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BOGAZLAR EBEDÏYEN J

1 ~0~;t;;: 
TÜRK KALACAKTIR i 3~~~:tlae~:r 
Lo z an gibi 
Montro de 
mukaddestir 

Türkiye Cümhuriyeti bü. 
tün beynelmilel taahhiit
lerine .aJ1k olduju gibi 
Montro muahedeaine de 
harliyen riayetkâr olmUf· 
lur ue olmakta Jeuam e
J ecektir; lakat Bogazlar, 
Türktür ue ebediyen Tür.lf 
kalacaktir. Boga:zlann ne 
hâkimiyetinde, ne de ida
re•inde en küçük müda
hale ue ÎflÎrake müsaad e 
1oyle dursun bOyle bir tu· 
:zunun izhanna bile ta· 
hammül edemeyi:z. 

' 

• 

, 
• 

Alman tor· 
pitosu bat1rd1lar 

Ayr1ca 31 Alman 
tayyaresi 
düfürüldü 

Cephclcrdc kanh ve 
anudanc muharebe-
1 er devam ediyor 
Mo,kov.1, 21 (A.A.) -· Sovyet ist.ih

barat dairesinin teblit1. 
• 20 Temmuz. gecesi, Poloo k-Nevel, 
S1n0Jensk, Novograd-Vohnc.-k istika
metlerinde muharebele-r anudane bl;r 
surette devam et1nJ.~tir. Cephenin isti· 
kamellerinde \"e mf"rk(•zinde büyük 
m1kyasta harekdt vuku bulmaml~Ur. 

20 Ten1muz.da, ha\·a k.Jvvetler1tniz 
31 dlif1nan tayya!·f"Sin1 dü ürrnh~lcrdir 
Alti tayyarcmiz zayt olm·, tui. 

Hava kuv\ietlerimlz lialtik dl'ntzinde 

SAYI - 717- SENE 2 "" FIA Tl 
DIKXAT TAKVIM 

Heryerde 
Üdl':PtE"yt" Y1l: 1941 - Ay: 7 Gün; 203 
gOnderilen 22 - Temmuz - SALI 

3 L\'rak ger1 llicri: 1360 - TEMMUZ 9 
'· eril.me.i. Rumt: 1357 _ Cemaz1yetâhir 27 

Son Telsral Madtaumda S..1hr. Kuruttur 

' 

Rus p1lotlafl nç n§" baztrlanirken 

IV 
1 l 

!ceprhelerde vazlyet: ~ 

Almanlar iki gedigi 
hirle~tirmek istiyor 

- ---------~ 

IF=\\ ün, l\lontro mukavelen·•. 
l!:::JJ mesinin imz.a.Jand&gi g.1· 

nûn yùdonümü idi. 19vt 
Tf'mm uzunun 21 inci günü inual.a· 
nan bu muabede ile Türkiye Bo· 
iazlara, kaJ1t&1z ~arls1z hâkim ol
mu§tur. Lozan muahed~~ Bogaz
lar1n tahkimi bakkm1 Türkiyeden 
alm1~h. BüJük Harbin galipler i, 
Bogazlan herhangi bir bask1na ve 
taarrma kar§1 açlk birakmakla 
1915 .,nesinde, Çanakkalenin kah
ramanta müdafaa" kar§•SJnda ug
udùdan maglûbiJetin intikamvu 
almak istemi~lerdi. Fihak~ Türki-
7e, harp halinde oldugu zamaa yal
n1z muharip bulun dugu de.-lete 
kar~, Bogazlari kapayabilecekti; 
olif:er bitaraf devletlerin gemileri 
,.., tayyareleri i. tedilderi gibi ' er· 
ll1111t<e Bogazlar<lan ge(ebilecek· 

bir dü~man torpido 1..1 bahr l~lard1r 1 
Londra, 21 (A.A.) - Oli: 

-' , Her iki taraf1n tahminin f<•vklnde a
'!tr zayiata u(ram~ olduklarl Sruolensk 

nogazla.rt11 e ... el ve ebedî bek.çisi ve sahibi ka.Jr-ania.n Türk ordusu.ndan bir sûvari kit'a8t yuTUyû...,~·- 1 muharebes.lne ml\tealllk ul::lrak bal.1 as-

1 
keri ztrhli rûzutamJartn 12 Tem1nu.za 

Vitebsk vc Porkov'dan yap1lan kar§1hkh 
tazyik muvaffak o 1 ursa bu nJJ!l ':akada 
Sovyctlcr geri çekilmege mecbur ka)abi ir M t •• •• 1· J•• •• •• b ••t 00 

1 ~ 1 doÇu i;;ehrin yak1nlar1na kadar rnü- s ovyet - Altnan harbi dù.n man_ Fin k1t'alarm1n ileri harl•kf,tt on ronun gi aonumu u un . Alman tebligi dafaa hattnu yarml, olduklan morkc- ikü1~1 ay1na basm,~ti~, iki ta. eskisin~ nisbetle agirla~m1§1u-. Miit 

gecan a Ut an l Ani mahahl, bu cuzutamlann imha .. dd h l k l d lzmdedrr. . .. .. . ra!iin tebhglerme ve l'l"uhfehf mem- teflk kuvvetlerin Leningradm ~i-gur a e z h 1 1 edilmi~ oldugu mü\alea<lm da scrdet-1 balard_an gelen habedt·re gore cep- malindeki ~vyet müd~aa hatla-1 r mcltl<dirler. Taarruzun müteakip dev- hedek1 son ~aZtyclJ ~oyle hu'asa rma taarruz 1çm hazirlJkJa me•gul 
Lozan muahedesi ahkoîmmca gmda tezahürler yap1lm1~ ve bü · reslnde Ahnanlar, gedil:i gcni~_etrnek etmek mümkündür. J olduklan anla~1lmaktad:r. 

gayriaskcrî bir mmtaka olarak ilân tün Halkevlerinde •Montrih nün t u m en 1er ve kâ!i dereœde kuwctlerle :hn garp i;;imalde Karcli berzahmdaki AI- (De\'ami 3 üncü sayfada) edilml~ clan istanbul ve Bogazla- mahiyet ve k1ymeti etra!mda nu - tarafmdan himaye eden Dnlper nehnne 

r1n cMontrü .. de tan1nan yeni bir tuk1ar Vf' konfuranslar verilmi~ .. cr--- Jardir. Bir çok sualler. ce\'BJ>6LZ kal-vasU oJmak te~ebbûslerinde bulunmut-

hakla tekrar Türk askerinin ve tir. s th" 1• kl maktadir Acaba Almanlur, ,imdiye k•-
Türk süngüsünün h•mayesin<> gir. Bogazl~rm da1mi bekçlsi ve sa - ovye Ir 1 e- dar nehr1 geçme&e muvaf!ak olmUi-
dig-i tarihten tam bes qJ geçmek- b.. · lar m1dir" Eger g m er I.e bunun 

JAPON 
kabinesi 

G i z 1 i 
kuvvet 

> • bibi olan Tûrk ordusuna utün • • 00 J "h t · I rlnl Surat e 1 a a lçin __ ne kadar zaman arf1 Iâ11m ge -tedir. Dün ve dün g"°'"bu büyûk yurdun f'mniyct vc ;timadi, büyük 1 mi;!tr? 
\'E' mutlu günün y1ldOnümü mü • se\'gi ve saygis1 bir kcre daha tek- d • Rus toplanntn a t 1 alhnda nehrin 
nasebelil€ memleketin her buca • rarlanm1~1r. e 1 y 0 r - eçilrnesi ne kadar in!'.'an ve ma17.61ne 

~iylllna ebebiyet cnnlst1r? Bu sua.li~ 
5orulduA11 zaman hattâ Alman muh1bbJ 
olan eksperler de tereddüt etmektedir
ler ve Moskovan1n Î$gal1 imkân1ndan 
ei.iphcy<' dü~mt>~e ba~lan111jlardir. 

Dün fev kalâde 
bir toplant1 yapt1 

"V,, ordusu 
f aaliyette l~rdi. Bu kaydü~art, , ulh zaman•;· ka bl • n es·· 

da oldugu gi"b~ harp zaman1nd:.i.t 
Bogulari a(1k brraktnak dem L 

l~giliz 

Çü k .. Bo' az k1v1'arma s ulh ••ma. 
n u ' . h B .. h" d .... Dtnda tahkimat yapilmaz ve .bu ta. - j az1 m U } m eg1 

kimat agir toplarla te<;h•~ ed1l· 1 
h zamanmda Bogazlari "kJ"kJ J d 

::::· m:;.rnlerle kapatmak müm- ~) 1 er y a pl 1 
lrün olabilirdi. Kat ka t .-e sua su a 

••Yin dokülûn•e ~e, ~0ii•llardau Harp kabinesi nam1na 
llitaraf dn let gemileri geçernn-
lerdi. Bitaraflarr mem.nun d mek Cooper Uzak ~arka 
lçin mayin tarlalan ara!!lnda ge- •• d 1 k 
çitl~r 11..:akmak demek, bur":1a~dan gon eri ece 
elü~man gemilerinin geçmesm1 ko- Londra 21 (A.A.) - Kabinede 
layla. h rmak demckti. Bitaraf ge- ve d1ger baz1 makamlarda ~u de
m ilerle ve tayyarelerle Bogazdan gi~iklikler yap1ld1g1 resmen bildi
C~ttek dii §111an u suslar1 mayi.n rilmektedir: 
tarlalari 9 ras>ndaki yollan ogrene- Butler maanf, Brendan Bracken 
rek kend i amirall iklerine bildire- istihbara: naz1rhgma tayin edil -
llililerdi. Hulâ<a, Lozan muahede: mi§lerdir Lancaster dükahg1 ~an
sind~ki Bogazlar rej iminin ga~ es1, sëlyeligme taym edHen Duff Coo. 
Boi azlan cayriaskui m1ntaka ha- per harp kabinesi namma \"aziyeti 
line getirer~k esash m üdafaa n- (De.-arr1 4 ù.~cü •ayfada) 
11talar1ndan ve in1k ânlar1ndan m ah ~ 

mm h trakmak istem*ti o zaman, Boli"vyada o·· rfî 
herhangi bir <Îya î ve sevkulcey}i 
ba,k1nla Bogazlardan gir ip Îstan· )• d a r e 
hulu tehdit etmek i len bile d.,gil-
di. Daha ;mlh :tamanmda miidafaas1 

Yeniden bir çok 
tevkifat yap1ld1 

hazirlanmaml!j olan Bogazlarin 
hava deniz ve kara kuv\·e tl ('rinin 
miisterek bir baskm1 He zaph. pc_k 

kol~y<li. B<1gazlar ve J>l.anbul da1-

n1i bir tehdit altmda idi. 1 Hükûmct bir gazete 
_Türk'.y• _1~~ yihna ka_d•r._ k;n~I ve birmecmua kapab 

d1 cmm~-ell IÇUl çok te~hkel_• 0
.• L OJ (A.A.) - or Fesa·cû. 

B • l · ker1 reJinunr 'P" -
ogaz ann ga~ rrns . 1 . t hrikâttan dolay1 Lacalle ga 

tahau11nül etti; fa kat. memlekch-
1
) ane ?

1 
haftalik Trabajo Buch 

. • h . • • t' . "da eden· zetesi 1 P 
nuzw ar1c1 'tt)·ase 1n1 1 re ka atilmt§ltr. 
Ier 1933 den itibaren Avrupamn 1 mecmuasi P k 
i:i d,~ini begenmt~niye ba§lami§lar; , Ôrfi idarey1 ilân ed~n .~;~~na • 
ai lï.hlari azaltma da\ as1nm su~·a 1 me, fnth.am ve âsay.'~' .1 a e vte 

• b.l · faatme h1zmet e · düs~rck bilâki' ,iJâhlanman10 b1z- ecne 1 erm men . k 
land1<i1m Milletler Cemiyeti denî·' mek suretile me~ru kuvvetlen Yk~i 

~ · • · t k hare a len müe'Sesenin kuvvetlenmek maga matuf bir a un 
.. • Id • nun mevdana ç1ka f<!~·le dursun zay1flad1gm1 ve Av· mevcut o ugu .. 

J 

rupamn yava~ yava~ yeni bir har- r1lml§ b!.<lundugundan bahsetmek
be rlogru gittigîni i;ormü~lerdi. Ar· tedir. 
hl Türki}enin can daman "e Av- Milli Müdafaa Nazin general 
rupa ile .\,yanm ikhsat ve 3evkul· Miguel Candia, fesat harekâtm~o 
te~ bak1mlanndan çok ehemmi- sahasm1 tayin e1mek üzere dun 
Htli bir deniz yohi olan Bogadarm Coçhomba'ya gitmi§tir. Bundan 
Tiirliycuin emniyetini temin ede- ba§ka polis dün birçok kisileri lev 
t~k yeni bir rtjime tâbi tutu)ma. kif elmÎ{tir. Bunlardan diirdü Bo. 
•ma kat'i hir Jüznm hâsd olmu~tu. livya ricalinden olan blr ihtilâl 

(l>ev"1lll 4 üncü sayfada) (De\oam1 4 üncil sa:rfada) 

Japon 
sefiri 

Londradan Tok
yo y a dondü 

Sefir Londraya 
donüp donmiye
cegini soylemiyor 
Tokyo 21 (A.A.) - Ofi: J apon· 

yanm Londra sefiri Shige nutsu, 
Kamakuramaru vapuru ile bu sa· 
bah Yokahoma'ya gelmi§ ve der. 
hal otomobille Tokyo'ya hareket 
etmi§tir. Gazetecilere ·beyanatta 
bulunan sefir, istkibaldeki hare
kât hakk1nda mütalea beyan ede· 
cek vazi~·~tte bulunmad1g1m siiy-

<D<>vam1 4 üncü say!ada) 

Yunan Kral1 ln
gilterP,ye gidiyor 
Çëirçil ve Kra) aras1n
da mesajlar teati edildi 

Edenin Yunan Bat· 
ve k iline mesaj1 

Londra ~I (A.A.) - Çërçi' tara· 
fmdan Yunan Krah Jorja gonde -
rilen bir mcsajdan anla~·ld1gma 
gore Krahn cenubi Afrikadan in • 
giltereye gelmesi muhtcmeld1r. 

