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Cebelitarıkta bir vapur 
infilak etti 

Yll ı 1 No. 248 
ilan ••rtl•rı •dar• ••• 

karartaetırılır 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Londra 20 ( a. a. ) - Dün akşam 
Cebelitarıkta f ddetli bir infillk olmu,tur. 
infilakın limanda bulanan bir ticaret va· 
puronda çıkan yangın neticesinde vako 
bulduğu tahmin edilmektedir. 

Aimanya ile Yapılacak .Yeni Ticaret An
i.nöno laşması Hazırlıklarına Başlandı 

~i:,~eP ;!~!~,~~ --- · Bir ftlman Heyeti yak. u-
B~rlin : . J 9 ( A.A. )

( D. ı\. B. ) bildiriyor : 

Führcr. yeni Başveka· 
let binasında, bugün öğle
den sonra Türkiyenin Ber
tin Büyük Elçisi B. Hüs
rev Gerede'yi kabul et· 
miştir. Büyük Elçi, Füh
rer'e, Türkiye Reisicüm-

huru ismet İnönü'nün şah· 
at bir mektubunu tevdi 
eylemiştir. Kabulde Alman
ya Hariciye Nazırı B. Fon 
Ribbentrop da hazır bu
lunmuştur. 

Türk - Alman 
dostluğu 

Yazan: CAViD ORAL 

Türk - Alman dostluk mukave• 
lesiyle dünya efkarıumumiyesi 

ıon zamanların en dikkate şayan 
ve mühim bir hadisesiyle karşılaı· 

nıı, oldu, Hatti denebilir ki; bu 
havadis birçok memleketlerde bir 
ıürpriz bile yapmış bulunabilir. 

Çünkü lnğ-iltere ile müttefik olan 
Türkiyenin Almanya ile bir dost· 

:bık mak&Yelesi vamhil.eceiini lıer
kes kolaylıkla aohyamıyacaktır. 

Halbuki vaziyet biraz esaslıca 

tahlil edilecek olursa Türkiye ile 
Almanya arasında bir dostluk te-
ıia etmek hususunda ne hukuki 
bir mahzur ve ne de herhanari bir 

mani mevcud olmadıit görülecek-
tir. Evveli şu noktayı nazarı dik· 

kate almak lizımdır ki; Türkiye 

dün oldutu ribi burün de yine 
ayni hüınüniyet, yine ayni aami-

l Milli Şefimiz ismet 19 Magıs Bayramında 
ı------~~---------------~--------:...:...._ __ .:.._ ______ __J 

inönügle Bitler arasında 
· dostluk telgraf farı 

Ankara: 20 [a. a.J- Türk· Alman dostluk mu· 
ahedesinin akdi münasebetiyle Reisicümhur ismet 
lnönü ile Alman Rayhi Şansölyesi Adolf Hitler ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur 

ALMAN }{A YHl FÜHRER ŞANSÔL YESl 

Türkiye ile Almanya arastnda samimi ve hakiki 
bir dostluğu tanzir eden muahedenin imzası münase• 
betiyle ekselansınıza tam memnuniyetimin ifadesini 
bildirmekle bilhassa bahtiyarım. 

Bugün iki memleketimi;r; ve milletimiz karşılıklı 
bir itimat devresine, daima orada kalmak kat'ı az· 
miyle giriyorlar. Bu mesut fırsattan bilistifııde size 
dostluğumun bütün teminatını yolluyorum Bay 
Şausölye. 

i 

18 Hulran 1941 

ismet lnönü 

Ekselans ismet lnönü 
TÜRKİYE REiSİCUMHURU 

iki memleketimiz arasındaki samimi dostluğa 
teyid eden Alman • Türk muahedesinin imzası mü
nasebetile benimA b _mnal.a..lf!ni ... ı...ıinA•m ııt ... •.uı 
..... uu.1"'"' w ..... u \O'. 'j lô \ 1Ti~ "Wılıvı1.~Uuguı u 'Uu:ı. 

tane telgrafınıza eevaben ekselansınıza bildiririm. 
Ben de iki memleketimizin bundan böyle devamlı 
bir karıılıklı itimat devresine rirdiği husu5&ndaki 
kanaatinize iıtirak ediyorum. Dostane hissiyatınızın 
teminatından dolayı •İze teşekkür eder ve ben de 
aize ayni dostane hislerimi en hararetli bir aarette 
tekrarJar.m. Berlin 19 Haziran 1941 

ADOLF HITLER 
• • • 

Ankara 20 ( A. A.) - Türk • Alman dostluk 
muahedesinin akdi münasebetile Hariciye vekili 
Şükrü Saraçoilu ile Alman Hariciye nazıra Fon Rib- . 
bentrob arasında samimi telrraflar taati oluomuıtur. miyet ve yine ayni sadakat ve 

kuvvetle lnriliz ittifakına bailıdır 
ve baib katacaktır. 

Ancak bu bailılık Türkiyonin 
kendisine dostluk hisleri rösteren, 
iyi ve normal münasebetler için 
el uzatan Almanya ile de anlaş· 
ııı.sına bir mania teşkil edemez. 
Esasen Türk" - İngiliz ittifak 
rnukavelenamesi de bu hususta 
ıarib bükümleri ihtiva etmekte ve 

1 Milli Şef 1 
DUn, TUrk , Tarih 
Kurumunu Şeref
lendirdiler 

örfi idare 6 ag 
uzatıldı 

iki devletın yekdı;erine karşı olan 
va:ı:ıfe ve taabhuUerini açıkca gös
terıneldedir. Bu itibarla Türıı.iye
nin Almanya ile alı.teltiği do~tıuk 
Dıukavetenameaınin logıuz ittıfa· 
kıyle tezat teş11.il coer biç bir 
manası ve mahıyetı yoktur. 

Almanyaya gelince, bu devlet
le Tür ... iyenin siyasi ve iktiaaoi 
münasebetleri bu harbin başlaıırı
cına kadar gayet normal ve sami· 
mi olarak geçmiştir. Zaten bu dev· 
letle dostlugumuı pek yeni ve 
esasaıı da değildir. Um.umi harp· 
te de müttefik.imiz olan Almanya 
ile dört sene gibi uzun bir müddet 
•ilah arkadaşlıj'ı yapmıştık. 

Bundan bqk.a uzak tarihimiz· 
de de bu devletle ıiyaıi ve tarihi 
bü -k 'b ·1 yu ı tı Aflarımız olmamıştır. 
~ alnız içinde yaşadığımız bu har-
bın Türkiye . . . . . 'kli 
lioi' tehd"t dnın eb~n~yetinı, ıstı • 

ı e en ır cereyan alma· 
11 

ve Alnıan ordularının Balkanla-

~& inerek hudutlarımıza kadar yak-
aş~ası biıi gayet haklı olarak bu 
r.~nı koınşunıuza karşı emniyetsiz· 
ıro ıevketmişti. Bunun için de 
u~a~ık ve tedbirli olarak istiklili· 
tnızı ıon daınla kanımıza kadar 
müdafaa etrn • '-
T b" t' l eg-e ııtarar vermiştik. 
~ ıa ıy e bu kararımızdan bu 

fun de hiç bir kimse tereddüt 
edemez. istiklalimize v ·· ık· t . . . e mu ı e-
m~mı~e~ınııze uzanacak her el Türk 
ınılletanın vatanper 1. • . k 

b- - ver ıgı ar,ııın· 
da ukulecek ve k 1 k F 

ırı aca tır. a-
kat Balkan hadiıele . . ·ık d . nnın ı evre-
ıınde her hanri bir had"s . k b ı enın vu u 
olması, askeri ve aiyaai bir ibtili-

/ Dnamı Dördiincüde} ı 

Ankara 20 ( a. a. ) - Türk 
tarih kurumunun hami Reisi Milli 
Şef İsmet lnö'Oü bugün, tarih, dil 
vf'l coğrafya fakültesi binasındaki 
Türk, tarıh kurumunu yülıı.sek hu· 
zuriyle şereUencıirmışlerdir. Mıili 
Şef kurumun kütüphısnesırıde tup 
lanan umumi heyt:te ıOtlen riya· 
set buyurmuşlaroır. 

Reisicumhur, eldeki işlerin 
bir an evvel neticelendırilmesini 

kurum azasına emretmişler ve 
kurumun timdiye kadar göstrdiği 
faaliyetten dolayı yüksek takdir 
ve memnuniyetlerini izhar buyur
muşlardır. 

Milli Şef Türk tarih kuru
mundan ayrılırken Maarif Vekili 
ve kurum heyeti tarafından teşyi 
edilmişlerdir. 

Finlandiya ihtiyatlan 
silah altına caoınldı 

' Helsinki 20 (a. a) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Finlandiya istihbarat ajansının 
bir tebliğine göre, Finlandiya em
niyetini korumak için diğer bita
raf devletler gibi müdafaa ted
birlerini takviye etmek uzere ted
birler almış ve fevkalade manev· 
ralar yapacak olan ihtiyatları silah 
altına çagırmı,tır, 

Beden terbiyesi mükel
leflerinin kıyafetleri 
Ankara 20 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Erkek ve kadın be· 
den terbiyesi mükelleflerine mah· 
ıus kıyafet, bayrak ve filama ta· 
limatnamesi Vekiller Heyetinden 
reçerek meriyete rirdi. 

Ankara : 20 [ A.A. ] - Büyük Millet Meclisi bugün Şemseddın \ 
Günaltay'ın başkanlğında toplarımış ve celst-nın ı.çılmasırıı müteakip \ 
lstanbul, Edirne, Kırklareli. Tekirdağ, Ç~n~kkale, Ktıcaeli viliyetıerinde 
23 lkıncıteşrin 1940 tarihinde iliın. ve buyuk Mılltt Mecliı.inin karariyle 

d. 1 Ôrll ıdareııııı hıtıı nıınoan ıtı" b,. r•n 6 ay . üçer ay tem ıt edııuıış o an u .. 

1 

daha uzat·lıııaıtına uıüsaaoe oluı . maşı haU.ırıcıal..i h1ışvt'lı..aıet l ezktıreşi 
l · ı , .. tır 

okunmuş ve ittıtakla ı.ı.bu eoı w., · 

1 

Meclis bundan sonra çıftci uıal~ıırının kuruı nıasına aid kanunun mü· 
zakeresine geçmiş ve kaııunun bır kısım ınaodelerin in müzakeresinı 
bttirmi~tir. 

Ilga edilen bir koor· 
dinasyon kararı 

• Ankara ~O ( Hususi ) - Ta· 
cır vasfını haiz olan ve • olmayan 
bilumum hakiki hükmi şahıslar 
tarafından yüz kilodan fazla arpa, 
buğday, çavdar ve yulaf satışların· 
da mahallerine ve nevilerine göre 
azami satış fiyatı tesbiti hakkın· 
daki koordinasyon kararı ilga edildi. 

