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Reisicumhur lımet 1nÖnü, ayın 20sinde 
busll5i trenlerile Ankara'dın hareket et· 
mişler ve Y alova'ya ıritmişlerdir. Milli 
Şefimiz Yalova' da bir müddet istirahat 
buyuracaklardır. 

Dediğimiz çıktı 
Yazan: CAViD ORAL 

Bir senedenberi bu siJtunlar· 
da müteaddit defalar bahs· 

etmiıtilc. Fakat pek az ih~imal ve
renler olmuıtu. Çünkü bır çokla
rının fikri ve kanaatı Almanyanın 
iki cephede harp etmek istemiye
ceti merkezinde idi. Halbuki bizse 
Almanyanın lngiltereye bir istila 
teşebbüsünden evvel Sovyet Roı• 
yaya taarruz edeceğine inan· 
mtttılc. Ve bu hususta serdettij'i· 
miz mutalealarda şunlardı : 

1 - lnrilterenin istiluı artık 
güçleşmiştir. 

2 - Almanya arkasında Sov· 
~et kuvvetleri beklerken herhangi 
büyün askeri bir harekete geçmi
yecektir. 

3 - Bu harp bir mul.avemet 
harbi .ıekliui almıştır. 

4 - Bu mukavemet harbini 
hazırlamak için Almanya bir taraf· 
tan Atlantik muharebesine ve in· 
rlltere ile tayyare mücadelesine 
devam ederken diğer taraftan da 
Okranyamn ıreniş menbalarına el 
atacaktır. 

Bu tahminlerimiz Giridin zaptı 
ve Almanyanm şarki Akdenize 
hikim olmasını müteakip tamamen 
tahakkuk edecek bir şekil alır gibi 
olmqtu. 

lıte bir J..ehanet olmayan ve 
hidiseleıin seyrinden aldığımız 
intibalarla üzerinde durduğumuz 
ba tahminlerimiz bugün artık ta· 
hakkuk etmiıtir. Dün sabahki 
Radyo haberleri, Alman devlet 
re&.i Führerin ordularına bir be· 
yanname neşrederek kendi emni
yetleri için Alman, Romen ve Fin 
kıtalarının Sovyet arazjsine karşı 
harekete reçtiklerini bildirmiştir. 

Artık dündenberi dünya tarihi
nin şimdiye kadar kaydetmediii çok 
büyilk ölçüde bir muharebenin ilk 
günlerini yaşıyoruz. . . 

ÇOnkil Almanya gıbı muazzam 
bir devletle Sovyetler gibi çok nü
faılu iki kara devletinin çarpııma· 
sı hakikaten fevkalade bir hadise· 
dir. Vakıa ba hadisenin tarihte de 
bir benzeri yok değildir. Napolyon· 
la Çarlık Rusya arasındaki mücade
le de bunun bir eşidir. Ancak ne 
o rünkil vaziyetle ba,.ünkü vaziye-
yetl ve ne de bugünkil harp Jarl• 
lariyle o rüokü muharebe vasıta

larını mukayese etmek. imkanı yok· 
tur. Modern harp eıkı muharebe· 
lere nazaran hem teknik ve hem 
de eleman bakımından bambaş
kadır. 

Bu itibarla henüz bqlunlf olan 
Hitler ve St111in mücadel.,ini Na· 
polyon ve Çar Aleks~dr mtıc~d_e· 
letioe kıyas ederek mutalea yurut• 
mek dofnı olamaz. Zira Führe!in 
burün elinde mevcut olan vesaıtle 
ve Avrupadaki durumuyle Napol
yona nazaran elinde büyük avan· 
taiları mevcuttur. a • 

Sonra Almanyanm asken dı
~ipliu, teknik, t,ane'1iyat, iyi ku· 
manda heyeti bakımlarından da So.v
yetlere faik olduğu iddia olunabı-
lir. Vakıa Sovyet ordusu da her 
halde ihmal edilir bir kuvvet ol-
masa rerektir. Fakat bu kuvvetin 
ölçüaünll ve derecesini bilmediği· 
miz. için harbin neticesi hakkında 
1imdiden bir fikir beyan etmek he
n(iz. erkendir. 

Yalnız bir cihet varki; o da 
harp ıtratejisinde çok realist oldu 
tanu iıpat etmiş olan Almanya yu
karıda zikrettitimiz bu bariz va· 
sıflarına güvenmemiş ve muvaffa· 
kiyetlerine inanmamış olsaydı böy 
le muazzam bir teşebbüse geç· 
mezdi. 

Onuııiçin diyebiliriz ki; 22 ha 
ziran pazar rünü dünya tarihi ha· 
luaundan yeni bir dönüm noktası 
olacaktır. Her halde bugünden iti 
bvkl• dünya hadiselerinin alacaiı 
1~ i ve hadiselerin seyrini çok 
dıkkatle, çok merakla ve çok he· 
yecaola takip etmek karşısında 
bulıınıoyoraz. · 

Fakat ıimdilik dikkate şayan 
nokta; bu Alman-Sovyet muhare· 
sinin Amerikada ve lnrilterede 
uy~ndıracatı akislerdir. Hiç ıüpbe 
e dılemez ki; Sovyet Rusya ya kar• 
~1 bu taarruz hareketi kapitalist 
naemleketlorde pek de fena kar.ıı· 
l~nmıyacakbr. Hatta Almanya le· 
bındo sempati uyandıracağı da tah· 
mln edilebili.r. Lakin bu sempati 
ve bo realıte He şimdi yazif esi 
•nlaşılmı.ı 0~ao Hes'in Londraya 
uçqunun muıbet neticeleri çıka· 
cakmı dır? Daba açıkcaıı bu Al· 
man·Sovyot mücadelesi lnriltereyi 
Almanya ile bi l L r an &Şmata mı yoa.· 
H Sovyetlerle bir ittifaka mı sev· 
kedecektir? Şu &'Ünlerin on eote• 
nPD mevzularının batında l'•len· 
ltrdeo birlıi_ do JOphHlz ld ba m .. 
MltdJr. 

SOVYET 
TüRKiYE 

- ALMAN HARBiNDE 
BiTARAF KALACAK 

~am• hasara ô"rama- l B. M. Meclisi 
Y ' Y. • Yerın TUrk·Alman enl•9 

dan I• Qoaı edıldı ma•11nı mUzakere edec~k 
Y Ankara 23 (Hususi nıoha~ırı: 

Kahire : 23 [ A.A. ] - Vişi nıizden) - T~rkiye Cum~urıyetı 
·1 Aloıan Rayhı arasında ınıza ~-

kıtaları Hür Frans1'~ların girme- dUen aıuahedenin tasdikine daır 
sinden önce ıehri terk ettikleri kanun layihası ve merbutu muahe-
için son muharebelerden Şam za. · de bugün öğleden evvel toplanan 
rar aörmemi•tir. Hakiki muharebe Hariciye Encümeninde müzakere 

• ..., b edilmiıtir. Encümen, bazırladıiı 
ıehrin 15 kilometre cenu unda mazbatasıot Meclis umumi heyeti-
olmuştur· Vişililerin Şamın şima: ne tevdi etmiştir. Layiha çarşam-
linde haari mevzilere çekildiklerı ba ~ünü meclis umumi heyetinde 
belli dejildir. Mllttefikler sabild• müzakere edilecektir. Bu münue- • 
Sayda ile Damar arasınd• yarı b.tle bası hatiplerin söz alarak 

be1anatta. bulunmaları muhtemeldir. yola varmıtlardır. 

Alman hücum botlarından bir kaçı 

İngiltere 
Rusya'ya 
yardım 
edecek 

Çörçil " &taline 
batına gelecek 
,eyi ihtar etmı,
tlm,, diyor 

B. Çörçil harekatı 
dürbinle taki edi or 

Londra 22 ( A. A.) - İngiliz 
Başvekili Çörçil bu akşam rad
yoda bir nutuk söylemiş ve har
bin şimdiye kadar geçirdiçi mü· 
him safhaları anlattıktan sonra 
yeni safhaya geçmiş ve demiş
tir ki: 

Hitler Rusya'ya taarruz et· 
miştir. Bütün mutat hiyanet for-
malitelerine mükemmel bir tek
nikle riayet edilmiştir. 

Büyük Britanya Rusya'ya ya
pılabilmesi mümkün bütün tek
nik ve iktisadi yardımı teklif 
etmiştir. iki memleket arasında 
bir ademitecavüz muahedesi im· 
zalanmış ve meriyete girmiş bulu
nuyordu. Buna riayet edilmedi~i 
hakkında Almanya tarafından hıç 
bir şikayet serdedilme.~iıti. Al
ınan orduları yalancı ıtı~at per: 
desi altına bürünerek ıımaldekı 
beyaz denizden Karadenize_ ka
dar uzanan hat boyunca yıııldı
lar. Hava filoları ile Alman zırhlı 
fırkaları yavaş yavaş fa~at. s~ste· 
ınatik bir şekilde mevzılerını al-
dılar. O zaman harp ilan edil~e
den ve batta bir ültimatom bıle 
verilmeden Alman bombaları an· 
sızın ırökten Rus şehirleri üzeri
ne dolu gibi yağmağa başladı. 
Alman kıtaları, Rus hudutlarını 
tecavüz ettiler. Bir saat sonra 
Alman büyük elçisi Rus hariciye 
nazırını ziyaret ederek bir gece 
evvel kendisine dostluk teminatı 
ve belki de bir ittifak teklif et
tiiini unutarak Almanya ile Rus
ya arasında harp halinin mevcut 
oldujııaa bildirdi. 

Bu ıa,.tl• fakat dUa boyak 

RUS 
ALMAN 
harbi 

şiddetlendi 
Baltıkta ve Kara
denizde Alman de· 
nlz kuvvetleri fa
allyete geçti 

Berlin 23 ( A. A.) - Resmi 
tebliğ: 

Şarkta kara ve bava ordula· 
rının K1Zılorduya. karşı verdiği 
muharebeler pJin mucibince ve 
muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Şarki Baltık denizinde hücumbot· 
larımıı Sovyet kara sularına gire· 
rek sahil muhal ansına memur bir 
ga11botla 5950 ionluk 4 düıman 
ticaret vapurunu batırmışlardır. 

