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Kara sularımızda 
bir tecavüz 

l "• 
d'Urk toprakları hakkın ve 
~f.e~ .insanca kıymetlerin 
k n ıltıca yeridir. Hele hak

ın hak· · -v ·· ıınıyeti namına dö-
~1!en bir müttefikin kara 
reıc arrmızda teklifsizce ha
ÇOk etl~~de bulunması bizi 

rnuteessir eder. 

....____---------~~~---' Yaı 
an: Ahmet Emin Y ALMAN 

s ahillerimizin açığında yi

\re n~ b~r harp had.isesi oldu 
k~erpıntısi kara sularımıza 
dar bü s~~radı. Dünyada bu ka
ede Yük bir yangın devam 
ltit ~~~n. kıvılcımların vakit va
ha ızırn <!ivanmıza düşmesinde 
F'a~t edilecek bir şey yoktur. 
sini 

1
t bizim de her defasında 

lllitr~n~emiz ve protesto etme-
'l'ü b.ıı görUlmelidir. 

\'al'J rkı~e bugün bir yangın du
Yan "azıfesini görüyor. Dünya 
za. rnının kendi topraklanmı
ateş·tçrarnasına mani olma kla, 
Ya'Ylr tnuhtelif istikametlerde 
:Yoru rnasına da set ~ekmiş olu-
nı.11ıı:·. Böylece memleketimiz, 
dan ~Plerden her biri bakımın
llıan tn bir emniyet sahası 

'.Du 2arasrnı alıyor. 

Fiyatı 5 Kuruı 

• 
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Aka Gündüz sorguda 

Cevap veren: Aka lladlz 
Yazısı 3 üncü say/ amızda 

Elazığ-Van -İran hattı 
20 kilometrelik kısmın derhal inşasına başlanacak 

Bu yol 4,5 milyon liraya mal olacaktır 
Ankara, 8 (A.A.) - Nafıa VekA- mlştır. İkinci kısmın ctUdlerine de 

letı, Adapazarından başlıyarak Erzu- bugUnlerde başlanacaktır. Diğer ta· 
ruma kadar uzatılacak olan birinci raftan El!zığ, Van, 'lran ha.ttmın 20 
kısım demiryolunun etüdünü bitir- kilometrelik kısmının derhal inşası 

için icap edenlere emir verllmlşttt. 
Tahmin edildiğine nazaran bu 

yol .ı buçuk mUyon liraya mal ola· 
caktır. 

Sovyetlere göre 
Ostrovda 
taarruz 

durduruldu 

Cznupta iki Af man 
piyade alayı tama

mile imha edildi 

5 Rus tayyaresine 
mukabil 58 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Mosko,·a, 8 (A.A.) - 'Bugün öğ

leden sonra neşredilen Sovyet tebli· 

"Hitler,, 
Kremlin sarayının 
ancak fotoğrafını 
görebilecektir 

11 Almanlar 15 günde 
22 aydakinden faz:a 

zayiat vermiştir,, 

Sovyet istihbarat 
Bürosu Şefi 

böyle söylüyor 

Almanlara göre ı . 

Ruslar Minski 
tam amile 

tahrip etmişler 

Üç günde 142,216 
esir, 584 tank, 550 

top ahndı 

Stokholme göre 
Almanlar sürpriz 

hazırlıyor !tıak nyanın her tarafında yık
lıtıır: Ya~.mak, öldUrmek hırsı 
lıak~ı:n surerken bu güzel saha, 
lUğu ın, SÖZ tutmanın, dürüst-
?idi il son iltica yerlerinden bi- kıtalannın • . 1 cak l A ..:ı._ k ti • d bah tıu~ Topraklarımızı ve kara ---------------yennı a a o an me.--. uvve erın en riye silibendazları 

ğtnde deniliyor ki: 
BUtUn şimal cephesinde Estrov"dan 

Ukrayna'ya kadar muharcbtıler gece· 

Sovyet ~stihbarat bürosu şefj, 
bir ajans muhabirine beyanatta 
bulunmuş ve Sovyet ıhükumctinin 
Almanlara nefes .aldırmak iste· 
mediğirü söylemi~tir. 

Beri in. 8 (A.A. ) - Alman 
orduları başkumandanlığının teb
liğinde deniliyor :ki: 

Şark cephesinde harekat plan 
dairesinde devam etmektedir. 
Ruılar Minak' i tamamile tahrip 

etmifler 
soZdern~ .. ?tem gözden, kem Bulgar 1 Amerı·ka sun n, kotu tecavüzlerden ma-
~ tutmak yalnız kendimize 
ıı u 1 d~ği.ı, bütün insanlığa ka.r- Kralı Ve 
fedi~l'Unize aldığımız bir vazi-

Gök . • 16 d ikeıı ~~rı kara bulutlar sarmış Al • ı z n a 
fedi~ce ır tarafta bir açıklık ke§- manyanın yenı 
U'lllit 

11 
ferahlık duyarız. Bu bir 

bir nıüd~~dır. Her tarafın Sof ya Elçı·sı·nı· 
~r et Sonra yeniden açıla-
~ ~ "aaMm ~ Jiii 
s;urk topraklarında; sulhun a 
~.~lığına hasret duyan bu
Yo!da u. k~ranlık dünya için bu 

COı Umıt panltıları vardır. 
bir lerde yanıp kavrulanlar, 
'"un "abanın ümit ve rüyasile 
ların u;ıar. Harp çöllerinde yol
inııa~ 'Ybeden yüzlerce milyon 
~trı.a da, Türkiyeye baktıktan 
bğı d n sulh vahasına ait fer ah-

lı Uyabilirler 
<ıer • 

Mülakatta Hariciye 
Nazın B. Popof da 

hazır bulundu 

Amerika kuvvetle
rinin lzlan~aya 
gelişi büyük ve · 
iyi bir haberdir 

~nı taraftan atılan, kovulan 
duınu~ kıymetleri bizim yur
ltıanet a. konuklamıştrr. Bu e
'İlt, h len, nereden gelirse gel- • 
ltorur:r ~tecavüze karşı titizce . 

8. M. Antonesco 
Türk, Japon mümes
silleri ile görüştü 

Amerikalılar, 
Almanlar 

lzlAadaya gelmek 
~ lıterııne barp ııaa 
edecettz, diyor ar liel aga mecburuz. 

tiJter e ~<:8-vüzün membaı t n
l'elt i: gıbı sevdiğimiz. müşte
tifaıt eaı!~~le bağlandığımız, it 
daba fettigımiz bir memleketse 
l-'lrJz izla hüzün ve teessür du
teca~ ngiıtere bu harbe, hakkı 
~a W ıden kurtarmak ve dün 
hakinı. Zilnde emniyeti yeniden 
tir. ln .kılmak idd.iasile girmiş
~Unungııt~renin, devletler huku
tını .. Çızdiği hudutları aştı
Prot~orrnek ve müttefikimizi 
Çok ac1°Y~.mecbur kalmak bize 

lng·r g ır. 
l'ib'Yey~ ız tayYare gemileri, Su-
ir li' subay ve asker taşıyan 

Ya açı~nsız vapurunu Antal
.\ttıkıa larında sıkıştırmı,lardır. 
.\ntaıy rı bombalardan bazıları 
diişrnu~~.ın liman tesisatına 
kUr Öl Ur. Bu yüzden çok şü
kat ~~· ~a~alanan yoktur. Fa
?tıenııu uttefık bir memlekete 
botrıbaf tayYarelerden atılan 
z~ <iU arı~ bizim topraklanmı
bır trı Şrnesı gönlümüzü kıracak 
Yalnıza~~atadır. Biz tngilterenin 
Y~t etnıı~r~flık hakkımıza ria
gôl!terın esını değil. buna saygı 
tara ö ek hususunda diğer ta
'l'Urk ;:ek olmasını bekleriz. 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz harici· 
ye nezareti sözcUsU, dUn akşam yap
tığı beyanatta Amerikan kuvvetleri· 
nin tzıandaya vardığı haberini, <bU· 
yük ve iyi bir haber> ve cbir kaç za
mandanberi vukua gelen Mdlselerin 
en ehemmiyetıilerinden ve en mllni-
darlarından birisi> olarak tavsif et
mlftlr. 

İngiliz sözcUsü demiştir ki: 

1 
Bu, Groenland'ın işgalinde reisl

cUmhurun ilAn etUği siyasetin man
tıki bir neticesidir. Bu ssaset ise, A· 
merika Birl~ik devleUerinin garp ya
rım küresini himaye için lüzumlu bU-

Almanyanm yeni Sofya elçisi tün tedbirleri almak nlyettnde oldu-
B. Beckerle ğudur. Bu işgal neticesinde, lngillz 

Sofya, 8 (A.A.) - Kral Borls ye- kıtalarının İzlandayı mUdafaa etmek 
ni Alman elçisi B. Beckerle'yi kabul taahhütleri kalkacak ve bu kıtalar 
etmiştir. Elçi krala ltlmatnamesini tedricen buradan çekilecektir. Şlmdl

(De\.·aını Sa. 5, Stl '1 de) • /• ilk 1zlandada hem İngiliz hem de 
Amerikan kuvvetleri bulunacaktır. 

Rusyadaki Leh 
esir:er yeniden 

silahlanacak mı? 

İngiliz hUkClmeti, Amerikan hükQ
metinln bu husustaki kararından da
ha evvel haberdar edilmişti. 

lzlanda'nın hUkUmranlığı tam ofa
rak kalacak ve Amerikan kuvvetleri 
muhasamat biter bıtmez buradan 
tahliye edilecektir. Hasar vukua gel
diği takdirde bunlann tazmini için 

(Devaml: Sa. 5, 81L & .. * 

GI. Auchinleck 
diyor ki: 

Almanya Kafkasyayı 
allrsa mutlak Basra
ya inmeye çalışacak 

Almanlar T ürkiyeye 
de istediklerini yap
lırmıya ça:ışacaktır 

Büyük Britanya O rtafal'k 
baıkumandanı General 

Auchlineck 

Kahire, 8 (AA.) - Ortaşark 
ordul~rı başkumandanı cAur 
chinleck> dün, gazetecileri kabul 
etmiştir. 

Sorulan suallere başkumandan 
§U cev,.abı vermiştir: 

«- Harbin kazanılması için 
Şimali Amerikanın, .harbe bilfiil 
iştiraki lazımdır. Almanlar, kendi 
topraklarında mağlup edilmeü
dir. Binaenaleyh geçen <harpteki 

(Devanu: Sa. :,, ~u. 5 te) = 

le~1n devam etmiştir. 
Alman ileri hareketi Ostrov mınta

ka.sında durdurulmuştur. 

Barkoviç mmtakasında, Molotskk 

Ve cephenin bir doğru hat 
üzerinde bulunmadığını, ız:ikzak
lar te~kil ettiğini ve bu zikzakla& 

(~"·amı 8a. 5, su. 2 de) «- • 
civarında bUyUk ve şiddetli muhare- ============ 

Zürich, 8 ( A.A. ) - Berlin
den İıviçre ajansına gelen haber 
ler, kullanılabilecek hiç bir §eyin beler devam etmektedir. Dütmaııın 

Dnleper'i zorlamak hususundaki bU· /' 
tUn teşebbüsleri düşman ~çin ağır za. 
yiatla atıl l:lıraktınlmıştır. Esirler 

'\ dü§man eüne geçmemesi iç.in, ar· 
kalarında harabeden başka birşey 
bırakmamaları zımnında, Stalin 
tarafından kıtalara ve Sovyet va
tandaılanna ver.ilen emirlerin 

alınmıştır. 

Novogra.d - Vollnsk istikametinde 
dütmanın tanklarına, motörlü ve ma-

D••4Dli .... .....,. ~ mu· 
harebeler devam etmek tedir . 

Daha cıenupta, kıtalarmm: dl1'1fla
na yandan ve geriden azimli bir- ha
reketle mukabil taarruzda bulunmu~ 
lar ve düşmanın · iki piyade alayını ı 
in'lha etmişlerdir. 

Ukrayna'da, Podolsk • Mogilef is
tikametinde Dniester'e doğru yarma
ğa t~ebbUs eden dUşmana karşı kı
talarımız şiddeUi harbetmektedlr. Kı
talanmız bu istikamette düşmanı 

grup, grup imha etmiştir. 

Amerika 

S"vyetlere yardım 
planını sür'atle va 

filen h ~zı rladı 
V&ıJlagton, 8 (A.A.) - B. 

Sumner Wellt'3 beyanatta bulu
narak Amerika tarafından So,·
yetler Birliğine yapılB.<'ak yar
dun plı\nınm süratle ,.e filen h&
zırlaruml} bulunduğunu söylemli}· 
tir. 

büyük bir taassupla tatbik edildi
iini aôıterme.ktedir. Filhakika 
Sovyet kıtaları. Almanların ka· 
rarg'lh .kurmalarına mini olmak 
maksadile Mlnsk şehrini tamamı
le tahrip etmişlerdir. 

Alman gazetelerinden Angriff, 
açık hav_!da dokuz ~ece geçirruk. 
ten sonra Mlnsk'te sığınacak bi
nalar bulacaklarını ümit eden Al
man askerlerinin ,hayal sukutuna 
uğradıklarını ve enkaz haline gel. 
mi§ bir ıchirde Rus avcılarından 

<Deftml Sa. a, SiL ı de> X /X 
7 Temmuzda tayyarelerimiz düş- ==== = = =================== 

manın havada ve yerde 58 tayyare· 
sini tahrip etmişlerdir. Bizim pazar
tesi günkü zayiatımız 5 tayyaredlr. 

• (Denim 8a. 1, 8L ı de) /il 

Peru ile 
Ekuatör 

harp ediyor 

Şili tavassut 
tekl;finde bulundu 
Guayaquil, 8 (A.A. ) - Peru 

topçu kuvvetleri bu sabah, ara
daki ihtilaftan teşkil ed en saha 
dahilinde Hua Q uillas köyünü 
bombardıman etmi§lerd ir. Reı· 
mi kaynaklarda~ bildirildiğine 
göre dludutta bulunan kıtaat düt· 
man 1hücumlarına muvaff8.1Uyetle 
mukavemet e tmektedir. Peru kuv 
vetlerinin bazı kasabaları inal et· 
tiklerine dair olan havad is tekzip 
ecillmektedir. 

Santlago • Şili, 8 (A.A. ) -
Şili hükumeti, Peru ile Ekuatör 
arasındaki muhasamata bir niha

(oe.amı: Sa. 1, tlL 1 tıe) -
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LfNINGU~D 

• MOSl(OV~ 

Sahası rdunun tam bir emniyet Londra, 8 (A.A.) - Rusya 
"e bu lllanzarasını göstermesi ve PoTonya murahhasları, iki mil
tıin ik' enıniyete hürmet etme- Jet arasındaki :ihtilefları hallet· 
bir a~ taraf için de mukaddes mek ve ·hukukan mevcut harp 
~adar an.~ halini alması bizim haline nihayet vermek maksadile 
de t'rı('n~ut~e~ikimiz İngilizlerin yapmakta oldukları müzakerele- 1 • 1 HARP VAZiYETi 1 • 1 
ÖıU aı~ı ıcabındandır. re devam için yeniden toplan-

tıoltta r dıve gösterilecek bir mışlardır. 
lı'ıı>t Vardır ki dört y" k'l Djp)omatik muhabirlerden bi-

re .. uz ı o- b .. k 1 . 
ta'>'vares~r~tıe hareket eden bir dne göre u muza ere enn en 
d l<;ı k mühim noktasını halen Rusların 
~dunu h n ara suları:ıın hu- elinde esir bulunan Polonya as-
~,. 01 avadan kestırmenin ı._ 1r rnas ~erlerinin akıbe_ti teşkil etmd.. -
~nın r ı ve serseri bir bom- dir. Bu askerlerin serbest bırakı
"nesin· ;man tesisatımıza düş- !arak yeniden teçhiz edilmesi ve 
dı~e ~ ena bir niyetin alameti Polonya hükumetinin kumandası 
ltıan-ıa:ı~ı~.arnağa mahal bulun- altında, müşterek dü§mana karşı 

crıe,anu. 8a. • tekrar •harbe ba§laması teklif edil 
• ... BiL 1 t.e) / - / miıtir. 

Sovyet müdafa~sı da tar:ıklara ve tayyarelere 

dayanıyor, mücadele uzun sürebilir 
Taarruz eıkiden piyade ve 

hayvan ayağına göre yürüyen 
atqti. Şimdi İle motör hızına 
göre kopn ve uçan ateıtir. Bunu 
meydana getiren de tanklar, 
zırhlı otomobiller, tayyareler, ve 

\ az~ _n: 

İtıan BORAN 

a ltmda müdafaa «araziye kazıl. 
mlf tabiye» olmaktan çıkmıfbr. 
Yeni harp tecrübeleri bize bunu 
aöıtermiftir. Bu ailihlara karp 
araziye yerleftirilmİf sabit aı'llh

motörlü topçulardır. Bu motör J larla ve tahkimaüa kat'i müda· 
hızile ilerleyen ateı karııımda ve 'Devamı 8a. ı, sa. ı de) 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Mal hırsı 
Fiyat 

• Mürakabe 

h b 1 1 t Ankarada ikinci kurs 
Bu ırsı es eyen er, yır ıcı b . d 

ayın on eşın e 
kuşlara karşı ihtiyatlı olmalıdırlar açılıyor 
Anlatan: Eyüplü H•lid - 7 - ~ aıan: Mim Stfır 

Kozma Çelebi, birden afalla· ı ayyen saatlerde onların yuvalar~
dı. Ken ~.ini tııta!TI~dı! şaşkınlığın na uğruyor, ~~nüllerin~ ho§ e~ı· 
\ erdıai telaıla eUnı agz.ıma kapa· yordum. Tabu, kurdugum planı 
dı. Sözümü yanda bıraktırdı. herhangi bir arızaya uğratmamak 
ı~uz:cdni açarak: için çok dikkatli ve tedbirli dav· 

- .Şaştım buna jştel .. Diye ba· ranıyor, dört yavuklunun dördü
~ T..ı. nemek ailende bir Rum d.ı ne de aaıl maksadımı sezdirme
vardı senin ha bre pecli).. mcie çalışıyordum. Fakat, şunu 

Sükünet ve c.iddıyetle cevap da itiraf edeyim ki, çok sıkıntı 
verdim: çekiyor, sık sık tehlikeli ve heye· 

- Vardı ya, hem de bir ka· canlı anlar ceç.idyorc:Nm. 
dınl. Çünkü yavuklularımın dör 

- Kimdi vir.c bu kadin) " dü de birbirinden kıskanç, her bi. 
- Kim olacak, anam. Ara sı· ri diğerlerine taf çıkarttıracak ka· 

ra, ~Ü:e söylel.'ldi de ondan bi- dar kurnazdı. Hele o Benli Mak
lırlm. Giritli bir Rum ailesinden bulel. 
imiş. Babam, onu Kandiyede gö· 
rüp se\ miş. Sonra da müslüman e
dıp almış. Çok ~üzel ve iyi bır 
kadındı rahmetli anam ... 