Askeri hakimler hakkında 
bir tefsir fıkrası 

Ankara: 20 [Hususi] - Hakim 
lerin kanunen muayyen vazifeler· 
den maada umumi ve hukuki hiç 
bir vazife deruhte edemiyecekleri· 
ni amir bulunan teşkilatı esasiye 
kanununun 57 inci aıaddesi bük· 
münün askeri, adli hakimlerle as· 
keri temyiz mahkemesi Müddeiu
mumi ve muavinlerine de şümulü 
olup olmadığının tefsirini i.dıyen 
hükı1mot tezkeresi üzerine, adliye 
ve teşkilatı esasiye encümenleri, 
askeri adli hakimlerin bu madde 
hükmüne tabi olacakları, askeri 
temyiz müddeiumumisiyle muavin
lerinin ise tabi olmıyacakJan hak· 
kında bir tefsir hkrası hazırladılar. 

lngilterenin Belgrad ~lçisi 
memleketine dönelıildi 
. Londra : 20 [AA.]- lngilte· 

renın Belgrad orta elçısı Kambel, 
yanında lngiliz konsulosluk memur· 
ları olduğu halde dün lngiltereye 
gelmiştir. Karnbel, ltalyanlar tara

~~d.an te~~if_ ~dilmiş ve A~erika 
.uyuk elçılıgının mudahalesı saye· 

bnde diğerleriyle beraber serbest 
ırakılınıştır. . 

Nevyorkta pasif korunma 
hizmeti için gönUllU yazıhyor 

Nevyork 20 [ a. a. ] - Nev· 
Y0 rk tehrinde hava akınlarına kar
şı pasif korunma hizmeti için bu 
gün g-öııüllüler kaydı başlamıştır. 
18 yaşından yukarı bütün erk.ek 
ve kadınları kaydolunabilecek.tir. 

Amerikada kauçuk istihlaki 
tahdit edildi 

Vaşington ~O [ a.a ) - Birle-
'ik Amerika bükümeti, kauçuk iı· 
tihlaklarını tahdit etmiştir. Bu su. 
retle milli müdafaa programında 
kuUanılmak üzere stoklar meydana 
a-etirecoktir. Hükfimet memurları
nın beyan ettiklerine göre, bu hu· 
ıusta bir plan buarlanacaktar. 

da ftnkara'ya Gelecek 
Aııı.ara 10 ( Hu!lusi muhabirimiz bildirıyor ) - Tıirk - Alm .. n 

dostluk anlaşmasının ta~dikine dair layihayı hükOnıet Meclise taı..dim 
etti. Layiha ve merbutu .mlaşma Hariciye encümenine havale olundu. 

A m sny.ı ile akdi derpi, olunan yeni ticaret muahedesi için lıazır 
lıklara geç ıl m~tir. Müzakereler şehrimizde cereyan edece .. tır. Mi.izake 
r,.Jere i'tirik ed'"c"k Almıın hey•ti yakında ~elec,.ktir. 

Alman matbuatının 
he: ecanll YilZllan 

"TUrk - Alman 
dostluAu tarihidir 
ve kanla mUhUr
lenmittlr. ,, 

Moskova 20 ( A. A) - Sov
yet basını yeni hadiie olan Türk· 
Alman munasebetlerinin inkişafı 
hakkında hiç bir mütalit yürüt· 
miyorlar. Yabancı müşahitler bu 
münasebetlerin Türkiye ile Suv
yetler Birligi aruındaki münase 
betleri bozabileceğini zannetmi 
ıorlar. Zira Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasında bir bitaraflık ve 
ademi tecavüz paktı mevcut ol 
duğu ribi 24 Mart 1941 do de 
Moskova ile Ankara aruında bir 
deklarasyon teati edilmiştir. 
_ Almanya ile Rl)mauyanın Sov· 
lunduğ-u baı.kındaki şayialar tek 
zip edilmektedir. 

bir ltalgan gazetesine göre 
Roma :lO ( A. A) - Koryere 

Oelıa Sera, Türk - Alman moahe
de•İnden bahsederek diyor ki: 

« Mihverin siyaseti bir olduğu 
için Fon Papen Türk · Alman pak
tını ltalya namına da İmza etmiş 
demektir. lt11lya Türkiye ile 1928 
do anlayı' ve iş birJığile başlayan 
münasebetlerıni ihya etmek arzu· 
sundadır. » 

Ubr Hlatt l'azetesi diyor ki : 
« Bu muahede bir imzadan 

v~ya bır formalıteden çok fazla 
bır 'eydır. Bu muahede eni dost 
luiun muhtel olmadıgının bir de 
lılıdir. 

Türk • Alınan do.,tluia büyük 
Froderik zamanından başlar. 

Atatürk1Ün baleti ve Türk 
istiklalinin büyük savaşcısı olaıa 
lııönu e~ıd ananeyi tekrar ele ah. 
yor. Muahede daima mevcut kal. 
mış olan dostluğu teyıd dmek.te 
ve ı,u vahim anlarda İki memle· 
ketin karşılıklı müoa.,ebetlerindc 
bır vuzub yar atmo ktaoır. .Saıahı. 
yetu ~.alııııy~tler Türkıyt:ııın cetıu· 
bu şarkı Avrupasınoa ve yakın 
şarı...ta bir ıü11.Qnet, bir suıb ve 
bir nızam unsuru otduguou kes· 
retle söylemışter<ıır. 

Almanya bunu daima tanımış 

vo Turkiye do Almanyanın Sal
kanlar..ıa emeh.:ri oJmadığım anl4· 
mıştır. Devlet reisi Hıtler nutkun
da bunu ehemmiyetle ka1detmiş 

ve Türkiye'yi milli kalkınmanın 
parlak bır mbali olarak zikretmiş· 

tir. Hitler, bütun AJo.aan milletinin 
fikrini ifade eylemiştir. Almanya, 
Türkiye'ye olan dostluj'unu asla 
unutmamı' ve asla unutmiyacaktır. 
Bizim dostluğumuz tarihidir. Vo 
kanla mühürlenmıştir. » 

Türkiye komşularından hiç 
birisini gayri memnun 

bırakmamıştır 
Klermon Fer an 20 ( A. A) -

Ofi Fransız ajnsa bildiriyor: 
Pöti jurnal razetesi Türk· Al

man muahedesinin aitdi hakkında 
yazdığı bir makalede diyor ki : 

« Almanya ile Türkiye ara~ıo· 

da akdolunan muahede de bi1i 
hayrete oüşürecek biç bir şey 

yoktur. Saraçoğlu çok büyük dip 
lomatik hasletlere malik olduğunu 
i~bat etmiştir. Saraçoğla i'arbin 
bütün realizmini. şark.ın bütün 
İnceliii ve ihtiyatklrbj-tle mezç 
edOp udathrmaaını bilmişhr. O 
tarzda hareket odebiımiıtir ki kom· 

/Jhvamı üçiinciitl•I 

!Asit çık;;yan biri 
ha bar 

Rumen 
ordusu 
Basarabya'ya 

girmiş! 
Alman·Sot1get asker 
/eri arasında müsa· 
deme haberini Ber· 
lin tekzip etligor 

Sovyet ordllSU 

manevralar 
yapıyor 

Moskova 20 (a.a)- Royter 
1-'ıtnanya taratınaao Kuaya· 

ya karşı mutalebatta balunuJdu 
guna daır <lolaşan şayialar hak· 
Kında M.,novada ademi malQ 
mat beyan edilmektedir. Mü.şa 
hitfer ne AJmanyanın,ne de Ru· 
manyaıııo SovyetJer birliiinden 
her hangi bir teşebbüste bulun . 
mamış olduklarını zannediyorlar. 
Ve bunun açio de sebepler var 
dır. 

Sovyetler birliji bükümet 
merkt!Zİndo bır aelerberli.. oldu 
ğuuu rösterecek hıç bır iıuet 
yoktur. 

Türk·Alman muahedesinin 
a . di hu.,usu?dalıı.i Rus göru4ü 
bııınuııyur. l un.ıye ılo Sovyet 
ler bırhgi ar1&ı1ınu<t"-I münaıabet 
tor J..':U.::> do aK"1e..ıiıeo ve ı~n~ 
da g-enıştetilorek tecdıt olqoan 
adewı tecavuz paktına ve i .... ı 
hukuıııetın bu senenin 25 mar· 
lıııd.& ııeşroluııan nvtalarına ıı 
tıııad etwc ... teuir. 

Ku.ıl ordunun talimleri 
öern 10 {.a.a) - Mos...ova 

dan İ:ivıçr e teırraf ajaııınua bıl· 
dıriaiyor: 

Kızılordunun orranı olan 
Krasnaı• s .. ıosua razcteaıı, r .. rp 
mıııtaıı:..asıııoc& 11.1 bazı m"bauc:rd" 
4llŞ talıwıc:rı yapılw&kt• uluuxu 
nu bıloirmeı.teuır. tSu tiıuwere 
wayıo atan CULUt•wlar cl;a ı~Li· 
rak etme ... te<lır. Ucıesa mıutıska · 
ıııııda ıbraç t.ıtıaatının tilımlerı 
devam etmektedır. 

Ankara W [ Radyo razete· 
si ] - Sovyet - Almau muna
sebetıerıııoe normal u . mıyao hıç 

bır vazıyet yok.tur. Yalnız, Al 
manya telraf ınd•n Şark budutla· 
rında yapılan tabşıd•t bir çoıı. 
şayialara yol açm.&ıı.tadır.Ancaıt, 
gerek Sovyetler ve gerek Al 
manlar ortada fevkelade bir 
vaziyetin mev.::ut olmadırıoı bıl 
dırmektedırJer. 

MalOm•JUr ki bir kaç fÜn 
evvel Sovyet Tas ajanaı, bu ka· 
bil bazı şayıaları yal<lnlamıştı. 

Bugiin gelen bır Berhn ha· 
beri de ,:,ovyet - Alman mu 
nasebetıeri hakkında çıkarılan 
ytıni ıayı.ıların ÇuCUi<.ça olduju 
nu ve bu şayıaların lng1hz.Jer 
taratından uyduruıdugunu biıdır 
mekteJir. 