Karadenizde hafif Alman - Ro
men deniz kuvvetleri bir keşif ha
reketi esnasında Sovyet uhiJ ba· 
taryalara tarafıodaa mavaffakiyet
si~ Lir surette hOcuma utramıştır. 

lng-iltereye karşı mücadelede 
denizaltılarımız şimali Atlantikte 
ve Afrikanın garbinde 26500 ton. 
luk doıman vapuru ba tırmışlardır. 
Hava kuvvetlerimiz de lngiltere 
civarında 10000 tonluk üç şilebi 
batırmışla~ ve iki şilebe büyük 
bombalar ısabet ettirmişlerdir. 

Savaş tayyarelerimiz evvelsi 
gece Taymis mansabındaki liman 
tesisatını, lskoçyada tayyare mey· 
danlarını ve cenupta askeri he
deflerı bombalamışlardır. 

Gündüz münferit lngiliz savaş 
tayyareleri, avcılarının himayesin
de Almanya üzerine akınlar yap-
mışlardır. Vuku bulan çarpışma
larda 14 lngiliz tayyaresi düşü
rülmuştür. 

Alman - ltalyan tayyareleri dün 
Tobruk civarında düşman mevıi
lerini ve iaşe depolarını bombala
mışlardır. 15 • 17 Haziranda cere-
yan eden Sollum muharebesinde 

bir mikyasta olmak üzere bütün 
İmıalanmıı muahedelere ve bey· 
nelmilel itimada karşı yapılan 
hakaret ve tecavüzün aynen te· 
kerrürüne şahit olduk. Buna da· 
ha evvel Norveç'te, Danimarka-
da Hollanda'da ve Belçika'da da 
şahit olmuştuk. Hitler,in cürüm 
ortağı ve çakalı Musolini de ona 
karşı aadakat göstererek Yuna-
nistan hadisesinde aynı mahiyet
te muahedeleri ve itimadı ihlil 
etmiştir. 

Bütün bunlar benim için bir 
sürpriz teşkil etmemiştir. Filhaki
ka ben B. Stalin'e baıına re1e
cek şeyi açık ve sarih bir şekil
de ihtar etmiştim . Onu da daha 
evvel diğerlerine yaptığım ihtar· 
lar gibi bir ihtarla ikaz ettim. Bu 
ihtarların istihfafla karşılanmadı
ğını ümit ediyorum. . 

Şimdi bildiğimiz hır şey var· 
sa o da Rus milletinin vatan 
topraklarını müdafaa ettiği . ve 
zimamdarlarının kendisinden ım· 
kin dahilinde mukavemet göster· 
mesini istedikleridir. 

Hitler kendisini kan akıtmak 
ve yağma etmek arzusuna doyma~ 
bilmez bir hırsla kaptırmış hır 
canavardır. Bütün Avrupayı aya
ğı altına aldığı ve muhtelif çir-
kin esaret şekilleri ile hükmü al
tında bulundurduğu halde buna 
kanmamıştır. Şimdi hunharlıkla 
tarhripklrhtı Ruıya'nıo v• ~y~· 

1• haJarıoa sokmak .. ti· 
nıo weo.., .. 
yor. Ç6rtil nutkllDA f6yJ• devam 

• 
Resmi 
Tebliğ 

Ankara 22 [ a. a. J -
Resmi tebliğ: Cumhuriyet 
Hükumeti Almanya - Sofi· 
yetler Birliği harbi dola· 
gısigle hasıl olan oaziget 
muvacehesinde Türkiye · 
nin bitaraf lığını illi na ka· 
rar t1ermiştir. 

Japonya 
ne yapacak 

Hükumet, bugün bir 
begannamegle hattı 
hareketini ilan edecek 

İmparator 
ae,vekllden ve ha
riciye nazır1ndan 
izahat aldı 

Tokyo 23 (a. a.) - Hariciye 
nazırı Matsuoka Japonyanın Berlin 
büyük elçisinden, Sovyet - Al
man muhasematının başladığı ha· 
berini alır almaz keyfiyeti impa· 
ratora bildirmek üzere saraya git· 
miıtir. Hariciye nazırı vaziyetle 
alakadar beynelmilel meseleler hak
kında imparatora izahat vermiıtir. 
Müteakiben Matsuoka hariciye ne· 
zaretinin başlıca erkanı tarafından 
akdedilen içtimaa riyaset etmiş
tir. içtima 10 dakika sürmüştür. 

Toplantıdan sonr1 . Matsuoka 
hariciye nezaretine gelen Alman 
büyük elçisi general Otto ile 90 
dakika görütmüıtür. 

Tokyo 23 (a. a.) Başvekil im· 
parator tarafından kabul edilerek 
izahat vermiştir. Yarın kabine iç
timaından sonra Japonyanın Avru· 
pa harbi muvacehesindeki hattı 
kareketi hakkında bir beyanname 
neşredilecektir. Buna intizaren hü· 
kOmet, ordu, donanma erlcinı da 
toplantıda bulunmuşlardır. 

237 lngiliz tankı tahrip edilmiştir. 
23 Haziranda Alman tayyare: 

leri lskenderiyeye hücumda bulun. 
muşlar ve limanda tahribat yap• 
mışlardır. · 

lngiliz savaş tayyareleri dün 
gece garbi Almanya'ya yangın ve 
infilak bombaları atmıılardır. Bre· 
men ve sair şehirlerde evler ha
sara uğramııtır. 

Kııılordu hava kuvvetleri, 
ufak tayyare filolarile şarki Prus
yada bazı yerler üzerine bomba
lar atmışlarsa da dikkate değer 
~asar volen bulmamııtır. 

etmiştir: 
Şimdi bu kana susamış şeri: 

rin makineleşmiş ordusunu yeoı 
bir boğazlaşma, soyruncoluk ve 
tahribat meydanına atması lizım 
geliyor. Şimdi zavallı Rus köylü
leri ile işci ve askerlerinin gün-
lük ekmeğini ellerinden alarak 
mahıüllerini yağma ve sabanları
nı işleten petrolü gasbetmeıi ve 
bu suretle beşeriyet tarihinde 
misli görülmemi.ı bir açlık husule 
relmesine sebebiyet vermek il• 

rası relaıiş bulunuyer. 
Çörçil, sözlerine devamla 

demiştir ki : 
Şimdi, lngiliz hükOmetinin 

kararını bildireceğim. bu kar•nn 
zamanında büyük dominyonların 
mutabık kalacakları bir karar 
olduğundan eminim, fakat bu ka· 
ran hemen şimdi, bir gün geçir· 
meden bildirmem lazımdır. Şimdi 
bir deklarasyon yapacağım. Fa· 
kat siyasetimizin ne olduğundan 
şüphe edebilir misiniz. ? 

Bizim bir tek hedefimiz var· 
dır ve o da şudur : Hitleri ve 
nazi reiiminin bütün izlerini ta~· 
ribe azmetmiş bulunuyoru~. Hıç 
bir şey, katiyen .hiç . bır ek~!! 
bizi bundan çevıremıyec 1 

• 

H'tJ •· çeteHitler'le ve yahut . 1 er an·ıe biç 
b • bır u:ıuv 1 

ıinden her ana" • teaıiyece· 
. milzakere ,_ 

bır uman • k ada çapııa-
tiz. :Biz H!tl•r Jek_;.~ mücadele 

i Naa.aıı:llMI 
ca ı:ı.b d m veya her devlet 
ecMP .,. a a · k • 

. rdımımııı:ı ~ör.co tır, Wıı:ım ya 



2 
BUGÜN 

1 Dilek eneümeD'ilttıı=ıe ıraı~or 1 

Türk Basın Birliğinden 
Neler Bekliyoruz? 

T

ürk Basın blrliii mıntaka him faydalar temin edecektir: (etinin devlet nakil vasıtalarında 
A - Anadolu ajansı, lstanbnl ( hava yolları da dahil ) göster.,.. 

k<ıngreleri bitti. Ankarada ceği kolaylık mümkün kılacaktır. 
1 k k 

. gazetelerine verdi"" ve 4-5 saat top anaca umumi ongrenın are- 5 ' « Gazeteci ıt vesikasını ibraz ede· 
t içinde bu gazeteler vasıtasiyle ls-

lesindeyiz, Mıntakalardakl gaze e cek her arkadaş, en kısa veya en 

h 
· ·ı · dil k tanbul halkına doyurabildiği dahili sa iplerinın ve gazetecı erın • · uzun mesafelerde gerek gidişte, 

d 
ve harici hadiseleri iç Anadolunun 

leri tespit olun u. kulağına 24, 36, 48 sa.atlık bir ge- gerek dönüşte yüzde 60 tenzilatla 
Bunlar umumi kongrede mü• seyahat edebilmelidir. • 

cikmeden sonra eriştireHlmek vazİ· D ı d nakaşa edilecek. ev et emir ve deniz yolların· 
Ankara ve lstanbul mıntakala· yetinden kurtulacak, kendisinden da bugün gazeteciye yapılan ten· 

beklenen vazileyi yapmış olacaktır. 
rı Basın mensuplarının dilekleriyle d zilat, iki ay için muteber biletler ( Bu gün ajansın büyük yar ı· 
diır" er mıntakalarda bulunanların 1 1 • üzerindedir. Bu da sıkıcı bir ta-mına mazhar stanbul gazete erı, 
l
'stek v.. ihtiyaçları bazı noktalar· 1 kım kırtasi muameleye tibidir. bayat havadisleriyle, Anado unun 
da birbirinden ayr lıyor. haber ihtiyacını tatmin etmekten Halbuki gazeteci, mesleğinin ica· 

Bir yılı doldurmak üzere bu- çok uzaktır. Bu gueteler mahdut hı dünyanın en cevval insanıdır: 
lunan çalışmalarımdan edindiğim taşra satışlarını umumiyetle diğer seyahatleri hadiselere tibidir. Bu 
tecrübeyle, teknik noks•nlar, ele· münderecatlarına borçludurlar. ) hadiseler hazan gazetecinin on da 
man yokluğu, is· ,_:,:::::::;:::.;:_::::., _ _::.::;~::.;.;;:,;._ ___ ....;. ___ ...; ________ , kika zarfında seya-

tihbar vasıtaları· y a z a n hat çantasını ha· 
nın kifayetsizli(i 1 zırlayıp trene 

yüzünden. Anado- R e ~ a t E n 1• s v ey a vapura 
(uda gazeteciliğin y atlama sını icap 

lstanbul ve Anka '------~---~"'!"--~~-~--"'!"~~-----a•-~ ettirir. 
radakinden daha güç olduğu. neti· Radyonun havadis servisleri • 

cesine vardım. de gayri klfidir. içtimai ve iktisadi bir kaç 
Birliğin bir mensubu , sıfatiyle b)- Anadolu ajansının bütün 

- kaba taslak ta olsa - tesbitine haberlerini alacak olan bu şehir 
çalıştı&'ım dileklerimin en başına, ırazeteleri, tabiidir ki çok çabuk 
taşra gazetelerinin ; içinde çalkan· inkişaf edecek, bugünkü seviyele· 
dıkları bin türlü yokluk ve zorluk· rinin fevkıne yükselecektir. 
tan )ı:,.men tahllsleri temennisini Bu inkişaf, iç Anadoluda da 
geçirdim. bir çok fikir elemanının yetişme· 

sine imkin verecektir. Gazeteler, 
bulundukları mıntakaları, ihtiyaçla· 
rile, derdlerile daha yakından ve 
hakikatlara mutabık olarak •ülun· 
larında aksettirmek fırsatını bula· 
caktır. 