Kozma Efendinin memnunlu
gundıtn t.ğz.ı kulaklanna kadıır 
vaı mış. tamaı &ibi taassubu da 
kRbarm~tı artık. Bu .<:izleri de 
hakikat sanan ve benim bir Rum 
anadan dünyaya geldiğime ina· 
11an ltu zavallı adaım kabına sığa· 
madı. Hemen yerinden kalktı. Yi. 
ne yanaiımı okıadı, kokladı ve 
nihayet şapır şapır öptü. Sonra 
da boğuk ve hey.ecanlı bir sesle: 

- Rahmet olsun canına o ka
dının ... 

Diye mınldandı ve ilave etti: 
- T evckkeli değil, baba kız 

pek çabuk ısındık sana... Kera· 
met kanında im.iş meğer ... 

Halcikttt, kızını da babasını da 
ta can ev:ler.inden vurmuştum. O 
dek.ikadan :itibaren, artık ben o e· 
vih yabancısı dciil de, Efterpenııı 
sahiden nifanl.ısı, Kozma Efendi-
11in de müstakbel damadı, hem de 
manevi evladı o\mu~um. 

Makbule o sıralarda Aynalıçeş
mede me~ur IFethundenin sö
züm ona gizli evinde oturuyordu. 
Sivil bir polis komiserinin sureta 
metresi ~bi ya§ıyordu. Makbule. 
bu adamı hiç sevmiyor, fakat be· 
lalı dlovardalara, askına ve bas
kına karşı bir siper ıgibi kullanı
yordu. Komiser de sert mi sert, 
dert mi dertti hani. Günahkar ya. 
şadığını, kıyı köşe dolaıtığını bil· 
diği ıhalde kıskanıyor, kıza göz 
açtırmıyordu. Aksi değil mi, Mak. 
bule ile olan &izli münasebetimizi 
her halde sezinlemişti ki, her rast 
geldikçe bana dik dik bakıyoı, 

düşmanlığını açıkça ogösteriyordu 
ve beni dört yavuklumdan başka 
bir de ona karşı tedbir almak 
;mecburiyetinde bırakıyordu. 

Sarı Leyla da bir mesele idi. 
Efterpe ile düıüp kalktığımı bi
zim nazcninler arasmd• ilk haber 
alan o olmuştu ve bunu kend:ne, 
&evgis.ine karşı bir ihanet telakk: 
ederek hemen de yüzüme vur· 
muştu. Ettiğim yeminlere yaptr 
ğım tev,illere :inanmıyor, beni a
dım adım takip ediyordu. Ye sık 
sık: 

- Cörec:ekain Halit. clU,.ordu. 
O kokananın suratını kezzap ile 

Ticaret Vekaletinin f jyat Mü
rak~be kontrolörü yetiştirmek 
üzere Ankarada açacağını bildir
diğimiz ıkinci kursun bütün hazırr 
bkları ikmal edilmiştir. 

Ticaret V ckaleti §ehrimizden 
kursa iştirak edecek gençlere bi
rer davetiye göndererek ayın 

15 inde r.çılacak olan kursta ha
zır bulunmalarını bildirmiştir. 

Jstanbulda açılan kursa yetişe
meyen, veya mücbir bazı sebep· 
!er dolayıaile kursa devam ede
meyen lise mezunu ve Üniversite 
talebelerinden gençlerimiz Anka. 
raya ıhareketle 15 temmuzda baş 
!ayacak kursta ders görecekler 
dir. Bunların Ankarada ibate ve 
ia§eleri Ticaret Vek:aletfoce te

min edildikten baıka yol p•raları 
da vedlecektir. 

Şehrimizden Ankaradaki kur
sa iştirak edenlerin sayısı 2 5 ka
dardır. lııtanbuldaki ~rsun .ida· 
re işlerini görmekte olan Bayan 
iffet de Ankaradaki kursa devam 
edecek talebelerin idari işlerini 

iÖrmek üzere Ankaraya çaiml
mıftır. Bayan iffet bir iki aüne 
kadar Ankaraya hareket edecek· 
tir. 

fstanbulda açılan kursta en 
çok muvaffak olan talebeler ls
tanbul- Ün.iversitesi Jktısat Fakül· 
teııi_ talebelerinden olduğu kanaa
tine varan Ticaret Vels,aleti lktı
sat Fakültesi talebelerini tercih 
etmektedir. 

Bu kurıta da 5 • 1 O kadar İk· 
tısat Fakültesi talebelerinden . 
vardır. 

O saniyede beıaim hissim, avı· 
nı ele ~eçiren bir avcının hissin· 
den farksızdı. Bir avcı size şu ka· 
dar can yak.hiından övünerek 
b~eıken avlanan. vurulan 
hayvanların da. birer can taşıdığı 
ne onun. ne de dinley.enlerin ha· 
tmna ıelir. 

nasıl yakacaiım, seıUn başına dı Altın yükseliyor 
ne işler açacağım!, 

Bütün bunlar, ıtahsım ve pla· Altın fiyatları yeniden yiiluel-
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Sümerbank eks-erleri ı ktısat 
Vekili 

Yapağı işinde 
geç ka ldlar 

Vekaletle alakadar 
işleri tetkik için 
şehrimize geldi 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır ba
zı tetkiklerde bulunmak üzere 
Ankaradan ıehrimize selmi§tir. 

Bazı tacirler müstahsillerden 
malları ucuz fiyatla topladılar 

Hüsnü Çakır trenden Pendikte 
inmit ve doğruca Bostancıdaki 
ev.ine ı&itmiıt.ir. 

Haber aldıiımıza cöre lktıııat 
Vekili §ehirmizde bir kaç ~ün ka. 
lacak ~·· bu müddet zarfında Ve· 
kaleti ~lakadar eden eaaalı mese· 
leler üzerinde. tetkiklerde buluna
caktır. 

Bazı yapağı tüccarlarının bil· 
dfrdiiine 'Köre, gerek Anadoluda 
gerek Trakyadaki yapaiı mınta
kalarında bu yıl Sümerbank eks
perleri gayet aiır davranmı§lar
dır. Bw sebep.le yapağı mmtaka· 
larında daha erken faaliyete geç· 
mi§ bulunan bazı tacir ve muta· 
vaasıtlar malların büyük bir kıs· 
mını ucuz fiyatla müstahsilin 
elinden toplamıılardır. Halbuki 
Sümerbank buna mukabil latan· 
bulda piyasadan istilısal mıntaka. 
larındaki fiyatlardan 25 • 30 ku· 
ruı daha yükıek fiyatla yapaiı 

satın almı§tır. 

Bu vaziyet yapa~ı maliyet fi
yatlarının f abr.ikalara daha yük· 

seğe mal olmasına sebep olmuı· 
tur. 

Alakadarların· verdiii malu· 
mata ıaöre bankanın eksperleri 
dökün mevatminden i~ibaren 
f.im<\lve kadar Trakyada ancak 
100 jla 150 ton mal mubayaa et· 
miflerdir ki Jıtanbuldaki tacir· 
!erden yalnız biri bundan f aılı 
köylüden mubayaatta bu 1unmuı· 
tur. . 

lğdırda 

But dag ve arpa 
mahsulile pamuk 

geçen seneden iyidir 
Kurna§ ve meneucat fiyatlarını 

indirmek ve müıtehlike en ucu~ 
f.iyat• maletmek eaaıı prenaip 
olaıak kabul edilmiı olduiundan 
mubayaa işlerinde daha C"saslı ve Ildır, 8 (A.A.) - Burada buğday 
seri hareket edilmeli ıhuıuıunda haıadına baflanmıftır. Bu yıl rnınta· 

IA k d 1 ıb nil · kamı&da butday ve arpa rnahsu!U 
a a a ar arca azı temeı; er 41· k bol ld ı. lbl lkt ltlb -1 h d'I kt d' pe o u.u g m ar arı e 

ar e 1 me e ır. de roçen senekinden fazladır. 

------------------------- Dlfer taraftan çittçllerlmlzln !azla 

Kuru deriler 
ihtimamı aayeslnde bu yıl pamuk re· 
kolte.ıılnln bir yıl evvelkine nazaran 
çok UltUn olacatı muhakkaktır. 

Pamuklarda hastalık olmamal<la 
beraber lhtlyaU bir tedbir olarak sa
tıt kooperatifi blrllflnce 10.000 kUo 
kUkUrt ile icap eden dlter mUcadele 
vasıtalan temin edilmiş bulunmakta. 
dır. 

Son gUnlerde dU9en yağmurlardan 

Mürakabe Komisyonunca 

fiyatları tesbit edilecek 
ve genişleyen sulama lflerlnden pa· 

Mürakabe bürosuna müracaat rnuk tarlalan fevkal&de faydalanBundan bir müddet evvel Mez 
bahada yaş derilere fiyat tesbit 
edildiğini yazmıştık. Mürakabe 
komisyonuna müracaat eden bir 
çok tüccarlar kuru derilere de fi. 
yat tesbitini jstcmişlerdir. Komis
yon yaptıiı tetkiklerden bu nevj 
kuru deriler üz.erine fazla spekü· 
lasyon olduğu .ııe4:ic:ıHiıı• v.annı 
ve kuru derilere de fiyat tesbit 
etmeği kararlaştırmıştrr. Kuru 
derilere konacak fiyat önümüz· 
deki içtima devresinde yani per
§embe günü olacaktır. 

ederek yalnız fiyat tesbiti işinin 
spekülasyona manj olamıyacağı
nı, derilerin bir de borsa kanalın· 
dan ıeçirilmeıini iıtemiıtir. 

Komisyon bu talebj muvafık 
görd4ğünden derilerı.n bona ka
nalile aatıp. çıkarılmall huıus-qn· 
da da tetkiklere baılamıttır. 

Bu husustaki ımuameleler de 
perşembeye kadar bir neticeye 
bağlanacak ve içtimada gerek fi
yat ve gerekse borsa kanalından 
geçiş meseleleri kafi surette ıhal· 
ledilecektir. 

mıştır. - -ao--- •• .J 

Fikirtepe mesiresi 
ile civarı 

ağaçlandırı lacak 
nım iç.in birbirinden tehlikeli ve meie haşlamı§tır. Dün bir altın 
çok çekinilecek birer enırel ~di. 25,J 5 den muamele eörmüş\ilr. 
Bi~hassa. Benli Makbulcnin komi. =:::::c::=;;;;;;ı::=======;;;:;ıı:================::ıııı=;s::::::m=s.,._ıı:ı:ııı __ ı;:ı;;== 
~riileSarıLeylanın h«ha~iblı ~---------·----------~-----------·~ 

Bundan başka Sanayi Birliii 

Belediye, Kadıköyün .imarı 
için faaliyete gec;miı b~lunmak· 
tadır. Kadlköxünde Keresteciler 
namile maruf sokakla çar~x ara
sındaki adanın .iltimlakine devam 
olunmaktadır. Buradaki dükkan· 
lar tamamen tahliye edilmi~tir. 

harekete geçmeıerjnden çok kor r I t ERi _ı 
kuyordum. Bunun için Efterpc jşi_ ADL YE ve POL s HABERL 
ni bir an evvel halledip istanbul· Ç Yıkılma .iti önümüzdeki ay 

içinde n~hayete erecek ve muay· 

9" - T • 9ft>"- ---

Londralılar 

A kıam'da Yürük Çel 
A vrupanın müt 

tayyare hücumlarına marus 
§ehrindon İstanbula gelmit 
kadınla kısa bir mülakatta 
Junmuf. Bu kadın, bombalar 
tında ıeçirilen hayatı anl 

Ben de, Londranın en fİ 
li hava akınlarına maru• k 
sıralarda ve aylarca bu ıe 
bulumnuf birile görüştüm. 

Bu zatın anlattıklarından 
kate değer bulduğum t 
afağıya naklediyorum: 

«Londranın havadan 
bardımanı binaların yıkı 
na, inıanların ölümüne veya 
ralanmasına sebep oluyoraa 
bu tahribat ve zayiat, harp 
ceıine müeaıir olacak eh 
yelle ve askeri kıymette el 
dir. Esasen bu bombar 
lar, halkın maneviyatanı 
matı ittibdaf etmektedir. 
Holanda, Belçika, Fran .. 
Yuıoslavyada olduiu ıibi 
na muvaffak olunabilseyd~ 
hesiz, harbe müessir ol 
Fakat Londra balkı bunu 
ii ve çok iyi bazırlandıiı 
maneviyatları çok yükıektİll 

Her Londrah hemen h 
ayni olarak ıu dü1ünc:e1i 
rütmektedir: 

- En ıiddetli bom 
manda bin kiti ölecektir. 
bin kiti Londra nüfuıunuP 
kiz binde biridir ve ben d• 
nüfusun sekiz milyonda 
yim. Halbuki bombvd 
ıeçen rün ve ıeceler de ~ 
ve zayiatın pek az oldujıl 
manlar çoktur. Şu halde 
ölümUm hesabi ihtimallere 
yanan bir talibıizlik 
d ir. 

Bu d iltUnce zihinlerinde 
le,en Lond rablann bir çoi'I 
yebilirim ki ııiınaklara bil• 
meie Jümm sörmUyorlar. 

Şayanı dikkat bir nokta 
Londralılann motör ıürül 
ne, top ve bomba ıeslerhle 
ahımıt olmalandır. Bom 
man ıecelerinin 8'irültiiaii 
de uyumaia alıf&D Lond 
c!an bir çoju, aakin ıeçen 
Jentd "Uyundtmam•ktlmn-
haJ o kadar umumtleımif 
dir ki aakin ıecelerde •un'I 
rültüler yapılmak yoluna 
aidilmif tir. 

H erhalde öyle zanned' 
ki harpten sonra, mllt 
bombardımanlara maruz 
febirlerde tedricen asal 
üzere b ir kaç ay sun'i 
ler yapılmasına llizum hasal 
caktır.» 

Ben <le .:keneli ~atlı dilim~ ve .in· 
sanların .aflıiını, mal hırsını si
liıh diye kullanarak bir "oaba .ile 
kızı tuzağıma dü,Urmüştüm. O za. 
ma..n bunu b.ir @arlfet sa}ıyor
dum. Şimdi ya~anmış. hayatı ta· 
nımış, kötülükten bıkmış, usan· 
mış bir adam aıfab ile geri)JC ba
kınca bı.uıu ve diğer anlatacağım 
hadiseleri marifet saymaktan sok 
uzağım. Övünmek hatmmdan bi
le geçmcdiiine göre btın!an an· 
]atmakta ne ıfıaide var diyeceksi· 
niz} Ne fa.ide. 1ni var) & gib~ hi
kiyeleri anaları, babalar, kızlan 
.ikaz etmek ve boı bulunup mal 
hır.ana kapılırlarsa açıkgözlere na 
sd av olacaklarını anlatmak az 

dan çekilip ıgitmek çarelerini a
raştırıyordum. Bu da bir türlü ol· 
muyordıı işte. Gerek Ef terpc ıe
reksc habası benim ne pürüzlü 
bir mal olduğumu bilmediklerj l
çin düğünümüzün lstanbulda 
ve bir an evvel yapılmasını, son
ra da '1zunca bir bal ayı ıeyahati· 
ne çıkılmasını iararla istiyor ve 

Satie davasmda müdafaalar tamamlandı yen p lln dairesinde mey danın 9!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!'111 ... 
tanzimine başlanacaktır. 

faide mi? 
Mekteplerde okunan kıtaplar· 

da yırtJGl hayvanların acktleri, 
huyları, zaratları anlatılır, Bun 
dan maksat, on1arın şerrinden ma 
ıun kalmanın yollarmı öğretmek
tir. Öyle istiyorum ki. benim an· 
latacaklarım da herkesin gözünü 
açsın ve yırtıcı kuşlara kar§I .ıhti· 
yatlı davranmanın yollarını be
tıim an:atacaiım maceralarda:ı 
öğrensinler. Gelelim hikayenin 
alt tarafına. 

Efterpe ile kaynaştık an ve ha· 
bası ile ıiyice anlaştıktan sonra, 
diğer eski yavuklularımı da ih· 
mal etmi§ deiild.im. Her iÜn mu· 

beni içinden kolay kolay ç.1kılmı· 
yacak bir vaziyete sürüklüyorlar· 
dı. 

Halbuki, benim planımda Ef
terpe .ile baı söz olmanın, hele 
ciüğün demek kurmanın yeri yok· 
tu. Ben, kızı paraları ile birl.ikte 
ve tabii evlenme vadile, istan
buldan çıkarmak, bir müddet eğ
lenip oyalandıktan sonra Yuna· 
rüstanda onu da silk.ip atarak e:· 
tınlara kavuşmak niyetinde .idim. 

