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Surigede 
Beyn-il bombardı

man edildi 
Vişi 3J A. A. - Kes 

mi tebliğ : 

Ingiliz kıtaları Tudmilr 
mıntakasile Şam civarında 
gayretlerini arttırmışlar • 
dır. Son günlerde 
mühim takviye kuvveti 
alan lngıliz tayyareleri 
d.. b un sa ah Beyrut şelırini 
bombardıman etmış ve Ho 
Kemiser General Denzin 
apilrhma111 yıkıimışllr. 
Ôglt:den sonra yapılan 
bombardımanda bırçok ev 
:er he.rap olmu~ıur. S .vil
derdeu olu ve yaralı var· 
ır. 

Fransa 
"' '--'ovyet Rusya 
lie ·· munasebatıuı 

kesti 

b .. Vışi 30 A.A. iyi ha 

f
.-r alan salahiyetdar mah· 
•:le .. V S gore işi hükumeti 

til·ov~et Rusya ile dıploma· 
rn•lnos .. betl . k . . V . ... e' anı esınıştır. 

ile s· ışı ' AA. Rusya 
ıyası ·· k .1 . munasebetleriıı 

esı ınesı ·· · 
cede . 'buzenne dün ge· 
L> 

11 Jh ar .. n bLlradaki 
"-US S ' k eıarethaııesi ask"'rİ 
ordon alt 1 

ı b .na a ınmış veRus 
e nları d k t. k b a sı ı ıır müra· 
a ~ye ko 1 

Rusla" d u ~uştur. Buzı 
lab· a ay111 muameleye 

ı tutulmuşlardır. :..,.._ ........ d•• G9 Gı:ıs!Sl 

Un biı h - ( 

ti\01• • og e yemeği ve -
ıştır. y k w 

Şuk .. K eme le Tugbay 
ve ~ülk"anatı~ ile askni 
ve p . ı erkan, Belediye 
l artı k' ~tını er anı hazır bu· 

U~tur. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Almaı, teb
liğine cevap 
Rus tebliğine göre Alman 
lar 6 günde 2500 tank 
1500 tayyare Kaybetmiş -
Rus zayıatı 850 tayyare 

ile 900 tanklan ıbaret imiş 
Moskova 30 A. A. -

Kızılordunun resmi tebli· 
ği : 

Motörlli kuvvetler ara· 
sınd~ki muharebeler kütle 
halinde ve şiddetle de -
varil etmektedir. Almınla 
rın bütün cephe boyunca 
yarma teşebbüsleri yalnız 
geri püskürtülmekte kal • 
manı:ş fakat tank ve hava 
kuvvetlerimizin aı ka arkll 
ya yaptıkları hücumlarla 
büyük bir kısmı imha edil 
miştir. 

Kolay zafere alışmış 
olan Hitler ve arkadaşları 
dün neşrettikle tebliğde 
kendi zayıatlannı yalnız 
150 tayyare oluak göster
:ııişlerdir: Alman tebhği • 
nın Lu yalanları tekz~be bi 
le değmez. Hakikatta va· 
ziyet tam&::nile bunuıı ak· 
sınedır. Almanlar cephe· 
lerde 170 fırkadan tazla 
asker tahşid etmı~lerdir. 
tlunlaruı uçte bırı mo .or· 
ludur. Almanya, bırsı:ılar 

gıbı harp ılan etmeden hu 
cum eyleınıştir. tlu sebep 
le Kus ordulcarı mubare · 
lıenın bırnıcı, ıkinci, üçün 
cu ve hatta anca" dorJua 
cu gtiuu Alman ordularile 
halukı temas temin ~de • 
l>ıimışlerdır. işte b ı yüı: • 
dendır kı, Almanlar ı<ov· 
110, Grodgo, Vılna \'e dı· 
ğer şehırlerı işgale mu.· 
valtak olmu~lardır. 