Ajans, • lstanbul gazeteleri 

için çalışan bir müessesedir 

A nadolu ajansının vereceğin

den başka harici haber 
neşrinin hükümetce meninden son· 
ra, Anadolu gazeteleri tam mani
siyle sıkıntıya düşmüşlerdir. Bu 
ajans, lstanbul gazeteleri için ça
lışan bir müessesedir ve Anadolu 
ırazetelerine üvey evlid muamele

si yapmaktadır. 
Beş altı ay evvel telgrafla ve· 

rilmiş 50 yahut 100 kelimelik habe
re inhisar eden Anadolu ajansının 
yardımı, benim teklifim üzerine 
dikte servislerinin ihdasiyle nisbe
ten genişlemiştir. Fakat dikte ser· 
visi, Ankara radyo idaresinin ayır· 
dığı saatlerin isabetsizliği dolayı· 
siyle fayda değil, zarar doğuruıuş
tur : 

A - 17,30 ve 23,30 servisle-
rinde dikte ettirilen haberler ,Ana· 

dolu ajansına ilk gelen telırraflar· 
dır. Hadi•elerin yıldırım aüratiyle 
inkişaf ettiği günler içindeyiz. A

jansın bir gün evvele veyahut sa
baha ait ilk telgrafları, bir gaze
tenin okuyucusunu tatminden çok 

-;;;aktır. Ayni ajans lstanbul gaze. 
telerine gecenin ikisine, uçuue, 
hatta dördüne kadar, günün en 
son havadislerini yetiştirir. 

B - Dikte servislerinde veri. 
len telgraf haberleri, bu •erviıe 
ayrılan zamana uydurulmak mak· 
sadiyle, uzunlu&"una veya k11alığı· 
na, spikerin keyline göre rastge· 

le seçilmektedir. 

2 - Anadolu ajansı bu tesisa· 
tını yapıncaya kadar, dikte servis· 
lerini ulib ve işe yarar bir hale 
getİ1'mek lazımdır. 

a ) -Bu servisleri idare- işi tec· 
rübeli bir gazeteciye verilmelidir. 
Bu arkadaş, halen biıyük gazetele
rimizde çalışao yazı ıııüdürleri ara 
sından seçilebilir. 

b) - Dikte 
yarısından sonra 
devam etmelidir. 

servisleri 
bir buçuk 

• 
gece 
saat 

Münakale ve muhabere vekA .. ~...........- ............... ,,.....,,,,._ 

_!!tini ilsilendiren iki dilek 

1 - Yurdun her şehrinde, her 
kasabaaında mütekimil bir ıraze. 

te neşri imkin11zdır. Mahdut müteki· 
mil ııazeteleri bütün bu :şehir ve 
kasabalarla alikadar edemeyişimi· 

zin sebebi buralarda muhabir te· 
mini zorluğundan ziyadejmuhaberat 
taki yıkıcı masraftır. Muhabere ve 
kiletimizin, şehirler arası telefon 
ücretlerinde gazeteler için hususi 
ve geniş tenzilatlı bir tarife ihdası 
çok yerinde olacaktır. 

2 - Basın mıntakalarındaki 

basın mensuplarının sık sık temas
larını temin, basın birliği kanunu· 
nan 5 inci maddesindeki « matbu· 
atı milli maksatlar u&'runda uyanık 
ve toplu bir halde bulundurmak » 
ıribi maksatların tahakkukunu ko· 
laylaştıracaktır. 

Bu teması da, münakale veki· 

n o k t a 
Basın birliğinin iki ıene içinde 

gösterebildiği faaliyet, bir 
lik mensuplarının vefatlarında aile· 
leriue yapılacak yardım projesini 
hazırlamaktan ibaret kalmıştır. Bu 
her basın mensubunun sevinçle 
karşılayacağı bir teşebbüstür. An· 
cak, birliğin ilk planda, yaşamak· 
ta bulunan mensuplarile alakadar 
olması temenni edilirdi. Refah için· 
de - orta halli demek daha doğ 
ru - yaşatılamamış bir zevce ve 
çocuklara verilecek 300 yahut 500 
lira, koca ve babanın - zavallı 

gazetecinin - ıeyyiatını o aileye 
un un ttur amıya caktır. 

Her şeyden evvel, gazetecinin 
refah seviyesini yükseltmek çare· 
lerioi arayalım. 

a - Gazeteci, çalıştığı mües· 
sesede gördüğü vazifenin hakkını 
alabiliyor mu? Gazetelerde yapı· 
lan i.,lerin te\c.ahül ettiği. m•&4 ve 
ilcretleri Basın birliği tayin etme

lidir. (Kanun, iş vereni ve isteyeni 

karşılıklı münasebetlerinde serbest 
bırakıyor. ) 

b - Baaın birliği kanuııu ga. 
zete sahiblerile işciler araoında 

mukavele yapılma11nı imirdir. (iki 
sene zarfında bu hükmün tatbikat• 
ta yeri olmadı 1 ) 27 nci mad· 
denin bir fıkrası, mukavele gazete 
sahibi tarafından fesh olunduğu 

takdirde karşı tarafa ayrıca taz· 
minat verilmesini istilzam eder. 
28 inci maddede : 

« Bir tarafın, mukavelenin 
idamesini karşı taraf için İm· 
kin-.z kılacak derecede vahim 
bir kusuru görülmesi halin· 
de yukarıki madde hükmü 
tatbik olnnmaz. » 

Denmektedir. Yani, vahim 
kusuru görülen bir basın mensubu, 
tazminat verilmeksizin işinden çı .. 
karılabilecektir. Ancak, ~usurun 

tayini ırazete sahibine bırakılmıştır. 

Tazminatsız işten çıkarmayı icap J 
ettirecek bu vahim kusurun tayini 
vazifesi, kusuru görülen işcioin ve 
kusur gören ırazete sahibinin basın 
mensubları arasından seçecekleri 
üçer kişiden milteşekkil bir heyete 
gördürülmelidir. ( Kanun, azi ara· 
sındaki anlqamamazlıkların hallini 
haysiyet divanlarına bırakmıştır. 
Ben bu anlaşamamazlıklardan, fikir 
sahasındaki ihtilafların kasdedildiği 
manasını çıkarıyorum. ) 

c - Basın birliği kanununun 
12 nci maddesinin b fıkrasiyle 

merkez idare heyetine terettüp 
eden vazifelerden yalnız son gün· 
lerde « ölüm » hali düşünülebil
miştir. Basın birliği mensuplarının 

hastalık, işsizlik, ihtiyarlık gibi 
hadiselerde vaziyetleri ne olacaktır ? 

ç - Yine 28 inci madde mu· 
cibince, gazete ve mecmua her 
hangi bir sebeple neşriyatını tatil 
ettiği takdirde orada çalışan basın 
mensuplarına tazminat verilmiye· 
cektir. 

HükQmetçe muvakkaten kapa· 
tılan gazetelerde çalışanlara, ka· 
palı kalındığı müddetçe ( bir ay, 
üç ay ) gazete sahipleri tarafın. 
dan maaş verilmezse Ba!ln birliği 
bu arkadaşların haklarını ne su· 
retler koruyacaktır? Bir Başmu· 
harririn, bir yazı işleri müdürünün 
veya bir muharririn işlediği suç, 
o müessesede çalışan bütün basın 
mensuplarının tecziyesini mi icap 
ettirmelidir ? 

d - 29 uncu maddeye göre, 
gazete ve mecmualarda çalışan 

basın mensupları senelik bir izin 
hakkına sahiptir. 

« Bu mezuniyet gazete ve· 
ya mecmuada en az üç sene .. 
denberi çalışmakta olanlar 
hakkında senede yirmi gün, 
hizmeti bundan •fazla olanlar 
hakkında senede bir aydır. » 

Bu madde ile basın mensu-
bund~n yıllık izin hakkı nez'edil
miştir. 

Bir basın mensubu, her hangi 
bir sebeple, çalıştığı müesseseden 
35 inci ay « yani senelik izin bak· 
kına kavuşmasına bir ay kala » 
ayrılabilir. O zavallı için bu yirmi 
günlük istirahate kavuşmak, bun
dan sonra çalışacağı müessesede 
üç seneyi doldurmakla mümkün· 
dür. Ayni basın mensubu için ay· 
lık izin ise hiç şüphesiz bir fara· 
ziyedir. 

30 sene bu mesleie kendini 
vakfetm\ş bir &'az.eteci düıününüz. 

Son çalıştığı müessesede iıe baş. 

lıyalı bir sene olmuştur. 29 uncu 
madde, bu elli yaşındaki meslek· 
daşa 20 ırünlük bir dinlenme 
imkanını vermiyecektir. 