Ancak, Romanyadaki askerl 
vaziyet rızlenmektedir. Hitta 
dün akşam üzerı, Romen asker 
lerinin Basarabya hudutlarını 
geçtiklerine dair bir haber 6eİ· 
mı, ise de aslı çıkmamı,tır, 

Londra radyr su, Alm•n aı 
kerleri İle S ıvyet a!lkerJeri ar•· 
sınd.a bir müaadoıııe oldu~ h•k 

B l. • bir tek.z•btnden 
kında er ının -

. . 8 habere rore. 
b•hsetmı~tır. a lçiıaİ Alm•D 
Herlindeki So~yet eörü,müş olu 
haricıye n•:ıırıyle ~ 
Hitlerle de bir ~örüımo yapa· 
c .kmı -



2 BUGÜN 21 Haziran 1941 

l IHlaYa ll'tOcı:t.ıımlara Ye 1 DAHİLİ HABERLER 1 RASGELE1 
~~-

iı DOKTOR 1 , __ _ 
SiNiR HARBi KİTAPLAR 

ARASINDA Atletizm 
bakaları garın 

•• . musa- Vitaminler 
Vitamin kelimesi yarım asır 

evvel ibda edilmiştir. Hindu. 

tanda, Japonyada. Cenubi Çinde 
çok eskidenberi Beri • beri na· 
miyle maruf bir hastalık mevcut• 
tur. Bo hastalık bom insanlarda, 
bem hayvanlarda vahim şekiller• 
de baş gösterir. Beri • beri has· 
talığına tutulan insanların adele· 
!eri yumuşar bezleri, kabarır, 

vücud nesiçleri şişer. Kuru ileri· 
beri hastalığının iraı ise adele· 
!erin cılızlaşması, teneffüs zorlu· 
ıi'u ve i.zası beden uçlarının fol· 
ce uğrama!ııtdır. 

-2-
IR\ostunuzun zengin kütüp· 
lbJ/hanesinden gelişiırüzel bir 

kitap çekersiniz. Bu bir Fransızca 
romandır. Kabında şu satırlar o· 
le.un ur: 

Hakiki tehlike müddeti 
çok kısadır 

« A. ]. Cronin 
LA CIT ADE.LLE. 

Roman . 
Traduit de Langlais 

Maurice Remon» 
Anlarsınız ki falan tarafından 

falanca dilden çevrilmiştir. 

Muaabakaları idare etmek 
Uzere atletizm federasyonun
dan bir murahhas gönderildi 

Yarın şehrimiz stadında yapılacak olan atletizm müsabakalarına 
Malatya, E.lazığ, Diyarıbakır, Gaziantep, H11tay, içe! ve Seyhan 

bölgeleri iştirak edeceklerdir. Musabakaya girecek bölgelerden bir 
kısmı dün gelmişle.ıdir. diğerleri bugün beklenilmektedir. Hava hUcumlarında -

Benim çok faydalı bulduğum 
bir usul vardır : civara düşen ilk 
bombanın ;esini duyduğum an· 
dan itibaren yavaş yavaş saymı· 

ya başlarım. E.ğer altmışa kadar 
sayabildiğimi görürsem, o zaman 
tehlike devresini zararsızca atlat· 
tığıma kanaat getiririm. 

limesinin son h~cesi ağzımdan çık· 
tığı anda, yani bombanın düşme
sinden asgari bir saniye sonra bu 
bombayı atan tayyare yüz on met

re mesafe katetmiştir. « iki, sayı· 
yorum » kelimeleri ağzımdan çık
tığı zaman ise tayyare 220 metre 
daha almıştır. 60 saniye sonra ise 

Bir cild daha çekersiniz. Bu 
bir türkçe kitaptır. Kabında le.ita
bın şatafatlı harflerle yazılmış, 

ismi, onun altında iki kelimelik 
bir Louharrir ismi, en altında da 
kütüphanenin ismi. 

Şu sualler ·pek haklı olarak • 
aklınıza gelir: 

Dün stadyomda yapılan umumi provalar neticesinde bölgemizi 
temsil için şu atletler seçilmiştir: 

Nihat Calba, Mahmut, Kemal Avcı, Muhittin Görzdemir, Kemal 
Sarı, Salihattin Salton, Adil Giray, Yusuf Çakar, O•man Özen, Mus
tafa Ôzçelik, Mehmet Pelılivan, Turan, Rıza Ceviz, Naci Kayba!, Ôk· 
le.eş Koşkun, Bedri Şensel Servet Şenyuva, Orhan, Süleyman Yaykın, 
Hasan Bölükbaş, Hasan Çolak, Namık Alkan 

Bombardıman tayyaresinin pi· bu tayyare benim civarıma düşen 
lotları , bu kadar tehlike içinde, ilk bombas nı salıverdiği noktadan 

1- Bu eser telif midir, ter· 
cüme midir? 

Musabakalar: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 metre; 110 metre 
manialı koşu, Cirit, Disk, Gülle, Çekiç, yüksek ve uzun atlama, üç 
adım, sırıkla atlama, balkan bayrak yarışı. 

1897 senesinde Cava adasın· 
da oturan Hollanda doktorların• 

dan E.ijkmans bu hastalığın pi· 
rincin cililanmasınJan ileri geldi· 
ğini ileri sürmüş ve yeni bir te
davi usulü tatbikine başlamıştır. 

Bu tedavi usulü de pirincin ka· 
bok zarlar.ını hastaların ırıdasına 
karııtırmaktan ibaret idi. Hollan· 
dalı doktor bu metod sayesinde 
birçok hastaları tedaviye muvaf· 
tak olmuştur. 

elbette ki hep sizin evinizin üze. altı buçuk kilometre uzaklaşmıştır. 
rinde dönüp dolaşarak onu bom· Pek tabiidir ki bu kadar uzakta 

2- Roman mıdr, hikaye mi· 
dir, şiir midir, tiyatro mudur? 

Ôğrendigimize göre, atletizm musabakalarıoı idare etmek üzere, 
atletizm federasyonu mürahhası Naili Moran bu günkü ekispresle Anka 
radan şehrimize gelecektir. 

balamaga çalışacak değillerdir. bulunan bir tayyareden korkmak 
Onlar size en aşağı, saatte 380 kadar budalaca bir hareket olamaz. 

dir? 
3- Tercüme ise !fanıri dilden-

Muaabakalara yarın saat 8,30 da stadyomda başlanacaktır. 
Pirinç kabuklarından çıkarı· 

lan ve Beri • beri hastalığını te
daviye yarıyan bu maddeye dok· 
tor Funk 1911 senesinde vitamin 
isoıini vermiıtir, 

kilometrelik bir sür'atle yaklaşa- Şunu da unutmayınız ki şehir 
4- Kim yazmıştır? ... 
Bu merlc.la kitabın kabını a

çarsınız, ikinci kapak. Orada da 
kitabın ismi ve altında gene mu· 
harririn iki kelimelik ismi, en al· 
tında da kütüphanenin ismi. Ya(. 
nız fazla olarak, muharrirle le.itap 
isminin arasına bir «nakleden» ke .. 
limesi konmuştur. 

·Mahsullerini toprak ofise 
satmalan çitçiye bildirildi 

cak bombalarını hedeflerinin müm- sokakları gibi etrafı kapalı yerler· 
kün' mertebe ya· .---------------'1ı de bir bombar
kıoına boşalta· Y A Z A N : 1 dıman tayyaresini A vitamini nerede bulunur? 

::;.t,;;;y,e :=::: John Lanodon-Davies ::i~~;::~;~i~~ 
leketlerine dön- çe goreme2"ınız. 

Bundan sonra vitaminler Mac· 
Colhım tarafından muhtelif nevi· 
lere ayrılmış ve sonradan keşfe· 
dilen vitaminler, A, B, C, D, E, 
harfleriyle aoılmağa başlamıştır. 

meıi'e çalışacak· Ç E y 1 R E N : O andan itibaren 
!ardır. Okuduğum , atacakları bomba Demek ki bu eser telif değil· 

dir, başka bir dilden çevrilmiştir. 
Yani bal gibi tercüme! ... 

bazı yazılarda SEKiP ENGİNER! !arın sizin içinar· 
h a v a tehlikeıi tık bir tehlike leş 

Hük<lmtçe buğdaya el konul· 
ması hakkındaki kararname viliye· 
timize tebliğ edilmiş, toprak ofis 
tarafından yapılacak mubayat 11ra· 
sında buğdayın mutavassıtlar eline 
verdirilmemesi, münhasıran ofise 
gönderilmesi için tedbirler alın
mıştır. 

j ihtiyacından fula buğday bolun-

durmalarına müsaade edilmiyecelc.tir. 

Çulc.uroada işleyen devlete ait 

15 harman makinesiyle diğer batoz· 
!arda istihsal edilen hububatın, 

Şimdi bu vitamin nevilerini 
tedkik edelim: A vitamini mühim 
roller oynar. Bu vitamin oeşvüne· 

maya yarar. Bu vitaminin yoklu
ğu, bilhassa nefes boruları hasta
lıklarına karşı mnkavemeti azal· 
tır, idrar ve teneffüs yollarını tı· 
kar. 

işareti verildikten kil edemiyeceği Düşünürsünüz : Acaba neden 
müellifin adı yazılmamıştır? ... Ve 
neden muharrir isminio üstüne 
«mütercim» değil de «nakleden» 
gibi birkaç mi.na ifade eden, las
tikli le.elime konmuştur? ... 

ıonra ~ semada bir saat le.adar 
daireler çizen düşoıan tayyarele· 
rinio motör seslerinden • bahse· 
dildiğini gördüm. Bu, tamamiyle 
saçma ve imkinsız bir şeydir. 
" -hardımao tayyaresi düşman 
topraklar. "-•.rinde oyalao'llaz. Kat'i 
bir lüzum oJnıao.ı.....:a bir daire 
b'le çizmez. Onlar düz '"'• hat 
t,kip ederek gelir ve mümkün 
olan süratle uzaklaşırlar. 

Pek tabii olarak arasıra bir 
yare•İnin yolunu şaşırdığı veyahut 
fotoğraf almak malc.sadiyle muay
yen bir nokta üzerinde bir kaç 
dakika içinde bir iki devir yap· 
tığı vakidir. Fakat bir hava hü· 
cumunda takip edilen yol daima 
müstakim bir hattır. Hedefe varır
ken mümkün mertebe az manil~rle 
karşılaşmak ve uzaklaşırken de 
tehlikeyi azaltmak gayretiyle düş· 
ınan tayyaresinin azami ıüratini 
kollanması lazımdır. 

Bu hale.ikalı daima ıröz önün
de tutmak şartiyle, hava tehlikesi 
işareti ile tehlikenin bertaraf edil· 
diği işareti arasında geçecek olan 
zamana nasıl bir nazarla bakmanız 
lizım geldiıi'ini düşününüz. Bu 
müddet bazan en aşağı bir saat 
sürebilir. Ba bir saat zarfında size 
taarruz etmiş olan düşman tayya
resi 380 kilometre katetmiş ola· 
caktır. Düşününüz : Bütiln bu 
uzun müddet zarfında daima teh
like içinde bulunduıi'unuzu farz. 
etmek ne kadar manasızdır. 

Tehlike devresi çok kısadır 

Hava bombardımanlarında 

sinirler için ilk yardım kai. 
desi~in birinci maddesi yukarıda 
verilen izahattan çıkarılabilir. 

