
Bu defa da Rus tayyareleri tarafından yakıldığı bildirilen Varşovanın bu har
~·~ b!l§nıda Alman a•lcerleri gird; ği g;in alevler içi11de görünüşü 

Talihin 
Garip bir 
Cilvesi 

Hôdiselerin zoru Nm
:yonal Sosya!izme Jıar,ı 
Kapita izm ile Konıii· 

nizrni iş birl" ·ne 
se11lıeylem~tir •• 

---<>-----
llAKKI OC\l,Ot.l.U 

Almanlar hakkında verilen hüküm
ler arasında bu milletin cok iyi asker 
olduğu, fakat siyasi kudret ve kahiliy -
tinin noksan bulunduğu söylcn!r. Hatta 
.Almanyanın 1914-1918 harbını •iyasi 
hat.alar yüzlinden kaybeyledi füıi de id
dia ederıler pek çoktur. 

Fakat doğrusunu söylemek li\7•m ~e
line bu son harpte AJınan diploma isi 
ft pmpaganda mekanizması askeri kud
ıretlerine milvazl muvalfak1'•ı>tler elde 
etmiştir. 

Rus yadan •onra he
def Iran ve Irak mı? 

Almanların 
1 ~indistana ine
bilecekleriııdcn 

hali sediliyor 
---<>--

Fafıat bütün bunlar Kaf· 
lıasyayı alabilmelerine 

bağlı ihtimaller .. 
Loııdra, 25 (A.A) - Milstak!l Fran

sız ajansının şark muhabiri bildiriyor : 
Askeri miitchasSJslann fikrine ıöre. 

Alman motörlü kollan ve nrhh fırkala
n Kaflı:asyaya vanr ve burasını iş~! 
etıııeğe muvaffak olurlarsa Bitlerin 
bundan sonraki bedcCi İran ve Irak ola
~aktır. Binaenaleyh şayet mu\'affak 
olursa Rus seferinin temin edeceği en 
büyük istifadeyi Gürcistan petrollerinin 

[ Sonu 2. mc- Sahifede ] 

Finler hücuma u~
ramadıkça bitaral ! 

Resmi Ru• tebliğine 
göre harp vaziyeti 

1 Büyük Millet Mecli•i Türk· Alman muahedesini ta•r;İp etti 

----<o---- Hariciye Vekilimiz çok m • 
him bir nutuk irat etti 

----------""'-·-----------~ 

--Meydan muhareb~ai 

Türk - lnı{iliz ittifakı başta olmak üzere bütil 
taahhütlerimize sadık bulunuyorıız 

oluyor ve iki tarafın 
tankları c;arpıf ı yor 

________ __......, ...... .,__~-----

-----<>--

Hariciye l1elıDlndzln natlıandan: lfllzcl.,erelerln mUfdrn safllaJGl'llld 
tnglllz dostlclPanm hallerclar eauı.. BeraJıer lstlşmaelerde bulıındrılı. 
lıoınqma w lstlfmtelef'f,,,,.den Alman dostlarmuzı da flaberdCll' ett 

RlallCll'lll J14, A ......... 
,..,. .ısı tayyaPe Jıayllef.

1 tlılerl bildlPIHyor 
Moskova, 25 (A.A) - Kızılordunun 

tebliği : Hava kuvvetlerimiz tarafından, 
yapılan üc hücum netices!nde Köstence 1 
yanmaktadır. 

Tayyarelerimiz Lulinayoka llç defa 
hücum etmişlerdir. Bu hücumlar Al
man tanrnularına bir mukabele olarak 
yapılmıştır.. Danzig, Offera, Varşova 
ve Lubliana kııqı yaptlan Sovyet bava 
hücumları esnasında askeri hedeflerde 
büyük hasar vuku bulmuştur. 
dır: arsovada petrol depolan yanmakta-ı' 

LiTvANYADA MUHAREBELER 
Salı glinü Alman kıtalan $oley, Kov

no, Grodno, Volkovisk, Kobrin. Vlad-ı 
mir, Ublin ve Brodska karşı yaptıklan Büyük Millet Meclisi içtin1<1 halmde 
taarruza devam etmişlerse de 24 hazi-
randa Kızılordunun kuvvetli bir mu-· Anlaıra, 25 (A.A) - Bü,iik Millet zih, açık ve ıamimt bir fikirle tanzim 
kavemeti ile karsılaşmısJardır. Litvan- Meeliıl Türk - Alman dostluk muahe- eden ve iki memeleket arasındaki doıt
yada Şoley istikametinde yanılan hava deoini müzakere ederek llleftUt 308 !uğun inkişafını göoteren bu aiyaoi mu
hücumu düşmana ağır zayiat verdirile- aamn ittir.kiyle tanip etmiftlr. Bu mil- ahede mukaddemesinde, her ilr.i tarafm 
rek püskürtülmüştür. auebetle Hariciye Vekili Şilkril Seraç- me,,.,ut taahhütlerinin maaun kaldığını 

Sovyet motörlü lotaları ayni mınta- otla bir -a Irat ebnlt Ye nutkun bir göıteren oarih bir kaydı muhıevldir. 
kada mukabil hücuma ~~işler, ora- vcık Jeierİ tlddetli allotlarla """'1an- Bunun bizim tarafımızdan, en batta 
daki Alman tanklarım tahrip ve mot~ llllfbr. Ban.ten aonra söz alan C. H. par- Türk • lngiliz ittlf.alu olmak üzere, bll
lü bir alayı tamamiyle imha etmişlerdir. tisi mliotakil sraı> reis velrili Rina Tar- tün mer'i taahhütlerimizdir. Dostlanmı-

[ Sonu 3 cü Sahifede ] _ , 9 ı. r , . , , 

Rusyaya karşı harp 
ehilsalip seferi 

baltpler bu m·n .. de De Tliıfdye ye Al- için aali prt olarak ileriye ıürdüğümüz 
manya aruındaki eski cloatlaiun ,,..U- bu kaydı kabul etmek suretiyle bu yol
den lnıvYet buldufuna ve T"urk - lnsilliı da çalışmak imkanını venniı olan dev
ittifakı batta olmak İİ2A!re bütiin taah- !et adamlanna huzurunuz.da tqeklr.ürii 
hiltlerimizin tamamile maı11m kalchimı bir vazife bilirim. 

ALMAKLARA GOf!E 

Rus ara karı 
büyük n .. uv ff 
kıyetler kaza
nılma~ı yak n 

Kuuuetıı Sou;vet Juta! 
rnnn muannldane m 
lıauemeti lıırıldığı P 
derinliğine ııerlendiğ 

blldı..ıııyor .. 
Berlin, 25 (A.A) - Alman ba 

mandanlığının tebliği şarktaki hare 
şu tek bir cümle ile kaydetmektedir : 

Şarkta onlumuzun hna knvvet 
aılzln ve harp donanmaaıızm 
lnanetlerl1 le y•pbğı muharebeler 
bdar mltaalt bir şekilde inJrqaf e 
tecllr ki bllytlk muvaffakıyetlere ia • 
edilebilir. 
~tlJl!RIJ!!111: 
Bertin, 25 (A.A) - D. N. B. ajıılımıij 

bildirdiiine ıöre Alınan kıtalan 
1ert mahu e1Je nnesuNla So'V]'et 
mn i(lnıle derlnliflne 11er1emis1er Ye 

- bir bö~ mtidıdaa lıalinde 

Nete kim son defa Sovyet Rw y3ya 
liıntt ilıln Men Httler- ,.m.· dlo>laıımtlli 'lr manevra !le işe başlamıs, Alman cr
t1munun eline yalnız kendi milletinin 
'el~ aynı zam&l)da cihan umur>ıi niza
JDJntn da mukadderatını tevdi evledi;i. 
Dl mesajında tebarüz ettirmis, ve ·bir c~k 
devletlere "8rlyeti izah rdcn nohlar 
tevdi eylemlttlr. 

----<>----· r.---- ye nihayet T"arkiyenin oallı ıiyaaetini Muahedenin mukaddemesini birinci 

Finler B. Hıtlerln uFin• Alman fdllsesl bütün ~ı~~~·~~~UNtN NUTKU ;:~ıdİ~u:,:: k:"~~ed,::ree~:r v~ 
DIDl 106 tenlıı tııhrip etınislentir. 

CENUP CEPHESİNDE 

Malllmdur ki komünizm yalnız Rus
Jada hakimdir. Diğer milletler bu re
"1r:ıden tevahhuş eylemektedirler. Bir 
~k hükümetler, bu rejimin yayılma•ı
na mani olacak te<lbirleri ehemmivetle 
taki" eylemektedirler. 

landiyadan Karadenfze dünya flll'i.Uiyanfığl Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu tara- - SON'T 2 o; SAYFADA -
fıadar cephe» sözünü namına Ruslarla harp fından sövlenen nutkun metni ıudur: 

Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. • 
[ Sonu 3. cil Saı.jfede ) 

1 " edfldl.W f Ö J1 p - Arkadaslar, hükümetimizin bir nasd anlıyor ar. ~-n s y yo .. hafta evvel Almanya hükümetivle im-

Bilhassa 1nırlltere ve Amerika gibi 
büyük kapitalist devletlerde bu rejimin 
Jı:uvvet bulması en büyük endisevi tes
Jı:il ediyor. • · · 

Helsinki, 25 (A.A) - Finlandiya ha- Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. Ajansı zalamış olduğu dostluk muahedesini 
riciye nezareti sözcüsü demiştir ki : bb~diün:riyAor1 : Alman 1kilisesib~4 heazırsa'ı· ango'~na tasdik etmeniz için vüksek huzurunuza 

_ Ancak hari~ten yapılacak bir bil- ut man papas arına ır m • . · . . A 
k · d k S tl b' li" k•-ı a-"an gelmış bulunuyoruz. Turkıye ve lman-cum Finlandiyaya bitaraflığını ter ettı- erere ovye er ır gıne ~. "" _ _ b 

rebilir. Harp halinde olmadığımız müd- mücadelenin bütün dünya hıristiyanlı- ya arasında mustakbel munase atı va-

Bundan dolayıdır ki büyük Britanya 
imparatorluğu yirmi senedenberi Sov
yetlerle samimi ve hakikt bir dostluk 
tesiı:ine ve münasebetlerini iyi bir <;ekil
'de tanzime imk5n bulamamıştır. 

detre hitaralız. Bize hücum edilinceye ğı namına yapıldığını bildirmiş ve pa-
kad~r da bitaraf kalacağız. paslan önümüzdeki pazar vfilzle'!"i '.l:'a· ı~~~~~~~@;;_;;;;;~~~~ 

Cephenin Finlandi~·adan Karadcnize parken hıristiyanlığın Sovyetler bırli~·n
kadar yayılı bulunduğu hakkında bay de gaddarca takibata maruz kalılıgını 

. r Sonu .'.. cii Sahil•de l halka hatırlatmağa davet etmiştir. 
~·~~çy""'""'"'""""""""'"""~~ 

Zaman zaman tngilterenin So,·yetlcr
)e yaptığı temas ve mUzakerel('r inıpa 6 

:ratorluk dahilinde infialler uyandınms
tır. Amerika - SoVYP! münasebetleri do 
henı n hemen aynıdır. 

Bu iki memleket Sovyetlerle normal 
siyasi münasebet tesisinde ve ticaret 
muahedeleri akdinde bile yirmi sene 
içinde biivük 2orluklara maruz kalnıı•
lar, mahdut s:ıhalnrda anlasabilmMer
dir. Almanvada nasyonal sosyalizm 
kuvvetlenmc"e sesini yükseltme"e ba,. 
ladıi!ı zaman Sovyetlerle birlikte bütlin 
'demokrat memleketler için tehlikeler 
belinnistlr. 19~5 yılından sonra nasyo
nal sosyalizme karşı müşterek cephe ku
ıruhnasma calışılmış hiç bir netice elde 
edJl,.memiştir. 