Vaziyetin, böylece çapra,ık ıe. 
killer .almaktaki istidatlarını aö
rünce, •hemen plinımı deiiftir
dim ve Efterpeyi Yunanistana 
götürmekten sarfınazar ettim, 

(ArkuaYV) 

SORUNUZ ~ 
r~---SÖYLİYELIM 

Top ve hava 
elküdarda SuJtantepeıılDcle Ma

Jtye mtbneyyfzuttn41U emekll Bay 
ısattet Konnaç &onq'or: Son stln• 
lerde mcımJeketlmlzde Jlavaların 

bozuk 'e yağmurlu gltmeılııe Raa 
Alman cepbetilnddd ı;lddetU top 
a~erlnin !lebep olduğq ııöyJeai

l or. ıBu doğru mudur ..-ha! .• 
CEVAP - Dotru deflldlr. Ger

çi, bulutlu havalarda-yerden aülan 
topların yağmur getird ğl vakidir 
ve bunu !en de kabul etmektedir. 
Fakat, bugUnkU harp cephelerinde 
atılan topların, oldukları yerlerde 
defli de, bizim memleketimizde 
bu tesiri yaptıtı şayiasına inan· 
mak, bu şayiayı çıkarmak vo 
yaymak kadar gWUnçtilr. 

* 8-tnl*~ e. O... Hadi IA· 

taotıu soruyor: Muallim m~ 
lerlae param yahb olarak ıbmek 
lıt'1enleı'de ne gibi .....nar aranır. 

Gll'DMk ~ nereye müracaa& ecU
llr!' .. 

CEVAP - Aranılan vasıt ve 
şartlar şunlardır: TUrk olmak, 'mil· 
11 duy&'Ularının satlamlıfl ,.e mu· 
alllmllğe kablllyetl olup olmadıtı 
dilek sahibinin okumakta bulundu
ğu mektebin muallimlcrlnce tcsb!t 
ve tasdik edllmit bulunmak, ya.şı 

blrıncl sını! için 15 • 19, lklncl ııı· 

nıf için 18 - 20, UçUncll sınıf için 
17 - 21 olmak, orta mektepten pek 
iyi derecede mesun bulunmak. 

Bu dilekte bulunacaklar mezun 
oldukları' veya halen kayıtlı bulun. 
duklan mekteplere müracaat ede· 
bilirler. 

Z i ya O n i ş ' i n m ü d a fa a s ı , b i 1 h a s s a 
Oç esasa dayanmaktadır 

Muhakeme, karar verilmek üzere 
30 Temmuza bırakıldı 

Uzun zamandan beri devartı 1 melesi yaprldıiı zaman 2.f 5, 900 ı lstl!nbul liman sa.basınsa l~tıaat 
eden ve Temyiz mahkemesi ta- Jira ettiii hakkında. verdikleri ra· V ekCLletindcn de direktifini ala· 
rafından nakzedildiğinden birincil por da açıkça •ıöttermiftir, de· ra~ ~tiyacı~a UY€Un bir ~i~ayı 
ağırcezada yeniden rüyet edilme- mittir. degerınde bır bedel mukabıhndc 
ğe baılanan methur Satie davası Yusuf Ziy& Önit üçüncü eaas alın.ak .s~retile ancak ve ancak 
dün nihayetlenmiştir. nokta hakkıncfa .izahat vermiş ve vazifcsını yapmıştır.> 

Oünku celsede mülga Deniz· bu hususta noktai nazarını söyle· Bu oözlerden şonra Yusuf Zi· 
bankın müdiri umumisi Yusuf dikten sonra müdafaasını şöylece ya Önif mahkemen.in yükaek a
Ziya Ön.it ve arkadaşları müda- bitirmi§tir: daletinden beraet.ini .Wemiftir. 
faalarını yapmışlar ve mahkeme <- Denizbank: ,Vekiller He- Diğer auçlular da mahkemeden 
karar vermek üzere duruşmayı yeti kararile kend.ısıne gösterilen b•eraetlerini iıtemiılerdir. 
30 temmuz çarıamba. günü saat 
on bete bırakmııtır. 

Dün uzun bir müdafaa yapan 
Yusuf ZL:ya Öniş müdafaasında 
bilha._,a üç esasa dayanmı§tır. 

Birinci esas Sat.ie davasının na· 
sıl çıktığıdır) Yusuf Ziya, Den.iz· 
bank kanununun 2 1 foci madde· 
s.indc mevzuu bahıolan istimlak 
keyfiyeti bir sallhiyet .midir, yok. 
ıa bir mecburiyet midir? mesele· 
s.i nakkmda: -

- Denizbank erkanı bunu bir 
salahiyet meselesi telakki etliler. 
Esasen Temyiz mahkemesi Tlca· 
ret ıdaires.i, de tıpkı Denabank 
idarecileri gibi istimlak keyfiyeti· 
nin bir salahiy~t meselesi olduğu· 
nu ve malı değerile satmak iste
yenlerin mııtabık kalındıiı tak· 
dirde behemehal istimlak yoluna 
gitmek mecburiyeti olmadığına 
karar verdi. Ohalde en yüksek 
makamlıırı işgal eden hakimler 
iibi düşünmeleri itibarile Deniz· 
bank idarecilerine nasıl bir suç is. 
nad olunabilir. 

2 - Devletin bu iıten zarar 
aörmed;iini mahkemenin tay.in 
etti~ yeminli ehlivukuf heyetin.in 
ittifakla bu binanın ferağ mua· 

• 

-
Metresini öldüren Bahriyeli Salimin 
davasına dun Ağır Cezada başlandı 
Dün .ikinci ağm:.eza mahkeme· 

si. bundan bir müddet ev:vel Bey· 
oğlunda Garden barında metresi 
Mükerremi bir çok yerlerinden 
tabanca. .ile yaralayuak öldüren 
Bahriyeli Salimin muhakemesine 
ba~lamı~tır. 

Bahriyeli Salim~e beraber suç 
esnasında kendisine yardım etti
ği iddia olunan Besim de getirll
miıtir. 

Sabıkalı ve Bahriyeli namilc 
maruf Salim dünkü celıede: 

- Mükerreme çocuğu verme-
si iç.in o gece Besimi yanına gön· 
derdim. Barda Nejat adında bir 
de ikanlı ile oturuyordu. Yanıma 

nan 'Suçları inkar etmi§tir. Şahlt 
olarak dinlenen Carden bar ku· 
yeri Elıeni hadiseden blra~ ev· 
ve! Mükerremin Sa.lime küfür et· 
tiğini söylem.iftir. 

Muhakeme diğer §ah.itlerin cel. 
bi için diğer bir güne bırakılmış-
tır. 

Vapur kontrolunu 
tahkir etmiş 

Dün gece Köprüden Adaya 
giden son vapur~a Romiyos a· 
dında bir yolcu ile vapur kontro
lörü Halit arasında bilet farkı 
meselesinden kavga çıkmı~ ve 

geıdı, bana: Romiyos Haüdi tahkir etmiştir. 
- Sen bana ne karışıyorsun Oiln Sultanahmet üçüncü sulh ce. 

antika, diye mukabele etti, ben zada duruımaıı yapılan Romiyos 
de vurdum, demiştir, 130 lira para cezasına mahkum 

Besim ise kendisine isnad olu· edilmiştir. 

Bundan başka Kadıköyünde 
Kızıltoprak civarında Sultan Mu· 
rat kötkünün yanında F.ikirtepeai 
adile marııf meairc~ yorin.i.n de 
tanzimi Beledi,yeçe ltararlattırıl
mıttır. Gazhane ile Fikirtepeıi a
raımda harap bir halde bulunan 
beton köprü .de bu arada tamir 
olunacak, F.ikirtepesi ve civarı a
ğaçlandırılarak buraya aüıel kah· 
velerin intaaına. müıaa,ğo oluna· 
caktır. 

Yüzde yüz k&rla İP.lik 
11tan muhtekir. 

fiyat Mürak.bo komisyonu
nun dokuma iplikler.inde aatış 
yüzdesi olarak teabit ettii:i yüzde 
l 5 den fazlaya eatıı yaptığı iddi
aaile ihbar edilen Mercanda Tığ
cılar sokağında 9 numarada do
kumacı Şevket, fahi§ fiyatla do
kuma ipliği satarken yakalanarak 
Müddei9mumiliğe vc:r.ilmiıtir. 

Şevket % 15 kar haddile sa· 
tılması lazım gelen dokuma ip· 
tiklerini ~o 100 Urla .atmaktan 
suçludur. Kendisine 6,5 liraya 
mal olan .iplikleri ıimdiyc kadar 
12 lira 70 kuruıtan satmakta 

iıNş. 

Cürmü meıhııda Mıntaka lktı 
sat müdürlüğü müfettişleri de iş
tirak etmi§ler ve muhtekir doku
macı dün akıam Adliyeye veril· 
mittir. 

Mıntaka İktısat müdürlüğü 
yerli .iplik satışlarında son gÜn
lerde yapılan bazı .ihtikar teşeb
büsleri üzer.ine bu meıele ile cid
di aurette alakadar olmaya baı· 
lamı~tır. Şcıhrin muhtelif semtle
rine gönderilen müfettişler Mü
rakabe memurlarile beraber, faz
la fiyatla :mal aatan iplik tacirle· 
rini ve spekülasyon makaadile 
iplik ştoku yapan bazı fabrikatör
leri takibe başlamı!llardır. 

Muhtekir oduncu 
Y enikapıda odunculuk 

makta olan Süleyman adında 
ri fahiş fiyatla odun aatm~ 
terken ıMürakabe memurları 
rafından cürmiı meşhut h• 
yakalanmıotır. Hakkında 
tutulan Süleyman <iün 
Müddeiumurniliie verilmiotiı• 

Mürakabe memurları o 
konan son narhtan sonra f 
muhtelıf sMı.tlerinde dol 
muhtekir odııncuların halkı 
bir eurette ald.ımaması içın 
eden kontroll-arı yapmakta 

Bundan böyle narhtan f 
satış yapmak iıteyenler fld 
cezalan,dırılacaklardır. 

Soruyorlar 
Halk tipi ayakkabılar 

lesi uzamakta ve uzalı 
yılan bikiyeıini de hikiY 
ni de, ila matallah, fersah 
Ah aeçti. Gazetecilerin 
ıak ıık yazmaktan zevk 
lan rünlerde, biz de her 
dukça amin diyor ve biret 
olsun alıp ayaklanmıza 
cetimiz o mutlu ıünil hep 
ıözle bekliyorduk. Geçe 
duyduk ki, birçok emekl,r 
rilerek son safhaaına dP'':'• 
bu itin her halde neticele 
meai için tekrar tetkikler• 
1~. Tabii, buna çok 
vindik. Fakat, aradan bir 
li ~ daha ıeçmiı o' _ _.. .... 
na raimen, bili İ§İn ne • 
memesinden anlaıılıyor kİr 
pılan son tetkikler de bot' 
miı. Şu halde bq tetkikleri 
panlar susacaklanna: 

- Halk tipi .ayakkap1'1' 
halk tipi elbise ve çorapı.r 
bi oldu deseler de, biz d• 
rer fatiha çeksek ve buJI' 
ötekiler ıibi unutup bir 
akhmıza ıetirmesek daı
olmaz mı acaba? •• 
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1-Iarp Vaziyeti 
YAZAN: 

iııeaa BORAN 

f (Bafı J l.nalde) 

._ Y•pmak imkin11zdır. Artık 
0 Yn-" ınüdafaanın ehemmiyeti 
~-l'~ır. Böyle bir müdafaa da a· 
tazı)'e ııka baih kalmak ıartile 
•rı~k tayYarelerle, tanklarla ve 
:otörl~ topçularla yapılabilir. 
. ~eı ııbi hareket de müdafaa 

~nkarıı l)ıtfier-teri 

An~ara gençlik parkı 
Bu büüyk ve modern parkın 
inşaah tamamlanmak üzeredir 

:' ~ı tartlardan biri olmut· Ankara <Hususi) - Ankarada ya
ı.._ •• l:ier Ruılar, fU iki haftadan· pılmakta olan gençllk parkının inşaa-
~ o k • d f tı tamamlanmak üzeredır. ı_, ~a mü a aa yapmua-
ı-~ tımdiye kadar mağlüp o· Gençlık parkı bugUn en yeni ve 
-•dL M*avemete devamla· ileri şehirlerde rastııyamıyacağımız 
r._ bir aebebi de hareketi ih- her tilrlU konforu haiz modern bır 
ııa.ı -~ l id' Bun i.-in parktır. Gençlik parkı sade Ankara-d' -· ... ıane er u-. un ·r • 

il' ki Alma taar z1an ilk gün· nın değil, bUtUn orta Anadolunun ih· 
dek! hızanı ~ybe~. Sovyetler tiyacını karşılamak Uzere in'a olun-
St.tin hatt ·• 1 · k d -'·il maktadır. dik ı on erme a ar ç- • . . 
b• leri halde hali yorulmadılar. Medenr bUtun ıhtıyaçlara. cevap v~-
{\ıc.t - .• L b ler' tıkl rebılecek blr surette tanzım edılmış 
L._, -~ ...... are e 1 yap an ı·k k 1"' ı ·ı bilyilk k .. -.Ue tnan · bo hnad genç ı par ı şe ıue erı e, , u-
>.tllkabil evayatlan i:. nıa:· ı;Uk adalarile, süvarilere mahsus ge
ı.riat ver~z,!arla d A a ed~ zinti yerlerile, ağaçlarile bugün ifti
)'ort.r Almaarrnleıe So evar . b har edebileceğimiz btr rıark haline 
"-dar· . n ar, vyet eran u gelmiştir. 
~ . f~ddetle mukavemet ede- l\lesahası 27 hektar kadar tuta.n 
ter·~• .. ve yarala bir arılanı!' parkın 4,5 hektarı havuz ve göllere 1 donup tekrar hücum etmear ı 
lıe L_ tahsis edilmiştir. ki sahlU 28 metre ... ~zer bir .-ı,;Jde taarruzlar , k r-•• uzunluğunda güzel ve muntazam bir 
biJe ~k~ belki hatırlanna köprü birbirine bıtiştirmektedır. 

letirınemiılerdi.. Küçük çocuklara maluus kısım 

olunmaktadır. 

Opera meydanından i&tasyona dot· 
ru uzanan parkın mihveri Ankaraya 
başka bir güzellik vermektedir. 

Havuz ve göllerde her türlü motör, 
futa, ve yelkenlUer dolaşabilecek, kı· 
şın buz tutan bu havuzlarda patinaj 
sporları yapıla bılecektır. 

Tamamen Türk mühendisinin ka· 
fasından çıkan bu modern park Türk 
kalfaııının, Türk fşçlsınin çalışmasile 
meydana çıkmaktadır. 
pılmaııı kararlaştırılan kısll)ı tama
men ikmal edilmiştir. İkinci ihale ile 
Çubuk barajından filıtre su getiril
mesi de temın olunmuştur. Gazino ve 
açık hava tiyatrosunun inşası için 
tahsisat konulduğundan bugUnlerde 
bunların inşasına da başlanacaktır. 

Ağaçlandırma işi bu ilkbahara bı· 
rakılmıştır. 