Alaurnlar bır huftaJa 
yıldırım gıbı hareket ede· 
cek 1'.ıyeıı işgale karar 
vermışlerdı. Fakat hedefle 
rıne vasıl olam4aıış ve yıl 

dırım harbi muvaffak olma 
mışbr.• 

Almanların 6 günlük 
muharebelerde zayıah 2500 
tank, 1500 tayyare ve 30 
bin esirdir. 
Bizim zayıatımız 850 ltly· 
yare, 900 tank v~ 15 bin 
esirden ib.ır ettir. 

Bu muharebelerin ne· 
tİcı>sİ şudur : 

1 - Yıldırım tanrru • 
zu akamete uğrtmnşhr. 

2 - Alman cepbele· 
rinde işbirliği bozulmuş • 
tur. 

3 - Alman ordusu • 
nen taarruz hızı kal· 
maımşhr. Rus kı!ahırı düş • 
mana acı darbeler indire 
rek Sovyec topraklarını 
müdafaaya deYanı etmek· 
tedirler. 

Lemberg 7.ıe 
Minsk şehirle 
ri zaptedildi 

Atman ordusu 
Moskova yolunda 

Berlin 30 A.A - Al· 
man Başkumandanhğının 
ııerettiRi fevkalade tebliğ 

Lemberg şelıri bu sa· 
bah kıtalarımız tarafından 
zaptedilmiştir. Sıat 4,20 
denheri Alman harp bay· 
rağı şeLrin kalesi üzerin· 

de dalgalsnmaktadır. 
Berlin30A.A.-Alman 

radyosu Minskin zaptedil 

diğini bildirmektedir. 
Berlin 1 A.A.- Alman 

motörlü kıtalaranın Mınsk 

şehrini 2aptetmesi mühim 
bir muvaffakiyet sayılmak· 
tadır. Çünkü burasıMosko· 
vaya gid~n t!rı mükemmel 
bir otomobil yolunun bış 
langıcıdır. 

Bir Rus Fırkası 
daha sarıldı 

Bertin 30 AA. - Al· 
man Ajansmın öğrendıği· 

ne göre, Litvaoya ve Le· 
tonyaya Karşı şim:ıl.:ie iler 

liyerı Alm ın zırhlı lt"ş3'<
kül1eri daltık sahuforrnde 
bir Bolşevik fırkuını tı:ı· 
mıımile sarmışlardır bu sar 
mak okadar mükemmeldiı 
ki, Rus Fırkasır.ın imhası 

muhakkaktır. 

YÜZLERCE TANK 
DAHA TAHRıBEDlLDI 

Berlin 30 A.A.- Al· 
man ajansma göre, Ra· 
VJJt.t bölge:ıind6 iıerliyen 
Almıa kııaları hücum ı· 

çin hazırlanan Rus ordusu 
ıaun mukavf.'"m ~tini şiddet· 

li muharebelerden sonra 

kırmış ve yüzlerce diişman 
tankım tahrip ve 42 yeni 
havan topu iğtinam eyle· 

mişlerdir. 

Cephenin ortasında mu 
hasara edilmiş olan iki 
Rus ordusunun çenberi 

sıklnştmlmıştı r. 

Şimal cephesinde Al-

- 5 -· SON DAKiKA 

Romungada 
50J Y AHUDI KüRŞU · 

NA DlLlLDI 

Bükreş 1 A A.- Ro· 
men başvekaleti bHdiriyor: 

Ruslar bütün vasıttıla· 
ra başvurarak cephe geri· 
sir<le bozgunculuk ve kar 
gaş&hk çıkarmıığa teşeb· 

SALI 
Abone .. ,artları : 

Dahilde yıllığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 

lılnların har kelinı•· 
ainden .5 kuruf ·alınır. 

O er et :pefindir;. 
OOnD geçen sayalar 

10 kuruflur 

Rus9a 
7 milletle ha~·bet 
mek mecb'ıriye 

tinde 
Vişi 30 A.A.- Halen 

bir taraftan Romanya, Ma· 
caristan, Slovakya, Finlan 

diya, diğer taı aftan bir 
ltalyan askeri kıtasmın ha 
rekata iştirak ettiği bildi· 
rilen Rus - Alman mu· 

barebesine şimdi de is· 
panyanm bir gönül!ü kıta 

sı göndereceği resmen bil 
dirilmektedir. Bu halde 

Rusya 7 milletle harbet• 
mek mecburiyetinde kal• 
maktadır. 

