Kahire 20 (A.A) - tcar ve iare ka- -"""""""'·~-------------

İnönü işlePin bir cin evueı netkelendirilmesini 
Kurum azasına emrettiler-

Londra 20 (A.A) - Hava ve dahili 
eınniy t nezaretlerinin tcbhui: Gece İn
giltere üzerinde pek az hava faaliyeti 
olmuc;tur. Birbirinden pek uzak yerler
de bir kaç noktaya bombalar atılmışt1r. 
Pek az 1.ayiat ve bazı hasar vıırclır. 

devam etmışler, makalelerını I met Ino- nunu mucibince verilecek harp malze
nü ve fü~1·ici~e yekili ~ükr~ Sara.coğlu- mesinin gönderilmesi işini bir teşkilata 
nun Jotogrnfiler.yle suslemışlerdir. Sa- bağlamağa memur Hariman reisicfim-
racoglunun b.cy.anatı en ınµtena yerler- hurnn müme~sili sıfatiyle ve tayyare He Ankara, 20 (Telefonla) - Türk Ta- için alınan tedbirler Milli Şefe arz~-
de neşredılmıştır. Bundan sonra pakt Kahireye gelmistir. Hariman orta şarkı rih ~urumunun hfuni reisi Milli Şef İs- miştir. 

Gece bir düşman tayyaresi dü-=iirül
müstür. 

hakkında Roma, Sofya, Budapeş~e, dolaşacak ve Amerikadan buraya harp met InönU bugün Tarih Dil ve Coğrafya ReisicUmhur eldeki işlerin bir 8.n ev-
Stokhohn, Nevyork ve Tokyodan çekil- malzemesi sevkiyatını hazırhyacaktır. fakilltesi binasındaki Türk tarih kuı·u- vel neticelenmesini kurum azasına em--------

Yugoslavyada çeteci
lik ve t#!dhiş! 

miş olan telgraflar gelmektedir. Bilhac;- M-- munu yüksek huzurlariyle şereflendir- retmişler ve kurumun şimdiye kaclu 
sa Amerikan tefsirleri tebarüz ettiril- ~ / k J mişler ve kurumun fahrt reisi maarif gösterdili faaliyetten dolayı yüksek tak-
melde ve Alman diplomatik muvaffalr..ı- .,,ima i Afri aaa va vekili Hasan Ali Yücel, reis Bolu me- dir ve memnun.ıyetıerini izhar b~ 
yeti belirtilmektedir. Bundan ~ka ga- busu Hasan Cemil Çambel ile kurwn miışlardır. Tarih lcırumundan a--'tan 

Belgrad. 20 (A.A) - Ustaşilc:ı:in Bos
na umumi karargfilıı bildiriyor : 

zeteler Türkiye haldandaki makalelen- z; yet d~ğişmedi Azası tarafından istikbal edilmişlerdir .. Milli $efimiz ayni binada toplanhl~ 
le ekonomik imkan ve münasebetlerin Londra, 20 (A.A) _Orta şark İngl- Milli $ef Kurumun kUtUphanesinde top- b 

kb l k. fı d l yapan irinci Türk Coğrafya kongrcsi-müsta e in ·ışa üzerin e etüdler liz k tl . ~ k ö'----- t ,_ anan umumi heyete lütfen riyaset bu- •--'aril üş1 k . t kt a· 1 uvve en umumı arargı:uuıuıı P.;ı- lar b da nin ilUU • e görüşm . er, ongre uınu-
Sırplar 12 lıaz.iran pcrŞ'Clnbc günü aç 

halka yi.yecek götürmekte olan )Jir Us
tasi grubunu Komaş civarında pusuya 
düşürmüşler ve cenah ateşi acmışlardır. 
14 Sırp bu alçakça hareketten dolayı 
kurşuna dizilmistir. Ustaşiler:.n hiç biri 
yaralanmamış ise de bu suretle hareket 
edilınesine sebebiyet hasıl olmuştur. 1Je
ride buna benzer hareketler vuku bu
lursa daha şiddetli ınukabele görecek ve 
bir Ustaşi başına 100 Sırp kurşuna di71-
lecekfu. 