Çorçil. Elenler Krahnm manevî 
kun•eti hakkmda duydugu hay · 
ranlig1 izhar cttikten sonra mesa · 
jmda diyor ki; 

Muzaffer olmak veya êilmek ka. 
ranni vermis olan ing1lterede sizr 
en hararet~ hüsnü kabul gësteri • 
lerektir. 

YL1nan Krah da Çërçlle iiU me -
sai1 gondem-.i~tu-: 

s zi ve ing.Iteredeki diger bir • 
çok dostlanm1 gorcceg.mi zanne • 
d;yorum. . 

ingiliz hariciye nazm Eden oe 
(Devam1 4 üncu 1ayfada) 

ou,man çok 
ka nl1 zayiat 

vermektedir J.,oradra, 21 (A.A.) - Rus devlet mer 
kczine henü7. hiç b1r ha\'a akin1 yap11-
n1an11!jtlr. Fakat I!)lklnr\ karartma hak-
kindaki nizamnaml' hf'r 1an1andan da_ Y agmurlar Al m an h:1 büyük bir 1htimom1a tatbik edil-

Bu toplanbya bütün 
kumandanlar da 

Alman i~gali albndak1 
memlekctler V Ï§a· 
retlerile ortülüyor harckaA lina mü.,külât n>ekledir. AJArm ifal"ell \'eildigj zamon j § t j ra k 

'1' ::-ehir dahilinde bUh:n eyni~efcr ~- cttiler 
k k deniliyor lm edi!mekl<' ve herkos s1èmaklara 11- ---<>---

Çl araca tica etmektedrr. Mo>kova, normal man 1 Hariciye Maz1r1n1n 
B r 21 (A A.) - A!Jnan or - i:arasm1 hâlâ muho!aza etmektedor Ga-

d 1er l~a .... um .. ndanJigmm tebJigi; telecllerin ,.Prd1ti hnberlereb ~ore ~=: beyanat verecek 
Esrarengiz s p k e r 

vazife batinda u ar1 -?"" • • ningrad da ayn1 vaziyette u nnn1 

$ark cephesmm cenup k1smm. tadrr. Filha.kika urlinartrd'd• mai:a.- Tokio 21 (A.A.) D. N. B. Yt>ni Londra, 21 (A.A.) - Almanya
da A!Jnan, Rumen ve Macar k1t'a. zalarm her (lm muntazam8'." a~ild•&• Konoye kabine:;1 bugün Jlk defa da ve Alman 1§galI altmdaki mtm
lari•maglûp edilen dü~an: tak.ip • amelenin !abrikalarda tSllhsah a~t:; olarak yüksek askeri ve bahri ku- leketlerde l ng11iz radyola~m1 din-

akl -gul buhmduiu haber 'e ' . . 1· 1 t hd d • etmektedirlcr. Cephcnin diger k1- ll_rm • '."'• t~andanlarla mü~tcrc·k bir toplan - 1yen er1 e it e en agir ceza.ara 
simlarmda harekât muvaffakiyet- rilmektedir°iDevaml 4 üncu sayfada) (Devami 4 ~a'.. r~d~ 1 ragmen Almnn '."a,knm]afl hallan 
l d etmektedir. Muhasara Brrtan)a •V• har1.n1 dmlemcd1J<-
e evam 1 l · · · d k · lt d bulunan dü~man gruplan. 1 l H k I er1n1 1d ra ctm<'. tcn- vazgeçm1'r ~l~ni~asma devam ediliyor. Bir habcrc gore ava a ln ar1 : tir. Bilâkis Almanlar •V>nin Al-

EVRÏ SOVYET 1 man >alerinin rem•i olarak kabul 
Ç LEN · T k" • "h A L M A N ed1lmesini talep etm!ikrd1r. Pazar 

BlRLlKLERI Ür JyenJD ) a- ak§am1 Alman spikeri Fritscher 
Berlin 21 (A.A.) - Alman rad. J k • h" J • • Berlin radyosunda der.i~ir ki 

yosu 1800 kilometre uzunlugunda ta S) teh i eSJ ~e Jr erJDJll Amsterdam, Rotterdam ve Lahi-
Rus cepn~si üzerinde mücadele - b b d de b:.i remz1 ta~1yan büytik bayrak-

1 

(Devam1 t üncü sayfada) Om ar . JmanJ lar dalgalanmaktaclir. Tayyarcler 
lngilizlcrin SU ri Y C yi yine bu remzi tavyan beyanname-

Musolini 
Fi lof 

Dün Venedik 
sa ary 1n da 
konu~tular --Mülâkatta ftalya ve 

Bulgar Hariciye Na
zulan da bulundular 

Roma, 21 (A.A.) - Ofi: 

Bulgar Ba~vek ili ile Harki· 
~·e Naz1r1 buraya 1n u ,·asalatla
rm1 miiteakip Kont Ciano ile 
i:,iirii~mii~lerdir. Bulgar na
zirlan, müteakiben Quirinal 
sarayma i:itmi§ler ,.e orada 
Kra! • imparator tarafmdan 
kabul l'dilerek mÜ§arünilf'yb 

(Devaml 4 Uncù i;ayfada) 

i~galile berl arafolm u~ 1ngi1 iz tayyareleri Ie~:~:;~~d~~abah .. r kamyonl.nr, 

Kumandan Suri._ befi gündür Al man 

1 

lokomotifler heps1 bu i&a.eti ~
• maktadir. Pariste Eyfel kulesine 

Yede 0 r f î Id are sana y 1 merkezle- çok büyük bandroller asllmlljhr. 

rini b O m b 8 11y0r1 Oslo'd:i da §imeru!ifer i;arlanri. bu 
ilân etti 1 remz1 ta§lyan buyuk bandro!!rr ·-

Berlin 21 (A.A.) - D. N.B. Lon Lo~d~a ;l1_(AA.) - Ha' a i1cza· 1sùm1§11r, Prag bahçelcrinde çi\ck-
dra rady<•ou, general Wilson'un retmm c igi: Ier •V, §eklinde tanzim edilmi~tir 
Suri ·eue drfi idare iH\n (•t•igini Dün gece bir çok bombardunan ve gazetelerdede bu harf tezat ~-
bilu'rm<'kledir. tayyare:!erirniz Rhin havzas1 üzeri (De\oaml 4 üncü saylada) 

(Devami 4 üncü •aI!ada) - -Londra 21 (A.A.) Sur y<'de 
muhasemahn kesdmes1 n muta • 
rekcnin bir samimiyct f>avas1 için. 
de imzalonmas: uzcr.:w mtittefik
lerin Ya'1'1 arktak1 vaz1yet, düzcl 
mi§t1r Sur,yen n strat(•j:k vazi\·e

ti çok müh1mdir. Mc,clâ bugüne 
kadar büyük bi.r tehlike te~kil e • 
den K1bris § ma1 ingil\.Prernn ile. 
ri mvezilerinden biri oln:u~tur. Al 
manlar icin lrak ye lrr·n yolu ka -
pahlm1&l!r. A:w~nlur ancak Kara· 
deniz ve Kitfka yaoi1n kontrolünü 
elde etmek >urc'1le lraka ,.~ irana 
kadar ilerliyebilirler. 

Ayni zamanda Türluyenin vazi. 
yeti de düzelmi~tlr. Ve bu mem 
leketi !Phdlt eden lhata tehlikes. J 
ortadan k.alkJn1§t1r. ingilâ 1ju llombarallllan tay yare1er1 llir aloa ~mda 

• 



BÜYÜK TARIHI TEFRIKA:S3 

---VE---

==...-
e 

ISLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

r.._. _Y_z_a_n_: ____ Z_i_Y_A=---:;$_A_K_Î_R __ ) 

Bu kararm üzerinden biraz za
man geçl.l. Üç yüz silâhhnm muha
Iazas1 vc (Ebû Cehl) in riyal!eti al
tmda bir kârvanm (~am)dan hare
ket etmek üzere olduguna dair Me
dineye haber geldi. 

Resulü Ekrem Efendim.iz, chli is
làmdaki manevi kuvveti, mÜ§rikle
l'e bir daha gostermek istedi. Gelen 
kârvana bir taarruz nümay~i ya
p1lmasma karar verdi. En kahra
man ve silâh§ôr zevattan mürrekp 
olmak üzere otuz ki§ilik küçük bir 
ordu tertip etlL Ordunun kuman
danllgm1 (Hamza) hazretlcrinc ve 
~ancaktarllk vazifesini de (Ebû 
Mersed) c tcvdi cderek, Kurey§ kâr
vanma kar§1 gondcrdi. 

Kârvan rcisi (Ebû Cchl), ihtiyatb 
hareket ediyc-rdu. Müslümanlarm 
pusularma dÜ§memek için, as1l bü
yük kârvan yolunu terketmi§ .. sa
hildeki yoldan, yava§ yava§ Mck
keye dogru ilerliyordu. 

Or u kumandam (Hamza) da 
sahil istikametini takip etti. Müna
sip bir noktada dfü;;man kârvanmm 
ônünü kcsti. Otuz ki~i ile, üç yüz 
ailâhlmm yolunu kesmek, hiç üp
bcoïe ki b\.l~üh. bi..,. ooca.ro.t:,., uo '}"le 

metin manevi bir kuvvctin en yük
sek eseri idi. 

Biri 15 ahyor, 
Ôteki 22,5 

1 K D 

Yeni • 
çe~ni 

Her iki taraf da, derhal harp cep
hesi al<l1. Muharebeye béi§hyacak
lard1. Tarn o s1rada (Mecdî bin 
Amr Cüheni) i. minde bir zat <>rta
ya ahld1. Gayet fasih ve belig bir 
nutuk irat e<rerek, ber iki tarafi da 
harptcn Yazgeçirrr.ek için, bütün 
gayrctini sadctmiye b3§lad1. 

Bir ceset bulundu 
Iecdî, chcmmiyetll bir §ah.ii

vetti. Ne müslümanlara dü§manhk 
ve ne de mû§riklere taraftarhk 
gijstermemiye ycmin etmi~ti. Bu 
~kikle (bilaraf) hk glisterenlcrc 
( (Halif) d rle1·di. Ve bunlann siiz
lerine che.mrruyet verrnek, Arapla
rm e. ki usul vc an'anclerindendi. 

Ordu kumandani Hamza, bu usu
le rfayet etti. Harp en vazgeçti. 
Mü riklerin kârvam da, büyûk bir 
tnem.num •etlc geçip gittl. Fakat, 
Resulûllah E.fcndimizin arzulan 
yerine gclmi§ .. o otuz ki§ilik: bir a
vuç ordu, üç yüz ki§ilik kârvan mu
ha:flzlarina, k.âfi derecede deh§et 
vermi~ti. 

Bir damla bile kan dokülmesine 
lüzum kalmadan dil~manlar üzer1n
de husule getirilen bu tesir, Resulü 
Ekrem Efendimiz.i son dcrccede se. 
vindirdi, (Gazâ ve cihat) emrine 
ltaat cttikleri kadar, sulhperverane 
tllllll ve âdetlere de hürmet goste-

• 

Dün sabah Yenikap1da, Davut- gi ceplerindc bulunan muamclcli 
p~à sa.Ji.illcri onünde yap1lan yeni e\'l'aktan .anla~ùmaktad!r. Muaye
dalgaklramn civarinda bir ceseL gèi- nesini yapan adliye dokforu Hik
rülerek ç1kanlm.1§ vc polise malû- met Tümer cu.edln defnine ruh-
mal vcrilm~ti1. sat vermi~tir. 

llalbuki bir gûn evvel de birka<; Adliye Vekili dün Adliy_!!de 
arkada§ yüzm1ye geldikle · Davut- mqgul oldu 
~ sahilinde soyunup dcnize gir- imralt cczaevindcki tetkiklerin-
~~klcri 51rada dalip ç.ikma~igi. gô -,·den dônen Adliye Vekili Hasan 
rulen Hasan adu1d.ak.i genc1 b1rcok Saf' ··da· M . ~ 1 d ". • 1yu m • eucmcnc.og u un sa-
aray1p bularo1yan arkadaslan da at lô d Ad'' 1 · B . • a uyeye ge m1:; ve a~ 

poli.se haber vermi§lcrdir. müddeiumumÜik dairesin'de bir sa-
PQlis bu bak1mdan tahkikatiru at kadar me§gul olmU§tur. 

yapm~ ve bulunan cescdin; bir gün Bu sirada !stanbul Valisi ve Be
evvel aramhp bulunaffilyan Hasa- lediye lleisi Dr. Lûtfi Kl.rdar ken 
na ait oldugu anla§1lm1§'t1r. disini ziyarel etm.i§tir. 