Bilhassa Mün;b görüşmelerinden •on
:ra Almanlorın Cekoslovakyayı işgal et
meleri artık b;r Avruna harbını muka<l
der kıl'flıŞ oldui!u halde bu tarihton 
aonra daha sıklastınlan müzakereler de 
yine ı~trnilr~ nrticl"ye vardınlanıamıs
tır. 

Bu muvaffakıvetsizlilfuı bir çok -'•· 
benleri olabilir. Ll\kin bu sebenlerin on 
mühimlerinilen biri muhakkaktır ki İn
giltere ve Fransa aibi büvük kapitalist 
memleketlerin. Sovvetlerlc yapılac.alt 
anlnsınalar neticesinde kendi umuml 
elki\rlarında doi,l.acak ahülamellcrden 
koı·l<tııkları ve e•kindikleridir. 

Nasyonal so.•valizm günliik politika 
ta'k::io ediyor. MuavvPn hedenPre var~ 
mak için kısa müddetli teahhiitleTde 
bulunmaktan ve icabında bu teahhütlc· 
ri tan1mamaktan cekinmivor .. 

tn!!ilterenin muhafazakar politikası 
ve bu politikayı idare eden dinlornatbr 
bövlc bir mesaiyi asla kabul ede
mezler. 

Bu vaziyeti çok iyi anlıyan Hitler, 
Sovvetlere hiicum ederken bu memll'
ketle demokratlar arasında iş birliiii ku
ırulmasına mani olmak noktasını da ih
mal eylememiş bir ideoloji hnrbı yaptı
ima. dilnva:vı komünizm tehlikesindc:-ı 

- !';ONU 2 el SAYFADA -

0 HAIUCC>r • ... 

Alma>ı kuınıetlerinin Rmyaya taarruz istik4metlerini "e remıl 
iaimleri f16Çe1' baflıca ııerleri göslerlr lıarita 

tebliıJ!erde 

DAKiKA 
••••••••••• 

Alman ve us
lar şiddetli ha
va hücumları 
yapıyorlar 

Harp uaziyetıne dair 
Alman rnenlHllaPandan 

gelen haberler 
Kamyonlara bindirilmi§ Alma" aske.-leri hücum 

binız eııtıel 

Berlin, 25 (A.A) - Filhrerin umum! ~ııııııııııııınınııııııııııııııııııııınııııııııııınnııınnıııııııııııııuııııııııııııınııııııııııınut1ııııınııır-
karargAhmdan Alınan ordusu ba.şku- 5 u k · ı · · b • Jı 
mandanlı~ ıebliiti, i Y enı Aaır,, arı ~rının ır ozancı 

Mllnferit ırruplu halinde Sevyet tay-15 
yareleri G&ılpbeqr ve M-1de - 1 5 
ının mıılıaDere bombalar -~ ve a 
ltlllıusa harp fJ8irleri uamda ayiata § 
sebebiyet venm.Jerdir. Bir~ itina :rı- E eki ~---neralle--~-
kıJm,. veya "-~· i H •• 

Bilkreş, 25 (A.A) - Alman ve Ru- § S 
men orduları eeplıesi umumi Jı:ararııA- = 
hından bildiriliyor : ~ 

H .. · .. ·.a;;Jl&JI •• 
• n 

Md •hn ilk~ lliDil ......... b- ii 
n harekitı ~bit ~len pıan ~ndblnee e Ga%efemizin tahrir a;/ea;ne srirdi 
eeıe1wı etini$ ve diiP'*"'" bır b( ak· a i 
slllimel ,_bblisü reri piislı:llrttilmilş- 5 İstanbul gazetelerinde değerli ya- 1 Hüseyin Hüsnü Emir Erldlet tekli- § 
tflr .. Düsman bava kuvvetleri fevkalide 5 zıları ve kıymetli mütalealan ile te- flınlzi memnuniyetle kabul etnılJtlr. ,
~dtletle Sulina, Galas, Köstence liman- 5 mayüz eden askerl muharrirlerden Askerl muharrir tstanbulda 1ıu- _ 
Jarma bombalar atmıslardır. 5 emekli general HüseyUı. Hüsnü lunduitu cihetle şimdilik hldiselni 

Taseya ve diğer bir iki mevlı:ie de = Emir Erkilet gazetemiz tahrir aile- günlük olarak gazetemize yazal'ıll- a 
bir iki bomba atılmıştır. Düşman şayanı 5 sine girmi.,.tir. cYeni Asın karile- mek imkAnından mahrumdur. An- & 
ka:vıt neticeler ahn•mıştır. E rinden gördüğü teveccüh v~. muha?.- cak haftalık iemal eklinde bir haf- -_E=_ 

Hava lmvvetlerimiz yeniden büyl!Jı: 5 bete bir mukabele olmak uzere su- talık askeri harekatı hül5.sa edecek 
neticeler elde ederek &1sevilderin mil- E tunlarmı bugünkü harbın icap et- . tem-- = 
hiın askeri tesisabna hücum e'-'0 lerdir. : ü di"' kild k rt yazılariyle ve bu harekfttın istikbale aıt =5 

...,... r girılgı §~ ke . ats e. '-li lerini anlatacaktır. 51 
Yalnız Rumen hava kuvvetleri ve ba- E zen eştirme ıs emış ve emeı.< . . . . aftalık 
taryalan 30 dtısınan tayyaresi düşür- E enerale müracaat eylemiştir. Bu şekilde karılerımız h ~ 
müştür. Yerde de 40 düşman tayyaresi 5 g Vaktiyle tzınirde müstahkem makalelerden askeri harekAtın sey- _ 
tahrip edilmiştir. Blziaı 12 ka:vıbımız E mevki komutanlığında bulunan ve cini daha iyi arılıyabilecek ve hare- § 
VPrdır. §i muhltlmizde aevgi ve iyi intibalar kAtı daha iyi bir arılayışla takip ~- § 
°""""" 5 bırakarak ayrılan emekli general liyebllecektir. i 

iııuıuıuu1UIWllllHRlllllllllllllllllUldWMl-UIUllUlllUUIHDIHllllUlllWUlllllllUlııııııaııı• 
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IAVAUPANl~tZMUAMMA~I 
Reımi Ruı tebliğine 

göre harp vaziyeti 

.......................................... 
: ANKARA RADYOSU ! 
• • • • : BUG0NK0 PROGRAM : .......... -- ........ . 
7.30 Program ve memleket saat ayan, 

Leopold Muamması ! 
1 Rn trmıf 1. M ~ 'hif rde ] 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

KA~LI CARPIŞl\fALAB Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Brodno, Kobrin, Vilno ve Kovnonun Program ve memleket saat ayan 12.33 

zaptı için Volkovisk ve Pinsk istikame- Muzik : $arkı ve türküler 12.45 Ajans 
tinde kanlı muharebeler devam etmek- haberlen 13.00 Müzik : pL 13.15 llilzi.k 
tedir. Diişmanın cilziitamlan Grodno is- Peşrev ve oyun havalan 13.30 - 14.00 
tikanıetinde şiddetli muharebelere de- Müzik pi. 18.00 Program ve memleket 
vnm etmişler ve ağır zayiata uğramış- saat ayarı 18 03 Müzik : Fasıl sazı 18.30 

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

ccKPal mahcup, süfıatl IJIP adamdıt'. Be!lıl fena 
IJfr f!lıff' edinerelı slzlnlıifere söylef'sinizn diye 

IJenJ Belellıa JıPallyfe lıonuştıırrnı~o,.lardı •• !ardır. Konusma : Memleket postası 18.40 Mü-
HA V ADA VE DENİZDE zik : Radyo caz orkestrası 19.00 Konuır 

-31-
Hava kuvvetlerim!z muharebe mey- ma (Derdleşme saati).. 19.15 MUzik : 

danlannda kıtalarımıza muvaffakıyetli Radvo caz orkestrası 19.30 Memleket 
müzaherelte bulunarak düşman · hava saat~ a~;arı ve ajans haberleri 19.45 MU->' AZAN: JULES RCMAtNS 

1 
meydarılnrına, tayyarelerine askeri ınü- zile : Dünya şarkılan 20.15 Radyb gaze

Ertesi sabnh ise Leopold hl'niiz k ra- him hl'deflere aıtır dnrheler indirmisler- test 20.45 Müzik : Sevilen plAklar 21.00 c- Burada bazılarındaki kanaat şu 
merkezde: - Ben de hemen hemen bu 
kanaate lstfrak ediyorum - Hitlcr yal
nız Hollandanın cemıbunu işr.al ile> ikti
fa edebilir. Burası oldukca dar bir sa
hadır ve bilhassa bize kal'!ı bir tehlike 
ve tehdit mahiyetini almaz. Alman stra
tejik hedefierl için burası kifayet ede
bdlr. Siz l!!e bizden dol'rrudnn do~ya 
harbe sUrUkl@nmemlı.l istiyorsunuz.:. 

Hayretle dinliyordum Rissiyntının ne 
olabileceğini tahmin edPbllirdim. Bir 
kimse harbın blAman düşmanı olunca 
- ld ben de öyle idim - memleketi de he
nllz harpten uzak kalmak tllllfnde bu1u
ııu1"18 harbe sUrUkll'neeek bir harekette 
bu1unmu. Ne kadar gayri muhtemel, 
ne kadar mOatebat bile olsa. Bu badfre
aen kurtu1mak. bir mucize sayesinde 
bu fırtınayı bertaraf edebilmek Umldl
ne kapılır. Fakat bunun da bir hududu 
nrdır. a: .. > hissiyatına kanılır bir adam 
deAitdl. Makul bir IMandı. Hollandayı 
işgal ebniş, bcaut nehrinin man'8bına 
,.erle.tmlş mtlerln Belçikayı rahat bıra
kaealtt hakkındaki 'kanaatine hayret edl
:vordum. 

Dostum tekrar slSze başlıyarak, kral
Clan enet Spaak'Ja gö~eml tn"8iye 
etti. 

Bu feklln usullerimize aykı" olduRu
nu 118yledlnı. 

c- Knl Spaak ile ~ etmeden 
me hiç bir cevap vermek istemez. Spa
ak 19e kendisini ihmal ettlğlnhden do
layı size karşı muğber olun cevabını 
Terdi. 

Ricalarım, ı.srarlanm, lddJalaMm, mU
(!afularım ıemeresfz kaldı. Kar,ımdn 
bir duvar olman bile amortbor hı!118-
•ını haiz 'bir şilte vudı san1cl .. • SZMe
rim mUesstr olmadı. 

Kralın mOmeesnt bftna aleyhtar ise 
bu fena bir beılen"1ç idi. 

Bu mUllbtı tAktp eden altı g(tnde 
prfettJıtim gayreti, nasıl mUcadele ettl
lfmi tefMrltattyle anlatınıyacaftım. 

Bilhassa Her Spaak Oe temas ettim. 
Oerek kendt.Jne, prek krala teveccilh 
edecek mesullyettn ehmunlyetini teba
rtlz ettirmek l~n &Jlmden gelen gayreti 
•rfettlm. 

