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Bu harbin 
tezatları 

Ankara 24 

Yazan: CAViD ORAL 

M ister Çörçil evvelki gün 
radyoda bir nutuk söyledi. 

lngiliz Başvekili bu nutku söyle
mekte adeta biraz da istical eder 
güründil. Çünkü 22 sabahı Sov· 
yellere karşı Alman taarruzu baş
ladı . Ayni günün akşamı da Çör
çil konuşmak lüzumunu duydu. Bu 
isticalde iki sebep olduğu kolay
lıkla anlaşılmaktadır. Evvela Sov
yet Rusya'yı yardım vadile teşci 
etmekdir. Sonra da komunizme 
karıı yapılan bu taarruzda lngiliz 
efkirıumumiyesinin sempatisinin 
Almanyaya meyletmesine mani ol· 
maktır. Zira anglosakson milletleri 
arasında komunizme ve bolşeviz
me karşı büyük bir nefret hisse· 
dilmekte olduğu inkar edilemez. 
bir hakikattır. Fakat mister Çör·.ı 
çil'in bu notkile hafızamızda can
lanan bu harbin şıı tezadlarını da 
okuyucularımıza hatırlatmaktan 
geçemedik. 

1939 da lngiltere müttefiki 
Fransa ile birlikte Sovyet Rusya 
ile anlaşmak imkanlarını aramıştı. 

Bunun için de Moskovaya lngiliz 
ve Fransız mütehassıslarından ve 
diplomatlarından müteşekkil büyük 
bir heyet gönderilmişti. Bu heyet 
Moskovada günlerce. ~ a l d ı: 
Haftalarca çalıştı: Lilk!n. hır netı
ce temin edemedı. Bılakıs heyet 
Moskovada Rus cevabını bekler
ken bir Sovyet • Alman ademi te· 
cavüz paktile karşıla ştı. Bu müt
tefikler için müthiş bir sürpriz 
ve acı siyasi bir darbe idi. Hatta 
o zaman söylendiğine göre Ruslar 
müttefik heyetlerin Moskovayı sür· 
at le terk.etmelerini bile ima etmiş· 
!erdi. 

Bundan sonra Sovyetler Al· 
manlarla birlikte Polonyayı pay
laıtılar. Vatanperverliğini örn~k 
olacak bir surette isbat eden Fın
landiya'ya tecavüz ettiler. Küçük 
Baltık devletleri ortadan kaldırıl· 
dı. Romımyadan Basarabya alın~ı. 
O zaman lngilterfl ve Fransa Fın
landiya'ya yardım etmeğe karar 
verdiler. Bu karara tevfikan tay
yareler gönderdiler. Baltık hükO
motlerinin ve Basarabyanın işga· 
lini tanımadıklarını ve tanımıya· 

caklarıoı ilin ettiler. 
Fakat lngilterenin bu tehdit

leri Sovyetlerin takibettiğ~ fırsa ~
tan istifade siyasetine bır tesır 
yapmadı. Fübrerin nutkundan an: 
ladığımıza göre Mosknva bu arazı 
kazançlarile kendisini tatmin 
edilmiş duymadı. Zıra Molotof lier
lin ziyaretinde Almanyadan yeni 
taleplerde bulunmuş. Ve bu taleb
ler içinde bizim boğazlarıo Sov
yetlere verilmesi de varmış. 

Ateş olmıyan yerde duman 
çıkaıaz derler. Bu sözde bir kaki
kat oldutunu şimdi bir daha gö
rüyoruz. Çünkü o mülakat esna
sında çıkan rivayetler arasında 
Sovyetlerin bogazları istediği işi

tilmişti. Fakat kendisile iyi müna
sebetlerde bulunduğumuz bu kom
şumuzun bu ihtirasıoa ihtimal ver
mek istememiştik. Halbuki bugün 
~~ talebin bir realite olduğunu 
ogrenmiş bulunuyoruz. Bundan da 
Ja.rlı1 Rusya ile Sovyetler siyaıe
f nın stanbufa ve bogazlara karşı 
b~rksız ve deiişmemiş olduğunu 
ır dola daha anlamış oluyoruz. 

Daha ıonra Balkan mücadelesi 
başladı. lık önce Sovyetler Yu
goılavya'ya karşı sempatik bir 
tavır takındılar, Yugoslavya'nın 
Almanya ile mücadelesini takdir 
edecek manevi muzabaret göster
diler. 

1 d Yugoslav· Alman harbinin ba• a ...... - • 
. " •un llrplarla bir de pakt 
ımzaladılar F k 
Y 

. · a at Yugoslavve ya 
unanıstan -1 1 . . maır up olur olmaz 

ngılterenın müttef"k" I b "k" . . ııoao uıı 

nıılletın sefirlerioi d h 1 M k -vadan k - d 1 er a os o I og u ar. 
fle yukarıda kısaca bülisası

nı ya.ptığımız hadiseler ve vakıa-
lar bıze Sovyetl . b h b' erın u ar ın 

/ngiliz Hariciye Nazırı 
Eden'in Ankara' yı 
Ziyaretinden bir intiba 

100 Sovyet tankı 
tahrip edildi 

Resmi Alman teb· 

liği harekAtın mu· 

vaffakiyetle devam 
ettiğini bildiriyor 

Berlin 24 ( a. a. ) - Dünkü 
gün Alman hava kuvvetleri şark 
cephesinin aisbeten küçük bir 
mıntakasında 100 düşman tankı 
tahrip etmişlerdir. Şimdiye kadar 
bütün cephede ne kadar düşman 
tankı tahrip edildiği tesbit oluna
mamıştır. 

Führerin umumi karargahı 
24 (a. a,) - Alman resmi teb liği: 

Şarkta Alman ordularının ha
rekatı tesbit edilen plin mucibin · 
ce büyük muvaffakiyetlerle devam 
etmektedir. 

lngiltereyi ihata eden deniz
lerde muharebe tayyarelerimiz bir 
lngiliz karakol gemisini batırmış
lar, iki gemiyi hasara uğratmışlar
dır. lngiliz tayyareleri tarafından 
işgal mıntakalarında gündüz yapı
lan bir akın teşebbüsü esnasında 
22 düşman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. 4 Tayyaremiz kaiptir. 

Dün gece logiliz bomba tay
yareleri Almanyanın şimali garbi
sine bir miktar infilak ve yangın 
bobamları atmışlardır. Sivillerden 
birkaç kişi ölü ve yaralı vardır. 
Bir çok evlere isabetler olmuştur. 
3 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Mareşal Petenle 
Darlan'ın ara-
1 arı açıldı 

Londra 24 (a. a) - Fransa 
hududundan müstakil Fransız ajan
sına gelen bir habere göre, Pe
ten Darlan'ın kendini bertaraf et
meğo çal . ştığı hakkında bir inli· 
ba hasıl etmiıtir. Mareşal, Darla
nın eski muhariplerin müzahereti
ni temine çalıştığını ve emniyet 
teşkilatından kıymetli taraftarlar 
hazırladığını , subaylar arasında da 
bazı kimselerle anlaştığını haber 
almıştır. 

göstermektedir. Ve hiç şüphe yok 
ki lngiltere Moskovanın takip et
tiği bu Alman dostluğu siyasetten 
az değil çok da müteessir olmuş, 
zarar görmüştür. 

Fakat Çörçilin nutkunu dikkat
lice okuduğumuz zaman bu harbin 
tezadları karşısıoda insan aklın, 
mantığın, muhakemenin ölçüsü 
içinde bunalıp kalıyor. Çünkü ln
giliz başv<kili diyor ki; « biç kim 
se son yirmi beş sene içinde be
nim kadar devamlı komnnizm düş 
manı olmamıştır. Bu bahiste söyle 
diklerimden bir kelime bile geri 
almıyorum. Fakat bütün bunlar, 
bugün cereyan eden hadiseler kar· 
şısında siliniyor. Cinayetleri, deli· 
liklerı, facialarile mazi kayboluyor. 
Nazizme karşı harp e'.len her adam 
veya her devlet bizim yardımımı
zı görecektir. 

başlamasında oynadı" ı- b h gı ro u u ar 
bin ~aşlanırıc'.ndanberi lnıriltere 
aleyhınde tatbık ettiti haımane 
ılyantl r•yot açık bir ıurette 

Hitlerle beraber yürüyen her 
adam veya her devlet bizim , has
mımızdır.» 

Şimdi Çörçilin bu ıözlerini 
iıittikteo ıonra insanın akhna le--

(Devamı ikincide) 

Ankara : 24 [ Hususi Muhabirimizden } - - Türkiye Cümburiyeti 
ile A iman Raybi arasında imzalanan muabedenin tasdikine dair llyiha 
ve Hariciye encümeni mazbatası meclisin yarınki roznameıine alındı. 

Hariciye encfimeni mazbatasında layihanın müstacelen müzakeresi 
teklif edilerek ezcümle şöyle denmektedir: 

« Hüktl!ııetçe takip edilen ve Büyük Millet Meclisince de tuvip 
edilmiş olan sulh siyasetine uygun moabedenin tasdikini derpiı eden bu 
kanun liyıb.ası encümenimizce aynen ve müttefikan kabul edilmiıtir. ,. 

