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Milli Piyango 
dün çekildi 

Kazanan numaralar 2 nci 
say/ amızd adır 

Relab l&ciası şebitlel'İDİD 
matem ihtifali yapı l dı Aziz hatıralan 

• 
ı çın dün iki • 

Y eg8ne tesellimiz bu kahraman Türk çocuklarının vatan 
' uğrunda vazifelerini yaparken şehit düşmüş olmalarıdır 

Bundan on beş gUn kadar evvel, 
bir pazartesi gecesi, Mersinden İs· 
kenderlycye hareket eden bir gemi· 
mlz ve onun içinde bulunan yUzlercc 
kahraman vatan evlidı, hain bir tor
pilin ani eademeslle Akdenlzln mavi 
suları arasına gomWerek kayboldu
lar. 

Evet 15 gUn evvel karanlık bir ge
cede Akdenlzln dalgaları arasında 

hayaUarını söndüren bu kahraman 
evl!Uar, Mersinden ayrıldıkları gUn, 
muhakkaktı ki, asırlarca evvel, bir 
Türk gölü haline konan Akdenizde, 
dedeleri, Barbaroslar, Turgutlar, Piri 
reisler gibi korku deı Uen şeyi akılla
rına bile getirmiyorlardı. 

Onların bildikleri ve yapmağa ça· 
lıştıkları yegO.ne şey, kendilerine ve· 
rilen emirdi. 

TUrk ordusunu, Türk donanmasını 
velhasıl TUrk varlığını kuweUendlr· 
mek için verilen her emir onlarca 
mukaddestl. 

Onlar bu mukaddes vazifenin kur-
banı oldular. Evet, bundan on beş 

gUn evvel kahbc bir torplle kurban 
giden kahraman şehitlerimizin yük· 
sek hatıralarını tebcllen dün sabah 
şehrimizde hazin bir ihtifal ya.pıldı. 

Sabah saat on buçuğa yaklaşıyor· 
dtı. Kasımpaşada, Deniz Komutanlığı 

Ret.h faciası kurbanlan için yapılan ihtilalde selim resmi yapılıyor ...._______ Refah faciuı tefıitleri IÇID d enize atalacak çelenkler (Devamı Sa. 5, 1!1ti. ı de) *l*I 
-----------------~~------------~~-------------------------------~-----------------~----------------------------------------------------------

Yakın sulh 
ünı·tler-i 

var mı? 

ı Almanlara göre 1 Amerika ·ı 

" 

~~arıya, gönül hoşluğu
""' dayanır bir dünya niza-
··••tıa . . k k ll'I . ıştıra e arar ver-
ll'l~kçe ve .ıdemokrasi ale
to~"" bek~diği teminatı 
çııa erhled~kçe sulh yolu a-

lllaz. 

~arı· A 
• hmet Enıin YALMAN 

Besara'byada 
Rus mukabil 
taarruzları 

püskürtüldü 
Ukraynada Rus 

ric'ati devam 
ediyor S Ulh yakındır. Almanya 

\>e b Rusyaya hücum etmekle 

~~l§evizmi yıkmıya çalış- tOO BDI tanar--I 
"1 bu kapıyı açmıştır.> v• 

~ı:anyanın son taarruzu Almanlar tardın· 
i'lıide ıktan sonra böyle bir ü-
~altat ~~Ptlanlar eksik olmuyor. daD tllf lrlldl 
atzu, Utrıitleri, duydukları sulh 
sa 0,..unun neticesi midir, yok- 75 l k 20 k 
l'ıı:ı. b~alıktaki hakiki imkanla- an , amyon 
ltıitı:ı.:~ ifadesi midir? Bu cihel: • tahrip edildi 

ş\lt 8.§aya muhtaçtır. 
tere va.sına şUphe yok ki, tngil- Berün, 7 (A.A.) - Alman 
ll:l.Unıze Arn.erikada, nazi ve ko- ui~~ları başkumandanlığının teb. 

ka..,ga;' sıyasi mezheplerinin Benrabyad,. Alman ve Rı· 
tıun oı a tutuşmasından mem- men kıta.lan dü§manın mukabil 

l{e a~lar vardır. taarruzlarını tardettikten sonra 
;uı:ı.ıar~dı akidelerine göre, ilerlemeğe devam etmektedirler. 
1 1:l.ıtı, k~n. kimi Almanya tara- Bukovina mıntakasında Rumen 

<leıeden. ~~ Rusyanın bu müca- kıtaları ve bu mıntakanın şimali 
~?rlar li' Ustun çıkmasını isti- garb.Wnde Macar kıtaları Dniyes· 
lııznıi~ akat Almanya, komü- ter nehrinin yukarı mecrasına var. 
"e bunuana ocağına hücum etti mı§lardır. Çernovic; inal edilmi§
~elt~ id~rn~deniyete hizmet ~t- tir. 
ere \le asıle yaptı diye İngıl- Galic;ya'da Scrth'in iler.iainde· 
lnarıya~ Amerikanın derhal Al- ki cephede düşmanın takibine de. 
zetnıeıt ~-el uzatacaklarını far- vam edilmektedir. Pripet batak· 
larııı lle -lllgilizlerle, Amerikalı- lıklarının §İmalinde Alman ordu· 
ı:ıbunıet d Sebeple Almanlara hu- sunun birlikleri ilerlemekte, Dni-
atıtdaıı Uyduklarını tamamile yeper ve Dvina'nın yukarı mecra_ 
ı;..,._e .. l Çı.karmak olur. .aı .istikametinde uzanan cephede 

ı:ı. ""1) • il l c;arpışmaktadırlar. 
,_ltı ilk h gı terenin, Almanya- Alman _ Finlandiya kıtalarının 
l\Unrn1" arnlede kendisine do-
u ~ .,aca w harekatı plan mucibince devam 
1 &raşaca w gına ve Rusya lle etmektedir. 
Ult du" gına bakarak hoşnut-

di Zaarınası lazım gelseydi ken- .Alman tayyareleri pazar günü 
\'etinı· ını v. e. Almanların kuv- düşmanın bir çok tanklarını, zırh· 
b Pek lı kamyonlarını imha etmi~ler, 
e atıı ıyı bildiği halde har- Sovyet bataryalarını işe yaramı· 

jUlh d~azdı. B. Chamberlain'in yaca.k. bir hale getirmİ§ler, bir çok 
llgiJte ıye çıldırmasına rağmen trenleri, yolları, cephane depola

.\ı:ne..:kre, harbi göze almış ve rını tahrip etmişlerd_ir. 
ltt .. adak· · 
etıeri 1 Şiddetli mukave- Bundıı.n baıka Ukrayna' da ri-

\r1tas kırarak Amerikalıları cat eden kıtalara ve düşmanın 
"-ltna~na katabilmiştir. Çünkü, müstaıhkcm mevzilerine karııı da 
ile ina askeri kudretinin sözü- hava taarruzları yapılmı~tır. 

ı. nınak c · l ~ -<dretin .. Uaız o madığma, bu Diğer birlikler Smolensk mın· 
'!defe .

1 
goz ne kestireceği her takasında ve Peipur gölünün ıa.r· 

tıa k.aildıi~ fır~atta saldıracağı- kında düşman kıtalarını bombar
(~ · İngıltcre bu esaslı ve dıman etmi~lerdir. 

'aau: l.ia. 3, StL 7 ele) - (Devamı Sa. 6, SiL 2 de) /// 

Den iz 
kuvvetleri 

İzlandaya geldi 

İleride İngiliz deniz 
kuvvet !eri yerine 

ikame edilecek 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ame

rikan deniz kuvvetleri İzlanda'ya 
gelmislcrd.:r. 

B. Roosevelt, Amerikan den.'..z 
kuvvetlerinin İzla.nda.'ya muvasa.· 
!atlarını ve bu kuvvetlerin ileride 
İngiliz deniz kuvvetlerinin yerine 
ikame edileceklerini bildirmi§ ve 
Amerikanın Atlantik aevkulceyıı 
ileri karakoll~rının Amerikaya kar 
fi hava ve deniz üssü olarak kul
lanılmaııına müsaade edemiyece· 
ğini ilave etmi~ir. 

LeTemps 
diyor ki: 

Muayyen şartlar 

altı nda 
Türkiyenin harbe 

müdahalesini düşü 
nenler yanılmıştır 

Türkiy e, tecavüze 
ugramadıkça silaha 
sarılmamak azminde 

Lyon, 7 (A.A.) - Ofi: 
Le Temps gazetesi, başmakale_ 

s.inde diyor ki: 
Dr. Refik Saydam'ın Büyük 

Millet Meclisi huzurundaki beya· 
natı, Türkiyenin vaziyetini ta ıı 

(Devamı Sa. 6, Sü. 1 de) X /X 

İkdam refikimiz 
muvakkaten 
tatil edildi 

]kdam refikimiz bugünden iti
baren Heyeti Vekile karar ile mu· 
vakkaten tatil edilmi~tir. 

Sovyetlere göre 
Ostrov'da 

Rus mukabil 

Kara sularımızda bir hidise 

taarruzu 
devam ediyor 

Fransız bandırall bir vapur 
Antalya önünde torpillendi 

Merkezde büyük 
tank muharebeleri 

oluyor 

Türk hükumeti, kara sularında vukubulan bu 
hadiseden dolayı lngiliz hükumetini protesto etti 

Blgı klrleztade 
iki Alman destn

yerl batırddı 

A:manlar Leningra da 
147 kilometrede 

Moskova, 7 (A.A.) - Resmi teb· 
!iğ: 

. 6 Temmuzda ostrov, ll."ovograd ve 
Polotse mıntakalarmda kuvvetleri
mizle Alman zırhlı blrllklert arasın

da geniş mikyasta muharebeler ol· 
muştur. 

Ostrov mıntakasında ş ddctll bir 
mukabil taarruza geçen kıtalanmrz 

düşmana ağır zayiat \'erd!rmişlerdlr. 
Muharebeler devam etmektedir. 

Merkez mıntakasında Kızılordunun 
bir mukabil taarruzu neticesinde hA· 
len büyilk bir tank muharebesi cere· 
yan etmektedir. Öğleden sonra Sov
yet kıtaları Bukovina nuntakasında 
mukabil taarruza geçmişlerdir. D~· 
manın Dnicper nehrini geçmek için 

(Devamı Sa. 6, 8t1. 6 •> ••• 

Ankara, 7 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, geçen cumartesi 
günü Fransız bandırası altında 
seyretmekte olan Saint • Didier 
vapuru, Türk karasuları haricinde 
)ngiliz tayyarderinin hii<:umlarına 
maruz kalmı§ ve Antalya limanı· 
nın önüne geldiği vakit tayyare· 

Japonya 
Ne yapacak? 

Rusyaya yapılan 
yardım vaatleri 

lapoayaaıa 
YulJltlal 

mllldll8'tlrtll 
Vichy, 7 (A.A.) - Havas • 

Of.inin aiyaııi muharriri yazıyor: 
Siyasi mahafilin dikkat nazat·ı 
(DM·amı Sa. 5, 8L S de) X/X 

-----

HARP VAZİYETİ 

Rus ordularının mukavemeti 
henüz kırılmış değildir 

Yazan: basan BORAN 
Alman ordulan, ilk hudut mu- 1 Sovyet mukavemetinin kanldıir 

harebeleri ile Sovyet ordularını na, Sovvet orılularmm inhilil e• 
kıımen mağlup ederek ricate rnec:· tiklerine ve artık Almanlar için 
bur ettiler; ve '.ımumıyetle Sov- tehirleri İfgalden ve Moakovaya 
yellerin eskt hudutlarına vardıla.-. girmekten batka bir İf kalmacbiı. 
Bu vaziyete ve Alman ordularııun na hüküm verenler var. Böyle 
ilk muvaffakıyetlerine bakarak. (De,·aını Sa. S, Stt. 1 de) 

lerden atılan iki torpille berhava' Tayyarelerden atılan torpiller 
edilmiştir. ile Antalya limanı tesisatında ba· 

Bu vapurda 205 j er, 34 Ü er :zı hasar vukua gelmiş iac de nü
baş, 25 oi subay ve 16 sı vapur fusc;a :zayiat olmamııtır. 
mürettebatı olarak mevcut bulu- Türk hükfımeti, karuularında 
nan 280 kifiden 260 1 kurtarıla· vukubulan bu hadiseden dolayı 
rak sahile .hastahaneye kaldırıl- İngiltere hükumetini protesto et-
mııtır. mittir. 

LfNINfJRAO 
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,/Eyüplü Halidin 
~- Maceraları 

Kozma Çelebi 
Mal müstakbel h ırs ı , 

ba ban ı n gözlerin i 

kayın 

bürümüştu . 
Anlatan: Eyüplü Halid - 6 - Yaıan: Mim Sıfır 

~u. Tata vlalı bir Rum dilber." - Babamdan kalma emektL\r 
id ı. lsmı l:Jterpe idi. Kozma a· bir Arap bacı .• 
dında ~k ungın bir Rum dal· - Başka? .• 
) ancı sının b iric'k kızı idı. B ir se· - Bir de ihtiyar dadım var. 
ne e' vel ruı;an.m ölmüş, o da be· - ikisi de yanınızda mı?·· 
nım gibi d e.iye dönmüş bir zaval 1 - _Ha.yı~.e.fe?dim. °ıadrm Bur. 
lı;>dı. Bu kızı. 1ik defa bir pazar sadakı çı~tliğımızd.e ~~-unur. Ba
sünü Londra birahanesinde yal· b~m v~ktıle on~ çıftlıgın emektar 
nız başına o tururken görmüştüm. kahyas.ile ba~ goz..... .. .. .. 
Nazık ve kibar tavırları, §ık ve Kozm~ Çorb.acı .~oz~mun ~lt 
zarif kıyafet i, hele göğsü üzerin· taraf.ını dınlemege bıle luz~m go~
de pırı l pırıl yanan mücevherlerr medı. Memnun, fakat tela§lı hır 
nin halaveti gözümü 'e gönlümü tavırlaD: k D d" B d "ft 

b • 1 • ti" - eme • e ı. ursa a çı 
ona ag ayıvermış . liw · d ·· 1 " 

Bu kızı bü ük b ir hayranlıkla ı gın e var oy e mır·· • . . 
y · d k b " - Yalnız Bursada degıl kı. 

uzaktan seyredıp urur en, ır· b. d E d k 
d b

. l b" k t d .. ır e r e te var. 
en ıre tat ı ır urun uya uş· Ç 1 b . . t 1 d w tamamı 

tüm Şuuruma hakim olan gizli k oı_ e e .,'Y.l av 8b .~gımı,l 
· . .. • aoarttıgımı ta ıı an ıyorsunuz 

kuvvel benı d;ır:mefe vH .. değil mi? .• Bu kadarla da bırak· 
- şte ara ıg.ın ız. em gu· madım. Cerrahpaııada bir kona-

~e.1 _h~m de zengın. Bundan daha ğım. Llbadede bağlı bahçeli bır 
ıyıs~ı bu!amaz.sın: . . w kö§küm, Kapalıçarıııda dört dük-

Sözlerı!e· z.ihnımı kemırm~ge kanım jJe bir Taşhanım olduğunu 
ba§ladı. Kararımı hemen verdım. Bursadaki yeni kaplıcanın dörtte 
Bu kızı ele geçırecek, tasarladı· bir hissesinin de bana ait bulun· 
ğım se~ahat!e kendime yo!daş e· duğunu söylemeği de unutmadım. 
decektım. Bıra~ ııon~~· .~azıno~a~ Bir hokkabaz çabukluğu ile bun· 
çıkan kızın peşıne duştum. E"'.~1 • lan birbiri ardına yumurtladım 
ailesini. babasını. servetlerırun ve böylece adamcağızın ağzını. 
derecesini hatta, kızın tabiat ve dilini bağladım. Verdiğim malu
tcmayüllerini bile o gün, en ince mattan Kozma o kadar memnun 
tefcrrüatına varıncay-a kadar öğ- oldu ki, gözlerinin içleri bile gül
rendim. meğe başladı. Ben, bu yalanları 

Bir hafta iç.inde bu güzel kı· sıralarken Efterpe de, sözlerimi 
ıın da aklını çeldim, gönlüne gir tasdik eder gibi m~tema~iyen ba. 

