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Herkes kendi ~a.y;t!n; 
Bekir Sıtkı Kunt'un yeni eseri 

Altı büyük hikayede lstanbnl Halk 
bayatı biltiln incoliklerlle, sanatkarane 
bir şekilde anlatılmaktadır. 1 9 4 1 ı han ,.:.:~dare 11• 

Yll 1 1 No. 252 karartattırılır 

lyatı 5 Kuru•t:ur 
Fiab 50 kuruşlar.Her kitapçıda bulnnnr. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Meclis Dün Tiirk ·Alman Dostluk 
An 1 aşmasını ittifakla Tasvip. Etti 
Refik Saydam hükô~eti T anklann /Brodi civarındaki 

meydan mu hare· 
besinin ehemmiyeti 

hararetle alkışlandı iştirakile 
ı Muazzam kıtaları 

R us 
A k . 25 [ Hususi Muhabirimizden 1 - Büyük Millet Meclisi 

n ara . . · · ·r ki 
b ~M kM 'oplantısındn Almann - Tüak muahedenamesını ıttı a a 

uxun u • H . . V k' 
tasvip etmişt!r. Bu münasebetle evvelii kürsüye gelon ~rıcıve e :· 

1. · ş··k .. Saraçog· fu· muahedenin şümul ve manasını ızah eylemış, 
ımız u ru , . · Ar 

Müstakil grup reisi Ali Rana Tarhan ve hariciye encümeni reısı ı 
Göker muahede hakkında izahatta bulunmuşlardı. 

Bu vesile ile söz söyleyen Meb'uslar üç nokta üzerinde durmuş· 
lardır 

ı - Almanya ile eski dostluğun ihyasından dolayı 

duyulan memnuniyetin izharı. 1 Başvekil Refik Saydam, Meclis müzakerelerini 
2 - Almanya ile olan eski silah arkadaşlığı. t a k i p e d e ,. l e ,. k e n 

3 - Türk - Alman dostluk muahede~ imza edilirken ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• • 

eski taahhüdün de baki kalması ve Türkiyenin sulha olan Refik Saydam hükümetini de hararetle alkışlamıştır. 
bağlılığı. Knlabalık bir dinleyici kütlesi Meclis müzakerelerini takip etmiş,Alman 

Meclis, Türk _ Alman dostlukluk muahedesini tasvip ederken, Büyük Elçisi Fon Papen kordiplomatik locasında hazır bulunmuştur. 

ispanya 
Harbe 
Girecek! 

Hariciye Nazırı diyor ki: 

Sovyetler Birli-
ği Mücrimdir ! 

Avrupa tarihi, Sov· 
yetler Birliğinin im
hasını emrediyor .. 

lngiltere El -
çiliği taşlan~ı 

L General Franko ----' 
Ma<lrit 25 {a. a.) - Madritte 

ve diğer büyü!c şehirlerde büyük 
te.zı.hürler yapılmıştır. Tezahürler 
Almanya lehinde ve lngiltere aley
hiflde bir mahiyet almıştır. Nüma· 
yişçiler lngiltere elçilik binası önü· 
ne gitmişler ve camları taşlamış· 

)ardır. İngiliz elçisi hadiseyi pro· 
teslo etmiştir. Hükumet bugün ye· 
niden tezahürler yapılmasına mani 
olmuştur. 

Hariciye Nazırı Sunyer, bu
lunduğu beyanatında demiştir ki: 

« - Çok söz söylemek .za• 
manı değildir. Şo anda Falanj ka· 
rarını vermektedir . Sovyetler 
Birliği mücrimdir . Bizim dn • 
bili harbimizin mes'ulüdür. Hazır· 
lanınıı; ha1ır bulununuz. Avrupa• 
nbın tarihi Sovyetler Birliğinin im· 
asını emrediyor. » 

lngilizler Mercayum'u 
Zaptettiler 

Kahire 25 [a. a.] - Resmen 
bild' 'ld'". l .•rı ıgıne göre, ngiliz kıtaları 
Surıyede M , . . ercayum u zaptetmış· 
lerdır. 

Almanyanın Sofya 
orta elçiliği 

Berlin • 25 [A A 1 S f . ajansından : , , - te anı 

. HFüarhiciy~ Nazırının teklifi üze· 
rıne rer h" k 1 ucum ıta arı grupu 
yüksek kumandanı Beckerle'yi Al· 
manyanın Sofya orta eıç·ı·~· • t • . ı ı6ıne tayın e mı~tır. 

Saracoğlu diyor ki: 
Muahede,bütüninsanhk 
için güzel ve mesut hir 

sıilh eseridir 
SulhUmUzUn kahraman bekcisi olan TUrk ordu-
sunun yanında ve ayni cephede bu sulhU koru- -----• 
mak için muharip ilevletler, bitaraf devletler ---• 
ve insanhk efkArı umumlyesl yer almı•tlr. 

Ankara 25 (a.a) - Türk-Al· nun kalbini harekete getirdi, böy-

b k lece planı çizilmiş ve temeli atıl· 
m:ın dostluk muahedesinin üyü 

mış olan Alman ·Tük dostluk bi-
millet meclisinde müzakeresi müna· nasının inşası için çalışma sırası 
sebetile hariciye .vekili Şükrü Sa· 1 kalfalara ve amelelere gelmiştir. 
racoğlu aşağıdaki nutku irad et· Bir taraf tan iki devlet reisi 
miştir: arasında ikinci mektup teatisi baş· 
«Arkadaşlar;hukılmetinizin bundan larken diğer taraftan da Fon Pa-

bir hafta evvel Almanya ile imza· pen ve arkadaştan, Saracoğlu ve 
· arkadaşları, hükfimetlerinden al· 

lamış olduğu dostluk muahedesı, ... dıklnrı talimata tevfikan Türk· Al. 
kabul ve tastik edilmek için hu 
gün yiiksek huzurunuza gelmiş bu· 
lunuyor. iki devletin müstakb~l 
münasebetini vazıh, açık ve samı· 
mi fikirlerle tanzim eden ve miina · 
şebatın dostluk yolunda inkişa( 
edeceğini gösteren bu siyasi mua· 
bedenin mukaddemesinde ve di· 
ğer manalar yanında iki tarafın 
mevcut taahhütlerinin masun kal
dığını gösteren ıarih bir knyit 
mevcuttur. Bu kaydin bizim tara
fımızdaki manası en başta Türk
lngiliz ittifakı bulunmak üzere 
Türkiyenin elyevm mer'i bulunan 
bütün taahhütleri~ir. Dostlarımıza 
vaktile verilmiş olan sözleri tut
mak için esas şart olarak ileri 
sürdüğümüz bu kaydi kabul etmek 
suretile hepinize Alman·Türk dost· 
luğu etrafında hararetle çalışmak 
imkAnını vermiş olan Alman dev· 
let adamlarına huzurunuzda teşek 
kür etmeği bir vazife bilirim. 