Londra 24 ( a. Avam kamarasında sında mevcud kar-
a. ) - Royter şılıklı taabhüd -
bildiriyor": EDEN leri sarahatle ko-
Alman istilası Ü· rumaktadır. Türk 

zerine Sovyetler T bükOmeti bir çok 
Birliği hakkında ürk Alman vesilelerle ıngi -
takip edilecek in- liz - Türk mo-

giliz siyaseti avam anıa~ması hakkında ahedesinin bu ve-
kamarasında mü- y cibelerin başında 
zakere edilmi~ , geldiğini bildir -

uzun sual ve ce- ı·zahat miştir. 
vap teatilerinde Anlaşma akdin-
bulunulmuştur .Bu d • den sonra Türk 
müzakere sırasın· ver 1 hükOmeti büyük 
da Eden tarafın- elçimize teminat r----dan verilen re- S vermi4 ve son 24 
niş izahat arasın- ovyet Rusya, lngiliz- ••at zarfında mo-
da Türkiye hak. lerin askeri ve iktisadi abedemizin baki 
kında ıu beyanat birer lı.eget göndermeleri olduğunu bir kere 
yapılmıştır: teklifini kabul etti daha teyid etmiş-« -Türkiye bu .._ _ _...; _________ ,__. t' 

ır . 

yeni harpte bitaraflığını ilin etmiş- Londra 24 [a.a] - Sovyetler 
tir. 1939 lık Teşrininde imıallldt· birliğ i , lngilizlerin askeri ve ikti-
ğımız karşılıklı yardım muahede- sadi birer heyet göndermeleri 
sindenberi Türkiye ile münasebet- hakkındaki teklifi kabul etmiıtir. 
lerimiz çok hususi bir esasa da- Londra 24 [a.a.] - Royter 
yanıyordu. Tilrkiye bizim dostumuz ajansının bildirdiğine a-öre, ln&'İ· 
ve müttefikimi:ı:dir. Türk hükOmeti liz hükOmeti müstakbel İJ birliği 

Alman hükOmetile yaptığı son mü- devresinde yapılacak karşılıklı 

zakerelerin seyrinden bizi tamami- yardımın mütekabiliyet esasına is-
le haberdar etmi;ıtir. liuat etmesi hakkında Sovyot nok-

Bu itibarla yaptıkları anlaşma tai nazarıoı tasvib etmete karar 
bizim için bir sürpriz olmamıştır. vermiştir. 
Fakat biç bir muahede aktedilme- Krips Mosko11aga dönecek 
miş olmasını tabiatiyle tercih et- Londra 24 (a. a.) lngilterenin 
tiğimizi söylersem her halde bir Moskova büyük elçisi Krips'in va-
sır ifşa etmiş olmam. Bununla be- zifesi başıoa döneceği itimada li-
raber bu muahede iki taraf ara- yik bir menbadan bildirilmiştir. 

Japonya 
Alman - Rus an

ıa,mazlığında ta

vassut etmiyecek 
Tokyo : 24 [ A.A.] - Japon 

büidlmet sözcüsü Alman - Sov
yet ibtilifı hakkında henüz biç 
bfr şey söyleyemeyeceğini vo bir 
tehirdo do bulunamıyacağıoı ifade 
etmiştir. Sözcü, Alman - Rus 
anlaşmazlığında Japooyanın tavas
sutta bulunacağı hakkındaki şayia
ları yalanlamış ve Japon bükO
metioin moabedolerin tahmil ettiği 

vecibelere sadık kaldığını ili.ve 
etmiştir. 

Tokyo : 24 {A.A.]- D. N B. 
bildiriyor : 

Japooyanın Moskova büyük 
elçisi, Hariciye nazaretinin talimatı 
üzerine Moskovadaki Japon kadıo 
ve çocuklarının memlekete dön
meleri lüzumunu tebliğ etmiştir. 

1 Çok Mühim j 
vesika/ ar neş
redilecekmiş 

Berfin 24 [ a.a ]- Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alman hariciye nezaretinde, 
lngiliz-Sovyet işbirliği çerçivı:ssi 
içiude logiltorenin Moskova bü· 
yük elçisi Krips'in oynadığı rol 

hakkında pelc yakında sansasyo
nel beyanat yapılacağı yabancı 
gazetecilere bildirilmiş ve neşre
dilecek olan vesikalar :izerine ha 
zı devletlerin lnırilterenin oynadı 
ğı hami rol hakkında çok ente
resan şeyler öğrenecekleri ilave 
edifmiıtir, 

Moskova 24 [ a. a. ]~~K~ı~zı~l-~==S:=oo=v=y=:e':t:'le:=="re~=g=:ö~r=-e====m=ak~t=a".'dı=r.========= 
ordunun Salı sa babı neşredilen H 

er Cephe 2 - Memel'den Karpatlara 
tebliği: • kadar merkez. Burada mare•al 

Pazartesi günü düşman Baltık- , 
h Fon Ribenav ile mareşal Şapoşni· 

tan Karadenize kadar bütün cep e d A 1 - ko karşı karşıyadırlar. 
üzerinde taarruzlarıoı inkişaf et- e m an 
tirmeğe çalışmış· ve esas gayreti- -·-::--------,;:;;,::;.: Bu,ovina\lan Tuna ağızlarına 

Ş 1 G d K ak· Vol- h •• kadar sağ cenah: burada mare•al 
ni avro ay, ro na, avn · u c u , 
koviyok, Vliıdmir Kolinak, Rava- m U List, general Antonesko grnpu, 
suska Brodi'ye tevcih etmiştir.Fa- - general Kulig ile karşı karşıya-
kat düşman biç bir muvvalfakiyet ta rd e d ·ı ı d .• dırlar. 
elde etmemiştir. Sol cenahla merkez ·arasında, 

Vliıdmir Kolinak ve Brodi is: Baltık devletlerinin teşkil ettiği 
d- ao hu- 300 Alman tankı tikametlerindeki bütün uşm k iltisak mıntakası mevcoddur. Ve 

cumları, büyük zayiat verdirilere tahrip olundu; 5000 borada karışıklıkların inkişaf et-
tardedilmiştir. Alman subag ve eri meıi mümkündür. Merkez ve sat 

Savrolay'dan arazimize ırirm~ş . esir alındı; yalnız dün cenah arasınde da Macaristan, 
olan düşman öğleden sonra mag· 51 Alman taggaresi Karpatlar altı mıntakaaının teşkil 
l<tp edilmiş ve mukabil bücuml~rı- d Ü I Ü r Ü l d Ü ettiği iltisak noktası vardır. 
mızla devlet hüdudumuzun ötesıoe Cenupta Alman-Rumen ordusu 
tardolunmuştıır. • şiddetle hücilma kalkmış, Tunayı 

Şavrolay mıntakasınd• to~- Almanlara göre Galas da geçmiş, Bolgrad'a var-
çumuzun ateşiyle 300 tank tahrıp ı oo mış, Prot'u muhtelif noktalardan 
edilmiştir. Düşman, ıiddetli muha- kilometre tecavüz etmiş vo Dinyester'e 
rebelerden sonra, stır cüzütam • d doğru geri çekilmekte olan kızı-
larımızı ıreri çekilmeie mecbur erinliğe girildi lorduyo takipte bulunmuıtur. 
ederek Lonıa, Brest'i işgale mu- Kızılordu Dinyester üzerinde 
vaffak olmuştur. Cenupta Kızılordu mukavemete hazırlanmaktadır. 

Bu gün tayyarelerimiz v•. b~- Dingester Üzerinde Merkezdeki terakkiler bilbu-
va dafi bataryalarımız arazımız mukaoemete hazırla- sa Grodno mıntakuında kayde-
üzerinde 51 düşman tayyaresi dil- n ı g o r dilmiştir. Bu ilerleme hedefi Bal· 
ıürmilşlerdir. s M tık devletlerinin ihatası ve bunla· 

Pazar ve Pazartesi günleri OVyet • acar rın kurtarılmasıdır 
Sovyet kıtaları 5000 kadar Alman Sol cenahta Mannerbaym mü-
subay ve eri esir almışlardır. münasebatı sellab vaziyette beklemektedir. 

Cephe üç büyük mıntakaga Fin Mareşalinin tedafüi rolünün 
a g r ı l d 1 k e S i l d i hedefi, General Falken Horst 

Mornmarsk ile Leningrat arasın· 
Berlin 24 [a.a] - Şarkta bölgeye ayrılmış bulunmakta- dakl muvasaleyi kesmek ve bu 

harekatın ikinci günü Almanların dır: ınretle motörlü lngiliz yardımını 
mühim terakkiler kaydettiği ve 1 - Şimal buz denizinden gayri mümkün kılmak için oğra-
söylendiğioe göre bazı noktalarda Finlandiya körfezine kadar ıol ıırken Kızıl orduya Finllndiya 
yüz kilometre derinli&'e nüfuz cenah, burada Norveç harekitını yolunu kapamaktır. 
edildiği tespit olunmuştur. idare etmİf olan ıreoaral Falkeu Muhtefü kayaaHardan bildiri-

Zilrlbde çıkan Ditok gazet••I· Horat ve Ditel ile mareşal Man· Jeo, Leninf'rada dojTa bir Fin -
nln lıveç kaynakJarıodao aldıtı nerhaym'ın ıabık muhaaımı ,.ene- Alman ileri hareketi teeyyOt et .. 
bir babore göre, cephe tıç büytık ral Mar9fkO karfı karııya bulun· ıııemiflir. Finllııdiya tiıııdllik patif 

Dünyanın en 
büyük 2 hava 
kuvveti 
çarpışıyor 

Almanların Rus

lara kar,ı glrlt· 
tlklerl bu mu

harebede kahir 

bir hava UstUn

IUfiU temin et
melerl mUmkUn 
deglldlr. 

-RADYO-
- Gazetesi _ 
• iki gündenbori Avrupa· 

nın şark bölgesinde dünyanın 

en büyük iki hava kuvveti çar
pışıyor. Bu münasebetle her iki 
tarafın bava kuvvetlerine ğöz 
gezdirelim : 

Almanlar ıimdiye kadar da
ima haıımlerına karıı çok üstün 
bava kuvvetlerile taarruz etmiş· 
!erdi. Fakat rnslara karşı giriş
tikleri bu muharebede kıı°hir bir 
hava üatünlüğü temin etmeleri 
pek mümkün değildir. Ancak 
bugün muhtemel olarak Alman 
hava kuvvetJJeri Rus hava kov. 
vetlerine karıı bazı bakımlar
dan i1stündür. Fakat Almanlar 
gündüzleri Almanya'ya karş: 
yapılan lngiliz hava kuvvetleri 
karşısında bir miktar avcı tay
yaresi ve taarruz için bomba 
tayyaresi ayırmak mecburiyetin
dedirler. Koza lskenderiye'ye 
ve lngiliz donanmasına taarruz 
için Yunanistanda da bir mik
tar hava kuvveti bulundurmak
tadırlar 

Libya harekitı için de ba. 
va kuvvetleri ayırmak icabe
der. Bununla beraber, bütün bu 
cephelerde Almanların bıraka
cakları hava kuvvetleri asga
ridir. 

• Ruslara gelince : Ruslar 
balen baıka bir cephede meı
gul değildirler. Jdponlar saldır
mazlık paktına riayet edecek 
olurlarsa uzak ıarktaki hava 
kuvvetlerini de kullanabilirler. 

Buna mukabil .Rus tayyare
lerinden mühimce bir kısmının 

eski tip oldugu haber veriliyor. 
Rus tayyarecileri harp tecrü
besi görmemişlerdir. Halbuki 
Alman tayyarecileri iki senelik 
bir harp tecrübesine sahiptirler. 
Rus tayyarecilerinin talim ve 
terbiyelerini bilmiyoruz, fakat 
kuvvei maneviyelerinin yüksek 
ofdnğnnu işitiyoruz. 