• . . . şını sallıyor, sankı, benım mu· 
dım. Onu kendıme yepyen.ı bır vaff akiyetimi, babasının da mu· 
far edindim. Zavallı kız, pek saf vafakatini sağlıyordu. 
ve teşne imiş meğer. Tanı§mak· Nihayet, Kozma E.fendiyi de 
ta olduiu gibi kendimi sevdirmek avlamış, ağzını ve dilini bağlamış 
tc de, zengin ve kibar bir aile ev· tım. Adamcağız, m~nunluğunu 
!adı gibi görünmekte de hiç zor· yüzlerimizde gezdirdiği tatlı ba
luk çekmedim. Hele, sevdiğim kışları ile bana da, kızına da ayrı 
kızın öldüğünü anlatırken onun ayrı sezdirdikten sonra yarı se· 
yerme kendisini koymak istediği· vinçli, yarı düşünceli bir eda ile, 
mi, kendisine karşı iç.imde uyanan ancak: 
ııevgiyj öyle sözler Ye jestlerle - Hadi hayırlısı. 
anlp.ttım .ki, yufka yüreklj kızca- Diyebildi. al hırsı muhatab:-
ğız derhal samimiyetime inandı, mın gözlerini iyice bürümüş, duy 
bana dört elle aarıldı. gularını da o derece büyülemi§ti. 

Bu !kızın üzerinde bıraktığım Gözleri:ıi yüzüme dikmiş hayret· 
tesirin kuvvetini, telkin ettiğim 
emniyet ve itimadın derecesini le bakıyor, bakıyor, dudaklarını 
anlayınız ki, tanıştığımızın onun· kıp~datıyordu. Kim bilir, belki ge 
cu günü beni evine götürmekten adamcağız ııaydığım mülklerın 
babasına takdim ederken bir se· aylık gelirlerini heısap ediyordu 
nedenberi sevişmekte olduğumuz z.ihninde ı. 
yalanını bile söylemekten çck:n
medi. Babası da, her halde kızr 
na olan ııeV'.gi ve düşkünlüğünün 
tesiri ile olacak, beni bir müstak· 
bel damadı gibi kabul etmek ne· 
zaketini gösterdi. Hat1a, hiç un'.l· 
tamam, bir aralık yanıma sokul· 
du ve yanağımı okşıyarak sordu: 

- Pederinizi bize ne vakit ta· 
nıtacaksınız? .. 

Hüzünlü bir eda ile önü'me ba
karak ce..-·ap verdim: 

- Sağ olsaydı hemen yann. 
- Vah vah .• Çok oldu mu 

öleli? •. 
- Bir seneden biraz fazlaca. 
- Siz sağ olun. E .. Şimdi val· 

denizle mi oturuyorsunuz? .• 
- Yaldem de pederimden üç 

sene evvel ölmüştü. 

- Pek yazık .. Başka kardeşi
niz var mı bari? .. 

- Hayır efendim.. Allahtan 
başka kimsem J."Ok. 

Cevabım adamcağızı memnun 
eder ogibj oldu. Dedn bir nefes a· 
!arak tekrar sordu: 

- O halde sıze §İmdi kim ba· 
kıyor) .. 

Müstakbel kain babamın iyice 

tavland•~ına hükmetmekle bera
ber duramadım. İşi kökten kesıp 
atmak, herhangi bir tereddüd~ 
meydan bırakmamak jç.in hemen 
yerimden fırladım, ellerini tu•
tum, sıka sıka ikisinin de üzerine 
birer öpücük kondurdum. Ho~u
na gidecek birkaç sözle teşekkü
rümü sundum ve tekrar daha ağ· 
dalı bir tava koyuldum. Osman
lı bankasındaki beş bin altınım· 
dan, Krediliyonedeki Kredifonsi· 
ye tahvilatımdan da biraz dem 
vurdum. O esnada biraz dahıı 
yanına sokuldum ve yavaKa sor· 
du"1: 

- Nasıl, beni evlatlığınıza la· 
yık buluyor musunuz) •. 

Cevap "Vermesine meydan bı
rakmaQım. yine koftileri sıralama 
ğa başlaC:ım. 

- Bilmem, dedim. Kanımda 
Rum kanı bula~ıklıiı bulunmasın. 
dan mıdır, nedir sizi ben pek sev
dim. Sizden ve kızınızdan ayrıla· 
mıya .... 

( Arkaşı var) 

SORUNUZ 
,~------SÖYLİYELİM 

Almanyada bulunan biri aranıyor 
1 - Okuyucularmm.dan Bay il. 

Ö:ıkao soruyor. Alnıanyada bulu
nan \C tüccar olan ağabeyim llü
se31n Ra.,it Emınndan Ü!.' senedir 
mektup alamadık. Altı ay en-el 
gonılerdJkbnlı. mektuplar da geri 
geldi. Adres .u idi: 

Kautman Berlln. W. 62. Klels
tııtr. 13 l'rlvat - Tel: B. S Barbaros 
N 1721. 
Ağabeyimin !ağlığını nereden \"O 

ne suretle öğreneblllrlz acaba'? •• 
Cevap - Vcrdiğıniz adres sa

rihtir. Bu adreste aranması için 
Hariciye vekftktl vasıtasllc Berlin 
sefaretimize milracaat etmek, her 
halde orada tanınmış adreslere 
mektup göndermekten daha fayda
lı olur. Belki de gazetemizde mek 
tubunuzu okuyan ve ağabeyinizi 

tanıyanlardan her hangi biri size 
bfldirmek Uzere bize bir işar

da bulunur. Bize lQtfen adresinizi 
gönderiniz. 

2 - Bandınnada Bayan :Xezlhe 
Çlnnen soruyor: Deniz tutmasını 

ne ile önlemeli ! .. 
Cevap - Deniz tutanlar, seya

hate çıkmadan evvel mUlAyemet 
\•erici bir llAç alıp barsaklarını bo
şaltmalıdırlar. Vapurda açıkta o
turmak, hafif yemekler yemek, 
yumuşak bir sargı ile karnı hafiC· 
çe sarmak da faydalıdır. Deniz tut
ması ıildmetlerl başlayınca 0,40 
gram Sulfat de Quln!ne almak da 
iyidir. İcabında Bromure, Vlerlane 
Belladone gibi ilAçlar da kullanı

labilir. İki saatte bir kaşık chloro
formeli su içmek de faydalıdır. 

~--------------------------J 

---------VAT A·N-. __ 

Atların 
Cinsleri 

Ziraat Vekaleti ıslah 
etmek için çalışmala
nna devam ediyor 

Milli piyango 
dün çekildi 

Ankara, (l lususi) - Ziraat 
Vekaleti memleketteki atların 

40 bi n l ir alı k i kramiyey i 
161619 numara'' bilet kazandı 

cinslerinin ıslahı için çalışmalarına Milli Piyangonun 6 ıncı tertip 3 Un· ı 
devam etmektedir. Evvelce bu jş 1 cU çckılişi diln Eskişehir stad:rumun
için tahsis edilen 150.000 liralık da saat 17,30 da çekilmiş ve bu çe
ikramiyenin arttırılması da düşü- kllişl kalabalık bir halk kUtksi ta-
nülmektedır. kip etmiştir. 

Atlarımız adet jtibarile de gün. 
den güne artmaktadır. Cinıslerin 
ıslahı işile yakından alakadar olan 
Vekaletler haralar tesis işıl e uğ
raşmaktadır. 

Bugiin at mevcudü eski sene· 
!ere nisbetle 2,5 misli artmıştır. 
Memlekette şimdi 1.150.000 at 
mevcuttur. 

Halen en jyi atlan yetjştiren 
hara Karacabey harasıdır. Hara 
1924 de 22 atla işe ba~lamasına 
rağmen bugün 800 den fazla baf 
aygır, kısrak ... ~ taya maliktir. 

Eskiden Macaristan ve'saire yer. 
!erden getirtmeğe mecbur olduğu. 
muz damızlık hayyanları bugün 
dışarıya. biz gönderiyoruz. 

Karacabev harası bugün yalnız 
at yeti§tİrmekle kalmayıp zirai 
çalı§malarda da bulunan iftihar 
edebileceğimiz bir müessese hali· 
ne gelmiştir. 20.000 dönüm arazi 
muntazaman ekilmekte, tabii ve 
şıın·i çayırların yekunu 15.000 
dönümden fazla tutmaktadır. 

nu Ç('killşte kazanan numaralan a
şağıya yazıyoruz: 

40 Bin lira kazanan nwnara 

161619 
10 Bin lira kazanan numaralar 

005360, 119601, 227469, 219039 

I> Bin lira kazanan numaralar: 
009262 030783 072346 103660 150S61 
192831 20 512 264999 

2 Bin lira kazanan numaralar 
Sonu 6674 ile biten 30 b.let. 
Sonu 765:i ile biten 30 bilet 

1000 lira kazanan numaralar 

Sonu 1727 ile biten 30 bilet 
Sonu 0202 ile biten 30 bilet 
Sonu 9228 lle biten 30 bilet 
Sonu 9678 ile bilen 30 bılct 

500 lira kazanan numaralar 
Sonu OS89 ile biten 30 bilet 
Sonu 1911 ile biten 30 bılet 
Sonu 3892 ile biten 30 bilet 
Sonu fi337 ile biten 30 bilet 
Sonu 9778 ile biten 30 b!let 

Sonu 6503 ile biten 30 bilet 
Sonu 6803 ile biten 30 bilet 
Sonu 7852 ile biten 30 bılet 

Sonu 8575 ile biten 30 bilet 

100 lira kazanan nmnaralar 
Sonu 4Si ile biten 300 bilet 
Sonu 551 ile biten 300 bilet 

50 lira kazanan nwnaralar 
Sonu 155 ile biten 300 bilet 
Sonu 453 ile biten 300 bilet 

10 lira kazanan nwnaralar: 
Sonu 59 ile biten 3000 bilet 

4 lira kazanan numaralar: 
Sonu 5 ile biten 30 bin bilet ikra

miye kazanmışlardır. 
40 bin liranın bir parçası Adana, 

bir parçası tstandulda satılmıştır. 

10,000 liralar Mardin, Kflhta, DUz· 
co ve 1stanbulda satılmıştır. 

20.000 liralar 13 tanesi Ankarada, 
13 tanesi İstanbul, 5 tanesi İzmir ve 
4 tanesi Adana, 3 tanesi Mersin, 2 ta. 
nesi Eskiı;ıehlr, 2 tanesi Gaziantep, 2 
tanesi Akhisar ve birer parçası da Or 
du, Akçaabat, Tarsus, Kayseri, Art
vin, Edirne, İskenderun, Kastamonu, 
Bartın, Çanakkale, Niğde, Antakya, 
Havza, Demirci, İzmir. Pınarbaşı, Mi
lAs, Samsun, Malkara. Safranbolu, 
Kangal, Cebelibereket, Trabzon, Ma· 
latya, Muğlada satılmıştır. 

Eşya 
Fiyatları 
Eşya fiyat!arında 

umumiyetle bir yük
seliş kaydediliy or 
Ticaret Vekaletinin ödetenberı 

neı;retmekte olduğu lstanbul top· 
ta~ eşya fiyatları endeksi bir mü~
dettenberi bazı sebepler dolayısı. 
le çıkmamı~tır. Oda 1941 devre· 
si endekslerini tamamlayıncaya 
kadar 1940 senesi son ayına ka· 
dar olan toptan e~ya fiyatları en· 
deksini hazırlamıştır. 

Endel<se nazaran 1940 senesi 
ilk ayından son ayına kadar ge· 
çen zaman zarfında gıda madde
leri toptan eşya endeksinde te· 
reffü vardır. Bu tereffü bilhusa 
temmuz ayında bir düşüşten son· 
ra eylulde başlamış teşrinievvei 
ve te§rinisani aylarında ehemmi
yet)j bir §ekil almı§tır. Yükseliş 
daha -ziyade zahire ve hububat ile 
men!'lei nebati olan gıda madde
leri toptan fiyat endekısinde :göı;c 
çarpmaktadır. 

Kahve ve çay fiyatlarında da 
yükseÜ§ çok fazladır. 

Ham madde toptan fiyat en· 
dekainde de artııı olmakla beraber 
bu gıda maddeleri kadar fazla de
ğildir. 

Madenlerin toptan fiyat artışı 
daha barizdir. Mensucat fiyatla:ı 
toptan fiyat endeksi artışı daha 
az, fakat son aylardadır. 

Endeks tablosu ithalat madde
leri toptan fiyatlarının dinam:k 
bir §ckilde fakat ihracat malları
nın daha az artmı~ olduğunu gös· 
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Kahvename 

Ş ehzadebaşında Mahırıul yeçeıme sokak 36 nu 
d a oturan okuyucularımı 
a lbay emeklisi ve Fatih bel 
ye hayvan hastahanesi müte 
sıs veterineri Mustafa Yürü"' 
lan aşağıdaki satırları «soru 
lar» sütunumuza geçirilmek ·· 
re göndermiı. 

Fakat o sütunumuz bugün 
ha Önceden baıka bir yazı t 
fından işgal edildiği ve o.k 
cumuzun «Kahvename» sinİll 
gecikmesini istemd ikleri için 
nim sütununa verdilc:: 

Kahve tiryakisiyim kendimi 
dim b 

Vurgunum bu güzelin hüsnii 
za"fım e 

Kimseye söylemedim bir 1' 
olsun cleı11 

Elemi.nden bir işe varmadı 
!erce e 

Gelecek, gelmede, geldi 
geçti Önl 

Gelmiş ... evet. .. onu ellerde 
zerken görd 

Ne yazık ki bana yan bakr11 
hala k 

Yoksa dargın mı nedir, aıı 
madım cilve r11 

Ne yalan söyleyeyim keyf 
bozdu S 

Bu scf er de beni inletnıede 
ran a 

Hangi yad ellere geçti a 
kahve p• 

Çektiğim bu 

Sayın okuyucumuza y 
İHt•l ettiilnden dolayı güce 
diğimi temin ed erim. 

KÖR 

Haracia ineğe de fazla ehem· 
miyet verilmektedir. Bugün en 
sütlü İneklerimiz harada yetiş
mektedir. Bunlar ıgünde 41 iitre
den fazla süt vermektedirler. 

~.50 lira kazanan nıunaralar 
Sonu 0525 ile biten 30 bilet 
Sonu 3192 ile biten 30 bilet 

Diğer ikramiye kazanan biletler de 
yurdun muhtelif yerlerinde satılmış

tır. teriyor. Bu harbin ilk senesine ait ============'?' 

Çakal derilerine talip çok 
Son günlerde çakal derilerine t:ı

lt'p artmaktadır. Talebin artışı bu ı;i· 

bl derilerin derhal !iatına tesir etmiş 
ve eskiden iO kuruşa .satılan çakal 
derileri şimdi 120 kuruşa çıkmıştır. 

FiyaUarın daha da yükseleceğini a
li.kadarlar söylemektedirler. 

Bundan bafka..111.kl oder1leri de ral'
bct görmektedir. Bilhassa harp ha
linde bulunan memleketlerden bu 
mallar için fazla talep vAkl olmak
tadır. Memleketimiz dahil!nde sene-
de 70 - 80 bin tilki avlandığına naza
ran bu deriler dolayısıle memlekete 
fazlaca döviz gireceği tahmin olun-
maktadır. 

Av derileri memleketimizde başlı

ca servet membaları haline gelmek
te a!Akadar vekliletler bu işle ciddi 
surette meşgul olmaktadırlar. 

Ana doludan fazla miktarda 
küspe geliyor 

Anadolunun rnuhtelı f mıntakaların 

dan Şt'hrimize son bir kaç gUn zar
fında kUllıyetll miktarda kUspe gel· 
mektedir. Bu kiispelerin umumı ma
ğazalarda muhafazası için bUtUn ter
tıbat alınmıştır. İhtiyaç nisbetinde 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Peynir fiyatları 
yükseliyor 

Toptan cıla rı n iddia larına gore 
fiyatlar daha çok yükselecek 

Son günlerde peynir fiyatlarında 

göruten artış Uzerlne Fiyat muraka· 
be bfİrosu, peynir fiyatları ile yakın
dan alAkadar olmıya başlamıştır. Bu 
sene fiyatlarda göruten tezayUt islih· 
sal miktarında yUzde kırk kadar nok 
snnlıktan ileri gelmektedır. Bundan 
bJ.llka teneke fiyatları. kalay fiyat
ları da o nisbette artmış, ayrıca sUt 
fıyatları da 8 kuruştan 13, 11 kuruşa 
kadar çıkmıştır. Komisyon bUtiln bu 
netıccl('rt tesbit ettıkten sonra, dUn 
toptancıları çağırarak fıyatıarın art. 
ma ı;ebeplerini, bir de onlardan sor
muştur. Toptancılar maliyet fiyatla
rının çok arttığını, 8 liraya satılan 
bir teneke peynlnn şimdi ancak 10,5 
liraya kurtarabileceğini iddia etmiş-

!er ve bu&'On 70 - 7'5 kuruşa saldan 
beyaz peynırle, 120 kuruşa satılan 

kaşar peynirinin normal !!yatlara .sa
tıldığını söylemişlerdir. 