Muahedenin mükaddime9ini bi· 
rinci madde takip etmektedir. Her 
türlü izahı lüzumsuz kılacak dere 
cede vazıh yazılmış olan bu mad· 
deyi sadece okumakla iktifa ede
ceğim: 

Madde 1 - Türkiye cümhuri 
yeti ve Alman Rayhi arazilerinin 
masuniyetine ve tamamiyeti milki
yesine mütekabilen riayet ve doğ 
rodan doğruya veya dolayisile yek 
diğeri aleyhine müteveccih her 
türlü harekattan tevakki etmeği 
taahhüt ederler. 

ikinci madde,iki devletin bun· 
dan böyle müşterek menfaatler 
etrafında vaki olan konuşmalarını 
taahhüt altına alan bir maddedir, 
Samimi olarak dost olan ve dost· 
luklarını samimi olarak inkişaf el· 
tirmek azminde bulunan iki devle· 
tin müşterek menfaat mev:ıularını 
el birligile tetkik ederek müşterek 
kararlar alması faydalı olduğu ka· 

ş Ü k r Ü s·a r a c o ğ l u 

dar tabii olan işlerdendir. . 
Üçüncü madde ınuahedenın 

dd . . " t e alelumum mü etını gos eren v k 'k 
1 n te nı muahedelerde mevcut o a 

hükümleri ihtiva etmektedir. .
1 .. le ı e 

Arkadaşlar; bir kaç cuın 
huliisaya çalıştığım eser harp yan

ğınları, harp çöküntüleri, har~llyı: 
TM k ını elı 

kıntıları ortasında ur • b M 
için, Alman milleti için, hatta u• 

t .. . l k • . - 1 ve ınesut un ınsan ı ıçm guze ki 
bir sulh eseridir. Bu böyle olıııa1 a 

~ e ve 
beraber, bu eserin . en guz .. 

f - M n bılınen en mesut tarl! ı, gorune d 
cepcesi değildir. Bu neticeden ba· 

'h t u ha güzel ve daha mesut cı e 
esere vasıl olmak için takip edi. 

b. k len yoldur ki bunu da ır aç 
cümle ile arza çalışacağıın: 

28 Şubat 941 tarihi~~e Al
man devlet reisi Hitler, Turk dev. 
let reisi lnönü'ye bir mektup :az. 
dı. Bu mektup Türk resmi ma am-
ları üzerinde derin bir tesir yaptı, 
Ve devlet reisimizin ınukabıl ve 
muvazi mütaliialarile karşılandı. 

4 Mayıs 941 tarihinde de Hit. 
ıır Rayştağda söylediği bir nu
tukta Türkiye için, Türk devlet 
adamları için ve bilhassa büyük 
Atamız Atatürk için güzel ve gij. 
:ı:el olduğu kadar doğru mütalaa. 
lar yürüttü ve hükümler verdi. 
Kalp ve vicdanlara bitap etmesini 
pek iyi bilen Hitler bu açık sÖy· 
lenen mütalia ve hükDmJerile 
Türk milletinin ve TOrk çocutu• 

man dostluk abidesinin inşasına 

daha (doğru bir tabirle ihyasına 
koyuldular. Bu çalışma esnasında 

iki taraf daima dürüstlükten ve 
açık yürekten yapılmış tek yol 
üstünde yürüdü. 

Bundan başka biz Almanlarla 
olan müzakerelerimizin mühim saf. 
balarından lngiliz dostlarımızı ha
berdar ettik. Ve yer yer kendile. 
riyle istişarelerde bulunduk. Bu 
istişe ve konuşmalarımızdan pek 
tabii Alman d o s t l a r ı m ı z ı 
da haberdar ettik. işte böylece ve 
sadece doğru yoldan yürüyerek 
bugün huzurunuza çıkan esere 
vasıl olduk. 

. Bu noktada bu iş için meşkOr 
hızmetler ifa etmiş olan Alman 
devle~ adamı ve büyük elçi dos· 
tunı ı; on Papen'in ismini sevgi ve 
taktlirle yadetmeği bir vazife ad· 
dediyorum. 

Arkadaşlar; Refik Saydam hü· 
kametinin bu eseri bir haftadanberi 
dünya efkarı umumiyesinin nazarı 
tedkikinc arzedilmiş bulunuyor. Her 
taraftan gelen haberler göstermek· 
tedir ki bu eser bütün dünya in
sanlığının geniş nisbette tasvibine 
maıhar olmuştur. Denilebilir ki bü· 
tün dünya uzaklara giden yollar 
üstünde bulunan Türkiye'de sul
hun bozulmaması için muahedeler· 
le, muahedelerlei deta ittifak et· 
rniştir. 

Yine denilebilir ki sulhumuzun 
kahraman bekciai olan Tük ordu-
sunun yanında ve ayni cephede 
bu sulhu korumak için muharip 
devletler, bitaraf devletler ve in· 
sanllk efkarı umumiyesi yer al· 
mıştır. 

Arkadaşlar; bu manzara bu 
umumi tasvip milletimizi bir kerre 
daha şerefli ve mutena bir mev· 
kiye çıkarmıştır. 

Bu şerefli ve mutena mevkiin 
Cümhuriyetimize ne kadar yaraıtı· 
ğını bundan sonraki siyasi faaliye. 
timizle de isbata çalışacaj"IZ.» 