Ancak bu harpte de Almaıı 
tayyarecileri mutaarrız olduk
ları için insiyatifi ellerinde tut· 
maktadır. Notekim 22 Haziran
da yapılan Alman ~ava taar
ruzlarında Rus bava kuvvetle
rinden bir çoğnnon baskın ıek
linde yerde tahrip edilmiş ol
maları muhtemeldir. Likin Rus· 
lar bu tahrip edilen tayyarele
rin boşluğunu doldurabilecek 
vaziyettedirler. 

Ege'de zeytin mahsulü 
lzmir 24 ( a. a. ) - Miltabaıı

sısların söylediklerine göre Ege 
bölgesinde zeytin mahsulü çok be
reketlidir. 
======~= 

bir battı hareket takip etmektedir. 
So'llfltll _ Maca, ,,.ünaııebatı 

k1111iltli 
R . 24 [ A.A. J - Stefanl 

om• • 
ajantınıa Budapeıteden aldıfı bir 
l•lırrafa ır3re, Macar hDkOmetl 
Sovyetler birliiile ıiyaıl milnase• 
bellerini keımt• karar venııiftir, 



~- - --- -
--- --------

2 BUGÜN 

f ~ lbD g lYı 1i'i1 lbiı li'i1 M ® v ;g lbD lbD 1 

SovyetRusya,ordu 
ve donanma s . ı 

- Umumi sefer· 
berlikte Sovyet 

ordusu 
On milyondan fazla asker 

çıkarabilir. Son zamanlarda Sov. 

yeller hava kuvvetine, tanklara 

çok ehemmiyet vermekle bera· 

1 
ber bunların da miktarı hakkında 
esaslı malQmat yoktur. 

-
ya bahriyede 3-4 sene orduda hiz 
met ederler. Bu müddet bitince 
evlerine giderler, fakat beş sene 
ordu emrine hazır bul•murlar. 

Birinci 250 bin kadar koyu 
komunist olmıyan ikinci bir 250 
bin kişi ihtiyata ayrılır. Burada 
sınıflarına göre 8 • 11 ay hizmet 
ederler ve bundan sonra ordu 
emrine hazır bulunurlar. Her sene 
ilk veya sonbaharda iki veya üç 
ay talim görürler. 

Almanya ile harp halinde 900 bin kişiden geri kalan 400 
bıılunan Suvyet Rusya bin kişi hususi kamplarda talim 

Avropanın arazısı en geniş ve görür. Bunlar icabında diğer kıta-
ııüfusu en fazla memleketidir. Me- atın bıraktığı boşlukları doldor-
soha"' 21,176,000 kilometre mu· mak üzere yetiştirilirler. Bu üç 
rabbaıdır, Nüfusu, muhtelif ırklara >Jnıf kıta•t birinci sınıf hücum 

!arda Sovyetler hava kuvvetine, 

tanklara çok ehemmiyet vermekle 
beraber bunların da mikdarı hak

kında esaslı malGmat yoktur. 

Sovyet donanması 

Sovyet donanması, yeni yapılmak· 

ta olan 35 bin tonluk iki zırhlı, 
7 kruvazör, 2 tayyare gemisi ve 
torpido muhripleri ile tahtelbahir· 

ler hariç olmak üzere ekseriyet 

itibariyle geçen harpten kalma ge
milerden -mürekkeptir. Bu gemiler 

şunlardır: 
Baltıkta 3 dritnot, Karadeniz· 

de 1 dritnot. 
Baltıktaki zırhlıların isimleri 

mensup 170 milyon kadardır. Rus- kıtası addedilir ve rejimin gözbe-
ya, Sovyet Cümhuriyetlerinin bir- beğidir. iyi yerler, iyi giyinirler, şudur: 
!eşmesinden terekküp etmektedir. bir çok imtiyazları vardır. Oktiabnkaya Revolutsia [ es· 
iptida bu cümhuriyetler dört tane Sovyet faal ordusu ceman 700 ki Cagoul ] . Froung [ eski Pol· 
idi : 1 - Rus Sovyetler Sosyalist bin kişidir. Buna 4 sene hizınet tava ). Maral (eski Petropalovsk]. 
birliği, 2 _ Beyaz Rusya Sosya· eden 150 bin zabıta kuvvetini ve Karadenizdeki zırhlı da Paris· 
list cümhuriyeti, 3 - Ukrayna 100 bin hudut muhafızını da ilave kaya Kommouna [eski Sivastopol] 
sosyalist Sovyet cümhuriyeti, 4 - etmek lazımdır. Bu 950 bin kişilik dur. Bu zırhlıların hacmi 23,370 
Trans<alkasya sosyalist Sovyet ordudan başka her sene ilkbahar ton, süratleri 18 mildir. Başlıca 
cümhuriyeti. ve yazın manevra için silah altına silahları 12 tane 30,5 lik, 16 tane 

S ınraları şu müstakil cümhu· çağırılan bir milyon milis vardır. 12 lik, 10 tane 7,5 luk toptur. 
· ti t kk .. l 1 Bunlar 19_11 se_ne 
~~v;,$~:: eşe " • Sovyet donanması, yeni yapılmakta olan 35 bin sinde denıze ın-

Vulga Alman- tonluk iki zırhlı, 7 kruvazör, 2 tayyare gemisi ve tor- dirilmişler. 1914 

ları, Başkırdlar, pido muhripleriyle tahtelbahirler hariç olmak üzere ek- de hizmete gir· 
Krtreli, K 1 r ı m, • • b · l h k l ·ı d " miqlerdir. Dag· ıstan, Tata•, serıyet ıti arıy e geçen arpten a ma gemı er en mu· • 

kk _, Bundan maada Kazak Çavuş. leşe iluir. 
Mü•takil mem· ILı••••••••••••••••••••••••••- 1916 da deni· 

leketler : Şimali Kalka•ya, Lenin· Bu suretle ordu yekQnu 2 wılyo· ze indirilen ve 1931 de tamamla· 
grad ve Ural. nu bulur. narak hizmete giren Kasny Kavkaz 

Müstakil erazi : Kalmuklar, Bu kuvvetler 23 kolorduya [ 8030 ton, sürati 26 mil, silahları 
k 1 d 6 4 tane 18 lik, 4 tane 10,t. lik, 

Çerımesler, Votiak'lar. ayrılmıştır. 4 süvari o or osu, top ) 1915 de de denize indirilen 
Bunlardan başka şu hükQmet- müstakil süvari livası vardır. Sov· ve 1927de hizmete giren ayni sis· 

ler de vardır: Arkanjel, Astrakan, yet Rusyada 11 askerlik dairesi tem Profinterin, Thernvonaya Uk-
Biransk, !vanovo, Nijni Novogor- bulunmaktadır: 1 - Leningrad, raina kruvazörleri vardır. Bunların 
do, Orel, Urenburg, Pensa, Ria· 2 - Smolensk, 3 - Kiyef, 4 - hacmi 6,600 ton, süratleri 26 mil-
zan, Samara, Tula, Tver, Uliano- Moskova, 5 - Rostof, 6 - Tillis, dir. Silahları 15 tane 13 lük, 4 

tane 10 luk toptur. Bundan başka 
vsk, Viatka, Vladimir, Voloğda, 7 - Samara, 8 - Akmolinsk, eski iki kruvazör daha vardır. 
Voronej. 9 - Taşkent, 10 - Vovosibirsk, Sovyet donanmasında torpido 

Rus erazisi ekseriyetle düzdür. 11 - Kabarovsk. muhriplerden bir k1~m1 1912 den 

k h. 1 1 k t' 1 Sovyet ordusu umumi sefer- kalmadır. Fttkat 19'27 den sonra Birço ne ır er meme e ı 9\1 ar. 1 'd 

d V 1 D D' berlikte on milyondan fazla asker yapılmış yeni ve sürat i torpı o 
Bunların için e 0 ga, on, ın- muhripleri de vardır. Son seneler 
yeper nehirleri en meşhurlarıdır. çıkarabilir. Fakat kadro ve vesa· zarfıııda, deniıaltı inşasına da çok 
Toprak çok münbittir. En çok itin ne dereceye kadar müsait ol· ehemmiyet verilmiştir. Fakat bun-
mahsul veren yer Ukraynadır. Bu· duğu malQm değildir. Son zaman· )arın mikdarı malOm değildir. 
rada bol buğday yetişir. Diğer ~- --

;r~:i,m da~a::~:!~r pa~:;!:r· k:~~~:: Köylümüzün satışa arzedeceği hububat 
kenevir, ay çiçeği, pancardır. Son m 1• k t a r f t e s b 1• t o 1 u n u· y o r 
senelerde pamuk ziraati de çok 
genişlemiştir. 

Rusya umumi harpten e_vvel 
çok büyük bir ziraat memleketi 
idi. Dünyanın çavdar mahsulünün 
yüzde kırk se~ izini, arpanın yüz .. 
de otuz birini, yulafın yüzde yirmi 
clördiinü, buğdayın yüzde on do 
huzuou verirdi. Ve mühim ihracat 
yapardı, 

Hububata hükQmetçe el ko -
nulma kararnamesi mucibince köy
lü tarafından satışa arzedilecek 
hububat miktarının tesbitine baş
lanmıştır. Tesbit işine Adana mer
kez nahiyesinde 5. Misis, Karataş , 
Tuzla nahiyelerine ikişer öğretmen 
memur edilmiştir. Ayrıca hususi 
muhasebe müdürlüğünce de mer
kez nahiyesine 2, diğer nahiyele
re 3 tahsildar, merkez kazası için 
1.iraa·t müdürlüğü ve ziraat banka. 
sı tarafından birer memur seçil· 
miştir. 

Memurlar bugünden itibaren 
vazifelerine başlıyacaklardır. 

Maarif Müdürü 
mezuniyet aldı 

Maarif Müdürü Ekrem Gürsel 
sen<!llik mezuniyetine mahsuben 
ay izin almıştır. 

Dünkü Maç 

bir 

Dün Malatya takımı ile Adana 
Milli Mensucat Gençler Birligi hu 
susi bir maç yapmışlardır. Musa
baka çok heyecanlı olmuş, O - 1 
Milli Mensucat takımı kazanmıştır. 