J{omlsyon. toptancıların bUtUn id· 
dialarını kaydi ihtiyatla dinlemiş. bir 
do vaziyeti perakendecilerden dinle
mek üzere, peynir meselesinin hallini 
perşembe gUnkU lçtlmaa bırakmıştır. 

Peynir fiyatları toptancıların id
dialarına göre ilerde daha da artacak 
tır. Kom syon meselenin bütün te
ferruatlle meşgul olarak peynir fiyat. 
!arını perşembe gUnkU içtimada ka
tı olarak tesbit edecek \'e !!yatların 

hiç bir suretle arttırılmamasına çalı. 
şacaktır. 

vaziyet llibarile §&yanı dikkattir. 
--0---

y ağcılar, yağlarını saklıya· 

rak fiyatları arttı rıyorla r 
Yağ fiyatlarının artış St'beplerlnln 

daha ziyade spekUldsyondan llcrl gel
diği anlaşılmaktadır. Şehrimizde ma
ruf ya(: tacırleri, bUyük kapıtallst 

yağcılar. cwelce getirdikleri yağları 
buz depolarına yerlqllrerek Ilyatları 
:ıunl surette arttırmaktadırlar. Yağ 

!ıatlarınm 120 den 140 a çıkmasında 
lmil olan bu gibi toptancı muhtekir
ler şiddeUe cezalandırılacaklardır. 

Komisyon piyasadaki tetkiklerine 
devam etmektedir. 

~rkadaşının nüfusunu kendi 
nüfusu diye göstermiş 

'BakırköyUnde oturan Ahmet adın
da birisi Sllmt'rbankın dokuma fab· 
rlkasına girmek için mUracaat etmiş 
ise de fabrika memurları kendisin· 
den nUfus kAğıdını istemiflerdir. Ah· 
met, 11Ufus kflğıdını zayi ettiğinden 

fabril<a memurlarına arkadaşların

dan ŞUkrUniln nUCus kAğıdını gös
termiştir. Fakat memurlar bwıun far. 
kına varmışlar ve Ahmedi adliyeye 
teslim etmişlerdir. 

Sekizinci asl!ye Ct'Zada yapılan du
ruşma sonunda suçlu 3 gUn hapse ve 
para cezasına çarptırılmıştır. 

Ne yiyoruz, ve ne miktarda 
yiyoruz? ADLiYE ve POLİS HABERLERİ 

Ankara, 7 (Husus!} - Ne yiyo
ruz? Ve ne miktar yiyoruz? Birkaç 
senedenbcri bu hususta Ziraat, İktısat 
ve Ticaret veklletlerimlzln muntaza-

\., __________________________________ , 

man çalışarak elde ettikleri rakkam
lar şimdi katiyctle ortaya konmakta. 
dır. 5 muhtelif mıntıı.krıya ayrılan A
nadoluda 376 aile arasında yapılan 

bir istatistikte ne yedi~imiz \ •e ne 
miktar yediğimiz meydana çıkmıştır. 

Nişadır tüccan muhtekir Marko Pardo 
2 sene sürgüne gidecek 

Orta Anadoluda çiftçimiz, yemek· 
lik olarak en ziyade buğday yemekte 
ve ondan sonra ikinci derecede diğer 

hububat nevileri gelmektedir. Mısır, 

çavdar, vesaire gibi. 
Orta Anadoluda adam başına bir 

sene zarfında isabet eden hububat. 
28S,5 kilogramdır. Ege mıntakasın

da bu miktardan 17 gram fazla, Ka
radeniz mıntakıısmda iki kilo 71 
gram fazla, Akden,z mıntakasında 

ıse dört kilo 60 gram fazladır. 
Bu miktar 2 ile O yaşında çocuk 

lar yarını erkek diye hesaba katıl

mışlardır. 

Orta Anadolu mıntakası bizde 
en az hububat yiyen mıntakndır. Bu 
da orada mahsu!Un nz olmasından 
dolayıdır. Yapılan tetkiklerde Orta 
Anadolu mahsulUn bol olduğu senc
ıerıı e adam başına 280 kilo hububat 
ıstıhlı\k edildiği anlaşılmaktadır. 

Bir mUddet evvel lhtıkAr suçundan ı yan bir meseleden dolayı kaYga et
dolayı 2 sene sUrgUn ve 500 lira pa- mişlerdir. 

ra cezasına çarptırılmış olan ve tem- ı Ka,·ga esnasında Ahmet bir odun
ylz mahkemesi UçUneU ceza dairesi la kadının ba~ına Yurarak ağır su
tarafından kararı tasdik edilen Ba· retle yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu 

lıkp:ızarında, Maksudiyc hanında. ni- hastahanesine kaldırılmış, suçlu ya
şadır, kalay tUccarı Marko Pardo, kalanmıştır. 

cezası kesbi katlyet ettikten sonra, Bisiklet tezkeresini taharri 
yeniden bir suç lşlemı11 \'e adlıyeye 

''erıımı11t1. memuru hüviyeti diye 
DUn, lktncl Asliye cezada l\larko tt 

Pardonıın muhakemesi neticelenmiş. yu urmuş 
ve mUddclumuml muavini, suçlunun Cumartesi gllnU, KaragUmrUkte 
gayri muhik kAr temın etmesinin ve 1 dolaşan <Gedikli Erq;ı.ş okulu> talebe 
ev,·elce de böyle bir suçtan şiddetli s inden birine, yirmi yaşlarıııda Meh· 
bir cezaya çarptırılmış olmasına rağ. met: 
men yine suç işlemesinin şiddetli ce- - Başı açık olarak sokakta ne do-
zayı mucip olduğunu söylemiştir. !aşıyorsun, demiş ve çocuk kendisi-

Suçlu ise: : nin kim olduğunu sorunca: 
- - Ben bir suç yaptı isem, beni f. _ Ben inzlbatnn, inanmazsan ba

dam edin, diye mUdafaada bulunmuş- zubendime bak, diye cevap vermiştir. 
tur. Bunun Uzcrlne Mehmet cebinden bit· 

Mahkeme. karar ,•ermek Uzere, mu bazubend çıkarmış ve göstermi11t1r. 
Şehirlerde bu milçtar 180 kilo ka

dardır. Bu da memur sınıfının daha 
hakemeyl başka bir gline bırakmıştır. Bu sırada talebenin eniştesi evle

ziyade sebze vo meyYa yemesinden Bir odunla kadını başından rinin penceresinden bakarken vazl-
llerl gelmektedir. I yeti anlamış ve aşağı inerek Mch-

Blzlm rneleketim ızde vaziyet bu yara aMtŞ , mcde ki:n olduğunu sorm4tlır. 'Buna 
merkezde iken hariç memleketlerde BU~-Ukderede Kefeli köyünde, l3ağ-

1 

cevap olmak Uzerc de .Mehmet: 
vaziyet nasıldır? lar yolunda 26 numaı·ada oturan Kıb - Ben he.m lnzibatım, hem de sivil 

Bulgarlstanda adam ba.şına sene· rıslı Abdullah oğlu Ahmet Cimri, ay- taharri memunıyum, denıı,ur. Cebin
de 290, Almanyada 138,5, Amerika- ııi evde oturan Bursalı Hasan kızı ı den çıkardığı bisiklet ehilyetinl ta
da 108,5 k !o hububat dil~nıektcdlr. Fatma fi(' sebebi henUz anla,ılanıı- harrl hil\•lyeti olarak ı;österrniştlr. 

Bunun Uzertne ..-azlyeU anlıyan ço
cuk n eniştesi Mehmedi karakola &'Ö 
tUrmUşler ve orada. Mehmedln söyle
diklerinden hiç b.rl olmadığı anlaşıl
mış ve suçlu cUrmti meşhut zabıt va
rakası tanzim edilerek adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Sekizinci Asliye ceza mahkemesin
de yapılan duruşması sonunda Meh
medin hiç bir maddi men!aat gUt'nıe
den bu suçu yaptığı vo muhakemesi 
cs.ııasında şuursuz hsreketlerde bu
lunduğu görUldUğUnden, Mehmet, ad
liye doktonına gönderllmiştlr. Adli
ye doktoru, muayene neticesinde Meh 
medln cezai ehliyeti haiz bulundu· 
ğunu blldlrmlşt r. 

Bu rapor üzerine mahkeme, Meh· 
medin kendisine resmi memur sUsU 
\'erdiğini sabit gördUğ"Unden 3 ay 
hapsine, ancak suçu işlediği zaman 
21 yaşını ikmal etmemiş bulunduğun. 
dan eczasının 2,G aya indirilmesine 
karar vermiştir. Muhakeme sonunda 
Mehmet te\•klC olunmuştur. 
~ 

Altın fiyatları 
Altın fiyatları yeniden ylikselmiye 

başlamıştır. D!ln bir altın 24,95 den 
muamele görmUştUr. 

Bir genel kadını bıçakla 
vurdu 

Tophanede Kadirler yokuşund• 
turan ve Kara Mustıı!apaşada d 
mecılik yapan Mehmet, Gnlatad• 
meraltında 8/ 12 numaralı evde 
ran genel kadınlardan Ahmet kııl 
rifeyl bıçakla sol koltuğunun al 
dan yaralamıştır. Yaralı kadın· 
yoğlu hastahanesine kaldınlmıŞ 
u yıı.kalanmı9tır. 

Ankarada pasif korunı11 

ekipleri tefti~ edildi 

pasif korunma teşkilatına me 
bütün ekipler bugün {dün) 
18 de Hipodromda, Dahiliye 
kili Faik Öztrak, Hava müd 
umum kumandanı Hüseyin J-1 
Kılkış jandarma, örfi idare 
mutanı ıGeneral Ali Rıı:a, "alı 
polis müdürü tarafından ' 
edilmjşler ve gördükleri mu~ 
mel vazifeden dolayı tebrik 
mişlerdir. Teftiş gören ekJ 
hava haber vermek, polis ve 
dımcı polis, ıgaz arama ve te 
leme itfaiye ve yardımcı jtf 
ankaz kaldırma, can kurt• 
elektrik, havagazı, devlet d 
yolları ekiplerile paraşütçil 
karşı müdafaa ekiplerdir. 

Bu ekipleri teşkil edenleriJI 
yısı 2,000 kişiye varmı~tır· 
rakkama hususi müessescledl1 
sif korunma teşkilatı dahil d 
dir. Tecrübeler muvaffak! 
neticelenmiştir. Ayrıca bu t 
belerde, her nevi nakil vasıl 
dan da istifade edilmiştir. 

Bir boğulma vakası 
Edim" (Hususi) - K 

köyii çayına yıkanmak üzer' 
ren köy halkından 48 yaşla 
İbrahim yüzme bilmedii 
boi!ulmuştur. 

Soruyorlar 
Kartalda oturan b ir olı 

cunuzum. Size köyüm ·· 
esnaf ile gıda mad deler" 
fiyat tenevvüleri hakkınd• 
fikir vermek, b u suretle • 
hların d ikkat nazarım bir_, 
bu tarafa çekmek isterinı· 
zı esnafımızm koyun etine 
kuzuya 6 5, kuyruğa 90, • 
na 1 O, beyaz peynire 85, • 
de p irince 55, bamyaya 56 
rut istediklerini, bazı e 
da bütün bu aaydıklarırntP 
az d aha a,ağı fiyatlarla v • 
lerini görüp hayretler i 
kalıyoruz. Ayni cins ve 
mallardaki fiyat farklarınıJI 
beplerini bize ne esnaf 
yor, ne d e bider anhyab 
ruz ve so ruyoruz: 

- Fahalı satanlar fasllı 
cuz aata nlar da sevap lı 
mak için m i böyle hareket 
yorlAr acaba? •• 
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lktısadi babısler: 

Kahve bilhranı 
Nasıl hallediliyor 

1 l tCTIMAi MESELELER 1 1 

Herbert hAll somurtkandı. Odrey sözil 
tekrar kaptan aofrasına geçirdı: 

- Yemek kaçta yeniyor? 
- Bir çeyrek aonra.. Ancak hazırlanacak 

vaktiniz var. Lady Llndıton ve otlundan b&f· 
ka sofrada bir General ve karıaı ve bifçok 
mühim insanlar var. 

- Memnun muıunuz? 
- Çok .•. Fakat ... 
Tekrar yan gözle kamaraya baktı Odrey 

gönlünü almak için kocumı öptü: 
- Haydi aız de biraz süalentnız, Herbert, 

dedi. Görüyorsunuz ki seyahatimiz ne kadar 
iyi başlıyor. 

Herbert memnun görilntlyordu.. Kamara
dan. çıkıp gitti. Odrey reni9 nefes aldı, k&· 
pıyı kapadı. Nihayet yalnızdı. Memnundu. 
Evlilik hayatında ilk zaferi o kaaanDUflı. 
........ 
Yemekten aonra Odrey bir uzun t.kemle· 

ye uzanmıf, dizlerine bir örUl örtmU, diifil· 
nUyordu: 

- Eğlenceli ve zevkli bir seyahat yapa· 
cağız galiba .• 

Güvertede hemen herke& uzun iııkemlelere 
uzanmıf, ya okuyor ya yazıyor, ya da uyu· 
yordu. Bazıları iııe Herbert gibi &f&tı yukan 
dol&flyordu: Dola~nlann öyle tuhaf ve ace· 
leci bir htli vardı ki sanki güvertenin öbUr 
ucunda kendilerini bekllyen biri varnuf gibi 
tellfla yürüyorlardı. 

Odrey ,unlan dUfilnUyordu: 
- Gazete aahlbbıe tefekkür etmek ıçın Itır 

Hayır cemiyetleri ve kadınlar 

EDEBi ROM6N ı 

Yazan: .Franciı de Croi11et 
mektup )'Uaam. Madam Turpine de yazmam 
Jlznn. Ne Yazık ki o burada değil... Ha, ke· 
Umelerle intibalarını ne güzel anlatırdı. 

Odrey mtırekkepll kalJmini hazırladı. Fa· 
kat biç bir feY yapacak hali yoktu. Uzun 
bir hastalıktan yeni kalkmıt gibi yorgun 
ve bitkindi yanında oturan bir kadın bir dil· 
zlye aaat.e bakıyordu: 

- Ne beyhude bir zahmet! Diye dUfÜDdll. 
Saat mefhumunun onca fimdllik hiç kıy· 

meli yoktu. Y~ll denize, gök yUzUndekl al• 
çak bulutlara bakıyor ve rahat ediyordu. 

Bir sigara yakmak istedi. Rliıglrdan yaka
madı vazgeçti. Gong çaldı. Oturanlar yerle

rinden kalktı. YtlrUyenler durdu. VapUT tay• 

falarından birisi yanına yaklaşarak sordu: 

- Çayınızı burada mı içecekainız? 
Çay zamanı mı gelmişti? Uzun zaman ha· 

reketalz olduğu yerde kalmı,tı. Af&fıya in· 
mek canı istemedi. Çayı buraya getirmettini 
tayfaya söyledi. Yolculann hepsi hareket ha· 
linde idi. Bam rençler stUerek, kon\lf&r&k 

TEFIUKA No. ıo 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
spor yapılan gUvertenln merdivenlerini tır· 

manıyorlardı. 

Biraz ötedeki bir lakemleye genç bir yolcu 
oturdu. Bu adam Lady Lindııton'un otlu Ro
bert idi. Yan gözle Odrey'e bakıyordu~ Genif 
omuzlu ~ıhbatli, yanık yUzlü bir sençti. Od· 
rey'in canı algara içmek latlyordu. Fakat 
kibriti genç adam yerinden kalkarak yakar 
diye bu arzuunu yendi. Canı yabancılarla 
konufmak latemiyordu. Fakat genç Robert 
dayanamadı ve Odrey"e ya tenla veya her· 
hangi bir oyun oynamafı teklıf etti, Odrey 
nezaketle reddetti. İçinden: 

- Beni rahat bırakınız, ba,ka bir feY f8. 
temem. Aylarca böyle hiç bir teY yapmadan 
ya,ıyablllrim. Diye dU,Undü. 

Zaten yapacağı da bu değil mi idi? Uzun 
aenelerdenberi ilk defa olarak sakin ve hu· 
zur içinde Y&f&dığını farkettl. 