ı meydan ı i_mh~ teh
lıkesınde ! ..................... 

muharebesi ................... 
Almanlara göre: 

Alman-Rumen 
kıtaları, Sovyet 
mukavemetini 

kırdı 
Ruslara göre: 

Motörlü bir Al-
man alayı İmha 

edildi 
Sovyet hava kuvvet 
lerlnln bombardıma 
nı neticesinde Kös
tence yanıyor 

Moskova 25 [a.a.] - Kızılor· 
dunun tebliği: 
Hava kuvvetlerimiz tarafından yapı· 
lan üç hücüm neticesinde Köstence 
yanmaktadır. Tayyarelerimiz Soli· 
naya da üç defa hücüm etmişlerdir. 
Bu hücümlar Alman taarruzlarına 
mukabele olarak yapılmıştır. 

Danzig, Ossero, Varşova, 

Lublin'e karşı yapılan Sovyet ha· 
va hücumları esnasında askeri 
hedeUerede büyük hasar vuku 
bulmuştur. Varşovada petrol depo 
ları yanmaktadır. Sah günü Al· 
man kıtaları Saulai, Kona, Grod
no, Volkovisk. Kabrin, Vlidmir 
Ublins ve Brosk'a karşı yaptıkla· 
rı taarruza devam etmişler ve kı· 
zılordunun kuvvetli bir mulcaveme· 
tile karşılaşmışlardır. 

Litvanyada Solaiye'ye yapılan 
hava hücumu düşmana ağır zayiat 
verdiril~rek püskürtülmüştJr. Sov· 
yet motörlü kıta)arı ayni mıntaka 

da mukabil hücuma geçmişler,ora· 
daki Alman tanklarını tahrip ve 

(DetJamı ikincide) 
....____ ---,..____ - -
Finlandiya 
bitaraf 
Ancak, bu bitaraf· 
ilk kendisine flU· 
cum vaki olmadık· 
ça devam edecek 

Helsinki 25 ( a. a. ] - Fin· 
landiya hariciye nezareti sözcüsü 
demiştir ki: 

« - Ancak hariçten yapıla· 

cak bir hücuQl Finlandiyaya bita· 
rafhğını terkettirebilir. Harp halin· 
de olmadığımız müddetçe bitara
f ız. Bize hücum edilinciyo kadar 
da bitaraf kalacağız. ,. 

Cephenin Finlandiyadan Kara· 
deniıe kadar yayılı bulunduğu 

hakkında Hitler tarafından yapılan 
beyanata dair sorulan bir suale 
sözcü şu cevabı vermiştir: 

« - Finlandiya bu cepheyi 
askeri degil, bir siyasi cephe telik· 
ki etmektedir. » 

Slovakya da 
harbe girdi 

Presboura-, 25 ( a.a. ) - Slo· 
vakya başvekili ve hariciye naz.ı· 
rı B.Tuka buğün öğleye doğru Al
manya 'nın Presburg'daki elçisi B. 
Ludini kabul ederek Slovakya Cum
huriyetinin şimdi resmen Sovyetler 
birliğine karşı harbe girmekte ol· 
dutunu bildirmfıtir. 

SJovakya hDkOmeti ayni za. 
manda Slovak milletine hitaben 

-RADYO-
- Gazetesi 

Sovyet tebliğinin bildirdiği· 
ne göre, Polonyanın cenubu şar 
ki bölgesinde Brodi şehri civa· 
rında her iki taraf motörlü lr.uv· 
vetleri arasında ilk büyük mey• 
dan muharebesi başlamıştır. Ras· 
lar buradaki meydan muharebe
sini kaybettikleri taktirde Al· 
manlar Tarnapol'dan hareketle 
cenubi· Polonya ile şimali Mol· 
davya arasında Slovakya - Ma· 
caristana doğru bir çıkıntı olan 
mühim sahadaki Rus kıtalarını, 
geri çekilmelerine imkin verme· 
den tc1mamen esir veya imha 
edeceklerdir. 

Onun içindir ki Brodi şehri 
civarında verilmekte olan mey
dan muharebesinin her iki taraf 
İçin büyük ehemmiyeti vardır. 

Fakat, diğer cephelerde ce· 
reyan eden barekita nazaran bn 
muharebe talidir. Aııl kat'i ma· 
harebelerin daha şimalde· veril
mesine intizar edilmektedir. 

Zira her iki taraf büyük 
kuvvetleri şimal cephesinde top
lanmış ve harekete geÇmiş bu
lunmaktadırlar. Önümüzdeki 
günlerde, kati neticeli taarruz. 
ların başlamasını belirten mü. 
him meydan muharebelerine in· 
tizar edilmektedir. 

Romanyadan hareketle Prat 
nehrini geçmiş olan kıtaların 
harekatı hakkında alınan haber· 
lere göre, Rumen kıtaları Prot 
nehrinin şarkında üç mühim 
köprü başı elde etmeğe mnvaf. 
fak olmuşlardır. 

Londra radyosuna göre 
Fintandiyanın merkezi Helsinkl 
Rus tayyareleri tarafından bom. 
bardıman edilmiştir. Stokholm
dan verilen bir habere göre de 
Lcningrada karşı Alman hava 
kuvvetleri şiddetle taarruza 
başlamışlardır. 

Sovyet askeri 
tesisatına hava 

hücumları 
Bükreş; 25 [a. a~] - Alman • 

Rumen cepesi umumi kararğihın1n 
tebliği: 

Muhasamatın ilk üç günü kara 
harekatı tesbit edilen plan muci· 
hince cereyan etmiş vo düşmanıo 
birkaç aksüslamel tşebbüsü a-eri 
püskürtülmüştür. Düşman hava 

kuvvetleri fevka)ide şiddetle Kös• 
tence, Sulima ve Galas'ı bombar

dıman etmiş ve Fuçiya, Brayla'ya 
birkaç bomba atmıştır, Fakat şa
yanı kayd neticeler almamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz yeniden 
büyük neticelerle Bolşeviklerin 
mühim askeri tesisatına hücum 
etmiştir. Yalnız Romen hava 
kuvvetleri ve hava dafi batarya• 
ları 30 Sovyet tayyaresi düşür· 
müştür. Romen hava kuvvetleri 
yerde asgari 40 tayyare tahrip 
etmiştir. Cem'an 12 tayyare kay· 
bımız vardır. 

aşağıdaki beyannameyi neşretmiş~ir. 
Slovakya milleti, Almanya ıle 

tam bir tesanüt halinde oJ~r~k Av
rupa kültilrfinü l iınaye ıçın yer 

1 kt d Ordumııza menıup te• ama a ır. 

kknll harp etmekte olan AJ. 
şe er • • 'b k 

t••ekküUerıne ıltı a etmek man ..., b . . 
Dzere Slovakya cüm unyetı toprak-
larından öteye geçmiJtir. 
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1 Bugüınüını a<dlamDaıro 1 

_Zigfrid istihkamını 
yapan mühendis 

Mühendis Todt - ========== 
tesisatın inşasında 338,000 tonluk hendis Todt 1891 senesi 4 EyJQ. 