Bir şehircilik müta
hassısı getirilecek 

DUnkU belediye meclisi toplan
tısında varidat ve masraf bUtçesi 
608,345 lira olarak tesbit edildi --

Belediye meclisi dün fevk•lade toplantıları~dan sonuncusunu yapmış
tır. Bu toplantıda, noksanlarının ikmali için Vilayet makamınca iade 

edilen 1941 mali yılı varidat ve masraf bütçesi üzerindeki tetkikler göz· 
den geçirilmiştir. Neticede varidat ve masraf bütçesi 608,345 lira ola· 
rak kabul ve tesbit edilmiştir. 

Bu bütçe ile Belediye Reis Muavinliği ihdas edilmiş, arazöz için 
konulan 5000 lira tahsisat 9000 liraya çıkarılmıştır. Şehir imar haritası
nın tevsii ve bir şehircilik mütahassısı getlrtilmesi kararlaştırılmış, mas
raf büdcesine 30 bin lira ilave edilmiştir. 

Nehrin etrafına sed yapmaktan nafıa vekaletince sarfı nazar edilmiş, 
suların taşmasına mani olunmak üzere baraj inşası muvafık görülmüştür. 

Irak ve İran hallan üzerin 
deki denıiryolu faaliyeti 

Ankara 24 { Hususi muhabirimizden ] - Nafıa Vekaleti Irak ve 1 
Iran hatları üzerindeki faaliyetine muntazaman devam etmektedir. Ve
kaletten bu hususta verilen malnmata nazaran lran hattı üzerinde Palo· 
dan Çapakçur karşısındaki Bingöl vilayeti merkezine kadar olan 64 
kilometrelik hat bu günlerde münakasaya konulacaktır. Bu suretle, 
Elazığden itibaren 130 kilometre dahilinde faaliyete gecilmiş bulun-

• maktadır. 
Önümüzdeki senin Nisan veya Mayıs aylarında Muşa kadar olan 

kısmın inşasına da başlanmış olacaktır. 
Diğ'er taraftan Diyarıbakır hattında bu 

milden itibaren Siird'e doğru ray ferşiyatına 
3 ay içinde ikmal olunacaktır. 

sene sonlarına doğru Bis
başlanacak ve bu faaliyet 

Bu harbin 
tezatları 

[Başmakaleden artan/ 
zadlarla dolu şu hadiseler gelmez 
mi? 

Öyle ise, dün istiklalini ve 
toprak bütünliiğünü •müdafaa et
mek için bütün dünyanın hayranlı· 
ğını üzerine çektiği ve lngiltere· 
nin de yardımına koştuğu Finlan· 

diya bugün intikamını almak için 
Sovyetlerle muharebe ettiğinden 

dolayı \ngiltcrenin hasmimi olacak 
tır? Ve yine dün jstiklili ve top

rak bütünlüğü yalnız Almanyaye 

değil Sovyetlere karşı da lngiltere 
tarafından garanti edilmiş olan 
Romanya Basarabyayı geri almak 

için Sovyetlerle harp haline girdi
ğinden ötürü lngilterece düşman 
mı sayılacaktır? 

işte kısaca hülisasını yaptığı· 
mız bu hadiseler bir de lngiltere 

ile müttefiki Fransanın Suriyede 
harp etmekte olduklarını ilave e

decek olursak bu harbin müthiş 
tezatlarını daha iyice görmüş ve 

anlamış olacağız. Ancak bu tezad 
!arın ortaya çıkarmış olduğu bir 
realite vardır ki; onu da görme .. 
mek ıanlamamak imkanı yoktur. 
Çünkü o kadar bariz ve kuvvetli 
bir surette tezahür eden bu reali
te bize şu noktayı öğretiyor. 

Her milletin yalnız ve yalnız 

kendi menfaatidir. Bu menfaat ya· 

Senenin ilk arpa muhsulü 
Polatlı (Hususi} Polatlı'da bu 

yılın ilk arpa muhsulü ziraat ve
kaleti zirai kombinalar merkez 
bölgesinin Polatlı' daki Kıran çift 
liğinde idrak edilmiş ve biç~r • 
döger makinelerle aynı günde bi· 
çilip döğülen bu ilk· mahsul evelki 
gün toprak mahsulleri ofisine satıl
mıştır. 

Sana tka.r Nuri Gençdur 
ve arkadaşları 

Sanatkar Nuri Gençdur ve ar· 

kadaşları, bu yıl da şehrimize ge. 

)erek Seyhan bahçesinde temsil· 

ler vermeğe b>şlaınışlardır. Turup 
tanınmış ve sevilmiş komik Ahme 
din iltih~kile daha kuvvetlenmiş· 

tir. 

Adana -Kozan şosesi 
Adana· Kozan yolunun 48 • 51 

kilometreleri arasında yapılacak 

şose için hazırlanan 40,158 liraİık 
keşif Nafıa Vekaletince tastik 
edilerek vilayet nafaa müdürlüğü
ne gönderilmiştir. Yarın toplana
cak olan vilayet daimi encümeni 
lastik edilen keşfi eksiltmeye çı· 
karacaktır. 

nında her şey unutuluyor. Dünkü 
düşmanlıklar silinüp gidiyor. Dün
kii dost düşman, bugünkü düşman 
dost oluveriyor. Zaten siyasetin 
manasını da bundan b~ka türlü 
izah etmeğe imkan varmıdır ki? 

25 Haziran 1941 
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1 Harp Notları 

S ·o v yet 
Alman 
harbinin 

inkişafları 

YAZAN 
A iman- Sovyet 

harbinin İn· 

MÜMTAZ kişaf tarzı hak-
FAiK kında dün çok 

FENiK az haber gel-
,_ ______ , miştir . Fakat 

buna rağmen Alman harp planı
nın kara~tMİ üzerinde bir parça 
olsun durabilmemiz kabildir: 

Almanlar niçin Şimal Buzde· 
nizin 'den Karadeniz' e kadar uza
nan muazzam bir cephe üzerinde 
harbi kabul etmişlerdir? Finlandi
yayı harbe sokmadan, Romanyayı 
derhal alakadar etmeden daha 
kısa bir cephe üzerinde bir harp 
yapamazlar mıydı? Fakat o za· 
manlar Sovyetler kuvvetlerini bu 
dar hat boyunca, b;ribiri arkası· 
na teksif ederler ve İnsandan bir 
Majino vücuda getirebilirlerdi. 

Almanlar, Sovyet kuvvetleri
nin mümkün mertebe uzan bir 
hat üzerinde yayılmasını temin 
etmişler ve ondan sonra taarruza 
geçecekleri noktaları bizzat ken· 
dileri tayin eyl~mişlerdir. Öyle 
görülüyor ki şimdi harp yalnız 

Baltık sahilinden Karadenize ka
dar inen hat boyunda muayyen 
bazı istikametlerde inkişaf etmek· 
tedir. 

Finlandiya cephesi 
Finlandiyadan henüz esaslı 

bir taarruz yapılmamıştır. 
Buraya Norveç'e sevkedilmek mak· 
sadiyle gönderilen fırkalar, şimdi· 
lik yalnız hududu tutmakla iktifa 
etmektedirler. 

ltalya, bilfiil harbe girmeden 
evvel Alplerde ne yaptıysa, Fin· 
landiya da onu yapmaktadır. Fin· 
landiya cephesi çok nazik bir 
cephedir. Almanlar buradan, Vi
borgdan hareket ederek Lenin· 
gradı tehdit edebilirler. 

Bu takd;rde Balhk'a doğru 

şimalden bir iniş yapabilirler. Bun· 
dan dolayıdır ki, Sovyetler, Pet
samodan itibaren değilse bile, 
Ladoga gölünün garbinde mühim 
kuvvetler bulundurmak mecburi
yetindedirler. 

Almanlara gelince, burada 
kuvvetleri nisbeten az bulundu
ğundan şimdilik herhalde teda
füi vaziyeti tercih etmektedirler. 
Filhakika, Norveç tarikiyle, Fin
landiyaya daha fazla sevkiyat 
yapmak ve lsveçteten bir transit 
hakkı istemek bahis mevzuu ola
bilir. Fakat Alman stratejisi daha 
çok, Baltık· Karadeniz hattı üze· 
rinde işlemeği tercih etmişe ben
zemektedir. 

Alman harp tekniği 
umumi vaziyeti bu suretle 

hulasa ettikten sonra, Al
manların Sovyetlere karşı takip 

(Devamı üçüncüde) 

Ruspda Sovyel idare>i !eşek 
kül ettı <ten sonra bütün boı çift· 
liKler, kıliielere, m1nast1rlara aid 
arazi Sovyetlere geçmiştir. Köylü· 
!ere ait topraklarda kollektif teş

kilatı yapılmıştır. 'Bunlara Kolhoz 
denir. HükQmet tarafından işleti· 
len araziye ise Sovkoz adı verilir, 
Ekilen arazinin yüzde altmışı Kol· 
hoz, yani müşterek arazidir. Son 
senelerde ziraot makineleştiril
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!•====================YAZAN: Reşat Enis ~ 
miştir. 

Rusya son seneler zıı,rfında sa· 
nayie de ehemmiyet vererek bir 
yok fabrikalar •çmıştır. Bunl>rın 
arasında harp sanayii mühim bir 
mevki işgal edor. Harp sanayii da 
ha ziyade şimalde, Leningrad ve 
havalisinde toplanmıştır. Memleke 
tin serveti çok büyüktür. Rusyada 
her türlü maden vardır. · Bunların 
en mühiınlerı petrol, kömürdür. 
Ural daglarında altıo, pli.tin, civa 
ve sair bir çok madenler var· 
dır. 

~ıı.,yet ordusu 

Sovyet Rusyada her ıene 
askerlik yaşına riren genç 

!erin mil. tarı 1,ıoo,000 dır. Fakat 
bunların hepsini silah •lbna alma· 
ğa bütçe müsait olmad~ğ'ından 300 
bin kişi askerlikten harıç tutulur. 
Bunlar ya bir vergi verirler, yahut 
n afia inşaatında kullanırlar. Harp 
halinde geri hizmetleri için silah 
altına çağır1hrlar. 

Siıah altına alınan 9 yüz bin 
kişi iki sene askeri talim görür. 
Bundan tam3m komünist telakki 
edilen 250 bini faal orduya, yahut 
d.imi kadroya ilhak edilir. Piyade· 
de 2, süvari,motörlü kıtalarda ve• 

- işaret kodum • ıiiye, tükürükler 
saçarak bağırmış • şu eski siyah cüppe 
tam yirmi keredir karşıma geldi! 