I 

Vapur hayatı inaanı öyle aUrtlkler ki bu· 
nun cazibesinden kurtulmak pek gUçfttr. ln· 
aanm blltUn yqadılı llem o vapur olur. 

Ufuk daralır, iç aıkuıtw, teceuos merak, 
yalnızlık korkusu lnaan BUrüaüntl birbirine 
yaklqtırır. Yolcular blrbirlerlııi tanmaap 
bqlarlar. Kendtndeıı baMetmek sevki orta
lıt& hlk1m olur. Dedikodular, flörtler bafA&r. 
Arzular, kini•, dppeWder lll•ıdarm için. 
den dıfan1a utrar. çebrelerill h*6d JdM. 
sı ortaya çıkar. Usun ~er rol oyna
mqa ve olchJCuadan bafka tilrll IÖrtinnuıp 
mUaait bir HmiD deltldir. 

'Bu yolcuJ1ltull -ımd& bitin ...... 
iflerin y.nda k .... etı, doatluklann bcıAla
catı. dUfll" .... lvm ~ büdiil MI 
de inun yine Jter teY• çok ..,_.nd)*llt 9erir. 
zu..n Bldlumunua llçlılG ancak )'emek ... 
aUeridir. 

Berbert bu l'Olculutwa tam ke)lftne ftl'I• 

,ordu. cVapırun en g1ble1 UdmBe ev.,..._. 
diya-ek lftHııar edlJordla. G8nde bir, lld de

fa da gunuunu oqı,u m8Wm bMirelM' o
luyordu: Kaptnıa aotruma ~ 'Ya
purda Bi9B gezi)tordu. Fakat ~ 
yalnız klllmca Uniformuuu daleptft çakan· 
yor ve JJent taktılı :pıtdlzma una mıan ba· 
kıyoıüı. 

Odrey gazeteye yası yuarak ve fototraf 
göndererek para JcaanaCalını aöyleyiace bem 
memnun olmuf, Jaeaı de btraS kızmıflı. Ka
nsının maddi bir surette kendlalne tAbi ol· 
mayıp bu dar glSrilflU adamı sıkıyordu. Fa
kat bula okluğu için bütçeehıden fazla para 
çıJumyacak diye de aevini)IOrdu. 

(.W.. ... ) 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Suriye de 

mütareke sözleri 
Yazan: M. H. ZAL 

Ankara, 7 (A.A.) - Bundan 
bir müddet evvel, tarih, dil ve 
coğrafya fakülteaini yarundaki ne· 
ferlerle birlikte baıan ve binanııı 
camlannı kırdıktan aonra Malte· 
pe iatikametinde kaçan, bu eana• 
da kendiıainlrı yolunu keeen bek· 
çiyj yarahyan teymen Sadettin 
Hazer, yapılan mahkemesi netice
e.inde iki Hne 2 ay 8 cün cezaya 
çarpılmıttır. 

RADYO 
r:PROGRAMI.J 

~propw 
7.38 Program ve memleket saat 

ayan, 7.33 Hatif Proıram (Pl.), 
7 .45 Ajana haberleri, 8 Senfonik 
puçalar (iP.), 8.30/8.45 Evtn saati 

12.30 Program ve memleket ea-1 
at ayan, 12.33 TUrkçe pllklar, 12.41 
Ajana .bMerleri, 13 TUrkçe plülar 
prosrammm devamı, 13.15/H Ka
nflk procram (Pl.). 

18 Program ve memleket saat ..,. 
yan. 18.03 Radyo aaıon orkestruı. 
18.30 Konutma memleket poataa 
18 . .0 Radyo •alon orkeetraaı Pl'OC· 
rammın devamı, 19 Ko1UJ4111& (Yu
va saati) 19.15 Radyo aaıon orkes
trası programmın devamı, 19.38 
Memteket aut ayan, ve Ajana Q. 
be!'leri, 19.4tS Fasıl aezı, 21.15 Rad· 
yo gueteei, ~.§ Chopinden mUn
lehap parçalar (Pl.) 21 Ziraat lak· 
vuni ve Toprak mahaOlerf boraur, 
21.10 Hafif fMd .,arkıları, 21.30 
Konutma. 21.46 KlUlk program, 
22.30 Kenaleket ııaat ayarı, Ajana 
haberleri, 22.415 Cazband (Pi.). 

22.1515/23 Yarınki program ve lcapa
Jllfo 



4 -----------------·------.-....------- VATAN-----------------·-------- •-7.Ml - ~ 

~Türk 
~ .... _T_a_n_·ın_·n_d_e_C_a_s_us_ı_ar_.,,,~ 

Kanije müdafaasında Kara 
Omer ve KMa Pençe 
Yazaıı: iltsaa-A• 

Serhat. si.ittın 

Francala, çay ve 
kahve tevziatı 

-·-
Sporumuzda amatörlük 
ve profesyonellik davası 

Hasta bir okuyucumuz bize 
dertlerini döküyor 
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Bizce yapılacak •lk iş; yüzlErdeki amatörlük 
perdesini yırtıp atmaktır 

Son ~rde yapılan kahve ve 
t.rancw tevziatı naünaaebetile bır iki 
ati&~- iııttyorum. Okuyacula
nmaıa dilekçeleri eUtununda derce
dersentZ belki aa.kadarl&l'Ul dikkati
ni oelbeder. 

K&lwe ve çay tiryaklai olmadığım 
iqtn bu tevziat befti o kadar alAka
dar etmez, fakat bu itlerde öyle bir 
ketmeke' ve eeas aykınlıkları göze 
çarpıyor Jet bunları hangi mtıtehassıs 
heyetin sayı mahsultl oldufunu inaan 
merak ediyor! Aynı zamanda ihmal 
ve alikasızlıfrn btzl nerelere atb'Ok· 
ledlfinl vaktile gördük ve öfrendlk .. 

EvvelA hastalann francala işinden 

bahaedeylm. Bir buçuk aydanberl ka
ractter ve barsak rahatarzlığuıdan 

evde yatıyorum. Günde 500 gram 
francala verdiler. Sonra bu miktan 
250 grama indirdiler. Bu kararı ver· 
mek lçin ya haata adedinin ya un 
mıktarının tahmininde yüzde ytız al
danılmrf olması llzımdır. 

Geçelim ... 
Çay lfi: Bu hakikaten şeytan iti 

oldu. O bln sandık çayın nuıl sırra 
kadem be.atığı anıa,rıamadı. Hepal 
birden Anadoluya rıttl ~ya tatan
buld& biç kalmadı. Fıyatta tabll yine 
10 lirada duruyor, 10 para bile dUf· 
medi! 

rica edenm, böyle sarıp bır t.99sl 
ınıltl dünyanın nereatnde ıörWOl., 
tUr? Bunu yap&nlar ya ell 
kahve mlktannı ya htanbul n 
nu bUmlyormut ve her halde aklı "'.J1 
limlertnt biç l8Uma1 etm..,ı9ıer. lj 
ter nUfue ba.şına 260 cram te~ 
kapatmıyona 200, 100 veya ne ~ 
!Azımsa o kadar az versinler, ı.J 
nüfus b&fına venlnler. Bir evde flflı 
diğerinde üç n11fuıı olabılecefine ı"' 
tevziat tamamen haksız ve mantıl' 
81Z bir esu üaertne kurulftktan bll 
k& lfln neticesi, berk• l'ibi a1Jll ıi' 
tan alm1' lkl nttfusJu aile biras il 
~ini aıkar&k aldıl'J bileetz ,,. • 
mlali arpa ve nohut k~ 
mUsa.it kahvesini 10 nütuahı aillfl. 
aatmap bqi• ve b6ylece hiç 
tan bir ihtikir aemlni Iıa.mianmlf 
tur. Ab&ıtmlzln içtimai tenbelllll 
bana neclliti nıaltmdur. Jl'ak&t WI 
dala olmadıfı da maıNıkkaktzr. 

GeçeaJerde gazetelerde k&llW 
çay işlerinin inhi8&rlera tataalt 
kında bir fıkl'& vardı. H• llalde 
çok lyl bir tlkirdlr. Hlç obaaaa 
keşmeket biter ve l.,ter tam t., 
lı bir idareye ve mUt-..... 
dü.fer. Bu neticeye ul.,..ıt ictlt 
WWı dkum Çok muarDdarla 
Plfll"'-imı t.matn etmekle 
Meclisimizin haHcta " MMlri

1
ın111nı;J.llll!'I menfaatini tam bir Yumllla 

tini ve bu işi yaluD bir ltide ttJlf/I. 
decettnl ümit ve temenni ederilll' 

JIDlrı .. AMl. ··-· 

Kahve işine gelince: Bır kerre tev 
zlat kavrulm\19 ve çekUm1' kahve e
auı üzerine yapılM1'tlr· Niçin? Hal· 
ka kolaylık olsun dlye mi? Aman e
fendim! Bize çekirdek kahve verinıa. 
biz Ust tarafını yaparız. Bu kabwyt =ı=s==::=ı::sı==:ı=ıii:ı====-ıı1m._.!l.I 

çekmek ve kavurmak iti her halde Kahve buhr 
belediye lt.bora.tuvannd& yapılmanut-
tır. 

cejiz ... 
Bu tUıcüıde VMİyet "8 o 

ar. Mie1eeeeler. oMU.eı. Ju-ıı-u ....... . 
stkıntwna bir a a maru41:c-L.••1 

... ,.,.. 

mak j.-in d-.ı .. u "9lr 
çuıvel ..a .idcliHr edec,eld,,_• 
AAeleı- de aaaari bet kiocl• 
~ bir çıawıla bc&.r 
........... ..... .. cek\arciw. 
takclil'de değij ( l 00) bia 
hMli (S4M>) bin ..- bia
piya.ayı tatmia o l,ec::ektir. 

OlııaWe ~ tedbir. TI 
vekahtirda .i.te ~ 
ir tutl2iıdir. Maltımdur ki 
müt bıhve uzun -... Mık 
maz, kokuauntı ~ tezeetiM 
beder. ~ .k•~ ih . 
ka11ılam.C• öiitiılmit .. e 
çekikn.if lcokueu üzerinde llu 
ve he ... ald • çekirdek Uıhv 
.W.. az kıyme&ii dejddir. 

Burada bir meeelıe ile 
m1t bulmNYoruz: Acaba a 

Bana v~ Balıkeeir havaliııhMle lan dlfl le,lett k&çal .. a mecbar bı· mit blnıe M.temi. .ihtiklr9 
ku'~larla ~eklerin 9kNeW Mr 1 A raktı. O esnada .tlek l9'1etüt 1""" leye müait bir aİltıellı cleiil 
nva harbine tuluftuJdarıaı gazeM- H K y E dan ıacuına bir feY alchlmı -.e p.- dıiır) 
lıer gtln~ yazdHM. Hattl bu hava l'UUU at.c& Jmlı b1* çerptltnu Bu mwle Ankvade" 
baatinden sakatl•1111' topal bir~- görftk. Bins aonra ,...._ aldıılr buw. ayn •n Nıkat h.i'!Phll .. 

lelin dalla ba.fka semtıerdek. hem· teY' ,... tulMtıtını ailr'dGk· Hepi- benzer -.Herle hallıed.ilmiftir 
ciMleriae haber ulqt.ırarak takviye mis 0....- kofattü. Ne l'&9ek b9- ya ecfimek UtenmifCS. 
:tutamı göWrdütü yuüık. Ha~ • ellerimi ıaabaus kirletmit Aıunclu- L [ k [ • met eder eevsllı etiae taze )'iyecek- t-•ıl 's? 8--- t.,_. Qllaunuf Oiier Wiıretlenn.izcleki 
l1iıNeri ı.;in yeni !lir tetkik. :meraklı· ğwn !çın • il ey e erın ler bulur setirir. Eter difl leylek bir rap belit ~ ufMlk btr ıc.. yeıtle ~ ve J.t.nba 
lıt.r tıçın ele uzun bir :raevau olsr. bu - Yahu dedun canım bir •is•a yere ayrılma.k mecburiyet.inde kakı'· ~ YPlmwn elle, tutar ltlr kalıve teTZi itini~ bir 
vaka beade gec;ml9 gtMlere ait bil' istiyor ellerlnı krü 111111& .m.et. ola- şkı sa erkek sadık ve vetaklr bir' eev-1r- yeri .kahnamqü ve ookt8ll ö1m8ft1. mlZd. teü edecej& 
batır&)'! Cantandmk: cak şu cebimdeki paketi ....... a ,, le ucak ywnurt&lan ııoptmunak Btr bta Mdtup t.elstlrle •etPlken Am T.ı.a 

Alelemum hayvanlara kartı garip Peki dedi. Eltni cebime soktu .. Fa- içln yumurtalar llzeıinde bekçilik ya- yu.q ...... _... ı.,.. llK 'Yf/111• 

bk' zadDn vardır. Onlarm hareket- kat; bu muziplik bana btr baoyll pa.. par. Bu eünler lçerelnde ıarip bir N1U dlıba ....... .....,...._ ,_.. ~=======:::::::ıı::~~=====-
lerilli daim& ve usun, uwn tetkik llalıya mal oldu. Ad&mcatız mepr Yazan : teY dllfUDdüm. Bir ka& 1'1JDW't.alllll attı. a.dlılı _.. da ...... Jnıa. 
ederim. Klpetm sad&kati, kedlral• YJl&Man çok korkamHf. Blinl cebi- ... L.-··t AHİii Aykut leylek )'llmurta1arı aramna yerkıftir· pW. .. 
nank&iütü. tu'eaUı r.ekiaı, ko,unun 111e ao1rup da awcuna 90fuk aofuk illflHU dim. Atacu bir lröyt8 oocutu benim Ne o lene • • o.dMı ..-ı M-
keçlıre nasaraa ~ eWtn ıneı,- Jmv llrvll' bir f9Yler ~ bu meralmn& ,.rdmı etti. Ve ataca nelerde ~ o,..... bir daha 
bur iudr, boromn ka'Wıda)llhtı, ta- fllP deJtp yettJ cliflp ba.Jd*. OllU Jine ayrıl yere re&ıaeleri ayni bacaya sineap I* tırmuarak iri btr kaz gelmediler .. 
vupn b~. yumurta ~k- kendine retirinceye kamr bentın de ve,ıa -taca ,.va ~dlr. K~- yumurtumı leylek JU111urtalan ara- Kendisine beasemiJıan prip Jı&•· 
tan lmU'ald fllDlll'lk Mli velllasd her l!MINM sevredi. Oildan 89Jll'a bir da- iller bunu birçok defalar tecrübe et- ısına koydu. Bundan 80nra bütU. ~ rtl)IU l"lwııda s6rUnce dtfiMün bip
teYl-1 belli aJMrMer eder. ORua itin ha 118 tanıda bir f&kayı JDUipliti ıNfler milaftrierinkt uzun ba<:akWı- ralanUZ Clkacak yavruda idl. Her netine ufradıtnu annedea aek ley 
dlr ki eYiıll bir ~t lcolaUiyo- klJMeJe yapl8adım. Her ne ııee Wl na lfaıet boacuk1an takm111ıar ve er- aabab uyanır uyanmu Uk ,işimiz ley- 1ek sevgitieinden intlkNDPM alımfb. 
nudur. HatM. fU Jr..tnweNn JMıf)an .. - MenuUlltUZ bu delil. Gdelkn bizim teeı yıl çittlerlrı kalktıkları )1el'e Jel- lek yuvuma UZ&ktu Mknı&k olu- Çün1dl onu lu8kanqııordu çlDldl OllU 
cb&1 tlrktllQ. dellıtet dujdlllu adı 1.,te1tn bikAyesine: diklerine şahit o1mu.,ıardır. Nitekim yordu. YaptıtJıa bu mualpliJi köy- aeviJıorda. Vefwubt:ıaa, Ndtık•t.P
söylen4ig'I zaman <difauıll'a• udi:> Hayvulan 8M'di.lim kadar t.m- kö)'de wnuml btr sevinç havaı yara- ltllere de nakletıdiftha. NüiHıar •· b1JM ~ pııne .......... U
denB• kCllt<ulle b&.yvan 7JIMı dMııl 11q1 da BeYeriJ11. Bu Wl'da ,.narca tan mil&fltler içerainde Salarll kö- ya &t.daıı ta.tm vUc\lde ptirditl dal- uk ellerden ..-- Jnmlulu 'blıb
ııewrtm.. On.a da lGlndine a&'e bAr Mnt ka,lerde :nıa•. sakin, fakat se- yünde ikamete mecbur olantar alıl- gal&r cibi ye».., y&'V'tlıf büriY«· Be- u,.r µ;w .. ......., lebep o
urlletl IÖS ala lltr 111....,._ wır- 9ilnli multitine ~· Bderlı kö rUden biTer iklter aynlıp, havada he- nim bu barekeUm da .,._ lle,de ._ ana,. artlk tıwwm• obn9ftıl. 
dır. «SebP melikai BeHmru t&rilll )'ta bu fekHdıe idin ve uude lezonJar çizerek yerlerine ıelmqe duyuknllfÜI. Şimdi U'bk herk• 1co- Dört sQn llOIU'& tari&Jlf, Stdan ldt)o. 
klanı it'" "Bııhrirtl W. edan ytrsl yqadllm )'81't Uıpnklarmdan bir lıqleddar. ca metedeki ı;iftle JıMIDdMı ..... ._, "•• ı.ı-~ al-
metreWk yılar ile botayı deviren. lcöfadlr. Buhırıdlljııın e9ln karpm- O &k,aın sesalz seçti. ~a kar- dar oluyordu. mlıf 'bir ı.,tlll ~ ~ ..._ 
atı lroöa&ekM,.. Afrika 911 ~ 11· da ic1 oyulmuş, all'b lMlrufmu4 dal· fi takırtı1ar duyulmata bafladı. Ley - Yavrular ç&ktı • 1 ıa.mer. .. ı.,telln lsuatlan .ı-.. 
ı...-n pek ..-.. .... de diierteri lan kOflllUIJ, Oettl c1tb1efmit asır dl- Jetin aottaııtı da vardır. Onun hacı- - Ne haber var? da a.llA .... ~ YUdı. a. M-
haldundakl ~ de bu ı.tisntılar de bir ıaeşe atacı vardı. Bu. ca:scav- tık llkabı sadece cenup ıklimlerinden Bir sabah :ıntlthlf bir takırtı He yanete vamta oldutmn l"9 ne a-
llörietemez Jta.· Hele lGenm'I o)QHlı iM metenln berble her sene meVBI· retmlf ohnaaından galat delil, riva- uyandım. Gt1nef yenl dofuyordu. Dl- ,_ bir leylek ltir8eM lıa ~ 