29 uncu madde 
« Bu mezuniyet gazeteler· 
de veya mecmualarda üç 
aene çalışanlara [yani mat
buata intisapları üç ••neyi 
dolduranlara J senede 20 
gün; matbuatta hizmetleri 
bundan fazla olanlar hak· 
kında ıenede bir aydır. » 

şeklinde tadile muhtaçdır. 

• Tüccar gazeteciyi tasfiye 
cumhuriyet veya Tan boyunda 

ga1etelerin 4; akıam boyun· 
da guetelerin 6 sayfadan fazla 
çıkmalarını meneden hükQmet 
korarına tekrar dönülmeli ve bu, 
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Atletizm 
Grup birincilikleri 

Pazar gUnU tehrlmizde 140 -
at 1et1 n ı,rır6klyle yapıldı; ---

1 ç e I birinci oldu 
Türk'.ye atletizm grup birincilikleri pazar günü Seyhan, lçel, El· 

azıg. Malatya, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, bölgelerinden 140 
atletin iştirakiyle yapıldı. Valimiz, Polis Müdürü, vilayet ve parti erki· 
niyle atletizm sever halkın büyük alaka ile takip ettikleri müsabakalara 
iştirak eden bölgeler atletlerinin geçen seneden bu seneye kadar olan 
çalışmlarıyle yapılan koşu, atma ve atlamalarda 8 rekor kırmaları ve 
yeniden iki rekor tesis etmeleri büyük bir teknik muvaffakıyet sayıl 
maktadır. 

.. Geç.e~ ~e.neki g~up birinciliğine Seyhan, lçel, Diyarbakır, Malatya, 
bo}ırelerı ıştırak etmış 110 metre manialı koşu, 100 metre çekiç atma 
musabakaları programa ithal edilmemişti. Bu seneki müsabakalara Elazığ, 
Hatay, Gaziantebin iştiraki 100, 110 metre manialı koşu ile çekiç atma
nın programa ilavesi müsabakaların etrafında toplanan alakayı artırıyordu. 

lçleri~d~ Ziya Atlet, Tevfik Yöke gibi .Türk rekortmeni olmuş, se· 
nelerce mıllı formayı sırtlarında taşımış eskı atletler, yeni milli atletler· 
den Adanalı Ökkeş muhtelif grup birincilikleri ve bölgeler arası temas· 
lar~an iyi dereeeler elde etmiş 7 vilayetin 140 güzide atletinin zevkle sey
r~~ılen yarışları sonunda, lçel bölgesi 72 puvanla Türkiye grup birin· 
~··~· ~alatya_ böl!!'esi 55 puvanla ikinci, Seyhan bölgesi 45,5 puvanla 
uçuncu, henuz bır senelik atletizm bayatı bulunan Elazığ bölge•İ her 
branşta muvaffakıyet ıröstererek 37,5 puvanla Türkiye grup dördü
ncüsü, geçen senenin ikincisi Diyarbakır 20 puvanla 5 inci, Gaziantep 
15 puvanla altıncı , Hatay 10 puva"nla yedinci olmuşlardır. 

Yeniden tesis edilen ve !arda yaptığı rekora kırarak 3,46 
kırılan rekorlo.r ile yeni bir rekor tesis etmişler 

Grup birinciliklerinde yeniden 
tesis edilen ve kırılan rekorlar 
şunlardır : 

110 metre manialı koşu : 400 
metre manialı koşu rekor~menle· 

rinden ve milli atletlerden Elazığlı 
Ziya Atlet 110 metreyi 18.2 de 
lçelli Vakur 100 metreyi 11.2 de 
koşarak, milli atletlerden Tevfik 
Yöke çekici 23.23 metre atarak 
yeniden üç rekor tesis etmişlerdir. 
200 metrede Adanalı Nihat, 400 

metrede lçelli lbrahim, 800 metre· 
de Adanalı milli atlet Ökkeş, 
Gülle ve Disk atmalarda milli 
atlet Tevfik, üç adım atlamada 
lçelli Vakur eski rekorları yeni· 
lemişlerdir. 

Günün en mühim müsabakası 

olan Balkan bayrak yarışında Ziya 
Atlet, Mehmet Selçuk, ( Ziya Do
ğan, Mahmut Şeker) den müteşek. 
kil Elazıi takımı geçen sene 
milli atlet takımının bu müıabakaa 

ve Balkan bayrağını kazanmıı· 
!ardır. 

Müsabaklardan sonra birinci, 
ikincı üçüncü gelenlere mükifaı. 

ları dağıtılmıştır. 

Kendisi\e görüştüğümüz aile· 
tizm federasyonu müteha.uıs• Naili 
Moran grup birincilikleri hakkın
da ırazetemize şu beyanatta bu
lunmuştur : 

« Adana bölgesi bu müsaba
kaları güzel bir şekilde hazırla. 

mış ve başarmıştır. Adana halkı 

atletizmi iyi anlamıştır· Alınan tek· 
nik neticeler ümidin fevkindedir. 
Bir sene gibi kısa bir zaman içe
risinde 8 rekor kırabilecek terek
kiyi göstermişlerdir. Hedefe doğ· 
ru olan yürüyşü mükemmeldir.» 

Bizde küçük muvaffa,kıyetle 

yarışan atletleri muvaffakıyetle· 

rinden dolayı tebrik eder gelecek 
birincilikler için ,imdiden baıarı .. 
lar dileriz. 

Sporculo.r 

Ziraat Odasında dün 
yapılan toplantl 

Dün ziraat odasında Vali, Zi· 
raat müdürü, çiftçi birliği reisi ve 
çiftçilerimizin iştirakile bir toplan
tı yapılmış, müstahsil elindeki tak· 
riben 3,700 ton buğdayın ofise 
derhal teslim ettirilmesi için ter· 
tibat alınmıştır. 

Köylerden gelecek buğdayla· 
rın da ofi•ten başka kimselere sa
tılmamaSt için bazı tedbirler ittiha· 
zı kararlaştmlmışltr. 

Gidenler 
Mebusumuz Damar Arıkoğlu, 

Manisa mebusu Faik Kurtoğlu ve 
başmuharririmiz Cavit Oral Pazar 
günkü ekispresle Ankaraya git· 
mişlerdir. 

lzmir ve havali· 
sinde zelzele 
lzmiz 23 ( A. A) - Bu sabah 

saat 11 de burada zaraaız ve h.fif 
bir zelzele olmuştur. Zelzele ayni 
saatte Manisa, Nazilli, Kuşad'asın· 

da da hissedilmiştir. Hiç bir zarar 
yoktur. 

Doktor KB'lllal Satır 
Halkevimizin kıymetli ve ça· 

lışkan reisi Doktor Kemal Satır 

askeri hizmetini görmek üzere 
Pazar ekispresile memleketimizden 
ayrılmıştır. Kendisine Doktor Şük
rü Konuralp vekalet edecektir. 

C - Dıkte tervislerinde veri· 
len telgraflar cümle, kelime, şiv~ 
hatalariyle doludur. 

D - Dikte servisi için radyo

da ayrılan .. atler isabetsizdir. Çün· 
kü o saatlerde henüz uyanık bulu
nan halk, mahalle kahvelerinde, 
servisi gazeteci ile birlikte takip 
eder. Bu, halkı, şehrinin ertesi gün 
çıkacak gaz.ete-sini okumaktan müs
tağni kılacak bir keyfiyettir. («bu

gün ,. en son telgraf haberlerini 
alabilmek için geniş bir muhabere 
tahsisatı ayırmak zaruretini duy

muıtur.) 

rı 1 ROMAN: 62 1 KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

• Anadol~ gazete~erinin in_~· 
şafı , üzerinde durulması - - --....-.. ....... ---
icabeden bir m e s e 1 e d i r 
___. ----

A nadolunun, m.atbuatıoa nisa 

beten daha ıreniş bir ser· 

maye ve kadro ayı~abilen ~ıntaka· 
larındaki gazetelen havadıs itiba
riyle halkın ihtiyacıoa cevap vere· 
celt bir •eviyeye çıkarmak için 
bence ilk plinda alınması lazım 
gelen tedbirler şudur: 

• 

1 -Anadolu ajansı, lıanLul'la 
Ankara arasındaki teıisatının aya 
nını lzmir ve Adanaya da yapma
lıdır. Ajansın günün en geç saatı
na kadar Ankaradan vereceii ha
berleri lstanbul gibi lzmir ve Ada
na da aynı saatte alabilmelidir. 

Bu, memleket ölçüıünde mU-

Şaban ,. herkesten iyi bilirdi. Merkez· 
efendiye cenaze getirenler, sülalerinin 
gömüldüğü yeri Şaban'dan sorarlardı. 

Geçimi bu yüzdendi. Adamakıllı bir iş 
bulamayınca, senelerce evvel bu işe ba4· 
lamıştı işte ... Ehi iyi kötü geçinip gidi
yordu da ... 

Biraz ıonra, Merkezefeodinin en kı· 

demli ıakatçısının tek odalı kulübesindey
dik. 

Şaban aia sırtüstü yatıyordu. 
Bacaklarımın sanki damarları kasıl· 

mıftı. Heyecandan, ayakta duramıyacak 

kadar titriyordum. Nezleye tutulmuşum 

gibi gırtlağım yanıyordu. Camları parça 
parça kağıt sıvalı tek pencereden vuran 

ışık, bu basık tavanlı odayı aydınlata. 

mıyordu. Titriyerek, korkarak ölüye ba· 
kıyordum: Sıska ayakları, aralarına kir 
dolan tırnakları adamakıllı sarıydı. Ke· 
mikleri fırlamıştı. Gözleri açıktı. 

Bu, önümde sırtüstü yatan donuk 
~Ö-Z:lü, ıarı yüzlü adam, nerdeyse uyana· 
cak, silkinip kalkacak gibi geliyordu 
bana ... 

ihtiyar Şaban ajıanın ölüsünü, oldu. 
ğu gibi, çok eski bir tabuta sıkıştırdılar. 
Paytak delikanlı ilzülüyordu: 

- Ne yıkayabildik, nede bir kefen 
bulabildik... Cenabırabbililemin, merhu· 
mun da, bizim de taksiratımızı affeylesio 

hemen 1... 
Muhtar, çenesini sıvazlıyordu: 
- Böyle olmasını istermiydik, Mus-

tafa? ... Amma, ne edeceğiz ki? ... Zaman 
malam ... Ekmeğimizi güç buluyoruz ... Ce. 
nahı mevliya halimiz aşikardır, Mustafa ... 