Bu harbin en şöhretli çelik malzeme ve 336,000 ton de- lünde Tlorzheim'de doğmuştur. 
adamlarından biridir. O, mir kullanılmıştır. Orta tahsilini doğduğu yerde ik-
dünyanın en mükemmel 315 dekovil lokomotifi ve 50 mal ettikten sonra Münib ve Karl-
ve en uzun yol şebekesini bin dekovil vagonu, 3,000 kilomet- sruhe pollteknik mekteplerinde par-
vücude getirmiştir. relik potrel, 3.122 tarak makinesi, lak surette okumuştur. 

700 beton makinesi kullanılmıştır. 
Todt, MUkAfat kazandı 

Bu harpte en çok şöhret ka-. Köprü inşaatı 
zanan adamlardan biri de şimdiki harp başladığı zaman o tarihte Almanyada yapı• 

Almanyalı mühendis Fritz Todt- 4000 köprü yapılıyordu. Bun- lan katranlı şoselerin fenni 
dur. Dr. Todt Zieglied hattını dan 431 köprünün inşaşı tamam- noksanını meydana çıkardığından 
yaptıran, Almanyada otomobil yol- lanmıştı. 520,000 metre murabbaı mükafat kazanmıştır. lhtisasi yol 
!arını inşa eden, binlerce köprü beton ve 12,354,000 metre murab- inşasıdır. 
kuran adamdır. Bu adamın faali- bat katran ve 5,871,000 metre mu- Dünyanın en mükemmel ve 
yeti ve hayatı hakkında bir Al- rabbaı kaldırım tabakası vücude uzun yol şebeke•İni vücuda getir• 
man gazete.i şu malumatı veriyor: getirilmişti. Diğer maddelerle kap· miştir. 

«Doktor Todt ötedenberi Al- !anan yol satıhları 3,474,000 met- Tarihte yol inşasında en ziya-
man fen mabafilinde muktedir bir re murabbı tutmuştur. de Romalılarla Amerikadaki lnkas· 
mühendis olarak tanınmıştı. Fakat Yol inşasında 12,000 amele lar nam bırakmışlardır. Mühendi• 
efkirı umumiye ilk defa kendisini ve malzeme ihzarında 130,000amele Todt •bunları da geride bırakmış· 
1933 senesinde umumi yollar mü- istihdam edilmiştir. tır. 1928 senesinde Münihte'ki bü-
fetıişi tayin edildikten son öğren- Yüz binlerce amelenin yata- yük yol inşaatı şirketinin teknik 

H . 1 -----------------------------; umum"ı mu .. dürü miştir. B. ıt er •· 
0 zaman Dr. Yabancı memleketler işgal edildikce mühendisin idi. 

Todt'u tar i lı t e taburları ilerlemekte ve yollara köprüler inşa etmek· Milli sosyalist 

misli görülmemiş tedir. Bu inşaat taburları tarafından yapılan köprü· partisine 1922 

yol inşaatına bir- lerln uzunluğu yekunu 25,000 kilometredir. senesinde intisap 
den memur et- etmiştir. Umumi 

miştir. Bu yol çifte hatlı 7000 ki· ğını, yiyeceğini hazırlamak da mü- harpte on dördüncü sahra topçu 
)ometrelikti. Ayni zamanda Alman- hendis Todt'a aiti. Yabancı mem- alayında hizmet etmiş, daha sonra 

yayı baştan başa katedecek 40,000 leketler işgal edildikçe mühendisin Verdun cephesinde tayyare rasıdı 
kilometrelik ana şose ile vilayet- taburları ilerlemekte ve yollar köp- vazifesini yapmıştır. 
ler dahilinde muvasalayı temin rüler iıişa etmekte idi. 1938 de Ziogfried hattındaki 
edecek 100,000 kilometrelik şose Bu inşaat taburları tarafından hava müdafaası mıntakasını tesis 
inşası da bu meşhur mühendise yapılan köprülerin uzunluğu yekO- etmesine mükafat olarak hava bin-

tevdi edilmişti. nu 25,000 kilometredir. 6000 kilo- başısı tayin edilmiş ve 1939 da 
Bundan başka yolların inşa ve metrelik eski yol tamir edilmiştir. liva generalı olmuştur. Ziegfried 

mu~afazası hakkında şümullü mo· Yüzlerce elektrik fabrikası ve su hattının inşasında hizmetleri görü-
dern kanunlar tanzimine memur tesisatı yeni baştan tamir edilmiş- !enlere verilen mükafatların ilki 
edilmiştir. Dr. Todt hiç bir neza- tir. 1939 senesi 23 teşrinisanisinde mü-
rete bağlanmayıp yollar umumi Bu muazzam işleri başaran mü- hendis Todt'a verilmiştir. 
müfettişi ünvanile doğrudan doğ· 
ruya Hitlerin maiyyetine verilmiştir. 

Avusturya ve Çekoslovakya 
ilhak edilip Lehistan işgal edil
dikten sonra buralardaki yeni oto
mobil yollarının •inşası işi de mü· 
hendis Todt'~ tevdi edilmiştir. 

Almanya şarktaki harekitında 
Fransa ilelngiltereye karşı serbest 
kalmak ve arkasından emin olmak 
üzere meşhur Zieglried müstah· 
<em hattını inşaya lüzum gördü
ğü zaman Maginot hattının karşı 

sına tesadüf :eden ve bundan çok 
uzun olan Alman garp müstahkem 
hattının meydana getirilmesi işine 

de mühendi• Todt memur edil· 

tniştir. 

Alman orJuları Fransada, Bel 
çikada ve Hollanda da muzaffer&· 
ne ilerlediği 'amaıı harap yolların 
köprülerin ve tünellerin inşası işi 

de bu kudretli mühendise bırakıl-

mıştır. 