Kendiltne fU ıuall sordum: 
c- Tuanur edinb; belld oa bet 

.ilin içinde B@J~a taamıza maruz b
fma, Mz de hndaduma gelm~1t, siz
ler vlcdanınızm '" tarihin 8nUnde ne 
m••1dde olununus? .• 
~Beni feet bir vaziyete dtışttrUyor-

8UllUZ. Her pyl krala anedeceğlml ıl
• temin ederim.• 

Buntan krala bizzat &8ylemek fstedJ
llml beyan ettim. Sözlerimin aynen kra
la 18ylenmeslnden şftphe ettiğime kani 
eldu. 

c- Hayır, dedim, me!lele bu değil, 
Part.e menft bir cevapla d8nmek mec
hurtyetlnde kalırsam, ba~ekU Daladl
~ «98ylemne.sl )Azımgelen s6zlerl kra
la 98y)edhn, kral, suitefehhllm, mllphe
mlyet, vUzulısmluk ythUnden memle
ketini Fransa ve tngllte~ln yardımın
dıuı mahnım etmemlıtfr, buna kııınlfmı. 
Cllye btlmellvim. Ben bir vH.ife ile mu
nnafım. Bu vulfeyt yapmak mecbu
riyetindeybn. 

Bir gtın fU *1ere muhatap olmak b
temem: Daha azlmklr obavdınız, e~f'r 
-.aziyetl :ı.tltUn kuvvetınız ile krala biz.. 
ut lzaJı etmekte ısrar ebeydintz, mu~ 
hl5 bir fellketl bertaraf edebUirdiniz ... 

Spaak muvafakat etti. Xnla arttde
~nf. ertesi ıabah kabule muvafakat 
•ttiii takdirde beni haberdar edece~
nl .öyledi. 

rını vermemişti. 1 dir. Muharebe tayyarelerimiz 34 düş- Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri 
MUVAFFAKIYET "OM1TLF.Rt ma"l tayyarPs.i dUsürmüslerdir. Harp ge- borsası 21.10 Müzik: Solo ~lalar 21.25 

c- Krala her şeyi söyledim Kr'll, milerimiz Finlandiya körfez1nde bir Konusma (Sanatkarlarımız konuşuyor) 
ben kabinenin bn!<ılıca a7a~ı mrza1 re au~ ' l'\n dPnizaltısını hatırtnı.Rlardır. 2140 Müzik . Radyo senfoni orkestrası 
ettik. BütUn s"lm

0

imiyelimizlc taraftar ntiJ··üıc MEYDAN MlTHAREBF.~i 22.30 l\femlevM ssat ayan. ajans haber-
oldu~muzu size temin edr rlm.> So\"vet hatlan arkasına Sovyet milis Ieri. borsalar fiatJerl 22.45 Müz!k (pL) 

Bu sözl<"rl Spaak s'"yliyordu. üniformMt ı:eydirib11iı1 ufak ıruplar ha- 23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa-
Neden bl'ni kralla görilc:t" rı:r li1·1<>- linde J>IH'IJŞÜtçUler indirilmektedir. nı$ •• 

rini. yoksa kralın mı muhalefet ettHHni l Brodsk mıntaka,mda cereyan etmek- :;.111111m11•11111111ııuu1111111111111111111111111111111: 
sordum. te olan meydan muharebesinde her iki S E 

Spa3k crvaben dedi ki: tarafa ait büyük tank t~kkU11e.ri ~ar- E Yoklama vaptırmı- E 
c- Katiyen, bundan rmin olunuz. pıl{maktadır. ~ b / S 

Geçen kı' krnl:ı ynntııotınız hlzme•t"n IKi TARAFIN TAYYARE ZAYİATI : yan )'Q ancı ara Ve : 
9onra bu mUmkUn mU? Bfivlr hir teldi- Muhasamat b~lnnırmndan beri. Sov- : k b • l : 
fJ hamil olmasanız ıtlzt d"rhal kahulı •yet tayyare zayiatı 374 tUr. Bunun (oğu ~ Set) e fa 1 er ere ! 
edecek.:. tayyare mel•danlanna ka~ı yapılan hü- = -·· • • - = 
Anlıvamndı~ımı Spa!lk'a s(;ylemekle cumlar esnasmda tahrip edilmistir •• Al- ~iZMiR YABANCI ASKERIJK ŞU-~ 

beraber, vadyrtl haklltatte rııvet iyi 
1 mantar hava muharebelerinde 161 ta~·- EBESİ BAŞKANLllilNDAN : : 

anlıunıstım. 1 yare kaybetmişlerdir. Bundan baska E 1 - Yabancı 941 ihtiyat yoklama-i 
Spnak ~k UzUntUlü bir tnvırl"l !;BzU- Sovyet hava ktwvetlPri tat'8fmdan tay- § sıru yapnrmıyanlar karara bağlan-: 

ne devam etti: yare meydnnlanna yanılan taarruzlar § mak suretiyle yabancı şubede baş-S 
c- ŞaM bir temasın !!17.ln !çln iyi bir esnaı.ında d:ı )'erde %!0 Alman tayyare- : !andığından bu gibi yabancı eratm E 

netice vermiyecc~l!li söyleme~e beni si tuhrip edilmiştir. E şubeye mUracaatleri, aksi takdirde E 
mecbur ediyorsunuz> Çernovsk!~ri işgal ve Purutun şark sa- § takibata maruz .kalarak iş ve güçle- E 

Sebebini !lordum: bilini tutmak icin Alm."ln - Rumen l<uv- : rinden mahrum edileceklerL : 
c- Nnsıl iznh edPyim, bilmem ki.. \'etl,.ri tarafından yapılan teşebbilsler s 2 - Şube~·e elbise gelmqtir. Evra-§ 

Fen1t bir intiba has·l etmrniı:den kor- mu,·affak olamanuırtır. E kı tekemmUI etmiş sevke tAbl era- E 
kuvorum> dedi. f""" i tın acele şubeye gelmeleri. aksi tak- ii 

Bc>n bunu lAttfe folAkkt edince Spaak KAZAKIAAR J\IEl\fLRKETI ER m E dirde haklanndi kanun! muamele: 
yine sfo:lerine devam etU: 1'1"ÜDAFAA EDECEKLER E yapılacağı ilAn olunur. İ 

«- Kral mahcup. sUkôtt bir adam- M<?:'~o"'.a, 25 (A.A) - Tas ajansının § ORTA EHLtn:TNAMELt 1 
dır. Belkf fPna bir fikir .-dinerek sizin- ftrdıgı hır telgrafa g<Sre diln Von Ka- : BtZMETLlLERB 
kf1 .. re sHylerstnl~.-. ban kazaklan memleketi müstevliye ~ İZMİR YABANCI ASKERLİK SU-= 

Bunun Uzerlne Soaak'a dedim kt: lı:arm mUdafaa edeceklerini blldirmL..'ller- : BESİ BASKANLIÔINDAN : : 
c- Ben bir nebze nıhlvatcıvım. dir. Eli Orta ehlivetnameli kısa hizmete tA- ! 

MUnhasıran harlc! te7.ahUrıttın tesiri al- - E bi mükelleflerin yedek subay hazır- 5 
tında kalmam. Vttfrn krala an:rdlntz. Almanlara giJre E Iık kıta-<rına sevkedilmPk üzere 26/6 ~ 
valntz 98%leriml dinlesin, o Anda krn- E 941 tarihine kadar ~bernlze m6n- 5 [ Ba•1nrnh 1. ri Sn1ı.if,.ıie l tltl'fnden hlc bir cevao bıtemlvec01§im. § cantleri ilAn olunur. ~ 
CPVRbtnt kabinr versin. t~tN111Hm bt>ru blldlriyor : Alman - Rumen kıtalan E * ! 
hf~At dinlemesidir. Acele et:nivon.ım. kanlı muharebelerden sonra kuvvetli S YEDEK SUBA TLARl!fi: 
T.lhrum oldu~u milddPtt-e Bri!helde lca- Sovye.t kıtalarının muRnnidane rnukave- § WPT a. _. A.SJ E 
'n\1\ri metim kırmıc;lardır. Cereyan eden mu- = YO~ = 
n Spaak .. fle ynntı~un bu milnaknc:anın harebcler esnasında Bolşevikler dır za- ~ izMtR ASltERLiK ŞUBESt BAŞ-~ 

hllzan ha2hı sahnelrrl olmakla benber yiat vermlclterdir. S KANLl~INDAN ı 5 
bu hal mUuk!"ttlrrln llerlemesfne ma- § Sin harici olmayıp ~bemlzde b- 5 
nl ol>nadı. Fı·nıar hOc•rma u•ra E yıth bulunan ve 941 yoklama'IUll E 

Tedrlcen btcdf3im n~tirelerl almalta 'f U I! Y • E yaptırmamıs fedek subayların 30/fJ/ e 
haAladım. Yalnız 'R'oTianda tnntTt! .. a, V3• .. y bit r~ı ' a 941 gününe kadar :voklamalarmı s 
hut açıkça tehdide maruz kaldı:ıtı t<ı~- maul1Ça a u • ~ yaptırmadıklan takdirde 1076 Bft~tb ! 
dlrde venfden kabfM ietlm::ılnı-nıa JU- "" 1r f d l : kanunun onuncu maddesi muclbın-: 
zum k~lm:ıd::ın. B"lcikn d rhnl Fr~n"a- r Rn taraf? 1. ci •">« (' e • Ece cezal:maeaklan il!n olunur. ~ 
va müracaat cde~kti ; bilvnsıtn P:11rnıay Bitler tarafından yn nhn b yannta dnır ~mwıuuw. ı;.ı u ·:ıw111UU1111u111uu: 
temt~af'I yaptl•~k'b Ve •W. · BaftUn wı ._ '* ......, 9lfli:ıetl .. ~ ~ z A T f 
bir baslıınıtıç oldu~una k:ıni idim. mittir : . 

h s ı.:: - Finlandiya, bu ~enhey) ulc:erl de- Turgutlu Orta okulundan aldığım 25 ' 
Aytn ld6 tncı Plad~arlK:oıı, AAribn tı h .. "rn:.,r- fil, sivasi bir cephe teWcki etmektedir. 6/1940 tarih ve 5 No.1u tasdiknamemi 

tan bir avet ge ı nn:e n t' a " • . . la - da kisi 
düfil ı ,. k takvl de St Leopold zayı ettım. Yenisini a c~mm n _es -

t"c;n ° " ... m ;mmıııımnımııııııımmmnn.mmmımımı§ nin hükın:l kalmacl·~ını ilan ederım. 
ctUnU ya7.1lı idi. - - .Al şehir Yenir.e maha1Jesinden 

Spa .. ~'ın "özlerin\ nakledc-rim: ;_:"Dnktilo aranıyor,, =_E Halil ğl FEVZİ AKA 
c- Kralın muvaf"l\:atı Uzr;.;.,.~ sin• şu a 0 P (

1424
) 