Üzülme evladım ... 
Muhtar, paytak delik~nh, kabristanın 

diğer iki genç ııkatçıaı, tabutu sırtladı. 
lu; uzaklqtılar. Hem gülen, hem •ilı· 
yan sarı, . çürük dişli delikanlı, omuzunda 

kazma, en önde yürüyordu. 

Çift örgü saçlarını göğüslerine sarkı· 
tan kız çocukları, kucaklarında kundak· 
larile, ağır ağır takunyaların• sürüdüler. 
Yanpırı evlerin pencerelerinde yemenili 
yemenisiz kadın başları sallandı. Kendi 

kendime: 

- Elli yıllık sülaleyi bilen Şaban 
ağa da öldü - diyordum • timdi, ölüleri
nin nerede gömülü olduğunu pek çokla. 
rı bilmiyecek; ne yazıkl .. 

Ya zavallı Şaban ağal ... Onun nere

ye gömüldüğü bü•bütün meçhul kalacak ... 
Deli Aziz, belki dal.a dönerken onu ak
lından çıkarmış bulunacak... Muhtarla 
paytak delikanlıysa, bo~azalrını dilşilnü· 
yorlar; hemen uoutacaklarında hiç şilphe 
yok( 

SQr kap111ndan ı•hr• ılr•n dar yol-

YAZAN: 
da, iki çarşaflı kadın vedalaşıyordu: 

- Gidip gelmemek, dönüp bulma· 
mak varl Hakkını helal eti ... 

- Heli! olsun... Sen de helal et 

hakkını ... 

Ne kasvetli bir mQhitl 
Şaban ağa da vaktile ıısız ııüçıüz, 

bir baltaya sap olamamıı bir zavallıym14 ... 
Şimdi ben de aç kalmamak için, yaşa· 
mak için buraya ıskatçı 11 mı olaca· 
ğtml? Zengin, fakir, Merkezefendiye ölü 
getiren cenaze sahiplerinin yollarını on 

çevireceğim? 
Hayır! ... Yüz bin kere hayır! ... 

Şiddetli bir rüzgar vardı. Anaforun 

yerden kaldırdığı toz; ağzıma, gözleriroin 

içine, kulaklarıma doluyordu. Dişlerim 
çıtırdıyordu, Gözlerim batıyordu. Kulak. 

(arım oğulduyordu. 
Akşam yaklaşmıştı. Geceyi nerede 

geçirecektim? 

-5-

Alev aleve yanan, kızıllqan ve son
ra taş kömürü bitince sönen, soıfuyan 
bir demir soba , gibi, deminki kızıl a-ök 
morlaştı, karardı ve soıfudu. 

K,. akıamının haılayıcı ayaıı bqla· 

mıştı. Düşünerek yürüyordum. 

Bir cami ... Ne kadar kalabalı ki «Din 
halkın afyonudur » diyen içtimaiy•tçılar 

doğru söylüyor. Buhra~ın bunalttığı in• 
sanlar, tasadan, sıkıntıdan çatlıyan be
yinlerinin sızısını uyuıturmak. İfİn, kendi• 
(erini ibadete veriyorlar. Bütün teselliyi 
dinde arıyorlar. 

Camiin kapısında, saçları kıvır kıvır, 
kumral bıyıklı bir delikanlı softaya rast· 
!adım. Sırtında simsiyah bir cüppe vardı. 
Başında bembeyaz bir sarık... s;msiy~h 
cüppe, birdenbire kalamı işletti. Babamın 
arkadaılarından yaşlı bir şube reİ•İ an· 
latırdı: Yıllarca evvel, Anadolunun ( .... ) 
vilayetinde, asker alma şubesinde yüzba· 

şıymış. Bir gün, reısın bangır, bangır 

haykırdığını duymuşlar, koşuşmuşlar. Öf· 
kesinden kır bıyıkları dikenleşen reis, 

yumruğunu masasına vuruyor, kan çana· 
ğına dön<ın ırözlerini kaykılıyor, mahmuz
larını öttürürcesine ter ter tepiniyorırıuş. 
Simsiyah cüppeli, bembeyaz ıarıklı bir 
«Talebei ulilm» ·, korkarak, sarararak· kar· 

. şısmda elpençe divan duruyormıış. 

nin 

. . 
Öfkeli reiı, bir aralık, genç ~!•be· 
pkatından kavramııı 

( Davamı var ] 

1 
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Moıotov,-r 
zaferden · 

" Romenler Rus 
Alman-Sovyet harbi, 22 Ha

ziran Pa71lr günü,Alman kıtalarının 
Saltıktan Karadenize kadar uzanan 
geniş bir cephede Sovyet hududuna 
taarruziyle başlamış bulunuyor . 
Bu münasebetle Alman 1evlet rei
ııi Hitler Alman milletine bir be. 
yanname neşretmiş lngilterenin 
Almanyaya karşı gütdüğü siyaseti, 
nasyonal toayalizmin gördüğü işle

ri, Sovyet - Alman anlaşmasının 
nasıl yapıldığını anlatmış, b~yan
namesini şöyle bitirmiştir: 

Finlandiya ve 
ordular1nın da 

Romanya 
ı,tlrAkile eminim! 

diyor 
''Tavsifi gayri ka· 

bil tecavlizUn me
suliyetl Almanya-
ya Aittir. 

Moskova, 22 [a.a] - Halk 
komiserleri heyeti reis muavını 
ve hariciye halk komiseri S. Mo· 
lotov, bugün Moskeva saatiyle 
saat 12.15 te radyolarla neşredi-
len bir rasmi beyanatta bulun· 

muştur. 

8. Molotov, bu sabah saat 
4 ten itiboren Alman kıtalarının 
Sovyet arazisine hücnm etmiş ol· 
duklarını müşahede ı-ylemiş ve 
Almanyanın Mask.ova büyük el· 
çisi Van der Schulenberg'un bu 
sabah 5.30 da Almanya'nın ken
sini sovyetlt'rle harp halinde te
lakki ettiğini bildirmiş ol<lağunu 

söylemiştir. • 
B. Molotov, beyanatında, Al· 

man kıtaları, ayni zamanda Fin· 
landiya ve Romanya arazisi de 
dahil olmak üzere bir çok nok· 
tadan askeri harekata geçerken, 
tayyarelerin de Kiev, Jitomir, Ka
unas ve daha birçok diğer şehir· 
ler üzerine hücumlar. yapmış ol· 
duğunu bildirmiştir. 

B. Molotov Demiştir ki: 
- So'vyetler Birliği, kendi· 

sini. Almanya'ya bağhyan muahe
denin hükümlerine daima büyük 
bir itina ile riayet etmiştir. Bu 
sebepten dolayı, bu tavsifi gayri 
kabil tecavüzün mesuliyeti Al· 
nıanya'ya ait bulunmaktadır. 

Molotov, bebanatlna şöyle 
devam etmiştir: 

Alman kıtalarının toprakları· 
rnıza taarruz ettikleri şu sırada 

Kızılordu'ya aşağıdaki emir ve
rilmiştir: 

- Düşmanı mağll\p etmek, 
geri püskürtmek ve memleketimi
zin bir kısmını iş&"aline müsaade 
etmemek lazımdır. Sizi harbe ic
bar eden Alman milleti değildir, 
Alman işçileri ve münevver Al

manlar değildir. Bunların hangi 
davalarla meşgul olduklarını iyi
c~ biliyoruz. Harbi bize tahmil 
eden Fransızları, Çekleri, Polon
yalıları, Sırpları, Norveçleri, Bel
çikalıları, Danimarkalıları, Hol
landalıları, Yunanlıları ve daha 
ba4ka milletleri zulüm altında 
yaşatan Almanlann faşist şef• 
feridir. 

Sovyet hükümeti hava kuv· 
vetJerimizin yardımiyle kahraman 
ordumuzun ve donanmamızın va· 
zifelerini yapacaklarından ve mü
tecaviz tam bir hezimete uğrata
caklarından emindir. Bu bizim 
mağrur bir müstevli ile ilk kar
şılaşmamız değildir. Napolyon 
nasıl mağll\p oldu ise Hitler de 
öyle mağlOp olacaktır. Ordu ile 
beraber bütün millet şeref ve 
milli hüriyet için muzafferane bir 
mücadeleye girişecektir. 

Hükfimet bütün milletin ame
le, köylü, münevver, kadın, er· 
kek herkesin vazifesini müdrik 
·bulunduğundan emindir. Millet 
eıkisinden daha sıkı bir surette 
ittihat etmelidir. Hepimiz bir sov
yet vatanperverine layık bir su
rette disiplinli olmalı ve feda
karlık zihniyeti taşımalıyız.,, 

B. Molotov, sözlerini şöyle 

bitirmiştir: 

- Ordu, donanma ve hava 

kuvvetlerine. mütecavize muka

vemet etmek emri ~verilmiştir. 
So~y.etler Bi yiğinin zaferinden 
ernınım. 

Alman Tayyareleri iki 
lngiliz vapurunu 

batırdılar 
. . Berlin : 23 [A.A.] _ D. N. 8. 

bıldıriyor : 

Cumartesi • Pazar gecesi Al· 
man savaş tayyareleri lngilterenin 
şark sahili yakınlarında cem'an 
7 bin t ·1· onı atoluk iki vapur batır-
ınışlardır D N B . w. d"" . .. · • • • nın ogren ıgıne 
gore, bombalar 30 metre yüksek
ten atılmış ve 1 .1• t • b ngı ız vapurları 
am ııa etle harap ol t _ muş ur. 
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Başkumandan ol
du ve Romen or· 
dusuna bir beyan· 
name neşretti. 

Bükreş : 22 [ A.A. ]- 21-22 
Haziran gece yarısı kara ve hava 
orduları ile donanmanın umumi 
seferberliği ilin edilmiştir. Yalnız 
ismen çağrılanlar kıtaları başına 
gideceklerdir. 