Neden sonra, mesele anlaşılmış.( .... ) 
vilayetine tabi «Şuhut» kasabacığının 
delikanlıları, «Talebei ulum» olduklarına 
dair birer vesika uyduruyoriar ve bu bir 
tek eski cüppeyi nöbetle giyip, şub~ re· 
isinin karşısına geçiyor, askerlikten yan 
çizmenin kolayını buluyorlarmış. Seneler· 
denberi «Şuhut» kasabacığından asker 
çıkmayışının ıebebi meğer buymuı ... 

Yaşlı reisin hikayesini, siyah cüppe· 

nin bu basit entrikada oynadığı roliı bir 
türlü unutamıyordum. 

Küçükken ne dindar bir çocuktum! 
Mektebe giden toprak yolun bir kıyısın

daki, saçağı örümcekli basık türbenin 
yeşili soluk, tozlu ve çarpık parmaklığı 

renk renk paçavralar taşıyan penceresi 
Önünde durmadığım, ellerimi açıp oku
madığım sabah olmazdı. Ramazanlarda 
evin büyüklerile oruç tutar, teraviye gi. 
derdim. içimde •daima her yerde hazır 
ve nazır; ne şeriki ne naz.iri bulunan» 
bir Allah korkusu vardı. 

Öyle lıir Allah ki, itaatlı 

nimetlere, saadetlere boğuyor. 

kullarını 

Öyle bir Allah ki, asi kullarını hış· 
mına uğratıyor, süründYrüyor. 

Yaşım ilerledikçe, anamın tesirinden 
kurtuldukça, bu his uyıfladı. Günün bi
rinde büsbütün silindi. Artık idrak ede
biliyordum: 

Dünyada, en büyük fenalıkları yapan; 
en büyük günahı işleyen; sefehat içinde 
yaşayan; ne Allah, ne Peygamber tanı. 
yan; dinsiz, imansız insaların hep!Iİ de 
niçin zengindi? Niçin me•'uttu? 

Biri ezen, biri ezilen iki yığın vardı. 
Ezen yığın, Allah ~iye bir kudret tanı. 
mıyordu; Muhammet, lysa, Musa bir Ş•r· 
)atandı. Ezilen yığın, Allahı tanıyan yı. 
ğındı. Muhammet de, lysa da, Musa da 
Allahın birer elçisiydi. Allah adını ağız. 
!arından eksik etmiyorlar; putlarını gö
ğüolerinden ayırmıyorlardı. 

!taatlı kullarını nimetlere, saadetlere 
boğanı isi kullarını hışmına uğratan: SÜ· 

ründüren « Allah » kupkuru bir ma
saldı, 

Kübik apartıınanın önünde bir «Lin· 

koln• durdu. 
işte, şişkin göbeği, katmer gerdanı; 

mtında • tüğleri kadife gibi parlıyan 

- siyah paltosu, boynunda ipek kaşkolil 
ile şu, otomobilinden inen adama bakınız: 

, 

Biliniz ki, bu önünde durduğu « ..... » 
apartımanını yükselten, alnının teri de
ğil, çabuk elinin hüneridir. Dostunun kı

zına, komşusunun karısına sataşan odur. 
Halkı haraca bağlıyan odur. Sorunuz 

ona. «Allah» diye bir kudret tanımaz. 
Muhammet de, lysa da, Musa da, onca, 

madrabazdan başka birşey değildir. Am· 

ma .. zengindir: « .... ,» apartımanı onundur. 
« ... » hanı ona aittir. «•*» şirketinde his· 
sedardır. «*"'*» bankasında kasası var· 

dır. 

Bir de şu • sıska çökük avurtlu, dü
şük bıyıklı, basık omuzlu • bir eli çıkın
lı, bir eli tesbihli, Tanrıya tapan, Muham· 
mede inanan fakir adam ... 

O halde?! 
O halde?! 

Yerde .. şişkin bir portföy. Etrafıma 
baktım. Kimsecikler yok. Kaldırımın ke
narındaki apartımanın alçak pencere•İn

den kızıl bir ışık dökülüyor. En üstte 

bir radyo. 
Etrafıma baktım; yere uzandım . 

Koşuyorum. Nereye? Bilmiyorum. 
Ayaklarım dolaşıyor. Kafamda dinmiyen 
bir uğultu: « Bu portföy ıenin de-

&"il '" 

Gözlerimin önünde, kelimeler 
ı-ine çengolleniyor: «Bu portföy 
değili» 

birbi
seoin 

lssız bir köşenin kenarında, şık port· 
föyü karıştırıyorum: Tam beşyüz lira. 

Beşyüz liral Açlıktan imanım gevri· 
yor. Çıldırmak işten değil... 

••• 
Aradım, taradım ve buldum: Portfö· 

yün bir kıyısına >Jkııan küçük bir kart
dövizitle. 

Beşyüz lirasını düşüren adamın köş· 

kü işte. Saatlerdenberi süren iç boğuş

ması yatışır gibi oldu. 

Geniş bahçenin demir kapısı ... 
Hırrrrr 

Bir fino. Küçük köpek bir iki kok· 
ladı, mokladı. Bir iki koklayış, yaban·. 
cılığımı kestirmesine yetti; hırlıyor. Ö
nümde, ardımda hopluyor, zıplıyor. ileri 
geri gidiyor. Hücum hareketleri yapı· 
yor. 

Yağmurdan buz kesilen ıslak parmak• 
larımı şaklattım: 

- Oh kuçu! 

( Devamı var ) 
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Sovyet Alman 
harbinin inkişafla .... ı 

-7 ve İspanyollar Harbi kim yon ıneşretti 

(Başlara/ ı ikincide) 
ettikleri harp planları üzerind bir 
parça durmak gerektir. Evvela şu 
nokta bilinmelidir: Sovyetlere kar· 
şı girişilen harp, bir yıpratma har
bi midir, yoksa bir yıldırım harbi 
midir? Almanların bir yıldırım har
bini tercih ettiklerine ve neticeyi 
bir an evvel oılmayı umumi harp 
planları içine soktuklarına şüphe 

etmemek lazımdır. Fakat Sovyet· 
ler Birliği gibi, muazzam bir ülke 
ve hatta bir kıta dahilinde yıld.· 
rım harbi yapmağa imkiin vıır mı

dır? Unutmamak lazımdır ki, Sov· 
yetler, insan, malzeme bakımından 
muazzam kaynaklara maliktir. Hat· 
tfı bizzat Hitler, hudut boyunda 
160 fırkanı~ tahşit edilmiş olduğu· 
nu söylemiştir. Harp, kaba taslak 
bir hesapla üç milyon askere k11r· 
şı yapılmaktadır ... Yani Almanya 
dı. bu cephede asgari bir hesapla 
üç milyon askerini angaje etmiş 
bulunuyor. Herhangi bir taarruzla 
bu askerlerin dağıtılmış ve geri 
çekilmis olması kabul edilse bile, 
Sovyetler Birliği arazisi dahilinde 
ilerliyecek olan Almanların yıldı
rım harbi yapmaları o kadar güç
leşebilir. Ve harp artık senelerin 
işi olur. 

Madde 2 - Ablak suratlı, ta· 
tar burunlu, ölü gözlü, kezalik kı
nalı parmaklı, hakeza kirli saçlı, 
az çiçek bozuğu, basbayağı çir
kin ... 

Madde 3 _ Şişman, lüpür lii· 
pür etli, kırmızı suratlı, kasap ma· 
lı, topal. .. Yürürken önden arkaya 
doğru göbek atıyor sanırsınız ... 

Birincisine sordum: 
- Adın ne senin şeker ha· 

nım? 

Sevinerek cevap verdi: 
- Urkuş .• " Yani Rukiye,. . 
ikincisine hitab ettim; 
- Seninki? 
Kırıtarak mırıldandı: 

- Şerife .. 
Mezbahadan fırlamış manda 

gibisine seslendim: 
- Güzelim, senin adın ? 
Davul suratının dibindeki ya

rıktan ses çıkardı: 
- Mehmore .. "Yani Mahmure,, 
Bazı yerlerin ne tuhaf lehçele· 

ti vardır?. Eski harflerle imla da 
belli olmadığı için ukala geçinen· 
ler pek gülünç bir hal alırlardı. 
Mesela akşamları eşraf ve ayan 
cami odasında toplanır, umumi 
dünya ahvali hakkında hasbihal 
ederlerdi. lçlerinde en zinüfuz ola· 
nı bir müddet etrafını dinledikten 
sonra ağır, ağır söze başlar ve; 

Biz bu işleri biliriz. 
Tertibi bir tavır takınarak an· 

latırdı: 
- Nüfos me'moru okudu: Bul

gar sobraniyyesinde blüf olmuş ... 
Kralın hüsosi katibi sehete bak· 
mış; Hülosi efendi isimli bir Müs· 
lüınan mep'us kızmış ... 

Saate sehet, sahna sehen, son· 
rada elmaya alma, helvaya halva .. 

işte bu şişman mahluk da 
" bunun da şive.si mehlokdur,, bu 
sebeple Mahmureye Mehmore di· 
yordu. 

İçlerinde en enterasanı bu to· 
pal şişman olduğu için ona sor
dum; 

- Emine nerede? .. 

- Emine kim ayo? .. 
- Kuyucu kızı canım .. 
- Ha!. Abam mı? Karakola 

gitti. liaşçavuş çağırtmış da .. 

- Ne diye cağırtmış?, 
- Her hafta çağırtır, Muku-

at 11 vukuat ,, kaadı imzalatır. 
- Çok geç kalır mı? 
- Yaa; hincik gelir .. 
Odaya girerken yürüyüşü pek 

hoşuma gittiği için tekrar göbek 
attırmak niyetile rica ettim: 

- Bana biraz su verir misin 
Şekerim? .. 

- lçcemin? .. " lçecekmisin?,, 
_ Amma da yaptın ha .. Yı-

kanacak değilim ya .. 
_ Aman pek irenkci "alaycı,, 

Şeymişin ya., 

- Öyleyimdir •. 
Kalktı; haap hup, haap hup, 

haaap hup gitti, ayni ahenkle ge
lerek suyu verdi. Biraz içtikten 
sonra sordum: 

- Kusura bakma, sana bir 
Şey soracağım .. 

- Sor bakalım .. 
- Bu güzel ayacığın anadan 

doğma mı? 
- Ah derdimi dokundun .. Yaa, 

anadan doğma değil; dostum fur
du .. 

- Dostun mu vurdu?· 

- İki elcağızı yanına gelsin 
dilerim mevlam hudadan, bir kur· 
Şun sıktı, beni böyle etti işte .. 