Hasan aslan Lult-burgazl1 olup Ôgrendigiroize gôre Adliye Ve 
Gündogdu mahallesinde oturmak- kili bugün istirahat vc yaTrn ak 
tadtr. !stanbula bir mektebe girip famki ekspreslc de Ankaraya ;,tV 

tahsiline devam etmek üzere gel.di- det edeccktir. 

Yazan: 1 RF AN D 0 GAN 
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ya va.s1talar soktu. Fakat hiç bir - - Kendim için sôylüyorum Ve- l Vedia .. bu csk1 bir tasavvurdu fa_ 
netice eldc edemedi. Onu yalmz dia. Sizin yürüyeccginiz yol, tabü · kat ôldü. Bunun dirilmcsinc çah~
her aym sekizinde, maddî borçla- dcg4Jccektir. sak bile, &iz çok mü~kül mevkilere 
hm odemek maksadilc evlerinin Gcnç k1z gcnc sustu. Kenan da dü§Crsiniz. Ailenizin rizas1 olma • 
kap1sma ugrad1g1 zamanlar gore - bir sigara yakt1. Vakit epeyce iler. dan bir &yak satlc!Sma ko§acak -
bildi. Sefaletin çôkerttigi. bu a - lem~ti. Onun bu SJrada yapilacak sm1z. Bu, babamz için ne kadar 
damm hali, kalbindeki a§k1 ôlmez i~1 pek \Oklu Kallup gitmek için ay1p olur. 

1 bir mertebeye ç1kard1. bir çarc dil!~ünmegc ba~ladt. - Ya ailem buna razi ise Ke • 

Ertesi günü ilk î§i, Merkez 1 bamba§ka bir adam yaptt. 
bankasmdaki vaz~esin_~ t.~rk etme.k Maçka muhitinden ve Fakülte 
ahnU§tu. Ve bu 1.§1 gorurken, btr hayatmdan yüz geri eden bu ye. 
geoe ev'Velinden haberi olmayan tim koylü, Karagümrükt-e czarar
mesa.i arkada§lari hayretlec içinde s1z bir deli• olarak nam saldJ. Ev. 
kaJmi§h. velâ ismini degi§lirài ve bu istiha-

0 gün bir serseri gibi, ak§amla- iede bir ~k mü§külâta ugradi. 
ta kadar dola§ITU§ ve hayatmda llk zamanlar baz1 tamd1klanna, 
Uk defa Galatada bir bahkç1 mcy. s1ra arkadéi§larma rastgeldi. Bun
hanesinde raki içmi§ti. larm hepsini, gôrü§lerinde aldan-

Yeni yürüyccegi yolda fazla !TU§ olarak itham etti. cDeli Nec. 
aw,unmcge lüzum gormedi. Bir mi· lik s1fahm yav~ yava~ mu
~e evcvU:i yemin üzerine yap1- hitine sindirebildi. 
1acak i~ler mahduttu. 0 da bOyle Bu hâàise en çok Vediaya te
yaph vc ertcsi gün bir simitçi Gir etti. Vaziyeti ogrendigi zaman 
tablasi.le Karagünnfük mahallele. ç1lgmlara dondü ve ail.esile uzun 
ri arasmda dola~m.a~a b~ladJ. m.üddet kirgi.n kakh. Kenan1 bu 

Bugün o hayata atilah üç Sf!IM!- yoldan ~virmek için ~k ugrll§h, 
ye yakl3§tl ve bu üç sene onu tnekt1.1p yazd.i., kar§ISlna ç1kh, ara. 

Kenan da onu uzun müddct dü Vedia, bunu hissetmi!;? gib1 yü - nan? 
iiündü, fakat bu dü~ünü~lerini, Ve ~ûne bakh. Gozgôze gelmi§lerdi. - Hay1r sozümü kesmeyin. Bu 
dia gibi, müsbet ncticelere bagli • Ikisi de müteessirdi. Fakat bu te. ihtimalleri s1raya dizerek anlata -
yamadr. Himaycsini reddettigi. ve essürlcrdc çok fark vard1. cag1m. Siz yalmz beni dinleyin. 
alacakhrm1 Odemege ugra§t1g1 bir K1z, scvgisinin mukabeles:z kal Evet, ne diyordum bu Î§ babamz 
adamm km manen ôlmehydi. 0da1 masma; erkck, c<eledigi mazisinc için ay1p olur degil mi? Hakikaten 
i:iyle yapt1, arada geçen üç uzun üzülûyorlard1.. bi:iylc .. bir an için onlarm bunu ka 
senede her ~yi unutmaga çah~t1. - Ben artlk gitsem Vedia? bul ettigini de dü~ünelim amma 

Bugünkü 1,1u bulu~ma da ohna - - Beni bëiyle b1rakarak m1 Ke - aynen degil. Bu i§in olabilmesi, 
sayd1, içinde çürüyen mazi, silinip nan? Hic; bir efey konui?amad1k, benim eski hayata, masa b~ma, 
gitmi§ ~ay1lacakt1. hep dü~ündük. Halbuki ben bu • devlet vaz1f€lerinden birine don • * gün size ne cmclkrlc gelmi~tim memc bagh. Î!')tc bu benim 1çm 

- Ne dû§ündünüz Kenan? bilscniz?. imkâns1z. Yeminimin kudsiycti i -
- Sizin di.i§ündüklerinizi Ve • - Anliyorum çocugum. Daha çin inat. cdiyorum 1.annetme. Bu 

dia!, mektubunu ald!g1m zaman bunu belki fevkalâde haUerde bozulabi. 
- Ne neticeye vard1mz?. hisset ·m. 9imdi ben sire aradaki lir. Fakat kmk izzeti nefsim asla 
- Bugünkü yolumda durmadan imk.ânsizhgi izaha çal~ay1m ve tamir edilemez. E,>u halde ben genc 

yürümege!. sonnay1 tasarlad1gm1z bütün su - Karagümri.igün deli Necmisi ola -
- Amma ben bugünkü yolda allere cevap vercyim: rak kalayun, siz de beni unutarak 

fiiriimek nclicesine varmadun, - Ben artik sizinle evlenemem evinize dônmege ça~n. Yap1la .. 

cak ba~ka hiç bir ~Y yoktur. Bun 
dan üç senc evveline kadar benim 
bir tek ideal hayat arkada§lrg1ma 
namzet vard1. 0 da sizdiniz. Fakat 
bu namzetlerden birisi ôldüktcn 
sonra, kuru sozlerle kurulacak yu
va muhayyel olmaz m1? Hem size 
bir sual daha soray1m. Buna da 
dcminki bir tek kelime ilr cevap 
\. receksiniz: Bana, bugünkü ha • 
l'al!m1 Hclcbed kabul edcrek gclir 
misiniz? 

Evet!. 
- Bu sefer de siz yalan.sôylc -

diniz Vedia .. kalbiniz cevet. der • 
ken kafanm yokluyor musunuz? 
Bizin gibi, hayatta ac1 çekmcmi§ 
bir k1z, yann ne olacag1 mechul 
bir adamla viran kulübelerde ha
vat süremcz. Buna a~ dcgil, deli. 
lik dcrler. Halbuki benim bildi -
gim Ved:a, kollcjd-e ald1g1 terbiyc 
lcab1, ne ask1 dü~ünccck kadar ha. 
yalpcrest, ne de deli olacak dere -
cede hasta degildir. Bunun lçm. 
i;izin sôylediginiz cevet., chay1r•l.n 
maskeli bir ~klidir. 

ciw.. .. , 
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Rusyada 
Yazan: Prof. ~ükrü C ball 

Frans1z büyük ihtilâlinde de il1' 

tilâl riuli askerî kumandanh•'1 

kralivetd ve biraz da miiTteci te' 
vehhÜm-ettiklerinden ynnlarma bi' 
cer komiser terfik ede1 lcrdi. nu 11' 

sulün ilk zamanlarda millet içitl 
emniyet verici mahi;eti bilâhar• 
barbin idaresinde pck çGk aksa1'' 
hklara mahal vcrrr.i~ti. Umumiyet· 
le komi~crlo kumandan ar:is111d~ 
bizzat plân ve ha .. e'1ât hakk111d•

1 

ihtilâf çikar, ~oziinü dinlcte111iyetl 
komiser derhal millet m •clisilld' 
galcyan uyandirir ve kumandBJ.I 
azil, nefi ve hattâ bazan da idP111 

bile olunurdu. Ancak ber men1Je' 
ketin bünve ve tesl-ilâh a:vri ,.e 
kendisine .has oldt~na, ve ~a~fl) 

t· 
bu sistem Sovvetlerde cvvelce tll itJ 
bik edilerek vazgeçilmi~ vc .. irU ~ 
tckrar lüzum goriilmü oldugtl~'1 
gfüe, bundan foy<la me'mul oldllj;ll 
hedihîdir. Fakat bu tedhirin norl11~ 

111' :zamanlara mahsus olmad1g1 da 11 

'6m~~ ~ 
3 - Stalin dünkü telgraD. ra g~ 

re, hiz:za t millî müdafaa komi5e (I• 
Htb&i del. uhte l'lm~tir. En. •Il J1l 

(.Devami 3 futcü ~nfada l 
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A karahatt1nda4yük 
va gonu yoldan ç1kt1 
Bu yüzden ekspresle muhtelit katar An· 
k araya dokuz saat geç vardilar 

Ankara 21 (ikdam Muhabirinden) - Bugün Haydarpa~ • Anka -
ra arasmda i~ leyen trenlerde büyükçe bir rotar fark1 gorülmü~ ve ta
ro!tmdan yap1lan tahklkatta Mek ce is'.asyonunda bir mar~and1z 
katarina ait dort vagonun yoldan ç1karak devriimi~ olduklan ogre. 
,, lmi§tir. Bundan dolay1dir ki bugünkü Haydarpa~a - Ankara eks. 
rresi dokuz saat, diger muhtelit katar ise on saal kadar bir rêitarla 
Ankaraya gelmi~lerdir. Kazada insanca hiç bir zayiat olmam1~hr, 

Fransada komü· I 
nist tevkifat1 

ar t 1yor 
Gizli gazete ve be
yannameler bulundu 

200 komünist 
tevkif edildi 

Londra 21 (A.A.) - Ofi: Geçen 
hafta PMisde 1!00 komünist tev • 
kif edilmi§, 52 gizli gazete meyda
na ç1kanlm1§, 300.000 beyanname 
vd00.000 nsalc imha edilmi§tir. 

Darlanm \·ermi~ oldugu bir e -
mirle St. Nazaire, St. Malo, Ville-

-- ----
''Çorçil,, 
Dünyan1n en 
a g 1 r tanklar1 

olac ak 
la§e Naz1ri bu tankla
ra Çorçil ismini verdi 

Londra 21 (A.A.) - la;;e naztrl 
hâlen Îngiltere fabrikalannda top 
tan imal edilmekte olan agir piya
d<> tanklanna Çorçil bmini ver -
m!.§tir. Dünyada hiç bir ordunun 

bu kadar mülhi~ bir silâha malik 
olmarl1g1 samlmaktadrr. Bu tank -

ncuv vc S'., Georges belediye re • Jarm zirhlar1 mürcttebal1 âzami 

islcn aziedilmi§lerdir. Bunlar bir derecede koruyacak kalmhk ta ya. 

muddettenberi sol œnah !chine pilmaktad1r. Sikletine ragmen bu 

yapmak:a olduklari faaliyet dola- tanklar her türlü arazide ha.vret 

y1 1e Mzarct altmda bulunmakta ~ren bir sür'atle ilerlemek\edit·. 

kiiler. S t. Georges belediye reisi Toplan , 0n dercce kuvvetli ve a -

on sekiz ay hapse mahkûm olmu~ rabamn içinde asgarî bir ycr tut. 

tur. 
1 

maklad1r. Bir çok dü~man tank la· 

Fin parlamento 
reisinin nutku 

Bu harp bundan ev· 
velkinin devam1d1r 

kareliye kurtarmak 
lâz1md1r 

( rrnm. bu loplarm tahripkâr atc§i-
ne uzun müddet tahammül ede -

~ikcegine ihtimal \·erilmemektc • 
d1r Bu 1 onk hareketsiz bulundugu 

vakit kale vaz1(csini géirebilecek -

tir. Ba§\•ekll Çiirçil, plâ11lart mah. 

rem tutulan bu tanklardan birine 
b; ncrek \ecrübesinl yaphg1 zaman 
tankm bir laksi kolayhi(1 ile scvk 
,.c idarê edild1gini gormù,tür. 

--0----

Bu y1l 82.277 ki§ilik 
bir kadroyu buldu 
Va§ington 21 (A.A.) Ofi: Si • 

;il tayyarecilik te~k1lâlt adminis. 
.ratorü general Donnolly, son ay
lar zarfmda Amerikada pilotlar a. 
dedinin iki misline ç1km1§ oldu -
gunu beyan etmi~tir. 1 Temmuz 
1941 de pilotlarm adedi 82.277 ki -
§iye balig olmu§tur. Halbuki 1 
Tcmmuz 1940 da 41.006 ki§iden i
ba retti. 