Hava tehlikesini ilin eden dü
dük size bir tehlike devresinin bil· 
fiil başlamış olduğunu değil, kısa 
bir müddet için tehlikeye düştüğü· 
nüz taktirde kendinizi buna daha 
evvelden hazırlamanızı bildiriyor. 

Hakiki tehlike · müddeti ekseri 
ahvalde bir dakikadan daha az sü· 
rer. Geri kalan zamanlarda bu bir 
dakikalık tehlike anında tamamiyle 
emniyet içinde bulunabilmek için 
li.zımgelen tedbirleri almakla mü· 
kellefsiniı. Yahut bır tehlike anını 
geçirdikten •onra yine buna ben. 
zer diğ-er kı,a tehlike devresi da· 
ha gelebilir mülihazası ile ihtiyatı 
elden bırakmadan beklemektesiniz. 

Hava hücumlarında benim çok 
fdydah bulduium lir usul vardir: 
Civara düşen ilk bombanın sesini 
duyduğum andaP itibaren yav•ş 
yavaş saymıya başlarım. E.ğ'er alt. 
mışa kadar " sa ya bildiğimi görüraem 
o zaman tehlike devresini zararsız. 
ca atlattığıma kanaat getiririm. 

Bu muhakeme tarzının sebep· 
!eri ıayet basittir. ilk bomba be· 
nim civarımda bir yere düşmüştür. 
Bunun farkına varır varrnaz içim· 
den .yavaşça « bir, sayıyorum • 
deoim. Bu iki kelimeyi söylemek 
tam bir saniye sürer. 

Binaenalayh «sayıyorum " ke-

de ma!Qmdur. 
Tayyare tepeniz istikametine 

gelince biliyorsunuz ki siz tam bir 
emniyet içindesiniz, çünkü o zaman 
salıvereceği bambalar en aşağı bin· 
!erce metre ilerinize düşecektir. in
sanın hatırda tutması lazım gelen 
basit bir hakikat daha vardır: 

Taarruz eden tayyareler sizin 
iııtikametiuizde gelmiyorlarsa kor· 
kacak bir şey yoktur; tamamiyle 
emniyettesiniz demektir. Bir bom· 
ancak uçmakta olduğu istikamet· 
le atabilir. Bir v .. ya diğer tarafa 
ni~an alarak bombaların1 o istika

mete savuramaz. Bombanın düşe .. 

ceği noktayı yalnız ve yalnız tay
yarenin seyir istikameti tayın e· 
der. Bunun i~indir ki ·ufukta gör· 
-lüğünüz bir düşman tayyare filo
su müstakim bir hat üzerinden si· 

ze doğru gelmiyorsa onun atacai'ı 
bombalardan endiıe ve korkuya 
düşmek tamamiyle yersiz bir ha· 
reket olur. 

Düşünebilen berkea esasen bu· 
nu bilir; bununla beraber o daki· 
kanın yarattığı heyecan içinde düş 
man tayyarelerinin her an sizin ü· 

zerinize çullanacak azgın haşerat 

cinsinden bir şey olmadıklarını 
hatırlamak bir hayli güçtür. 

Pek tabiidir ki esa•lı bir ha· 
va hücumunda bombardıman tayya 
relerinin muhtelif fasılalarla dalga 
lar halinde ırelmesi muhtemeldir. 
Bu takdirde tehlikenin bertaraf 
edildiği işareti, düşman tayyare 

'.--~~~~~~~ 

işte bunlara cevap bulmakta 
güçlük çele.ersiniz. 

Halbuki Türk kütüphanesi be
zirgan zihniyetiyle ortaya çıkarı

lan eserlerle değil, aslı, nesebi 
belli olan eserlerle değer kazan· 
caktır. 

dostunuzun zengin kütüphanesin· 
den bir cild daha çekersiniz. 

\tina ile cildlenmiş bu kitap 
da meşhur bir lngiliz muharririnin 
meşhur iki Türk muharriri tarafın· 
dan tercüme edilmiş bir şaheseri
dir. Böle olduiunu kitabın kabın
daki yazılardan öıi'renirsioiz. 

Kabı açarsınız, birle.aç ince 
satır: Bu. ıaheseri tercüme eden· 
!erin itbafiyeleridir. Biri annesine, 
biri dayızadesine ithaf ediyor! ... 

«Kimin malı le.ime ithaf edili· 
yor?• Diye ağzınız açık kalır ve 
gençlere muaşeret idabı ole.utma· 
ğı düşünürken üdebanın da ter• 
cüme adabı okumalarına ne kadar 
ihtiyaç olduiunu hatırlarsınııl ... 

Devaynaıı 

dalgalarının sonu alındığına emin 
olunduktan sonra verilir. Fakat bu 
iki işaret arasında,böyle uzun bir za· 
man geçmesi dahi kendinizi bütün 
bu müddet zarfında tehlike içinde 
farzetmenize sebep teşkil etmez. 

/Devamı Üçüncüde} 

Değirmencilerin bir aeltalık 

HUkOmet 100 kuruşa 
Tırpan satıyor 

Ankara zirai kombinalar mü
düriyetinde mevcut on bin Tırpan, 
beheri 100 kuruştan müstahsillere . . . 

Lüzum görüldüğü takdirde 
şehrimize de istenildiği kadar 
Tırpan verilecei'i ziraat müdürlü· 
ğilne bildirilmiştir. 

Bursa Ziraat mektebine 
talebe kaydı başladı 
941-942 ders yılı için Bursa 

Ziraat mektebine kayıtlar başla
mıştır. Bu okula yazılmak istiyen· 
!ere kolaylık olmak üzere okulun • kayıt ve kabul şartlarını havi ta-
limatname şehrimiz ziraat müdür. 
liiğ'üne gönderilmiştir. 

Şehrimize 300 mibzer 
makinesi gönderildi 
Şehrimize 300 mibzer makine

si gönderilmiştir. Gümrük ıııum~ 
si biter bitmez ziraat mektebinde 
kurulacak, vekaletin tespit edece 
ği fiyat üzerinden satılacaktır. 

Öğrendiğimize göre mibzer 
makinelerinden 100 kadarı lzmir, 
Nuilli ve E..kişehire gönderilecek· 
tir. 

iaşe ve tohumluk ayrıldı)<lan 
ra, ofise gönderilmesi husu•u 
çilerimize bildirilmiştir. 

son-
çift· 

Vilayet 100 çift kamyon 
lastiği daha istedi 

Şehrihimize gönderilcek olan 
41 çift kamyon lastiklerinden 21 
çifti bugün yarın gelmiş buluna· 

'. 
Ô&'rendiğimize ıröre, vilayet 

lhtiklerin tevzi işini Nafia müdür· 

lüiilne bırakmıştır. llk postada 

gönderilen 2 t çift kamyon !isti· 
ğinin mühim bir kısmı Nafıa mü· 
teahhitıerine, bir kısmı da çiltci· 

!ere tahsis edilmiştir. ikinci posta 
da ırönderilecek lastiklerin tovziin· 
de piyasa kamyon sahipleri nazarı 
itibara alınacaktır. 

Vilayet, daha 100 çift kamyon 

listiğınin gönderilmesi hususunda 
iktisat vele.ileti ile temasa giriş· 
miştir. 

" Hububata el koyma ,, 
komisyonu teşekkül etti 

Bir kısım hububata el konul
masına dair 157 numaralı Milli 
korunma kararnamesinin 7 ci mad· 
desine tevfikan Vali riyasetinde 
teşekkül. eden « hububata el koy
ma komısyoau»na ziraat müdürü 
Nuri Avcı ve seleberlik. müdürü 
lsmail Hakkı seçilmişlerdir. 

Bu vitamin, yağda erir. sütte 
tereyaıi'ında, domuz ve sığır ya• 
ğında, yumurta sarısında, balık 
yağında, !abananın, ıspanaj'ın, 

marulun yeşil yapraklarında, ka· 
raciğerde, böbrekte ve aairede 
bulunur. 
R •ıila ... in;nJ• n1tl1tr u111: 

B vitamini, B 1 yahut F vita
mini, B 2 yahut G vitaminini ih. 
liva eder. B 1 namı diierle F 
vitamini, sinirliliğe karşı doktor 
Funk'un keşfetmiş oldutu ilk vi· 
tamind11n başka bir şey değildir. 

Bu vitamini suda erir ve 
1204 derece sıcakta mahvolur. 
Kuru sebzede, arpa ıuyunun kö
pütünde ve bira mayasında bu. 
lunur. 

B 2 namı dij'erle G vitami· 
nioin yoklnio cild, barsak ve si· 
nir tabarrüşlerine sebebiyet ve
rir, bu vitaı:ıioin mevcudiyeti İŞ· 
taha verir vo insanı ıişmanlatır. 
Sıcağa dayanıklı olan bu vitamin 
sütte, muzda, yemişlerde, doma· 
tes, ıspanak, havuç fibi sebze. 
!erde hayvanların yürek ve ci· 
ğerlerinde bulunur. 

C vitamininin lıassalan 
C vitamininin Skorbit has

talığına karşı hassaları mücerret. 
tir. Skorbit evvelki asırlarda bir· 

(Devamı üçüncüde) 
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Yağmurla ıslanan, hamurlarşan iki 

ekmeği koltuk altlarına sıkıştırdı. Kısık 
kısık ağlıyarak, burnunu çekerek uzak· 
laştı. 

Yoluma koyuldum. Eski, sırsıklam 
entarisile, kızcağızuı hayali gözlerimia 

Önünde beraber yürüyordu. Bir an, demin 

mütevekkilane kulaklarının arkasına top· 

ladığı ,.fak, dağınık saçlarını bir el avuç· 

lar gibi oldu. Ve ben onun hıçkırıklı, 
yalvaran sesini kulaklarımda duydum. 

Sanki benim derdim kendime yetiş· 
mezmiş ıribi, işte bir küçük dert de bu. 

Kapının ipini çektim. Taşlık, zifiri 
karanlıktı. E.l yordamile yıkık merdiven· 
!erin trabzanını bulddum, tırmandım. 

Merdivenin başında Hikmet karşıladı. 
Kurşuni mektep göıi'üslügünün kollarında 
yumruklaşan gözlerini kuruluyor, kalbini 
bastırıyordu. ( Zavallı kardeşim, küçücük 
yaşında dertli olmuştu. ) Merale.landım. 
Ellerim titredi. Bir şey soramadım. Hik. 
met: 

Annem bayıldJ 

dedi. Odaya koştum. Pencere kena· 
rındaki kısa kerevete yatırmışlardo, Nimet 
ablam, büyümüş gözlerle, konsolun üze. 
rinde yanan isli lambanın fitiline dalmıştı. 