Esas müdafaa 
Nerede verilecek? 

Loııdra 30 A.A -
Mü'itakil Fransız Ai~n'Jı 
Alınan hud\!ciund'ln bil· 
diriyor: 

Şırkta cereyan et nek 
te olın Rus -Alıun ınu· 

hareb.!leriııe iyice vakıf 
yüksek bir askeri şahsiyet 
Almanların Polonya . ve 
Fransada tııtbik ettikleri 

tısbiye il~ bugün Rusyada 
tatbik ettikleri taluyeyi mu 
kayesenin büyük bir bata . 
olduğunu Rus toJJrakları~ 

nın genişliği ve mesaf ele· 
nri uzunluğu yüzünden 
bu phnın Rusyada tatbik 
edılemiyeceğın. beyan et· 
miştir. 

fıu zata göre) Ruslar mü· 

him miktardı harp mılze• J 
mesine malik bulunuyolar 
Cephenin uzunluğu asker 
ve: rualzeme bolluğu kar~ı 

sanda Almanlar ilk defa o 
larak kendilerin len büyü!; 

bir kütle ile barbetmekte· 
dirler. Ruıdaırn muharebe 

yi 921 lıuJuduııun da hı J 
şarkında vermek istedilde· 
ri hakkında hi'.=bir emare 
yo~tur. 
~~171~qa,,c~~~ 

rra ı lntaları dü;manı 
durmadan takibetınekte• 

dirler. 

büs etmekte ve paraşütçü 
ler indirmektedir. 

Bunlar dahildeki yahudi 
komünistlerle işbirhği yap 
maktadırlar. Bu bozğuncu 
Jar cezalandırılmış ve 500 
yohudi komünist kurşuna 
diı:ilmiştir. Bozguncuları 
haber vermeyenler ailele· 
ri efradile birlikte kurıu 
na <lizilec~klerdir. 



Tiir k- A iman\ Bakıp wördDkça 

dostluiiu Reyhaniyede 
1 

° Dopdolu otobüsümüz· 
den neşe tuş•yor. Ayni i· 
dealin tutuşturduğu go· 
nüller bir temsil vermek 
üzere Reyhaniyeye gidi· 
yor. 

" Yurtta sutlı, c ihan •· 
da sulh ,, prensibi Türki
yede: Cümhuriyetle doğ· 
muştur. 

'' Biz, bütün emekleri· 
mızı kendi inkişafım12a 
çevirdik. .Hayali; bütün 
halkımız için yemyeşil, fe · 
rahlı bir saba halırıe k<'y 
mnktan başk' emelimiz 
yoktur. Kuvve tli bir or· 
dumuz vardır. Fakat; bu 
ordu bir müdafaa silahı • 

dır. " 
Huküınetimizin takip 

ettiği dürüal ve açık siya• 
set dilnyayı saran ve sar· 
san harp facıaları karşısın 
da uzak dostlarımız, ya • 
kın komşularımız, balta 
bütün muharip devletlerle 
dostluk ve samimiyet VP. 

karşılıklı emniyet içinde 
imkanı rrnı yaşamamız 

veı miştir. 

Taahhütlerine sadık 
kalan Türk devleti uzanan 
her dost eıini ayni samimi 
yelle tutmaktan asla çe • 
kinmemi~br. 

Verilen sözlerin yerine 
getirilmesind ki utız l ğin 
ısabeli her zamıın k .. ndmı 
ıapat etmiştir, 

* • 
* Tür!.: Alman dost• 

iuğunun yenılenmesmde 
gosterd.ğimız hüsnuuiyet 
c•han efkarıumuonyesine 
bır kerre daha şunu anlat 

mıştır : 
Turkıye, " )Urlla sulb 

cih nda sulh,, prenstbine 
sadık ve s mimi olduğu 
kadar, bu hupte hıçbir 
kimsenin loprağıııd& da 
gözü >oktur . 