Ankarada yapılan gençlik parkı bu. 
giln TUrkiyenin Ö\'llneblleceği bir 

~-Q demek istiyoruz ki mu- Luna • Park en modern şekilde inşa 
lifi be Stalin hattına intikal et- ---------------------

~~~iicl:';.!:.!u ·e~::::: Emniyet amirleri terfileri 

parktır. 

::.:_ tab~y~) tarzında •. taaav• Ankara, 8 (A.A.) - İstanbul ikin-ı emniyet Amirliğine; İstanbul ikinci 
hı n.elidır. Bu madafaa, el sınıf emniyet Amirlerinden Şevki smıf emniyet Amirlerinden Halis Ak· 
~e OJnak bir mukavemet ola· Durak, birincı sınıf emniyet: Amirliği· doğan, emniyet mUdtir muavlnliğinde 
1 r.. • •e derinliji MotkoYa hatta ne; emniyet baş komlserlenn<len En· 

1 
k üz . iki 

1 -'"ll .L ~ • y k b' . el sınıf emniyet çalıştırı ma ere Kayserı ne ... ılarına kadar u~p &•· v~r anı er, ınn k 
' Amirliğine; baş komiserlerden Ah· sınıf emniyet Amirliğine terfiıµı na -
~ • Alman taanuz~ met Şevki Selen, Amasya ikinci sınıf ledilmi,ıerdlr. 
lir ~ mümkün olmı,,.bi
._: Zara. tanklar ve zublı birlik· Samsunda bir konferans 

Samsun, 8 (A.A.) - Mahmut E6at hltte derin bir allka uyandıran, sa. 
Bozkurt, Hatkevinde, «Tilriyemlzin mimi tezabilrata vesile olan bır kon
bugünkü politikası~ mevzulu ve mu- ferans vermiştir. 

~~ta ve sabit ıililtlara 
~ iyet vermeden ileri atala· 
" , bunlann auaturulmaa1n1 
ta:... t.hrip edilmesini seriden ye-

:~~ :;:ı!'.::e.!:~:: İşçilerinin çalışma müddetleri 
İti ı.,(11'. Piyade kıtalan ancak 8 k } J 
~ "•aife,ile ilerleyec:eklerdir. saate çı arı an yer er 

L_ ~etler ilk hudutlardan iti· Ankara. 8 (A.A.) - GUnde 8 saat ...,.eaa aa..a.._ rlle, fırın işleri. hazırlanmış çimen· 
._.~._ doinı derinliiine bir veya daha az çalıştırılması icap eden toyu ezme, eleme ve torba ve fıçıla· 

ra koyma iıılerı, maden ocakları ile, 
kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi 

~le Yapabildiler. Bakak lı,ler hakkındaki nizamnamenin ikinci 
lJk et'-i.ü, Beyaz Ruaya ile 1 maddesi tadı! edilerek bu maddeye bir 
\ea. l"lnyanın bir kısmanı kaybetti· bcnd ilave edılmiştır. Yeni illi.veye 
ı.....· Flkat orclalan.m Wiyiil bir nazaran iptidai maddctlerl kunı ola- yeraltı ifleriride güride A'zamı 8 saat 
~ll'lı be d ed rak ezme, eleme ve karıttırma i9le- çalı9tırma mecburiyeti konmuftur. 
~ • ınuhare ye evam e 

laa kudrette • ıarka çekmeğe K •• k •• •• J •• k kJ 
~ak oldular. Eğer çekilme· oy ve oycuJLU avuzu 
"it a, bu kuvvetleri mağlup ve 

ş·oa.~lardL Partinin bu seneki neşriyatı arasında en 
fazla üstünde durulacak bir kitaptır 

~ıı..ctı meydan muharebeleri 
~ted~attı önünde cereyan et
~İt~ il'. Sovyetler tank, zırhb 
~~ ~törlü topçu ve tayyare Ankara, 8 (liusıısi) - C!lmhuri· 1 tip ederek köyün dertlerini tesbite 
~ırı.ıa devam f!tlikçe Al- yet Halk Partisinin neşretmekle ol· j başlamıştır. Bu anketten sonra köy..._d, f:. OYnak müdafaa kartı· duğu kitaplar ara'iında. bu sene en lilniln ihtiyaçlarına daha ziyade va
~ Qyijk yarmalar ve kuıat· ziyade üzerinde durulacak bir kitap kıf olunacak ''e ona göre esaslı ted· 

Aka Gündüz sorguda 
Rüyada da makale, fıkra yazdınız mı ? 
Yeme·k prşirmeyi ne-reden öğrendiniz? 

Bir patlıcan yemeği tarif eder misiniz? 
Teıleme ile panayır şişi neqir ? 

Edebiyat merakhtarından B. 
Nuri Yığtın'a., K1Z EnstitWü 
mezunJarındaR Bey• liacer 
Güntekin'e, w <*:U)l8nJarsm
dan emekfi atbay Sditı (ıeoy
adını okuyamaıct.ğım}a cevap: 

Bir muharrir i~n en bü
yük manevi mükafat ve en 
büyük gönül zevki, okuyanla
rile kendi arasındaki devamlı, 
samimi münasebettir. Ben bu 
zevke,. bu mükafata çok eriş
tim, şevkim.in, dinamizmimin 
eksilmemesi bundandır. 

Okuyanlar arasında öyle 
meraklılar vardır ki insana, 
akla hayale gelmedik şey~r 
sorarlar. Bir muharriri motor 
farzederseniz, okuyanlarının 
bu ilgileri, onun için rafine 
benzin yerine geçer. 

Ben de yine şu son günlerde 
birkaç mektup aldım. birçok 
sorular ... Bugünlük yalnız üç 
dört tanesine cevap vermek 
vazifesini yapacağım. öteki
ler, sonraya .. 

Birinci soru, görüyorsunuz 
ki pek şık bir soru: Bay Nuri 
Yığın bana (Rüyada da maka
le, fıkra yazdınız mı~) Diye so 
ruyor! Anlıyorum ki okuya
nım, genç bir edebiyatçı. Bu 
kadar saf ve samimi bir soru
yu ancak toy bir delikanlı so
rabilir. Bu saf ve sayın oku
yanıma cevap veriyorum: 

Aziz okuyanım, ben rüyam
da makale, fıkra değil ya, kos
koca roman bile yazdım. Hem 
öyle yazdım ki romanım bir 
ay içinde bütün ve bütün dün
ya dillerine geçirildi. Dehşetli 
meşhur oldum. Beni, benden 
başka ümmücihan tanıdı· Ben 
de bir kurum, bende bir çalım, 
değme gitsin! 

Fakat sabah, erkence uya
nıverince felaket! Ben yine es
ki ben. Ben yine kimsenin ta
nımadığı, iplemediği boynu 
bükük ben ... Zarar yok, rüya
da olsun şöhret buldum ya. 
Bu da adam olana yeter. 

Sen ne diyorsuh saf okuya
nım? Ben rüyada kaç kere 
zengin bile olmuşumdur! 

* Gelelim ikinci soruya. Ba-

Cevap veren: 
Aka Cllndlz 

yor. Geçen yılın av mevsimin
de birkaç av yemeği tarif et
miş.im de ondan meraklanmış. 
Cevabım: 

Ben ilk yemeği amcamdan, 
öteki yemekleri hapishaneler
de, zin<:tanlarda, kalelerde öğ
rendim. 

Rahmetli amcam doktordu. 
Çok ünlü ve önemli bir dahi
liyeci idi. Öldüğü için reklam 
sayılmaz. Bundan başka çok 
güzel yemek pişirirdi. Ben de 
seyrederdim. Pişirdikleri ye
meklerden en hoşuma gıdenle
ri Rize işi bulgurlu, etli, kara 
lfı.hana, (ki bir eşek yükü o
d unla ancak pişebilir.) kırmı
zı biberli, .patatesli et, ve ba
harda kuzu etli bakla; veya 
zeytinyağlı taze bakla. 

Pangaltı civarında oturuyo
ruz. 
Ahçımız Mengenli •Bekir A

ğa: 
Pangaltı pazarından kIVIr

cık kuzu, taze bakla, dereotu 
neyi aldım. <Bekir Ağa! de
dim. Kusura kalma, bu bakla
yı amcam usulü ben pişirece· 
ğim ... > 

Pos bıyıklarını sağ kolttnun 
yenile şahlandırarak: 

- Bildiğin gibi yap! Dedi. 
Kehribar gibi bir kuzu etU 

taze bakla pişirdim. 
Sofra kalabalıktı. Baklanın 

rengini, şeklini görenler, bir
denbire beni alkışladılar. Her
kes tabaklarına aldı. Amcam, 
birinci lokmayı ağzına götü
rür götürmez bütün baklaları 
yemek salonuna saçan bir kah 
kaha salıverdi. 

Ben meğer kuzu etli bakla 
yapmamışım, bakla .reçeli yap. 
mışım! Bekir Ağa başka bir 
iş görürken beş altı çorba ka
şığı toz şekeri tencereye boca 
etmişim. Halbuki zeytinyağlı 
baklaya bile kahve kaşığı ka
dar şeker konulurmuş! Etli 
baklaya konmazmış ... 

hum Beyazıt mebusu meşhur 
Übeydullah Efendiden öğren
dim· Bekir Ağa bölüğünün a
vuç içi kadar bir odasında te
ker başımıza yatıyoruz. Dışarı
sı ile ihtilat yasak! Dört ay 
bilmem kaç gün! 

(Ocak) üstadımı burada 
rahmetle, hayırla, minnetle a
narım. 

Bu da bitti. Şimdi gelelim, 
soyadım okuyamadığım emek
li Albay Salibin sorusuna. Ba
na soruyor: - Bir patlıcan 

yemeği tarif eder misiniz ? 
Ederim zahir! Niçin ctmiye

cek mişim ? Bir okuyanım ve 
eski silah arkadaşım sorarsa, 
ben de bilirsem, söylemez mi
yim? 

Yalnız şu var ki patlıcanın 
kırk türlü yemeği olur. Kırkı- 1 
nı da herkes bilir. Fakat... 
Kırk birincisini de ben bilirim! 

Emekli Albay Salih silahda
şıma bamyalı patlıcan dolma
sını tarif edeyim: 

Mini mlni, miniden daha kü
<;ük bamyaları limonlu suya 
koyarsın. Mercimek, mercimek 
keseceğin soğanları (bolca) 

1 
bir tabağa istif edersin. Key
fine göre, kırk elli (tane ha
linde) koruğu bir firkete ile 
delip başka bir tabakta hazır
larsın. Biraz kıyılmış dereotu, 
maydanoz, iki çekilmiş kuzu 
kıyması ile bir kaşık pirine te 
ayrı bir vere. Fındık fındık doğ 
ranmış kırmızı domates başka 
yere. Küçük boyda ve bir boy
da :patlıcanları oyarsın. Oy
duklarmdan az bir kısmını kı
yarsın. Bamya ile beraber ha
zırladıklarını hamur edersin· 
Patlıcanları doldurursun. Altı 
düz bir tencere içine ağızları 
havaya, havaya dizersin. Pat
lıcanların ağızJarma bir par
mak kala sıcak et suyu ile is
tediğin kadar tereyağı koyar
sın. Ağır atel"e salarsın. İster
sen önceden haşlanıp pisiril
miş bezelye ie katabilirsin, ba
har da ... 

Fakat azizim, şu şartla: 
Yerken mutlaka beni hatır

lamalısın. 

dit, Jl:aPrnaları mümkün değil- Köy ve KöycUJUk klavuzlarıdır. birler alınacaktır. 

~t~~~P~ harbin uu~" ro~~ ~mmtqkJ ~m~illn -----------------------------------------l ldar. hazırlıklar tamamlanmış, istatistik 

yan Hacer de yemek pişirme
yi nereden öğrendiğimi soru-

· Hapishanelere, sürgünlere, 
zindanlara gelince. İyi bildi
ğim yemeklerin hepsini mer-

Bu hafif ve latif yaz yeme
ğini, ne üstat Mazhar Osmanrn 
ne de lez~tfuruş Abdullah 
Efendinin listelerinde bula
mazsın. 

* stltrıd ve rakkamlar tamamen tesbıt edil· 
.L a adasında Amerikan mlştir. 
"'~'t\t 1 Bu kla\-uzda köy!Unün su ihtiyacı 
~ tesbıt olunurken hangi köylerimızde 

4 __ .. • ne miktar su olduğu da tesbit edil-
Gazeteleri okurken 

Torpil 

Süleyman Akıneri adında 
bir okuyanım da teleme ile pa
nayır şişini soruyor. 

İkisinin de hazırlanması 
zordur. 

~~hlar lzlanda adaaına miştir. Yapılan is~tıstlklere göre 
~ k""vetler sönderdiler. İz- 19.400 koyumuz bugUn çay'.. ne~ir j 

!.İtade ~!~ntik'te ıimal yolu üze· veya göl kenarında, 2.200 koy ıse 
~ .. "'ihaın bir deniz ve hava deniz kenarındadır. 
l'iıae ~ Amerikanın bu ifi üze. Köylerimizden 22,500 liııde çeşmEı 
lilt.., • ...... ., harbe iftirak ve· İn- vardır. 15.900 Unde bol sulu kuyul~r 
l'iilc ~Yardım bakımından bü- mevcuttur. Köyıı •rmek, yemek pı
,-~iyeti haizdir. Bundan şirrnek, yıkanm J, e her tUrlU ihti· 
•ttıeti hn.n hava ve deniz kuv- yacını temın etmek için her giln 50 
"'ti ,.0~1-ntik'e çakmak için ti· litre su 5arfetmekle ve bu suyu da 

Son T el:graf' ın .-Denizcilerden 
§ikiıye-t> ba~lığını ta§ıyan cNot
lan ından ~ parçayı alıyorum: 

tatlı su amiralı demekte haksız· 
dır. Üstat hakiki amiral olma
saydı attığı torpil İkdam'ın ta 
,göbeğine isabet eder miydi? 

Vecize! 

arzuları taban tabana terstir; de· 
mek ki inaam dütündüren yediği 
yemekler değildir: Ruhumuz var, 
d~İpnez hatırahmız var: Aııl bu 
ıonrakiler İfler'İmİzi idare edi-

Teleme taze çiğ sütle ham 
incirden yapılır. Süt henüz sa
ğılmış olacak. O sırada da bir 
kaç tane yeni~e koparılmış 
ham incir hazır bulunacak. 
Sütü taslara koyacaksınız. Ta
ze süt sıcak olur. Ilık dereceye 
gelir gelmez, ibir tane inciri bir 
kaç yerinden çizersiniz, incirin 
sütü dışarı çıkar çıkmaz ılık 

Cemil Pekyahşi'nin 
ler> fodcn: 

yor.> 
cvec.ıze· 

Bu satırlan okuduktan .sonra., 

lbl)tb.~:"'Q kolay kolay kullan- bol bol tcmın edebilmektedir. 
---dar. Zıraat VekA.leti bir köy anketi ter· 

«- Onlar neyae ne •• Fakat ıu 
bizim tatlı ıu amirah Abidin Da
ver'in İkdam ceridei ferideıine 
attaiı torpile ne denin?• 

«Mösyö Hitler'le Çörçil ayni 
kimyevi eczadan mürekkep ye
mekler yedikleri halde fikirleri, 

lugatları :karıştırıyorum: Hakiki 
cve-cize> ler~ ifade edebilecek bir 
kelime keşfedebilmek iç.in .•. 
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Son Tel:graf, Abidin Daver·e 

Odrey·ı kalbile değıl, maddi arzularile se· 
vlyordu. Zaten çok derin hisleri olan bir a· 
dam da değildı. Fakat Odreye olan hUrmeti 
onun yüzilnden kaptan sofrasına davet edil· 
diğlndenberi artmıştı. 

Onunla evlendıği için her dakika şilkredi· 
yordu. Vakıa gUzel kadının soğukluğu ken
disini biraz dUşlindilrUyordu, fakat bu soğuk 
luk kocasına sadık kalacağı hakkında da 
bir nevi teminat idi. 

Gururunu okşıyan hldiseler hiç ek.sik ol· 
muyordu. O zamana kadar sade ııskert dok· 
tor olarak çalışmış, yüksek muhitlerde, süs
lü salonlarda pek dolaşmamıştı. Halbuki yük 
sek mevki sahibi olmak kıbar Alemlere gi· 

rip çıkmak en bilyUk arzusu idi. 
Vapurda görüştilğil insanlar aeviyesinde in 

sanlara karada hiç bir zaman tesadüf ede
rne.mışti. Her akşam kamaranna geldiği za· 
man: 

- Lady Lindston, General ve karısile 
ayni sofrada yemek yiyen ben değil miyim? 

Diye söylenir. Ve bu yUzden kendi kendini 
nazarında yUkselmilf hissederdi. 

Halbuki bu hislenle Odrey'in de aksine o
larak gözünden dilşUyordu. 

- İnsan bu kadar boş yere nasıl kibir ve 
azamet duyabilir. Bu acaip meraklarile ken
di kendıni öyle alçaltıyor ki ... 

Diyerek -Odrey kocasına kızardı. 
Lady Lindston ile dığer kibar kadınlar Od

rey'e hoş muamele ediyorlardı. Fakat bu mu
amele, ayni sevıyede iki insanın arasındaki 
münasebet değildi.. Genç kadma yüksekten 

EDEBl ROMAN: 

Y aıan: Francis de Croisset 
bakıyorlardı. Bu muhakkak idi. Herberl: 
bundan bile gurur duyuyor ve bir dUzlye: 

- Onlarla iyi geçinmek !Azım, Lady Lin· 
dston valinin karıaı Lady Brandmor'un hem· 
şıresidir. Rahajang eyaletınin en söz sahibi 
kadınları, en nllfuz sahıbl insanları bunlar· 
dır. Her şey onların elinde ... 

- Her şeyden maksadınız nedir? Daha 
yeni terfi ettiniz. Onlar size bir yıldız daha 
takamazlar ya ... 

- Sade terfi için değıl . İtibar görmek i· 
çin ... Aman yarabbi, valinin baldızile seya· 
hat etmek ne btiytik bır talih eseri oldu bi· 
zim için ... Tarif edemem. Haydi, Odrey, on
ların gönlUne gırlniz de ben de sizinle ifti· 
har edeyim. 

Odrey hayretle kocasını dir.lıyordu. Fakat 
zaten bunu istese de yapamazdı. L:ı.tiy Lin
dston 'un Odrey ile kanları kaynamamıştı. 

Genç kadına dalma biraz hayret ve istihfaf
la bakıyorlardı. Buna mukabil Herbert'in 
hürmetli tavırlarından pek hoş:anıyordu. 

Odrey kendi kendine dedi ki: 

TEFRİKA No. 11 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Ne yapayım? Onlardan o kadar baş