Bulgaristan 

~ D A~M--------------------- ~ '. ' 

Hitlerle Mussolini arasrnda bir Balt1k, Koradeniz, Simol Buzdenizi, Büyük Okyanus mülâkat vukubulacag1 hakkrnda -

::ii~;~~te~i~~~~iû~k~\1:~~ ~~!i~ Filolonno aynlm1~ bulunan Sovyet donanmas1 tokri-
re Hitlcrle Mussolini mülâkatlar1 k d d 
~imdiye kadar daima Mihverin yt- ben 300 bin tonluk 270 0 Or gemi en mürekkepti r 
ni bir te~-ebbüsü arifcsinde \'uku - Il So t R ya arasmda Yazan • "\ hava da!i topu, s ha" a dari ma!<or 'I 
bulmus,hor. Almanya e ''Y• us 0 

'harp dev1un ctmektedtr. Bu mun<l!;c- I" 1 tüfengi, 4 kovan, 1 - 2 den.z tay)'.iiesi 
B~ ~i.ilâkat1n m:vzuu hakk1n - lbetle ukuyuculartmlza Sovyet Ru~ya 1 Ab•d•n Daver t:i~1rlar. ~1ürettepleri 1230 kt1tdir, 

dak1 r1vayetlere gore. Almanya • ! deniz ku\'\'etleri hakkinda m3tümat 1 J Bunlardan ba· tan~i Ka1·adeniz· :c. 
b"t" •-· tl · So t ntn jkisi Baltlk'tad1r. Vaktllc dtirt talle 0 • flln U Uil l\.UVVC er1n1 vye 1\·ermeg1 faydah buluyoruz. J 

h · h · · • lan bu gemùcrden birtnin 1;u1 uge ,.1 .. cep cs1~ ta sis edeb1lmesi için Umumî malumat: Karildig1 ~Oylenmi~ti; wn zamaniaraa 
1~gal alt1nda bulunan )"erlere ital Ku.il donanma ctcnilcn Sovyet denit., a) Ecncbi me1nleketlerde (italya'da) bunun tamlr \'e trcdit cdildigi rivay t 

yan askerleri ikamcsi gOrü~üle -1o.rdu:,;u, n1uln.eJ1f dentzlc~·c ayrilmi~ yapur1lan -.'e.1niler: edilmektedir . 
cektir. ll:inci rivavct, Almanyan1n olup bu dcnizlcrin isimlcrini t..1.~lri .Bal: 1 muhrip: Ta~kent 1939 da tes- K1zakta l z1rhh vard1r: 35.000 ton, 
S .. ·t h .· ~ . · . t1k 1''1losu, Karaden•z Filosu, $11nali lim (>dilm1~t1r 

3 
U . , 

1 8 
h 

9 O\ ye . cep C~Jne d~ha faz_Ia m~k: /Buz denizi Filosu, Büyük Okyanus Fi· 1 ::! Ganbot: 900 t.onluk oh.in bu iki gc- O m iiU.r a' ya ut tane 406 11k 
tarda lta.lyan askeri ge 1l"lhnc~nn1 losu, a'"·r1ca Dinyepcr vc A1nur nehir· l nü 1934 de tcsli1n edllin~lir. top, 12 lane 152 lik top. Y h dl.lerden servet . t d. _.. ··1r k " 4-0.000 tonluk ve 3:! 1nil sür'atlnde 

8 U ~ • IS C 1g1 YC mu a atta bu mcscle • leriylc Hnzer denizlnciC de filotiilâlar 1 b) St>\ycl Rusya'd:i y:ip1lan gemiler: iki zirhholrt daha inz<l'l muknrrc•di.r, 
lerÎDÎO yüzde 25 j 0 _. S _ ""lin konu~ulacag1d1r, \·archr Sahil müd<1raas1 da don~n1naya 2 tanc 12.000 tonluk tayyarc gemisi, Henüz t~. yyli.t c:tmcml$ ba?.l malûmata 

ü,·üncù bir rivayet te llalvan c .. 3.ittir. 4 tane 8.000 tonluk hafif knl\"a7.01', gore, 40 llâ 44 bin lon'uk b1r z hh ..ln 

betJ"nde vergÏ ahnacak nellel'il~ alitkada;d1r Bu t~hmin- _sovyet deniz kuvvetlerl cTugay• d< 'tane îOO tonluk torpidobat. . Balllk'ta, •yni t1pte b:r zirhhmn da 
• •• • • •• 1nllen b1tl1klcre ayr1lnll.1hr. 1937 ye k Ta$kent tipinde n1ut~addit muhrip, . 

e1c ~ore, i:lmanya._ ~1.ansan~n dar denlt kuv\.l'tlcri, ~lillî müdafa Bir çok büyük ve ki.u;Uk dC'nizaltl ge. Karadeniz tezgahlannda lni;as1na ba~· 
Sofya 21 (A.A.) - Stefarn ajan- Kors1ka adas1Je Savoie \'Ilayctmm K_onuserligme bagh oldutu haldc ~' lsi. laillnll;tlr 

s1ndan: ltal.ra taraf1ndan i§ga1inc müsaa ... B11~lrlc1k_5.1~un 193! de bu Komis<'rl1g AziJO miktarda ganbot, mayin tara- Ta)-·yarc g e1nile ri : 
Bir kararnamc, astcn ~'ahudi o • tIC e<lecektir. Bu tahJnini iJeri slt· b~igh b~tun deniz se-:vister:t nyrilarak 1c1, sah.il muhaftzt bot. hüctm1 botu. Hiz.mctte bir tayyare gem1si \·ardir: 

1 S - · ··d 1· kl. bir Den17; Ilarp Komi~crligi tetikil et Sovv ~·ic · Birllgi 1937 de ingiltere 9 000 ton 30 mil sür'at 22 tayyare \"C· lan ~"hasin tedi'-·e mecburiyctinde rcn cr, ur1vcn1n mu a aa .$e 1n... •-i 8 10 ·kll't 15 lk. . .k ._,.\:~ 1 . • • 
'--si J " , m~, r. u ~ ... • uici ·.inur. ,. bir · u.:hede nkk-derek 1936 tarihli lya denL tayyaresl. 11l gemi Karack•· 

bulunduklart \--erginin yüzdesini dc-~ Almanyan1n mcmnun olrna - 11938 ?~ yUk.sek ~ûritnl~1 tasdk1nc ar indra d•nJz sil;ihlar1n1 keyfîyeL bak1. n:.z'dedit. 
tcsbit ctmekted.ir, Baba vcya ana- diginl, Suriyc anla~masindan son- zec~ildigi zamnn KomiBcrlel" tleyct ,1ndan tahdit muahedcsinin ahk:lm1n1

1 
Tezg~hta 2 tayyare ge1nbi n1c-.•c\ ttur. 

s1 yahudi olan ec:has, yahudi adde ... ra Yaktn~arkta alàkas1 kalm1yan Reisi yani Ba~\eklJ olan Molotof yolda$ .abul etmi:-;;: o zainan yap1lan n1liza-; 12.000 ton, 12 tane 102 hk hu\·a daf1 . v· . h"k- 1· . t k b" 1L1 bcyanatta bulunrnui,ti~· 1 . i . cd' dilmekledir. Yahudiler, malik ol- 1~1 u urne mm ar 1 1r ay ev- " .. k 5 11 "! 1. . 1 k «re cr nehces nde 1937 de te.>p1t 1-1topu, 40 tuyyare. . . . . , . • uuyu ovye cr u r 1g1 1nem e e· ~ . _ . . 
duklart emval w cmlâkin k1.vmc .. velk1 chcmm1yct1ni kaybctt1g1n1 ti1ni7 n1l'nfaatteri1niz ·e biiyük ·az.i . n !;u progra1ndak1 genHler1 yap1nak A ltlr k ruvaz(;r le r : 

. . .. . . -· . . ' . \ - alàhiyetinl clde ctmisti: 
ti üç milyon lcvay1 tccavüz etme· iler1 surrnckted1rlcr. 'cn11zle 1nütenn!-i1p olarak b1r Okya- 2 . . _ IIizrncttc 3 agir kruvazOr \'f.lrdir a.noo 
dl'g'1· takd1.rde •·u·zdc .,,·rm1· \•e bu Bu münas<"betle Bulgar ba..:.vc - nu~ Filosun:i sahip uhnak mecburiye- 7 hzuli1lt, 35.00~ tuntuk, ton 33 mil sür·at 9 t<.111c- 180 lik nfnr 

·' " . . . "( dcd" Az• 1 ... li . • . l ar f kruvazor: 8.000 to11luk • ' ,. 1 
d k1lin1n Ron1a :-;cyahatt de nazar1 n u. .,m sura e yapmaga ça 1• 2 ,..., ., . . .. , ., ' top, 10 tane 102 llk top, muretteplcr 

miklar1 mütecaviz 0lmas1 halin e . . . . . . . . • - }<lcai.:11n1z bazl !obrikalar1n însa!lnl "'-•YY< .' e. gem1.,1, 1 .... 000 tonh.k 624 kisldir_ (Karadeniz'de bulunan ta-
dc vüzde yirm1 be~ nisbctinde ver d1kkat1 ~c>ktn1 ::;;tir. Iyi malumat a bitirlr bltirmez !llola·'J1n1z1 d:tha <,··1- 6 muhrip, 3.ooo tonluk . .

1 
· sk" · · -- '"tl .," 11 

, " J 'kl · " y ' · · • • 6 torpi f b t· 700 12000 1 k n11r ed1 n1~ t 1 gtnun1n fiUr .... ~ m m tedi.\"P edCcl'klerdir. K1vmetleri lanlar1n ."-oy ca1 t'rinC' gore. u • buk takv•ye e<l<.\ceJ...'iz \'e bu d<.·~a bu .' 0 0 · · · ton u . . t 
1 4 1 

ISO l k . L top-
o· - .1 • . . • 25 den zalti · 200 t nl k uglr op ar1 anr 1 , \~1 
iki yüz bin lcvadan a~aQ1 cmlàk go.slav topr~~lar~n1n bu·. k1sm1n1 tak\'1yey1 kuvvetl1 grmllerle yat>."lc-a- 12 c1l'nha1t1' 500 ;:,nl~k lar1 4 ta.ne 102 'Tiktir 100 t.anc n Y n, 
\er.,-ilt.rcien muaflir. alm1s olmak 1l1bar1lc vakt1lc Yu - iiz.• 12 d J 1 ' dUrt tJne su br;mt~:ua topu ~1r i 

" ·- 1·1 1 d 811ndan s11nra Sovyctlcr Birligi do- en za lJ: 1 .. 04. 0 tonluk, 2 •·ne • •. 000 "·•nluk a•1r k-·,azor 
A St 1. · •·o:slavva 11c a ya aras1n a me\· - ' 4 l\'I · r·k· - 5 - o lolo.! 6 .... Bud::ipc~tc 21 (A. .) - e an1 ~ · . · . ~. . . .. '.lan1naya ùuyük l·hern1niyet 'e1·n1ege ayin < 0 ucu: of O tnnluk leT.gâhdadir. 

3 
agir kr\l\'a7.5run d·•lta 

."J"nsindan.· eut s1yas1 1ht11af1ar <la tevarus t't !;)!\~·la:ni"', ln:'.>aatl da muinki.in inei-tcbe 6 n1ay_ 1n tartayiC'1: 400 tonltik 
'~ u """1 y 6 d J i_rt~~~I mUKf.lfllfdjr, 

IDÎ:j ~ayüa.n BuJgar1s'an bu iht1 - gi1J 1 tutrr.J._.tur. 1940 scnesi bë1~1nda • ~-ntza U ana gcm1s1. 2.800 tonluk, 
Büyük bir ka:,n1.1. Bol~vlzme scm lâflar1n },allini istcmcktedir. 1ki ~onann1a n1ün.:ttebatl 40.000 ki~1 !di. 22 hucuin bohi. l l afif k ru\·azOr lcr: 

pati güslcrcn aslen yahudi bir ta- , h J'fl ·. k . , 1 \'en i prngrani: Bu progran1 218.000 tontuk 110 ge- Hll.mette 4 hafif kruvatt;Or ,·ard1r. 
de\ let bu l Lt a a.ri_ muz .. a 'E'le \e. . . . mlyl iht1"a ed1.yordu. 811 g•m1·1ci·den k1n1 e§has, casusluk ve kundakc1li St t ik tn " ,- B11nla1 !J.622, G.800. 6.638, 6.9J4 ton~ 
hallcdccl'klcrdir. Z1yar0t1n bclkt . · .,\yel tfonanniasnnn <'n.. \e, . n- bir kts1n1, 35.000 tonluk hi· z1rJ1h da l· .. -turlar. Birinci·sinin •tir'J:tli 18 rril· ga n1ahal b1rak11tnamai<. üzcre :Via z1nune l>aslan<l1g1 1.a1nan _ k1 bu b1rmci . .. _ 1 ul\. 

en makul 1zah1 budur. Fnkat ha - b 1.. 1. d 1 .11 . So et de dahil olmak uzerC', k1z<i~it konuln1u!l- dir. t>iger ikisi1 • i 30 .niil. dUrdüncü-car zab1tas1 taro.findan tarassut e - es ~rnc 1"' P •1nJ ;,i 11 1 1r - vy - t a·· 1 M 1 •-· . - · _ . 
kl.k'1 hednfir11· o"g·rcnnrek için bir - · k li · 1 la ··r·k ttr, oy ece, o oi.uC un bah..o:.ettlg.•,1 l)lrl<nlnun. 23 111ildir H.t>p.;;1111n h1plar1 130 

l k ·" B d t d G l" ~ n1z. uvve l0 1·1 s11 unsur art n 1nu .._ • Oky . . . __ di me teutr. U apc~ C C a lÇ • kl k J' d 1. onus yu1u aç1k cleJH7. lilo~u vucudo tuk o11nak u7.ere birinçl Ye dôrdüncbr.le kaç gün bP eme aztm 1r. kopt 1· 1 1 
.'"'Il b1'n bn<:. "·u" z .v.ahud1' tcvkif \'C · 1 1 1 · gc innek einel n n t...ih1.1kkukiula dol!- 10 ik1nc1 YC' u1,;uncudc 15 tanedlr. Ili· _,u ~ ... J - * nl l917 ch.• h z1TtC'tte >U unan gcm1· -1 d 11 ' - . . 