Teslimat ve mUhimmat 
ışleri de T odt'un üzerinde 

Dünya tarihinde bu kadar muaz
zam işlerin muayyen bir zaman 

zarfında meydan• getirilmiş olması 

-- - ====~.c...= 

Tankların iştirikile 

muazzam meydan 
muharebesi 
(Baştara/ı Birincide) 

motörlü bir alayı 

!erdir. 

imha etmiş 

Sovyet hatları arkasına Sov
yet milis üniforma., giydirilmiş 

ufak gruplar halinde paraşütçüler 

indirilmektedir. Brosk ınıntaka!ın· 

da cereyan etmekte olan meydan 
muharebesinde her iki tara fa aid 

büyük tank teşekkülleri çarpışmak
tadır. Muhasamat başladığından

beri Sovyet tayyare zayiatı 374 
dir. Bunların çoğu tayyare mey
danlarını karşı yapılan . hücumlar 
esnasında tahrip edilmiştir. Alman 
lar hava muharebelerinde 161 tay 
yare kaybetmişlerdir. Bundan baş 
ka Sovyet ha va kuvvetleri tara· 
fından tayyare meydanlarına yapı
lan taarruzlar esnasında da yerde 
220 Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. Cermantiyi işgal ve Prut' 

un şark sahilinde tutunmak ıçın 

Alman-Rumen kuvvetleri tarafın· 

dan yapılan teş~bbüsler muvaffak 
olamamıştır. 

Almanlar da ilerlediklerini 

bildirigorlar 
Bertin 25 ( A. A. ) - D. N. B. 

ajansının bildirdiğine göre, Alman 
kıtaları verdikleri muharebeler ea
nasındd Sovyet hatlarının içinde 
derinligine ilerlemişler ve yalnıı 
bir bölgede müdafaa halinde bu
lunan 100 tankı tahrip etmişlerdir. 

Bertin 25 (A. A) - D. N. B 
ajansı bildiriyor : 

Alman - Rumen kıtaları kanlı 

muharebelerden sonra kuvvetli 
Sovy et kıtalarının muannidane 
mukavemetini kırmışlardır. Cere
yan eden muharebeler esnasında 

Bolşevikler ağır zayiat vermişlerdir. 

Don Kazakları 
Moskova 25 ( A. A) - Tas 

ajansının verdigi bir telgrafa gö
re, dün Don - Kuban Kazakları, 

memleketi mü•tevliye karşı müda
faa edeceklerini bildirmişlerdir. 

DAHİLİ HABERLER 

Ankara.da 
kahve satışı 

Kahveler çekilmiş olarak ve --
250 şer gramlık • paketler ha- ---

linde piyasaya çıkarıldı 

Ankara 25 - Bir müddettenberi inkıtaa uğramış olan kahve satışı
na bv sabahtan itibaren şehrimizde yeniden başlanmıştır. Şimdilik 

piyasaya 100 çuval kahve çıkarılmıştır ihtiyat olarak arkada da
ha 600 çuval kahve mevcuttur. Bu miktar kahvenin Ankara ihtiyaçla
rına uzun müddet kifayet edeceği, o zamana kadar da yeni parti mal
ların gelmesi mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 

Ankara vilayeti. kahve satışının intizamla yapılması ve bir ihtikar 
mevzuu yapılmaması İçin lazımgelen bütün tedbirleri almış bulunmakta
dır, Kahveler dün akşama kadar şehrimizdeki bütün kuru kahvecilerle, 
bir kısım bakkallara tevzi edilmiştir. Halkın kahve ihtiyacını kolayca 
temin edebilmesi için kahvelerin çekilmiş olarak 250 şer gramlık pa
ketler halinde ve mümkün olduğu kadar çok yerde satılması kararlaş
tırılmıştır. Ayrıca kuru kahvecilerin çekirdek kahve satmamaları için de 
tedbir alınmış ve bu dükkanlara birer polis memuru ikame olunmuştur. 
Vilayet, kahveci dükkanlarının önünde fazla izdiham olmaması için, 
kahvelerle, toptan istihlak eden birçok müesseselerin kahve ihtiyacını, 
ayrıca temin için de tedbir almış bulunmaktadı. 

Gazetecilere yakında 
basın kartı verilecek 

Ankara - Türk Basın Bir
liği Reisi Falih Rıfkı Atay ve 

Umumi Katibi dün Münakalat Ve

J<ili B. Cevdet Kerim lncedayı'yı 
ziyaret etmiş ve Türk basın kar

tını hamil olanların kara ve de
niz vasıtalarından edecekleri isti

fadeler hususunda görüşmüşlerdir. 
Vekalet gerek bu hususta ve ge

rekse diğer mevzularda birlik men
suplarına azami müsaadeki.rlıkta 
bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre, Maliye 
Vekaleti basın kartı nizamname

sile basın kartı hamillerinin haiz 
olacağı haklara dair müsbet müte

laalarını Başvekalete bildirmiştir. 

Dahiliye Vekaleti de mütt1laasını 
bügünlerde Başvekalete arzede
cektir. 

Kartların yakın zamanda aza

ya dağıtılmasına başlanacak ve 
temin olunan hukuk ve kolaylık

lar umumt merkezce bir tamim ile 
birlik azalarına bildirilecektir. 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

Antakya - Türkiye bisiklet 
birinciliği müsabakaoı Ankara, ls
tanbul, Eskişehir, Bursa, İzmir, 

Balıke•ir' Denizli, Seyhan, Koca
eli ve Hatay bölgelerinden 34 gen 
cin iştirakile yapıldı. Eskişehirden 
Ali Çetiner 120 kilometrelik mesa
feyi 4 saat 15 dakikada almak su 
retile Türkiye birincisi oldu. 

lkinciligi tekerlek farkile iz
mirden Ahmet Siinbül, üçüncülü
ğü yine Eskişehirden Osman Pak 
dördüncülüğü Eskişehirden Kemal 
Arat, beşinciliği Ankaradan Or
han, altıncılığı lstanbuldan Halit 
Oflas, kazandılar. 

Takım itibarile Eskişehir bi
rinci oldu. 

Meriç'in taşmasına karşı 
tedbirler alınıyor 

Edirne ( Hususi ) - Meriç 
boyundaki ormanlık Karaağaç yo
lunu bozan ve 35kadar büyük ve 
verimli sebze bahçesini harap eden 
su baskınlarına karşı 20,000 lira 

sarfiyle Edirne'de yeni sedler ya
pılmaktadır. 