kayım kı ... 
Sofrada kaptanın sağında ve solunda bu 

iki ihtiyar kadın oturuyor sofrada söylenen 
blltün aözleri bunlar idare ediyordu. 

Kaptan pek hoş ve terbiyeli bir adamdı. 
Elli yaşında kadar vardı, Bütün hayaünı 

deniz Ustünde geçirmişti. Odrey, etrafın<la 

konuşulan sözleri dikkatle dınliyor, nadiren 
de sualler soruyordu. 

Bir gün: 
- Rahajank eyaletinde çok Çinli var mı· 

dır ve bu Çinlllerin hayatı dikkate değer mi? 
Diye sorunea, şu cevabı aldı: 

- Hiç bir Çinlinin hayatı dikkate de~

mez. 
Başka bir defa yine Malaka adasmdaki 

eğlence yerlerine ait bir !l\laline yine böyle 
akııi ve tahkir edıci bır cevap verildi. Anla· 
şılan yerli ahalinin orada itibarı pek yük
sek değildi. Bu kibar kadmlann başlıca eğ
lenceleri bric; oynamaktı. Başka hiç bir ala
kaları yok gibi idi. Genç Robert briçten baş-

(Devamı 6 mcıda) 

ka şeylerle de me;ıgut olduğunu bir gün Od· 
rey'e anlatmıştı: 

- Annem istemiyor. Fakat ben muUaka 
bunu yapacağım: Ava gideceğim, hattA tek 
b&'1Dla Udaigorda kllçtik bir ev bile tutaca
ğım. 

- Avı çok mu seversiniz? 
- Hayır, maksadım sadece avlanmak de· 

ğil, Çince öğrenmek istiyorum. Ne hoş insan
lar bu Çınliler! Oksford'da en ıyl arkadaşım 
Lou • Su ismınde bir Çinli idı. Bu arkadaş, 
genç bır pırdir. O da Udaıgor'da oturur. 

- Uda!gor Malakada değil mi? 
- Malakada, fakat ahalisin n çoğu Çın-

lidir. 
Odrcy Malaka adası hakkında malCımat 

topluyordu. Vapurdaki genç Malaka hükfim· 
darı merakını celbetmiştt. Herkes ondan hUr 
metle bahsediyordu. Londrada İngiltere kra· 
lının misafiri olarak kalmıştı. Vapurda böy
le meşhur bir sima olduğunu herkes biliyor 
fakat her nedense ondan bahsetmekten kım· 
se hoşlanmıyordu . 

Sultanın yanında. dört kadın vardı. Bun· 
lardan ikisi on dokuz yaşındakı genç iki ka
rısı, diğerleri ise maiyetleri idi. 

Veliahdın annesi ve sultanın asıl karısı 
hasta olduğu için A ~ rupaya ı;elememiştı. 

Odrey Sultanı bir an gbrebılmıştı. Hususi ah
çılarile seyahat PtUği için yemek salonuna 
gelmlyo:· ''e yemcğıni kamarasında yiyordu. 

(Arkası var) 

1 SiY ASi IC:vlAL 1 
Yıldırım Silah
lannın kuvveti 

ve zafı 
Yazan: M. H. ZAL 

H arp tarihi tetkik edilin· 
ce ıu nokta göze çar• 

par: İcat edilen her yeni ailiba 
kartı bir müddet sonra bir kal· 
kan, bir mukabil siUh yarabl· 
mışhr. Fakat bu yapılıncaya ka· 
dar yeni silah ve vasıtanın aabi· 
bi ortalığı bir müddrtlcr ku
mıı, kavurmuştur. Meda okla 
dövüımeğe alışan taraf, baruta 
ilk defa olarak harp vaqtası di
ye kullanan tarafın nı.:ı .mü al
tına düımüştür. 

Almanlar, bu harbe ) eni mo
törlü silahların ve bu •cuı kal· 
lanmağa ait yeni u • in sahi
bi sıfatile girmişlerdir. ı:.ski uaal 
lere göre hazırlanarak karıılan
na çıkanlar, başla,ına yıldırım 

düşmüt sııJı ı. hı:ş, gitmiıler

dir. 

Bu manzara), seyredeni•, 
İcap eden dersleri almı. ar, rnir 
dafaa sistemlerine or: a göre 
mümkün olduğu kadar çekidi
zen vcrmışlerdır. ounun ılk mi
salini Rusyada görJük. Alınan
lar, Ruılan önleri.ne· kahp geri· 
Ye sürmüşler, iki haftada hir 
çok arazi kazanmıtlardır. Fakat 
Fransada IP<>rdüğümüz :netice.. 
leri tekrar ederek ordulan bo
:z:amamış-lar, Ruslann arl;a tara· 
fına düıememİ§lerdir. Ortad. 
hala muntazam surette dövü
ıen, çekilen, mukavemet eden, 
yer yer mukabil hücumlar ,.. 
pan Rus kuvvetleri vardır. Yani 
Almanlar yıldınm usulile orta· 
lığı söktürememiıler, Ruıyada

ki uzun meıafelerin Ufandırabi 
leceği tehlikeleri önleyememit
ler, Ruı harbinin tıpkı İngiliz 
adaları etrafındaki hava ve de
niz muhasarası gibi müzmint.,. 
mesi ihtimalile kartıla§Jllıtlar 
dır. 

Şimdi su ıual, dünya matba· 
atında muhtelif ağızlardan tek
rar ediliyor: Yıldırım ıeklincle 

tesir göstermeyen bir yıldU"llD 

harbinin akıbeti ne olabilir? 

Bir tayyare motörünün, eJ. 
den geçmeden ve yeniden tamİ! 
gönneden, temin edebileceii 
azami sürat saatlerle değil, da· 
kikalarla ölçülür. Tank ve di
ğer motörlü vasıtalar da toz 
toprak içinde hırpalanarak ve 
zorlanarak fasılasız surette har· 

be ıevkedilemezler. Bilhassa k 
yağ, bir motöriin canıdu·. Ro
manya petrolları esas olmak 
Üzere yapılan yaglar çok za 
yıftır. Sık sık deği~tirilmeğe ve 
makinelerin fazla bir itina ile 
temizlenmesine ve bakılır.asma 

ihtiyaç gösterir. Bu s ' C""le A 
man yıldırım harbi · \ s 'dırm 
da kartı tarafı ..," t ,., e 

gevıemeğe ve yıldırı.n malı: • 
tini az, çok kaybetme ~ mah 
kümdur. 

İıte Rusyada böyle bir gev§e 
safhanın ba§gÖıterrncsj müır 
kündür. Bu takdirde çok li.l 
bir meaele sanılan makine yap 
meselesi harbin aeyri ve dünya 
nan mukadderata üzerine p 

eaaılı bir tesir göstermİ§ olacak
tır. 

RADYO 
[PROGRAMI.] 

Bugünkü program 

7.30 Program \C memll.'ket saat 
ayarı, 7.33 Hafıf parçalar (Pl.) 
7.45 Ajans haberleri, 8 Hatır par

çalar programının devamı, (I'l ) 

8.3018.i..ı E\'ln aatı. 

12 30 Program 'e memleket saat 
ayarı, 12.33 Peşrev 'e saz semaıle
ri, 12.45 Ajans haberleri, 13 Scılo 

13.15 14 Kanşık progıam lPl), 

ıs Pı ogram ve memleket saat 
aya.ı ı, 18.03 Dans hB\ alan (Pi.) 

18.15 Konuşma: Memleket pos~ 
18.25 Konu,ma (Dış politika hadi• 
sclcrl), 18.45 Çocuk saati. 19.IO 
Memleket saat ayarı, \"e AJans ha
berler , 19.45 Kadınlar faslı, 20.Ja 
Radyo gazetesı, 20.45 Bir halk tUr
kUsU öğreniyonız, 21 Ziraat takvi
mi ve toprak mahsulleri borsa.ar. 
21.10 Saz eserleri. 21 2;,.ı Rlyaseti
cllmhur bandosu 22.10 Solo ~arlu

lar, 22.30 Memleket saat ayarı, A· 
jans haberleri 22.45 Cazband (Pi.). 
22.55/23 Yarınki program ve ıc. 

panıf. 
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J9Türk 
~ T arilıiade Casuslar ~ 

Tiryaki Hasan Paşanın 
maharetli b1r h i1-esi 

Yaz&: 

, 1rn.,, v-.. a .... '" . 
Beldati .......... ....... 

.. u•norjg, ....... ,... • 

.. u.r .............. . 
laludaa iiçii illr, ~·• m· ..... ........,... .......... 
S.. a.11•••• Jrl'ı•r...._ ......... z.-...-,• 
................. ı
............ D"ı•Wr ...... _ ..... . _ ................. . , ...... ...__ .... . .......... 

.,..._ Klım .... -- .. 
.... il • _, 1 il • • ot 
tat ....... C)ilıl ...... 
- PiPi .... ..... 
111111 h, ................ . 
'>il .................. .. 
,_. ,· J 1 w 8rlıl ti .... , - A...... ..,. Mir· 
.. .. ••• ..... Aı.11 ,, .. . ......... ,., ..... _ ...... , ...... .... .... ,,, ......... ..., ...... 
...... •,.M' ıt,Ha-
..... 1 ......... . 
htrnfn ..... ...._ ,.': 
"'-· 
... W .ac • f _._.,_ 

Is s il cuı ... 

Zavallı latbol 
Teşkilat, futbolümüze üvey evlat muamelesi 
yapmakta ve ona daima çelme takmaktadır 

Bu şekUde muameleye sebep nedir ? 

1· 7 .MI 

Türk çiniciliği 
can çekişiyor 

• 



!r·7':Rr 

Almanlara 
•• gore 

(Bafı 1 lnclde) X /X 
hşka bir §ey bulamadıklarını 

rnaktadır. __.. 

Oç gUnlük bilanço 
Ber.ın, 6 (A.A.) - Alman 
ıa ordusuna mensup tegekkül

l'1• rıcat etmekte olan Sovyctlerı 
aı.ip ederek 2 temmuzdan 5 
•eınrnuza l;adar 142.216 esir al· 
~'tlardır. J~tinam olunan pek bü· 
rnu· malzeme arasında 564 tank. 
t ·Uteadd.it zırhlı trenler ve 5 5 O 
0 P Vardır. 
1
"'-lde müıtahkem hat yarıldı 

t 8erlin, 8 (A.A.) "- Alman 
leıtalan, So\'l'et müstahkem hat· 
rarızıı dün §imal mıntakasında da 
~ l'fnıılardır. 15 saat devam 
t ~n vıddetli muharebeler neti· 

B~de blr çok esir alınmı§tır. 
Q • 1 

ın 'deıu er araamda bilhaesa uzun 
kı~ 1dct mukavemet eden güzide 
Al ar Vardır. 
~lar aürpriı mi hazırlıyor? 

hı tokholm, 6 (A.A.) - Al· 
t anların Stalin müstahkem bat· 
9"'14• hrvı Preskau, Palsenk ve 
d 0Yaof. Nevoirad ve Volhini· 
t e~ Y~ptıklan ,ilk taarruzlar Sov· 
~et erın ikinci ... e son müdafaa 
Aİtlirını Yi!_rmağa tahsis edilen 

01;an kuvayı külliye$İnin almış 
ter U~ları .istikameti açıkça. lifös· 
~ l'llıyor. Bu hat Alman taarru
l ııun ilk mühim hedefleri olan 
llıeııingrat, Moskova ve Kiefi hi· 

Ge etmektedir. 
td kranya <:ephesinden avdet 

11 
en bir gazete muhabiri, §U ka

.._qt:edır ki: Alman umumi ka
d "ıihı 1940 da Fransız harbin· 
ı.e olduğu üzere bir sürpriz ha~r-
~lkıaclır. 

tı ~le :zannediliyor ki ,Almanla
~l §~dilik en başta istihdaf ~t
Sıt;crl mevkiler, ıMwnsk, Tallin, 

0lens~ Kid ve Odesa'dır, 
Y eraltında ınubarabe 

lj ~erlın, 8 (A.A.) - D.N.B. 
d '"•.1.~ın ealihiyetli bir memba· 
tı:n· ogrcndiğine göre Stalin hal· 
td l lltarıı ileri hareketine dC'Vam 
du en bir Alınan piyade kıtaaı bir 
r,.Jrnan .istihkamını işgal ettiği aı
aiy il. hu .istibkim müdafilerinin 
l~n~sı. ~oıniserlcri tarafından ka
ları n ıc;.ınd~ kılitlendikleri ve bun 
burn lt~n~ilerini feda etmeğe mcc 
tnen e_clildıkleri görülmüıtür. Kıı· 
rında. "lihlr.lının ıyeraltı koddorla
PIŞrn l cereyan eden §iddetli çar· 
'ağ k f tda ııonra müdafii erden 
t r. a an 2 O kı~ı teolim obn.uı· 

e St.ıin hattıada 
'i' erHn, 8 (AA.) - D.N.S. 
ıtıa~~ıu.n ö~rcnd~ine ~öre Al
~ ~ ıstıhkam kıtaları dün de Std· 
~ti •ttında b.ir ço~ \:tcton aığı-

B •rı ~ücumla zaptetmiıılerdir. 
kcrj ~ sı~ınaklar en son sistem as· 
dır. a esıa.ta malik blllı.ınmakta
k,d u büyük beton sığınaklar o 
ı •r """k 1 .. «l b· ·••U emme) maske enmıştır 
Itri 

1~~~ nıetreden bile ıörülme-
Boı Utn~\in olamanu§tır, 

l'tü tevıklerin 25 santimlik ıtop· 
~kc Alrnan taarruıunu durdur
tıt11ı teıebbüsleri Alman istihkam 
~iltgılrının mükemmel tabiyesJ 
•ıl\'ı ~lda akirn 'kalmı§tır. Bir kı
tılt .ntan kıtalan hücum topla
~'ll\ •ıgınalcları döverken diğer 
"i.;-cd: lcıtaları sığınaklara ölü za_ 
balar 1 l\ valclatml§lar ve elbom
llllha 

1 
c mazaallardan müdafileri 
ctrni§lcrdir. 

8 llea.rabya cephemde 
a· erlin 6 
Jaıı81 '• (A.A.) - O.N.B. 

t:Uıı_\İ ~l bildirdiğine göre pazar 
~'"by illan • Rumen kıtaları Be 
'tcl<ict)~ ceı:fuea.inde Sovıyetler~ 
~ır. Du mukavemetini lcırmıılar-
ea:ıcr· imanın mukavemet mer

"tltctl~ Ve tncvz.ileri §iddetli ha
"e So r ncticea.inde ele geçir.ilmiş 
lılıtı1tt:;etlcr Dniester' e kadar •-

~İri~ . 
l>cJt hı: ~~n Ve gana.im.in miktarı 

"Yukr· " ur. re·· 
b QtrJiııll>ot bataklıklarında. 
lltıtltlık' ~ (A.A.) - Pdpet 

,;'iı~S> lar~le Betkides arasında 
Ctıcrj . edılıni§ olan Sovyet kuv· 

~11tatfc11~ ~ümkün okluiu kadar 
dl dııltlıırı talın hattına çekilmekte 

rll\citt ~ ~iman radyosu bil
''diJ.'e e r. Bu kuvvetler rnüte· 
~fındn Alman aeri müfrezelerı 
·~I{, ~" taciz: cdilm,.kte ve 

~' trıi h~e tayyareleri 1arafından 
~'dır, R. Ucurntara maruz !kalmak
lt ltı. Us aalcerierinden pek cüzi 
ıı bil mı_ aaı) mukavemet !hattına 

r \' c~ılerdır. Aari müdafaa 
cır 1 etrafında çok sert mu-
54 H~cr vukua gelmektedir. 

ıtcJfı tankı tahrip <:dilmiş ve 
lrı!, Çapta 100 Rus topu Al-

tın 1. 
4.l c ıne -gcçmiıtir. 

,, e~esıau,~~nlar ıikayetçi 
41_SovYet A.A.) - D. N. B. ajan
. "'ilan a k kumandanlığının yatalı 
~ı:ı huk 

8 crıcrinl korumadığını ve 
~ t'tnekte Ukuna rıayct ctmcdlğinı bil

it vak ve iddiasını tevsik için bir 
atar Zlkre~mektedir. 

'V~TX1" ---------------------------------- 5 

o Sovyetlere 
•• 

· ·. T e 1 g r a f, T e ı e f·o n · ve A j a n s . Ha be r 1 eri o Suriye harbi 

Müttefikler 
Furklus'a 
vardılar 

gore 
<Batı ı ıacıcte> // J 

Mo8kova, 8 (A.A.) - Sovyet lstih· 
barat bürosunun 7 temmuz gece yarı. 
sı neşrettlğl Sovyet tebliği: 

Amerika Sellerin tahribatı 
7 Temmuz gUnU, Ostrov, Pololsk, 

Lepel, Bobrulsk, Novograd - Vollnsk 
ve Nogrilev • Podolsk lstlkaınetle· 

rinde ~iddetll !:arpışmalar devam et· 
mlştir. Cephenin şimal bölgesinde, 
kıtalanmız KandatJta, K\lktıı. ve 
Kexholm istikametlerinde çarpışmış· 

Kongreden 585 
milyon dolarlık 

munzam tahsisat 
istedi 

Bursanın 11 köy ve çiftliğindeki tarlalarda 
mahsul tamamif e mahvoldu 

lar ve arazimize girmiş olan dUşman Afı k "/{" tl• 
kıtalarına kayıplar kaydcttırmişler. ısıra U ıye l 
dır. harp malzemesi 

Ostrov Jstlkametlnde, kıtaıarımız 

dUşmanın kuwetıı motörlU cUzUtam- gönderildi 
~::ıı. ::!;1:;~ean;u~:~!ele~~mda~~ Vaşıngton, 8 (A.A.) - Bahriye 
şarkiye doğru ılerleme hareketi dur- nezareti harp gemisi inşaat proı:ra

mını genışletmek üzere kongreden 
durulmu,tur. 58:i.OOO.OOO dolarlık munzam tahst-

Polotsk istikametinde, bir çok defa 
garbi Dvlna'nın şimal kıyısına mUhim sat istcmlştır. Bu paramn 160.000.000 
kuvvetler ihracına teşebbUs eden doları tamir havuzlarını ıslah lçın 

sarfedllccektlr. 
düşmanla şiddetli çarpışmalar vukua 
gelmiştir. Kıtalarımız, mevzııcrini sı- İnıiltereye yardım 

Bursa, 8 (A.A.) - Devamlı 
surette yağan yağmurlardan hu· 
sule gelen sellerin bazı mahsuller 
üzerinde tahribat yaptığı bildiril· 
mektedir. 

Öğrenildiğine 1;Öre Gökdere, 
Oeliçay, Balıklı ve Nilüfer aulerı 
biihassa Hasköy, Canhazlar, lsa· 
bey vakfı, Adakale, Dikencik, 
Pazaroğlu, Jğdır, Osmanlı, Sa· 
rakfakıh, Kazıklıpcnayır ve Köp· 
rübaşı köy ve çifthklerindek.i. mah 
sulat üzer.inde çok büyük zarar 
)ar yapt~ğı anla§•l~ktadır. 

Valimiz, yanında. jandarma 
komutanı ve ıu iıleri mütehassıs· 

kı ,.e anudane bir Sl.lrette muhafaza Vaşington, 8 CA.A.) - Sala.hlyet· 
etmektedir. tar membalardan öğrenildiğine ı:ııre Amerika ve 

Lepel mıntakasında şiddetli çarpış- Mısıra gönderilen harp malzemesi 
malar olmaktadır. halen ayda 20 ııa. 2:i c-emi tutmakln· J } "" d 

Bobruisk istikametinde düşman bir dır. Harp malzemesi bilhassa tank, z an a 
çok de!a Dnleper'i geçmeğe teşebbüs bombardıman tayyaresi, av tayyare· (•·- ı Jnelde) * 