· b k k d ni 1 k a 1111 a 1 1n~ll. r1ncisi 125 1nay1n, ikmC'• 'e {ü;uncu husu~il ir ampa s<·vc. ve ora a!..--------------- ter, Ztrhhlar: gcinlcr 100 mayin ta,s.trlar. nJrinC'l gt" ... 
hapi." cciiltriC'ktedir. G1<la madde .. R d b) Ayni flE'\"JrdC' l<'·,guht bulunan H1zn1~tte 3 zlrhh \•ard1r: nli yani Aurora, &lttk'ta. mektt•p g<'· 
lcrinin fiyatlan111 artltrm1s vlduk. usya a gemilor, 23.016, 23.256, 23.606 t<>ll. &ur'•tleri misidir. Olclci ÜÇÛ Ka1•1denfa'de,dir 
lanndan dola,·1 bir çok vahudiler B af ,, . f d ) Teigjhtaki gemilei·, Çarhk idaresonin 23, 2-1.6 mil. (Alman ve Frans1z ytllik- &ltt>< dcnazlndc Mai il ismindl' 4 ~OO 

.t ( a~ tar· l - net 'ay a a l912 dcniz progrom1na d3hil tckJ\C- lanna giire sür'aUer 16, 18 tnile düs- \onluk, 25 nül sUr'alinde, 300 m~yin 
J" mahlt<om<>ye verilmi>,tir. ·1 h 1 b' 'd · · k l 1 · ~arüm cy •ar 1 1 are u:m · ttru an ord1. müitür.) 12 Lane 30~ llk agir top, lfi •• ;;1y-an ù'r e.l.l i.ru ' w rd; 

hususi bir konûtcniu ri a>ctini iki tlk · uJaruk hurda . d~mir halindo Llne lZO lik \'asat top, 6 tane 7.~ hik (1>.>V '!Jll • ü:nc<I .aylada) 
b f . 1 d 1 t t · f K · l satllm1yan butün ge1nll(:l'ln tamn· ve ltalyan1n nüfusu 

45 milyon 209 bin 
l!els1nki ~1 (A.A .) - D . N. B : 

l"m parla?nt'ntosu reisi Hakkila 
dun éigle üzeri radyo tle ..Oyledigi 
bir nulukta ezcümle deffi4tir k i: 

lar y ük!enm<>mek içm Finlandi 937 kÏ§Î 

a ta e\·\ e • ~r~ 1 
e e. 1? 1 ~ 1

· -~ '~l· 1tecdirt.ne ba~lnnd1. 1930 a k:idar Kizil 
serlc r 1nec lis1n1n r c1 ~1du-, but un Donannia hf'p mod<'rn ba· hale konu
lcra ku\·vetlc ri c lindedir. ~in1di lan bu t·.·kt genülc·rrlcn n1ürekkt"pti. Bu 
buular a ilâ\ e o] arak h a rb iJe ko- L'lrihtt•n 1onr:1, hay h miktarda yeni 
miserJigini dt• doJ:rudan dogru.) a i~at ynpild1; takat bu yeni gr1ni lerin 

d 1 · b 1 .. 1 ·ay1s1 ve e\ af1 tan1amiy lc 1na1Um de-
eru ile ehut~ u uuu~or . Boy cce .1d. K ... k 11 • 1 hakk"k 

[ s~i1:~·rÀ;;;r:;~s11 01dürüldü?) 
"'-------------Yuan:M. Sami Karayel-

$:mdikt luirp bundan e\'velkt 
harbin bir dc\·apud1r. Zira Mos • 
kova sulhùn·1 takip edE>n devre 
~·in halk1 lçm hakikaten muvak -
• l id•. 

yamn selâmetini tehdit etmiyeœk Bern :!l (A.A.) _ Ofi: Roma • 
bir hudut tesis elmek lâz1md1r. , dan Isviçn telgrai ajan;rna bil -
Fin halk1 bùyùk bir F inlandiya diriliyor 
hülyasm1 tahakkuk cttirmek ar - 31 Ilaziran 1941 tarih·nde ital -
iusunda degildir. Biz ancak b1zc ~anm 98 vilâyehnin nüfusu 
lâzun o1an hayat sahasm1 ternir. 45.209.iJ:;7 ki§ive balig bulunuyor -
etmek ve ~rki Karelideki Finie _ du 
n kurlarmak istiyoruz. !!!~!!!!!~!! 

. , . ,, g1 ir. rr.•~a ·on11 < u,.1 mu • ~· 

tnuazzan1 S o \ ·.)-et Sosyal1 ~·. t Cutnhu- aùdcdi'••n i;Pin C'rln :;untnz olduit1 sa· 
riy~lleri uin a!'> ke rï \'(' si vft id are \ e ... · 

muka dde r a h n 1 u c fs inde l: <.'1n 'c t1n i~ '••••••••••••••• 
bulunuJ Or. Anla~1l an h a rbiu :,e;rri I H<4.kt.i...-. u1r c Hvcsinde ise idbânn 
bu , ·azi.,yt le lüi unt gü,t ern1 i~tir. ~:ükü nii ~ùk le ntnl'k nte\·kiinde bu· 
Slalin galcbedc ~erc( vt• iftihara lunmaktadir. 
~er i k' i7 sabi1• olaraj'\1 gi loi laliin H. ~ükrü Baban 

-· Bugu Fm and ) a artlk J aln1z 
d'g1ldir Blnarnaleyh Finlandiya • 
om o:logru o!an davas1111 nihaî za
kr kndar gotürcbümesi ümidi 
me•~uttur. 

Berlin 21 (A.A.) - Ofi. Fin • 
landiya parlamenlosu ret;;i, Fm _ 
l•nd1yan·n Rus)aya ka1" yopmaJ< 
la ~ld~gp muharebedc yegJr.e ga
)·e 1, Karelideki Fin m11let1ni kur. 
tarmak c.ldugunu soylemi~hr. 

ES RARE GIZ DA sëz 
Fin ncsillc.rine arhk fedakârhk 

t Cephelerde Vaz lye'li: 1 

Almanlar iki gedigi 
birle§tirmek istiyor 

'tus tar,..ft 1 mci sayfada) 
Estonyanm œnubunda P skov 

II' "ll•ka ·ndan Leningrad istika
m tmdc yap11an harekâ tm da agir 
inki~af ett1gi bildi rilmektedir. Bu 
m•ntakada bidayelle çckilmeyi ter. 
cih ettikleri anla~1lan Sovyetlerin 
§imd1 !liij·ûk kuvvetlerle mukabi l 
taarr~tz!arda bulunduklan haber 
\'cr1lroekledir. So\•yetlerin bu mu
kabil taarruzlar için mühim takvi
y kuvvetleri getirmi§ olduklan 
anla§Jltr.aktadir. . 

Ru r.untakada Stalin hattinda bir 
ged1k çm1ya muvaffak olmu§ bu
lunan Alman k1t'alal'll iki kola ay
r;lnll§lard r. Bunlardan bir kol §i
rnah §arkî istikametinde taarruza 
dev m ederken diger kol cenubu 

rki .::tikametlne teveccüh etrni~
t, Bu !·areketin gayesi, Smolensk 
rn1nta1<nsmdaki gedikle buradaki 
r.eùik ;irasmdaki 150 kilometrelik 
rn ... ,tahkcm hat boyunca harbeden 
SC>vyet kil'alanm geridca çevril
rnek tehlikesine maruz brrakarak 
;ekilmiye icbar etmek ve bu suret
le ;ki gcdi~i blrlc,tirerek •Stalin 
'~tt a 600 kilometrelik büyük bir 
ge&.k mcydana gclirmektir. Bu ne
licenln istihsali için Almanlann da
h& c~uptaki Vitebsk' den de §imale 

dogru tazyik ) '1p'1g1 bildiriliyor. 
Bu ~virme hareketleri muva'fak 
oldugu takdirde Vitebsk §imalin
den Porkov eenubuna kadar imti
dat t·den Stalin hatti parçaS111dak1 
So\'ycl kuvvetleri bu cephe mm
l.\kasm1 terke mccbur .olacaklardor. 

Smolensk rruntakasmdaki hare· 
kâtm da Almanlar lehine mühirr. 
in~aflar gèisterdigi bildiriJm.,kte
dir. Bir habcre gore, buradaki h•
rekâtm arzettigi vaziyet Moskova
da endi~e uyanchrmi§tir. Smo
lensk'in altrnda Dubrovna istika
metinde yap11an ve Smolensk gedi

ginden girmi§ olan Ahnan kuvvet
lerini çevirip gedigi kapamay1 he
def tutan Sovyet mukabil taarruz
lan 30 - 40 kilometrelik bir ink.i§af 
gôslerdikten .sonra durm~tur. An
la~1liyor ki Sovyetler bu mukabi1 
taarruzlarda kâfi kuvvet kullan
mam1§!ard1r. Bu hareket mühim 
kuv\·etlerle yap1!~ olsayd1 AI
manlara çok aga- darbeler indire
bilmeleri ve Smolensk ileri harekc
tini durdurabil!ru!leri mümkün o
lurdu. 

Kiyef nuntakasmda d a Ahnanlar 

lehine inki~r kaydedildigi bil
dirilmei:tedir, 

Jan Lir §OY sêiylerredi. Cevap 
,·ermek ku\'vet1m kenrlinde bu 
lam1yordu. Kendisinc hi'.ap e -
d1ldigini bile ancak anhyabil • 
mi~ti. Kom1ser için. çekerek 
müfclli~e dodi ki: 

- Gidebilirsin! ... Yalruz git. 
meden evvel bana biraz tütün 
boral<. _ 

- Bundan hayir yok galiba •. 
GoZ1le gogdesi masamn üs • 

tünde, ikiye bükülen sivah bir 
giilge gibi duran Jam gosteri -
yordu. Komiser bir kere daha 
omuzlanm silkti. J arun haf1za. 
smda siyah bir dehk nrdl. Bu 
deliktc müphem §<'killer beliri. 
yor, km! k1v1lc1mlar hiç bir §ey 
aydmlatmadan gcçip gidiyordu. 

Telefonun 1srarla çalan zilini 
i~iterek dogruldu. Agarmaga 
~hyan üç büyük pencere, sol
gun bir l§•k ne~cden Jâmbalar, 
gozlerini ogu~turan, masanm J.s 
tünde sônm~ piposunu alv; • 
kanhgm tesirile alan ve uyu • 
§an bacaklarile telefona g1den 
korruseri gordü. 

- Allo! .. . Evet ... Hayir, ca -
mm burada!. .. Nas1J?... Peki, 
islerse buraya gelip gôrsün .. . 

Ve kom.iser dudaklan birbi • 
rine yap~rak piposunu yakti, 
bir kaç ac1 nefes çektikten son. 
ra Janm kar§1sma dikildi. 

- Eve gitmedigin için baban 
altmc1 dairenin komiserine mü
racaat etmi§... Ben de merak 
etmesin buradad1r dedim ... 2'an 
neder.em birazdan f, .J.eœk ... 

Birdenbire civarda bir danun 
arkasmdan güne~in §ualan yük 
scldi, camla:dan bll'i parladl. 

O<Wan temizlemei: için kova • 

- - 1 
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__ T ü~kçeai .!!:_! eridun _ 

lar \ 'C firçalarla bir kaç ki.;;i 
gcldi. tk1 yüz metre kadar ile • 
ride bdcdiyc binasmm kar~1 • 
smda l;urulan pazardan ugullu 
lialinde sesler gelmege ba~ladi. 
Vazifclcri ,;ehri uykusundan U· 

yandumak imi;; gibi ilk t ram • 
,·aylur çanlanm çalarak geçi • 
yorlard1. 

Géizleri d umanlanan Jan $a • 
bo elim yav~ça saçlarimn ara· 
smdan geçiriyordu. 

YÜZLE$ME 

Horultu, Oelfos gozlerini aç • 
tig1 zaman kesildi. Delikanh he 
men yatagmm içinde dogrula • 
rak ko•kak gozlerlc etrafma ba
kmd1. Odanm perdeleri kapan
mam1d1. Hàlâ yanmakta olan 
ampul sari ~ualarm1 günùn ~1. 
gma kari~myordu. Sokaktan 
Iaaliyel halinde bir ~chrin g:i • 
rüllüsü yükS"ehyordu. 

Oaha yakmda m unl.azam bir 
ncles. Btisbütün soyunmam1~ o
Jan Adcl yüzü koyun uzanmJ.$, 
ba~1 yast;gm içindc, u1uyordu. 
Vücudü 1hk bir hararet ne~re • 
d:vordu. iskarpinlerinden biri 
h~nùz ayagmda duruyordu ve 
yüksek okçesi ipek yo~ana gô. 
mühnü~tü. 

Reno Delfos hastalanm1~ti. 

Kravah boynunu sik1yordu. Su 
aramak için kalkti. Sûrahiyi 
giirdü fakat bardak bulama<h. 

0 zaman sürahiyi kaldlrarak i. 
çindeki 1hk suyu kana kana iç
tl. Aynada kendine ba.k.tJ. 