Behice, elinde bir çinko tas, hastanın 

alnına su vuruyordu; Abdüllatif Beyin, 
kabarık saçları a k pak annesi, 
kolonyayla bileklerini ovuyor; Abdüllatif 
Beyin çok yaşlı babası, bi~ ~aşık sapile 
birbirine kenetlenen dişlerını aralamağa 
ve •ıi'zına su akıtmağa uğraşıyordu. 

Odanın tam ortasında, yemek sofra
sı kurulu le.almıştı. Ayaklarımın ucuna 

basarak yaklaştım. Titriyerelc., korkarak, 
kısık kısık sordum : 

- Ne oldu anneme? 

Behice'nin zayıf yüzü büıbütiin uza• 
mış , ırözlerinio altı büsbütün morar· 
mışh. 

- Gene senin yüzünden, Niyazi •• 
dedi. Ve ağır a&-ır anlattı. Zavallı 

annem, benim bir işe yerleşebilmem için 

tam «7 Salı» oruç tutacakmış. Bu, Ü~Üo· 
cü salıymış. Bugün, açlığa bir de Çama· 
şır yorgunluğu katılınca, işte böyle, sof. 
ranın başında birdenbire bayılıveroıiş. 

Kerevette baygın yatıy<>rdu. Dudak· 
!arı mosmordu. Yüzü le.ara sarıydı. Ya. 
oakları birdenbire porsumll§ ve büsbütün 
buruşmuş gibi geldi bana .• 

Yumruklarımla, batan gözlerimin san· 
cısını uğuşturmağa ialışıyordum. 

Sonra, eski balkonun paslı demir kor• 
kulutuna baıımı yaslıyaralc., uzun bir za· 

man ağladım. 

• • • 
EveL. ne yapacaktım? Bu, günden 

güne göçen kadına 7 Salı oruç tuttura
cak mıydım? Peki .. sonra ne olacaktı ? 
Gerçekten bir işe yerleşebilecek miydim? 
Kısa bir zaman, kendimi bu sevırili ka· 

dın1n manevi İnanışına uydurmak istedim. 
Olmıyacak yerlere baş vurdum. Hayır! 
Yer demir, ırök bakır ... 

Kararımı verdim. 

• • • 
Bir akşam, yapma bir sevinçle gittim 

ev9 ... Annemin, kardeşlerimin kollarına 
atıldım. Boyunlarına ,arıldım ve müjde

ledim: Anneciğimin duaları, oruçları ka· 
bul olunmuıtu. işe yerleşmiştim.. Yakın 
viliyetlerin birinde bir seyyar satıcılık 
bulmuştum. 

Nimet ablam, dalgın dalgın dütünü

yordu. Bebice'nin, annemin gözlerinden 
sevinç yaşları boşanıyordu . Ben de •ğlı· 
yordum. 

Yokuşun başındaki apartımarıın rad
yosunda şimdi hoplatıcı bir fokstrot 
vardı. 

Annem hem gülüyor, hem ailıyor ve, 
anlatıyordu. 

Benim bir işe yerleşebilmem içim «7 
Salı» orucuna başlamakla kalmamış. Gün· 
!erce evvel, Galatada, Yeraltı camiinde 
Knr'an açmış. Orada, Yeşil örtülü bir 
rahle üzerinde, meşin kabı yaldızlı bü. 
yük bir kur'an dururmuş. Muradı olanlar, 
Yeraltı camiine gider, yeşil örtülü rahle. 
nin önünde diz çöker, beslemeyle, meşin 
kabı yaldızlı büyük kitabın yapraklarını· 
her yaprağındaliil.ihe illillah diyerek • 
çevirirlermiş. Sonra, murat yerine geldiği 
ırün, açık bırakılan le.itap sidilir, 
kapatılırmış ... 

Meier küçük Hikmet bile evde ap· 
tesl~r alıp Kur'anlar açıyor, yaıinler oku· 
yormuş. 

Çamaşırlarım katlanıp dev4irilir, ga
zeteden bir paket yapılırken kendimi to• 
tamadım. Boğula boğula ağlamağa bar 
!adım. Neye ağladı&'ımı ıoranlara oydu· 
racak yalan mı yoktu! 

- Sevgili anneciğimden, kardeşle· 
rimden nasıl ayrılaca&'ım?I 

Tahall Benim evden ayrılışıma hep
si de adeta memnundu. Beni çok seven 
annem bile_ Hakları da yok muy<'u ? 
Küçücük bütçeden koca bir bo&-az ebl· 
lecekti. Sonra, böyle düşündü&-ü111 için, 
kendi kendimden utandım. 

[ Devamı var ) 
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buatı için bir A 1 manya daki ve diğer kı-

talard:ıki komünist silrpriz te-şkil et-

sene beraber yaşadık: bir erkek 
yüzü gördüysem Allah bana ne 
isterse yapsın. Ben yalan bilmedm 

d' bu ev e nhlum· bu kadar nne ır • 
~a , 1 k aptım benı namusumla çaça 1 Y ' 
bütün lzmir biliyor" 

_ Hakkın var mama .. 
_ Peki o vak'a ne iınjş oğ

lum ? 
- Efendim lsmail ağa tütün 

kaçakçılığı yapıyormuş. Karşısı~a 
00 yedi reji kolcusu çıkmış. Tu· 
tünleri elinden almak istemişler" 

Koca karı hiddetle feryadı 
bastı: 

- Yermezi .. 
- Vermemiş!.. 
_ Ne yapmış?. Hepsini öl· 

dürmüş mü?·. 
- Hayırl. Acımış da yarısını 

öldürmüş, yarısını yaralamış, yarısı 

kaçmış ... 
_ Vire!.. Eksi karafaki apo· 

ma dikilseniz bana yine mani ola· 
mazsınız. Bu mal gidiyorl .• 

Son kelimeleri kendimden re· 
çerek, galiba yüksek sesle söyle. 
miş olacağım ki meclisin kadın!• 
erkekli azası hep bir ağ-ızdan bag-

memiştir. Çünkü R ı I' ki a le y h t ar( arını 
haftalardan beri omanya ı'le bır 1 e Hitler'e bağlıya 

b ılecek ve yeni nİ· Almımya'nın Tür· zama istinaden ku 
kiye üzerinde taz· Rusya' ya rulaca l< Avrupa 
yik yc1pmakta ol- sulburıun teessü 
duğu mahlmdu. T ıoünü kolaylaştıra-

rıştılar: 
1 

o Balkanlardaki u· aa rruza c .. a bır hareket 
? keri harekatın a · olarak telakki e· - Nereye .. b 

dığı cereyan u G • dilmektedir. - Tireye... eçıyorffiUŞ 
•1 t' tazyiki teshil et· Almanya 5

0 
.... Hayret umumı eş ı: ., 

Tireye mi?. miştir, G?lzeteler, Alman - Türk muahedesi get ordusunu 
- Sen Rın, sen Necip ~e Jngilterenin bir B lk l d Al 

1- müttefikinin Al· a an ar aki man cena- bir ayda tasfiye •en Saffeti.. Üçünüz de bana a· h h • / b • 
k. ce yarısı· manya i 1 e bir ını ımagege matu ır edebilir mi ? Zlmsınız ... Hem va ıt ge • h k t. 

d tu dostluk muahede- nevı setir are e ı Daily Tdg-rap· nı iki saat geçti. Hakkıyı os 

Bebi ile artık yalnız bırakmalıyız. si imza 1 a m ı Ya teşkil . ediyormuş· h'ın diplomatik 
Bebi _ Erken daha yavrum" mecbur kalmasını tabiatiyle, tees- maharriri yakında patlaması mubte 
Hakkı _ Vallahi ağabey; ha· ıürle karşılamaktadırlar. mel görünen bir Sovyet·Alman bar 

ni billahi meclisi bozma.. Fakat gazeteler, müzakerelerin bi hakkındaki n_oktai nazara işti-
- Ôyle değil Hakkı; artık cereyanından lngilterc'nin rnunta- rilc ederek Almanyanın Sovyet 

Bebi ile başbaşa kalmalısınız. Bize zaman haberdar edildiğini kaydet. ordularını bir ayda tasfiye edebile· 
gelince; biz Treye gideceğizl.. mekte ve Büyük Britanyanın, Tür. ceğini tefahürle iJdiil ett iğini ha 

_ Şimdi mi?. ki yenin müşkül vaziyetini rnüdrik tırlatmakta ve önümüzdeki 3.4 haf· 
_ Şimdi vasıta yok; sabahle- bulunduğunun tebarüz ettirmekte· ta içinde buna teşebbüs etmesi 

mena.. dirler. Bu zorluk, Fransanın hezi- mümkün oldujunu kaydeylemek-. d h yin erken.. T 
Gelsin altı şışe a a.. _ O halde siz de burada ka· mete uğraması üzerine ürkiyenin tedir. 
Cümbüş dev m ediyor. lnce· tesJihatıoı tamamiyle ikmal edeme. Dığer taraftım Stalin Asvada· 

kalın saz takımı o zaman pek re- hnız... h m'ış olmasından n"'•et etmektedı'r. ki Sovyet arazisine çekilerek or· - Hayır kardeşim. sen ra a· ..., b' h f d 
vacda olan; S f Bununla .beraber lngilizler Türkiye- dolarını oldugu gi ı mu a aza e o· 

. k tına bak .. " Rıza, Necip ve 
8 

• d h bileceğini ihsas etmiş bulunmak-E,o ı·me inea gıne a f h. b ye imk.in nisbetin e arp malzerne· ete ıta en,, : tadır. 
Türküsünü çalıyor. Bizim ka- _ Siz benimle gelecek mi· si vermekten geri kalmarnışlardır. Muharrir, Hitlerin «kavgam» 

dınlı, erkekli arkadaşların hepsi siniz ? Londra gazeteleri muahedenin, adındaki kitabında müdafaa etti· 
de ayrı ayrı türkülerle çalgıya re- Rıza - Bu da sual mi ya bi· Alman iddialarının epeyce dununda ği akideye istinaden komünist 
fakat ediyorlar. Rumcalı, Türkceli, rader? Elbette geleceğiz. Ôylo de- olduğunu kaydetmekte ve Turki· aleyhtarlıiını kendi etrafında top· 

batti lransızca; ğil mi Necip? yenin mihvere iltihak etmek iste. lamağa çalıştığını zannetmekte ve 
ı• • l"' memesi dolayısiyle gösterdiği mu- bunu «Moskova aleyhinJe cibat» La şanson e 1 ını a Elbette... d Al l 

ff ? kavemtt yüzün en rnan arın mü- Hanı suretiyle başarmağı düşündü Zigi zigi zolli zigizigi zo - Öyle değil mi Sa et liyim davranmak mecbu,ivetinde •ünü tebuü
1 

etıirmektedi<. Hitle, ır l k.. ... k mansö _ Cehenneme kadar gideriz. b - tf '·t d" • 
v u e tlU O JO re O kaldıklarını te aruz c ırme... e ır. bundan sonra ec7er Büyük Britan· l Dördümüz birden oradakilere k d" t ld d • Şeklinde Avrupalı hava arın • Türkler. en ı opra arın an ya yeni nizamı kabul 'etmezse har 

biribirine karışmış halitası ne de vedi ederek çıktık. gitmeli ? Alman kıtalarınınb gkeçmesini müaı- bin idamesinden logilterenin mesul 
enfes oluyor? Galiba tombokto F.eee; şimdi nereye b·ııı·r ka,.. kün kılacak bir ü mün muahede- olduO.unu ilin edecektir. 1 Daha tren vaktine kim .,. j d - d o marşı bu olsa gerek... Bun arın ye konu masına a musaa e etme- Şayialar bir higle mi? 
arasında arnavutcah, arapcalı, boş· saat ;:y'i"~ oeç vakit açıkta kı 1ı. mişlcrdir. . b b 1 Dığ'er tar.titan gazeteler, bir n4'-calı, frenkceli •u maskaralık • ? Bununla era er ngiliz efkarı Sovyet-Alman , barbı" hakkındaki 11. ._ nan gecelerde nereye gidilir . 