•,,.k1if\ Y"'DlYO'""'lm" Fr•n•m h111<11'n"tinln :_ iyi Tüıkre ve İngilizce bilen tam E_ " . " ·' · . '"' ... = 1:11:1111111111ıııııııım1111111111111mııı • 11•11•11111: tnkliflerlnt mutrıt ııııyasi vıı"ı nlar1a ""· : tecrübeli bir Türk bayan daktiloya § : ~ 
~amıyac.apını U\kdir Ptmnl·t" •i7. T elr- E ihtivaç vardır. F ransı7.cP da b;len § § Tabiatın $11a kay • E 
liflerlniz fohmln1,.rinı111n f:vkind~. o~- = tercih edilecektir. . Bonservi lerle = E naklara Selerlhlmarm ~ 
m:ıkla bt'raber. siz dl' takdır enE'!'<llnlZ i Turanda T urvağ fabrikası müdüri- ;;; ;: .. = 
ki Jtt>rek knıl, r,er!'k knbinr ancak hstki- S yetine müracaatlan ( 1402) 1-6 ~ s Kar aka; ı!u~aları E 
ld bir tchl".kP\•e maruz k . lrlıi!ı tıı;dird.e ~11111111111111111111 mıımı•nmnnımmmınımı: S Kum mU:-min romatizma ve bil-§ 
tarih ve mılfot hu7Urundn bu kıır ar c:U- : hassa siyatik hast:ılıklanna slfası: 
mulln bir teahhüt altına . t'i;rhilir . . '!3u tZMiR SiCtL TiCARET MEMUR- ~sayın İzmir ve hav.tisi halkınca'.§ 
tr hhüt ıınunuz vec-hile gı71ı kalnbıltr? LUCUNDAN : : tecrilbe ile sabittir. : 
Fakat bunun tarih huzurunda m'\c;fnk- lzmirde azi bulvarında Arpacı zade : 2n RAZfRAN 1941 den itibaren E 
bc-1 emnivetiml.,.in c:ahidi olP."""'"na kn- hanında Hakkı Türegün unvanı altında ~ aı:ılmıştır. Tesrif edecekler öğleden E 
nilz. Siz c:imdi Pari.,e ll\"d"t ed\ntr. Bıtc;- yımtıqı ithalat. il-rncat ve komo .. iynr.u- § evvel Bamıahanede belediye gara- E 
vekil Daladive kendi divle bir m!'ktııo luk i lerinden vnı: ge~erek hu kerre Ki\- E iında Seferihisar otobiislerine mU-: 
ya7.!lın , bu mektubu hAmilen t,.k,.ar h•1- ~ım pa11a bulvıırındn 26 nııınaralı mağa- ~ racaat eylemeleri ve beraberlerin- E 
ra\•a eı.-liniz ve krala bizzat tııl~~i>n edi- zaclrı dahili mahsul~tı &'!'Zi)'e ve mamu- ;: de de nilfuı; cilzdanlnrını bebeme-~ 
nl~. Mckht'1un metnini aramı7.da kar r- lab sanaiyn ve h "r türlli e~Ayı tlct\rivt- §hal ~etirme1eri rlca olt1nur. § 
lMtırınz. Kral ve mtizakerel<'re ic;Ur;ık alım ve satım ile lştlrral edece?;ine mü- :; .ıııuıınnu.W1Junill"!ill11':tıtıı.11ımm111n= 
eden kabine aıaın mU<rtesna. bu tı>c:eb- k hll tzMtR BELEDtYEStNDEN: 1 kt tı-dair b cyann!\me tica~t anunu -
l,Usten kimse hnberd.~ı- o m~vaca ır. kümlerlne göte sHlın 3()~4 numaro.sınll 1 _ Kt1difekale gatlno9UT'la yapıla-
Bura-lan kralın basvl'kıl Dıılailıvo,·e ''~ kl\y ve teıı.-'l edildii:i ilnn olunur. cak ilavei inp.at, fen b)erl müdürlüğün-
rece~ mahrem cevabı alarak Pari f' do- 236z ( 1419) deki ketif ve prtnameai Yeçhile açık 
nersfniz, eksiltmeye lconulmt•~tur. Keşif bedeli 

- B t T M E D 1 - EMNiYET UMUM MtrDORI..tt- 1268 li:-a 82 kurut muvakkat teminat? 

Trabzon ve Sivasta yeni 
spor hareketleri 

c.":tlNDF.N: 95 lira 2S kuru§tur. Taliplerin teminahlc 
Zabıta memurları için rızı 2400. çoğu öğleden evvel it ba:ıka•ına yatırara 

2600 cd!'t t?T'i rı>l"k kap"t ~()...6-9~1 tari- mnkbuzlarlyle ihale 1ar"hi olan 27 / 6, 
hine mUı1adif P:}2 nrtl'"i gnnı\ ı1an• 15 te 941 cuma günU aaet ı 6 da encümenP. 
kıı,..rlı 7'&rf l..L'lltllyle sattn ııılınacaktır. müracaatlan. 

Bir adedini." 20 yirmi J!ra flat bthmfn 2 - Dobplıltuyu mahellt-,! 7 46 sa-
edilen kaplıtlann nOM•ın'" ve !Partname- yılı eokakta 220 metre uzunlu~nda ka
sın! g<.irmf'k fstlvt>nlt>rln umum mrıdnr- "alizaeyon yaptmlmuı, fen l9leri mü
lü k satın alma komlzyonuna mUNleRat- dürlüğündeld k~if ve tartnamnl 'ttÇ-

Trabzon 25 (A.A) - Ordu halkevi 
spor takımı Trabzon idman ocağlyle 
yaptı/; iki maçta birisinde b~ - iki sa
yı il~ ymilmiş, ikinci mae ~tfır - sıfır 
beraberliidc bit~tir. 

S1VASTA 
Sivac:: 25 (A.A) - 1941 milli su c-por

lan progr::nnı mucibince geçen Pazar 
gUnU birinci yüzme mlisabakalan Pa,a 
fabrikası yüzme havuzunda iki binden 
fazla seyirci kütlesi huzurunda yapıl
mıştır. Havn rUzsArlı, yalhnurlu ve ~ 

BVGfJH LALEDE 
TELEFON 2153 

Biri birinden gili:el 3 filiın 
1 - TÖRKÇE SÖZLU ŞARKILI 
'J'ürfıe Gönül Verdim 
2 - Sıtvia Sidney - Hami Fondan 

Yarattıkları şahane filim 
6ünalmz Katiller 

3 ·ALEV DVHYA r.ı 
Sarkıcı Kovboy DİK 13'.0RAN 

J hile açık eksiltl'l"eye konulmuıtur. Ke
ğuk oldu~u için yalnız Y.ÜZ metre ser- a~Unakar.aya glreceldf'rin 3850 lln- qif bedel" 1601 lirn 6 3 kunııı muvakkat 
best ve yUz :netre sırt lbtll yarı~lr ya- lılt muvakkat tf"mfnat makbuz veya temine~ J 20 linı. 15 kuru•tur. TaUple
pı!mıstır. ~u:r. metre ser~est Y~.rı~.t:ı 24 ban.\a mektu-ı,ıvle hı-l'l!ber 2490 ~ayılı rin teminatı öiileden evvel it banka11na 
müsabık lçmden Genc:lık kuhıbunden k , 4 il m'\ddPo;lnde ya~ılı brlg._ , tırarak makbu:rlaııvle ihale atrlhl olan 
H~san öz1er _birinci, Halit Beskin ikkcl, 1 ıe:l~~:Jild~ zarflarmı '!T'finakasa riinil 2 7 /6 /()41 cuma gÜn\: sut 16 da enctl
Celll ilçUncU1 yllz metre sırt füıtu yarı- saat 14 de kac?ar ko:nJ~ona V('rmelerl. mene mürBcaatlfln. 
~ında da 18 müsabık arasında Dursı n 11-16-21-26 2104 (1~06) 12 16 22 26 
birinci, G"'nçlik kulübünden D elil il in-
ci, aynı kulüpten Yusuf Uçüncü olınuş
lardır. 
Puvım itibariyle Gençlik 26 pu ·nnla 

birinci, Demirspor 15 puvanla ikinci ol
m\J}tur. 

-

Afl~ 

BU RAF2'A 2'ANDA 
TELEFON 4'>48 

:4 NEFls !'tLtM BİRDEN 
1 • ac: SILARşOaı, "":R 

Tilrkçe Tarihi büyük Filim.. 

2 ·CEHENNEM YOLU 
Pat Obrien HUMFA.RI BOCAR
TİN oynadıklan de~t filml-

J • Renlıll Komllı MIKI , 

Cmnafh T'r:z!an MUt!Urltijflnde : 
18-6-941 de thSle.si yapılacak olan 129 metre mlkAp keıTr'eye talip ç,1rma

dı~ındar. 15 gUn temdit edilml~tır. Şartnamesi ve eb1t Jistt>s" her gUn m;ldilr
Hl~mUzne ve trmlr b~ mUdUrlUtünde görüfohilir. lsteldllerin 4-7-941 Cu
ma gUnU aaat 14 te mUdUrlU~mUzde milteşekkil komisyonda hı>ıır bulun-
malan. 21-26-30 2277 (1387) 

inhisar me tznafP Basmftdürlftlünden : 
1 - Halkapmar Bira fabrikamızda hal edilecek l:nnlann 1&~a 

26 '6/941 tarihinde ba,lan•c:lr.br. 
2 - Stqlar her defatında 1 s blıptan •talı olmamalı: u ... ere '-•r !.tiyene 

yanılac•ktır. 
3 - Beher kalıbm fabrika te.llm flatı 36 kuruftUr. 
4 - Buz bedelleri meal eaatlan dahilinde baı müd6TlUk vezneainee talı

.il «"dllerell mukabilinde hıtura verilt!Cektir. 
5 - Fatura mukabili mal, fetun tarihinin erteel aktamtl\a kadar falnl

kadan çe1ril~lı:tir. 
Buz almak l•tivenlerin 'ba• müdürli;~ümtiz satı1 Mı'b~e n"ÜACltıttlıt fata-

ralannı yapbrmalan illn olunur. 26 21 2369 ( 1420) 

lllltrelderdea idrar torbasına kadar yullardakt hastalıkların miboplımm 
kündeo temizlemek için HELMOBLÖ kullanıruz 

Böbreklerin ~llŞl9ak lmdretini arttmr_ Kattın, erkek idrar zorlaldanıu, es 
ve yeni lııel8ol'akhtua-. mesane Utih•hım, bel a!n.<nnı, sık sık idrar bomıak 
bozarken yanmak hallerini ~derir. Hol idrar temin eder-

tdrarda kum.lana, mesanc-de taşlana teşeldn1Jüoe Mini elw-_ 
DtK.KAT: HELMOHLÖ idnnnm temizliyerek mavil~tiriT. 

Sthhat Veklletinia nıhsatnu hlizdir_ Blll ECZANIIDE BULUNUR 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BA K 

t Z N t R 

bank 
ŞUBES.I 

Merkezi : BEKUN 

Almanyada 175 '8besl ınevcattar. 
Seı ma~e ft ihtiy8t ak(ell 

ı7ı.soo.ooo Ra111ınnarfı 
'l'tlrld,ede 111beleri: ISTAN8UL •e 17.Mla 

M_,. lfUhelel'İ : KAHiRE VE ISKENDEIUY& 
B• tarNI ..... mnmellblll ib " blMd e4er. 

Kapalı zarfla elısntrne Da1nl 
'J'lre Belediye Reldltlnden: 

l - BelediyemiZ mtleaesesl elektrik santralı ile mezbaha ve 61U nakliye 
mobillerinin 941 mali yılma ait menddı mOşteile ~ 'ft stup1 ftatiyacsb 11/6 
941 tarihlnd~n 1/7 ~1 tarihine kadar !1 gOn mOddetle w bpab zarf UllulUY" 
Je eksiltmeye konulm~. 