il&' yllMlar pek le9imit ve hiç arw. mi cellace cbir çfft bacı leJlek> geHr yete göre namaz zamanlannda up ferdan nefeU çocuk ıeaMi _,.... baıbrlar Uslllttrtm. 
mı m~. LMuııdr lMurdlJll lrooaakı.nnlf. O lllle de k6)t çocukla- uzun cagaaını kuvvetle blrblrlne çar- yordu. Hayvanlum da eriıpllnow 1* .... 
açtı. ll'akat ~ ld hiklyeala mev rr. par&k dua ebneeinden ötUrll oldufu - Ne var ne oluyor dedim. mı vıe ........ ....._ llltln ,_... 
mu 9yvanlar *1eNiade bir ewelb- Leylek leylek havada söyhnlr. O rtın her ikl•l de bthnma- tçlertnden biri cevap verdi: dır. 

dlr. Şu Mide lllkAye içerainde y:tne Yumurtam tavada h bir faaliyet sartettiler. Yuvalannı - Leyleklere bllltın kavga ediyor- IDYlltJenm " erkettnJ kaybederek 
kaadi cinainden btkAye olme.mıd& da Diye ~· •adıkl&n za- özene bezene tanzim ettller. Leylek lar. Atac:m Uzerinde m0t:h1' blr mtl- belki lcebrlndu beDd de a1dllı )'&-

1* 'IMlllAr yoktur. Hele 1f1D IQenlfle mllll semayı kaplıyan bu kln kadim hayvanat Aleminde faydalı unaurl&r- cade1e vardı. IJrkekle elifi leylek bir- ru.rm ~ b.talddda can ve
~~girerse. Lt.f k&' Yl)an- h8va lata orduemaa bakarken, yuı d&ndll" da ..• Fareyi cag..ıar, yılanlann birlerine girmi'1erdi. ~i leylek Jca. ren lefleti evtme ptlrdtm. tçlnt te
llllr& hatllall etti de aklıma pldi. Bir majdeHJen ve her aene bizim iht.1yar üzerine fiddetl\ bir pike inifi yapar naUarını açmış öyle saldınJorda. nWıleytp t&lafl& c!cıldurdum. Onu yap 
_.... ııo,.ı kJl'k aantlnd pçnal:pwı mqeye konuk yapan çiftleri glSzle- belinden kavradıtı gıbl yWcaeUr kur- Meydan köylülerle dobnllflU. ma bir yuvaıım a.tane oturttum. Bıa-
...,.. koyuM ct!ve!efen lll'l il&' 11· rim aradı. balaJan &ldClrllr, Kurt, böcek ne var- - Ne oldu ki acaba? na öyle pUJor kl içinde bll& o 111· 
lalı JM't'aRntl Jllkalauftml. tktltni İfln tubaf tarafı kUometreler atan 1& toplar, temlJller, Z&ın&nı ıeUnce de - Ataca Qlk&1nn mı? nahm llMNUn aıe.t 1UJ1W " ili· 
da • .,.,,., ~ cebine llGktma. Bl- 1ıa ilacı Babalum o eene bir kaptan JUJllurtlar ve tllerine yatar o 1&man - Hele durun 'Nam. • 1elrnl7eoek yoUanlln ...,.... .... 

- - lfbl rotumı pg!llMmı f&fll'llUldmı erkek leyltlt durmlıün ravuaa hl> Miba,.t eıWk ıe,ıeıt fabtlls a- kefbd maıtum ve..,,... lııelL1bw ... 



Refah faciası 
şehitleri 

b (Rafı l incide) */*/ Aramızdan a)Tıldıklarına hlılA i· 

11·n~ı önündeyim. Herkesin yUzUn- nanamadığımız temiz ve cesur TUrk 
sen matem izleri okunuyor. Dokun· denize.ilerini, milletimiz dalma kal
d artız &tlıyacaklar. Asırlardır Ttirk b ııde yaşatacaktır. 
donanınasının şanlı~ı menkıbelerini ŞPhil yiğitlerimizin ailelerine TUrk 
ınıeını .. k dU Y• Bhramanca dövUşilp şehit de:ıizcilerinln bUytik \'C sonsuz tees-

l' ŞrnUş vatan evıtıtlarının hatırala- .,Uılerlni, taziyetlerini de burada bil· 
ını anın 

d ış, Haliç blle, bugtin ne ka· ctirmek isterim. a; mahzun... y,,gane tesellimiz, bu l<ahraman 
buıhtifal saaU yaklaşıyordu. İstan- Til!'k çocuklannın vatan uğrunda \'a-

k kara komutanı, İstanbul deniz zi!elerini yaparken şehit dUşmUş ol· 
0ınuta liUs ıu.. merkez komutanı, Amiral malarıdır.> 

Saırınu Gökdenlz, Emniyet mUdUrU HlkQtun bir kadın hıçkırığı ile yır-
ta haddin Arslankorkut \'e diğer tılciıt;ını duyarak kendime geldım. 
an~;nnıış blr çok zevatla şehitlerin İhtıyar, aksaçlı bir kadın hUngUr, 
bu erı merasimi takip etmek Uzere hUngilr ağlıyor ve zaptedcmcdlği hıç. 
~~da toplanmışlardı. kırı1<lan arasında: 
1 rtlyorum... - Zavallı cv!Adım. O da babası 
..,~1 tararıı dizilmiş iki sıra asker. sıbi Akdenizde ... 
4Jınııyoru n1 m. 

ru ' &'tcırtıları duyar gibi oluyotn. 
Birden: • 
l\or1on • a •önmez bu ~fakl&rda yü-
S un al ı&neak 
nesne kendime geldim. 

lıyo:U~ bandosu lstiklAl marşını ça-

Yatız 

COmlenln sonunu getlrememi~tl. 
Sıvnhlar giymiş bir genç kız ve 12 

ya~ındc kadar bir çocuk lrnluna sirc· 
rek tC'selllye çalıştılar .. 

- A ııne, belki yaşıyordur. Belki 
yUzettl< sahile çıkmı~tır. Bilmez mi
sin ki, o, ne kadar kuvvetli. ne kadar 
cesurdu. Şimdiden UzUlmc~e değer 

mı? Anne belki. .. 

o Telgraf, Tele.fon ve Ajans H-aber4·e~iz;· · ı-BAŞ MAKALEDEN DEVAMI 

Goritzia 
zırhlısı 

lngilizler tara
fından batırıldı 

Londra, 7 (A.A. )- Amiral
liğin teblıği: 

İngiliz donanması son günler
de Akdenizde bir çok ınuvaffakı. 
yetler kazanmıştır. 29 haziranda 
Goritzia adındakı 1 O bin tonluk 
ltalyan kruvazörü torpillenerek 
batırılmıştır. İtalyan donanmasın· 
da bu tipten 4 kruvazör olup d;. 
ğer üçü Mataban burnu m!Jhare
besinde batırılmıştı. 

Bundan başka 9 bin tonluk 
müsellah bir İtalyan ticaret kru· 
vazörü, 6 bin tonluk bir İtalyan 
iaşe gemisi ve Kagliyari ussune 
erzak nakleden 1500 tonluk bir 
lıalyan gemisi ve ayrıca 8 bin ton· 
luk bir jaşe gemisi daha batırıl· 
mıştır. 

Dahiliye Vekaleti merkez 
teşkilatında değişiklikler 

Emniyet Umum Müdürlüğüne Osman 
Sabri Adal tayin olundu 

Ankara, 7 (A.A.) - Dahiliye 
Vekaleti, merkez ve diğer teşki· 
!atında mühim değişiklikler yap· 
mıştır. Bu deği§iklıklere göre Da· 
hiliye Vekaleti müste§arının veki. 
!et ettiğı Emniyet umum müdür 
lüğüne Afyonkarahisar valisi 05· 
man Sabri Adal getirilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti müsteıar mu. 
avini '\efik Bicoglu, Afyonkarahi. 
sar valiliğine getirilmi§tir. 

dördünrü umum müfettişlik er.ı· 
niyet mü~avir muavinliğine nak
len tayin edilmişlerdir. 

Gramer komisyonu Ankarada 
toplandı 

Ankara, 7 (A.A.) - Bugün 
gramer komisyonu, salahiyetiı 

azalarile Ankara tarik dil ve coğ
rafya fakültesinin geni!! salounda 
toplanmıştır. Maarif Vekilini ri· 
yasete intihap eden bu komisyon· 
da söz alan Ahmet Cevat Emre 
gramer metodunda bir inkılap 

yapılma.sı teklifinde bulunmu~, 

diğer azalar bu hususu nazarı iti
bare alarak komisyonun hakiki 
bir netıce)'e varması için icap eden 
mt:saiyi sarfetmesi ka1arı almış 

tır. 

Sovyetlere 
•• gore 
<aıı,,1 1 lD~ ••• 

Yakın sulh 
ümitleri 

• 
var mı? 

yaptığı bUtün taarruzlar aklm kal· (Batı 1 incide) _ 

mıştır. dc\'amlı tehlikenin önüne geç-
Novgorod mıntakasında Almıın mo k i · 

törlU bırliklcrl Sovyet mevzilerine me çın bir defa mücadeleye 
taarruz etmişlerdir. Kıtalarmıız anu. atıldıktan ve Ruzvelt gibi CÜ· 
dane çarpışmaktadırlar. retli bir şefin yardımile Ameri-

Dlğcr mıntakalardn Sovyet mevzi- knyı da harekete getirdikten 
!erinde bir değtşıkltk olmamıştır. sonra sırf arazi meseleleri c-

Tayyarclcrlmiz faaliyetlcrile Sov- sası üzerine bir uzlaşma sulbü 
yet kara ordusuna bir çok yardım· yapamaz. Yapmağı hatırdan ge. 
!arda bulunmuşlardır. çirdiği dakikada intiharı göze 

Sovyet sabah tebliği: almış demektir. 
Moskova, 1 (A.A.) _ 5 0,·yet ts. Bu takdirde sulh yolunun a

tıhbarat bUrosu tarafından bu sabah çılması için ya Almanyanın ezi
llk saatlerde neşredılen Sovyct teb- lerek ıpes demesi lazımdır, ya
llğl: hut ta sulh ve emniyet ihtiyacı-

6 Temmuz gUnU, motörIO cUzUtam nı bizzat duyarak ve karşı tara
lar arasında muharebe Ostrov, Lepcl fın emel ve duygularını olduğu 
ve Novograd • Volınsk bölgelerinde gibi görerek ona göre sulh için 
bUyUk bir şiddetle devam etmiştir. samimi bir iş beraberliğini ka-

Ostrov bölgcslnd~. dUşmana karşı bul etmesi ve bir takım feda
yapılan enerjik mukabil hUcumlar, karlıkları göze alması icap e-
dUşmana ağır zayiat verdirmiştir. der. 

BUtUn gtln. Visna bölgesinde çok İngiltere ,.e Amerikanın. ya-
l"ııa 

1 
çehreli, yUzUndcn kahra-

trb n ık destanları okunan bir gedikli 
t ~ kUrsUye geldi. 

Genç kızın da gözlerinden yaş bo- -------------

Diğer taraftan üçüncü umumi 
müfettişlik emniyet mü~aviri Ya· 
kup, dördüncü umumi müfettiş
lik emniyet müşavirliğine; üçün
cü ~mum müfettı;ılik emniyet ml.İ. 
şavır muavini Zekeriyya., Trakya 
umumi müfettişlik emniyet müşa· 
vir muavinlığine; Mudanvı:t kaza
sı kaymakamı Zati, birinci umumi 
müfettişlik emniyet müşavh mua. 
vinüğine; ikinci sınıf emniyet po· 
lis müfettişlerinden Yunus Vehbı. 

Komi!'yon. yımn da mesaisinr. 
de,·am edecektır. 

şlddctll çarpışmalar cereyan etmiş- rm hakkında emniyet duyabil
t r. ô~ledcn sonra tank hUcumlarına mek için, Almanyadan bekledi-

anıı. F 
~ · azıımı, ... 

ltUr~~lerc:e \'atan evlldmı temsilen 
tey Ye gelen bu denizci. daha bir 
feyt 86Yleıneden yUzUnUn hatlarlle her 

ifade ediyordu. 
~kdenız ... 

ııırıard kar ır TUrke mezar olan. her 
lan 

1
' kumunda blr TUrk kemltl ya· 

'l'u;k her lmtra suyunda blr damla 
il: kanı taşıyan Akdeniz ... 

rtıe}('l'et sözlerinden bUtUn bunları de· 
A. ltıter gibi idi. 
tkada.şıar, diye s!Sze başladı: 

sa~ t'BugUn burada niçin ve ne mak 
l~ın a toplandığımız hepimiz için ma-

l? buıunmaktadır. 
)'on Ugün diyorum. Z,ra bugOn 18 mil 
\'!sı 1'Uı kOn kalbinde açılan ve teda
t{l lrnkfı.nsız yaranın tam on d!SrdUn-

gUnUdUr. 
A.rkad 

libak aşlar, TUrk donanmasına il· 
tırıırn etmek Uzcre İngllteredcn ge
ltıizı csı rnukarrer bulunan gemileri· 
'aııı alınaıt lç,n Mısıra giden Refah 
Zid ıru, Cesur ve asil mllletımlzln gU-

e deniz h 
rını • ava subaylarını, talebele-

' erbaşı lunu arını ve erlerini Mmll bu-
YOtdu F' 

45 ınıı · akat hcnUz Mersinden 
rtsınd Yol alarak gecenin zulmeti içe. 
saat ;a Yoluna devam eden vapurun 
bir infı!A auıarında mahiyeti meçhul 
hı fena k netıeeslnde battığı ve tali· 
h,v b r eih eııı n1arak. bu denizci, 
~)acı kardeşlerimizden ekserisinin 
l'tnıa.ta ebediyen ı;özlerinl kapadıkla. 
li Oğrenrnı, bulunuyoruz. 

Y'a.p:ngı vicdansız \'C namert elln 
hare~~ı rnnl!lm olmıyan bu caniyane 
bUYUkettcn dolayı bUtUn TUrk milleti, 
~lh ınaternc bUrUnmUştUr. 

naYettbece, bayağıca işlenllen bu ci
Yılnı en, civanmert TUrk mlllell asla 
kardıYacaktır. Bn kıymetli ve asil 
n zcı~Şlertmızı kaybetmekle TUrk de
l{j&.., C!tlnın. duyduğu ıstırabın bUyllk-

6ı:ınu hu 
tıı.e b zurunuzda anlatmıya keli· 
~a Ulaınıyorum. 