eksik: umumiyesi, Almanyanın ınaluın olan •ayiaların, lngiltereye karşı yapı· hafe Sabahçı kahvesine... l d k k l k r - k" d ._ 
Meli more, tfıza mor~, . ·- usu üne sa ı a ara ur ıye en lacak taarruzu gizlemiye matuf 

fi, .. k;ı karom • Beyne eyd• k• ı• /Deflamı flar/ daha esaslı menf .. tlef elde etmek bir böyle olabileceğin; de bat.rlat · mo"r, tut alör fi zem makam... · · • · k · b 1 kt d 
ıstıyecegıne anı u unma a ır. uıaktadırlar. Bundan başka Kram· Hem meclisin bu müs.tesna i- l ı l l · 'k" 

1 nc'ırl'ık k·o·yu fudlolcuları A manya uu ta ep erı, 1 ı mem- lin'in Sovyetlerin zirai ve ikisadi bengini seyrediyor, hem de şu sa· k d b il' · b d 

le et arasın a a ı ıca e en me· menbalarının Almanlar tarafından da kat, vefa, muhabbet ve merbu- d d b' t 

İncirlik köyü fudbol takımı seleler hakkın a ostane ır arz- bir dereceye kadar kontrolü hak· 
tiyet komprimesi koc. kar>y• dü. yu•n uluk•ılaya gide.ek 0 ,. fod· da fiki• taati edileceğini ıröste«n k>nda He•l •Ü•Ul .. taleple•l p•en· 
Şunüyordum. boJculariJe bir maç yapacaktır. hükme istinaden ileri sürecektir. •İp itibariyle daha timdiden kabul 

Bu kadın kim? d k' Sovget Rusgoga karıı taar· etr-it olma
11 

ihtimali de nazarı 
Orospuluktan çaçalıta yük- Mardin e çe ırge ruz baılamak üzeregmi,J . dikate ahnmaktadır. 

selmiş bir mablak... mUC&defeSİ Berlin - Ankara muahedeai, Timea'in diplomatik muharriri lımail ağa kimdi?. Almanların Suvyetler Bir liii kar· ıunları yazmaktadır: Zamanın çapkınlarından bir Suriye vo Jraktan gelen çekir şışındakı talepleri ile de münaset· «Türkler, Almauların iddiaları 
zamparaf.. ge sürülerinin Mardinde büyük ha· tar sayılmaktadır. . karşısında büyük bir mukavemet 

Aralarındaki rabıta?.. sarat yaptığı şehrimiz mücadele Bu :sabahki gaz.eteler Balkan- röıtermişler ve Almanlar bütün 
Din değil... istasyonuna bildirilmiş, müdür ':ay- larda dolaşan ve henüz teyit edil- istediklerini elde edememişlerdir. 
Biri müslüman, diğeri Hıristi· dar dün Mardine hareket etmış· memiş bulunan bazı şayiaları bil· Fakat karşılıklı idişarelerde bu· 

yan... yük başlıklaf altında neşretmekte- lunulacağı hakkındaki hüküm, Al 
Milliyet değil., tir. dirler. Bu şayialara göre, Almanya manların diğer bazı tavizler elde 
Biri Türk, biri Rum. Sovyet Ruiya'ya taarruz . et'?ek etmiye çalışacaklarını göstermek. 
Ya ne ?.. --, üzere bulunuyorlar . .. atti bır rıva· tedir. fr 

' 

rw·., 7'W JI. '"T ) ~1 b şı'mdiden Bununla beraber Türklerin in. Elcevap: Doat ao ası.. ı. ~ , -.. .. ,. yete göre u taarruz 

Bir dost sofrasına bir çaça başlamış bu:unmaktadır. giltere'ye karşı hattı hareketleri 
bu kadar bağlı kalsın!. 21 Haziran 1941 Bir Alman _ Suvyet harbini dürüstlüğünü muhafaza etmektedır. 

lsmail ağa öleli otuz beş se.n~ CUMARTESi mümkün gören noktai nazara gÖ· Lundra, f ürk ordusunun Alman· 

Mukabele 
bilmisil 

Al .nan ya da Ame
rikan konsolosluk
larını luı path 

Londra; 20 [ a. a.) - Beri in 
radyo~unun bıldirdığine göre, Al· 
man hükOmeti, Almanya'da ve İş· 
g.ıl altındaki arazide bulunan bü· 
tün A merikan kor solnstuidarinın, 
en geç 15 temmuza .kadar kapa· 
tılmuını emretmiştir. 

Vaşington: 20 [a. a.] - Al 
man ~adım Amnikan konsolosları· 
nın çıkarılması hakkındaki karara 
dıtir resmi Amerikan mahfillerince 
tıiç bir şey söylenmemektedir. 

Alnı.oyanın bu karşılık ted
birine ~evessü! etmesi bekleoi 
yordu. 

Rom a: 20 [a. a.] - Resmen 
bildirildığine göre, ltalyadaki Ame· 
rikan konsoloslukları kapatılacak· 
tır. Aaıer kan konsoıosları ve me 
murları nihayet 25 temmuza ka 
dar ltalyadan ayrılmı$ olacaK!ardır. 

Vaşington: 25 [a. a.J - ltal· 
yadaki Amerıkan kon~oloslu ... ları· 
nın kap1tılması üzerine Amerika 
nın da Amerikadaki bütiln lt:ıly•n 
konsolosluklarını derhal kapatma 
sı beklen ili yor. 

Almangadaki Amerikan 
konsoloslarını itham 
Berlin: 20 (a. a) - O; N. B 

nin bildird•ğine göre, Almanya 
daki Amerikan konsoloslarının 
geri çağırılmasını talep eden no
taya Amerikan mümes~ill .. ri aley 
hinde bi·çok evrakı müsbite de 
leffedilmiştır. 

Aj ıns diyor ki: 
«Alm •n Hariciye nezareti Ame 

rikan konsoloslıırın•rı devlete zarnr 
vere..:eği entri<aları ve me:nııô ıstıh 
baratJarı hakkında yığınıa veı.i ... a· 
lara maliktir.» 

D. N. 8 aj ın!lı müteaddit Ame 
rikn konsolosluk. memurlarının ad 
larını zikretmektedir. Bu meyanda 
Polonyadaki Amerikan kon .. otosu 
Alfred Klıfort 1939 sonbaharında 
ve 1940 ıJkbaharında Belçikanırı 
Polonyadaki baskonsolosu ile bir· 
likte Almanya aleyhinde casusluk
ta bulunmuf ve hukuki bir şifre 
ile Almanların Belçika, 'Hollanda 
ve Lüksemburga girişleri hakkın 
da raporlar vermiştir. 

Amerikadan Ortaşarka 
gönderilecek harp 

malzemesi 
Kahire 20 ( a.a ) - icar ve 

iare kanunu mucibince verilecek 
harp malzemesinin gönderılmesi işi· 
ni bir teşkilata bağlamağa memur 
Harimen, reisicumhnrun mümessıli 
sıfatiyle ve tayyareyle Kahıreye 
gelmiştir. Harimen Ortaşarkta do
laşacak ve Amerikadan boraya 
harp malzemesi sevkiyatmı haıırlı

olmuş; bu kadın hali matemını re Alman _ Tıirk muahedesi Bal· ların Tıirkiy~d!n, asker ve yahut 

fil: 1941 - AY 6 Gün: 172 Hızır 47 
h" ye mühim miktarda sivil ajanlar ge· manların Türklerden diğ't!r menfa tutuyor.. • "um·ı 10"'7 Haziran 8 lardaki Alman cenahını ımaye k "b" b bb d d bir 

... .;,;, · ş ,..irıne gı ı ır leş~ ü-.lerine mut atler koparmak hu~usu d t b Demek ki orospu a a l"l 1 2S ma: tuf b"ır nevı· setı'r hareketı te . .,. ıı a eşe . 

1 
Hieri 136<1 Cemu u evve l k k t · d · · d b l • h 

kalb vum••·· N · Mo•kova· a • mu aveme e ecegm en şüp. üse geçecek ermi ta min ederek 

yacadır. 

b l 
• kil dmektedir. etehlumb.