Zihni pck agir 1~llyordu. Hà
d1seler tekcr teker aklu:ia g<'li. 
} "rdu 'c b•r çok kar<.nhk :mik • 
talar vard1. Meselà bu oday• 
nasll i;clclifiini hatirlarruyordu. 

Vakti anlamak istedi, fakat 
saati durmu~tu. Sokaktaki faa -
Jiyet h1ç olmazsa saatin dokuza 
geldigim gosteriyordu. Kar,1da 
bir banka kap1lar1m açm1~t1. 

Yalmz kalmamak için: 
- Adel! ... 
Diye seslendi. Dansôz k1m1! -

dand1 dondü, fakat uyanmad1. • 
- Adel! .. Sana bir ~y soy • 

lemek istiyorum ... 
1çinde hiç bir arzu uyanma • 

dan danséize balnyordu. Kad: -
mn beyaz eti belk i de or.11 ~im. 
di tiksindiriyordu. AJel bir go
zünü açlt, omuz1ar1m silkli vc 
yine uyudu. Dclfos akh ba~ma 
geldik~c sinirleniyordu. Lüzu • 
mur1dan razla müteharrik olan 
güzleri hiç bir ycrdc durmu -
yordu. Pcncercye dogru }iirü • 

du. Gozlerini kap1dan ayirrna -

dan kar§iki kaldmmda dola$8n 
polis müfetti§ini tan1d1. 

- Adel! ... Allaha§kma uyan!. 

1çinde bir korku vard1, müt. 
hi§ bir korku! Ycrde surunen 
ceketini kald1rdl. S1rtma giyin

ce gayriihttyarl bir hareketle 
ceplerù1i yofklad1. Bir santiml 
bile kalmamI§ti. 

Yinc sürahiyi kald1rdl ve su 
hasta midcsine çok agir, ~ok ya. 
van geldi. Bir aralik lstifrag c
derek rahatlai!llcagm1 ümit et • 
ti, fakat buna muvaffak olama
dt, 

(Dah& TlOr) 

Îsyanlari vilcu<k! gehren Rus -
lar, ;,Jâm halk1 hmst,yanla1· üze -
rine kathâma sevkeden Ruslar, or 
tahg1 at~e \'eren Ruslar oldugu 
II31de, De\'leti Altyyenin idari ac. 
zi dolay1'ile Ruslar, zeytinyagi gi. 
bi su üzerine ç1karak A\·rupa âlc
mint aleyhimize tahrlk edebil,yor
lard1. 

Ruslar, Ihristiyan tebaa içm 
'1ur iyt!, Ruslar, Ihristiyan tebaa 
lçin müsavat, Ruslar, Htristiyan 
tebaa için :dare mecJ15Jerinde ek. 
seriyel temin cdcrek devleti par • 
çalamak, Ruslar, Oevleti .'\liyye -
nm idari bünycsine giren Htris -
tiyan ricali elc alarak ve hattâ 
kendi büyülterek imparatorlugu 
lçinden vurmak vasitalarma tan • 
zimah hayriyeden sonra sah1p ol. 
mu.lard1. 

Ruslar, Sclânik vak'asi!ol' de ba§ 
lta bir dava ortaya kovrnw; bulu -
nuyorlardt. HO§ bu davay1 Bulca
ristan isyan ile ortaya koymu§lar • 
dt.. 

Fak"t, S-elânik vak'asilc canh ve 
mü~ahhas bir r ol oynamc, olan 
Ruslar, Devleti Aliyyenin idari 
eehaletinden istifade ederek mu • 
vaffakiyctler in-e bir muvaf~yet 

daha ilâvesine m üyesser olm~ -
lardt. 

1hlida eden bir Bulgar k1z1 ken
di arzusile Müslûman olmu~. Y* 
maklanm~ evine gidtyor .. 

Ruslar, b11 fll'Sati kaçirm1yor • 
lar .. derhal yüz elli kadar Hiristi
vam hareket.e geçiriyorlar .. k17.1 
sokakta giderken yakalay1p kaç1-
nyorlar .. 

Hiç ~üphe yok k i, Ruslar bir ll"
yi de unutmam~lardir. 

tslâmlardan da elde etti kleri Ar
navut, Bo§nak vcsaireyi el altm. 
1an bilmiy-erek tahrik Pdip Htris
•.iyanlar üzerine ~ulland1rm1c::lar 
dll'. 

Dava basit, Müslümanlar, ihti 
da etrni~ ve müslüman olmu~ bir 
km çar§3file sokak or•a:l',.c.an 
'<aldiran Hiristiyanlara yürüyor .. 
~aassubu dinilcrl galeyana gel -
'nl.,tir. Iliç bir müslüman avret 
·okak ortasmdan kaldmhp J:Ôlii -
"iilebiUr :ini• M 

. R W1!ar, bununla da kalmtyor_ 
!sùùnlar1 iç:nden bir veyahut i~ • 
lâm k1yafeline ..oktugu baz1 e~haa 
lie Fraruaz ve Alman konsolo la • 
nm da katleWriyor .. 

Gorülü~·or k1, Rus plan. yerin • 
dedir \'e muvaffaktir Sclânik , . .,_ 
lisi buna ne l apabiUr? Zaten Se • 
lânik vali,inm devleli mahremi 
csrar1 ,.ar m1dir? Nas1J olabWP? 

Kim bilir Selànik valisinm m111 • 

yetinde vc en mühim mevki!u,!e 
kaç hiristiyan memur lebaa var -
dlr .. hiç ~üphe yok ki, bunlar De"' 
leti Aliyyenin sad1ls: tcbaas1?, Hür 
riyel ve müsavata nail olup dev • 
lei içine gir en Rus casushrid1r. 
Bunlar, idare makinesindc mev • 
eut iken Selànik valisi hangi t • 
fl'!bbüse geçebilirdi? 

Yara o kadar büyûk, Devi-et, A
liyyenin idarî bünyesi o derece bo 
zuk, tuttugu yol o kadar muzma • 
hil idi ki, tarihi sureta ahp \'llku. 
at vc hâdiselcri de bu suretlcrle 
mütalea etrnek bir Türk için ah • 
makhktan ba:;ka bir &ey ifadc et -
mezdi. 

Nitekim ben, vukual ve hâdbc -
!cri tarihm iç yüûerino gotürerek 
mûtalea, tahli! ve tenkid etmelt 
gayretine dÜ§lllÜ~ bulunuyordum, 

Bu sebeplcdir ki, bir çok noktai 
nazarlar1m, baz1 okuyucularim i • 
çin acip olmaktan kur:u lmuyor. 

Tanzimati hayriyenin ve 1slâhat 
fermanlarmm verdigi âkibet Os • 
manl1 hùkûmdinin 1darî bünve -
sinde azim tahavvüller vücude ge 
t irm4:ti. 

Yaz1lanm1n bir yerinde gayet 
hakh olarak sèiyle diyorum- lk n -
ci Sultan Mahmut, Mora 1syanlan, 
Balkan ste§i, niha~·ct Ruslarrn Bal 
kanlan ~~1p Eciirncye kadar yû • 
rümekr; sirasmda bile Devleti A. 
liyye, idari ':rudret ve kuvvPtini 
kaybetmem1~ bulunuyordu, r. n -
kü, devlel hÜM"Csindc l•'- IY; -,.ah. 
dct, ,~e bütün kC'~rrckc • ·(' "'"3. • 

men bozulm1yan bir as vard1 Ve 
bu kuvvet ve kudretlir Ki, i'·t.iza • 
·ma gore hanre•e geomektc 'Pn
dinde sa1ihi.1ct b11luyordu. 

(Daha var) 



SAYFA-4 

JAPON 
gemileri 

Îngiliz ka binesi Bolivyada 
Ôrfi idare 

(Ba~ taraf1 1 inci ;ayfada) 
te§kilâtma mensupdurlar. Birisi de 
Lloyd Acroboliviano tayyare kum 
panyasmm müdürüdür. 

JKDAM 

Amerikan 
diplomatlar1 

---o--

ftalya topraklarin1 
terk ettiler 

Barcelone 21 (A.A.) - Ofi: ital-

Panama kana· 
l1ndan geçme
ye ba~lad1lar 

(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 
tetkik etmek üzere Uzak§arka ha. 
reket edecektir. Coooer siyasi, as
kerî \i'.: 1dari muhtehf Îngiliz ma
kamlarmm rah§malanm telif et -
mege memur edilmi§tir. Sab1k is
tihbarat nazm bu is birliginin Ye 
isti~arelerin daha müessir bir su
rette nas1l yap1labilecegi hakkmda 
harp kabinesine bir raoor verecek 
tir. 

Va§Îngton 21 (A.A.) - Bütün 
Amerikan ajanslan La Paz'da or. 

yadan gflen elli Amerikan diplo -
fî idarenin ilân edildigini haber 
veriyorlar. mati dün ak§am buraya gelmi~ler-

Lord Hankey hazine nazrrhgma, 
B. K . Law hariciye müstesarhg1na 
tayin edilmi§lerdir. 

Bu habcrler Va§ington'da hay - dir. Yann Lizbona gidecek olan 

Memnuiyetin kanal
daki in~aattan dola
y1 oldugu soyleniyor 

ret uyandirmi§tir. bu diplomatlar, oradan memleket. 

K. Sandys harbiye nezareti ma
liye müste~arhgma getirilmi§tir. 

Bu münasebetle Amerikan mah lerine gitmek üzere vapura bine -
filleri Bolivyanm dünyanm üçün- œklerdir. Almanyadan gelen A _ 
cü kalay müstahsil memleketi ol
dugunu ve Kalaymm en büyük 
k1smm1 millî müdafaa ihtiyaçlar1. 
m kar§ilamal( üzere Amerika ve 
ingiltereye ihraç ettigini soyle -
mekle iktifa etmektedir. 

merikan diplomatlan da Porteki -

ze gitmektedirler. Her iki grupa 

mensup d1plomatlar, Amerikadan 

Alman ve iîalyan diplomatlanm 
hâmil olarak Lizbona gelmes. bek. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Ncvyork
daki deniz mahfillerinden alman 
rnalûmata gore, Panama Kanalm
dan geçmek ûzere müsaade veril
mesini bekliyen müteaddit Japon 
vapurlan Captown'dan geçerek Ja
ponyaya gitmek için emir almi§lar
dir. Japon Büyük Elçisinin geçen 
hafta :.;ïarki Amerika limanlanndan 
hareket ederek Panama Kanalm
dan geçecek Japon vapurlar;na ko
layhk gosterilmediginden §ikâyet 
ettigi hahrlardacbr. 

Thurtle istihbarat nezareti müs
le§arl1gma, Rams Botham J~s1zle -
re yard1m ofis1 reisligine tayin o
lunmu§ ve kendisine asalet ünvam 
tevcih edihni§tir. 

Harol~ Nicholson, British Broa
dcasting reisligine, albay Watt ba§ 
vekilin parlamento hususî kâtip -
ligine gctirilmi§lerdir. 

Va~ingtondaki Bolivya elçiligi 
bugüne kadar Bolivyadaki vaziyet lenen Vest Point vapurile memle-
hakkmda dogrudan dogruya hiç- ketlerine doneceklerdir. 

Nevyork gazetelerine gôre, Ha
riciye Nezareti yüksek memurlar1 
kanalda yap1lmakta ()}an tamirat 
dolayisile geçit ruhsatiyelerinin 
tehirle verildigini soylemi§lerdir. 

.... 

Hava harbi 
(Ba~ tara!1 1 inci sayfada) 

ne gitm1§lerdir. 
Kolonya esas hedefi te§kil et ~ 

mi~ ve yapilan fas1las1z hücumlar. 
da §'Chrin smai k1s1mlannda büyük 
yangmlar ç1kanlm1§hr. 

Rotterdam'daki doklara yeni bir 
hûcum daha yap1lm1§hr. 

Dü§man müdafaa te§k.ilâtmm 
mutad faaliyetine ragmen bu ha
rekâttan bütün tayyarelerimiz don 
IJJÜ§tiir. Bomb&rd1man tayyarele -
rimizm ba:?ka bir dü§man avc1sm1 
dü§ürdükleri tahakkuk ettiginden 
Pazar geces1· Almanyaya yap1lan 
akm esnasmda iki dü§man avcis1. 
mn dü§ürüldügü sabit olmu§tur. 

Avc1 tayyarelerimiz Fransa üze
rinde taarruzi devriye faaliyetîn -

Sir Ht.:gh Seely hava nezareti 
müset§ar muavinligine, y·üzba§I 
Balfour ile meb'uslardan tom Wil. 
liams da Meclisi hâs âzahklarma 
tayin edilmi§lerdir. 

Japon kabinesi 
(Ba§ tarat1 1 inci say fada) 

ti yapm1~hr. Bu hususta ne§fedi • 
!en ~blig, yüksek kumanda hey -
eti ile hükûmet arasmda s1k1 bir 
i§birlig1 zaruretinden bahsetmek -
tcdir. Îdarenin ve askerî kuvvetle
·m faaliyet ve ga)retleri arasmda 
âh i daima muhafaza etmek i -
~·li bu kabil konferanslar sik s1k 
yap1Iacakhr. 

imparator birbiri arkasmdan 
harbiye ·ve bahriye naz1rlanm, ba!if 
vekili, dahiliye nazmm ve devlet 
nazirlarmdan Suzuki ile Hiranu • 
may1 kabul etmi§tir. Bu mülâkat
lar hakkmda hcnüz hiç bir §ey 
bilinmemektedir. 