Bükreş : 22 [A.A.] - D.N.B. 
ajansı bildiriyor : General Anto· 
nesko, Rumen ordusuna hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede deniliyor ki : 

« Erler, 
Milletin tarihini kirleten lekeyi 

silmeyi ve alınlarımızdaki zillet 
damgasını söküp atmağı size vad
etmiştim. En mukaddes mücadele, 
ecdadımızın miras bıraktıi'ı hak
lar için, kilisenin hukuku ıçın, 
ocaklarımı:r. ve Romanya'nın ebedi 
mihrapları için mücadele saati 
gelmiştir. 

Erler, size Prut'u ğeçmeği ve 
düşmanı gerek şarkta, gerek şi
malde ezmeyi emrediyorum. Bol
şevizimin kızıl boyunduruğu altın· 
daki esir kardeşlerinizi kurtarınız. 
Eski Basarabya'yı ve Bukovina 
ormanlarını, tarlalarınızı ve çayır· 
larınızı anavatana ilhak ediniz. 

Erler, 
Dünyanın en kuvvetli ve en 

şanlı ordusu ile yanyana ve kalp 
kalbe çarpışacaksınız. Bu ordu, 
Moldavya toprağında hudutlarımız 
için ve dünya adaleti için çarpışı
yor. Büyük Reich ordusu tarafın
dan, onun emsalsiz Führer'i Adolf 
Hitler tarafından tarih adına ve-
rilen şerefe layık olduğunuzu gös· 
teriniz. Zill-.)tinizin intikamını almak 
ve size yapılan haksızlığı tamir 
etmek için çarpışıyoruz. 

Bunu sizlerden milletimiz, kral 
ve generaliniz istiyor. » 

Roma : 22 [A.A.] - Bükreş· 
ten öğrenildiğine göre, Romen 

kıtaları bu sabah saat 3 te Sov
yetler Birliği arazisine girmişlerdir. 

General Antonesko, Başkuman
danlığa tayin ediJmiştir. B. Miche] 
Antonesko, Başvekalet itlerini ted
vir edecektir. 

Roma : 22 [ A.A. J - Rumen 
kıtaları Besarabya hududunda kain 
Bolgrat şehrini işgal etmişlerdir. 

Londra : 22 [A.A.] -- Roına
dan alınan bir haberde Alman 
motörlü kıtalarınm Bukovina'nın 
şimalinde ilerledikleri bildirilmek

tedir. , 

« Şu anda öyle bir tahşidat 
yapılmaktadır ki, büyüklüğü ve Ü· 

ı.erinde yapıldığı toprakların 

genişliği itibariyle ş i m d i y e 
kadar dünyada görülen tah 
şidatın en büyüğüdür. Finlandiyalı 
arkadıışlariyle işbirliği yapan Nar
vik muharip ve galipleri buz deni
zi sahillerinde duruyorlar. 

Norveç tahtının kumandası al
tında bulunan Alman tümenleri 
kendi mareşallarının emrindeki Fin 
landiya kurtuluş mücadelelerinin 
kahramanlııriyle birlikte Finlandiya 
toprağını müştereken müdafaa edj. 
yorlar. Alman şark cephesi şarki 
Prusya'dan Karpatlar'a kadar uzan
maktadır. 

Prut'un iki kıyısından ve Tu
na'nın aşağı kıyısından Karadeniz 
sahillerine kadar olan bölgede Al
man ve Romen askerleri Romanya 
devlet reisi general Antonesco'nun 
k umandaı::ı a !tında bulunmaktadır

lar. 
Bu cephenin vazifesi: artık 

tecrit edilmiş memleketlerin hima. 
yesi değil, fakat Avrupanın emni
yetini korumak ve kıtadaki bütün 
memleketleri muhafaza etmektir. 

Binaenaleyh bugün Almanya
nm ve milletimizin mukadderat ve 
alisini tekrar askerlerimin ellerine 
tevdi etmeğe karar verdim. Bilhas. 
sa mi.ihim olan bu mücadelede Al
lah bize muin olsun. » 

Hitlerin Alman ordusuna 
emri yevmisi 

Berlin 23 (a.a) - D.N.B. bil
diriyor: Alman orduları başkuman
danı Führer, 22 Haziranda şark 
cephesi erlerine hitaben bir emri 

yevmi neşretmiştir. Fübrer bu em
ri yevmisinde, Alman milletine hi
tabındald müşahedeleri tekrar 
etmektedir. 

Emri ye.vmi, şu sözlerle 
ınektedir: 

bit-

« Alm:ın erJeri, bu 'sebepJer
den dolayı, mesuliyetleri ağır ve 
çetin ilk çarpışmaya giriyorsunuz. 
Çünkü Avrupanın mukadderatı, 

Alman Reich'ının istikbali, milleti
mizin mevcudiyeti, şimdi elinizdedir. 
Allah, bu savaşta muinimiz olsun.)) 

·A 1 m an 
ordusu -
nun Rus
yaya ta -
arruzu 
Harbin birinci 1 
ve ikinci günü 
neler oldu? 
Sovyetlere göre: Alman kı

taları şiddetli muharebelerden 
sonra büyük zayiatla tardedilmiş
tir. 65 Alman tayyaresi düşürül
müştür. 

Almanlara göre: Sovyet ha· 

va kuvvetlerinin zayiatı 

saate artmaktadır. 
saatten 

-----------------------------ltalya Sovyetlerle harp 
halinde 

Roma 22 (a. a) - ltalyan hü· 
kumeti, Sovyetler Birliğinin Roma 
büyük elçisine bir nota tevdi ede
rek, ltalya 'nın bu sabah saat 5,30 
dan itibaren Sovyetler Birliğiyle 

harp halinde olduğunu bildirmiş
tir. 

Sovyet başkumandanlığının 
birinci harp tebliği 

Moskova 23 (a. a) - Kızıl

ordu ba~kumandanlığının 22 hazi
ran tarihli tebliği: 

1941 haziranı şafakla beraber 
Alman ordusunun muntazam kıta

ları Baltık deni:z.inden • Karadenize 
kadar uzanan cephedeki hudut kı· 
talarımıza taarruz etmişler, fakat 

günün ilk yarısında durdurulmuş-~ 
lardır. 

Günün ikinci yarısında Alman 
kıtaları Kızılordunun seferi kıtala
rına mahsus öncülerle temas et
mişlerdir. Şiddetli muharebelerden 
.sonra düşman büyük zayiatla tard 
ediJmiştir. Yalnız Grodna ve Kris· 
tinopel istikametlerinde düşman 

ehemmiyetsiz hbye muvaffakıyet

leri elde etmiş ve .. Kalvaria, Stoja
nof ve Cehamoviec köylerini iş
gal etmiştir. Bu köylerden ilk ikisi 
huduttan 15 kilometrededir, 

Z a h i r e a n· b a r ı U k 

Düşman hava kuvvetleri tay· 
yare meydanlarımızdan ve şehir

lerden bir çoklarına taarruz etmiş, 
fakat her tarafta avcılarımı
zın ve hava müdafaamızın şiddet· 
li mukabelelerine çarpmıştır. Düş
mana ağır zayiat verdirilmiştir. 65 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Rusyada t1atanperverane 

nümayişler 

Londra 23 (a. a) - Moskova 
radyosu Sovyetler Birliğinin • her 
tarafında heyecanlı sahneler oldu
ğunu ve vatanpervarane nümayiş

ler yapıldığını bildirmekledir. 
Radyoda denilmektedir k: 

«Hissiyat her tarafta aynidir. 
Sovyetler milleti memleketini ve 
hürriyetini müdafaa edecek ve i
cabederse ölecektir. Milyonlarca 
Sovyetli hükfimet etrafında top
lanmaktadır. Memleketin her tara
fında söylenen nutuklarda Kazak
ların muzaffer olacağı hakkındaki 
itimad teyid edilmekte ve herke
sin disiplinle hareket etmesi ve 
düşmanı eı.mek için esaslı gayret 
sarfedilmesi taleb edilmektedir. 
Moskova sakindir; ve vazifesinin 
büyüklüğünü müdriktir.» 

Moskova 23 (a, a) - Mosko
vanın umumi bahçelerinde bütün • 
gün hoperlörlerle"emirnameler neş· 
redilmiş, ve askeri marşlar çalın· 

mıştır. Halk sokakları doldormak
da ve radyo neşriyatını dinlemek
tedir. 

Moskova radyosu vasıtasile 

hava hücumlarına karşı tam karart
ma ve diğer passif korunma ted
birlerinin alınması emredilmiştir. 

Yüksek mektep bitiren genç 
Sovyel vatanperverleri harb komi
serliğine giderek orduya kabul e
dilmelerini istemişlerdir. 

Sovget hava kuvvetlerinin 
zayiatı 

Berlin 23 (a.a) - D. N.B. bil 
diriyor: 

Sovyet harbinin ilk gününde 
Sovyet hava kuvvetlerinin zayiatı 

saatten saate artmıştır. Hakiki ra
kamları şimdiden t_bildirmeğe im.
kan yoktur. Fakat Alman toprak· 
larına karşı Sovyet savaş ~tayyare 
leri tarafından yapılan iki taarruz· 
da uğra~ıkları 'ezici mağlubiyet 
Alman hava kuvvetlerinin Sovyet 
kızıl kuvvetlerine indirdiği darbe· 
lerİn şiddetini a-österir. 
• Dünkü pazar günü şafakla be 

raber Marten tipinde 9 bombardı· 
man tayyaresi şarki Prusya üzerin 
de uçmuştur. Bu 9 tayyareden 7 
11i Alman avcıları tarafından düşü 

rülmüştür. •35 Sovyet savaş tayya· 
resinden mürekkep diğer bir grup 
hudut civarında Polonya umnmi 
valiliğindeki askeri hedeflere taar 

rayna 
'==========================::==========================' 
Almanya nihayet Rusya'ya teveccüh etmiş 

bulunuyor. Almanya için hedef, zahire an· 
gözdelerindea biri olan Potemkin bu vazife ile ıtler kitabmda B. Hitlerin şansölye 0 1-
manında vukubulmuştur. Katerinanm birçok H" l 

d · k" mazdan evvel bu tarafa 
tavzif edilmiştir. Potemkin, şehirleri zaptetmiş 1 Y 0 f 1 : bakmış olması tabiidir. 

bırı Ukrayna'dır. 
Ukrayna verimliliğile meşhurdur. Bu mın

taka, pek bol buğday ve arpa yetiştiren m~
hur gübreli kara topraklardan mürekkep~ir. 
Bir gün gelecek ki ziraat tekniği Ukraynaya 
ucsuz bucaksız bir ekin tarlası manzarasını ve· 
recektir. Boz kır hali mevcuttur. Fakat Gogol 
zamanında, bu boz kır, daha geniş idi. Bu na· 
mütenahi ovanın başakları, insan boyundadır. 