- Çok oldu mu?. 
- Yaa .. yavrum, daha bıldı-

rın "Geçen sene 
" - Vah vah vah .. Herif şimdi 

damda mı? 

- Ne damı ayo; burada. 
- Nasıl burada ? 

- Basbayağı burada işte; 
rece demez, gündüz demez eve 
relir. ' 

Hala dostun mu? 
- Dostum ya .. 

- Dava etmedin mi? 
M. - Ne dıwası ayo? .• " Elile 

rogsünü döverek,, bu hataşa '·a· 
teşe bir bacak feda ols V un .. 

ay dininin kalın tarafına 
turp ektiği~ sevd~sı vay .. 

. - Pekı ... Ne iş yapar bu se· 
nın dostun? 

- Eskiden demire' d'· b' 'k oe . ıy ı, ıncı • zıyor. 

- Nerede geziyor? Bo ? 
D "d ş mu 

l - ag a ge2iyor .• Senin an· 
ıyııcağın eşkiya .. 

- Eşkiya mı? 

- He .. Esker "asker,. kaçağı 
- Eşkiyaların başı mı?, 

- Yaa, kızan .. " Yani ava-
neden,, Asıl efeleri Gara Velilerin 
Süleyman efe derl~r; o .. 

- Süleyman efe de buraya 

gelir mi?. 
- Ana ana ana; hf'lbetsindir 

" elbette ,; gelir. Hepsi birlik ge· 
lirler, beş kişi. Bir efe dört kı-
zan •. 

- Jandarma bunları tutmaz 

mı? 
- Çandırmanın esamesi mi 

okunur ulen; onların vardıkları yer
den geçemezler bile .. 

Vay imanına destek vurduğum 
işi .. Bizim Rızanın, Necibin, Saf
fetin yüzlerine baktım; hepsinde 
de oıı sekizi yirmi altı geçiyor. 

Ya biz burada iken Süleyman 
efe ve avanesi pat di}e teşrif 
buyururlursn? .. 

Hazır Kuyucu Kızını da evde 
bulamadık; geldiğimiz gibi namu· 
sumuzla gitmek daha muvafık o
lacak. 

Bu mülahaza ile davrandım; 
fakat daha arkadaşlar kalkmağa 

vakit bulamadan; 
- Çat çat çat ... 
Kapı çalınmaz mı?. 
Kızlar koşuştular; ben de av· 

luya çıkmış bulundı1m. 

Kapı açıldı. . 
Kukukukuyucu Kıkıkıkızı I .. , 
F etekaede aleşşap .. 

Kuyucu Kızı beni görür gör· 
mez boynuma öyle atıldı, bana 
öyle sarıldı ki kızlar da, arkadaş· 

lar da, hatta ben de şaştık, kal
dık. 

Amanın gövlerde ararken 
yerlerde bulduuuum ... 

Diye beni bir öpüşü, yüzünü 
yüzüme bir sürüşü vardı ki, ziva· 
nadan çıkmamak kabil değildi. 

Koşuverin • kızlar!.. Benim o
daya minder serini .. 

Haydiiiii... Bir koşuşma, bir 
telaş, değme gitsin. Zavallı bizim 
arkadaşlar da afalladılar ... 

Hiiliisa, mirim, karga tulumba, 
soluğu hep beraber yukarıda al
dık. 

/Devamı var} 

Ceyhan nehrinde iki 
adam boğuldu 

Ceyhan ( Hususi ) - Ceyhan 
nehrine yıkanmak üzere giren, He· 
kimhanın Hüseyin Çelebi mahalle· 
sinden Ali oğlu hamal Cuma ile 
Hüseyin oğlu Mehmet Ali, yüzme 
bilmediklerinden boğulmuşlardır. 

Ceyhanda maç 
Ceyhan ( Hususi ) .:.._ Osma· 

niye gençlik kulübü ile Ceyhan 

Yeşilova gençlik kulübü ansında 

. Pazar günü yapılan futbol maçı, 

Ceyhanlıların O - 9 galibiyetile ne· 
ticelenmiştir. 

Hariciye nezareti 
sözcüsü, hUkQme
tin memnuniyetini 
bndirdi 

Madrid 24 (a.n) - lspanyol 
hariciye nezareti sÖ7cüsü, Alman. 
Rus harbi hakkında ilk resrni Is· 
panyol tefsirini bildirmiştir. 

lspanyol sözcüsü demiştir ki: 
« Millletin hissiyatının nihai 

tercümanı olan lspanyol hükumeti· 
nin, hepinizin müşterek düşmant· 

01z olan ve lspanyol istiklal harbi 
nin bu düşmana karşı yapılan mü 
cadelelerin,en azimkar kahraman'.ve 
asillerinden birini teşkil etmiş bulu
nan Almanyanın Sovyetler birliğine 
harp haberini aldığı zaman duydu 
ğu memnuniyeti sizlere bildirebi. 
lirim.» 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre, Almanyanın Madrid büyük 
elçisi pazar günü Rusyaya karşı 
Alman hareketinden hariciye nazı· 
rını haberdar ettikten sonra, gene 
ral Franko ile uzun bir görüşme· 
de bulunmuştur. 

Hariciye nazırı Sun yer, ltalya 
büyük elçisini ve Türkiye, Japon
ya elçilerini kabul etmiştir. 

Amerikadaki ltalyanlar 
Vaşington 24 ( a.a ) - Ame

rika hükümeti, bütün ltalyanların 
Amerikayı terketmelerini menet
miştir. 

lngiliz - Alman karşılıklı 
hava hücumları 

Londrıı 24 [ a. a. ] - Lond
rada öğrenildiğine göre, tPazarte. 
siyi Salıya bağlıyan gece İngiliz 
bom~ ıırdıman tayyareleri Alman. 
yanın garbinde ve şimali garbisin. 
deki hedeflere hücumlarda bulun· 
muşlardır. 

Londra 24 [ a. a. ] - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Düşmanın küçük mikyasta olan 

hava faaliyeti, lngilterenin şark ve 
cenubuşarki mıntaknları üzerinde 
inkişaf etmiştir. Pek az hasar var• 
dır. 

Beyruttaki Mihver gemileri 
hava hücumuna uğradı 

Kahire 24 (a~a) - Ortaşark 

lngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 
Akdenizde tayyarelerimiz Trab· 

lus sahili açıklarında bir düşınan 

ticaret vapurları kafilesine hücum 
etmiştir. 6000tonilatoluk bir vapur 
ciddi hasara uğratılmıştır. 

Suriyede Bombardıman tayya· 
relerimiz dün de Beyrut limanında 
düşman gemilerine hücum elmiş 

ve ;.bir Öestrvyere tam bir isabet 
vaki olmuştur. Diğer bir ticaret 
gemisine ateş verilmiştir. Avustral

tayyareleri Şam - Beyrut yolu 

üzerinde motörlü nakliye vasıtala· 

rım mitralyöz ateşine tutmuştur. 

Bir • düşman tayyaresi de Malta 

üzerinde düşürülmüştür. Tayyare· 
lerimizden biri kayıptır. 

kazanacak 

Kııılordunun 
techizatı eski imiş 

Askeri muharrir, Al
manların Ode sa'gı 
ele geçirmelerini, Kı
l'lma kadar ilerlemele
rini mümkün görüyor 

Londra 24 [a. aJ - Royter 
ajansının askeri muharriri Gene
ral Hubert Gough ' Almanya'nın 
Sovyetler Birliği ile giriştiği har
bi • lngiltere'ye yapacağı nihai 
hücumda yeni bir adım telakki 
ettiğini söyledikten sonra iki ta. 
rafın vaziyeti ve galibiyet ihti
maJlerini şöyle t~hlil ediyor: 

B. Hitler, Sovyetlere galip 
gelebilecek veya nihai zaf ~ri el· 
de edebilecek midir? 

Sovyet kara ordusunun teç· 
hizatı ve hava kuvvetleri miktarı 
mühimdir .• Fakat bu teçhizatın 
ve Sovyet tayyarelerinin modası 
çok geçtii'i için Alman ordusu 
teçhizatının ve Alman hava kuv· 
vetlerinin karşısında dayanamıya· 
caklnı zannedilmektedir. 

Buna mukabil sovyetlerin le
hinde üç nokta vardır: 

1 - Her muha,ebe sahne· 
sinde müteharrik bir tarzda kul· 
lanılabilecek muazzam kuvvetleri. 

2 - Kuvvetlerin icabında 
çekileceği ve çekildiği yerlerde 
gene sıınayi ve üsler bulacak ka· 
dar topraklarının sonsuz derinlik· 
te olması. 

3 - R. Molotof'un radyoda 
söylediği nutukta ifade ettiği gi. 
bi Almanlara karşı acı bir kin ve 
İntikam hissi beslemesi. Bu zih
niyet, Sovyetler Birliğinin sonu

na kadar mukavemet etmek ve 

muzaffer olmak kararını kuvvet

lendirecektir. Bu netice uzak o
labilir. Fakat gayri varit değil
dir. 

Bidayette Alman hava kuv· 
vetlerinin müzaharetiyle Roman· 
yalı ların, fena mnlınrip olınalaıı-, 
na rağmen Odesa 'yı ele geçirme· 
Ieri ve Kırım'a kadar iJerleınele
ri mümkündür. 

Almanlar başlıca iki •darbe 
indirmeğe teşebbüs edebilirler. 
Bunların biri Rumenlerin solunda 
Lemberk ve Yaromin üzerinden 
Kiyef'e karşı, diğeri de Kovoo 
ile Vilna'ya ve Dvina vadisi bo
yunca Smolensk ile ile Moskova' 
ya karşı tevcih edilebilir. Alman· 
ların sol cenahlarını emniyet al
tına almak için Baltık üzerinde 
Libav, Riga ve Tallin'i derhal 
işgal etmeleri muhtemeldir. Bu 
esnada, daha şimalde bulunan 
Finlandiya ordusu Leningrad'ı 
tehdit edebilir. Bu proienin bazı 
umumi hatları Almanların Sivas· 

/Devamı Dördüncüde/ 

'' Almanya, netice· 
~i şUpheli ve ken
disini zaifletecek 
bir işe başlamıştlr., 

Londra 24 [ a. a. ] - Polon
ya başvekili, Polonya kabinesi ta
rafından tasvip edilmiş olan aşağı· 
daği deklarasyonu okumuştur: 

« Garpte bir çok dostlarımız 
için müetakbel işler üzerinde bir 
gölge teşkil edebilecek ve zararlı 
ihtilatlara ve bir anlaşmazlığa se· 
bebiyet verebilecek olan Polonya 
ve Rusya meselesi enterna!lyonal 
siyasetten çekilebilir sanırım.» 