t 1 ·· dU u t· si ve cephaneden mUrekkeptır. Gön· __. 
etmiş, fakat kı a arımızın ol r c 1 tertibat alınacaktır. lzlanda'nın ma· 

U k k 1 k derilen tanklar on Uçcr tonlult hafif 
ateşi altında b yU ayıp ar vcrere tanklardır. halli işlerine kanşılmıyacak ve İZ· 
ilk me\•zllerl Uzcrino gcı·i çckllmlşUr. ıandıı.'nın ekonomik menfaatler! hlma. 

Novograd • Vollnsk isuırnmetlnde, 'Bunlar 37 mlllmetrelllt toplarla ve 
r Ut ddlt ı 1 ı ı ö ı ı t• ye edilecektir. Gıda maddeleri ve dl· anudane çarpışan kıtnlanmız, dUş- m ea nam u u m tra Y z er e m ı-

] h ~.. . B tank! d p h ğer zaruri ihtiyaç maddeleri nakll-manın mUhlm motörlU kuvvetlerin! ce 1 r-ır. u ar an cnzs an-
! b ·ı ı d u t yatı için tedbirler alınacaktır. durdurmaktadır. ya a rı rn arın a g ndc on ane ya-

l kt d İzlanda ile Amerika Birleşik dev· .Mogllev • Podolsk istikametinde, pı ma a ır. 
T l h t k l .. ., ı Jetleri a!'asında diplomatik mUmes-

kıtalanmız, dUşmana şiddetli bir mu- op ar geçen arp en n an '" m -
1. t l'k t ı d A'"' ı b !'!iller taati olunacaktır. harebe ver.mttktedlr. Bu mıntııknda ıme re ı op ar ır. Tayyarq"r e e-

b l 1 kl · t h Relsiel\mhur B. Rooı1evelt'ln llAn kıtalarımız, bır düşman taburunun , ra er, kuru ma arı için ma nıs e-
ti i d Ö d ·ı · tir ettiği garp yarım küresinin mUdafa-rieat hattını keserek bu taburu ta· ye er e g ıı en mış · 
K hl 8 (AA ) O t arkta ası siyasetini taklbeden Amerikalılar, mamlle imha etmiştir. a re, · · - r a Ş 

B it h k bi lnl U sslll bur;Un, bu hartketle, bu prensip! ge· 7 Temmuz gUnU, hava kuvvetleri· r anya arp ıı nes n m me 
011 L tt lt .~'k k vsat nişletm!şlerdlr. Bu, Amerikalıların miz dU,.,..an mrıtörlU eUzUtamlarına olan ver Y e on, ;, u se c -

.,... t 'k ıı t· gcmlle da demokrasiler Uzerine çöken tehdl· mütemerkiz darbeler ind!rmlş ve düş- a Amerı an ma an ge ıren -
· K ld ı 1 ı lnı·n orta dl ve nazllerin dünyayı fethetmek ar-man tayyare meydanlarına karşı mu- rın ızı en ze ge me er 

kt 1 i · t· · de cesaret zusunu anladıklarının pratik bir te-vaffakıyetll harekAtta bulunmuşhır. şar a' vazıye ın en zıya 
veren taraflarından bin olduğunu zahUrtldUr. Bunun İngiltere bakımm-

''Hitler,, 
söylemiştır. dan tali mahiyette fU faydası varclır 

Kızıldenizln harp mıntakası oln1ak. ki o da, Garpte Alman te1:avUzünUn 
tan cıkması htıdisesinin, Brltanya İngiliz hUkfımetine gittikçe fazlala

(Başı ı incide) «-» nın bUyUk zaferlerinin mUktıfatını şan yeni mecburiyetler tahmil ettiği ~. . 
• teşkil ettiğini nrwe etmı,t.r. bir anda İngllterenin garp yarını kU-

arasındll seyyar kuvvetlerin hare- resindeki bir taahhüdünden ibra edll-Lyttelton, orta ı,ıarkta bulunuşu-
kitta bulunduklarını tebarüz el- k 111iş bulunmasıdır. nun en mllhim hedefinin, baş uman. 
tirmiş v~ derni§tir ki: 

«- Bir Alman kıtası durur danı, bir çok işler<ien kurtarmak ve Japonya vaziyeti takip ediyor 
durmaz derhaC tarafımızdan mu· dUnyanm bu kısmında harbi sl\rat- Tokyo, 8 (A.A.) - Domei ajansıııa 

lendirmek olduğunu söylemiş ,.e harp 
kabH •bir !hücuma maruz kalmak- röre, Tokyo diploma.tık mahfilleri, ln devam ettiği mUddetçe orta rşarkta 
tadır. Benzini bittiği .için duran kalacağını dll;UndüğUnU llAve etmlf· gillz kuvvetlerinin yerine ikame edil-
bir •tank kolu derhııl Sovyet kuv- mek Uzere Amerikan bahriye kuvvet-
vetlerinin ıhücum.una uğramı§tır. tir. . • !erinin İzlanda'ya gönderilmesi netice-
Bu tankların bir çoiu benzinle Ayana bır mesaJ si olarak Almanya ile Amerika ara-
yakılmı tır, n be ündenber.i Nevyork, 8 ( A .A.) - Va~ngton- .suıda .harp. ...ihtimalle.ı;inln birdenbire 
devam e<Mn muharebede Alman. a- alınan olr habere •öre, baro Y• arttığı fıkrlndedırler. 

diki nazın B. SUmson 6yan meclisi hnr- Amerikanın, bu hareketllc. harp 
!arın, 2.2 ay içinde ver eri za· bi)•e encUmenlne bir mesaj s-öndcre- mıntakasma girdiğine ve Amerikanın 
yiattan fazla kayıpları olmu§tur. rek hUkQmet teşkilAtı tarafından bir Alman tecavUzUne karşı hazır 
Sovy~t • Alman harbi baılama· veya hUkQmet 11esabına ithal edilen bulunduğunıı işaret eden ayni mah
dan evvel Almanlar, insanca za· ma\lann gUmrUk resminden muaf filler, Amerikanın Aflor adalarına ve 
ylatlarının 300,000 olduğunu aöy tutulmasını istemlştu" l>akar'a da bahrıye kuvveUerini gön-
lemi§lerdi. )ngiliıler bQ zayiatı Danimarka vapurlan dermeleri ihtlmali karşısında Alman-
900,000 olwrak tahmin ediyor Vaşington, 8 (A..A.). - Amerika yanın alacağı vaziyeti bUyUk bir a!A-
lar. Alman '2ayiatmı 60.0,00-0 o· Birleşik devleıtlerl bahrıye komlııyo· ka ile takip etmektedirler. 
larak kabul ederaek Sovyet ordu. nu yeniden Danimarka yUk vapurn· 
ları 15 vün içinde Almanlara nun milsadeıe edildiğini ve bunların Vaşingtondaki müfa}ıitlerin fikri 
700,000 ki§iÜk zayjat verdirmİ§· Pasifik denizindeki ticari seferlerde Vaş.ington, 6 (A.A.) - va: 
!erdir ki muharebe ~iddetlendik- kullnnılaeağmt bildirmiştir. l3un~an şingtonda, İzlandanın i~al.inin, 
çe bu miktar hergün bir miktar evvel de g Danimarka vapuru müsa· B. Knox'un, denizleri nazi deniz· 
dah-a artacaktır. dere edilmişti. altı ve korsanlarından kurtarınak 

Ayni sözcü, İr»gilizler, Alman· Japon ticaret gemileri~e Pasi~ik· iç.in AmerJka donanmasının kul-
ların 22 ay içinde 4500. tayyare, te toplanmalan envı verildı !anılması talebine, her tedbirden 
2000 tank kaybettiklerini tahmin Tokyo, 6 (A.A.) - Japon ziyade yaklaştığı kanaati mev-
ediyorlar. Sovyet orduları 8 gün- istihbarat ofisi, bütün Japon ti· cuttur. 
de 1500 Alman tayyaresi, 2500 caret .gemilerine Pasifikte toplan. Siy~si müphitlere nazaran bu 
Alman tankı tahrip ctnüılerdir. mak üzere emir verildiğini bildir- tedbir neticesinde Almanlar İz· 

Sovyet z:ayiatını ve nekadar mi~tir. landa ile münakeleyi kesecek o· 
Sovyet askeri seferber edildiğim Japon sözcüsü gazetecı1ere be· lurlarea Amerika deniz kuvvet-
if~a edem~. yanatta bulunarak bu tedbirin !erile muharebe kaçınılamıyacak 

Hitler'le Napolyon araııındak: vapur fikdanı ve diğf'r iktısadi bir mahiyet alacaktır, 
fark şudur: Napolyon Moskova- mülahaz~lar ıd .. olayıs. ile. alınmı§ Kuvvetler nekac:l•r? 
Ya kadar .aelmiştir. Halbuki Hit· b 1 d - 1 t • 

.. l f u un ugunu $oy emı~ ır. V . t 8 (A A ) B! 1 ik 
ler, Kremlin earayının ya nız o- -------------- aşıng on, · · - r eş 
toğraf ını görmekle iktifa edecek· Amerika de\•letıeı-inin şimalinde bu· 
tir.> Kara sularımızda lunan üslere mUteveccihen giden &"C· 

Büyük bir itimatla söylenen bu rollerin \'e mUsellCLh kuvvetlerin hare-

sözledn hakikate nekadar uy·gun b·ır tecavu··z ketlerinin gizil tutulma.sına. dair har· 
olduğunu uman gösterecektir. biye nizamnamesi mue,b!nce, lzlan· 

daya. çıkarılan Amerikan kıtalımnın 
(Radyo Gazeteai) miktarı hakkında hiçbir tafsilat ve· 

umumi karargAhınm tebliğ"!: 
Sert kıtalarımız ileri hareketlerine 

devam etmişlerdir. MezkQr kıtalar 
Sereth'i geçtikleri gibi bunlara men
sup ptştıır kuvvetleri de Sbrucz neh
rine vnrmışlardır. Şu ana kadar za
ylatınuz çok ehemmiyetslzdlr. 

Fin tebliği 
Helsinkl, 8 

resmi tebliği: 
CA.A.) - Finlandiya 

<Batı l lnclde) ı-ı 
Bununla beraber bu hadise- rilmemı,ur. 

Keza İzlanda'daki Brltanya kuv-
nin bir ikaz yerine geçeceğini vetıeri hakkında da. hiçbir malQmat 
ve bundan sonra kara suları- mevcut değildir. I<'akat geçen eylfil· 
mızda teklifsiz hareketlerde bu- do Birleşik Amerika'ya gelen yolcu
lunuhnaması hakkında. İngiliz ıara nazaran !zıanda'daki Britanya. 
hava. ve deniz kıtalarına daha ve Kanadalt kuvvetlerin mevcudu 
sıkı ve titizce emirler verilece. so.ooo kişidir. 
ğini ümit etmek isteriz· Nevyork, s (A.A.) - Gazeteler, 

Ahmet Emin YALMAN' hUkümetın lzlande.'ya asker sovket· 

lan olduğu halde dün aabah su· 
ların istilasına maruz kalan bu sa. 
halara gid-erek mahallinde tet· 
kiklcrdc bulunmuştur, Suların 
tehdidine maruz kalan köyleri 
kurtarmak ve ta;ian derelerin tah 
ribatmı önlemek iç.in buradan ve 
civar ;köylerden hl;! mahallere ka. 
fi derecede amele gönderilmişli.r. 

İstilaya uğrayan bu köylerde 
insan<:a ve hayvanca bir zayjat 
yoksa da mahsulün tamamen 
mahvoldufu bildirilmekte ve za· 
rarın tesb.itine çalıştlmaktadır. 

Yağmur, :mıntakamızda dün 
de şiddetli devam ~ylemişt.ir. 

GI. Auchinleck 
diyor ki: 

(Hafi ı lnckle) = 
gibi Amerikan ordusunun Avru
pa.da harbi kabul etmesi icap cdi. 
yor. Bir iki yıl içinde Amenk<ı. 
bu ihtiyaca cevap verebilecek bir 
mevkide olacaktır.:> 

RUS - ALMAN HARBİ 
c:Rus _ Alman harbinin Orta

prkla bağlılığı a§ikardır. Alman
lar, Rusları mağlup ederlerse 
Kafkasları, Baku petrollerini zap 
tctmekle kalmıyacaklardır. Basra 
ya.· ~nmeğe çalı§&c;-klan muhak· 
kaktır.> 
TÜRKİYE VE ALMANYA 
cAlmanlar, Türk.iyeye de üıte

diklerini yaptırmağa çalı~acak· 
!ardır. Bu, benim şahsi kanaatim
d.ir. • Britanya Genelkurmavı bir 
miiddcttenberıi ·bu t;ih.i işlerle meş 
guldur.> 

BALKANLAR 
c:Britanyanın. bir -gün, Balkan· 

!ardaki eski mevkilni alacağın:ı 
itimat etmeBdir. Balkan milletle· 
rin.in bugünkü vaziyeti kabul et
meleri ve Balkanlardaki bugünkü 
fartların devamı imkanını:dır. 

Sudye muharebelerini Alman
lar, kendilerine mal etmemekte· 
dider . .Bunun sebebi, lraktakı 
muvaffak.iyets.i.dikleri neticesi o
larak şarkta kaybetmiş oldukları 
mevkim, Sur.iyeden çtkacak bir 
muvaff akiyet&izlik ıhiues.ile büsbü 
tün berbatlapcaiını bılmekte ol· 
malarıdır.> 

Peru i~e Ekuatör 
harp ediyor 

(B_,ı 1 ioolde) :::,

yet vermek için tavassut teklifin
de bul~nmuştur. 

Sumner V elles'in beyanatı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Ca· 

zeteciler koııferansında beyanat· 
ta bulunan Sumner Welles, Ame
rika .Birleşik devletlerinin ve d .
cer bütün Amerikan cümhuriyet· 
lcrinin, Peru ile Equateur arasın
dakı muhaaamatı durdurmağa 
yardım arıusunda bulundukların 
dan emin olduğunu söylemiştir. 

B. Welleı'den Amedkan hü
kumetinin bu muhaaamatın cha
rici tesirlerle> çıktığı hakkında 
raporlar alıp almadığı hakkında· 
ki bir ıuale, «bulanık suda balık 
avı ekseriyetle .iyi olur> darbıme_ 
ııeli ile cevap vermi~ ve nihayet, 
bu gibi hadiselere Amerikan hü
kumetinin d.erin surette teessüf 
ettiğini ilive etmiştir. 

mı~ olmasını memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

Nevyork Times şöyle yazıyor: 
ctzıanda, şimal! Amerika ile Avru

pa arasında bir köprUdUr. Nazilerin 
bu köprüye ayak atmasına müsaade 
etmlyeceğiz. Eğer Naziler, buraya 
ayak atmak isterlerse onlara harp 
ilAn edeceğiz.> 

Nevyork Herald da şu fikirdedir: 
cBu karar bUtUn Amerikan m11letı 

tarafından tasvip edllmlştir.> 

Hangö mıntakasmda, topçumuz. 
dUşman mevzilerine bir çok tam ısa. 
beUer kaydetmiştir. Ayni zamanda 
nakliye gemıleri de temerküz ettiril· 
mit ateşimiz altına alınmıştır. DUş· 
manın bir mühimmat deposu, obüslc
rımızın teslrtle berhava. olmuştur. 

Denizaltılarımız. Reval'dcn Kronş· 
tad.'a glünckto olan biı· kaç Bolşevik 
nakliye vapurunu batırmıştır. 

BEYAZ EV 
şark cephesinin bir noktasında, 

düşman l1Ucuma kalkmış, fakat geri 
püsklirtUJmUştür. Yapılan kısa bir 
'Çarpışmada, dllşman 400 ölU vermiş 
ve bir çok tank kaybetmiştir. Bizim 
kayıplarımız ehemnıiyetsizdlr. 

Küçük Rus tayyareleri grupları, 

F!nllindlyanın halkla meskcın merkez. 
!erini bombardımana devam etmekte. 
dır. DUn gece Hangö'den .gelen 3 tay
yare Helslnkl'yi bombalamıştır. İki 
ev yıkılmış, 4 kişi ölmUş, 21 kişi ya-

Anadolu ajanaımıaın verdi· 
ii havadislerde aık aık iaıni ıe· 
çen bu binaya ajan11mız. «Be
yaz. Saray» demekte iae ~e,, ~
merikalılarm dili olan mıılı:ı:· 
ceden batlayarak bütün diller• 
de «Beyaz Ev» denilen bu bi. 
nayı bizim de «Beyaz. Ev» di· 

ye anmamız çok doğru olur. 

nın malta tqından İnM. edil· 
mit ve bayaza boyanmıı ol
maıından ileri gelmektedir. 
Bina 51 ,80 metre uzunluğun· 

da ve 26,20 metre yüksekli· 

ğinde olup iki kattan ibarettir. 

Kabul salonları alt katta, 
Cümhurreisinin huauai dairele

ri üst kattadır. 

Salon», umumi kabuller ıçın 
kullanılan «Şark Salonu» ile 
«Kırmm» ve « Yeıil» salonlar 
vardır. 

Aııl binanın İnfasına 1792 
de batlanmııtır. Binada ilk de· 
fa 1800 de, Amerikanın altın· 
cı Cümhurreiai Adamı ikamet 
etmiftir. 

Hava harbi 
• 

İngilizler Almanya 
ve Şimali F ransaya 
geniş mikyasta 
akınlar yaptılar 

İskenderiyede bir 
tayyare gemisi 
tahrip edildi 

Londra, 8 (A.A.) - Tebliğ: 
Ağır bombardıman tayyareleri 
avcı tayyarelerinin refakat.inde o· 
!arak Albert civarında Meaulte 
tayyare fabrikasına· ve Bethune 
civarında elektrik fabrikasile kim 
ya fabrikasına hücum etmişlerdir. 
Bu son iki hedefe yüksek infilak 
kudretinde bombalarla. bir çok 
yan'gın bombalan isabet etmiştir. 
7 dü~man tayyaresi düşürülmüı· 
tür. Üç avcı tayyaremiz kaybol· 
muşsa da pılotlardan ik.i5..i deniz· 
den kurtarılmıştır. 

••• 
Londra, 8 (A.A.) - Tebliğ: 

Dün gece bir çok bombardıman 
tnyyaresı garbi Almanya üzerine 
hücum -ctm.i tir. Başlıca hedeflcrı 
Kolonya, Osnabruck, Muenchen 
Gladbach, Frankfurt ve Munııter 
aeh.irlcr.i teşkil etmiştir. Her §ehre 
ııeni~ mikyasta hasar yapılmıştır. 

Tayyareler dönerken arkala· 
rında büyük ~·angınlar bırakmış· 
!ardır, fabrika binalarının ve an· 
tr(){'oların yıkıldısı -görülmüştür. 
Müh~ demiryolu iltisak nokları
na müteaddlt isabetler vaki ol· 