BUGÜN HARÎCÎYE NAZIRI 
BEYANAT VERECEK 

Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajan
sma gore, hariciye nazm Amiral 
Toyoda'nm hariciye müdürlcri i . 
le gorü§tükten sonra bugün veya 

bir haber alamami§hr. 
----<(>"---

Musolini Filof 
(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 

ile dostane bir miilâkat yap
rn1§lard1r. 

Bundan sonra Bulgar na
zirlar1, Duçe ile giirÜ§mek ü
zere Venedik sarayma ptmi§
Jerdir. Buradaki giirÜ§me saat 
11 de ba§lamt§hr, · 

BULGAR B~VEKiLÏNÎN 
BEYANATI 

Belgrat, 21 (A.A.) D.N.B: 
Belgrattan geçerkcn Bulgar 

Ba§vekili Filof «Donanzei
tung. gazctesinin ba~muharri
rine verdigi bir miilâkatta Ro
ma eyahatini Bulgar hükû
metinin te ebbüsü ile yaptig1-
n1 ve bu seyahatin umumî me
seleler hakkmda giirÜ§mek ve 
Bulgaristan ile italya arasm
daki dostane münasebetleri 
teyit etmek gayesine matuf 
oldugunu bildirmi§tir. 

KRALIN ZÎY AFETÏ 

yarm beyanatta bulunacag1 zan • 

Roma, 21 (A.A.) - R-Omada bu
lunan Bulgar naz'lll'lan bugün saat 
13 raddelerinde saraya giderek 
Kra! tarafmdan ~reflerine veri
len ziyafette hazir bulunmu§lar
dir. de bulunmu§lar ve bir çok dü~man nedilmektedir. 

hava meydanlanna hücum etmi ·- erka'ni ROMADA NASIL Domei ajans1, hariciye 
lerdir. v "'î1<::JLANDILAR? arasmda büyük mikyasta dP.gi:jik- .. ~~...... · 

Sahil te~kilâtma mensup tayya. liklor y~pilm:mmn nniin" l!:Pr.ilt> _ Roma, 21 (A.A.) - Bulgar BS§-
reler der.iz üzerinde mutad devri- · 1 'L vekili Filot ve Har1<:1ye Naz1n I"<> m1yecek bir zaruret o dugunu b1 
ye faaliyetlerme geni$ mikyasta diriyor. pof bu sabah Romaya varmi§lar-
devam E:tmi~lerdir. Bu devriye fa- ~k yakm olan bu degi§lklikler dir. istasyonda Mussolini, Harici
aliyetinden bir tayyaremiz üssüne hakkmda Japon matbuah bir ta • ye Naz1n Kont Ciano ve diger bir 
donmemi§tir. k1m mütalealar yürütmektedir. çok italyan §ahsiyetleri Bulgar 

Londra 21 (A.A.) - ingiliz ha- H c:::· misafirler1· islikbal etmiclerdir. okag - .,,1mbun gazetesi, Ja • ~ 
1a kuvvetleri be§ gündenberi ge. ponyanm nazik vaziyetini ve A _ istasyonda bulunan ihtiram müf_ 
~. gündüz AlrnanyayJ bombard1 - mirai Toyoda'mn oymyacagi rolün rezesini tefti~ ettikten sonra Bul-
1nan etmekte ve büyük hasara se- ehemmiyetinl tebarüz ettirmek _ gar naz1rlan istasyondan aynl-
bebiyct \''Crmektedir. tedirler. m1lilard1r. Misafirler Roma halk1-

Daily Telegraph gazetesi ba~ma Sydney, 2l (A.A.) _ Avustralya nm ~amimî tezahüratma mazhar 
kalesinde ~ôyle diyor: Hariciye Nazm Stewart demi,tir olmuilardir. 

Almanyanm ~imali garbis!r.de • ki: -----

Gizli kuvvet ki sanay, ~ehir•eri, Çéirçilin bcya. Japon kabinesmde yap1lan degi
natmm rr.ânasim ya\'ali ~·ava~ an - §iklik fevkalâde mânidardir. Yeni 
lamaga ba~lamI§ Lulunuyorlar. Ma kabinede ordu ve donanmanm kuv- (B~ tarafl 1 inC'i sayfada) 
lûrn oldugu üzcre Çorçil mevzuu- vetli bir surette temsil edilmî§ cI- kil eden renklerle ne§redilmekte-
bahs beyana mda harbin yalmz mas hükûrnetin askerî icaplara u- dir. 
bir yagmadan ibaret olmadigmi yacagim gostermektedir. Londra, 21 (A.A.) - Bûtün Av-
Alman m1lletine ihtar ctmi~tir. o--- rupada • V> mücadeles.ine tam bir 

Geceler k1sa oldugu için ingiliz J f • • muvaffakiyetle devam edilmekte-
hava kuvvetleri bombard1manla - apon se 1r1 
nm daha ziyade garbi ve merkezî (Bas t.ara!1 1 .inci say!ada) di~bay Britton gece yar1s1 Avrupa 
Almanya üzerine teksif etmekte - . . memleketlerine hitaben radyoda 
dirler. Fakat geceler uzaymca in- lemi§hr., . . . . 
giliz tan areleri, hava nezaretinin , Tokyo <la va21des!m ~~J~~~t~n verdigi bir nutukta demi~tir ki: 
parolasma uyarak bütün Alman _ sonra derhal Londraya donup don Nazi Alm<:nyaya kar~1 seferber
yanm hayatî me..rkezlerini daha miyecegi hakkmda kcndisine 50_ lik tamamile muvaffak olmu§tur. 

rulan bir suale cevap veren sefir Elde edilen neticeler ümitlerin fev-
§iddetle bombardiman edecekler • • , 

tmparator kendisine ne emreder. kinde olmu§tur. $imdi muazzam dir. $imdi yaphg1m1z ancak bir d 
se onu yapacag"m1 so~·Iemictir. bir crdu Avrupamn bir ucun an 

'.>a~lang1çtan ibarettir. - J ~ b 1 
FRANSADA BOMBARDI- Sh1genutsu, yeni Konoye kabi- obür ucuna kadar yay1lm1§ u ~n-

MANLAR ncsinin tc§ekkülynü denizde seva- maktad1r. Almanlar ne tarafa don-
Londra, 21 (A.A.) _ ingiliz bom hat ederken i:igrenmi§ oldug~nu me~ lâz1m geldigini ke~:iren;~dik

be,·an ve raporunu vermek üzere lermden §a§1rm1§lar ve urkmu§ler-
bard1man tayyarelen bu sabah bir J 

1 Hariciye Nezaretine ne zaman gi. dir. . . 
ç k avc1larm hima)e i altmda §i- decegmi bilmemekte oldugunu i. Capetown, 21 (A.A.) _ Ing1l1 z 
mali Fransada L ill!.' §Chrindrn sa- lâve etmi§tir. •V> zafer hareketi dün Cenub'Î Al-
nay1 hedeflerine hucum etmi~Ier- h ·· l J 
dir. $imdiye kadar almaTJ. rapo - Sef;r, A• rupa harbinin ne gibi rikada ânî teza u_rata vesi e o mu§ 
lara gôre, be~ dü§man a\·c1s1 dü~ü- blf neticeye nracag1 hakkmda ve bu zafer remz1 mcmleket.n her 
rülmii§tür. Dort ingihz avc1 taj- herhangi bir mütalea ilen sürmek tarafma yayiln;i§h~. iki 
yaresi donmemi§tir. t n imtira etmi§tir. Mumaileyh Johannsburg daki askerlei· 

- ---.cr-- Londra'va ·karsi vapi1an bombar- parmaklarm1 açmak suretile t.V • 
dimanl;rn'! u-m~min•tlt> ttahmin selâmm1 kabul etmi§lerdir. Remz 
edildiginden çok daha ~iddetli ol. tebe§irle Capeto.~n garajlan du
dugunu soyl mekle iktifa etmi~- varlarma, otobuslere, trenlere ve 

Alman tebligi 
(Ba~ taraf1 1 ind sayfada) 

nin g1ttikçe arlan bir enerji ile de
vam ettigini bildirmektedir. 

Alman z1rhh tümen erin.n iler. 
leyis1 ile bir çok Sovyet birl:kleri 
çevrilmi§ bulunmakta ve kurtul
mak için çok gayret arfctmekte
dir. Dü man çok kanh zayiat ver
mektedir. 

Dmester cephesi de ~tin bir 
mücaddcyc sahne olmaktad1r. 

!;)imalde Alman k1t'alari Peipus 
golünûn §arkmda ;>-eni mevziler 
lëptetm1 lerC::r. 

Zürich 21 (AA) - Tnbuna ga
zetes n n sark cer.hesinde bu'u -
nan muh<!biri yazd1g1 bir makale. 
de: Sark vephesmde vagMurlarm 
ha§lad1g1m bahis mevzuu ederek 

t. otomobillere yazilm1§t1r. 
Ir. ] 

Bir tüccar, •V> harfi §ek inde 

d1yor k.i: 
Taarrui ba~lad1gmdanberi ilk 

defa olarak ~iddetli yagmur firtma 
!an ba~lam1§hr. ~ayet ·agmurlar 
dt>vam edecek olursa kolayca ba • 
takhk h2lini alar bu mmtakalar
da Alman motorlü kit'alarmm i -
leri hareketi en büyük mü~külât 

kar.:;1smàa bulunarakt1r. 
TAHRÏP EDlLE .. T OTOMOBiL 

VE TA. KLAR 
Berlir., 21 (A.A.) - Mühim bir 

ilti ak noktas1 civar,nda yürüy:l§
te bulunan Sovyet kollarrna yap
tiklan bir hücum esl'asmda Alrran 
sa va~ tayyareleri dün 120 otorr ù· 

bil ile 10 tank tahrip etmi~lerdir. 

2000 rozet satarak. has1latim as
keri klübe teberrü etmi§tir. 

Romanyada bir komi
nist idam edildi 

Bükrc , 21 (A.A.) - Bir kcmü
nist Kostencede idam edilmi~lir. 
Bu komünist 1938 de komûnisl faa
liyeti yüzünden 6 ay hapse mah
kûm edilmi§ti. 22 Haziranda dü -
man tayyarelerinin Ki:istence elek
trik fabrikas :m daha iyi goreb l
meler1 için alârm hal•nde fabrika 
tenviratmm sondürülmemesi için 
di:irt arkada~1 nezdinde te,ebbüste 
bulunm~tur. 

Lozan gibi 
montro de 

mukaddestir 
(Bas tarafl 1 inci sayfada) 

Türkiye diplomasisi, 1936 yazm
da Montrii konferans1111 tophyarak 
Bogazlardakî gayriaskerî m1nta
kay1 kaldirtm1ya ve bu Tiirk top
raklan üzerinde Tiirk hâkimiyeti
ni, Türk hükiimranhgm1 kabul e
den yeni bir muahede 3aphrtn11ya 
rmnnffak oldu. 

Montrii. Türkiye Cümburiyeti 
baricî siJ~setinin kazand1g1 biiyük 
zaferlerden biridir. Fakat biz, bu 
zaferin temin ettigi hak vr.• salâhi
yetleri hiçbir zaman suiistimal et

medik. 1936 danberi Bogazlara ait 
beynelmilel hükümleri tamamile 
yerine getirdik. 1939 da harp ba§

ladi.ktan sonra da yine dürüst bir 
surette Bogazlar rejimine riayet 
ettik; hattâ, bu ilkbaharda. harp 
Bogazlardan birkaç saatlik mesafe-
3-·e geld.igi zaman da, ahdî vecibe
lerimize hürmet giisterdik; Mon
tré) muahcdesini ihÏâl edebilecck 
en küçiik riayetsizlikte bile bulun
rnad1k. Bu sayededir ki ll'lUahede
nîn imzaland1g. ve rner'iyete gir
digi giinden itibaren, bugüne ka
dar, hiç kimse en küçük §Ïkâyette 
bile buJunrnaIDJ§hr. Halbuki 1914 
de, Büyük Harp ba§1ad1ktan biraz 
sonra, Osmanh Împaratorlugu, Bo

gazlar1 kapamak muburiyetinde 
kalm1 ti. Biiy·le yapmakta hakh ve
ya haks1z oldugunu münaka~a ede. 
cek degiliz. Mesele beynelmilel bir 
geçidin, kapanmasmda idi; bu harp
ie ise, iki senedir, Boga7Jardan 
gcçi§, Montrii rnukavelesi hüküm
lerine tevfikan serbesttir. Tiirkiye, 
kendisi barbe girinciye veya ~·akm 
barp tehlikesi kar§1smda kahnc1ya 
kadar Bogazlar1, Montrii ahidna
mesinin ahkâm1 dairesinde !.erbest 
bulundurmak azmindedir. 