Muah ~denin Büyük 
Millet Meclisimizde ittıfak 
la kal.Julü de dünyaya ilan 
etmiştir ki: 

Topraklanmızda gözü 
olmayun ve sulh içinde dü 
rüst ya~amak istiyen her· 
kesle dost olmaya ve dost 
geçinme~ e hazırız. 

Alman - Türk dost· 
luğunun yemden kuvvet • 
lenmesBe bütün cıhanm 
memnun kıııdıgmda şüphe 
olmadı~ını kayJe luıum 
hissdmıyorum. Çuııku mu 

.ahedenın ımzal ndığı guu 
denberi dunya matbuatın 
dıtki akisleri hiç bir millet 
ler arotsı muka veleleriniu 
akdinde bukadar me mnu· 
nıyet ~e heyecan uyandır· 
mamış ve böyle unıimı 
lnr ıempati ile karıılan • 
mamııtır. 

Bu vesile ile yalmz bir 
noktayı i , aret etmek vt 
bir hatır ayı kaydeylemek 

istiyorum : 
f ürk ve Alman millet 

leri cengaverlık ve tarihte 
gösteı dıkleri kalır amanlık 
menkıbeler ile yaşadıkları 
hürriyet ve iıtildaliu ken 

Reyhaniyedeyiz. içten 

gelen hir samimiyet ve 
candan bir kardeşlikle kar 
şıhyorlar. Başta Kayma· 
kam olmak üzer~ P. r i, 
Haıkevi Reislerı ve Tem· 

sil Kolu Şefi gelenlerle 
hep ayrı ayrı alakadar olu 
yorlar. 

Aolayan ve kaynKşan 

bir kütlenin neşesi orb.sın 
Ja akşamın bu kadu er· 
ken geldiğine herkes şaşı 
y >r. 

Temsili veriyor ve geç 
vakit şehre dönerken sa· 
yan R eyhaniyelilerin Bas· 
ta kaymakamları ve diğer 
arkadaşlarına, görd:.iğü· 
mUL bu sıcak hüsnü ka· 
bulJan dolayı .,teşekkürle· 
ı imizi arzediyor oe.bu kar• 
deşler diyarından ayrılıyo 

ruz. 
F. Görmen 

Aynen gönderilmlşUr : 

Bir izah 
Yenigün guete'Jİ mü· 

dürlüğüue : 
Birbuçu~ sene evvel Is 

tanL kurduğum ve ba 
şınd , .muna kad r bü· 
Hin ) • ııı .. uını yalnız başı· 
ma yazn kta bulunduğum 
~ Yeni h .. Nasrettııı " 
gaz.etesile hıçoı r alakam 
kalmadığını sayın okuyu · 
cularıına haber vermegı 

bazı esbaba b'naen lüzumlu 
gördüğümü biidiririm. 

Tarık MÜMTAZ 

dilerine kazandırdığı za· 
fer iklilerinde benzer • 
tikler bulunmasıdır. 

• • 
* Alman siyasetinin şu 

" daima şerefe doğru ,, 
cümlesinde toplanan arzu· 
nun tahakkuku için hedef ı• 
ne doğru bu ız üstüııde 
yürümek iı;ter1,en yolunda 
kendisi gibi hür ve müs· 
takil yaşamak istiyen kah 
raman bir büyük Türk. 
mıllctinin bulunauıunu as 
la görmemezlik etme01iş 

ve bu yolculuğun prnira
oıını çizerken bu varlığı 

bılançosunun dı~ında tut · 
mamı~lır, 

Bu seferin aru:asız de· 
vam edt:bilnıesiııin anc.ak 
Türk dostluğuna dayanma 
sı lazım geldiğinden teaa 
fol etmıyen Alman dev· 
let adamları bu nokta üze• 
rinde hassasiyetle durmu~ 
ve hedefe varmak için her 
zaman Türk dostluğunun 
lüzum ve ehemmiyetini 
tukdir etmişlerdir, 