muştur. 

Diğer taraf tan Rhur ve Rhin 
mıntakalarındc:. diğer bazı hedef· 
lt:re bilha sa Duaseldorf, Duis· 
burg ve Krefeld'teki hedeflere 
hücupı edilmi§tir. 

üstende, Dunkerquc, Bou· 
logne ve Denhelder doklarile 
Amsterdamdaki petrol depoları· 
na da daha hafif hücumlar yapıl-
mıstır, 

Bu geniıı harekatta 9 tayyare· 
miz kaybolmu~tur. 

Beyruta üç hava 
hücumu yapıldı 

Londra, 8 (A.A.) - Rcuter ajan
sının öğrendiğine göre mUttc!ik Zll'h· 
lı kuvvetleri Homus'un 2..> kilometre 
şarkında Furklus'a varmışlardır. 

. * Kudüs, 8 CA.A.) - MUttc!ık kuv· 
vetıerl sag ve sol cenahlarında Bey· 
rut ve Homus üzerine terakkilerUü 
mUtemadlyen Uerletıyorlar. 
Eğer ayrı ayrı hareket eden kolla• 

rın bugUne kadar zaptettlklerl nokta. 
!ar toplanacak olursa Beyrutun cenu
bundan Homı.ıs'un cenubu şarkisine 
kadar giden gerilmiş bir yay çizmeli 
mUmkUndUr. 

Surlyenln şimali şarkisi nihayetin· 
de demır kapının zaptı, geniş bir lha• 
ta hareketine lmkAn vermektedir. 
ÇUnkU bu mevki Irak - Tllrk demJr· 
yolu ile Türk • Irak hududu arasında
dır. 

HarekAt tetkik edilecek oluraa 
mUttcfıkler sahilde Dıı.mur ırmağmı 
geçtikten sonra muharebenin 4 • 5 
kilometrelik bir saha Uzerinde cer• 
yan etmekte olduğunu görUrilz. Bu 
saha sahil yaklnlnde Latika'dan bq
hyarak şimali şarki lstıkameUndt 
uzamalttadır. Vışl kuvvetleri mUtt• 
fiklerl ırmağın bte tarafına atmak 
lçin çok uğraşmışlardır. Blrbirt ar· 
dından yapılan 8 mukabil taarıııu 

\'C tankların kullanılmış olmasına 

rağmen Fransızların bUtUn teşebbOl
leri akim kalmıştır. 

Cczzlne mıntakasındıı. Raltiye'nln 
şarkında keşlt kolları arasında bir 
çok çarpışmalar oldufu bl~clirillyor. 

MUttcfikler orada bir çok rnUhlm 
noktaları işgal etmlı;lercllr. 

Şam mıntakasında kıtalarmm: 

Şam - Humus yolu üzerinde Nebü· 
k'Un şlmıılindo Bratla'ya varmlflar· 
dır. 

Diğer taraftan TUdmUr • Humus 
yolu Uzcrlnde ileri hareketi tabll ola
rak devam ediyor. 

Fransız tebliii 
V!chy, 8 (A.A.) - 7 Temmuz ak· 

şamı neşredilen resmi tebliğ: 
Londra, 8 (AA.) fngfüı Umııml vazıyette değışikhk yoktur. 

tayy<areler,i bu sabah erkenden DUn başlıyan İnglllz taarruzu u..t
çok yüksekten uçarak Fransız ı1a- ne Damur civarında şiddetli muhan
hilleri .istikametinde Paa-tle-Ca- beler ohnu~ ve bu muharebeler •• 
lais boğa:ı:ını ıgeçmiıılerdır. ha kadar de\•am etmiştir. 

Biraz sonra §iddetU .infilak ses- Diğer cephelerde i'ara defer mQ· 
lcri işitilmiş ve bu fofilakler bir him bır Mdlse olmamıştır. 
müddet devam etmi~tir, Ha\'a kll\"\'etlerlmlz keşi! t&)'Y&re-

İskendcriyede !eri tarafından tayin edilen hedefler 
B li 8 (A.A.) _ Al bombalamışlar ve mitralyöz ateşinf 

er n, .. . man tutmuşlardır. Deyl'izor mıntakasındı 
tayyare. teşekkullerı 6 temmuzda , bilhassa mühim neticeler elde edil· 
tek.rar 1skcndcriye limanına yap- mlştlr. 
tıklan hücumda bir sahih havuzu ı Dün gece Boyrut'a karşı Uç def& 
tahrip ctmişl.e~ dir. ~ir Britany~ hava hllcumu yapılmıştır . .MUteaddU 
tayyare -gcmısınc de ısa bet vakı 1 mahalleler Uzerine atılan bom'bal&r 
olmuştur. 1 bir kaç kişinin ölUmUne ve husum 

O.N.B. nin bildird.iğine söre, b,naların hasara uğramasına sebeltl 
ağır çapta bir bomba tayyare ge· yet vermiştir. Bir yangın çıkmıftır. 
misinirı teknC'Sini parçalamış ve L""b d k a;.."1 __ , __ 
b . .ki . b b d . . .. u nan a aı ere ç .... UU1191" 
ır ı · ncı. om a ~ ~ep11nın on Londra, 8 (A.A.) _ Par!! radyo-

tara:ı~a ısabet etmıştır. Tayyaıe su Suriye ve LUbnan'da 19 UA 45 yac 
gcmısı derhal yana yatmıştır. arasındaki bUtUn Fransızlar hakkın• 

Kıbraata da seferberlik ilan edlldığinl bildir· 
Lefkoşa, 8 (A.~.) - Pazar. mektedir. 

tcsi aaböhı Kıbrıs üzerine üç ha- Hayfa yeniden bombalandı 
va akını yapılmı§tır. Hayta, 8 (A.A.) - Bu sabah er-

Bir.inci akında tayyareler üç kcnden Hayfaya yaklaşan dUflll&n 
dalııa halinde Lefko§a. tayyare tayyareleri geniş bir saha dahiline 
meydanını bombalam1§lardır.Hiç bombalar atmışlardır. Eşhasa alt bur 
bir :hasar yoktur. Üç sivil ynra- binalar hasara. uğramıştır. Ölen yok· 
lanmıştır. tur. 

İkinci akın esnasında da tay· Tayyare dafi bataryaları dUfıu&Df' 
yareler ayni meydanı bombala- uzun bir mUddet ateş etmiştir, 
mıılardır. 

Üçüncü akın hakkında benüı 
hiç bir tebliğ neşred.ilmemi~tir, 

Malta da 
Malta, 8 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
:Evvelis.i akşam .Malta' da iiç 

defa hava tcıhljke .işareti verii
miştir, GcceJJİn büyük bir kıs· 
mında düıman tay~areleri mün· 
f criden ,gelerek muhtelif yerlere 
bir çok bombalar atmıştır. Gayri
aakeri bazı masar olmuştur. in
sanca zay.iat aıdır. 

İnailterede 
Londrn, 8 (A . .A.) - Tebliğ: 
DUn gece, İnglltcrenln cenubunda 

bir şehre, mUhlnı hasarlar meydana 
getiren şlddeUI bir hücum yapılmış. 
tır. Yangınlar çıkmışsa da bunların 
tlnU alır.mıştır. Bir kaç kişinın ölmUş 
olmasına rağmen alınan raporlar za
yiatın yUksck olmadığı{U &östermek· 
tedlr. 

Bulgar kralı 
(:a.ı,ı 1 ineide) •/• 

takdim etmiştir. Bulgar hariciye na
zırı B. Popo! bu mWAkatla hazır bu· 
lunmuştur. 

\'atan - B. Beckcrle, 4 şubat 1902 
de Francfurt'da doğmuştur. Hukuk. 
siya.81 iktısat, ulumu tabilye ve fel· 
sefe tahsil etmiştir. İktisat fakWte· 
sini ikmal ettikten sonra uzun sene
ler lktısat, sanayi ve banka işlerinde 
bulunmuştur. Yabancı memleketler
de seyahat etmiş şimali ve cenubi 
.Amcrlkada uzun müddet kalmıştır. 

MUcadelenln ilk gUnlerlndenberl 
nasyonal sosyalist partisi ft.zasındaa· 
dır. Partinin altın madalyasını " 
partide on beş sene hizmet edenlere 
mahsus madalyayı Mmlldlr. 

1939 danbcrt Rayhştag mcclisbule 
Azadır. 13 cy1Ql 193:S de Francturt 
polis mUdUrlUğUne tayin edilmlftir 
Harp başlayınca orduya iltihak vt 
garp cephesinde bulunmuş, ikinci &1· 

nıf demir salip n!şanllo tattır edU· 
mlştlr. 

B. Beckerle 1939 senesi nisan aynı. 
danbcri spor lşlerlle meşgııl olmakta 
idi ve Alman ollmplyad komitesi ba
ınndandu:., 

Romanyada 

lıuda l'.t.car tebliii 
Peşte, 8 (A.A.) Macar ralanmıştır. 

«Beyaz. Ev», Amerika Cüm 
hurreisinin Vaıinıtonda resmi 
ikametgahıdır. Bu isim, bina· 

Kabul salonları arasında, 

siyasi işlPrde kullanılan «Mavi 

Bina 1814 te yanmıı ve 
l 818 de yeniden inıa ec:lilmit· 
ti:.: 

Bir İngiliz pilotunun cesareti 
Londra, 8 (A.A.) - DUn İngilte

redcn Porteklz'e gltmelcte olan \'e b,r 
Alman tayyaresinin hücumuna maruz 
kalan İngiliz nakllyc tayyaresinin 
lc,:lnde Şlli hUkiımctıııln Londrndak! 
ataşesi B. Gonzıılcs ile refikası, 4 
çocuğu ve çocukların dadısı bulun
makta idi. Tayyareyi idare eden pi· 
Jot bir pike ynpa.rak fıdcta deniz sat
hına sUrUnUrceslne bir iniş yapmış ve 
bu sııret1 e hasmından kurtularak bır 
lngtllz llmıınına dönmliştur 

Bükreş, 8 (A A.) - Rumanya 1ıq. 
vrkll muavini Mıhael Antonesco, dflD 
Türkiye, Portekiz \ c Japon mümes
slllninl kllb ıl ctm tir 

I 
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Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE .Pi.ANI 
&EŞIDELER: .f Şubat, 2 ~ 

1 Ağllfıtos, S lkinclteıfrlo 
tarlhlertnde yapdır. 

1941 IKRAMIYELERf 
l adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 ~ = 3000.-
2 > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 > 
500 > 
250 > 
100 
50 
20 

> 
> 
> 

= 1500.
= 2000.
= 2000.
= 3500.
= 4000.= 6000.-

lstan· . Defterdarlığından : 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Hasköyde Kiremıtçi mahallesinin Kıllse sokağında Sultanadan met· 
rQk eski c7> kapı No. lu gayrimcnkulUn İstanbul Defterdaı·lığının 28/ 4/ 
1141 gUn ve 7-236 18024 tezkercsile maliye hazlncsi adınıı. tecill talep 
edilmiş ise de tapuda kaydı olmadığından senetsiz tasarrufata kıyasen 
muamele yapılmasına. z:ı.rurct hasıl olduğundan dolayı mahallinde 18 
temmuz 911 tarihine mUsadıf cuma gUnU saat on buçukta tahkikat yapı· 
lacağından bu gayrimenkul Uzcrindc bir hakkı tasarruf ıddiasmda bulu
nanlar varsa muayyen olan saatte bulunacak olan memurumuza veyahut 
daha evvel Sultanahmettc Beyoğlu tapu sicil muhafızlığına mUrac~tıım 
ilAn olunur. c5585> 

Çorlu kazası köy kalkınma 
programı 

metli zimamdaranını şükranla 

yad etmektedir. 

8 TEMMUZ 9.U 

l Sterlin 
100 Dolar 

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

Esham ve Tabvllı\t 

Kapam9 
5.2025 

132,20 
29,4750 

-.-
12,8950 
30,9150 
30,i850 

L. K. 
1933 Türk borcu I 20 80 
1918 İstikrazı Dahili 20 00 
1933 İkramiycll Ergani 20 00 
1934 Sıvas - Erzurum 20 25 
Anadolu Demiryolu Tahvili 45 75 
T. C. Merkez Bankası 129 00 
T. İş Bankası müessis hisse 130 00 
T. tş Bankası (Nama muhar') 11 20 
Osmanlı Bankası 26 50 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını küçük (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 

Osmanlı Bankası cBanknot> 
Kalın beşl birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Meddiye 

25 05 
23 10 
22 90 
22 40 

2 55 
106 00 
108 00 
111 00 

3 11 
75 

Hava Kurumuna teberrüler 
Meşulam Ayaş oğ. 1.200, Mehmet 

CelAlettin Kulluk 1.000, Moiz Guakll 
1.000, Oryant Export Ltd. ş. 1.000, 
Manoel İstrangllos 700, Zeki Bilmen 
500, Cömert Zadeler 500, K. Karllyan 
500, Polltl Gomel 500, Anadolu İnki
şaf Ş. 500, YadlgAr oğ. kardeşler 

500, TeberrUk oğ. 500, Kloopolos 500, 
Mehmet Efendi mah. 400, Refael ve 
Hayim 400, Trak TUrk Anonim ş. 

400, Albayrak Mustafa Nezihi 800, 
ŞUkrU Ulay 300, Nuri Faik Gıcvan 
300, Kanaat kUtUphanesl 300, Yanl 
Devlet oğ. 300, lsak Bahar Yuda 
300, Hasan Bezran 200, Numan Sa
dık 200, İsmail Hakkı 200, İııakldi8 

200, Vıtall Nesim Fis 200, Setrak 
Setrakyan 200, İlya 200, Yaser Yu
da 120, Nail Mehmet 100, Robert 
Bali 100, Sari Kostl Panayotl 100, 
Teofan 100, llya Anjel 100, Şe,·ket 

ZUhtü 60, Sari Ntkoli 60, HüsnU Cep 
oğ. 50, Mehmet Sadık 50, Servet 50, 
Topuz oğ. 50, Aleko 50, Kara Yorda
nldl 50, Koço Andonyadi 50, Davud 
Nazmı M, İhsan 60. Mustafa Mu
har 30, Ömer Sudi 30, Mihal Papaz 
oğ 30, Cavid Tunca 25, Aleksandır 

25, Bodos Maya oğ. 25, Samoel Ter
cUma 20, Refael 20. 

YekQn teberruat (14..675) liradır. 

BULMACA 

Kazamız köyler bürosu mc· 'l-+--4--+-
murluğuna ayni zamanda Çorlu ı ı--.+-4--t-

Bcdcn Ter biyesi lst~arc heyetin- J ı-+-+
de spor mütehassısı bulunan Cc- ., 

ı.-+.-+-
1 al Öksüzceli bir müddet evvel 6 

1--.J-..... -+--+-
t ay in edilmişti. Köyü iyi -tanıyan 6 

Çorlu (Vatan) - Kazamız 
köy kalkınma ikinci beş senelik 
programının tatbikına başlamış· 
tır. :Buna göre köyde maarif, zı
raat, .imar, orman ve eağlık işle· 
rinc daha ziyade dıemmiyet ve
rilmiş, evvelce başlayıp yanm 
kalan köy mekteplerinin tamam
lanmasına ve yeni mektepler tc
.sisine, mektep ve mualliıns.iz köy
lerin tahsil çağındaki çocukları· 
nın en yakın mektebi ve mualli
mi bulunan köylerde okumaları-

Celal, yeni i~nde de muvaffak.i- 1 
yctli çalışmalar göstcrmeğc baı-

oın temini. Bu suretle de ilk ta'h· 
eil mecburiyetinin tatbık ve ta

mimine çalışılması. 

lamış bulunmaktadır. 

Azmi Selit 
----<>o.--

Bursa köylerine doktorlar
dan müteşekkil bir grup 

gönderiliyor 
Bursa (Hususi) - Bursanın 

batısında bulunan 1 O köye, Halk 
evi Sosyal Yardım komitesinden 

Zirai sahada hayvan kuvvetilc 

sürülup ekilmesi mümkün olma
yan boş ve faydasız duran sert 
topraklı ıSahaların motör kuvve· 

tile istifadeli hale getirilmesi iç.in 

ziraat kombinaları emrindeki 
traktörlerin halkın emrinde bu mütehassıs doktor ve öğretmen-

1 
lerin teşkil ettiği bir .grup giderek 

i§°lcrdc kullanılması. 
Ziraatte ilerleme, inkişaf ve hastaları muayene ve sıhhi du-

l 1 rum hakkında halka faydalı ma· 
makineleşme, köycülük esas arı-

lumat vereceklerdir. 
na ıgörc inşa edilm iycn köylere 

Soldan Sap: 1 - Yafmursuzluk; 
Bir nota 2 - Kuru 'Soğuk; Medet Al
lah 3 - Dokuma; Uzak 4 - LAkln; 
Sırt 5 - Ödev; Zarf edatı 6 - En 
fazla miktarda; Paralı oyun 7 - Ne
fi edatı; Fazlalaşalt 8 - Çağırma; 

zart edat.ı 9 - Cefa; Ağacın kolu; 
Bağır3aklar ıo - Başvekilin soyadı; 

Genışlik ıı - Neti edatı; Pusulanın 
otuz ikide bırl. 
Yukand&n Aşatıya: l - Çirkin ; 
Musiki işaretlerinden 2 - Uyanık du 
rur; Şair 3 - Oruç ayı ; El içl 4 -
üye; İtikat 5 - İyileştiren; Yoket
me 6 - İle'nin kısası; Bir nota; İn· 

Yeni v..,.helcr verilmesi. -,. ''Bursada Yıldırım medresesi san 7 - Bir hararet derecesi; Bir 
Köyleri şehre bağlayan yolla· d I hUkUmdar 8 - Bir meyva; Bir nota 

rın yapılması, köy telefon şebe- tamir e i iyor 9 - Su: Hazır 10 - Tuzak; İfaret 
kesınin ıslah ve gcni;ıletilmcsi, 11 - LAhza; Zevce; Kasık. 

Bursa (Hususi) - Bunanın 
köylünün sag" lığilc alakalı sıtma DVSKU BULMACA.NIN HALLI 

tarihi ve mimari bakımdan en 
ve sair hastalıklar ve bunlan do· kıymetli abidelerinden biri olan 
ğuran ami1lerlc mücadele, her 

.köyde ceza dolapları bulundurul-

ması, korular ve ormanlıklar vü

cudc getirilmesi. 
Bai ve bahçelikler, bazı mad-

deler için tecrübe tarlaları tcsısi. 
Bundan ba~a nahiye ve köy

lerde spor sahalarının yapılması. 
Köy halkının mılli 'Ve yabancı 

neşriyatı köylerinde dinleme ve 

tak.ip edebilmeleri ıiç.İn radyosu 

olmayan köylere radyo alınması. 

Kendisinin kalkınma ve refa

hilc alakalı bu işlerden sonsuz 
ıevinç duyan köylü, içten benim· 

sedlği Cümhuriyet, ve onun kıy-

Yılöırım :medrcses.iı yakında ta

mir edilecek ve ondan sonra da 

müze olarak kullanılacaktır. 