'lıUz Ybıtnız çok bUyUktUr. TeessUrO
YU1t de tabiidir ki, bu nlsbctte bU· 
"""'n olacaktır. 

--as 

Le Tems 

~nmıya başladı. O da her şe;}i b!ll-
yordu. İhtiyar anne teselli bulacak 
g.bi değildi. 

18 milyon TUrkUn tesel11ye lmkln 
bulamadığı bu feci Mdlsede, evllıdını 
mrıvi dalgaların kucağına gömen bu 
~ehil anası nasıl teselll bulab.Ilrdi ki .. 

* 'Bu nutuktan sonra deniz Ust teğ· 
meni Sermet Klpcr, ateşin bir hita
bede bulunarak aziz şehitlerimizin a
ziz hatıralarını tebcll ettikten sonra, 
onların, o kahraman şehitlerin hatıra
larına hürmeten bir dakika sUküt e
dılcceğlni bildirdi. 

Esen rUzglır blle durmuştu. Çamur 
lanmış Haliç sularının Uzerındekl he· 
lezonlar bile duruldu. 

Durmayan ve dlnmlyen bir tek şey 
vardı: ıs milyon TUrkUn ağlıyan ve 
hıçkıran kalbi ... 
Mızıka matem marşını çalıyor ve 

herkes çıkardıkları ınendlllerlle nemli 
gözlerini kurutuyorlardı. 

BUtUn kıtalar yavaş yavaş deniz 
kenarına doğru yllrUycrek yer altlı· 

lar. 
Hava ,.c deniz .subaylan !ki ihti· 

ram çelengi kucaklıyarak deniz kena 
rına doğru yUrUmlye başladılar. Bir 
mU!reze asker, doldurulmuş sih1hlarl
lc hazır bekliyorlardı. 

- Ateş!. 
Ha' aya Oç el .sllA atıldı \'e l1d 

Uram çelengi, Hal.cin derinliklerinde 
kayboldu. 

* Dfin yine ayni saatte, Sarıycrdc 
de, ayni şekilde hazin bir ihtifal ya
pılmış, nutuklar söylenmiş ve aziz 
şehltlerin azız hatıralarını tebcil için 
denize, Boğaz sularına. bir ihtiram ı;c 
lcngl atılmı~ ... 

Evet, bugtin, Kaıııımpaşada, Boğaz. 
da şu ve~ bu şekilde aziz hatırala· 
rını andığımız o kahraman şehitlerin 
asil hatıralarını tarih, yarın yine Ak· 
denizin dalgaları arasında kabyolan 
bUyUk TUrk denizcileri, Turgut reis
ler gibi anacaktır. 

Faruk }"E:'\IK 

Almanlara 
diyor ki: göre 

•1.ıı t (~ı 1 incide) X /X (Safı 1 laclde) / // 
e tc d 1 tıo18t M ay ınlatmaktadır. S. Be- Bombardıman tayyare eri jJe 

e,( ttı echin'jn Ankara' da f ran· pike bombardıman tayyar~leri 
llıiy,tcnfaatlcri için büyük eh~m· Finlandiya • Sovyet hududu cıva· 
i1.ı :U te bir vazife ifa etmİ§ oldu- rında Balıkçılar yarım adasında 
ha•ck d.a~ikada, Türkiyenin hattı kara ordusunun iler~lemesine yar· 
doıt} ~tının Fransaya gösterdıği dım etmitler ve muhtelif çapla 
l'urk Uır. tezahürlerine ve Fr..ınsız • bombalarla düşmanın müstahkem 
11.ırıdl·~Uahedesinin meriyette b ı· mevzilerini dövmüşlerdir. 
katli ·bunun teyidine kcsr~ı dik- Dün Soyyctler 204 tayyare 
dir, ulunmaklığtmız pek tabii· kaybctmişle;dir. 

'f ıirk b Bunlardan yüz altısı hava :mu· 
A L oaş k" · ·· 1 · d ll11;ara. h'"k':e unın soz erl de~, harebelerj esnasında, kırk biri yer· 
llıuhtel r u umetinin imza a ı~:ı de ve üçü mayin gemileri tarafın· 
bir tez 

1 
muahedeler arasındıı hiç dan tahrip edilmiştir. 1 O Alman 

t.1,ltta;t bulunmadığı manası çık- tayyaresi kayıptır. 
k'Yc .. : ır. Muayyen •eraitte 1 ::r· 

'"n h b .. Baltık denizinin §ark kısmında 
k~nler, l~r e nıüdahalesini dii~;,_ Alman mayin - gemileri dört Sov· 

1ki rı1· urk zimamdarlarının ha-
a >'etJ · yet muhribine tesadüf etmişler ve 
l.ırctlc b crınj iyi bilmemiş ve bu bir saat devam eden muharebe 

)'a.rılı. kunların siyasi hesapları d 1 ·1 · 
1 •· Çı neticesin e atı an top mermı erı illi li a ınıştır. Çünkü Türkiye, 

hucu ... tazisj doğrudan doğruyil ile muhriplerden birinin hasara 
ı·h ·••a u· uğraması üzerine düşman çekil
il a ısa 1 gramadığı takdirde, si- miştlr. 
llıctllli,r'i, ınamağa kati surette a:z· 

1'ur'- ulu~u.yordu. . .. Ayni Alman mayin .gemileri 
~Us . .ı 0ıı; • lng.ıJız muahedesı, Turk düımanın yedi bombardıman hü· 
d <.1 atluL cumunu geri P.üskürterek üç Sov· 

eaj ...,..., k 11. ve bitaraflık muahe· l h ' 'ur Al yet tayyaresi dütıürmüş erdir, 
tdesj b" ;- man dostluk mua· 

~•lar T"Uktun bu diplomatik vesi- Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. 
tığj caa ur emniyetinin teşkil et· nin bildirdiğine göre, 4 temmu7. 
zarı d"kk Prensip baktmından na· akşamı, şark cephesinin cenup 
de ıu ıcihate a!ın.malıdır. I lerh~l- bölgesinde düşman kollarına kar
Allllan et ınanıdar k.i Başvekıl. şı h_arekitta bulunan bir kaç Al
b.oy!c ~a ~ıe olan paktın bundan man savaş tayyaresi bir yol ilfr 
'iyasct' ~kara hükümetinin da.imi sak noktasında 1 5 tank ve 20 
ı_ ;I ının esa 1 b' k h · t · b" · k l\J ct:t•w. • s ı ır unsurunu teş. amyon ta rıp e mış ve uyu 
Alıtıa ıgını tebarüz ettirmiş ve miktarda daha bir çok arabayı 
ltsırıd: T~0v_yet anlaşmazlığı kar· hasara ~ğratmıştır. 
~oak urkiye, derhal Berlin ve ============= 
~tir~aya bitaraflığını bildir. 

'•r~~uretle harbin bütün hudut-
arınd" hüküm .. d ..... b' ıur uıu ır 

zamanda dahi, Türkiye cümhuri
yetinin harp dıJında kalmak a:ı:mi, 
yüksek bir tarzda teyit edilmiş 
bulunmaktadır. 

,; 

Japonya 
' Sof ya 

Alman ve Rumen 
harp gemilerinin 

<~ ı l.Dclde) X/X 
lan halen Japonya ve Türkiye Ü· 
zerine çekilmiş bulunmaktadır. 
1939 harbi bidayetinde Tokyo, 
Berlin ve Romanya, Ankara, Lon· 
draya müteveccih bulunurken bu 
2 devletin vaziyeti harp sahaları 
kendilerine yaklaştıkça müşkül- Bulgar limanlarına 
leşmiştir. • J. , , k . d. 

Üçlü paktın hükü.mleri . gır: .. ağınz te zıp e ıyor 
Almanya ve 1talya Jle antiko· S f . 7 (A A ) Al 
· k · · ı o ya. . . - man ve mıntern pa tını ımza etmış o an R h . . . , 

J b·ı· h b 'k' devletle um en arp gemılerının Karade-aponya, ı.a are u .ı ı . d k' B l . 
şarki Asyada kendisine müstesna nıı: e ı u gar limanlarına gırrnı§ 
bir va~iyct bahşeden üçlü paktı olduklarına dair Sovyet radyola-
. ı ı"tır rı tarafından verilen haberler, res· 
lmza am " · • B l hf')) · d k · l Üçlü paktın mümuleri bundan mı . u gar ma ı erın c atıyet e 
maada kendilerinden herhangi bi. tekzıp ~lunmaktadır. Bu haberler 
rinin harbe henüı: girmemiş olan tamamıle uydurmadır. 
bir devletin taarruzuna uğradığı • 

takdirde kendis;ne yardıımı taah- Jngı•Jterenı·n 
hüt eylemekte idiler. 

Paktın bu maddesi, Sovyet ı• 
Rusya harbe girecek olduğu tak- rana ait 
dirde Tokyoya teminat bahşedi-

yordu. niyetleri 
Sovyet • Japon muahedesi 

Bilahare hariciye nazın Matau· Bcrlln. 7 (A.A.) - Yarı resmi bir 
okanın yapmış olduğu seyahat Ü· membadan bildiriliyor: 
zerine Tokyo ile Moskova ata9tn. 1ngUt9rcnin 1rana ait bazı nl)'.el· 
da bir bitaraflık ve adenıj teca· ten hukkında ecnebi nıemleketl!'rde 
vüz muahedesi imzalanmııtır. Bu yayılan haberlerin büyük bir alAka ı. 
muahede mucibince akidlerden le karfılandığı Alman Hariciye Ne-

zarctındc teyit edilmektedir. 
her birj diğerinin arazisinin tama. Hariciye Xezaretı mahfıllerlnden 
miyetine riayeti taahhüt eyliyor· blldirildığlne göre, İngiltercnln orta 
du. şarkn ait e.rnellerl hakkında diğer bir 

Binaenaleyh hu muahede mu· çok haberler gelmektedir. 
cibince. Japonyanın Alman • Sov· 
yet muharebesi karşısında bita· 
raflığını muhafaza et~ncsi laıım· 
gelmektedir. Fakat lngiltere ve 
Birleşik Amerika, Sovyet Rusya· 
ya yardım vaadinde bulundukla · 
rından dolayı ve üçlü pakttan do. 
~an taahhüdatı mucibince Alman· 
yaya yardım etmek mecburiyetin. 
de bulunduğundan, J aponyanın 
vaziyeti mü§külleşmektedir. 

Ankaranın vaziyetine gelince 
Bu harbin haşlangıcında İngil· 

terenın müttefiki bulunan Anka
raya gelince, bu memJeket 24 
Martta Sovyet Rusya ile müşte· 
rek bir beyanname imzalamıştır. 
Bu beyanname mucibince taraf· 
lardan biri bir harbe sürüklendiği 
takdirde Türkiye ve Sovyet Rus· 
Ya bitaraf kalacaklarını taahhüt 
etmişlerdi. Fakat 18 haziranda 
Türk.iye Almanya ile bir dostluk 
muahedesi Jmzalamıştır. 

Türki) e, İngilterenin müttefl· 
kidir. Ayni zamanda Almanyanın 
da dostudur. Terazinin ibresinin 
h~ngi tarafa doğru mütcv~ccih 

--<>--

yunan Kralı Cenubi 
Afrikada 

Londra, 7 (A.A.) - Yunan 
kralı George, cenubi Afrika se· 
yahatind en İı:ı.giltereye avdetinde 
ilk iş olarak ~il.Phesiz Yunan mü
sellah kuvvetlerinin talimleri, tec
hiz edilmeleri ve arttırılmaları j}e 
meşgul olacaktır. 

bulunacağı bilinmemektedir. 
Japon imparatoru baıvekili ve 

nazırları kabul etti 
Tokyo, 7 (A.A.) - Bu sab.sh 

bahriye ve harb.ye nazırlarının 
imparak r tarafından ayrı ayrı 
kabulünü müteakıp ba§vekil ö~· 
leden sonra saraya giderek impa· 
ratora bir çok siyasi meseleler 
hakkında izahat vermiııtir. Ba§ve. 
kilin .imparatorla mülakatı iki sa· 
at sürmüştür. 

Bu üç mülakatın da ayni mese· 
leler üzerinde cereyan edip etme. 
diği malum değildir. 

Suriyede 
Mutfefikler 

Hums üzerine 
yürüyorlar 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta şark İn· 
glliz kuvvetleri umumi kararg~hı, 

mUttcf!k kıtalnrının Hums Uzcrine 
yUrilmeğe de\'am ettiklerini bildir· 
mektedir. 

J.lerkez mmtakasmda İngiliz kuv
vetlcrl mUhlm ~ir mc\'Zi ellerine ge
çirmişlerdir. Sah.! mıntııkasında A· 
vustralya kıtalan Damur nehrini geç 
mlşlerdir. Şimdi nehrin ilerisinde \•işi 
kuvvetlerinin başlıca mevzileri ile 
temas halindedirler. 

KudUs, 7 (A.A.) - İmparatorluk 

ku\'vetlerl plştarlıırının Damuı· neh
rini aşması Bcyrutun zaptı için mU· 
hlm bir muharebe safhası açmıştır. 

Nehir Sural'dan Damur körfezine ka
dar dUşmanın mUdafaa cephesinin e-
aa hattını teşkil etmektedir. 

Beyrut bombalandı, iki Vichy 
tayyaresi dütürüldü 

Kahire, 7 (A.A.) - Reuter ajan
sının verdiği malQmata gl:irc, mUtte
fik kuvvetler Hums'a 40 kilometre 
mesafede bir noktaya gelmişlerdir. 

Ayn! ajansa göre bUyUk İngi!ız kuv
vetleri sahil mıntaknsındn seri terak. 
kiler kaydetmektedir. 

Pazar gUııU akşamı İngiliz tayya. 
releri Beyrut mıntakasındııkl petrol 
depoları ile askerl tahşidatı bombar
dıman etmişlerdir. İki Vişi tayyaresi 
dUşUrUimUştUr. 

Vichy hükumetinin tebliği 
Vlşl, 7 (A.A.) - Suriye harekatı 

hakkında dUn akşam neşredilen Fran 
sız tebliği: 

Suriye çö!Une ve Surlyenin şimali 
şarkt bölgesine girmiş olan zırhlı \'e 
motör!U kollann ekserisi, Fransız hn
va kuvvetlerinin durmıyan hUcumları 
ve Fransız kıtalarmın muka\'emctı 

sayesinde, TUdmUr, Dcyrlzor ve Tc· 
Jallo'yu hcnUz geçememiştir. Yalnız, 

bir kaç mllfrcze, daha ileriye yUrll· 
mlye mu\•a!tak olmuştur. 

Sııhllde. İngiliz kuv,·eUerl şafakla 
beraber, Damurdaki Fransız mC\'Zile
rlne hticum etmişlerdir. Bu hUcum· 
dan ewel, bUtiln gece şiddetli topçu 
bombardımanı olmuş ve bombardımıı 
na İngtliz rııosu da iştirak etmiştir. 

Şiddetli muharebeler dC\'am etmekte
dir. 

AFGANiSTAN 
Afgan kralı Zahir Han, Af· 

ganiıtanın bu harpte tamamile 
bitaraf kalmak azmini tebarüz 
ettirdi. 

Afganistan, İranın farkında 
ki.in ve Rusya ile İngiliz Hin
distanı arasında tampon bir 
devlettir. Arazisi yüksek dağ
Jardan, derin uçurumlardan ve 
mümbit ovalardan mütetkkil
dir. 

Mesahası 401,000 kilometre 
murabbaı, nüfusu on bir milyon 
kadardır. 

Zengin olan madenleri ara· 
sında altın, gümü§, kömür, kü
kürt ve küherçele zikredilebilir. 
Yakutları dünyaca meıhurdur • 

Demiryolu yoktur. Nakliyat, 
biDıassa Hindistana olarak, de
veler ve katırlarla yapılır. Mo-

törlü vuıtalar için batlıa bet 
yolu vana da fena yapılmıılar
dır. Baılıca ihracat malları pa· 
muklu efya, boya veaair mad
deler mukabilinde Hindiıtana 
gönderdiği ipek, halı, yün, be!y· 
gir, deri, meyva, baharat ve 
tütündür. 

Afganistan 1928 de po;ta 
ittihadına girmittir. Kabil'de 
bir telsiz istasyonu vardır. Bar 
lıca tehirleri ve 1927 sayımına 
göre nüfusları ıunlardır: Herat, 
t 2 t.000; KabiJ (payitaht), 
100.000; Kandahar, 60.000. 