2 - EksilUM7e lmmalan lh~aeebn : 
Muhammen bedellert lıllkd.n.n Clnllelt 

Lira ıturue 

11-.t 85!5 
2100 

2Z 

09 
00 

• • 
45 Ton 

;-ı Taa 
190 Kilo 

a Ton 

3 " 4 .m msY..te J1llı 
c.. - B.wJn 

932'1 81 Yekin 
J - lhaı.ı 1/1 /Mt alı pil .. t te da J'8Pllacak olan bu ebl1tmenln umu

mi ve fenni lll!'tmme1ertyle mukavelename 1Jr0jesini Jefirmek w bede1slz olarslri 
almak iıstlyenlerin ebiltme müddeti ~nde her "611 Belediyemize mGracut et
meleri ve eksiltmeye gireceklerin de :?4 90 ayıh kanun ve '81'f:nameli tarifatınl'l 
"are tanzim edecekleri ~klifnarnelerinl l/71941 sah g{lnU .. t 15 e bdar ms!i • 
buz mulr.abilinde belediyemhe tevdi eylemeleri lüzumu il~ olmıur. 

22 - 26 2228 (1395) 

fstanhl e. M. V. ll~den : 
lstanbul ceza ve tevkif eTinin 941 malt yılma alt 2SO,OOO kilo e1anelc ih

tiyB~t kapalı zarf uııull ile eksiltmeye konulmQftar. 
Muhammen bedel 3222~ lira olup m-.kkat teminat 2416 lira 87 karat-

tut Ebiltme 711/fM1 pazartesi günü saat 1 S te fstanbul Sultan Ahmetteld 
ceza •• tevkif ..t m6dür1üiUnde yapdacaltbr. Talipler buna alt .. rtnamevi ta• 
tll 11inlerinden maada her gün mesai saatleri dahilinde mezlctr m6d6Tlükte 
g~nabiUrltt. fsteltlllet" icar.ant vestka1anm ha,,f lcapah zarflanm ebiltme ..., 
atlnden bir eaat ..-.ehne lr.adar mezkt\r mildürlGkte toplanacak lcoml.,,cm re
Wiğln4!1 numaralı makbuZ mukabilinde vermeleri. TllŞTildan gönderllecek ta-

ütlü mtlchtJ1ıJ.n...,.. • ;ı.-w...ı- ~ _ . .._. lı:aW ~ 
il f1ln olunur. 18 21 26 30 2 200 ( 13 5 6) 

Emniyet Vınmn rnüdftf' ftğllnden : 
Zabıta memurlan için azı 6400 çoğu 6600 çift fotln 28/6/941 cuma!W 

gÜnii •at 11 de kapalı zarf asuliyle eatın alınacaktır. 
Bir çiftine 9 dokuz lira fiat tahmin edilen fotinlerir.. nihmme Te prtnammnl 

görmek fst!yenlerin umum müdüdük ıabn alma 1comleyonuna m6racaat1an. 
Münakaseva gireceklerin 4220 liralık mun.kkat teminat makbmlarlyle " 

ya bank" m~ktublyle beraber 2490 Ayıb kanunun 4 ndl maddesinde yan& 
belı:!elı-rle birlikte zarffannı müneka• gün& eaat 1 O· na kftdar knmtsyona •el"' 

mel~ 12 17 21 26 2102 (1316) 

Emniyet amam mftdff Plüjünden : 
Zabıta memurll\n için azı 5400 çoğu 5600 çift getir 2/7/941 tarilılne mii

sadif çartamba g{lnü 8Ut 1 S te lcepah zarf Ut!uliyle •tın alınacakbr. 
Bir çiftine 8 eeldz lira ftat tahmin edilen getfrlerin niimane ""° .. rtnameelnl 

görm,.k istlyealerln amam mGdürlük •bn alma komisyonuna mOncaatlan. 
MOnakaaa,.. gfrecelclerfn 3360 liralık munkbt teminat makbuz ...,.aban

ka mektublyle beraber 2 490 •,.W bnanun cf CÜ maddeande yazdı belgelerı. 
komlqona 'NftDeled. 16 21 26 1 2101 ( 1347) 

A•BAR IHŞAATI 
lmnlP tnelP oe O:dbn raran •atıf Kooperaaılf· 
lerl Blrlltfnden: 

Kapalı zarf umlil ile 20 Haziran c:uma sünU ebi1tmeai yapdan 146.161 
lira bedeli ke,if11 Alsancak ambar intaatnnıza inta milddetinin la.. olmaa 
sebebiyle bazı taliplerin :iftirlk etmedikleri anlattlcLlmdan inpat müddeti
nin ihale tarihinden jtibatta ( 120) it sfinUne ibliğma ""° lnümüsdeld 2 
Tem muz çarpmba tünü saat J S te açık ehiltmeeinln yepılmuma karar .., .. 
rilmittir. Müddete müteallik olarak yapılan tadillttan ~ -~~er tartlar 
aynen hakidir. Şartname ve keıif evrakı ile mUkaTele 9Ul'ed bırliğimlzde s6-
rülebllir. 

111 A I' MONAKASASI 
Umami ma azalar 'J'ifltlı anonim ıfrlıetfnden 

1 - Şirketimiz tarafından Maniııada bona binan ittiealln~e n~tamam 
depo binaaanın inşaatının ikmali kapalı zarf .mü ile yirmi sun muddetle 
mlinakaeaya konulmuttm-

2 _ fhale 1 S temmuz 941 .. ta sünG saat 16 da Ankarada Ulu. meyda-
nında K~ hanında prket idare meclisi huzurund• yaptlacalctll'. 

3 - lftfllAbn ke,if bedeli 72.SOO Türk lirası olup muvakkat teminata 
S447,SO TGrk bruıdır. 

4 - Bu ioe ait plin. fenni prtname veııair enak. Ankarada tlrket meı
kezinde. lıtanbulda: Dördüncü Vakıf hanında birinci katta htanbul tube
mlzde tzmirde~ f lcinei kordondaki izmir subemizde pazardan mlda her aüa 
meAi saatleri dah.illııde IJÖrülebilir. • 

S - MünakUftva ifdrllı: etmek istlyenlerln teklif mektuplannt, temınat 
uıektaplarfyle birlikte en nihftyet iha1eden bir eaat eYVel Ankarada .trket 
?İteTkezinde muhaıebt- mDd6rlyct' ... e tevdi eylemit olm•lan Te aıpri 40.000 
liraya kadar bu gibi inpat yapmıt oMuklannı natık ehliyet nsikalannı tek
llp melctu"lanna llAve .mn,.Jert llzımdır. 

6 - Şirket ihalevi yapıp yapmamakta Ye dllediil talihi tercill etmebe 
~rbe.ttir. 2370 ( 1418)' 

EPC İNŞA.42'1 
lzml1' frr""I~ ı'e Vzüm !'aram Scdlf Jıoope,.,,,,,. 
ıerı iri ~· n : 

f .. şaatın fnpabn dnıi 
Mahalli 

Muhammen 
b r deli T. L. 

Muvakkat 
teminat ihale tartı.l 

Sa kö, Kooperatif depoııu 1 7. 1 33.85 1.284. 94 2. 7. 941 
ç:h:nı. c c 1 ~.000.80 97S.- _ 2.7.941 

Yakanda yazılı depolann intaıı 2 t~mmuz 941 çarpm'ba gilnii ~.-!ı~t 
.. bfrllifmlz ~rkennde a~k ek:.ıiltml"ve çıkanlmıtm. Ebiltmeye J9UX

etmek fstiyenlerin ke,ifname ve şıutnıtml",ini görmek Dzere hlrllifm!ze mi• 
ncH.tlan. ( 1421) 



• 

YENi AS'JR 194t 

SİY AS'I V AZİYE!' lngiliz hücumları SURIYEDEll HARP 
Dünva yeniden 

otoriter ve 
halkçı olarak 

ikiye ayrılıyor 

D Üsseldorf, Ko- lnılilizl~r muh
lonya ve di~er telif kollardan 
hedefler bom- ilerlemeğe de-
b~ı vam ediyor 

Kudüs 25 (AA) - Şimall Suriyede 
Amerikanın Rusyaya 
yardımı Japon yanın 

vazr yetine bağlı 

Londra, 25 (A.A) - Salahiyetli kay- Tedmür etrafında İngiliz çemberi git
naklardan b~ldirild:ğine göre salıyı çar- tikçe daralmaktadır. Düşman hava kuv
şa~baya ~a~hyan gece bo~barduııan vctlcri mitralyöz ateşi ve bombalarla 
tan·arclerımız A_lmanyaya huc~lanna zikre değer bir mukavemet güstcriyor
d~vam etı:nişle~~ır._ Kolonya, Dusseldo_rf !ar. Askeri sözcü diğer bir kolun doha 

~ v~ Kıel d nız ussü bombardıman edıl- ilerlemekte olduğunu bildirmistir. Bu 
Mad:rltte lngi!tere aJey- miştır. . . iki koldan başka Fırat üzerinde Ebu Ke
h" d . . • l f ı Son gwıler zarfında Almanyadakı he- :nali isg:ıl eden üçüncü bir kol da faali-

sn e numa;v'! er :V~P· -- deflere atılan bombalar bütün nisan ilY' yct!e_clir. Suveydıİnın 62 kilômetre gar-
dı - .Japonya ;vıne m~ıııı za~fı,ml.a ıı_tılan boıcıbal;u·dan fazladır. bındaki bir küydon küçük bir düşman 
vaziyette - Harbı Jıim JNGIUZ RESllll TE~Llt._ı müfrezesi tardedilmiştir. 

Loııclra, 25 (A.A) - Ingılız hava ne- MFRCü A YUN ALINDI 
fıaz~l]l_Or1.. z'."c~!1ün tebliği .' lngiliz hava k_uvv~tle- Kahire 25 (A.A) - Resmen bildiri:-

Radyo gazetesıne gore Ru..-ya ile Al- rı dun akşam şımall Fransa ıizcrınde diğine göre İogiliclcr Suriyede Mercü 
manya arasında muharebenin başlaması yeni bir taarruz hareketinde bulunmuş- Avunu zaptetmislerdir. 
Uzcrine Berlin ve Londra iki siyasi kut- !ardır .. Moınbardıınan tayyareleri kuv- ·HAYFA BOMBALANDI 
bun _faaliyet mer~;zi halini almıştır .. vetli bır a.vcı fi_losunun refakaünde ola- Berlin 25 (A.A) _ Alman ordusu 
Bcrlıo eski ko~unı.st aleyhtarlarının rnk C~nnıng l::ıvarında elektr_ık santra- baskınnandanlığının tebliği: 
cephesini kurmaga çalı~ıyor. Londra da lına hucum etmfşlerdır. Ş:mdıye kadar Mtıh•rrbc tavyar•l•rindcn miirrkkep 
milletler arası müna!ebetleri sahasında alınan halınrlerc göre bu esnada cere- kuvvetli bir hava filomuz 24-25 Ha
eski halk cephesini kurmak teşebbüsü- yan eden hm·a muharebelerinde 9 dlis- ziran gecesi Havfa İngiliz deniz üssüne 
ne girişmi~. Yani dünya bir tarftan man avcı tayyaresi dil.sürülmüştür. İki her capt~ bombalarla hücum c!...,i<tir. 
otoriter, diğer taraftan halk cephesi ol- tayvaremi7. üssüne d<;nmemistir. ' ----
mak Uzere iki kısma aynlıyor. ALMAN RES!\11 TEBLlCI ı~~:ıtere etra

fında ve Üzerin
İngiliz hariciye nazırı Mister Eden Berlin 25 (AA) - Alman ordusu 

avam kamarasındaki nutkunda 1935 se- başkumandanlı~ının tebliği: 
nesindcki beynelmilel mtinasebetlere Avcı tayyaı·cleri tarafından kuvvetle 
kadar geri gitmekle bu iki cepheyi bü- himaye edilen tn~iliz muharebe tavvare
tün vüzuhlyle belirtmiştir. Filhakika !erinin i. ııal alımdaki araziye dü~ ak
bu seneler zarfında otoriter devletlerin şam yaptıkları taarruz esnasında cerc
tazyikiyle demokrat sosyalist ve komü- yan eden hava muharebelerinde 13 dü 0