1 gayesı· he etmemekt'"'dı"r. AJm ... n p•op·toan· - l d k d" Demekki çaça da seve i irmış.. k 
0 

' 

6 

şoy e eıne te ır: 1 1

• b l"k bir "aça 1 B • ası ta ıatıyle. u mu •hed .. nın iın· ·• Türkler·ın mukavemeti, in : 1 
Ya karşı yapılaca ar ı t eb· d b' . b ~ şte se .. sen eş 1 T ı u No" betc'ı eczane de logıltereye karşı taarruza e"'ı . l 

aghyo,.I rece I Al n ord• a 14 anma""' a<amô d"eccde istis· giliılerin askerô muv.fla<iydle;i. S b b? La-~~------------ büs etmeden evve ına · e mar edece .. tir. · d - 1 
e e •• 1 t'k t E s· kt aelebitecek tehııkey nın erec~sine g-ore ya kuvvet e· 

Çünkü kendisine lsmail ağay• S f ame CZ8RB I ""' '" an • kmak· Daily He-.ld gaıetes; de Al· necek ve yahut zayıflayacaktır.,, hatırlattım. u met anın a .., 
l::::~(~~;- ~:;;~~~~d:::~:::::::::~~;a;r•~ı~m;a;s;u~n;bi;r:;v;az;i;y:e:te:=s:o::::::::::::::::::::=:::::::=::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: Ya,.bbôl. , '1 