Ukraynanın nüfusu karışıktır. Tefevvuk 
küçük Ruslara aittir. Fakat bütün müstevliler, 
hiç bir tabii mininin kendilerini durduramadı

ğı bu topraklarda hir iz bırakmışlardır. 
Kiev, lskandinavyadan gelmiş olan Vareg

lerin şehri idi. Bu şehir, adeta Rus milletinin 
beşiği olmuştur. Efsanelere göre Büyük Vili.
dimir, ordu~ile beraber, hıristiyanhğı burada 
kabul etmiştir. Müteakıben Tatarlar gelmişler, 
ve asırlarca müddet burada hakimiyet sürmüş
lerdir. Ukrayna, Litvanyanın büyük dükleri, ve 
Polonya kralları tarafından kurtarılmıştır. 

Boz kır genişlemiş, ve sathında karma ka
rışık bir halle. hasıl olmuştur. Polonya kralları, 
toprakları geniş bir ölçüde zadegina taksim 
etmişlerdir. 

• 
I
U--k-r_a_y_n_a..,.,_n_ı_n_" Fakat s~lh ve a~kan av. 

ı det etmıyor, hoşnutsuz· 
Ruslaştırılması luk artıyordu. 11 nci 

asrın ortalarında Kazaklar, Moslc.ova çarına 
sadakat yemini vermişler, otoriteler birbirini 
istihlaf etmiş ve memleketin Ruslaştırılması 
başlamıştır. Mazeppa'nın, lsveç kralının yardı· 
mile memleketine istiklilini iade etmek husu· 
sundaki teşebbüsü Pultava muharebesile, elim 
bir akamete ujramıştır. 

Fakat Karadeniz sahillerine kadar uzay~n 
ve Türk hakimiyeti altında Tatar hımlarının 
hükümran oldukları bu mıntakanın hakiki bir 
surette ele reçirilmesi, ikinci Katerinanın za- • 

halkı esaret altına almış, bol katliamlarda bu- B H 
l k t . . . , itler, Mein Kampf «Kavgam» kitabında 

lunmuştur. Kraliçenin ıneın e e ını zıyaret et- Al 
h h . man milletine yaşamasını temin edecek b'ır mesi için Dnieper boyunca meş ur seya atını 

l 
t r zıraat mü•temlekesi toprağı temin edebilmes"ı 

hazırlayan kendisi o moŞ ~.". . l 
imparatoriçenin bindı~ı ~emıde mümtaz üzumunda ısrar etmişti. Fakat hiç şüphesiz, 

davetliler vardı. Nehir sahıllerınde daral ve her şeyden evvel arkada bir düşman bulun-
debdebe göze çarpıyor, içlerinde mesut ve durmamak için Fransayı zarar vermiyecek bir 
müreffeh köylülerin oturdukları ~e sayısız ko- halı: getirmek lazımdı. B. Hitler kitabında di-
yun sürülerinin otladıkları, ~enı yeni köyler yor ki: ·ı600 yıl evvel biten yerden başlıyo-
yükseliyordu. Fakat bu havalı~e valilik eden ruz, Cermenlerin Avrupanın cenubuna ve gar· 

on dı k' hına doğru ebedi yürüyüşünü ·. durduruyor ve 
Fransız muhaciri Langer yor ı; 

d t l- gözlerimizi, şark tarafındaki memlı-ketlere çe-
«Bu ihtişam ve ara ' ı.u um ve tedhiş 

ile elde edilmiş ve birçok eyaletlerin mahvü viriyoruz.» 
· . t ermiştir K·· .. k R Yine 8. Hitler kitabında ilave ediyor: 

harabisiie sebebıye v . d · uçu usya- «Bugün Avrupada yeni topraklard~n balı-
nın nüfusu çok ınerkezlerın en ve imparatori· sediyorsak evvelemird~ Rusyayı ve kendisine 
çeoin geçmiyeceğ'i yerlerden. halk, bu boz kır- tabi komşu memleketleri düşünüyoruz.» 
lara Sdağıtılmak için k~v~~m~!~r.>~ • . f Hadiseler B. Hitlerin fikirlerinin tatbikin-

onradan hayvana "Şısının ekseri- da şayanı kayt bir sebat ve azmi bulunduğunu 
si mahvolmuş bulunan bu bedbaht halkı, aeri- w • M- l ı, d ı 

ki 
• gosterıyor. uşarüni eyh, va1 tile ilin e i miş 

Ye sürmü.,ler ve bir ço arı açlıktan ölmüş· 
'# olan gayeyi unutamıyor. Ahval ve şerait kendi-

lerdir. Uk .. b d ki Şimdiki zamanlarda rayna, feci sergü· sını u gayeye oğru ya aştırmıştır. 
zeştler geçirmiştir. Yollar, kitabını yazdığı zamanki kadar ge-

1917 ihtilali, Ukrayna~a büyük bir şevk niş bir surette açılmıştır. Almanyaya biç bir 
ve sevinç uyandırmış, .e~kı emeller canlanmış· şey reddedilmiyecek olan Romanyadan bahset-
tı. Kievde cümhuriyet ılan olunmuştu. Simon meksizin, bugün taksim edilmiş olan fakat 
Petlioura Ukrayna idare meclisinin büyük ada- içinde en az beş milyon Ukraynalının yaşadığı 
mı idi. Brest - Litovsk muahedesinden sonra Polonya vardır. 

1 k Bu Ukraynalılar arasında mazinin hatırala-
Almanlar, bir müddet meme eti iural etmiş-

• .• H rına bağlı bulunan ve büyük bir vatan kur-
lerdir. 1918 teşrinisanı mutarekesi Almanları mak hayalini besliyen birçok kimseler vardır. 
Ukraynadan uzaklaştırmış ve cümhuriyet tek· Bunları tatmin etmek mümkün değil midir? 
rar kurulmuştur. Fakat Ukrayna cümhuriyeti- Almanyanın nüfuz mıntakasında hakimi-
nin yaşama kabiliyeti az ve kararsızdı. Petli- yellerini tanıdığı fakat istiklilleri mahdut muh-
oura ile general Denikinin beyaz muhafızları telif memleketler vardır. Berliode ve Romada 
arasındaki kavg,lar vaziyeti daha ı.iyade ka- kani bulunduğu gibi, harp zaferle nihayet bu· 
rıştırdı ve Ukrayna bolşevik istilasına karşı lunca bu rejime tabi olacak devletlerin mikta· 
koyamadı, 1923 temmuzunda Ukrayna sosya- artacaktır. 
list Sovyet cümhuriyeti nanıına resmen Sov- Otuz küsur milyon nüfusu bulunan ve 

Y
•t Birli.\.ine mrdi. toprakları, yüzlerce milyon inaanı b-liyebile-

• •· cek olan 80y0k lJkrayna bu .111nıfta yer almı· 
yacak mı? · 

.3 

Türk Basın ·Birlil}in
den neler " 

bekliyoruz ? 
( Başlal'a/ı ikincide) 

sulh :zamanlarında da değişmeme· 
lidir. 

A - Bu tahdidat, gazeteciliği 
yalnız ticaret zihnilyetile yapan tüc
car gazeteciyi tasfiye edecektir. 

B - Memlekete faydalı ola· 
cak vatandaşların çıkaracağı ga
zeteleri muazzam sermayelere da
yanan müesseseler karşısında bat
maktan kurtaracak, idealist gaze. 
leye hayat hakkı verecektir. 

C - Gazeteler kalitelerine 
daha fazla ehemmiyet vermek 
mecburiyetini duyacaktır. 

Ç - Kağıt israfının önüne 
geçecektir. 

D - Sulh zamanında gazete 
fiyatlarını indirmek mümkün ola
caktır. • Müteferrik bir kaç dilek 
1 - Basın mıntakalarını, bu-

lundukları şehirlerde binaya 
sahip kılmak lazımdır. Müsamere
ler, balolar vererek elde edilecek 
gelirle bu binaları satın almak 
mümkündur. 

2 - Devletin kitap, mecmua, 
bülten şeklindeki bütün neşriyatı, 
maliyet fiyatı mukabilinde her ba
sın mensubunun adresine gönde
rilmelidir. Her gazeteci, hususi 
tabiler tarafından neşrolunan veya 
olunacak kitapları yüzde 20 tenzi
litile alabilmelidir. 

3 - Yılda iki defa, bütün 
basın mensuplarını büyük şehirle
rimizden birinde toplamalıdır. Bu 
topluluk azayı biribirile tanıştırma 
ve memleketi tanıma mahiyetinde 
olacaktır. Her basın mensubunun 
bu seyahate ayni :zamanda iştiraki 
mümkün o\amıyacağından, birlik 
merkezi münavebe usulüne riayet
le davetiyeler tanzim etmelidir. 

• Düşünülürse daha bir çok di-
lek hatıra gelebilir ••. 

ruz etmiştir. Bu 35 tayyareden de 
ikisi müstesna olmak üzere g"ri 
kalanı Alman av tayyareleri tara
fından tahrip edilmiştir. 

Sovyetler gafil aulanmadı 
Londra 23 H a.a ] - Royte· 

rin Moskovadaki muhabiri bildi· 
riyor: 

Almanların kasti tecavüzü Sov 
yeller birliğini gafil avlamamıştır. 
Harbe sürüklenmemek ıçın her 
türlü dipJomatik vasıtaya müraca· 
at etmekle beraber Stalin'in ida· 
resindeki Sovyetler birliği bir te
cavüze uğrayacağını hiç bir zaman 
unutmamıştır. Geçen ay içinde de 
vamlı bir surette askeri ve yardım 
cı sivil müdafaa hazırlıkları yapıl
mıştır. 