r 
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Sahibi ve NefJ'lyat MQdUrU: AHMET EldN YALMA.."i 

Ba.ıııldıtı Yer: VATAN KATBAASl 

Soldan Sata: 1 - Ku~un; Akur 
2 - Afet; AIA 3 - İka; Efzun 4 -
Kaşık 5 - Ay; İlAn 6 - Pasta; Al
çak 7 - Tıka: Su 8 - Bala~ 9 _: 
Halka: Ana 10 - İki; Vıl.lA 11 -
Sani; Boncuk. 

Yukandan A.,atıya: l - Kumka
pı; His 2 - Aya; Aka 3 - İş; Sta
lln 4 - Şakırtı 5 - Ufak; Ak; Av 
6 - Ne; Ab 7 - Te; La; Balo 8 -
Aldanan 9 - Kazanç; La 10 - Ulu; 
Asa 10 - Ran (nar); Okutmak. 

KONFERANS 
Beyoğlu Halk evinden: 
10/ 7 / 941 perşembe günü sa

at 17,30 da Halkevimizin Tepe· 
baıındalti merkez binaaında Yar
dımsevenler cemiyeti lıtanbul 
merkez heyeti adına yüksek mi
mar Sedat Çctinta§ tarafından 
c Türk mimarisi:. mevzu unda kon 
fcrans verilecektir. 

Herkes gclebılir. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: Ziraat Bankası 
KurtdöğmUş köyünde Ağıl civarı mevkiinde 5801 vergi umum No. lu 

şarkan arikiAm garben solu dere cenuben ağıl şimalcn yol l lc mahdut 
beş dönüm tarlanın nısıf hissesi ve yine 'Ballıca mevkllnde 5801 No. lu 
şarkan !Kızılcık dere ve Pekmezci geçidi ve agıl garben yol ve çalılık 
cenuben tarlkiAm ş!malen kara ağıl sınırı va •Ba.şyataklar ile mahdut 
100 dönüm tarlanın hissel şayiası ve yine Fındıklı dere mevklindc 5801 
No. lu şarkan Kadri oğlu AbdullAtif ağa ve Kört oğlu Sait ağa tarlası 
garben ayni dere cenuben çoban Mustafa tarlası çalılık şimalen yol ile 
mahdut 50 dönüm tarlanın hissel şayiası ve yine Kemlki dere mevklin· 
de 5801 No. lu şarkan Kemikli dere ve Ahmet tarlası garbcn tarlkiflm 
cenuben Sini oğlu Ahmet ve Çakırın Mehmet ağa tarlaları şlmalen 

çoban Mustafa ile mahdut 20 dönUm tarla ve sıra ağaçlar mevkllnde 
5801 No. lu şarkan Kara ağıl sının ve Kısık yatak garben tarlkiAm 
cenuben dere şlmalen lhlamlı bayırı ve uzun yol ile mahdut 100 dönUm 
tarla ve yine Burak tepe mevklinde 5801 No. lu şarkan tank gar
ben Çakır Alinin Mehmet tarlası ve çalılık cenuben tarlklAm ve Bucu 
oğlu Salih tarlası şimalen topal Salt tarlası ve dere ile mahdut 10 
dönUm tarla. ve yine Ak kıranlar mevkilnde 5801 No. lu şarkan garben 
Sarı baş oğlu Mehmet ve Kadri oğulları tarlası ve değirmen bendi ce
nuben dere ve Arif onbaşının Ahmet tarlası şimalen Egrekler ve ağıl 
altı ile mahdut 50 dönUm tarla ve yine Poyraz Egrek meykiinde 5801 
No. lu şarkan Kıranlar gölU ve Egrek garben çakırın Mehmet tarla:;ı 
ccnuben mukaddem İmam oğlu tarlası Sabri elyevm Köse SUleyman ve 
nalbant tarlası şimalen Şerife ve Feyzullah tarlaları ile mahdut 5 dö
nüm tarla ve yine Egrekler mevklinde 5801 No. lu şarkan Ballıca ya
yataklık garben tarlkiflm cenuben kara ağıl sının ve yol ştmalen har
man yeri ile mahdut 30 dönUm tarla ve yine Borcuk tepe mevkiinde 
5801 No. lu şarkan tarik garben Çakır Alinin Mehmet tarlası ve çalılık 
cenuben tarikiam ve Hacı oğlu Salih tarlası şimalen Topal Salt tarlası 
ve dere ile mahdut 100 dönüm tarla ve yine Balhca bayırı mevklinde 
5801 No. lu şarkan Pekmezci geçidi garben Korna köyü sınırı harman 
yeri cenuben kara ağıl sınrrı çalılık şimalen yol ile mahdut 500 dönUm 
tarla ve yine 'Akkayalar mevkllnde 5801 No. lu 1Jarkan dere garben 
Sanbaş oğlu Mehmet ve Kadri oğulları tarlası değirmen bendi cenu
ben dere ve Arif ve Ahmet tarlası şimalen Egrekler altı ile mahdut 50 
dönüm tarla kl 12 tarlanın hissel şayiaları Arap oğlu Mustafa mahdu
mu 1266 tarihinde vefat eden Emlnln kızı Naile Vesllenln 1327 senesin
de mabeyin senedile mabeyin senedile diğer hissedar Ahmet Ziyaettin Di· 
Jere sattığı ve bu hissenin tapuda ka.ydi b~lunmadığından 1515 No. lu 
kanuna tevfikan mumaileyh Ahmet Ziyaettin namına senetsiz tasarrufa· 
ta kıyasen tesclll yapılacağından bu yer hakkında tasarruf iddiasında 
bulunan varsa 15 gUn zarfında Kartal tapu sicil muhafızlığına veyahut 
5 ağustos 941 salı gUnü mahalllnde tahkikat yapacak tapu memuruna 
evrakı mUsbitelerlle beraber ya bizzat veyahut musaddak vekillerinin 
mQracaaUarı ilAn olunur. 

Devlet Demiryollan İliıılan 
Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös· 

terilmlt olan elbise ve palto kumaşlarile astar ve. telalar 18/7 / 941 cuma 
gUnU saat 15,30 dan itibaren kapalı zart usullle ve Ankarada idare bina
sında .sıra ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri h!zaaında yazılı muvakkat temi· 
nat De kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin· 
de satılmaktadır. 

Ah........ır IJC'Y l!ılııbammm bedel l\lu\-akkat teminat 

Elbise ve palto kumaşları 
Aııtarlar 

Telalar 

Lka Ura ----- - - · 
323.250 

25.875 
9.600 

16680 
1940,63 
720 
(5302) 

Türk çiniciliğ~ 
can çekişiyor 

(Safı 4 üncüde) J adedidir. 18 ilk okul da kazalar· 
sanat.kin tarafından yapılmııtır. dadır. 
Adı, Mustafa Çaldcmir olan bu. Bütün vilayet.in bir resmi, bir 
vatandaş, kendisinden bu saati hususi lise&i, bir Kız Enstitüsü, bir 
ısrarla isteyen hükumete bir tür- Akşam Sanat mektebi, iki orta 
lü vcrmeğc kıyamamıt. Ama okulu vardır. 98 eğitmene, 256 

1 

ölümün.den sonra var.islcr.i ara· öğretmene malik. Öğretmenli ilk 
sında payla§ılamayınca saat mü· oku~larda 15,549, eğitmenli o· 
zayedeyc düıüyor. Bu fırsatı ka· kullarda 4.942, orta ve liselc.rde 
çır.~nayan hükumet de derhal yüz 2500 talebe kayıtlıdır. 
lira vererek satın alıyor. Ve vila· Buralı talebeler en ziyade orta 
yetin müzesine koyuyor. tahsile ehemmiyet veriyor. Orta-

cPeki. diyeceksiniz, bu saatin dan sonra ise liseden fazla askeri, 
ncai var? Nasıl bir şeydir bu? .•. > sanat, ziraat mekteplerini tercih 
Hususiyeti ctakvimli saat> oluıu- ed.iyorlar. 
dur. Saat san.iyeyi, dakikayı, saa· Esasen bu hal yalnız bu vila
ti. gün-Ü, ayın tarihini. ayı yani yete mahsus değildir. Ekııer v.iıa
dünyanın bir günlük bütün tabii yetlerimizdc vaziyet böyledir. 
vukuatını ayni saniyede göster- Sanat ve meslek mekteplerinin 
mektcd.ir. Hem de hicriyi ayrı, çoğaltılıp kıymetlendirilmesi za· 
miladiyi ayrı işaret ediyor. Ayın rureti karıısııı<fayız. 
yarım doğu~u. bütün dQğuıu, ha· 
va yıldızlı mıdır, karanhk mıdır, Neriman Hikmet 
hepaini birden bildiriyor. 

Saat uzun bir tahta mahfaza 
iç.indedir. Bu mahfaza, yerden 
yukarı 1 ı.25 boyunda, 35 eninde· 
dir. 

Saat 100 liraya alınmıştır, fa
kat hakiki değerini kestirmek 
güçtür. Zamanla 500· I 00, 2000_ 
5000 hatta 10,000 liraya kadar 
dcğerlenmiyeceğini kim iddia 
edebilir? .. 

Pazar günleri Kadıköyünde 
tramvay bulunamıyor mu 1 

Pazar günleri Fener stadında ya
pılan maçlarda halkın tramvay bu
lamamak yUzQnden sıkıntı çektikleri 
h!kkında bir okuyucumuzun Sorunuz 
söyliyellm sUtunundaki yazısına ce
vap olarak Üsküdar - Kadıköy Halk 
tramvaylarından bir mektup aldık. 

"fT Şirketin bu husustaki yazısını ay-

1 O kilometre uzakta bulunan nen sütunlarımıza geçiriyoruz: 

Y 1 1 1 t b·ıı Gazetenizin 5/ 7 / 941 tarihli nUsha-
onca ı ı ıca arına o omo ı c 

·d·li Öt d sında cSoruyorlar> başlığı altında 
yarım saatte gı ı yor. e en· 
b 

· h lk f d b'li b neşredilen yazı üzerine keyfiyet ber-en a tara ın an ı nen u .. · r veçhi zır tavzıh olunur: 
kudret hamamı uç sencdcnberı 1 paz u 1 · şı k tim· · .. • . . . . . . - ar g n erı r e ızın 

huk~mctın d~kkatını çekmııtır. ti bUtün arabaları hail faalıyctte olup 
Bındc ycdı buçuk radyo ak • Fener stadyomunda maç scy t k 

• • . L • •1 h reme 
vijeyı '"avı su.yu ! C: çamu~u. a~ ~re 1stanbuldan gelen yolcular Ka-
talara fC'V~al~de §lfa vcrıc.ı . hır dıköy iskelesinde tramvay arabalan
hassayı hıuzdir. Hamama bıtap nı kendilerine muntazır bulmakta ve 
ölgün giden, canlı ve zinde ola· muntazaman stadyoma nakledilmek-
rak avıdet ediyormuı. tedlrler. 

Banyo 40 paraya... Hem de 
bu duhuliycdir. Bu ~falı su için 
csudan ucun diyemez miyiz? !. .. 

••• 
Vilayette 1 18 ıilk okul mevcut. 

Bunun altısı pansiyon teklinde 
köy yatı mektebidir. 99 tane de 
diğer köylerde bulunan mektep 

2 - Fenerbahçe stadyomunda ma
çın bittiği saat, gezmek üzere Fe
nerbahçe, Suadiye ve Bostancı'ya git
mlt olan yolcuların dönüt saatine te
sadüf ettiğinden avdet arabaları kA· 
milen dolu gelmekte ve Fener stadın. 
dan bir anda bo~alan binlerce yolcu
yu pek tabii olarak alamamaktadır. 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liruı 
Şube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticat1 her nevi banka muameleleri. 
Para birikUrenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banka.sında kumbaralı ve ihbarsız tasamıf he.sapıarmcla 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a,atı 
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4' adet 1,000 llrabk ,,000 lira 100 adet 1SO 1.1.ra11k S 000 Od 
4' • GOO '» 2,800 :ıt ' 

' > 2M > 1,809 > 120 > '° > '.800 » '° :ıt 100 lt &,000 • 180 > 20 > l.!00 » 
DlKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira.dan qr 

ğı dü~iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaııile verilecekUI'· 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BirinclkAnunda çekilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
l - Manisa Su itleri UçUncU ,ube müdUrlüğU mıntakası dahJlıncl' 

Menemen ovasındaki eski seddenln tamir, tetri ve islAhile Menemen a d 
ma şebekesinden noksan kalan lmalAt ve inşaatın lkmAll işleri muhsmın 
keşif bedell vahidi fiyat esası üzerinden c369.868> Ura «47> kuruştur. 

2 - Eksiltme 30/ 7/ 1941 tarihine rastııyan çarşamba günü saat ıf 
de Ankarada su işleri ra.lsllği binası içinde toplanan su eksiltme ko 
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesll mukavele projesi bayındır 
işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartname.sile hususi ve te 
şartnameleri ve projeleri d8> Ura <49> kuruş mukabilinde su işleri r 
liğlnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c:18544> lira «74> kurıd' 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en as 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa "ı/r 
kAleUne müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika almaları 
bu vesikayı ibraz etmeleri 11arttır. 

Bu mUddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ekalltmeye itti 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbw; mukabilinde vermeleıl 
lAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. <4046 - 5530• 

Mektebimize kapalı zarf usulile 6500 kilo ııadeyağ alınacaktır. 'llalllPlfA>I 
kllonun muhammen bedeli 15ll kuruttur. İlk teminat 756 liradır. ıını.dl'-.ıı 
me 17.7.941 saat 14,30 da mektepte yapılacaktır. (5224) 

-GONON 
TOPTAN SEBZE 

FiYATLARI 
8/7/941 Salı ıttntı tstanbtd Beledtyeal 
Merkez llAllnde Mbabları ötlene ka
dar !tıoptan eatıllan ~ Jney\ .. ve 
sebze fiyatları: (Akşaoıa kadar stln
lllk baklld utış flyatları tçlo başka 
Uste tanzim edllmektedlr) 

Cimi Ems&ll II. ned ı. ne,·ı 

------------------------- -- ---
Bamye kilo 20 25 
Sakızkabağı > 5 6 
Fasulye çalı > 10 H 

> ayfekadın > 14 l:> 
> yeşil > 11 12 

Domates kır > 13 J:> 
> ıırrık > 8 12 

Bıber dolmalık > 17 18 
> sivri > 17 18 

Patates taze > 6 10 
PaUıcan > ı:> 20 
Soğan > 
Patlıcan balf adet 6 

> orta > 
~ ufak > 

Hıyar > 
Yeşil salata 100 > 
Taze soğan demet -
Maydanoz > 
Dereotu 
Havuç > 
Turp kırmızı > 

> bayır > 

3 

Me~ fiyatları 

4.60 
3 
3 

150 
2 
2 
2 
5 
2 
5 

üzUm beyaz kilo 12 23 
> çekirdeksiz > 28 30 

Elma osmanpaşa > 8 10 
Armut akçe , > 

Arabaların stadyom önünde durma
maları arabalarda yer olmamasından
dır. 

3 - Arabalarda yer olsa stadyom 
durağında durup yolcu alması kadar 
tabii bir şey olamaz. Stadyom önUn· 
den yolcu alınmamaaı hakkında ve
rilmiş bir emır yoktur. Ve böyle saç· 
.ına bir emir verilemez. 

4 - Pazar günleri elimizde mev
cut bQtQn arabalar seferdedir. Ve tek 
yedek araba kalmaması ııebeblle 

stadyom yolcularına ayrıca araba 
tefrik ve tahsisi maddeten imklmnz 
bulunuyor. 

Keyfiyetin gazetenizin ilk çıkacak 
nUshasının ayni sUtunupda neşrini 

bir hakkı kanuni olarak talep eyle
rim. 

Aka Gündüı 
sorguda 

(Bap 3 ;'";.,, .H·~· 
süt tasının içine koyar, 
kaparsınız. Her kaseye bit 
cir yeter· Başka ne şeket 
bir şey ... Yirmi dakikaya 
madan bu süt çarşı mu 
bisi kıvamında donar. öyle 
fis bir koku ve lezzet alJt'. 
(teleme gibi bayan) 
bundan doğmuş olsa 
Hatta Anadoluda şöyle bit 
kerlemesi bile vardır: 

İyi ettim, hasettim 
Telemeye tasettim 
Düğünüm kl§a düştü 
Telemesiz yasettim. 

Zavallı gelin, yahut Z8 
güvey kışın evlenmiş. 
lar telemesiz kaldığı için 
tutmuş. İşte" zorluk bu 
İneği, koyunu sağar sa 
ham incir el altında hazır 
lunacak. Her yerde yapıllt 
değil. Fakat şu günler 
sırasıdır, tecrübe ediniz. 

Fanayır şişi de zorcadıt· 
nun en iyisini Selinikte, 
tım boyunda, balıkhaneniO 
nındaki lokantacı Varsano 
pardı. Tarifi kolay: Uzun~ 
kebaplık demir şiş. P 
kibrit kutusu kadar b 
lükte. Bir kekiklenmiş k 
eti bir domates; bir da
kuluğu bir defne yaprai' 
ye1il biber bir domates; 
karabiberlenmifj koyun 
ği bir zaterlenmiş veya --~ .. , 
lanmış inek memesi bir d 
tes; ve tekrar böyle bir 
Aralarına da bir iki kuzu 
ri· Odun kömürü, geniş 
uzun ateş. Biteviye çevril 
arada bir tüyle zeytinyağı 
rülecek . 

Zorluk bunların bir 
g~tirilebilmesindedir, ·1.~ 
siyah İnhisar 3arabile enfr 
lur. 

İçki dedim lie aklıma 
Sakın yabancı içkiler iç 
niz, sıhhate çok muzırdıt• 