-

nist unsurlarından terekküo eden bir man tayyare<i düşUriilıniistiir Tayyare 
halk cephesi kurulmuştu. Rusya uzun dafi batarvalot'1m•z ayrıca iki tayyareyi 
zaman siyasi yalnızlık içinde ya<adıklan dü<ürmü<lerdir. 
sonra o zaman milletler cemiyetine J!ir- İ•~iliz tnvyareleri dcin gece Alman
miştl ve demokrat devletlerle iş birliği- yanın şimalône ve ştmeli garbisine in
ne ~ .ıvafakat etmi~ti. Bunun üzerine filiık ve yaf'qın bombalar1 a.tmu:·larrl1r. 
her .-,c;nloket hudutlan icinde de·nok- Hel'< arasmd• ölen ve yarabnanlar var
rıı.i t.ıra!tarlariylc sol cenah fikirl··•inc d'" Ne askeri mahiyette. ne de harp ik
ta.raftar ola.nlar ve komUnistJer s::ığ cc- tı~ ~~vnt·.,ı ali!kJdar crl""n mfi~csP.ler
na.h zümrelerine kaT'Şı cephe birli~i '.\'t'Yl- da hasnr oJm~mı~tır. Gece avcı tavya
tılar. Faknt bu halk cephesi bozuldu rel•rimizle donanma dafi topları tara
İngillerede Çemberlayn ve ar1'.adasları f·n~nn üç dli '11•n tayyar•si diisiiriil
buna taraftar olmadılar. Almanya ve milşt"'r 
İtalya ile anlaşma siyaseti takip ettiler 
Ve bu siyaset te yürümeyip otoriter 
devletler demokrasilere karsı vazivet 
alınca Rusyanm yardımını istediler. Bu 
defa da Rusya yan çizdi ve Almanya ile 
1939 senesi Aj!ustosundakl malum pak
tı imzaladı. 

------
Almanlara ~Ört~ Rus
]ar Ht"lsinkivi hava
dan bombaladılar 

--~----

D. N. B. biiyıiilı milıyana 
dört nhın va•ıu,dığını 

bildiriyor .. 
Berlin. 25 (A.A) - D. N. B. ajansı 

Helsinkiden bildiriyor: Bugün Sovyet 
tayyareleri Helsinki üzerine büyilk mik
yaıta dört akın yapm1şlard1r. Son alarm 
saat 12, 15 te sona ermiştlr. 

isve~e m•rh•m m::zaııe
reıer oıuvor •• 

Stokholm. 25 (A.A) - İsveç par
lamentosu bugün gizli bir celse akdet
miştir. Dün kral Gü!!tavın riyaseti altın
da yapılan nazırlar heyeti içtimaına da
ir ~imdiye kadar hiç bir tebliğ neşredil
memi,tir. 

deki harp 
Londra 25 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili eınnivet nezareti tebliğ ediyor: 
Dün gece Merscy kıyılarına bombalar 
atıln11sfır. ITasa.r ve ins~nca zayiat az
dır. Bir kaç kisi olmüştür. Sair yerler
d,. az has•r olmııştur. İnsanca zayiat 
b;l rl; ri1 meme ktcd ir. 

S~lahiyetli malıfillcrin bildirdiğine 
güre dün l?CCe İMilterPd0 dört düsman 
tuyv:ıre~i dü~~jriJlmü~tür. 

ALMAN RF.SMt TFBL!Ct 
Beri in 25 (A.A) - Führcrin umumi 

karargahından Alman ordusu basku
m•ndnnlıli•nın teblii!i: ln'!iltere etr;fın
daki denizlerde muharebe tayvareleri
miz sark nçıklarındJ himave!i vapur 
kafilelerine hücum ederek 11 bin ton 
hacmin~e iki dUşman şilebini tahrip ve 
ıii~er iki büyük ticaret ~emisine ağır 
"0:nbalarla tam isabetler kaydetmişler
dir. 

Dün gece hava kuvvetlerimiz Liver
nul havuzlarında mühim askeri tesisatı 
bomba1.,mı5:lar, doklara, iase anbarlan
na ve depolara tam isabetler kaydede
rek yan<nnlar cıkormıslerdır. İnf!iltere
nln cenubu sarktsinde dFipr liman tesi
~atına ve tayyare meydanlarına hücum 
edilmiştir. 

--------
Makine1ıre 
,, erilirken 

Avam kamarası gizli bir 
celse akdetti 

- ~ 

Son askeri vaziyet 

Dün Mecliste söylenen nutuklar 
lf at'i neticeli 

It eydan muha
rebeleri daha 
başlamadı 

--<>--

HAREKAT ALMANLARIN LE· 
HiNDE · SURIYEDE VIŞICI· 

LER MAGLOP 

Hatipler Allllan muahe
desini niçin tasvip 
ettiklerini anlattılar 

----0--Rad . ,. ,t . Al S . Ar.kara. 25 (A.A) - Büyük M. Mec- ı lan esaslara dayanan dost!~!< sıyastti-
yet b;;ı; ~ ı:;c ~ı~c 1~rc btU:f"'- - ov- !ısı Rdet Canılezin başkanlığında nin tesisini istiyen bu muahede siya•i 
zar-ı r-~~ at .. 1•~a ~ te " erme na- l toplanarak Türk - Alman dostluk mua- ananemize de uygunduz. Siyz•etimizi-.. 
• Son ~ l ı{~r~uy c ~- Al k 

1 
hedcsini müzakere ve kabul etmiştir. di~er bir vasfı açık ve dürüst olmaktır. 

<İma~>: d ed ıı:anc g~-~e man
1 

ıtKa arı Kalabalık bir kitle samiin localannı Muahede !ıB?.ırlan-rken ·-•kere 
> G uodu un vanlkı 1 _arenKŞob~y- oovb·- ı' doldurmuştu. Matbuat locasında Anka- mevzuu olan hükümlerin mC\'Ctıt teah-
no - r na - o ovıs - o rı - - radak" e, eh' Alın tb .. h"'tl . . 1 r ·k" V1 d. . G t.ı:k . 'k . 1 en ı ve an ma uat mu- u erınuz c tearuz etmeme.si hususun ... 
~ns 1 - kı3 unır - ro ~ a ısti am_etın- messilleri, kordiplomatik locasında da da gösterilen dikkat her iki tarafın 

e yaptı arı taarruza evan:ı etmışler, Almanya büyük elçisi Fon Papen ve bü- mevcut teahhütlerinin mahfuzlyctini 
fak~t kızıl ordunun kuvvetli mukave- yük elçilik müsteşar ve ateşemiliteri mümkün kılmıştır. İki memleketin mü-
metıyle karşılanmışlardır. Bu ifadeden yer almışlardı beti 'fini l d · ı anladığımıza göre ilerliyen Alman kuv- C 1 . · 1... •• aki nah se c • se?.e ~r en sonra sıyas ti . k R k 

1 
• e senın açıu.;ını mute p gelen ev- avayı gayrı musaıt kılan unsurlardan 

vmeukcrıne tarştı . glcrçe d ubsunlauvveil! erı rak arasında bulunan Türk _ Alman tecrit ederek bu neticeyi almaları her 
aveme e mı~ erse e rın er- dostluk ah d · · lı "ki f · ı · · tan · 1 d d 

1 
mu e esırun ruznameye a - ı tara ın genış ve mütekabil anlayış 

deımr eHsınıe h ldıaemhıy ek'tubr ~=1.kaınış1ar- narak tercihan ve müstacelen müzake- zihniyetiyle mütehassis olmaları ve kar-
. r a are a u ısı amet er- · · t "st" R · b h ı ki · · • de Almanlar lehine inkisaf e!:nektedir kresı ıs enmık, ırb.ul cdiısl . u_ ususu reye Işı ı. ı ıtımat doguracak sebepleri ~rih-

MEYDAN MUHAREBESİ · oyın~ş.ve a .. e ınıştir:. .. e~d~- bulup çıkarmaları sayesmde 

Y
. , R bı·-· .. . Harıcıye vekili tekrar kürsuye gele- mümkun olmuştur. 
ınc us te ıgıne gore eskı Polon- rek metni ayrıca bildirilmiş olan bey - B ihn. ti "st"kb ld d ·k· yanın cenubu şarki b'"lg . d B eli . a u z ıye n ı ı a e e ı ı <Uem-

mevkii ci ar nd "k" ta ~af es~. ~-k ro natta bulunmuştur. Sık sık siırekli al- leket münasebetlerine hakim olmasını 

1 
.. 

1
.. k v \ı a_ 1 1 'd ~yu md o- kışlarla karşılanan bu beyanatı taltiben ve daima' bu hareketten mesut netice-

or u uv:-e erı arasın a mey an Cümhuriyet Halk Partisı müstakil grup ler elde edilmesini dilerim. 
muharebesı başlamış bulunmaktadı_r. reis vekili Ali Rana Tarhan (İstanbul) Bu muahedenin tchakkuku için sarf-
Burada cereyan eden muharebelerın Hariciye encümeni ra~rto··ru·· Muzaffer edile . . h ti . tl 
R 

ı k · d k b'' .. - ~ n mesaıyı a p memnunıye e 
us ar no taı nazarın an ço uyuk Göker (Konya) general Cemal Mersin- kaydctm"ş v c·· h · · t h··ı-u •t'nl b · h · f h · b 1 d • ·· 1 ' ı. e um urı> e u . r.-
ır e emmıy~ ı _ _aız u un uguna_ şup- li ( çel) ve Feridun Fikri (Bingöl) söz tebrik ettikten sonra demiştir ki: 

he yoktur. Çunku Ruslar buradaki mu- almışlardır B ük k ff k ti · 
h b 1 

• k b "kl · kd" d T · - u Y se muva a ıyc . enn sırrl 
arc e en -ay ettı erı ta ır e ar- B ALİ RA-NA TARHAN""' T"" k ·11 tin" M"ll' S .f· t f d ı · rk f d ·1 ı- k 1 Al · "-" ur mı e ın ı ı ' ı e ra ın a ııar-

nopo ısdı 
1
ame ın ~:~?ece .

1
° a~ Ü BEYANATI sılmaz bir imanla birlc;:-niş olmasıdır. 