1747 yılında, kabile reiale
rinden Ahmet Han Afganiıta
nın istiklalini ilan etmit ve Emir 
unvanile Kandaharda tahta 
oturmuftur. Halefleri payıtah· 
tı Kabile nakletmiılerdir. Mem· 

leket 1838 • 42, 1878 ve 
1879 • 81 yıllarında İngiliz İı· 
tilisına uğramıt ve nihayet 
1888 de gerek Rusya ve gerek 
İngiliz Hindistanile olan hudut· 
ları kati surette tesbit edilmit· 
tir. 

1922 de hükumet tekli meı· 
ruti hükümdarlığa ve devlet 

. l'k • reisinin unvanı da Emır ı ten 
krallığa tahvil edilmiştir. 

Afganiıtanın hazeri ordusu 
25.000 kitidir. Kabilde, bir aa· 
keri mekteple sanayi mektebi 
vardır. 

Son senelerde Afcaniata·r_, 
maarife, ordunun tensikile ta· 
lim ve terbivesine, madenlerin 
itletilmeıine büyük ehemmiyet 
venniı, bu yolda ıeri terakki
ler de kaydetmi~tir. 

maruz knlan dUşman motör!U kıtale- w • 

n, tednfUt \•aziycte geçmiye mecbur gi ılk teminat, B. Bitlerin iş 
bırakılmıştır. başından çekilmesidir. Bir rnüd-

Moskova, 7 (A.A.) _ BugUnkU dettcnberi Amerikada Görin-
Sovyct tebliğinin mabadi: g'in ismi etrafında bir propa-

l\lcşgul Sovyet mıntakalannda, Al ganda de\'am edip gidiyor. Bu 
man kıtalan köylUlerin hasat mahsul propagandaya göre, B. Göring, 
!erini, bUtUn buğday, patates ve et ih- itidal taraftarı bir adamdır. if. 
tlyatlarını almaktadır. rat cereyanlarına muhaliftir, 
Meşgul mıntakalar köyltilcrl, dUş- demokrasilerle karşılıklı bir em

manın kendi mah•ullerinden en kU· niyet ve hakiki bir iş beraberli
ı;;Uk bir kısmı bile almasına mAnl ol· ği esası üzerine anlaşmağı akh
mak için mUmkUn olan bUtUn ted- na koymuştur· B. Hitler zaten 
birler! ittihaz etmektedir. mevki ve nüfuz hırsile değil, va. 

Köy!Uler saman yığınlarını yak· tani hislerle hareket ettiği için 
makta, buğı1 'I, zcrzevatıarı ve ye- icabında Alman milletinin kar
mlşlcrl tahrip etmekte ve şehirlere a· 
tcş \'ermektedir. şısına çrkıp: «Yollarınız üzerin-

deki engelleri yıktım, gördüğü
müz kötü muamelelerin intika
mını aldım. Garp devletlerinden 
her cihetle müsavi devlet mua
melesi görmek fırsatlarını ve 
maddi varlık imkanlannı size 
hazırladım. Bu yolda ilerlemek 
mümkün olsun diye bugün de 
kendi mevkiimi terkctmeği bir 
şeref \'C bir zevk savarım.> de
mesi beklenebilir ve B. Hitlcr, 
böyle bir harekette bulunabile
cek, artist ruhlu bir insandır. 

Kızılordu ile geri çekllmcğe muva!· 
fak olamıyan köy!Uler, ~etelcre ilti
hak etmektcdır. Biltün bunlar, iaşe 

Uslerl ile irtıbııtı kesilmiş Alman kı· 
taları içine bUyUk gUçlUklcr teşkil 

eylemektedir. 
Rumen milleti, Sovyctıer birliğine 

karşı harp yapmak istemiyor. Roman 
yanın faşist zimamdarlarının bir be
yanatına nazaran, memlekette kUtle 
halinde askerden kaçma hareketi mu 
şahedc edilmektedir. Maraşov, Kan
ınllksk ve Troginste bölgelerinde bin. 
!erce kişi, seferberlik emrinden kaç
mışlardır. l:i temmuzdan e\TCI ordu
ya iltihak edecek olan tırarilcr için 
umumi af çıkanlmıştır. Fakat bu 
tedbir de neticesiz kalmıştır. Firari
ler, ormanlarda gizlenmekte ve Al
man • Rumen kıtalarına kuvvetli bır 
mukavemet göstermektedir. 

28 Alman tayyaresi dü,ürüldü 
:Mosko\'a, 7 ( A.A.) - DUn akşam 

neşredilen Sovyet tebliğinde cumar· 
test gUnU 28 Alman tayyaresinin dU
şUrUldUğU SO\'yet hava kuvı:etlerinin 
sekiz tayyare kaybettiği bildirilmek
tedir. 

Finlilndiya _ Sovyet hududunda 
Sovyet hududu, 7 (A.A.) -
Finlıında . Sovyct: hududunda tah

şlt edilen Sovyet kuvvetleri mlktan 
70 fırka, bir buçuk mllyon tahmin 
edilmektedir. 

Bunun arkasından Almanya, 
t~gallüI?. roIUnden vazgeçtiğini 
fıılen gostercrek dünyanın ce-
bir ve zor esasına değil, gönül 
hoşluğu esasına dayanır bir ni
zamla idaresine imkan bıraka
cağını isbat ederse ve her millet 
için istiklal ve emniyet yolu a
çıldığına dair her millete kana
at gelirse bugün nasıl yıldırım 
harbinden bahsediyorsak, gii· 
niin birinde de bir cYıldınm mü 
tarekesi> imzalandığını duyabi
liriz· 
Ameıikada Göring propagan

dasından başka Alman askeri 
makamlannm Nazi Partisini 
gölgede bırakarak Almanyanın 
mukadderatına hakim oldukla
rına ve hislere ve akidelere de
ğil. vaziyetin icaplarına uygun 

Alman kıtaları Leningrada 147 müsbet bir yol tutacaklarına 
kilometre mesafede bulunuyor 
Stokholm, 7 (A.A.) - Stokholm 

Tıdningcn ga~eteslnln blldirdığine gö 
re, Alman kıtaları Lenlngrad'a 147 
kılometrcllk bir mesafede bulunmak
tadırlar. Fin - Alman kuvvetleri 
Murmansk istikametinde yUrUyUşlc· 

rinl tlı.cll etmişlerdir. 

dair de bir propaganda yapıl
mıstır ki, bunu da ufukta beli
ren diğer bir küçücük sulh izi 
sanmak caizdir. 

Her halde şurası muhakkak
tır ki, bugün sulh teşebbüsü an. 
cak Almanyadan gelebilir. Al
manların: cBuyurun, şerefli bir 

DUn Fınlanda Uzerlnde Uç So,·yct sulh için pazarlığa girişelim.> 
tayyaresi dUşUrU!mUştUr. demesi sulh yolunu açmağa ka-

Sovyet hükUıneti Japonyaya bir fi değildir. Tcgallüp sistemin
den vazgeçtiğine dair İngiltere 
ve Amerikanın beklediği temi
natı vcrmiyc karar vermedikçe 
sulh beklemenin manası yok
tur. Bu takdirde harbin ya İn
giltere ve Amerika, veya Alman 
ya tamamilc yere scrilinciye 
kadar devamını beklemek lazım 
gelir ki, bunun için zaman tah
min etmek şimdilik kudretin 
haricinde bir şeydir. 

nota verdi 
Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet hU· 

kQmetl Japonyaya bir nota vererek 
Alman • Sovyct lhtllltfındakl vaziye
tini kati surtetc tasrih etmlyc davet 
etmlştır. 

Riga körfezinde iki Alman des
troyeri batırıldı, Finlandiya kör
fezinde bir denizaltı tahrip edildi 

Moskova, 7 (A.A.) - Bu sabah 
Sovyct istihbarat bUrosu tarafından 

neşredilen tebliğde bild,rildiğinc gö
re, Besarabyadan Almanlar ilk hedef 
!erine kadar geri pUskUrtUlmUşlerdır. 

Riga körfezinde cereyan eden bır 

deniz muharebesinde lkı Alman des
troyeri batırılmıştır. 

Sovyet ihtiyat kolları harp 
meydanına sevkedildi 

Stokholm, 7 (A.A.) - Rusyadakl 
askeri harekAtın inkişafı hakkın& 

İsvcçc gelen ha bcrlcre göre, Sovyct 
genci lmrmayı, ş;mdiye kadar lhtl· 
yat olarak saklanan L~nıngrad, Ki
ye!, Kukof askeri nuntakaları kıtaa
tını da harp meydanına· sevketnıiş 

bulunmaktadır. Bu tııze kuvvetler, 
Sta:ın hattının önUndc harekete geç
mişlerdir. Hudut mıntakalarında ce
rt'yan eden bUyUk muharebelere işti 
rak etmiş bulunan kuvvetlerin bir kıs 
mı da bu hat önUnde toplanmış bu-
lunmaktadır. 

Böyle bir tahmine girişmek 
imkanı: ancak Almanyanın Rus 
seferinden ne dereceye kadar 
yıpranmış olarak çıkacağı belli 
olduktan sonra hasıl olabilir. 

Ahmrt Emin YALMAN 

Mesut bir nikah 
1stnnbul Bcledıycsl Veteriner mU· 

dUrU Esat Evsenin oğlu Genç hukuk
çularımızdan Hasan Fıkret E\'Sen ı
le Metea Denek kampı emini Salıb 
Kuldaşın kızı Mukadder Kuldaşın nl
kAhı 4.7.941 gUnU mümtaz bir zUmre 
ııın huzuru \'e muhterem ,·alimiz Lüt 
fi Kırdar, Ord.nnryUz Profesör Ebu
l!llfı Mal'dinl, Avukat Necati Yalım 
\'e Elektrik, Tramvay, TUnel idart'si 
umum mUdUrU Mustafa H!likı Ere
min şahadetlerlle Beyoğlu c\'lenme 
dairesinde aktcdılmlştir. Gençt~re sa. 
ıdetıcr d lcı iz 



Küçük tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralı:k = 2000. - L' 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 7SO > = lı>OO.- > 

IKRAMf YE Pi.ANI ~ > 500 , = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

KEŞlDELER: 4 Şllbat, 2 Mayıs, 35 > 100 > = 3500.- > 
1 ~. S lk.bıcUeşrin 80 > 50 > = 4000.- > 

t&rlhleriade yapıılır. 300 > 20 > = eooo.- > 

Devlet Demiryollan llinlan 
Muhammen bedeli (14175) lira. olan (225) ;ton 250X120X65 m/m. 

veya 220X105 - 110X60 - 65 m/m. eb'adında ateş tuğlası 18J7/19U 
cuma günU saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası da· 
hılindcld Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

'Bu işe girmek istiyenlerın 1063 lira 13 kuruşluk muvakkat teml
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat (14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon reisliğine vermeleri 
Jflzımdır. 

'Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (5333) 

Bursada koza fiyatlan 
meselesi görüşülüyor 
Tüccarlarla Koza Tanm Kooperatifi 

arasında mutabakat hasıl oldu 
Bursa, (Husust) - Kozn fiyatları 

meseleslni görüşmek üzere yapılan 
bir toplantıda koza tanın .ııatış koo
peratifi ve şehrimiz tüccarları ara-

sında bir mutabakat hO.sıl olmuştur. 

etmiş olması tUccar ve fabrikatörle
rin zarar etmelerinin önüne geçmiş, 

müstahsll! de, kumaş fiyatlarının 

haddınden fazla yükselmesine mey-

dan vermlyerek memnun etmiştir. 
Bu sureUe koza fıyaUan 200 ile :?lO Çünkü koza piyasasına şimdiye ka 
kuruş arasında değişmekle istikrar dar 560 bin kilo koza gelmiııtir. Şim· 
kazanmış bulunmaktadır. diden sonra da 400 bin kilo kozanın 

Fiyatlann, vaktinde istikrar peyda daha. geleceği tahmin olunmaktadır. 

Bursa Erkek Lisesi Müdürü 
takdir edildi 

Bursa. (Hususi) - Bursa Erkek 
iı.sesi mUdürU Sami ArgUden'ln \'azi· 
resinde gösterdiği büyük muvaffakı
yetten dolayr Maarif Vek!letı kendi· 
sini blr takdirname ile taltif etmiş· 

Ur. 

Tekme ile çocuğu tramvay
'dan aşağı atınca o da· bilet

csinin yolunu kesmiş 
Kurtuluşta, Şahin sokağında 18 nu

marada oturan Nurinln on Uç yaşın· 
daki oğlu Kemal, evvelki gün Kur· 
tuluşa gitmekte olan 67 numaralı 
tramvay arabasına atlamıştır. Çocu
ğu gören biletçı, 512 numaralı Adil, 
kızıp yanına gelmiş ve bir tekme ile 
çocuğU arabadan aşağı atmıştır. Ca· 
nı acıyan Kemal, bu vaziyete muğ
ber olmuş, akşam Adilin yolunu bek
lcmiştır. Adıl gece, işinden dönerken 

Ferlköyde Baruthane caddesinde Ke

male rastlamış ve Kemal de sustalı 

Bursada dokumacılık kursu 
a~ıldı 

'Bursa, (Husus!) - KUçUk el .sa
natlarının kazanmakta olduğu ehem 
miyeti gözBnünde tutan Bursa halk· 
evi dokumacılık kursları açmış bu
lunmaktadır. Ayrıca vl!Ayetımizde el 
tczgdhlarının bir aylık ihtiyacı olan 
6500 paket ipliği temin etmektedir. 

Bursada bol yağmurlar 
Bursa, !Hususi) - Şehrimız ve 

köylere bugUn bol yağmurlar yağ
mı~tır. Yağmur hiçbir zarar verme
miştir. Blltl.kls bir kısım mahsul için 
ihtiyaç bile hissediliyordu. Bereketli 
yağmurlar köylüyü memnun etmiş

tir. 

Bursada bahçeli evler 
Bursa, (Hususi) - Bursa ve Ulu· 

dağ bahçeli evler kooperatüı adı al
tında şehrımlzde t~kil edilmiş olan 
Yapı kooperatifinin ana mukavelena
mesi Vekiller Heyetince tasdik cdıl· 

miştir. 

Yakında gelmesi beklenen mukave. 
çakısını çekerek Adıll göğsünden a- le tebliğ edilir edilmez, kooperatif fa. 

ğır surette yaralamıştır. 
Çocuk kaçmış iSe de biraz sonra 

yakalanmıştır. Yaralı biletçi Adıl, 
Şişli Etraı hastahanesınc kaldırılmış. 

tır. 

aliyete geçecektir. Bu suretle Bursa

nın en müsait yerinde yeni imar pro

gramına göre 50 C\', Uludağda da en 

az 30 haneli bir (Kooperatif köyU) 

kurulacaktır. 
Kindar çocuk, dUn adllyeyc getiri· 

terek fariki mümeyyiz olup olmadığı Bursada ilk buğday mahsulü 
ha:.kında rapor verilmek üzere adliye Bursa. (Hususi) - Yeni mevsimin 

doktoruna gönderllm ştlr. Adlıye dok llk buğday hıahsutu zahire borsasına 

toru Kemalin farikl mümeyyiz oldu- gelmiştir. Yeni buğdayımız 12-14 kş. 

ğuna dair rapor vermiştir. arasında satılmaktadır. Fazla mlk· 

Çc>euk, çakının elinde olduğu bir tarda buğdayın ancak temmuz sonun 

sırada Adilin kendisine tekme vur- da gelmesi beklenmektedir. Bu sene

duğunu ,.e kendislnın çakıyı dllrttü· ki mahsul hem bol, hem de çok gü-

Cürıü söylemı9tir, zetdir, 

BULMACA 

11 

n 

Soldan 5ağa: 1 - Bir maden, Ku
durmuş. 2 - Tabll fe!Aket, Çok iyi. 
3 - Yapma, Aşırı. 4 - Yemek vası
talarından. 5 - Zamanın taksimatın. 

dan, ReklAm. 6 - Gato, Deni. 7 -
Menfezi kapa! lçtiklerimizden. 8 -
Halicin bir semti. 9 - KüçUk ve su
samsız simit, Ma<ler. 10 - Bir sayı, 
Bir muharririmiz. 11 - İkinci, Cam
dan renkli delikli tane. 

VA TAN ..------------------------------ 8.7.94T---

Bursa Liseleri, lngilizce 
Öğretmenlerinden: 

M. Gülbahar'ın 
Matbaamızda Basılan 

İngilizceden Türkçeye 
TELAFFUZLU VE 

ETiMOLOJiK 

.., 

BUYUK LUGAT'in 
(ikinci cildi (500) resimli 

olarak çıkmıştır. 
Her cildi bir lira olan bu lCıgati almak istiyenler TUrklyede yalnız 

Bursa kitapçılarından ve Yeni 'Basımevinden tedarik edebillrler. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Fen Müdürü ve Fen Memuru ~ 

alınacaktır 

, 

1 - Belediyemizin 400 llra aY,lık ücretli fen müdllclUğU münhaldir. 
Yüksek mUhendis olması şarttır. 