neşre me c ır er. li... Llb d . t b' d ... 'klik yurmuş ve u sıra reis HMan Ce- mıh ·~..;_,_ ed'l 1 "- • 
ALMANYA VE TÜRKİYENİN ROi.Ü yogıkt:ur ya a vazıye te ır egışı mil • Çambel tarafından ruznamedeki eyetten m~ere 1 en mese eı1:rı 

tekrar müzakereleri b!.rer birer sormuş-
Norge Av{gabe gazetesi Londrnnm Berl: 20 (A.A) _ Alman ı.Aft1...._ maddeler hakkında arzolunan izahatı 

1 
__ ..:L. 

pakta bigane görünmeğe çalışmasından mandanlıın, ~-ın tebliği • ~... büyük bir a1Aka ile takip buyurmuşlar- ar, her mesele hakkında bi1gill]enre• 
ı;u• • dır izahat istemişler ve tanzim edilen. raw• 

bahsederek mevzuubahis paktın birinci $imali Afrikada iki taraf hafif keşif · lardan baz\lannı tetkik etınek tızere 
derecede mühim bir vakıa teşkil ettiği- faaliyetinde bulunmuştur Hasan Cemil Çambel Milll Şefimizin yanlanna a1mı.:.1ardır. Kon""enhı xnesa-
ni ve Tiirk • Alman birliğin.in bilhassa _ • en son defa Türk tarih kurummıa şeref ~ s 4 

ekonomik sahada manası olduğunu yaz- AllE _1 HA BE GIR verdikleri günden beri kurumun muhte- isi hakkında takdirlerini iıfade buyur-maktadır. Gazete diyor ki: RJt RI R lif salıa1ardaJd çalışmaları ve kuruma duldan sonra coğrafya mevzuunda (a-
İsmet İnönü ananelere dönmüş ve bu u verdikleri RizJl direktiflerin ne suretle hşılmasmı arzu ettiklerini sijylemişlat-

suretle Alınanların kalbini fethetmiştir. ll(G[ HAZIRLA~~lllJA tatbik edildi~ ve ne neticeler alındığı dir. Azaya kıymetli direktifim- vermiş-
Türk milletinin ekseriyeti tarafından • ı ı hak.kında ayrı izahat arzetrniştir. Bu sı- Jerdir. 
muhakkak surette tasvip olunacaktır. rada Millt Sef azadan da ayrı ayn me- Bundan soma sayın reisicümhurumuz 

İngiliz siyasi hedeflerinden bahseden saileri hakkında izahat almışlardır. Tarih kurumu ve kongre bAlan tara-
AVVSTURALYA 
Başvekili döndü" 

gazete Almanyanın Türkiyen!n Balkan- .. •evyorkta ha• Evvelce himi reisin bilhssa tetkikini fından teşyi edilerek refakatlerinde ma--
lardaki rolünü tanımakta olduğunu ha- 1'- emir buyurmuş olduklan Selçuk tarihi- arif vekili Hasan Aıı Yücel olduğu hal-

Londra, 20 (A.A) - Avusturalya 
başvekili Menzi Amerika seyahatinden 
avdet eylemiştir. Başvekil beyanatında. 
Vişi hliküınetinin Ottavadaki mümessi
lin.i tanımak için bir çok sebepler mev
cut olduğunu söylemiştir. 

tırlatmaktadır. k ) le Osmanlı tarihinin muhtelif devirleri- de akşam geç vakit fakülte biDasından 
Abent Avgabe de ekonomik münase- V8 8 )J! arına ni tetkik etınek, yazmak ve neşretmek ayrılmışlardır. • 

betler hakkınd~ mütalaalar neşretmekte ııııımnııııımı.ıııım1111111111111rı11nırtımnmıım·m111nrrınnıııııımıı1111111nn11111111n111111111H1m 

:..!!::;ı~.:.~~::1~~~ karşı tedbir Milli Şefimiz dün Ya1o-
ve Türk dostluğuna ınanmış bulundugu- alJDJyor 
nu beyan eylemektedir. . 