~a~d ar u arı ce~u Si 0 ;:kya ı e ~ma Ali Rfuıa Tarhan 15 haziran 1941 de Dün gibi bugiln ve yarı~ icin de en bil-
. ota a~a _aras~ı; a k 0~ t Yk.~e d aca- Ankarada imza edilerek heyeti umumiye yük kuvvet menbaımız budur Tli.rk 

r1 ısk .nba o7gOrOuk"lır çıt ınl_kı be_ş hı ed etnkve ye arzolunan Türk - Alman dostluk mu- milletine iyi günler dilerim. 
n rı en ı ome re ı ır u u ıs- ah d · · ·· t kil b · 11 • GENERAi CEMALiN mını ihtiva eyliyen oldukça mühim bir nic .. es:nli 1 mkusda 'ştir~ukiun tasvıp et gi- BEYANATI, 

h d k' R k tal · k'l soy vere emı . fa ." a. 1 ka us ı arının ~en çe ı me- - T;,ı;vip ediyoruz, cünkü bu mu&· General Cemal Mersinli (içe!) mü-
crıne 1.m n v~rmcden ~nları tam.a- hede Türkiye harici siYasetinin takip zakcre mevzuu o)an muahedenin hüJtü .. 

men esır __ vey~ ımha edebıleceklerdır. ettiği emniyet ve iyi münasebet esasla- metin Büyük Meclis tarafından v.rilen 
Ve bu mumkun olacaktır. Aynı zaman- rına uyl(lmdur ve mevcut taahhütleri· direktif dairesinde tam bir livakaıle yü
da MoldavY"'? 1':' şimalinden Çerooki mizi mahfuz tutmaktadır. Sayın arlro- riidüğüne parlak bir delil olduğunu söy-
ve Tarnnpol ıstıkametinde taarruz eden d ı b h d Tü" k Alnı- il M - 1 List o d il . h k t' aş ar, u mua e e r ve an m - !emiş "" demistir ki: 

. arcşa r usunun erı are e _ı- letJerinin sanıimiyetle e1c1e vermelerini. O d' k ·f 'd' A · ---' nın kolaylaştırılmasına d• hızmet etmış bı.rbırın' . ~ ı'tun• atla bakmalannı •·tihdaf - ıre tı te su ı ı: zız y-uu-
1 kl rdır ~ ~ muzun ııelameti, hükümetimizin karaı 

o aca a · di ·· f ı ·· · 
B bakund B d

. hr' . d e yor ve musterek men aat er uzenn· ve hareketinde serbest kalması, macera 
u an ro ı şe ı cıvarın a- d d t ·· ·· ·· ı ı t ki bu meydan muharebesinin iki taraf c os ça gurusu':' an aşma .arına yo pe,inde ko,maması, hiç bir devletin 

. . d b .. ilk b" h . . h . 1 açıyor. Bunu tasvıp ve aynı zamanda maksadma ilet olmaması ve yann ola-
ıçın e uy ır e emmıyeti aız o - • ti ka Jı s Re d ğ d .. h k • memnııoıye c rşı yoroz. ayın - cakmış gibi ilet bazır olmasL 

b
u udn k~ şupuhe yob t

1
ur. Bb~~~ ragmhen fik Saydam hükümetini bu l(tiz"1 ese· Bınru ıu düstürle ifade e~:...:L • lçe-

ura a ı m are e er utün cep e · d d ı t b 'k ed k ·· Jükl u ... .....,. • h b 1 . . k ·•n b' k rın en o ayı e rı er en guç er ride baMf d.,arıda b8l'lf 
mu are e ennın anca "' ır ısmını ve tehlikeler yüklü dünya şartlan altın· . '. • • .. . 
ihtiva etmektedir. Asıl ve kat'i neticeli da .11 ti . • f '·-" ı.-- 1 d Kiınsenın topragmda ırozlimliz yok• mı c mızın ey.... ça.,_,,ua anın a- ~- F- '--t ı.· • d · --' 
muharebelerin, daha büyük meydan . d"J • ·-· """ ımsenın e azız y-uumuza 
muharebelerinin . daha. şimaldı;ki cep~e ım: ~ı;:·· GÖ iN d~~sma dayanamarız- Bu ~lan 
kısımlarında verilmesıne intizar edil- BEYAN~ KER ıroz. ö'.'unde tutarak lna-iltere ile ıttifak 
melidir. Çünkü her iki taraf ta büyük etmiftik. Batta yurdmnUZ1111 oelimeti 
kuvvetlerini halen şimal cephesinde Hariciye encümeni mazbata muharri- gayemizdir. Batka hiç bir mkaast ıra. 
toplamış ve harekete geçirmiş bulunu- ri Muzaffer Göker büyük bir ehemmi- zebniyoruz. Bu iki seneye yakın bir müd 
yarlar. Bu cephe kısmında da şiddetli yeti hftiz olan dostluk muahedesine iş- det zarfında barp smırlanmıza kadal' 
muharebeler bildirilmekte ise de bekle- tirak ederek demiştir ki ' ıeniılemiıtir. Tilrkiye - lngiltere anıun
nilmekte olan büyük meydan muhare- - Bu muahede bu harbın başladığı dakl lttifakhı ıözetilen gayeye uıdık 
helerinin başlamış olduğuna dair bir işa- tarihten beri bazı anlaşmazlık!ardan do- kaldık ve kalacağız. Hi.dbeler göoter
ret yoktur. Önümüzdeki günlerde kat'I layı sarsılan Türk - Alman münasebet- mittir ki fuoatlardan istifadeye ı;altfma• 
neticeler verecek mühim meydan mu- !erinin samimi mahiyetini iade etmek, dık.Bu sırada bize bir dost eli uzandı.Oy 
harebelerinin verilmesine intizar edi- itimat ve emniyet havasını hi.kim kıl- le bir dost ki tarihte b ize ıilih çevirme
lebilir. mak arzusundan doğmuştur. Mevcut miftir. Ve belki yakın mazide ıilih ar-

Yani halk cephesini önee garo dev
letleri muhafawk5rlan sabute ederken 
1939 yazından sonra Rusya sabote et
meğe ba~ladı. Ve halk cephesi hezime
te ui!radı. Mister Edm avam kamara
sındaki nutkunda eski halk cenhesi
nin ihya edildiğini anlatmak istiyor. 
Tekrar 1935 senesi vaziyetine dönül
müştür, diyor. Yani Nazi ve faşist alevh
tan bi!tün unsurları Almanva ve ltal
yaya karşı bir cephede toplamak isti
yor. Bıı un.urları birleştiren tek bir 
nokta Almanya dili;manlı!!ıd1r. Bunla
rın hepsi nazili~i ve fa•istli~i karsıla
rında en büyilk tehlike olarak ııörmek
tedir. Binaenaleyh sosyalist demokrat 
ve komünistler bununla mücad•leve ea
ğırılmaktadır_ Bu nr~"Mlm etrnfında İn
giltere, Amerika, Hollanda, Polonva ve 
diğer bazı devletlPT tntılanmıs bulunu
yorlar. Filhakika tn~iliz horioiye nazı
rının beyanatını Amerika devlet achm
larının beyanatı takip etmMir. Hollan
·aa kraliçesi beyanatta bulunarak Rus
yaya tesanüdünü bildirmiştir. Polonya 
başvekili karşısında düşman olarak 
Rusyayı değil, Almanyayı gördüğünü 

rici siyaseti yeni bir buhran içine atıl
mış ve bir defa daha istikamet deiiistir
mek mecburiyetinde kalmıştır. Bilindi
ği gibi Almnnva. Ru<<ya ile pakt imza et
meden evvel Japanya Rus aleyhtan idi. 
Pakt imzalandıktan sonra Almanva Ja
ponyayı beraber sürükledi. Evvela Ja
panlar üçlü paktı imzaladılar. Sonra 
Rusya ile bitaraflık paktını akdett'ler ... 
Şimdi fae Japonya yine Alrnanyaya 
ayak uydurmak için Rusya ile ''"ki dü•
manlık münasebetlerine ııeri dönmeli
dir. Fakat bu defa böyle bir adım at
makta eskisine nazaran daha büyük teh· 
Lkcler vardır. E:Jdden Japanya Rusya
nın rakibi iken demokrasiler ve bilhas
sa Amerikn ile Ru!"va arasındaki müna
sebetler de gcrııindi. Halbuki bu'!iinkü 
va7jyette Amerika, İnı!lltere ve Rusya 
arasında bir cephe birliği kurulmakta
dır. Her ücünün de Çin siya•eti birbi
rine uymaktadır. İşte bu sebepledir kl 
Japanya çok nazik bir vaziyete düşmüş
tür. 

Londra,25 (A.A) - Avam kama· 
rası bugün bir gizli celse akdetmiş ve 
ticaret filosu "-'BZiyetini müzakere eyle
mİ4tİr. S .. nıldığına göre başvek.il avam 
kamarasında bu })ususta tam izahat ver-

Romaııyndan Purut nehrini geçmiş teahhUtlerin mabfuziyeti ifade edilerek kad&flığı etmiıtir. lnsanm baytaında 
olan general Antonesko emrindeki Al- lttifaklarımıza muhalif bir va>.lyet arz- unutulmıyan, 00Jmıyan ve söruniyen 
man ve Rumen ordularının harekatı etmediği ve etmiyeceği metinde tebarüz iki habra kalır: Bunların birincisi mek• 
hakkında fazlaca taf.si!At verilmemekle ettirilmiştir. tep sıralarında ötekisi de barp sıralarm
beraber hususi menbalardan alınan ha- Bu muahedenin dünya buhranı baş- dan kalan babradır. tkl memleket öte
berlcre göre şimdiye kadar Rumen kıta- ladığından beri Cümhuriyetin milli si- denberi silah arkadaflığiyle ve ııeçen 
!arı Purut nehrinin şarkında üç mühim yasetine uygun olarak kurulduğu gün- büyük harplenberi harp arkad&flığı ba
köprü başı elde etmeğe muvaffak ol- denberi bir anane halinde takio edilen tıralariyle birbirine bağlıdır. 
muşlardır; Al~anla~ diğer .. m_uh_ arebe- siyasi prensiplerle ahenktar olduğunu Harhın bugünkü şekli, Memleketimi-

~övlemişlir. 
Diğer tarnftan Almanva da faşist un

surl~ rı et'refrna tonlamnlct.,.cl1r . 
fSPANVAD>\ NUMAYtSLER 
İspanyada Almanvanın Rlısyaya kar

şı harekete ııecınesi bHvük bir memnu
niyet uyandırmıştır. 1.<t>anva Avrupa 
harbı cılcmazdan önce bu ideoloii mu
harPbesinin en si~.ietlic;ine sahne ol
mu-tu. Ve general Frnnko nihavet fa<ist 
dcvl"'lli'i"'" ynrrlnııivlPdir ki zaf .... ,..ini ka
zartdı. Harp çıktıktan ronra Almanya 
ile Rusya ara"1nda bir nakt imıalanma
:--:ı fcmanvada haval suk·11tu uv~nd1rmıs
tt Stmdi ise İSTtRnvollar ft lm?nvavı 
krnOic:ine vaK1~tın11lrlan VP. \:P.ndisine 
la)"k bir c~nheile gömıekt•dirler. 

Gelen habnlere PÖre Madritte lnl?i
liz elciliöi önündP fac:i~ İ5'J)anvn1 (tenr
leri tarafından nümavi<ler yanılmıs. el
çili:"1in penr4 rf'l",..i k1nln11~. otomobille
ri t:::ıh."";n rrli)mi~ir. 

AM"Pnll<A RTTSV,O..YA 
YARmM FnF:CFT< 
Amerika reisicHmhunı Rusyava yar

dım v5~ 0ım;<lir. Fakat vanıhrik yardı
nı1n mııh1v~i hPnii7 bP11i de;iltlir. Ame
rik:ı cümhur reisi ne bunu bilmedidini 
söv1emi~+; ... Amerikanın Rusyaya mü-
essir yanl ... :rıda bulunun hnlunmıyacağı 
Jc ... otn•:1n:n vazivetinP ba~lıdır. 