2 .:..... Yine HO lira aylık ücretli bir fen memuru alınacaktır. 
Kanuni vasıflan haiz isteklilerin müsbit e\'Takları ve bir kıta fO· 
toğrafları ilişik dllekçelerlle birlikte riyasete müracaatları. (5522) 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
,llv yemekten IOnra rüd• uç d•fa mmıtapm•• 

cli•lerinlzi fırca]ayuua. 

_l ________________________ ... 
TlrlEIJ8 Cl•barlJetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serınaye.c;i: 100.000.000 Türk lirası 

· Şube ve ajan!! adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira lkraınlye veriyor 
l'ukardan aşağıya: 1 - İstanbulun 

bır semti, Duygu. 2 - El içi, Eski bir 
TUrk unvanı. 3 - Mnslahat, Bir 
devlet reisi. 4 - Şakır şakır çıkan 

ses. G - KUçUk, Bir renk, Şikflr. 6-
tstlfham, Su. 7 - Bir nevi cetvel, Bir 
nota. Danslı mUsamere. 8 - Kanan. 
9 - KAr. Bir nota. 10 - BüyUk, 
Değnek. 10 - Tersi: Bir meyva, Ar· 
go: Satmak. 

Dü.NKtJ BUL"IACA?lı"IN 11.ALLt MAHDUT MES,ULİYETLİ 

Soldan Sa~a:l-Deneme; Ses GARP L•ıNY•ıTLER•ı 
2 - Adese; Esami 3 - Yaşar; Sen 

4 - Esasen 5 - ::\1:all; Arada 6 - 1• C: L ET M E S iN D E N •. 
Ati; Ak (K) ava (1) 7 - Misafir "# 
8 - Kafatası; Ar 9 - Amil; Giran Müessesemiz İdare Merkezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi gUnünden itiba· 
10 - San; Batıran 11 - Ak; Dun; ren Tavşanlıya nakledilmiş olacağlndan, bu tarihten itil1a.ren mUesse-
Nan. semizle vaki olacak bılQmum muamelAt ve muhaberatın aşağıdaki yenl 
Yukarıdan A,ağıya: 1 - Dayama; adresimize tevcih olunması illin olunur. Mektup adresi: 

Kasa 2 - Eda; Atlamak 3 - Neşeli; Mahdut Mesullyetli Garp Linyitleri İşletmesi - Tavıtanlı 

Fin 4 - F.sasi; Mal 5 - Mer'a; Ait il•••••• Telgra! adresi: Linyit· Tav-:anJı IİI•••••• 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsrz tasamı! hesaplannd• 

en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağ'I 
dakl pl{!.na göre ikramiye da~tllacaktır. Bu 6 - Saksağan 7 - Eser; Asit 

8 - Sena; Fırın 9 - San; Dai; Ara 
10 - Em; Davranan 11 - Sis. 

.... bL ... 
TABANTO 
DAHiLi BA&r••.PP.Aa 

MITIB&81111 
Tbel Ş&hdettrment Be*. No. S 

Tel. 49308 

2 den 5 e kadar 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

Devlet Dcnlzyollarına ait olup silvarlsi bulunduğu Marakaz "apuru
nun 12 inci seferinde 18.6.941 çarşamba günü saat 11,45 de Mudanyadan 
İstanbulıı. gelmekte iken Kızkulesl istikametinde seyrine devamı esna
sında Rıza kaptan idaresindeki 39 numaralı rüsumat motörtinUn bor
dasına sıyırarak geçmesini intaç eden hAdiseye ait raporun alınması Ke
nan özeş tarafından istida ile talep edilmiş olmakla Deniz Ticaret Ka· 
nununun 1065 inci maddesi mucibince gemi veya ~1lkle aldkalı ve kaza
dan zararlı herkesin raporun alınacağı 16.7.9U çarşamba gUnü saat 
15 de mahkemede hazır bulunmalan lüzumu ilCın ile bildirlllr. (5531) 

4 adet 1,000 Uralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık ts,000 Iır-
4 » ısoo lD 2,000 » 
' » 250 » 1,009 > 

120 lD 40 

40 » 100 » 1,000 > 160 J> 20 lt 8,200 » 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa· 

gı düşıniyenlere ikramiye çıktığl takdirde % 20 fazlasile verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BirinclkAnunda çekilecektir. ,1 ____ _. ................ ..-1 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: AHMET E!\U."i YAL.,L-\.._. 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Hava Kurumuna yapılacak 
teberruler i~in 

Yanında çalıştığı doktorı.t~ 
1700 lirasını çalmış 

Taksimde oturan Doktor Safa~ 
nln yanında çalışan hizmetçi r•&Jll 
ye bir gllnaöli:torun evde bu{ur.!'O~ 

Mardinde çok/ eci 
bir cinayet 

Define bulan 
Ali Mastori 

Edirne (Hususi) - Evinde 
bulduğu defineden elde ettiği al
tınlardan bir kısmını satmak üze
re lstanoula kaçan Ali Mastori 
İstanqulda yakalanmış ve elden 
çıkardığı 149 adet tarjhi kıymeti 
haiz altın paralarla eritilmiş ve 
kölçe haline ~ctirilmiş olan biı 
miktar altın vakanın yerj olması 
itibadle İstanbul Müddei umumi
li2inden Edirne cümhuriyet müd· 
defomumili~ine gönderilmiştir. 

Türk Hava Kurumu namına 
yapılan teberrülere ve asli, yar
dımcı aza kllydına devam olun· 
maktadır. Türk Hava Kurumu 
İstanbul şubesinden aldığım.z 
mahimatta, İstanbul halkının ha· 
va kuvvetlerimize karşı göster 
dikleri alakalardan, vatani hisler 
le yaptıkları teberrülerden mem
nuniyetle şükranla bahsedilmek· 
tedir. 

tir. 

Sultanahmet Birinci 

sorgusu yapıldıktan sonra, mahJ<e 

Fethiyenin tevkifine karar v 

Bir adam çok sevdiği karısı, Mardinin 
en güzel kadınını öldürdü 

Mardın, (Vatan) - Dün şehrimiz
de feci bir cinayet işlenmiş, Hakkı a
dında. birisi karısı Hayriyeyi tabanca 
lle öldUrmüştUr. Cınayetln sebebi na
mus meselesidir. Bu hususta elde et
tiğim malQmatı yazıyorum: 

ôldiirUlen Hayriye 21 yaşlarında 

bir kadındır. Görenlerin anlattıkları
na göre, bu köylü kadın, siyah kaşlı, 
siyah gözlU, ceylan bakışlı. narin vü
cutlU ve emsalsiz bir gUzelllğe malık 
bulunuyormuş. 

Hakkı Mardinlldır. İki sene evvel, 
kendi köyU olan , Şağlanda bu güzel 
kadını görınliş. binlerce lira kıyme
tinde b~lunan bir çok arazisini sata
rak Hayriyeyi nikahla almış ve şeh
re getirmiştir. Hakkı, hali vaktl ye
rinde, mUlk ve arazi sahibi bir adam 
olduğundan karısına çok güzel bak
mış. onu canı gtbi beslemiş, hizmet
çileı· tutmuş, hatun gibi yaşatmış. 

'Bır seneye yakın Hakkının yanın-

da bulunan kansı Hayriye, köyde bu. 
lunan anne ve babasını görmek için 
Şağlana gıtmiş ve bir daha kocasının 
yanına dönmemiş ve hattfl boşanma
ğa kadar gitmiştir. Hakkı, bunun ü
zerine bu işin sebebini araştırmış ve 
kansı Hayriyenin ayni köyden Sufı 

İbrahim oğlu Aziz adında karılı ve 
çoluk çocuklu bir adamla sevişmekle 
olduğunu ve onun yanına kaçmış ol
duğunu işitmiş, karısı hakkında zina 
davası açmıştır. Mardlne getirilen ve 
muhakemeleri mevkufen yapılan Hay 
riye fle aşıkı Az.z ikişer buçuk ay 
mahkOm edilmişler. kadın dUn gilnli
nU doldurarak hapishaneden tahliye 
edilmiş, yolda gelırken kocası Hak
kı ile karşılaşmış, kadın kocasını go
rUnce yüzüne müstehzi bir şekilde 

bakmı~ ve Hakkı da bundan kızarak 
tabancasını çekmesile, varını yoğunu 
satıp ele geçirdiği güzel Hayrıyesınl 
yere sermiştir. 

Trakyada Tayakadm çiftliği 
köylülere veriliyor 

Ed:rne (V;ı.tnn) - Ziraat Ve
kaletince istimlak edilmiş olan 
Taya Kadın çiftliğinin mesaha~ı 
tamamlanmış olduğundan Bosna 

köyü ile Tayakadın köylülerine ve 

her aileye seksen dekar olarak 

tevz.üne Ôa!llanılmıştır. 
l lükıimetimizin bu lıitfundan 

Sırpsındığı nahiyesinde bir 
• cinayet 
Edırne (Huwsi) - Sırpsındı

ğı nahiyesine bağ:ı Karapulut kö· 

yünden Mehmet oğlu Ferhat ge· 
çen gece e\'ine giderken bir şahıs 
tarafından öldürülmüştür. 

Bu sabah derhal vaka mah;ı, 1 1'· 
ne giden c.ümhuriyet müddeiumu 
mimiz AşirAksu yaptığı tahkikat 
net.ıccsinl .. katili tesbit etmiş ve 
katil Mehmet tevkif edilmişt.ır. 

köylüler pek çok sevinmişlerd;r. 
Bu i'in pek kısa bir zamanda mü· 
kemmel ve teknik vasıtalarla ik
mal ve tedvirinde Tapu grup 
müdürümüz Salih Tangör"ün kıy· 
metli mesaisi takdire şayandır. 

Grup müdürümüzün bu değeclj 
mesaisi Umumi müfettişlikçe de 
takdir edilmiştir. 

Edirnede Şehir klübü 
Edirne (Hususi) - Vilttyet 

cümhuriyet müddeiumumis.i Atiı 
Aksu ve daha bazı arkadaşla.ı 
Edirnede bir Şehir kulübü açmak 
üzere teşebbüsata girismi!!lerdir. 
Kulübün htızırlanan nizamnamesi 
"ilayete verilmiştir. Kulüp ittihaz 
edilecek bir.ada tamirat ve tadi
lata başlanmıştır. 

Sehrimizde içtimai bir hareket 
uyandıracak olan kuli.ip yakında 
açılacak ve faaliyete geçecektir. 

Şeohrimiz müddeiumttıniliğ.ince 
tahkikata devam edilmektedir. 

Edirne Tapu müdürü 

Teberrülerle aza taahhütleri, 
idare heyetlerine dahil zevattan 
teşekkül et.niş heyetlerin müra
caatlerile temin ediliyor. Böyle
ce teberrü ve taahhütlerin ayni 
zamanda masrafsız,· daha fazla 

mıktarda o:ması imkanları husu· 
le gelmektedir. 

940 vılında İstanbul Vilayeti 

Parti binasında Türk Hava Ku

rumu Başkanı ve Erzurum Meb' • 

usu Şükrü Koçak'la Parti başka

nı, Vali Lıitfi Kırdarın huzur-
Edirne (Hususi) - Vilay~t 

Tapu Müdürü Eşref Tözüner Er- larile bir kongre toplanarak e-

zu~u,n ! ~pu . müdürl~ğ~ne tayin l hemmiyetli kararlar verilmişti. 
edılmesı uzerıne şehrımızden ay- Bu kararlar arasında Türk Hava 
rılmıştır. Mumaileyh şehrimizde Kurumunun muhasebe, tahsildar
sevilmiş değerli bir tapucudur. 

!ık vesa.ir servislerinde c;alışanla

Bursad a Merinos yetiştir- ra verilen ücretlerle zaruri mas-

mek için faaliyet arttı rafların, kırtasiyenin umumi tah-

Bursıı, (Hususi) _ Merinos yetııı- silattan tediyesi aidat veya yüzde 
tlrmesi vilayette gün geçtikçe daha' usulünün kat'iyven men olunma 
fazla kökleşme.ktedir. Köylü Merinos sı dahi vardı. 940 yılı bütçesin
koyununu çok daha kArlı görmekte- de bu saydığımız masraflar ve 
dır. Çünkü Adi koyundan daha fazla .. • .• 
kdr bırakmaktadır. bir de!a, 2 • 3 ucretler umumı tahıılatın ancak 

tir. 

GONON 
,_BORSASI 

'1 TEMMUZ 9.U 

1 Sterlin 
lOODolar 

> İsviçre Frc. 
> Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
> İsviçre Kronu 

Esham ,.e Tah\.11At 

J.. 
1933 Türk borcu I ,O 
1918 İstikrazı Dahili :' 
1933 İkramlyelı Erganl ,O 
1931 Sıvas • Erzurum ,O 
Anadolu Demiryolu Tahvili 4~ 
T. C. Merkez Bankası ı2' 
T. lş Bankası müessis hisse ıstı 
T. tş Bankası (Nama muhar') ıJ 
Osmanlı Bankası :f 

NUKUT misli fazla yapağı verir. bu suretle yüzde yediai gibi az, ehemmiyet
yerli koyun 1,5 • 2 kilo yapağı verir- siz bir mikdar ayrılarak temin o· 
ken Merinos koyunu 2,5 • 3 kilo ver- lunmuştur. TUrk Altını (Reşat) 
mektedlr. Yerli koyunun yapağısının Türk Hava Kurumu İstanbul Türk Altmı (Hamıt) kllçllk 
kilosu "O kuruş ik y m ka M Türk Altını küçük (Hamit) 1 en arı n e· Vilayeti .. ubesi Müdürü Yusuf 
rinos koyununun yapağısı 150, saf ,. Türk Altım (Aziz) 
kan Merinosun ise l 70 kuruşa satıl- Rıza ~n tarafından verilen iza- Osmanlı Bankası cBanknot> 
maktadır. Hükumet yerli koyundan natta, idare heyetlerinin müraca· Kalın beşı birlik 
60 kuruş vergi alma.ktadır.Mcrinocı k/' atlarile teberrü ve taahhütler te· > > (Hamit) 

yunları ise bunun ancak yarısına t.i
bidırler. 

Köy!U bu gibi kolaylık ve menfaat 

görclllkçe Merinos koyunlarına rağbet 
göstermektedir. 

Ziraat Vckflletlnin mUsaadesile şim 

dl yeni sene tablı tohumlaması için 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftli

ğinden lioyler için koçlar satılmağa 

başlamıştır. Safkan olanlar 20, yarım 

kan olanlar da 10 liraya verilmekte

dir. 

Şimdiki halde Bursada tcsbit edil· 

miş 3170!5 Merinos koyunu vardır. 

KöylUnUn bu koyunları istekle ye

tiştirmesi dolayısıle, 1939 senesinde 

1207, 1940 da 1764 Merinos koçuna 

mukabil, bu seneki tohumlamalar için 
2200 ltoı;; \'erilccektır. 

min eylemek mesaisine, muhte
rem tacırlerimizden bir .kısmının 
'~ i§tİrak eylemelerine, taahhüt 

ve teb~lerini arzularile, vatani 

hislerinin icaba tı telakki ederek 
esirgemiyen zevata teşekkür olun 

makta ve şu cihetler de ehemmi· 
yetle tebarüz ettırilmektedir: 

- (Büyük ve dağınık ticaret 
merkezi olan İstanbulda, sayın 
tacirlerimize ve değerli, hamiyet
li vatandaşlarımıza ayni zaman· 
da müracaata imkan bulunanı • - .. .. .. 
yor. Aı:amj gayretle, sıra ve ted-
ric usulüne göre müracaat mec
buriyetinde kalmaktayız ve bu 
vatan borcunu ödemek şerefler.in 
den hiçbir vatandaşı mahrum bı
rakmamak için son günlerde ra
dika), şümullü tedbirler de almış 
l::ulunmnktayı •. ). 

> > (Reşat) 

2t ayar altın gramı 
Mecidiye 

r. Hafız Cem8 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütebass11ı 

o:vanrolu 104 
Muayene n.:ıtleri: Pat•a 

hariç hergün 2.5. Tel: 2 '89 

..... DOKTOR 

ÇIPRUT 