Almanya, Sovyetlerden ağır 
~aleplerde bulunmuş 
Vaşington 23 (a.a) - Alman· 

ların Sovyetlere tecavüzü hakkın· 
da Vaşingtonda yapılan tahminler 
Hitler tarafından Moskovaya bazı
~albepll~ ser~edildiği ve bunların 

a u u gayrı mümkün olduan 
k . d d" O 6- mer ezın e ır. rdu şefleri Sovyetlere 
t~a.rruzda ısrar ; etmiş ve Hitl'!ır 
bıdayette bunu reddetmişse de yi· 
yecek ve ham madde ihtiyacı ile· 
r~ sürülere.~ kendisi ikna edilmiş 
tır, Tecavuze karşı mücadele e· 
den müttefiklere yapılan yardımın 
Sovyetler birliğine de yapılıp ya· 
pılmıyacagı tetkik mevzuudur. 

Realistlerin fikrince Hitlerizmi 
yıkmağa yardım edecek her vası· 
ta iyidir. 

Şanghaydaki beyaz Ruslar 
SorJgetlere müzaharet 
ediyorlar 

Şanghay 23 [ a.a. ] - Sov. 
yet-Alman harbi haberi Şanghay· 
da ve bilhassa şehrin beyaz ve 
k~zıl Rus muhitlerinde çok büyük 
bır heyecan doğurmuştur. Hararet 
li bir .kalabalık bugün öi'leden 
sonra Rusların çoğunun oturduğu 

F~a~sız imtiyazlı mıntaka;ına git· 
mıştır. Erkek ve kadından mürek· 
kep grupların Rus gazetasi tarafın· 
dan her saat başı neşredilen hu· 
susi nüshalarda son haberleri oku 
dukları görülmektedir. 

Bir beyaz Rus menbaından 
royter ajansına bildirildiğine göre 
Şanghayda bulunan beyaz Rusla· 
rın çoğu tamamile Sovyetlere mü 
zaharet etmektedirler. Bunlar hü· 
kametle millet arasıoda sıkı bir 
işbirliği yapıldığı takdirde Alman· 
larıo durdurulabileceği kanaatın· 
dadırlar. 

Helsinkideki Souget elçi· 
sının temasları 

Helsinki 23 (a.a)f -- Ak!am ~a 
at 20 ye doğru Sovyet ,"'~•• hk:~ 
ciye nazırı Vittin• tara ın an. . 
bal edilmf~tir. MOlik~tınh bnetıceeı 
hakkında het\Oz hiç hır a er neş 
Hdilmeıniftir • 
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Daltjli müteaddit vantilatörlerle serin bir hale ifrağ edilen 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvara Suvara 

9 BU AKŞAM 9 

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

Yarattıkları ııe günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan maada her gUn saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarh 
caddesinde Asri Sinema kar,ısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

Adana Birinci 
Noterliğine : 

Adana Esbak Valisi mer
hum Abidin (Paşa) nın An· 
kara ve Adana villyetleri ve 
Osmaniye, Ceyhan, Tarsus, 
kasabaları hudutlan dahilinde 
mevcut bilcümle emlik ve 
arazinin idaresine kiraya ver
meğe, alıp satmağa müşarü

lileyhin 120 hisseden 93 his· 
sei galibeıine malik olan on 
beş kişiden ibaret veresesin· 
den on birinin bütün kanuni 
selahiyetlerini haiz yegane ve· 
kili umumileriyim . Meskür 
arazi üzerinde veya dolayısi· 
le başka kimselerin alakadar 
olması ve bu babda mukave
leler akdetmesi ve teahhüt
lere girişmesi ve her hangi 
bir makama müracaat ve İs• 
af talebinde bulunması kat'i· 
yen caiz ve muteber olmıya· 
cağını ve böyle bir hadiseye 
bağlananları veya mütacaat 
kabul edenlerin maruz kala
cakları ve bu vasıta ile mÜ· 
ekkillerimin hukuku tasarru
fi yelerine vuku bulacak te· 
cavüz ve haksız müdahale 
ve zararlardan dolayı kanu· 
nen mes'ul ve muatap ve ze· 
min tutulacaklarını bilmeleri 
için işbu beyannamenin şe
hir gazetelerile Haniyle ve 
ve sizınde malumatınız olma· 
sile beraber Adana, Ceyhan, 
Osmaniye, tarsus tapu me· 
murlarile noterlerine tebliğat 
ifası ve bir nüshasının daire
nizde hıfzılı musaddak nüs
hasının tarafıma itasını dile· 
rım. 

Abidin Paşa merhumun 
15 kişiden 1 ! nin 120 sehem· 
<len çı3 sehemine malik ve 
mütasarrıf vereıeainin umumi 

Kirahk Ev 
Reşatbey mahallesinde Sa

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

21. 24 929 

Zayi tezkere 
Maraş jandarma alayı mer• 

kez bölüğünden almış oldu
ğum askerlik terhis teskere· 
mi zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Adana~n Osmaniye ka
zası Karayiğit köyünden 
Halil oğlu 319 doğumlu 
Ômer Gök 

İLAN 
Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden : 

935 

Günün ve gecenin her 
hangi bir saatinde vukubula 
cak elektrik arızalarını berta 
raf etmek için mütahasıısları 
mız sayın abonelerimizin em 
rindedir. 

Müraca•t, kolordu cadde 
sindeki şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telafonla 
yapılmalıdır . Arıza, asgari 
bir ücret mukabilinde azami 
sür'atle bertaraf edilir. 
18~21~24~27 912 

vekili Adanada Ege Palas 
otelinde mukim Tevfik Türk
oğlu. 

İşbu beyanname talep veç· 
hile muhatabi Bugün nıatba· 
ası idare müdürlüğiine bera· 
yi tebliğ tastik kılınmıştır. 

936 

BUGON 

YAlllK SINIMA 
BU AKŞAM 

Fevkalade zengin bir program tertip ederek 
iki büyük film birden sunuyor 

I 
Me"simin en bükük muvalfakiyeti ..• Sinemada şimdiye kadar 
çevrilen en güzel hissi ve acıklı film ... Emsalsız zenginlik 

w Harri Baor, Viktor Francen, Anna Dukjaj ~ 
Gibi üç bUyUk artist tarafından yaratılan 

Nezih bir aşk hikayesi samimi bir duygunun 
ifadesi gönül açan saadetin destanı 

Aristokratlar Kulübü 
En şen en güzel zarif bir komedi 

il 
Fi/imcilik san'atının en büyük zaferi ... Şimdiye kadar 
çevrilen TUrkçe sözlü ııe şarkılı /ilimlerin en güzeli 

GÜLNAZ Büyük Şark 

F 1LM1 
Gelecek program: 

• 

BAL PARE 

Dr. Yalçın Mustafa Ozel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Abidin Paşa caddesi Namık Kemal llk okulu karşısın· 
daki muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

Müjde ... Müjde ... 
Osmaniye'nin Haruniye kaplıcası açılmıştır. Kaplıca 

müdüriyeti sayın müşterilerinin her türlü istirahatlarını te· 
min için lüzumlu olan yerleri ihzar etmiştir . 

Bundan başka kaplıca içerisine kadar otomobiller gi· 
re bileceği gibi ayni zamanda kıymetli müşterilerine bir ko· 
laylık olmak üzere de Osmaniye de kamycm sahiplerinden 
bay Şükrü ile anlaşarak müşterilere ical.ıeden vesaiti nak. 
!iye kolaylıklarıda yapılacaktır. 24-26 938 

iLAN 
Seyhan Vilayeti Daimi 

encümeninden : 
1- Mukavelesi fesh edi· 

len Adana· Ceyhan yolunun 
41 + 300 49+ 300 kilometrele· 
ri arasındaki şosaya lüzumlu 
(450) metremikap kumun nak· 
li ( 562 ) lira beş kuruş üze· 
rinden pazarlığa konulmuştur. 

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

Rifat Y AVEROCLU 

2- İsteyenler bu işe ait 
keşif ve fartnameyi görmek 
için Nafia Müdürlüğüne mü· 
racaat edebilirler. 

3- Pazarlık 26/6/941 ta
rihine müsadif perşembe gü
nü saat (11) de vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ( 42 ) lira 
1 5 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

22-24 934 

Basıldığı yer 1 BUGÜN 1 
Matbaası- Adana 

-: :-;;::: --

24 Haziran 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Meml10ketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 

ı 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:lnk ve sür,atle 

hazırlanabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi· 
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiıtir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime· 
lerimizi memleketimi1in her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

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

KURUŞA ALABiLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi : 1915. 

Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'nın 
V ASI SALONUNDA 

Bu Akşam İlci Güzel Film Birden 

I 

Nefesleri kesen bir fırtına gözleri fırlatan bir k4bus dilleri 
tutturan bir korku gllnUlleri bağla yan bir harika şaheseri 

FEDAİ KAPTAN 
il 

Türk müzilinin en nefis parçalarile süılenmiı m1n1ıi· 
min e n güzel Türkçe sözlü ve şarkılı filmi 

MEMIŞ 
İLAN 

Haruniye Düziçi Köy 
EnstitUs Doktorluğundan : 

Enstitü revirinde ve sıh

hat işlerinde çalışmak üzere 
diplomalı bir hemşeriye veya 
çalıştığı hastanelerden iyi ça· 

lıştığına dair vesika ibraı:ede· 

bilen tecrübeli bir hasta ba· 
kıcıya ihtiyaç vardır. Ücret 
altmış liradır. 

Talip olanların acele eos· 
titü müdürdüğüne müracaat· 
!arı. 

20- 24- '17. 29 924 

ÇAKICI EFE · 
1 B O G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektlAI maıomdur, • 

ÇAKICI EfE'nin kitap haline konarak plyaaaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mu,terllerlmden aldıAım yUzlerce mektup ve 
yapılan •lfahf mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstlfadelenmesını temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlıAı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla l&imlerlnl yaz
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru, göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 