İTALYA iLE GÖR-0$1\-IELER ? Nevyork 20 (A.A) - Nevyork şeb- vaya hareket ettı•Jer milerinin tonajı 300 bin tona baliğ ol- Doyçe Algemayne Za~ başmaka- rinde hava akınlarına karşı pasif korun-
muştur. lesinde paktın bütün dünyadaki akisle- ma hiımeti için bugün gönüllü kayd 
ATLANTiK HARBi DEVAM EDİYOR rini bahis mevzuu etmektedir. Bilhassa başlanmıştır. 18 yaşından yukan bü:: 

Bugünkü harbın ilk zamanlanndn İngilteredeki akislc.r tetkik edilme~e: erkek ve kadınlar kaydolunabilecektir. 
haftadan haftaya neşredilen İngiliz ti- dir. A~ . gazetenın Roma mulıab.m Vaşington 20 (A.A) _ Birleşik Ame
caret gemisi zayiatı Atlantik meydan Mussolınının nutkunun Anl:arnda iyi ·k h"kü tik k · t"hl'"k' · tahd't 
muharebesi ismi verilen ve marttan be- brşılandıiını bildirmekte ve İtal;vaum rı a. ~ Bme atluçu .

11
15 ı .adafaını 1 

ri büyük bir şiddet kesbeden mücaıte- Ankara büyük eleisinin B. Saracoğlu ile etmiştır. u sure e mı i ~Ü a prog-
J d d b . dilm ;, b "...:• · · teb .. tt• ktedir Mu· raınında kullanılmak üzere stoklar e en sonra ay a !r nesre e,.,e aş- ehaohı--;ışmesı1m aruz e ınne . meydana getirilecektir. Htiktimet me-
lanmıştır. Bununla beraber mücadele ır şun an yazıyor : ,___ b tt'kl · .. b 
şiddetle ve sinsi sinsi devam etmekte- İtalva Türkiye iıe iyi münasebetler muruı.cıııı'? eyan e 1 enne gore u 
dir. İngilizlerin haziranda 461 bin ton ida~c:inde menfaattardır. Cünkü Tür- hususta bır pliin ~a~ı:2:~acaktır. 
olarak bildirdikleri zaviatın 7~ bin ton kiye i~ Mırhe.tillİ kiı:ı mücadele CEBEIO'ı'T.A~reA 
olduğunu Almanlar bildirmis1erdi.. Bu eftiği Akdenizin bir kanısına maliktir. • " ... 
mücadele denizaltı ve hava kuvvetleri- Bttnun içindir ki İtalya Tiirkiye ile suJla Şiddetli ltir inlllik.. 
nin faaliyetini oldukca tahdit eden loş istiyor. Lalinea, 20 (A.A) - Dün ak$8D1 Ce
mevsi:ıni gelinceye kadar İngiliz deniz Ve bunun içindir ki 1928 ilkbaharın- belüttarıktan siddetli bir infiWc sesi 
ticaretini Almanlarca istenilen bir vari- da Viyanada Mussolini ile Türk vekil- Relmiştir. İnfilAkın limanda bulunan bir 
yete sokablecek midir? Elde mevcut lerinin görüşmesi vuku bulmuş ve bu ticaret val)UrUDda eıkan yangm netice
rakamlara nazaran bunu taYin imkftnı dostluk lnönünün Roma ziyaretiyle tak- sinde vuku bulduğu tahmin edilmekte
yoktur. Almanlar istedikleri neticeye viye edilmiştir. Gazete iki taraf müna- dir. 
vasıl olmak için ellerinden gelen her sebetlerinin uzun bir tarihçesini yaptık- teu:ıı:ıcuııaı:ııu:ıı:ıaı:ır.:ıı:ıaaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaaar:ıaanıı 
~ayreti sarf etmektedir. Son zamanlarfa tan eonra şöyle diyor: Muasolinlnin nut• M k• 
bütün tehlikelere rağmen Atlantik ok- ku isbat ediyor ki Türkiye ile anlaşmak 8 tneve 
yanusuna çıkanlrnak istenen Bısmark hususunda ltalyarun arzusu daima ay• , , •ı• k 
zırhlısı bunun bir misalidir. Blsmarkm d en JWt en 
batması üzerine başka bir cep kruvazö- nı TORK VE ALMAN r. , 
rU ayni maksatla, yani gemi kafileleri- MENF AA TLERl 
ne taarruz için ~ak isten.mİ.$, fa- Berliner Börsen Zaytung Ankara mu-
kat Norveçin cenubu garbi açıklarınna 
İn fınd babirinin Köstence - Ankara seyalutti ı6liz hava kuvvetleri tara an gö- hakkındaki intibalarını başmakale ola
ri.ilerek taarruza uğramış ve geri dön

rak ne•rediyor ve ezcümle diyor ki: 
meğe mecbur kalmıştır. Bunun vaziye- " 
tini takip eden İngiliz bava kuvvetleri Türkiye Avrupa ile Asya arasmda bir 
26 mil seyredebilen cep kruvazörünün köprüdür. Ankara hükümet merkezi 
elli millik mesafeyi beş saatte katetti- olarak bir semboldür. Ankara iki k-ta 
ğini tesbit ederek aldığı hasarın büyük arasında Türkiyenin hür kalbidri. lnö-
olduğu neticesine varmışlardır. nünün siya.seti Türk siyasetidir. Bu ai-