:::d:a:~~:m::y~h~i~-acını du- T le durmadan devrı·aA lem 
~~~~~~r.:~::I~~~~~:~~;~ , ~~===============~========::;======~~~~~~~~a::~::::~~:~::=:~~~~~~~~~~~==· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vereceğim. 

Neden? l kt c-neş tutulınası bilhassa Sibiryada olarak sulamağa karar vcrmiştır. 850 beyg:r 
Çünkü, Allah taksiratımı af· 1937 de Moskovadan Kutup yolile Ameri· v:ca K:fkas;anının şiıııal~nd:n itibaren Sovyet kuvetiııdeki elektrik ile işliyen tulumbalar Me· 

fetsin, Kemer istasyonunda cröm· kaya oitmeğ'e muvaffak olan Sovyet tay· kl d tanı olacagın an orada tedldkler ri,. nehrinin sularını yükseklere çıkarnak 850 • • 1 d b k topra arın a S .,. 
düiüm sevda bu gece ansızın bort· · · Michel Gromov, geçen er e azı me • h 1 • ba•lannııştır. • ovyet fen akade· hektar eraziyi ıska edecektir. Tulumba terli· yarecısı M k ıçın aıır ıga -w • b • ladı. tep talebeainden bir mektup almıştır. e .ktup· •. b . k beyetlerı u ı.ıe memur etmiştır. batı bir buçuk milyon levaya mal olacaktır. k d - d ttı ten mısı ırço t 1 78 

Ben de bir çaça sevmemiş· ta Moskovadan kalka.a un~ay~ ev.e. k Güneşin ta• tn um•;• · 127 nniye llu tulumba tertibab sayesinde Svdeng.ad ha. 
miydirn?.. sonra karaya inmeden gene os ovaya ınme sürecektir. Bu müdldet kıtar ında birçok yerler valisinde ıeniş mikyasta pamuk zeriyatı yapı-Eaıineye, Tireli Kuyucu kızına kabil olup olmadığı soruluyordu. tamamile karanlık 

0 
aca ır. lacaktır. 

verdiiim ıöz ne oldu?.. b • k b'ld' Gromov buna verdiği cevapta bulisaten • 
diyor ki: « Böyle . bir bava aeya. atı a. ı ": 

Kendi kendime soruyorum: Yalnız bunun için hususi tayyare ınşa edılmesı 
- Ben bir alçak mıyım?, lazımdır. Tayyarelerin sürati arttıkça kated~· 
- Hayırf.. cekleri mesafe azalır. Bunun için bom süratlı, Sarhoşluk bu· arabacılık de. d b"l le b' t yare 

V•1 ' hem uzun mesafe kate e 1 ece ır ay 
il \ti... · - t' te 

l yapılması liıımdır. Bu tayyarenın sura ı saa çimden aktör kesildim. Bir k'I t 1 1 d d Vasati olarak 250. 300 ı ome re oma ı ır. ram artisti edasile, sahnede rol 
yapıyorum: Böyle bir tayyare ile Moskova • Alaaka • 

H Nevyok • Paris • Moskova seyahati yapmak - ııyır aziziın, bayırl •. Sen b J b·ı B a 
bir alçak olanıazsınl •. Sen unutma· kabildir. Başka yollar da u una ı ir. u ~ey • 
d "t k. bat 80. 90 saat sürecektir. Bir, yahut ikı se· ın; 

0 
e 

1 
yedi, •ekiz, dokuz, on ·ı e b l · d riilem se-

adet nam11ssuz kahpe! u ne sonra tayyare ı _e_ .m_ r. a esı~ evm 
nuttordularl.. Vazifeni ;:p~:~,:ın.~ yabati yapılabileceg101 umıd edıyoru • 
Durma dostum, durma.. V uife • 
her şeyden mukaddestir!. ..,-----.1~--.I 21 EylQl 1941 de fÜ· 

Ey kainatın bitmez, tOkenmez Güneş tutu ması neş tutula~aktır. Bu 
•nrelleril .. Hepiniz birl91ip karşı· münasebetle her tarafta fenni tedkıkler yapı· 

h vzası Kafkasyanın başA 
Bako petrol a ııca potro1 hav-

zası olan BakQnun Şorahan tarafında öteden-
b · t b'A 1 k beyaz neft çıkmaktadır. Şim. erı a ıı o ara 
di 500 metre derinliğinde .Yapılan J>urıu ame
liyatı neticesi olarak yenıden beyaz neft ta
bakaları keıfedilmiştir. Son derecede kıymet. 
tar olan bu maddenin çoğalması Baka petrol 
havzasının ehemmiyetini bir kat daha arhra· 
caktır. 

Bu garistan a 
sulama i i 

iami ile Svilen~rad 

• Bıılwar hüktlmeti, Edir· 
ne civar10-:laki Coari 
Muetafapaşa, fİmdiki 

havaliıindeki eraziyi auni 

• 
B ulgaristanda · 
tutun ekimi 

Bulgaristan şimdi Av
rupanın en büyük tü· 
tün müstahsili memle-

lekeli olmuştur. Avrupa en iyi cins sigara tü· 

tünü cinslerini yetiştirmekte olan Makedonya 

tle Garbi Trakya şimdi Bulgaristanın idaresi 

altında bulunuyor. Yunan Trakya ve Make. 
donyası senede 40,000 ton tütün yetiştirmek
tedir. 

Eski Bulgaristandaki tütün zeriyatı son 
. . • 1· tt 1 ve bu auretle senelerde ıkı mıs ı ar ırı mıf 

Tüt-" zerine . t 'b l 80 000 tonu bulmuıtur. u 
ıs ' sa . . k rJerde timdi gayri müaait sayılan • bır ço ye 
tütün yetiftirilmektedır. 
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He.va hücumları 
ve s ·nir harbi 

( Baştarafı ikincide) 
Siz ancak muhıt-lıf zamandı teK<'rrur 
eden ve her biri, bir d11kikttdan 
daha nz bir müddt>t süren 
1arfında h ~kiki tehli .. eye 
kalınışsınızdır. 

aııl ır 

maruz 

Bıı nokta liıerinde i~rarl.ı dur 
mak lazıındır. Çunkü insan, bom 
bardırnan tayya esınin . g't'Ç;rchği 
muhtelif sııfhalar ve onun haıd .. i 
vaziyeti hakkında tam bir malGm1t 
sahibi olır.azsa b.ışmın üzerinde 
her an bir bornb • ıın p.ıtlaması ih 
timali olduğonu kolayca tahayyül 
ve t tSavvur edebilir. 

Farzdelım ki açıkta bir yerde 
bulunduğunuz bir s rada halfa işa· 
retiııi duydunuz. E. ... seri ahvalde 
sığ'ınabıleceginız munıısip bir yere 
gı.iebılmek ıçın bol bol vaktiniz 
vardır. Tehlıke devresinin henüz 
b 1şlamam ış oUıığurıu bılerek sığı· 
nııcııgırıız yere suratle yürümıye 

başlarsınız. • 

Mamnlih daha siz yolda iken 
tayyarelerin gürult•ilerini, civara 
daşen bomba seslerini veyı.hut yi 
ne yakınınızda tayy .. re dı-fi t 1pla· 
rının gurledigıni i~itecek olur,nnız 

tehlikeye m rıız buluııduğuırnzu 

anlar.-ınız. Bu gibi v ı1iy.-tıerde sı 

ğ'ı ıabilecelt("İ ıız her hangi bir yere 
gırip kabılse Zt'mınrlen daha al 
ça<. sevıyelı bir nokta bulup ora
ya yatm;ılısıııız. Ben kentli h .. s~bı 
ma hir h ıva hücumu ı-sna~ında 

mahfuz olrnıy ııı bir bina içıııde 
huhınm'lktan.;ıı !>ir yol kenttrırıda 

ü .. tü ııçıı. bir hend-k içinde bu 
lun nayı tercih e ierim. 

• Devamı var · 

Vitaminler 
- Baştarafı ikincide· 

çok sari ha-talıklara sebebi\ et 
vermi~ olan vahim hir m .. razdır. 
Bu hastalık, az tclze et ve az ye 
şil sebze yeıırııe$inclen ileri srelir. 
Hu hastalığın a•azı şunlard ır: Sık· 

ı .. tin azalması, çehrenin solına!ıı, 

yürek çarpıntıları , dişlerin dökül· 
meı>İ, maf,.allarda ağnlar. ~inirlılık, 

acıya ve izt.raba fazla has~a-.iyet 

ve saire. 
SKorbit hastalığ,ında ye.,~cek 

yemekler, kümes hoıyvanları ciğer 
Jerı, lirouıı, pvrtdkal, domates laha
na, marul, muz, pastörize edılnıe 

miş süıtur. • 
8ır saat 100 derece hararetıe 

kayrı .. mış lahanalar C vitaminıııin 

yüzde dokı.anını kaybeder. Kon· 
danse ve yahut toz haline getiril
miş olan sütle beslenen çocukların 
gunlük yemeklerine portakal ve 
limon suyu ilave etmek tavsiıesin· 
de bulunulmasının sır ve bi ... meti 
budur. 

D vitamininin evsafı 
O vıtamınıoe AntiraşıtıK vıta 

min <le denir. ~emi~ h.htalıı..Jarı, 
kemiklerın gayri tclbii bir surete 
kireçlenme:.indcn ileri gelır. 

Bu vitamın yağlarda, Hındis
tan cevizı ve bölık yağında bulu· 
nur. 1925 St!nesinde, guııe~in ve 
yahut U • V la obalarının Uıtr.ı· 
Viyolet şualarını çekmış bazı yı 
yt!ceklerde D vitaınınlerının bvl 
laştığı keşfedılmı~tir. Şu .. laııdınl· 
mış ınek veyahut keçi sutü, şua 
landırılınaınış olan sütten keınik 

hastalıklarına çok ıyi gehr. 

Ziirrigel vitamini : E 
f. vıt.tmini inbat ve zurriyet 

vitaminidir. Bu vıtamin az miKtar· 
da bulunursa kısırlığa sebep olur. 
Bıı vitamin, Halfa otunda, marul. 
da, bezelyeue, çayda, buğdayda, 

arpada, yulafta ve sairede bulu· 
nur. 

Bazı yağlar, inbat ve züriyeti 
kolaylaştırır. Fakat emzirmeyi ko. 
lavlaştırmaz. Yalnız arpa yağı hem 
züriyeti, heın de emzirmeyi kolay
laştırır. 

Alman matbuatının 
heyecanh yazıları 

- Baştarafı Birincide -
şularından hiç biri ini gayri mem· 
nun bırakmamış ve her defasında 
kazanmıştır. Türkiycnin lranla, Y u• 
nani tanla, Bulgaristanla ve Sov• 
yelle Birligile dustlulc. muahede· 
leri vardır. Türkiye lngi ttıre ile 
bir muahede nkdetmiş, Fakat bu 
sebepten Almanya ile bo~uş~a: 
mıştır. Türkiye bugün vazıyetını 

·ı hem tesbit etmiş ve Almanya 1 ~ 

Umumi harpte kerdisini tabıı olan 
l kJ Yanına k • J pa.rator u ar mer ezı m "hi ananevf . bulunan tarı ' 

sevketmış ·ıemiştir. Bu 
l k b . Jarını yenı J 

dost u ag 1 k t etmekle smet 
I ya muva a • • 

an_ aşma hük'1 neti yukarıdakı ba· 
İ rıonO ve b ı · · 

ettııl"ımiz u rea ızmın hi• mevzuo • . 
. b'r bürhanını vermıştır, yenı ı 
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Dahili müteaddit vantilatörlerle serin bir hale ifrağ edilen 

(AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvara Suvara 

9 BU AKŞAM 9 

Sezonda bile ender tesadüf edilen şaheser 
GLARK GABLE - MYRNA LOY'unu 

Yarattıkları ve günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

HARP MUHABiRi 
iLAVETEN: 

SergUzett fillmlerlnln sevimli kahramanı 
Meşhur çalgıcı Kovboy ( FRED SKOTUN ) 

PATLAYAN KURŞUN 
Bugüne kadar çevirdiği en güzel ve 
en heyecanh büyük sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz matinada iki film birden : 

1- Kanh Dava 2- Patlayan Kurşun 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Temizlik işleri hayva
natının bir senelik nal ve ka
yar ihtiyacı açık olarak ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Beher ayak nal'ın mu
hammen bedeli [40] ve beher 
ayak kayarlanmanın muham
men bedeli (25) kuruştur. 

3- Muvakkat teminatı -60-
liradır. 

4- İhalesi haziranın 27 
inci cuma günü saat on beş
te belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

5- Şartnamesi yazı işleri 

müdürlüğündedir. lstiyenler 
orada görebilirler. 

6- Taliplerin ihale günü 
muayyen saatte teklif mek· 
tuplarile birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilin 
olunur. 13- 17- 21- 25 894 

• iLAN 
Kanara 
Müdürlüğünde": 

1 - Kanaranın 941 yılı 
ihtiyacı için alınacak olan 
18000 kilo toz şekeri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Muhammen beher 
kilosu 48,80 kuruş olup mu 
vakkat teminat 658 lira 80 
kuruştur. 

3 - İhalesi temmuzun 4 
üncü cuma günü saat 15 de 
belediye encümeninde yapı 
lacaktaktır. 

4 - Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyt.nler orada gö 
re bilirler. 

5 - istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarile muayyen saatte be 
lediye encümenine müracaat 
lan ilan olunur. 

18-21-25-29 911 

İLAN 
Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden : 

Günün ve gecenin her 
hangi bir saatinde vııkubula 
cak ·elektrik arızalar mı berta 
raf etmek için mütahassısları 
mız sayın abonelerimizin em 
rindedir. 

Müracaat, f<olordu cadde 
sindeki şırket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telafonla 
yapılmalıdır . Arıza, asgari 
bir ücret mukabilinde azami 
sür'atle bertaraf edilir. 

18-21-24-27 912 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

Haziranın 20 nci cuma gü
nü saat onda fevkalade ola
rak toplanacak olan belediye 

meclisinde ekseriyet olmadı
ğından içtima yapılamamış 

ve belediye kanununun 68 
nci maddesine tevfikan top
lantı haziranın 24 ncü salı 

günü saat on beşte yapılma
sına karar verilmiştir. 

Sayın azaların o giin mu
ayyen saatte toplantıya işti-

rakleri ilin olunur. 930 

Kirahk Ev 
Reşatbey mahallesinde Sa

lih Bosna camii yakınında 
dört odalı ve bahçdi bir ev 
kiralıktır. Kiralamak istiyen
lerin BORSADA İzzet Ger
çekere müracaatları. 

21- 24 929 

Karaisalı 

Müftülüğünden: 
Resmi mühür kayıp olmuş

tur. Tadilen yenisi yapılaca
ğından eskisinin hükmü ol-
madığı ilan olunur. 926 

BUGÜN 

TÜRK - ALMAN 
DOSTLUCiU 
(Baştara/ı Birincide) 

tın ihtimalları biraz daha artmış 

görilndilğü halde giln geçtikçe 
vaziyet vuzuh peyda etmeğe baş· 
ladı. Bilhassa Führerin Milli Şefi
mize gönderdiği mesajlar, Ebedi Şe
fimiz Atatürk hakkında bütün Tiırk 
milletinin memnuniyetini mucip Oa 

lan bir tarzda samimi ve doğru ko
nuşması vaziyeti oldukça aydınlat· 
tı. Bundan sonra her geçen gün 
Almanyanın Türkiye ile eski, ina· 
nevi dostluğu tekrar ihya etmek, 
iktisadi münasebetleri yeniden dü· 

zeltmek arzusunda olduğunu işaret 
ediyordu. 

işte karşılıklı bir arzunun, iyi 
bir niyetin, eski bir arkadaşlığın ta· 
bii ve mantıki bir neticesi olarak 

da bu Türk • Alman dostluk mu
kavelenamesinin İmzalanması im· 
kanları hasıl oldu . 

Hiç şüphe yok ki bu dostluk 
mukavelesiyle Milli Şefimizin yük
sek ilhamları ve direktifleriyle ça
lışmakta o lan Cil\nhuriyet hükOme
tinin açık, samimi, sulhsever ve 
ayni zarrıanda hiç bir zaman, hiç 
bir ~erait altında boyun eğmeden 
Türk milletinin is ti klalini, Türk va
tanının mül ki tamamiyetini müda(a· 
faaya azmetmiş bulunan kat'i ve 

azimkir siyasetinin bir eserini da-
. ha görmüş bulunuyoruz. Hiç şüp

he yok ki «Türk • lngiliz ittifakı
nın Yakıo şarkta bir sulh ve em
niyet zemani teşkil etmiş olması 

gibi Almanya ile yapılan bu dost
luk mukavelesiyle de hem kendi
mize, hem müttefikimize ve hem de 
dünya sulhuna en esaslı ve en bü
yük kıymette bir muvallakiyet te-
min etmiş oluyoruz. 1 

Maamafih bu eser yalnız Tür
kiy• için değil Almanya için de bü· 
yük ve tarihi ehemmiyeti haiz bir 
anlaşma ol.muştur. 

Netekim mukavelenin Alman. 
yada yaptığı akisler ve uyandırdı 
ğı sevinçli, heyecanlı hissiyat ve te
zahürat da bu hakikaıı sarahatle 
ifade etmektedir. 

Şu halde bu ifadelerle şu ne
ticeye varabiliriz ki; Türk milleti
nin büyük milli Şefimizin etrafın
da yaractığı ve yaşattığı milli bir

lik ve bütünlük ve milli Şefimizin 
yüksek görüşlerile hareket eden 
cümhuriyet hüktlmetimizin reaJist, 
sağlam, her şeyden evvel ve 
hor şeyin üstünde milletimizin 
müttefiklerini gözeten siyaseti şim· 
di bir defa daha tahakkuk etmiş 

ve böylelikle de büyük Türkiyenin 
dünya politikasındaki muazzam ro 
lü. ehemmiyeti ve manası bütün 
dünyanın kafasında ve gözünde 
bir şimşek gibi p.rlamıştır. 

BU AKŞAM 
Fevkalade zengin bir program tertip ederek 

iki büyük film birden sunuyor 
I 

Mevsimin en bükük muvaffakiyeli •.• Sinemada şimdiye kadar 
çevrilen en güzel hissi ve acıklı film ... Emsalsız zenginlik 

~ Hardi Baor, Viktor Francen, Anna Dukjaj ~ 
Gibi Uç büyUk artist tarafından yaratılan 

• ır A\IPlrll<tlll™l lllA\IDll~ . • 
il 

Filimcilik san'atının en bügük zaferi •.. Şimdige kadar 
çevrilen TUrkçe söz.lü ve şarkılı /ilimlerin en güzeli 

ÜLNAZ Büyük Şark 

F 1LM1 
SULTAN 

• 
PEK YAKIN DA: 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

Matematik Dersi Veriliyor 
Arzu edenlere riyaziye dersi verilecektir . lstiyenlerin 

ga"ıetemizde (O) rumzuna müracaatları. 17-18-19-20-21-22 

, __ _ • 906 

1 
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imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YAVEROGLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Be•lm Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. '. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarıınıası husu
sunda sayın okuyucu ve mUtterllerlmden aldıAım yüzlerce mektup ve 
yapılan •ifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifadelenmesinl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla ısımıerlni yaz
dırmalar_ını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru• göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

- - - - ~4 - -~ '":"""" -

21 Haziran 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal lıe Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu lspa~ 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder. 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucu•luk ve ıür,atle 

hazırlanabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü• 
kemmel eserile mutfo klarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 + Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi : 1915. 

·Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'nın 
VASi SALONUNDA 

Bu Akşam iki Güzel Film Birden 

I 

Nefesleri kesen bir fırtına gözleri fırlatan bir kAbus dilleri 
tutturan bir korku gönülleri bağlayan bir harika şaheseri 

FEDAi KAPTAN 
il 

Türk müziiinin en nefis parçalarile süslenmiş meflsİ· 
min e n güzel Türkçe sözlü ve şarkılı filmi 

MEMIŞ 
Halkevi 
Reisliğinden: 

Amerikanın Kolimbiya Üni
versitesinde fahsiı etmiş olan 

Kiralık Yayla 
Yurdu 

Bürücek yaylasında mer· 
hum Abdurrahman Ali be

yin evi kiraya verilecektir. 

Talip olanların BUGÜN 
Matbaasına müracaatları. 

Yitik terhis teskereleri 

• 

Gazi terbiye enstitüsü öğ

retmeni Ama Bay Mithat Enç 

tarafından evimiz bahçesinde 

21/6/941 cumartesi günü sa
at 18 de halkımızı alakadar 

eden mevzuda bir konferans 
verilecektir. Fırsattan istifa

de edilmesi ilin olunur. 
931 

Saflık otomobil 
• 38 modeli bir adet az 

kullanılmış ve radyolu pakard 
ile yine 38 modeli bir adet 
eyi kullanılmış bir Şevrole 
satlıktır. Talip olanların Mer
sinde posta kutusu 149a mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Yunan harbinde 16 alay. 
1 nci taburdan aldığım ve 
Kürdistan isyanında Ankara 
Sivas hattı fenni inşaat şi· 
mendüfer tabur K. aldığım 
terhis tezkerelerimi kayıp et
tim. Yenisini alacağımdan es
kilerinin hükmü kalmadığını 
ilan ederim. 

Adana Çavuşlu İnnaplı 
K. Mustafa oğlu Halil 
D. 316 928 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Kızılay ulucami caddesi istiklal lık Okulu karşısındaki 
muayene• benesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

• 

1 