Bu deklarasyonda ayrıca de
niliyor ki: 

« Polonya milletinin esas düş. 
manı olan Almanya, bu derece 
uzun zaman en büyük felaketleri
mizin kaynağı olan ittifakı y rtmış
mıştır. Almanlar Rusyaya hücum 
etmekle büyük risk alıyorlar. neti· 
cesi meşkük olan ve kendilerini 

zaıflatacak bir işe başlıyorlar. 300 
bin esir ve Linlerce Polonya erkek 

ve kadını hala Rus hapısanelerin· 
de iztirap çekiyor. B"unları memle
ketlerine iadenin doğru ve naınus
kar bir hareket olacağı düşünül· 
memeli midir? » 

Askeri ve siyasi 
sahada 

Sovyet-İngiliz 
işbirliği mi varmış ? 

Berlin •24 { a.a. ] - Yarı 
resmi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alman hariciye nezareti, Çör. 
çilin son nııtkunun Almanyadaki 
akislerini şu suretle hulasa edi
yor: 

« Bizim için esaslı cihet, Çör 
çilin lngilte ile Sovyetler arasın· 
da askeri ve aiyasi sahada bir 
kaç zamandanberi işbirliği bulun·· 
duğu hakkındaki iddianın lehine 
geniş ve yeni bürhanlar vermiş 
olmasıdır.» 

Ayrıca şu cihet ilave edilmiş· 

tir ki, Jngiliz başvekilinin müdafaa 
iddiasında bulunduğu prensipler 
prensip değil,• zayif ve çocukca 
kaçamaklardır. 

Rusyaya yapılacak İngiliz 
yardımı 

Londra 24 (a.a) - Avustral· 
ya ve Yeni Ze!anda hükfimetleri 

Rusyaya lngiliz yardımı yapılması 
hakkındaki siyaseti tasvip etmek· 
te olduklarını resmen bildirmiş
lerdir. 

Bu 
gece Nöbetci eczane 

Halk Eczanesi 
J 

(Tarsus kapısında) 

~=:=:=:===============::=====~::=::~=::=:====:::;::::~=========' Yeryüzünün en minimini kitabı Oksford dan istemiş olsaydı, yldızın ~~rnM:e b mükemmel da rçok pul çıkarılmaktadır ki bunların hepsin· 
üniversitesi hütüphanesinde mevcud kocayı nasıl anladığını ve ~yu · ir şahsiyet den tedarik etmek imkansız hale gelmiştir. 

olup Kirnam mibraceliğinin tarihine aiddir. Bir olan bir adamın neden kocalıga elverişli olma Maamafih meraklılar gene $erilerini tamamla-
santim boyunda ve beş santim genişliğinde dığını öğrenecektik. mak için çalışıyorlar. 
olan bu kitap, 34 sahifeden ibarettir. Her sa- • Kongrede idare heyetinin reporu okunmuş, 
hifede Kamur denilen Hind yazısiyle yirmi sa· 1 S eski idare heyeti tekrar yerinde bırakımıştır. 
tırı ihtiva ediyor. Kamur yazm Çinceden pek fSVİÇrede pul cemi· zarf 

0 
n g~nler Bu mutad muamelelerden başka en mühim 

• v • ında lsvıçre- müzakere meV7.uunu taklit pullar rneselesı· teş-az farklıdır. t 1 · b · l 1 g 1 L 
Kitabın ağırlığı 15 gramı geçmez. Kağıd· Y 8 0 r l~r oz~n (Lausanne) kil etmiştir. Birlik, pul meraklılarını himaye 

1 f f k 1 t B k. k S ı' şehrınde bir pul etmek ı"çin bı'r bu~ro kurmuctur. lsvı"çre ceza arı, gayet şef a ipe ten yapı mış ır. u ıtap o n g r e k ~ 
k ongresi toplan- k d k 11 1 1 bulunmazdan evvel, « Çiçeklerin aş ı » adını anununa a u anı mış posta pu u taklidine 

taşımakta olan bir Hollanda kitabı, yeryüzü· mıştır. Kongreye lsviçre . pul cemiyetleri şidddetli maddeler konmaktadır. Bu maddelerin 
nün en küçük eseri olarak telakki ediliyordu. birliğinin, memleketin 58 yerındeki şubesinden taklidin önüne geçeceği ümid ediliyor. 
« Çiçeklerin aşkı » ünvanlı kitap, bir İngiliz gelen murahhaslar iştirak etmiştir. Kongre mü- Kongre münasebetiyle bir ziyafet verilmiş, 
pulu boyunda olup kırk sahifeyi ihtiva ediyordu. nasebetiyle Lozan şehrine birçok pul merak- birçok nutuklar ~öylenmiş, bundan sonra bir 

• Bir boşanma 1 Meşhur sönema yddm 

b b · Alice Fay, son zamanlar-
$ e e 1 da koc~sından boşanmak 

lıları da gelmiştir. varyete temsilinde bulunulmuştur. ' Temsili bir 
lsviçrede ilk pul cemiyetini 1888 de yedi balo takip etmiştir. 

Lozanlı kurmuştur. Cemiyet az sonra eserler 

neşretmeğe b~şlamıştır .. ilk eser «lsviçere pul· 
!arı» hakkında idi. Cemıyet Yavaş yavaş lsviç· • 

Balıklarda 

ikinci cephe 

Almanların Sovyet harbini u· 
zatmalari hiç de işlerine ge· 

len bir şey değildir. Bunun ıçın, 
motörlü vasıtalar kadar strateiiyi 
de yıldırım harbinde seferber et
mişlerdir. Şimdiye kadar aldııımız 
malOmata göre harp bilhassa bü· 
yük cephenin iki kutbu üzerinde 
olmaktadır. Bunlardan birisi şimal
de Şarki Prusya, Litvanya ve 

Sovyetlerin aldığı Polonya kısmı 
hududu. Diğeri cenupta Romanya, 
Sovyetler hudududur. Şimaldeki 
harekat cenuba doğru, cenuptaki 
harekat şimale doğru bir inkişaf 
tarzı arzetmektedir. Şimaldeki ha
rekat, daha çok bir taraftan Lit
vanyayi ayırmağa, diğer taraftan 
cenuba s rkmağa matuftur. Alman
lar, ya şimalden ya cenuptan ve 
yahıtt her ikisinden birden birer 
sedan gediği açmak teşebbüsünde. 
dirler. Romanya'da tahşit edilmiş 
olan, ve yahut Balkan harekatın
dan boş kalan kuvvetler cenupta 
çok iş yapacağa benzemektedir· 
ler, Hattii dün gelen haberlere 
göre bir kısım Alman kuvvetleri 
şimdi. Besarabya'da eski Sovyet -

Rumen hududuna kadar vc.rmışlar
dır. Görülüyor ki tazyik bilhassa 
cenuptan, Sovyetlerin hiç ümit 
etmedikleri yerden yani Romanya 
tarikiyle yapılmaktadır. Netekim 
Fransa harekatı esnasında da taz· 
yik, Belçika tarikiyle, ve Majino' 
nun münteha noktası olan Mont
medy'den yapılmış ve burada a
çılan gedik çok kı~a bir zamanda 
genişletilmişti. 

Şimaldeki harekat 
• 

Şimaldeki harekata gelince, dün 

bazı haberler, Litvanya'nın mer· 

kezi olan Kaunas'ın düştüğünü 
bildirmiştir. Demek Almanlar, bir 
taraftan Sovyetlerin Baltık'la ala
kalarını keserken, diğer hı.raftan 

da buraya dayanarak Litvanya ve 
Şarki Prusya cenubundan aşağı 

doğru akmak istemektedirler. ı 

numaralı Sovyet tebliğinden de 
bunu anlıyoruz. Bu tebliğe göre, 
almanlar, Grodno, Kritinpol istika· 
metinde ilerlemektedirler. Hudud 
civarında Kalvaria, Stojanof, Ce
hanovieç köyleri alınmıştır. Bun· 
lar harekatın bu mıntakada şimal

den cenuba doğru inkişaf etmekte 
olduğunu gösterir. Dünkü tebliğle
rden ve haberlerden anladığımız 

şudur: Almanlar, Saltıktan Kara
deniz' e kadar uznnan cephe bo· 
yunda bir kıskaç hareketi yap
maktadırlar. Bu kıskaç hareketinin 
mahiyeti doğrudan dogruya bura
da ortada bulunan kuvvetleri Ma
jino' da olduğu gibi arkadan sar
mak ve mümkün mertebe fazla 
esir ve malzeme ele geçirmektir. 
Almanlar, Sovyetlerin daha i~eri 
çekilmelerine mani olmak için 
ellerinden geleni yapacaklardır. 
Eğer Almanlar bir yıldırım harbi 
tatbik ediyorlarsa, bu harbin stra
teiik esası bu olsa gerektir. 

Netice için mahkememeye müracaat etmiştir. Kocası, 

Tonny Martin Hollivutun hem en büyük reji· 
sörü, hem de çok beğenilen bir şairidir. Alice 
Fay, mahkeme huzurunda, boşanma talebinde 
bulunmasının sebeplerini izah ederken demiş· 
tir ki: 

renin başka şehirlerinde de şubeler açmış ve 
1896 da Cenevrede ilk pul sergisini küşad 
etmiştir. 

Bu~dan sonra cemiyetin azası ve şubeleri 
gittikçe çoğalmış, muhtelif fasılalarla bir çok 
yerde sergiler açılmıştır. 1938 de cemiyet ku
ruluşunun ellinci yılını büyük merasimle kutla
mıştır. 

yeni nesiller 

iki çeşit cinsten hay
vanın çiftleşmesi tabiat· 
te çok nadir vakadır. 
Bu, ya suni şekilde ve· 

ya insanın cebriyle •yapılır. Bu tarzda çiftleşme, 
balıklarda görülmüş şey değildir. Buna rağmen 
Alman alimleri, şark denizinde yaşayan iki baş
ka çeşit balığın çiftleştiğini tesbit etmişlerdir. 
Fakat bundan doi'an yavrular sağlam olma· 
makta, bunun yüzde sekseni dah.a pek ufakken 
ölmektedir. Kalan yüzde 20 sı sa{r kalarak 
bambaıka bir balık n .. li vDcuda j'etirmektedir. 