ALMANI 
.. .AR1N İKİ RÜYÜK yasetin Alman siyasetine muhalif olma-

masından ve Almanya tarafından tasvip 
zmın.ısı MI KAi.Di? edilmesinden memnundur. Türk zimam
Bir İn~liz deniz muhabiri Almanya- darlarının hattı hareketi sayesinde hiç 

mn halen faal hizmette bulunan ancak bir zaman Türkiye ve Almanvanın men
iki büyük harp gemisi kaldığını. bun- faatleri tearuz etmemiştir. Türk milleti 
lardan bir tanesinin Bismarkın eşi olan Almanyaya daiına sempati göstermiştir. 
Tirpic ve di~erinin de bir ~P kruvazö- Türk zimamdarlan hakikati daima rea
rü olduğunu yazmaktadır. Uzun zaman- lize etmişlerdir. Yeni dostluk bunun 
dan beri Brest limanında bulunan ve 1 k b' . d 
alu' surette talırip edildiii kabuJ edilen para ır zımamı ır. 

$arnhorst ve Gnayzenav gemilerile Bis· =mmımımımıımmıııımnıııımmnnnm"11E 
mark hidise<ıinden sonra Breste iltic>a E • • • 5 
eden Prens Ögen cep kruvazörünün de : Milli Şefımızın B. ! 
Atlantil?e açılamıyacaldan kabul edil- 5 5 

ktedir = H·ıı .. d d.ği E meV ·yet· ._____ Is 'stikbald A"' 5 1 ere goo er 1 : 
azı ne oıurıtU o un ı e , . = : 

Batırılan Amerikan 
vapura lıakltında B. 
Ruzveltin beyanatı 

-------------------Mıw-----------------~ 
:Ankara, 20 (Telefonla) - Reisicilin- vekiller, C. R Partisi genel sekreteri 

hur İsmet İnönü bu akşam husus! tren- bir çok mebuslar, Ankara valisl ve be
leriyle bir kaç gün istirahat etmek üze- lediye reisi, Mevki ve m~kez Jcomu.. 
re Ya1ovaya hareket etmişler ve istas- tanları, emniyet müdürü ve diğer bil 
yonda B. M. Meclisi reisi AbdUlhaiik çok zevat tarafından teşyi edllmtşle-
Renda, Başvekil Refik Saydam bütün dir. 
1111111111111111111111111111111f111111111111111111 lllfll il l l l il l lllllllllllllllll llllllllllllllllllHlllHllllllllUIHIUlll 

Büyük Millet Meclisinde 
•• 

Orfi idarenin 6 ay daha 
temdidi tasvip edildi 

Ankara. 20 (A.A)" - Büyük Millet tezkereei okumnut ve ittifakla bllal 
Meelbi bugün ( dUn) Şemııitdin Gün- eclllmiftir. 
altaym riyasetinde tQJ>Janm.ış ve açılışı ÇiFTÇi MAUARININ 
mGteakip lıtanhul. Edime, Kmdareli. KORUNMASI 
T ekirdaği, Çanakkale ve K~li vili- Meclia bunu müteakip çiftçi malJui. 
yetl.erinde 9 /lkincitetrin/940 tarihinde nın korunması kanun l&yihamma ....._ 
ilin edilerek Büyük Millet Meclisi ka- keresine geçmff ve bir knmmm miba
nıriyle Oçer ay temdit edilen örfi idare- kereaini bltlmıifdr. 
nln hitam tarihinden itibaren dah.t alb Meclia gelecek içdmamı Pazartesi a&-
ay müddetle uzablmamna ait BqveWet nü yapacakbr. 
111 llf lllll llflllllllllllUllllllllllllf llllll 1111 UlllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllOIHmllDflllHID 