Şükrü uGUZ. 

f YENIGO~ 

Moskovada llırsızlık 1 /nşaat mütı8' 
lLK GAZEi EClLER Abdülkadir Meleğe ait 

TOPLA ~TISI eve, ev sahipleri b.ıbçede k.aSQSl ,1 
Mos~ova: 30 .A.A - Ilk iken hırsızlar gırmış ve ~oğuk9u Eiitmen ~" 

gazeteciler toplantısı dün 400 lira kıymetindeki t l • oıü ı lürlüğünden : ·11 

Rus istihbarat dairesinde bisele ri çalmışlardır. V .ı • Eğitmen namıet~e''0t 
toplanmıştır. Bu müna:e· kadaıı haberdar edilen po inşaat tatbikatmdakt 

1~1 
betle b· r nutuk söyleyen lis derhal işe elkoyarak giilerini arttırmak .,e '1 

J 

istihbarat şefi Lozofski tahkikata başlamış ve şüp sun binaya olan ibtit' 
ezcümle demiştirki : heli gördüğü bazı kimse- gidermek üzere ila"e ~ 

1 
leri isticvap eylemiştir. lecek pavyon inşa':~ ~r ~ 

"Alman nazi iği tara· mesi, divarctlılc, dul~1tı~ 
S R tahkikata devam edilmek • v fından ovyel usyaya ya• ve marangozluk pıÜfl 'ti·~ 

h '- tedir. bt ptlan taarruz er .. esçe ma· suretile Temmuzun ~· 
liicııdur. Nazilerin bu lıücu• De"ne sugu salı günü snt 10 d• fi 
mu baKh göstermek 1rın J ' rıkban Malmüdürllikll ., l l . 1'

1 

reşrt:ttiği beyannamede a an ara tallb ın~ v ~ ~ ıı :::ıc ,, ıe 
büyük çapt' bir ve k ıiçük Belediye Reisliğinden 1 bat almak isti)'e~,r' 
ç•pta 99 yalan vardır.Bun uerek masura ve ge· kurs müdürliiğıine ~tJ 
lar Göbeısin fabrika! anda rekse saati ı defne suyu atları. 0~ 
im'\I eJilmiştir. Hit\erle almakta bulunanların yeni KAYIP Müd 1' 
Rı.bbentroııun bu' tu··n yalan l' · ·b AJıma nıabkı1k "' ı ı ta unatnamesı .mucı in· di ~ 
lanna bir bir cevap ver· ce belediye ile mukavde m 'ihrü n j 20 niun dı'" 
mek mümkün değildır.Siı· yapmaları için mukadde· bettim· Ye ıisini lcatbjj~ 
lere bunların yalı·ız üç tta· ğımdan eskisinin ma haziran 1.ibayetine ka· k 
nesini misal olarak verece d u müblet verilmi şti Bu yo tur· t•O 
g~ im : k .. ..

1 1 
~ KabaharnuP ,.b 

H l 
erre gor u en iizum üz~· Süıeyına*n *oğlU o:f _J '>a 

1 ! er Rus pilotları· rine bu roühlet 15 gün da 'j v 
nın fena maksatlhrla Alman ha temdit edilmi~tir. Bir marttı\ adı~~b' 
toprakları üzerinde uçlu· Binaenaleyh H41 tem· kuk zati mijbruınii lı:• 1"/ 
ğunu bildtrmıştir. Hakıkat muzun\ln onbeşine kadar ::,e- Yenisini kazdırac•l~tı1' 8 
şu şekildedir l Kanunsan i tediyeye müracaat t"derek eskisinin hiikınÜ 1°ş1'ol 
941 den ayni senenin 21 ber mucibi talimat mukave·~ Kauıharnuptallt..J bl~ 
Haziranına kadar Alman le yapmayanların suları oğlu P