Türkiye Cümhuriyeti, bütün 
beynelmilel taahhütlerine oldugu 
gibi Montro rnuahedesine de sad1k 
riayetkâr olmakta devam edecek
tir; fakat, Bogazlar tam mânasile 
Türktür ve ebediyen, Türk hâki

miyeti altmda kalacakt1r. Evet, 
Türk fopraklar1nm ortasmdan ge
çen, Türk yurdunun Avrupa ve 
Asy·adaki iki parçasmt birbirine 
baghyan ve Türkiyenin sevkulcey
~î emniyeti bak1mmdan can daman 
ehemmiyetini haiz olan Bogazlar, 
yalmz ve münhasiran Türk hüküm
ranhgma ve Türk idaresine tâbi
dir. Bogazlarm ne hâkimiyetinde, 
ne idarcsinde en küçük müdahale 
ve Î§tirake rnüsaade etmek §Oyle 
dursun, biiy·le bir arzunun 1zharma 
dahi kat'iyyen tahammiil ederneyiz. 
Riiyle bir ~e ·, ugrunda sonuna 
kadar harbetmiye karar vcrmi§ ol
dui\"umuz istiklâl biitiinliigii, yurt 
biitiinli.igii, hiikümranhk bütiinlü
gii prcnsiplerimize yüzde yiiz ay
kmd1r. Bogazlar Tiirktiir. Ebcdi
yen Ti.irk kalacakhr. Lozan nas1l 
mukaddu,se :Montrü de oylece mu· 
kaddestir; ona da el siirülemez. 

Abidin DAVER 

Yunan Krah 
(Ba~ tara!1 1 lnci sayfada) 

Yunan ba~\·ekili Çuderos'a gon • . 
derdig1 bir mesajda kcndisile va · 

~·mda Londrada gorü~mek arzu • 

sunu 1zhar etmi~ ve bu gorÜ§medr 

mü~te!ek harp gayretlerinin ida • 

mesi için almacak mut'Cmmim ted 

blrlcrm mùzakere ed1Jecegine tel. 

m.h ctmi~tir. 
Çudéros verdigi cevapla bu tek· 

!ifi memnuniyet!e kar~ilad1gm1 

bildîrmi~tir. 

Denizcilik 
Bahisleri 

(Ba§ taraft 3 üncii sayfada) 
Filotillâ lideri: 
Hizmette 5 filotillâ llderi va rd Il'. 

2.895 ton, 35, 36,3 mil sür'at. 5 ve 6 
tane 130 luk top, 6 veya 9 tane kov<rn . 
Bu gemilerden Jk.si Balt1kta, üçu Ka
radcniz'dedir. Karadeniz'de bultman 
Ta~kent'in sür'ati 45 mildir. 4 filotillâ 
lideri de tezgâhtad1r. 

l\luhripler: 
Hizmclte 27 muhrip vardir: BuQl::u 

1.150, 1.600 ton arasmda olup bir k1sm1 
yeni, bir k1sm1 eski gemilerdir. Sür'at
Jeri de 25, 37 mil arasmdadir. En ycni 
leri 4 tane 130 luk top, 6 kovan ta~irlar. 
Esk!Jeri 4 tane 100 lük top, 9 veya 12 
kovan, 60 mnyin ta~ll'lar, 

MuhYiplerin 6 tanesi Karadcnizcle 
iitekiler Balt1k denizi ile $imal Buz de_ 
nizindcd1rler. Karadenizde ki muhrip
·lerin yalniz bir tanesi 1.600 tonluk 37 
mil slir'atinde, yeni gemidir. ' 

Torpidobotlar: 
Hizmettc 15 tane yenj 4 tane eski 

torpidobot va1·d1r, Yeniler 700 tonluk
tur. 29 mil sür'atindedirler. 2 tane 100 
lük top, 3 tane kovan, 40 mnyin ta~ir
lar. • Bunlardan 13 tan<'si Balt1k'ta ve 
~imalde, yaln1z iki tanes; Karadeniz
dedir. Eskilcrin biri 750, iicü 400 ton
luktur. Büyügün sür'ati 25 mildir, 3 
ta ne 75 lik top, 3 kovan, 40 ma) .n ta§1r, 
küçOklerin sür'ati 25 milden 15 mile 1 

dü§mÜ§lÜr. 20 tane 75 lik top ve 15 I 
mayin ta~n·lar. Bu eski gemilerin diir
dü de Balhk veya $imal Buz denizin
de.dir. 

Denizaltùar: 
Sovyet denizalttlanmn hakiki say1s1 

bir muammad1r Frans1z y1lhglna gore 
Sovyetlerin 135, 150 denizalt1s1 vard1r. 
Alman y1lllklarma gôre büyük, küçük 
ve orta olmak tizere 160 denizalh ge
misi mevcuttur. Bunlarm umumi to
najJ 81.000 dir. Bu 160 gemiden 72 ta
nesi Balhk'ta ve Sima! Buz denizinde
dir; 30 tane i Karadenizde, 58 tanesi 
Uzak Sark'tadir. 

Sovyet denlzaltl gemileri 200, 330, 
600, 620, 870, 896, 1039, 1400 tonluk
turlar. 

Yard1mc1 gemiler: 
Mevcut 8 mayin dôkücü gcmidcn 5 

tanesi Karadeniz'dedir. Bunlar 1.100 
tonluk, 9 mil sür'atinde, 3 tane 130 luk 
top ve 248 mayin ta~iyan gcmilerdir. 
Digerleri muhtelif tonajdad1rlar. En 
büyükleri 4.500 tonluktur ve 500 mayin 
la~1r. 

' 21 tane muhtelif cesamette mayin ta- 1 
ray1c1 geml vardir. Balt1k'ta, Sima! Buz 
denizln'de, Uzak Sark'tadirlar. 

6 tane muhteljf büyüklükte ganbo
tun 5 tanesi Hazer dcnizindedir. 

Uzak $ark'ta ve Amur nehrinde 11 
tane nehir gambotu vard1r. 

120 kadar hücum botu ~ëyle taksim 
edllmistir: 60 bot Baltik'ta v.e Sima! 
Buz denlzinde, 30 bo Karadenlz'de, 30 
bot Uzak Sark'ta. 

i!igcr bir h<iyli yard1mc1 harp ge
misj daha varsa da b.unlan tafsile lü
zum gormüyoruz. Yalmz Baltlk ve Si
rnal Buz denizinde 28, Karadenizde 5, 
Uzak Sartk'ta 3 büyük, müteaddit kü
çük buzk1ran gemisi vanilr. Bunlann 
arasmda 15.000 tonluk büyuklerl ve 
1.000 tondan küçükleri mevcuttur. 

Bëylece KIZii donanma takriben 
300.000 tonluk 270 kadar gemiden mü
rekkcp bulunmaktadtr. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. liras1. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticatî ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarsiz tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile apg1daki plâr.a gore ikramiye dai1tùacaktir. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L 11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 > 
' • 250 • 1,000 > 

40 > 100 > 4,090 • 160 • zo > 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir 11ene içinde 50 lira. 
dan 8§ag1 dü§llliyenlere i.kramiye çlktigt ta.kdirde % 20 fazla. 
11ile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 
EylûJ ve 11 Birincikânun 

11 mart, 11 Haziran 11 
tarihlerinde çekileccktir. 

Gümrükler Mh. Sahnalma Komisyonundan: 
7 Agustos 941 Per~embe aünü saat 15 de 9600 lira muhammen bcdelll 

6000 kat çama~1r kapah zarfla ahnacakt1r. Îlk teminati 720 Iirad1r. Sarto•• 
me nümunesi her gün komisyonda gorülebilir. isteklilerin eksiltme saatindel' 
nihayet blr saat evveline kadar kapah zarflarm1 Galata _ Mumhane cad' 
desinde 52 nwnrah dalredeki satin.alma kombyonuna vermeleri. (6067) 

O. Damir Yollan 181etme U. M. llânlan 
1/8/941 tarihinden itibaren her nevt ve madeni ve kimyevî gübreJerf 

D. D./204 No. lu tarife tutbik edilecektir. 
Jki otomobil çarplfh, bir FazJa tafsllât için istasyonlara mu racaat edilmesi. (601 ï) 

kadm ê:ildü 1 1 
Büyükderede Piyasa caddesinde JST ANBUL BELEDIYESÏ ILÂNLARJ 

bir otomobil, digerine çarpmak su· •••••••••••••••••••••••••••••-., 
retile feci bir kaza olmu§ ve ara· 
balardan biri parçalanm1~, digeri 
de devrilmi~tir. 

Devrilen arabada bulunan bir 
kadm ile çocuklan ve otomobil 
§IOfërü bu müsademe Slfasmda ya
ralanm1§lardir. Agir yarah olan 
kadm dün sabah kaldmlm1~ ol
dugu $i§li Çocuk hastanesinde ol
mü§ ve nisbeten ) aras1 hafif olan 
otomobil §Ofërü de hastaneden ta
burcu edilmi~tir. Çocuklarm yara
lar1 da tedavi edilmi§ bulunmak
tad1r. Polis tahkikata devam et
mektedir. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÏM 
DAHiLiYE l\IÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene l>11&tleri: 2,5-8. Tel: 22398 

Tahmin bedeH 

707,90 

1486,31 

1005,83 

ilk teminatt . . 
63,10 

110,48 

'15,44 

Üsküdarda Hac1harnnhatun mnhallsinin P;: nJl• 
man1 caddesinde 1/2 No. lu bina enkazm1n sati;•· 

Kad1koyündc Osr1anai;a mahallesinin Gürler sO" 

kagmda 3, 5, 5/1, 7, 9, li, 13, 2, 2/1, 4 No. I~ 
dükkân eokazimn sah~1. 

Bebekte Rumelihisan caddesinde 80, 80/1, 8' 
No. lu bi oa enkazmln satJ§t. 

Tahmln bedelleri Ile ilk teminat <niktarlan yukar1l'la yaz1h 1ki parç• 
enkaz satJlmak üzere a~.-n ayn açtk arttlrmaya konulmu$tur. i;;artnameJcr• 
Zab1t ve Muamelât Mü~fü~lügü _kaleminde gërülebilir. i~ale. 6/8/941 ç;;1t~ 
~amba günu saat 14 de Da1m1 Encumen .tc yap1lacaktir. Tahplenn 1lk tem1n9 

makbuz veya mektuplarile !hale günü muayyen ~aatte Daimi Encüme11<I' 
bulunmalarl. (6076) 
-~~-~~--~---~~---~~--~--___,,,. 

. DEVREDIL0 EC.,..,.. ~._._A BER .. 'fJ ZAYI - 1636 numarah Bisiklet plâ. l"n unul ,. 

kas1m gaip ettim. Bisiklet!mi art1k kul- •Ha~arat ile mücadele> hakkmd91 
lanm1yacag1mdan zayi plâkamn hlik- ihtiril lçin almm1~ olan 12/Temrrn1i, 

·1939 lanh ve 2764 numaralI ihtirâ ~ 
mil yoktur. rat1n1n ihth·a ettigi hukuk bu 1ter': 

Menabem uaskasma devir veyahut ihtirai TüT~ 
-....,,,,=,,,,,...-------"""'"""',...._ yede mevkii füle kr>ymak lçin icP 

'dahi ,·erilebllecegi teklif edilmekte 0" Sahibi: E. i z Z E T. Nesriyat 
Direktiirü: Cecdet Karabilgin 
Bas1ld1j;1 yer: ..Son Telizr;,1.b 

'fi' œakla bu hususta fazln mnlûmat ei!I 
mek isteyenlerm Galatada A•lan fl',1 
5 inc• kat l - 3 numaralara müfl!C8 

Matbaas1 eyleme!en ilân olunur. 
~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~---_.,..-" 

Hozat ·3. J. Er. Okul. Alay1 Sahnalma Komisyonunda~: 
Muhammen Muva.kkat ihale tarih1 UsulU 

Erzakln cin.si Tb 1. Th 2. Tb 3. bedcl teminat 
Kilo Kilo Kilo lira lira 

~·' Sacleyag 5500 3300 3200 16800 1260 15/8/941 saat 9 da kapa.11 i 

S1g1r eti 40000 40000 35000 23000 172:; 15/8/941 • 9,30 « « 
Pirinç 15000 12500 12500 15000 1125 15/8/941 « 10 « « 
Un 150000 110000 l!OOOO 86950 6520 15/8/941 10.30 • « 

Odun 250000 150000 120000 55200 390 15/8/941 « 11 « 
c __ , 

Zeytinyag1 1500 1200 1300 3400 255 15/8/941 • 14 « Açlk eksiliiii' 
Koyun eti 700 650 650 600 45 15/8/941 c 14 c « 
Zcytm 1500 1000 1000 2100 158 « c « « 
Peynir 1000 1000 1000 2400 180 « c « « 
i;;cker 2000 751! 750 1800 135 « c « « 
Makarna 3000 2000 2000 2800 210 « • « c 
!;ieh1iye 400 30(1 300 400 30 c • c c 

Tuz 6250 6000 2750 165-0 124 c c « « 
Ot kuru 8500 8000 18500 875 66 c « c « 

11tf 
1 - Alay1mizm ~enehk !htiyac1 için yukanda cins, miktar ve muham men bedelleri hizalannda yazJll 

kalem erzak kapah zarf u ulile ve dl• kuz kalem erzak aç1k eksiltme ile satm ahnacaklir. reto' 
2 - Gür ve zarflarm aç1laca~1 saat hizalarmda yaz1ll olan bu erzak taburlarm bul.mduklar1 n ;:hO ' 

te ·Jim almacaJd;;rd11· 
3 - $artnameler alay lev!lzmnnda ve me•~i saatlerinde her gün gôrülür 'e bede1siz ola{ak tedarlk c~il ~,el 
4 _ tsteklilerm 941 yth ticaret ?ua5~ vesikalarile mallyenin m~vakkat tem.~nat mnkbozunu hamil olu~~5~) 

i~ VI' •aatte Hozatta alilrf'rt màhf11Qe 1çtlma eden satmalma 1'i.111syonuna murac~fl. 14310 