Su işleri dairesi mühendisleri 
aylardanberi bu iş üzerinde çalış

mış ve muvaffak da olmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre sedler 
Temmuzun sonuna kadar bitecek 
ve bu sayede sular yataklarından 
süratle yükselmiyeceği için feyezan 
zararları da nisbeten azalmış ola
caktır. 

Vali Cayhandan döndü 
Ceyhan Toprak ofisinin yapa

cağı mübayaatı tanzim ve Ceyhan 

çiftcilerinın, ellerindeki hububatı 
biran evvel ofise teslim etmelerini 

temin için yerinde tedbirler almak 
üzere Ceybana giden Vali dün 
şehrimize dönmüştür, -

Ankara polis kollejine 
talebe alınıyor 

Geçen yıl olduğu gibi bu se
nede Ankara Polis kollejine orta 
mektep mezunları arasından talebe 
alıncaktır. Seyhan vilayet emniyet 
mildürlüğü, kolleje yazılmak isti· 
yenlerin müracaatlarını kabule 
başlamıştır. 

Bir yulaf harmanı kasden 
yakılkı 

Kozanın Çatalan nahiyesine 
bağlı Dörtler köyünden Mahmut 
oğlu Bekir, yanında tutma olan 

Mustafa oğlu Abdııllaha, ayni köyden 
Adil Devecinin yuluf harmanlarım 
yakdırmıştır. Yapılan tahkikatta, 
Adil ile Bekir arasında eski bir 
husumet bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bekir ve Abdullah ya\. !anmışlardır. 

1 Harp Notları 

Alman 
kıskaç 
harekatı 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK ·-------· 

Sovyet- Al
man harbi 

hakkında d ü n 
gelen haberler, 
Saltıktan, Ka
radeniz'e kadar 

uzanan cephe üzerinde Alman 
kıskaç harekatının inkişaf etmekte 
olduğunu göstermektedir. Ôyle 
anlaşılıyor ki, Almanlar, gene, 

evvela Polonya'da sonra Fransa
da tatbik ettikleri plan dahilinde 
hareket etmektedirler. Bu plan, 
büyük bir cepheyi, küçük parça

lara ayırmak, ve tıpkı kutu oyu
nu oynar gibi hareket , ederek 
sonra bunları kapatıvermektir. 

Büyük. kutu, şimalde, Şarki Prus• 

ya, Litvanya ve Polonya'da Sov
yetlerin eline blrakılan kısımda, 

cenupta da Besarabya, Bukovina 
ve Sovyet Rusya hudutlarının 
birleştiği müselleste şimale dot

ru bir inkişaf arzetmiştir. Diğer 
taraftan, orta kısımda da iki 
hareket b~lamıştır. Bunlardan 
birisi Brest·Litovsk istikametinde 

diğeri Kristnopol ve Brodi ioti
kametindedir. Bütün bu harekit 
hiç şüphe yok ki, Sovyet ·Alman 

hududundaki Sovyet tahşidatını 

dört taraftan bölmeğe ve muh· 
telif cepler vücuda getirerek 

sonra bu cepleri birbiriyle bağ
layıp torba yapmaga matuf bu
lunmaktadır. 

Şimaldeki harekAt : 

Şimaldeki bareHtın iki ga
yesi olsa gerektir: bu ga

yelerden biri, Litvanya'yı, Sov

yetler Birliğinden ayırıp Baltık 

sahilini beslemek, diğeri de ce
nuba doğru oarkıp, merkezden 

yapılan ileri hareketle 
peyda etmektir. 

irtibat 

Sovyet tebliğine göre, Al
manlar, şimalde Şarki Prusyadao 
Litvanya'da Kovno ve Şaulay 
istikametinde ilerlemek tefebbü
sündedirler. Diğer bir kol da, 
gene Şarki Prusya'dan Grodno 
ve. Volkovi•k istikametinde ak
mıştır. Şüphesiz bu kolların Breıt· 
Litovsk'u alan kuvvetlerin şimale 
müteveccih olacak olan ilerleyiş· 
!eriyi" iltisak peyda etmeleri 
derpiş edilmiştir. Bu takdirde 
büyük bir saha Almanlar tara
fından kapatılmış olacaktır. Fa
k at Almanlar, sadece bu geniş 
hareketle iktifa etmemişler, ayrı

ca daha içerden, Bialistok istika
metinden de ilerlemişlerdir. Man
zara, tıpkı bir helezon manzara· 
"dır. Daireler birbiri içine •geç
mektedir, Netekim bu hareketin 
içinde kalan Kolno ve Lonza 
kasabaları düşmüştür. 

(Deflamı üçüncüde) 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
vaki degildir, Dr. Todt yollar ve 
i•tıhkiimlar inş,.ında göst~rdiği 
teşkilat.,.ılık kudreti fevkalade ol· 
duğ'undan şimdiki harbin ruhu O· 

lan teslihat ve mühimmat işleri 
de Todt'a bırakılmış ve bu sıfat
la kendi;ine nazırlık mevkii veril

miştir. 

~I ROMAN:64 j 
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1 
YAZAN: Reşat Enis ====• 

Mühendis T od! bütün b•ı mu
azzam işleri dünyoyı hayrette bı· 
rakan bir kudretle başarmıştır. 

1933 senesi 27 haziranı;da ilk de 

la çifte hatlı yani geliş ve gidiş 
yolları yekdiğerinden ayrı olarak 
4 yollu otomobil caddesinin İnşa· 

sına 7 yüz amele ile Frankfurt'da 

başlamı'itır. Bu tesisat yoldan iba
ret değildi. Bu yollarda işliyecek 
otomobiller için binlerce benzin 
istuyonu ve garaj inşa"1 da :icab 
ediyordu. Bunların bütün plinları· 
nı mühendis Todt ha>ırlamıştır. 

Toprakları sürat(, kuımak ve 
kayaları yarmak için binlerce ma· 
kineye ihtiyaç va~dı: Mühendis 
Todt bu makinelerı ımal edecek 
fabrikalarla da meşgul olmuştur. 