8 

tayyareleri Rus toprakları kesileceği ala kadarla· Uan ··• h 
·ttl';'Jo 

üzerinde 324 defa uçmuş· ra bir kerre daha Büyük cttıni 1 

07,t u., 
!ardır. Buna muhı:llııl Rus malumları olmak üzere dıki beş medrese ~ l tu 
tayyareleri hazı anaalar ilan olunur. yapılıp oturuıınak C11''" .. 0PI 
yü ünden ve ancak 8 deh ~ icarları açık arttır. tl ~" 

Alman taaruzuna maruz lr. l Ih l•5l 1 .... Alman topraklan uzerınde .anmıştır. a ~ 1• "Sı 
uçmu ilardır. Alınan tay· kaldığı zaman bir tı:ok mil 941 cuma gü 'lÜ~ut· ..,ı1<rtlQ 

let!er bıta.raflıklarını ilan e "' yarelerı So vyet ~oprakla· vvkıfıar idarestll ~ ... 
etm ştlr. ô.ı .t r.t l.a lr d ı r .. , 

rrna ht r gırı~te lUJ - blJ ... ' atlar> ilan ol.ınu · ~ 
1 ürkıye ve Aınerıka bita· 

kilometre Jerinlıge kad.lf r afhr. füz bu memleketle· 1LAN ~d iti 
ilerlemı~ erdır. du lll ı her rıu böyle harek'!l edışJeri 1- Antayı1111; "e ~ t 
hıuıgı bir 1 • ::-ıza veva ya ılış· luş caddesi kall11 ,,;J tt 

• 1 nı nıç.ın düşm<rnlılt telakki k e"' 
lııda olınaJıg ı aşıkaı dır. inşaatı işleri lçı 'tt 

elınİ) o ruz~ t r ( ~ 
Olsa o lsa buıılıır keşıt ıçin 3 _ üçüncü misal Bo· ye konulmuş u · doli rı 
Y Plılnl "tlr. 1 2- Keşif be 

" ğaz ar meseles1Jı r .Hıtlerin 3 ı k tut• ;J 
2 - Mart a"ı içinde Tur k' d lira uruŞ bıJ 'L 

1 ınusı · ıye ne erecey~ ka· 3 - lsteklilet
1 

f1 Jı' tf 
kiyeyc ~erilen garanti ÜLe· dar vukufu vardır; bilmi· evrakı belediye ıt f 1 

rine Ribbentrop bunun Al· yorum . Fakat bu ses pek de görebilirler· ıS 1
t 

manyaya kar~ı ha mme bir tit vıkoııştu. rlıtlcruı Bo · 4- Eksiltıııe tJ~~ d 
harekdt o du !U ıu b 1 Jir· ğaızlar meselesi.ıe lit olan mnz 1941 cuın8 gt1~ t 

mıştir. Bu hareket acaba scizl~ri bakık:ata tıiç bır su· 16 da Anta".Yi ., 
niçin hasmc:nedir't Rib· reli!! u;gun cieğildtr. Bu dairesi encüıııell tı 
bentropun bu fıkrinde hiç sözlere ancak K.us siyase· yapılacaktır. 1' t ~ t~ 
aklı selim olmayıp çok tının esas perensıplerıni 5 - Mu.,a~11~ııf rı 

anlamayanlar ır.anab·ııı· r. (200) ıı· ra 73 ~ 1 
hile vardır. Türkiye bir · tl

1 

te<..·avüz uğrarsl'l Sovyet Bu babt.:r fürkiyeyi tahrik 6- lstek.tıl~ıılıl /, 
ve Türk balkının efkarı· .,odasına kayıt!•, ile 

Rusya birtcaraf kalacağını nna dair vesık J'ıfe 
d ki Al uınimıyeı;in.Je neho~ bir " 

va t-lute e manyaya K:.at. te.m. ina.tı te.,,:'.lrı' 
k · b L • tesir bırakarak taraftar .. arşı ne gıbı asma n ~ L•ır rmı gosterı~ ~ " 
harekdtte bulunmuştur~ kazanmak için uydurul· b\te ve ehlır4',,,,_. 

~ımdi sovyet Rusya mıı;;tur. raz etmeler• 
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