B_ Rıı,.;velt ea7r.:f P,..iler fnT'llaııt1"=1nda 
Amrrikanın Snvyetl~r" lmkAn d•hiHn
dP. olEt!l varclırrıı yan~,...,~nı sfi,•lPm1t:fir 
Faka't hu varn'"''n ).Rl"'n muh:ırPbelP
rin cl"revan Pttii'1i ~ah~vn varm~~ı ol
tlı.ıkı:a uzun bir znm"n~ ihtivac t:JÖ~Prir 
Arptt,..;lc., ~"'"'V,,.+ krPrHlerini SPrhest bı
rakın•c;tır Ve Sovvrtl"'r bununlR. t~bit 
Amerik-:tdan ham mAlzemrci :ı1~~kln1'
dır. v" J\"Tll"'T'iltn }'l~ikiinııı.ti fi" bnnun ih
r:ıc1nn mi\sn:ıc1~ rrlı"'r 0ktir. Fcl(~t? Ruz
vPlf ı, hı v:ınnt·n-la ir~r ve iare lcanu
nunnn S •vevet1Pr l·>'hrnp (I"' t~•hik Pcli
lrceöi ;ı t .. "=ıJnı~·nnktnrlır. R. RııT.VelHn 
b•ı 1-ı' 13 hPkle:nP~i tercih eW~i. dii
sUnmek vn umumi efkS.,1 t;,rlmak mec
burJvrtini h•t:c::~tF1ri !T',.l,.,ı,.1 ... .,'lct1r. 
JAPO~ANJ'il VA7İYETİ 

miştir 

RUS - ALMAN HARBI 
Rus - Alman harbı hakkında gelen 

haberler henüz hareklltın inkişafı hak
kında sarih b:r fikir vermemektedir. 
Her iki taraf ta zafer iddiasında bulunu
yer. Fakat Almanlar ~nlaşılan eski usul
lerine sadık kalarak ilk günler zarfında 
harek~tın inkişafına ait maHlmat ver
mek i<teıniyorlar ve tebliğlerinde büyük 
muvaffakıyet ve zaferlerden mühim ola· 
rak bahsediyorlar. 

Ruslara gelince : Onlar daha vazihtir· 
ler. Bazı noktalarda şiddetli mukavemet 
gösterdiklerini ve Almanlara ~i:ır zayiat 
verdirdiklerini iddia edivorlar. Bazı 
noktalarda i•• geri çekild:klerini itiraf 
edivorlar. 

Ruslar tebliğlerine nazaran üç gUn 
zarfında 374 tayyare kaybetmislerdir .. 
Bu müddet zarfında tahrip ettikleri Al
man tavvareleri ise yine kendilerine gö
re ~Rl dir. 

BEYAZ - KIZIL RUS İHTİLAFI 
YOK.. 

---- ·----
Aiman. ı . us harbı 

KARŞILIKLI TAARRUZLARA 
DEVAM EDiYORLAR 

Berlin,25 (AA) - Şark cephesin
deki muhasematın üçüncü gÜnünde Al
man 'muharebe tayyareleri dü~man de
mir yollan ile lokomatif ve vagonlanna 
karp tlddetli hücumlarına devam et
mişlerdir. Şarktaki harekata i!JtirBk 
eden Alman hava kuvvetleri karada ce
reyan eden muharebelere de müdahele 
ederek bir çok. noktalarda düşmanın 
mukavemetini kırarak kıtalara yol aç
mışlardır. Tayyareler keşif harekAtına 
iştirü..k eden kıtaat Alman cephesinin 
cenubundaki vaziyetten haberdar etmiş 
ler ve düşmanın müsammen mukabil 
hücumlarını kırmışlardır. 

Stokholm, 25 (AA) - Finlandiya 
menbalanndan gelen haberlere göre 
Alman pike bombardıman tayyareleri 
Leningrada ağır bi:: hücum yapmışlar 
ve şiddetli büyük yangınlar çıkarmış
lardır. 

HABEŞ i STAN u~ l 1BY lOAKI 
HAREKAT 

! de tak ti ki t k t J kaydeden hatip demiştir ki' er ıp e ı en para.şu ÇU ı a ar zin cogr· afi vaziyeti siyesetimlıin dürliat-
t 1.. ·· R h b d d ta b"k - Muhtelif zamanlarda bu kürsüden a ma usu unu us ar ın a a t ı a l""" ·· ·· ·· ·· lı h d · 

b 1 1 dı S 1
. . .. yapılan konusma)nrda her vesile ile te- ugu goz onune a nırsa mua e enın 

aş amış ar r. ovyet teb ığine gore . ·· 1 ı ·· k '- bul"" d 
S t 1 

. . .. if al . . bnrüz ettirilen milli slvasetin istinat et- mus dCe en muza ere ve x.a un en 
ovye er erının un orm ann• gıymış d ··ı f d k b"li o·'-k b 
ıd kı hald f k la 

- h l" d !ini v~ yurdun bütlinlül<Hnü kayıtsız ve zarar egı • ay a çı a ı r. h< at u-
o u arı e u a grup r a ı" e _,_ ı b h d il d · 
cephelerin gerilerine doğru paraşütçü- sartsız mahfuz bulundurmak ve baska- yduru ursa u1• muat. : de .. . ': .. e azız Byur-

1 t lm 
• b l t lBTının da istiklSl ve bütünlüi!üne hür- umurun se ame mı uşunuyoruz. aş-

er a ı aga as anmış ır. k h' b" f ·· · -------"' met etmektir. Muahedenin birinci mad- a ıç ır men aat gozctmıyoruz. 

B. RUZVELT.~IM~N· RUS 
HARBi HAHKı~OA B TA~1RF· 
LIK KANUNU TATBiK ET· 

MIYECEK 
Vaşington 25 (A.A) - B. Ruzvelt 

Rus - Alman harbı hakkında bitaraflık 
kanununun tatbikini ilan niyetinde ol
madığından Amerika birleşik devletleri 
vapurlarının Adivostoka eslaha taşıya
bilecekleri resmen bildirilmiştir. 

Sorulan bil' suale cevaben bu beya
natı yapan B. Sumner Vels B. Ruzvel
tin şimdiye kadar tesbit ettiği harp mm
takalannın pasifik mıntakasını ihtiva 
etmediğini söylemiştir. 

----- ·---
flPılLk~DIYA MECL'SI IWI 

DEFA GIZL! CELSE AKDETTI 
Helsinki 25 (A.A) - Finlandiya mec

lisi bu akşam gizli bir celse akdetmiş
tir. Bu celse yarım saat sonra tatil edil
miştir. Mebusan meclisi saat 21,30 da 
ikinci defa olarak gizli bir içtima yap
mıştır. Vakıt gece yansını ııeçtiği halde 
celse hala devam etmektedir. 

desinde tasrih edilen ve Tiirkive j]~ Al- Ve unutmuyoruz ki Yurdumazmı ııe-
manyanın karsılıkh olarak i~tiklSl ve limeti için asıl ııüvendiğimiz kendi öz 
masnniyct]crine hiirmet cdeceklorini kuvvetimizdjr. Bu kuvvet milletimlzin 
tasrih eden hüküm bu fübarla milli si- sanılmaz birliğinden, ordmnuzun yiik
yasetimize uygundur. sek kudretinden, Büyük Meclisin ve sa-

Türkive cüm huriye ti kimsenin al ey- ym hükümetin dürüst ve uzağı ıören 
hine müteveccih bulunm1yan anlasma- siyasetind e, bu siyaset ve kumandada 
lariyle harbm sirayet sahasını tahdide tanınmlf kudretinden (tiddetıi alkı.•lar) 
ve milli emnivetini temine calısırken ve en nihayet bütüı. b u id are uımırlann 
bu anlaşmalardan haric kalan devletler- milletimizin birlik yürümesinden ileri 
le de normal münasebetler ve dostluk gelir. Biz asd bu muhteıem b irlli'e gG
havası inkişaf ettirmek taraftarıdır. veniyor ve emniyetle baktyo"1%. (Bravo 
Türk - Alman milletleri arasında sağ- sesleri ve tiddetli alkıılar) 
11111 111111111 111111111 11 11 il il il il 11111 il 11111111il111111111 11111 1111111il1111111111111111111 111111 il 11 111111111111111111111 

A vrQ.pa ile ticaretimiz 

On beş güne kadar kara 
yolu yeniden açılıyor 

İstanbul 25 (Yeni Asır) - On beş 1 aktarma suretiyle yapılacaktır. On be~ 
güne kadar Avrupa ile kara yolundan ~n? ~adar ın_~vasalanm bu ş~kilde te
muvasalanm yeniden muntazam şekilde mınını mümkün kılacak tertibat alın
başlıyacağı bildirilmektedir. maktadır. Bu suretle, Alman - Sovyet 

harbı dolayısiyle kapanan Tuna yolu 
Meriç üzerindeki köprünün tamiri yerine ihracatımızı kara yoliyle yapmak 

uzun silrceeğinden, şimdilik münakalô.t kabil olacaktır. 
ııı mı m 11111 111 111111111111111 n 1111111111 1111111111111111111111 111111111111111111111111 ili ili 1111111111 111111111111111 ıııı 

Çimento f iatleri yeniden teshit olundu 
Ankara, 25 (AA) - İktısat veklile- A - Normal Portland çimentosu dök-

tinden : me 16.20 torba 19.17 .. 
1 - 31 mayıs 1941 tarihinde meriyete B - Çabuk sertleşen Portland Süper-

giren 4041 sayılı lronunla vazedilen is-! siman dökme 19.20, torba 22.17 

Alman • Rus harbı karsısında Japan
ya henüz vaziyetini tayin etmemistir. 

--~~ FilJınl-ika bu hanı üzerine Jaııon ha-

Londradan ~elen haberlere göre eski 
Romanof hancdan1nn mensup birisi 
Londrada bir beyanname neSl'ctmiştir .. 
Bundan anlasılacai'(ı gibi beyas Ruslar 
ve eski Çar hanedanına mensup olan bu 
zat beyannamesinde müşterek d~an 
karşısınd. Kızıl ve Beyaz Ruslar ara
sındaki ihtili\Oann kalktığını ve iki ta· 
rafın da avni saflar arasında bulunduk
larını bildirmiştir. 

Kahire, 25 (AA) - lngiliz orta 
~ark umumi kararR8-hının tebliği: Habe
şislanda ve Libyad:ı hiç bir deği.lik yok 
tur. Suriyede sağ cenah bölgesinde Şam
da süki"i'l hüküm sürmektedir. Gatana
dan !tİmale do~ru ileri hareketlerine İn
giliz kıta1arı dün Vişinin dokuz tankını 
ve zırhlı otomobilini ele. geçirmiılerdir. 
Merkez böl(rrısindc l n~ili~ ve A vustura1-
ya kıtaları Merjaum ve lmbaleasakiyi 
yeniden i•gal etmişlerdir. Sahil bölge
sinde lnviliz donanması Damru mınta
kasında Vişiy mevzilerini bombardı
man ederek Avusturalya kıtalarının ile
ri haketeine fe.a1 _bir surette müzaht>ret
te bulı>Dll>Utlardn. 

Helsinki 25 (A.A) - Müşahitlerin 
intibama göre Finlandiyanın bu~ünkü 
vaziyetini idame etmesi yakınlarda im
kansız bir hale gelecektir. Sovvet tayya
relerinin mütemadi surette Finlandiya 
arazisi üzeriııde uçmaları He1sinlcideki 
Sovyet elrili~ine mensup kaılmların 
dün Helsinkiyi terketmeleri H 0 lsinki 
ve Utti tayyare meydanları ile Turku 
ve Apoersranta şehirlerinin bombardı
man edilmesi Finlandiyanın bitaraflık 
hattı hareketini daha uzun müddet mu
hafazasının giiçlüğiinü ııö•terir emmare
lerdir. 

tihl~k vergisi dolayısiyle memleket da- 2 - Çimento satış şartlan hakkında 
bilinde imal edilen çiıne,ııtolann toptan 12 mart 1941 tarihinden itibaren meriyet 
~tış ~şi? ~iatleri aşağıdaki şekilde tes- ı' n;ıe'."kiine giren hükümler aynen ca-
bıt edilmiştir : n dir .• 