Şimdiki harp başladığı zaman 
Almanyada 4000 kilometrelik Au
tobahn· yapılmıştı. 1600 kilometre
lik bir kısmı da bitmek üzere idi, 
Bu yolların inşasında 346 milyon 
metre mikabı toprak çıkarılmıştır. 
MalOmdur ki Panama kanalı kazıldı 
ğı zaman 220 milyon metre mik
abı toprak çıkarılmıştı. Yolların ve 

Hırrrrr 

- Güzel kuçu! 
Hırrrrr 

- Şirin kuçut 
Hırrrrr 

Bahçeyi geçtim . Taş 
ler ... 

- Sevimli kuçul 

Hırrrrr 

merdiven-

Patlak potinlerimin çamuru, sakıı 
gibi mermere yapışıp kalıyor, Utanıyo

rum, çekiniyorum, korkuyorum. 

Demirkapı, zil. 

- insaflı kuçu! 
Hırrrrr 

Kapı açıldı: 
- Hain kuçul 

Kapı kapandı. Selametteyim: 
- « ••• Beyefendi 

. * • 
Ne istiyormuş? 

- Ne görüşecekmiş? 

. - Beyefendi ,,;euuİdürl 
. . . 

Beyefendi rahatsız edilmek ist~
miyorl 

O halde lOtfen, kendilerine «., .. » 

caddesinde düşürdükleri bu portföyü gö. 

türünüz ... 

* * * 
Taşlıkta bekliyorum. Portföyü efendi. 

sine götilren uşak dönüyor. Karakurıı 
parmaklarının fiskelerile, ince, •iyab bı
yıklarını okşuyor. 

- Verdiniz mi? 
- Evet. .. 
- Ne dedi? 

Ne desin istiyorsun? 
.:::_ Hiç .. yani ... 

Ters yüzüne dönüyorum. Pişınanım. 
Şişkin portföyü koşa koşa niçin getirdim? 

Bu kocaman köşkün sahibi için, portfö

yünde gezdirdiği beşyüz liranın beş li

ra kadar kıymeti olmıyacağını neye dü
şünmedim? O, kaybolan bu parayı belki 
fark bile etmemişti 1 

Dudaklarımı kanatıyorum: 
Bu para mutlak milletin parasıydı. Bu 

para benim paramdı. Onu vermemeliy
dim 1 

-6-

Evden ayrıklıkımın ikinci senesi ... 
Birbirine geçen bozuk kaldırımlı dar, pis 

sokaklarile; kumarhnneleri, esrar tekke· 
!eri, türlü batakhanelerile •Galata», yer
siz yurtsuz her insan gibi bana da bir 
kovuk oldu. Upuzun bir yılı burada ge
çirdim. 

Galata! Bu bir garip yerdir. En hiç
ten bir bahane ile birbirinin karnını de· 
şen, kanını içen korkunç canilerin ara

sında dünyanın en korkak insanı cesa· 
retlenir. irili ufaklı bin bir serserinin ak· 

la sığmaz düzeni karşısı,;da ciünyanın en 

ahmak adamı zekileşir. Derlerki: «Galata, 

mesleğe yeni girmiş polisler için bir mek

teptir!» 

ilk zamanlar, kursağıma bir lokmanın 

bile dü.şmedigi günler oldu. Kıçımda diz

leri çıkık bir pantalon, sırtımda soluk 
kahve rengi ceket, başımda delik deşik 

bir fötrle, günlerce aç açına süründüm. 
Baş vurmıftiığım bir tek kapı kalmadı. 

Şimdi; Galata Karaoğlan sokağında, 
ıslak, yosunlu duvarları yer yer çökük 

iki katlı, gizli bir kerhanenin erketecili· 
ğini yapıyorum. Evi işleten ermeni dudu, 

her gece avucuma elli kuruş sıkıştırıyor. 
işim: f'olisi kollamak; teftişi evvelinden 
baber vermek. 

Kesik bıyıkları dikine burulu, enli 

omuzlu, dev boylu, öfkeli komiserin a@lım 

adım • miskin bir tazı .. hayır, bir it 
gibi • arkasından gidiyorum. Gece yarı

larına kadar köşe başlarını bekliyo
rum. 

Demirkapılı kerhanenin erketecisi 

Niyazi, binbaşının oğlu Niyazi, bugün 
haysiyetsiz, şerefsiz, pişkin bir serseri -
dir. 

Üç numaralı evin üç sermayesi var: 
Kakavirası çıkmış üç kadın ... Üç zavallı 
insan ... 

• Onlara acıyorum: Akşamlardan sa
bahlara kadar, durmadan dinlenmeden 

«vizite» yapan kaburgaları çıkık, sarı 
Mari'nin bütün kazancı dostuoundur. Gü

zel Sofya ve Eleni, dostları için didini
yorlar. 

Kakavirası çıkmış üç kadın, kuru bir 
lırancala ve bir tabak piyaza yatıp, bü
tün gece vizite yaptıktan sonra, sabahın 

alaca karanlığında, ziyaretine gele~ek 
ensesi, göbeği şişkin, karnı tok, sırtı 
pek, yakışıklı dostun da keyfini yerine 
getirecektir; bir gecenin gelirini avucuna 
sıkıştıracaktır. 

Bu, garip bir 
orospu, belki de, 

haleti ruhiye... Üç 
hayatlarında bir tek 

[ Devamı var ) 
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Kıılar hemen 
açtılar, yere yatak 
koyarak oturulacak 
dılar. 

yük dolabını 

üstüne yatak 
yer hazırla-

Kuyucu Kızı başından peşta· 

malını attı, belindekini de çözdü. 
Meydana büsbütün afet bir nesne 
çıktı. 

Yarabbi 1. Bu kadını yaratır· 

ken işin mi yoktu?. Ceylana mı 
benzeteyim, arap · kısrağına mı; 

ben de şaşırdım. Bilgin tavırlarla 
diHirib edalarla odanın içinde bir 
gezinişi, bir salınışı var ki benim 
gibi ayran gönüllüler şöyle dur
sun • en betonarme yüreklileri bi
le derhal baştan çıkaracak. 

Amanin bacaklar, amanin a· 
yaklar, amanini dimdik göğüs bom· 
baları.. Ey tahtadan tayyareye 
can verip leylek misali uçuran Al
lah 1 .. Ne olurdu kainatı bu bom
balarla bombardıman ettireydin?. 

Ney!oe saadete gelelim. Malum 
a; hepimiz evli, barklı adamlar ol· 
duk. Gerçi benim anlattılarım genç.; 
lik devrine ait şeyler amma kadın ' 
kısmı tuhaftır, alınır. 