Türk - A !man paktı Bü-
yük Millet Meclisinde 
Ankara, 20 (A.A) - Tilrk - Alman dostluk muahedeShıin taediJrine &h

}Ayihayı hükümet Meclise takdim etmiştir .. Uyiha ve merbut! anlaşma barid
ye encümenine havale edihn.lşttr. 
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Aln1anyanın bizden al-
nıak istediği ·mallar 

lanti.k m~ydan muharebesinde İntiliz ~ cevabi mektup i 
2em1 zayıatmm marttan mayısa kadar 5 E 
devam ettiti tempoyu pelı:: az temevvfi(- : :: 
le taldıt edeceii sanı1maktadır. ~ Anadolu Ajansının § 

ALMANLAR TAARRUZA MI E mulıablPI tarafındaıtE 
HAZIRLANIYORLAR? :: il t f 11.Q4 5 
İngiliz bombardıman tayyareleri Al- E il~ en a s '"" e 

Vaşington, 20 (A.A) - Royter bildi· 
ri.yor: B. Ruzvelt kongreye giSnderditi 
bir mesajda Robin Moor Amerikan va
purunun bir Alman denizaltısı tarafın~ 
dan torpillenmesini bir entemasyona: 
haydutluk hareketi o1arak tavsif etmiS 
ve Amerika birleşik '<Jevletlerinin açık 
denizlerin kullanılmasını Almanyaya 
terketınek niyetinde olmadığını tasrih 
eylemiştir. B. Ruzvelt ezcUmle dem.iştir 
ki : Robin Moor'un bir Alınan denizaltı
sı tarafından batırılmış olduğu kat'! su
rette tesbit edilmiştir. Torpillemenin 
umum! hedefi Amerikan ticaretiiıi okya
nustan, bu ticaretin Alman niyetleTine 
mUnafi gib~ gözüktüğü, her yerden kov
mak gibi gözükmektedir. Husust hede
fin ise bütün dost memleketlerle tiea
retimhi inkıtaa uğratmak gibi gözük
mektedir. Hic: bir Amerikan gemisiAin 
veya Amerikan şilebinin kendisini kor-
sanlardan masun telakki edemiyeee~ İstanbul 20 (A.A) - TUrk • Alman man ticaret mUmesslllerinden mUre1.:4 

ve Almanyanm bizi İngilterenin yaşa- dostluk muahedesi pyasada çok milsait kep bir heyet yakında §ehrimlze gele
makta devam etmesine yardımda bu- bir akis uyandırmış, esasen son günler- rek satın alınacak maddeler Uzerindd 
hmmaktan vaz gecinceye kadar yıldır- de Almanlann ihracat maddeleri üze- alAkadarlarla temaslarda buhmaca1lll'
mek niyetinde olduğu hakkında kendi- rinde yapmış olduklan talepler bir hay- dır. aal 
mizi evvelce ihtarda bulunulmus telak- li yükselmiş bulunmaktadır. Türk - Alman mtlnasebatının f 

manyava karşı gece taarruzlanna de- :: Berlin, 20 (AA) - Anadolu : 
vam ediyorlar. Dün gece de dokuzunru ~ Ajansı~ıı: hus~i .muh.~biri bildiri- § 
defa olarak Kolonya ve DUsseldorf böl- = yor: Buyuk Elçunız Husrev Gerede 5 
gelerinde Alman ağır sanayiine taarruz E dün aaat 16 da Führer tarafından § 
edilmistir. 5 kabul olunarak lnönünün gönder- 5 

Bu devrede Alman tayyarelerinin İn- E diği cevabi mektubu takdim et- S 
eiltereye karsı yapb'klan taarruzlar nis- 5 miştir. Büyük Elçi geliş ve gidişte E 
beteo da~ımk ve küçük mikyasta ol- 5 bir askeri kıta tarafından selam- § 
mustur. Girit muhnrebesinden beri 18 : lanmış ve mülakat yanın saat sür- E 
ırlin ~ecti«i hal<'c Alman tayyareleri hiç E müştür. E 
bir sahada hiiyiik öküde taarruzda bu- : '""" 'l'11tıt1111•11.ı.11111111111•11ıııı = 
lunmamıc:lnrdır. Bumm bir cok sebt;p- Deniz haPefıtitına dGİJI 
Jcri olabili~: .. Hunların içerisinde. e.n' Alınan resmi tebliği •• 
muhtemel gorulcn AJmanların ;vem hır B lin 20 (AA) Al B k 