· Alman planları karşısında Sov· 
yctlerin planı nedir? Bunun 

hakkında şimdilik esaslı hiç bir 
• d • ·ı· Sovyetler, malOmata sahıp egı ız. 

- Kocam büyük bir şahsiyettir. Fakat 
kocalığa elverişli değildir. 

Hakim, yıldızdan : « Kocalıia elverişli 
değildir. » Tabiri için izahat istememiştir. Hi· 
kim bu müphem cümleyi izah etmesini yıldız-

Lozan kongresi münasebetiyle bir pul ser
gisi açılm ışt ır. Burada hara retli alım satımlar 
olmuştur. Maamafih bu~ün hor momlette o ka-

hakikaten tam hudud boyund: :ı 
harbi kabul edecekJer ve. y h . t 

d h . . çekileceklerdır? Bır a a gerı mı . 
nokta daha var: Sovyetler tahşı 

( Deoamı Dördüncüde) 
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Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki güzel ve emsalsız film birden takdim edigor 

I 

Aşk heyecan macera sahneleriyle dolu olan 

Kızıl Ormanın Esrarı 
JEAN P ARKER tarafından vücude getirilmiştir 

il 

Binbir gece masahndan ahnmış rakip
siz film TÜRKÇE sözlü ve şarkıh 

Ga·ınaz Sultan 

İLAN 
Hususi muhasebe müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 
gayri menkuller kapalı zarf usulile artırmağa konulmuştur. 

2 - Artırma 17 /7 /941 perşembe günü sa~t ( 11) de vi· 
!ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi' muhasebe kaleminde her gün 
görmeleri mümkün olan taliplerin 2490 sayılı artırma, eksilt· 
me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha· 
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
eveline kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daımi encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 
Muhammen 
Bedel Lira mevkii cinsi tapu f. no. 

·---------- -
14100 HükQmet C. {il) dükkan Seyhan M. Kanunsani 932 19 
15000 Abidinpaşa Tan sineması Kanunevvel 934 150 

7 
25-29-4-9 943 

YAll~K SilMIMA 
BU AKŞAM 

Fevkalade zengin bir program tertip ederek iki büyük film birden sunuyor 
I 

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

Aristokratlar Kulübü 
Büyük Fransız Artisti VIVIANE ROMANCE 

tarafından temsil edilmiş Fransızca sözlü ve 

şarkılı en şen en güzel zarif bir komedi 
il 

Türk miiziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş Türkç sözlü ve şarkılı 

GÜLNAZ 

Aşk güzellik zevk heyecan kahramanlık 
sahnelerile vücuda getirilmiştir, 

Gelecek program: 

BAL PARE 
PEK YAKINDA: 

Büyük yıldız ZARAH LEANDER tarafından 
calibi dikkat bir tarzda temsil edilen 
Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

BUGÜN 

İLAN 
Seyhan VilAyeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Adana Seyhan taş 
köprüsü, Misis taş köprüsü, 
Adana Karataş yolunun 45 
inci kilometresinde Aman Aman 
köprüsünde yapılacak işler 
ceman (1472) lira (67) kuruş 
Üzt>rinden açık eksiltmeğe 
kolllllmuştur. 

2- Eksiltme 10-7-941 ta· 
rihine müsadif perşembe gü· 
nü saat 10,30 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacak 
tır. 

3 - isteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartmımesini gör· 
mek için nafia müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 11 O ) 
lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve ehliyet 
vesikası almak üzere ihale 
tarihinden üç gün evvel vi

layete müracaatları lazımdır. 
25--.-28-1-4 942 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

1 - Ciheti askeriye ih· 
tiyacı için 16 ton sade yağı 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
72400 lira olup muvakkat te· 
minatı 1680 liradır. 

3- Evsaf ve şartname her. 
gün komsiyonda görülebilir. 

4 - Kapalı zarfla ihale
si 15/Temmuz/941 salı günü 
saat 15 de Adana satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının 
ihale saatından bir saat ev
veline kadar komisyonda bu
lundurulması. 

25-29-5-9 932 

• iLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden : 

1 - Kanaranın 941 yılı 

ihtiyacı için alınacak olan 

18000 kilo toz şekeri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul 

rııuştur. 

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

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

4 - .Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Görmek istiyt-nler orada gö 
rebilirler. 

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

18-21-25-29 911 

HARBi KiM 
KAZANACAK 

- Baştarafı üçüncüde • 
topol, Kovno ve Kiyef'i bu sa· 

hah bombardıman etmiş olmala
rından da istihraç edilebilir, Fa· 
kat Hitler bütün bu muvaffakı

yetleri kazansa bile Rusya'yı !et· 
betmiş olmaktan gene uzak ka· 
lacaktır. Hitler'in son ihanet ha· 
reketinin temin edeceği ilk mu
vaffakıyetler ne kador ehemmi
yetli olursa olsun, birçok bakım

lardan, bilhassa asker mevcudu 
bakımından Almanları"büyük zor
luklarla karşılaştıracaktır. Çünkü 
girmeğe muvaffak oldukları Av· 
rupa'nın geniş sahalarını daima 
işgal altında tutmak istiyecek o
lurlar.a askerlerin evlerine döne· 
bilmesi için seneler geçmesi la· 
zım gelecektir. ' 

Sovyet · Alman 
harbinin inkişafları 

{Baştara/ı Üçüncüde} 
dallarını yalnız bir bat boyunda 
mı yapmışlardır? Ve yahut bu 
kademeli bir tahşidat mıdır? Bü· 
tün bunlara göre vaziyet muh· 
telif değişiklikler arzedebilir. Fa
kat alman ilerleyişinin şeklinden 
Sovyetlerin hudud boyunda !emer 
küz ettikleri anl•şılmaktad.r. Bun· 
dan dolayıdır ki, alınanlar,· bir 
orduyu ilk hamlede mağ!Qp et· 
mek imkanlarını aramışlardır. Fil
hakika eğer almanların düşündük
leri tahakkuk etmiyecek olursa, o 
zaman daha içerilerdeki çapışma

lar bir yıpratma harbi mahiyetini 
alacak, uzun zaman sürüp gidecek· 
tir. O vakit alınanlar koca bir kı· 
tayı ellerine geiirmek için müte· 
madiyen uğraşıp duracaklardır. 

Bundan dolayıdır ki, alınanlar yıl· 
dırım harplerinde Fransa'da oldu
ğu gibi büyük bir mikyasta esir 
almak, müstahkem mıntakalarm 
arkasına sarkmak planlarını takip 
etmektedirler. 

Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

Adananın Deruni kale ma· 
hallesinden Mehmet kızı Gü
lüzar ile Mehmet oğlu Hasan 
basri ve müşterekleri arasın
da mütehaddis izalei şüyu 

davasının yapılmakta olan mu
hakemesi sırasında hissedar
lardan Osman oğlu Ali Rı· 
zanin ikametgahı meçhul ol
duğundan nımıııa ilanen teb· 
liğat yapıldığı halde mahke
meye gelmediğinden gıyabın
da duruşma icrasına ve bu 
kararın kendisine yine ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 
8/7/941 saat 9 a talikine ka· 
rar verildiğinden mumaileyh 
Ali Rızanın me:ı:kiir gün ve 
saatta mahkemede hazır bu· 
lunması ve aksi takdirde mah· 
kemeye bir daha alınmaya· 

cağı gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

939 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YAVEROGLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaa .. - Adana 

-----------------

ÇAKICI EFE 
B u G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel sesim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mU9terilerimden aldıfiım yUzlerce mektup ve 
yapılan •ifahf müracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstlfadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlıfiı 
YilzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz· 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

- ' ---
·-- ·-

25 Haziran 1941 

İzmir ve Muğla' da zelzele 
Muğl : 24 [A.A.] - Biri dün 

~ece ve biride 12,30 da olmak 
üzere iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

fzmir : 24 [A.A.] - Dün 11 
de orta şiddette bir zelzele ol· 
muş ve mülhakatta da hissedildiği 

anlaşılmıştır. Detirmen derede 
mektep ve köy odası harap ol· 
muş, diğer evlerde de çatlaklıklar 

Lusule gelmiştir. Diğer yerlerde 
hasar olduğu hakkında haber 
gelmemiştir. 

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 11e günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

HARP MUHABiRi 
iLAVETEN: 
Sergüzeşt filimlerinln sevimli kahramanı 
Meşhur çalgıcı Kovboy ( FRED SKOTUN ) 
PATLAYAN KURŞUN 

Bugüne kadar çevirdiği en güzel ve 
en heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş I D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılu. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 " 
1000 

" - 3000. 
" 

2 
" 

750 
" - 1500. .. 

4 
" 

500 
" - 2000. 

" 8 
" 250 

" = 2000. 
" 35 100 

" - 3500. .. 
80 " 

50 
" - 4000. " 

300 " 
20 

" 6000. 
" 

Türkiye 19 Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmiş ve faiz almı9 olmaz, aynı 
zamanda talllnizl de denemı, olursunuz. 377 

BU Matbaası 

Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabil • ır 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa· 
sına yaptırman z menfaatiniz icabıdır· 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanızanlarsınıt 

Bugün Gazetesi 
Müdürlllgllna 

Adana birinci noterliği 

marifetiyle irsal ve gazeteni· 
zin 24:haziran 941 tarihli 
nushasının 4 üncü sahifesinin 
1 inci su tununda intişar eden 
ve Abidin Paşa veresesini 
alakadar eden beyannamede 
zikrettiğim erazi meyanında 
(Abidin paşa oğlu B. Rasi· 
hin veresesine ait Adana da
hilindeki Agba çiftliği ve · 
Femzi paşa civarında Emen 
gölü çiftliği) hariçtir. B. Ra
sih veresesinden özür dile
yerek tashih eder ve gaze. 
tenizin ayni sutununda neş
rini rica ederim. 

Belediye 
Riyasetinden: 

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

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

3- Muvakkatteminatı .6()
liradır. 

4- İhalesi haziranın '},7 
inci cuma günü saat on beŞ' 
te belediye encümeninde y•• 
pılacaktır. . 

S- Şartnamesi yazı işJerı 
müdürlüğündedir. lstiyenlef 
orada görebilirler. .. 

Tevfik Türkoğlu Ege 
-•• 940 Palas Otelinde ııı'ukim. 

6- Taliplerin ihale güııU 
muayyen saatte teklif mele• 
tuplarile birlikte belediye eıı· 
cümenine müracaatları ill94 
olunur. 13- 17· 21· 25 8 