· • ,_ 1 k ,... 1 ı er , · - man aş u-
taamız ı('m ,,azır ı va1'l na ,.a oma prı- d 1 v br~· B b d 
dır. Alman hareketl~rinin karakteristik man an ı~ını_n te ıgı: om. ar ıman 
noktô'larından biri de her taarn1zdan ev- taY!arelerımız 200. tonluk hır vapuru 
vcl taarruzun ccsamctiyJc mUtenasİr> lngıltere dvarındakı sularda batırmışlar, 
bir sükun<'t devresini l?Ccirmiş olmala- diğer üç büyük vapuru ciddi hasara uğ
ndır. Simdi Alman hava Jmvvetlerinin ratmı!Jlardır. Uzun mesafeli bir bombar
faalivetinde göriilen bu nisbi siildinet te dunan tayyaremiz Kadik.sin bin kilomet

t nluk bir dü man 

ki etmemiz icap eylemektedir. Eğer bu- Almanların bizden talep ettikleri mad- bir devreye girmiş bulunması memlel.,. 
na boyun eğersek önüne ~ecilınez bir delerin başında her nevi gıda maddele- thnize her nevi Yedek malzeme, ttbY 
tarzda dünvanm Alman Ravhının bu- ri, bilhassa deri, kitre, keten tohumu, ecza, çivi, kAğıt ilh gıöi maddelerin ~ 
günkü zimamdarlarının tahakkümü altı- fındık, tütün, hububat maddeleri gel- mt ihtiyacını. karşılıyacak şekilde g 
na girmesine muvafakat etmiış olacağız. mektedir, Haber verildiğin~ göre Al- mesini garantilemiş bulunmaktadır. 
Boyun e ğm i voruz ve boyun eğmek ni- 1111111111ıııııı111111ıı111111ıım11111 ın mm ıı lllHlllll• lllll 11HHttlllil111111111111111111 ı1111111111U1Rttlllllllflf 
vetinde ~eğiliz. !3· R~zvelt mes~im_d~ Cog'-rafya kongreai dün toplandı 
hükümetın Amerıkan tıcaret gemılerını 
himaye için ne gibi tedbirler düşündü
ğünü ifşn eylememiştir. 

Visinin Sari ye hare . 
katı hakkında tebliiii 
Vişi, 20 (A.A) - Fransız askeri teb

liği : İngilizler dün $am ve Mercü Ayu
na karşı muvı,Ufakıyetsiz gayretlerde 
bulunmuşlardır. Samın cenup ve cenu
bu ~arbi mıntakasında terakkiye mu
vaffak olmuş bulunan Hint ve İngiliz 

hlı fırka hUcumlaninızla ge-

Ankara, 20 (A.A) -Türkiye birinci co~~fya kongr~si ~om.isyoııı::.::; 
malarını ikmal eylemiş ve bugün maarif vekilı Hasan Alı Yucelın baş 
da umumi heyet halinde toplantıiara başlamıştır: k dir. 

Komisyonlardan gelen raporların müzakerelerı devam eyleme te 
JOOt.lt.100~ 

~:r.,t.:ıt-~. ~.r.r.~..#"J"/..r..r..ocr~..N.'~~Ui 
v • • keşjf faaliyetine ._ 

Şimali Lübnan daglık mıntakasmda 19 Hava kuvvetlerı?ıız k Samın cenup 
haziran öğleden sonra Mercü Avnna vam etmiş ve ~~ ıı ş=~eri tahşidatmt 
tevcih edilmiş bir hücum geri pUskür- mıntakasında dusm~a;dıman etmiştir 
til]müştür. Bu hareket esnasında sek~en müessir surett(A~l _ Ş b gün k: 
esir aldık. Sahilde İ:İ:ıgiliz donanmasına &yrut, 20 t · fı d aı: ~rdunan 
mensup cllzUtamlar mevziler!mizin bom- j(il;z ~o~usu Bo a~ an d ın bilhasse. 
bardımanına devam etmişlerdir. Frat edılmı~. m . ıman ~ :~....n-

. ınahalle.<;1 zarar ııorm~· ..... · 