Hooş; ben öyle kılıbık erkek· 
ferden değilim. Fakat refikam ca
riyenize cidden hürmetim vardır. 

Kuyucu Ktz.ı, durup durup ba· 
na sarılıyor, bu kucaklayışlarile de 
bütün asabımı Mansur akorda ge
riyordu. Hani neredeyse Dügah· 
tan gerdaniye telime kadar çatır 
Çatır kopacaktım; akord o derece 
gergin, vurulan mızrap o kadar 
sertti. 

- Ben senden umudumu keı
~rniştim yavrum; ~ne iyi ; ettin de 
geldin. 

- Ben sözümde'n döner mı· 
Yİm Kuyucu Kızı?. 

-- Bana Kuyucu Kızı dime, 
Eınine di_ 

- Peki Eminem .. 
- Eminem mi?. 
- Şeker Eminem, f elmas E-

min em, bir tanecik karıcığım .. 
- Allah yı nıyoml. Beni dost 

tutacaksın.. Hem de bu akşam .. 
- Tuttum gitti ... 

Ben de bunu dedim amma göıü
ınUn önünde (Mehmore) nin dos· 
tiyle arkadaşları ve efeleri müşte
reken ve müsellahen belirdiler. Ya 
maazallah böyle bir şey olursa ne 
yapardık?. 

Adam sende .. 
Onlar efe ise ben de efendi 

efeyim". işte benim de kızanlarım: 
Rız.a, Necip, Saffet ... Süleyman e
fenin çetesile bizim çete arasında 
bir müsademe olursa bizden dört 
kişi şehit gider, mesele biter. Şa· 
Yet onlardan da bir kişi yaralanır· 
sa müvazene temin edilmiş demek
tir. Şunun şurasında yumruk gibi 
düşünmekte mana ne sanki?. Şim
di kalkıp ta maşukaya hitaben: 

- iki gözüm Eminem 1 Ben 
korkuyorum, burada kalamıyaca· 
iırn. Bize müsaade et de gidelim. 

Mi diyedeğim; buna imkan 
var mı?. Kadıncağız yahudi ma
şatlığı hadisesindenberi beoi ya

ınan bir şey zannediyor. Bana kar· 
şı sevgisi de ondan zaten ... 

Allah ne yazdıysa o olur. Mu· 

kadderatı şimdiye kadar kim de
ğiştirebilmiş ki?. 

Benim parabe'llum belimde .. 
Arkadaşların üçünde de silah ol. 

duğunu biliyorum. Üst tarafı Alla
ha emanet ... 

Emineye arkadaşlarımı tanıt
lıbl, Sonra çıkarıp eline bir on li
ralık kıstırmak istedim. Beni bü· 
yük odanın bir kenarına çekti: 

- Ne bu para?. 

- Rakı filan alalım .. 
- Senin paran burada 2'eç. 

ınez. Bıı akşl\m sofrayı ben yapı• 
Yorum. 

rası 
Nasıl olur Emine· dost sof· 

' 
F - Ben seni dost ~tutuyorum. 

azla laf yok .. 

- Fakat Emine ... 
- Dinlemem canım .. 
Dudaklarını dudaklarıma ya· 

Pıştırdı. Vallahi nıirinı . t • 
ed • k' b , senı emın enm ı eyaz p d 
l · er e kahraman-
arından hiçbir çift bu k d 

d - - a ar can· an opuıemenıişlerdir. 
Artık E-· k ... ıne oşuyor d'd' . 

Y w ı 1 iDi• 
or, saga sola emirler k 

... tt 1 t't' l verere ... o ası ı ız eniyordu B' 
l • . ız ceket-
erı atmış, yumuşacık k b k 

l a a yata • 
•rın üstüne Arnavut tabanc . 
bl k ası gı. 

urulmuştuk. 

Bir aralık Eminenin dışarıya 

YAZ "----
~~~ , 

ım11m 
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çıkmasından bilistifade arkadaşlara 
şu tenbihte bulundum: 

- Kardeşler !. Siz zeybek u
sullerini bilmezsiniz. Şayet bu gece 
buraya demin Mahmurenin anlat· 
tığı herifler gelirlerse benim vazi
yetlerime dikkaf edersiniz. Ben ne 
yaparsam siz de onu yaparsınız. 

Bana (Efendi Efe) diye hitap eder· 
siniz. Silahlarınız yanınızda hulun· 
sun. Sakın çıkarıp ı bir yere koy· 
mayınız. Alt tarafına karışmayın .. 

_ Ne 0 yahu? müsademeye 

ıni hazırlanıyoruz?. 
_ Katiyen .. Fakat dikkatli ve 

tetik bulunmayınız .. 
_ Geç efendim, kalk şuradan 

mündefi olalım vesselam .. 
- imkanı yok Rızacığım; Ku· 

yucu kızını, 
- Anladım: seviyorsun .. 
- Evet!. 
- Ulan ben senin kimi sevdi· 

ğini bir türlü anlıyamadım. Arka
daşlardan anlıyan varsa beri gel
sin .. 

- Onu ben de anlıyamadım 
Rızacığım; ah yanıyorum ... 

- Sen yanmıyorsun, arada 
galiba biz yanaccoğız .. 

Boynumu bükC"rek cevap ver
dim: 

- Siz bilirsiniz arkadaşlar; is
terseniz sizi ben istasyona k:.dar 
götürük geri döneyim., 

Can çocuklar hiç bnna razı 
olurlar mı? 

Necip hemen atıldı; 

- Anca beraber, kanca be
raber. Öyle şey yok .. 

Diğerleri de Necibi tasdik et
tilP-r: 

- Biz yarı yolda arkadaş bı· 
rakanlardan değiliz .. 

- Teşekkür ederim. 
Üçü birden alaylı bir, 
- Estağfurullah !.. 
Bastılar; kepaze oldum. 
Kuyucu Kızının emirleri sü· 

ratle tatbik ediliyordu: 

Önümüze evvela bir sofra be. 
zi serdiler. Ortasına bir elek, ele· 
ğin üstüne bir sini koydular. Si
ninin etrafına sekiz köşeli pala· 
mar kadehlerinden sekiz kadeh 
sıralandı. Aralarına dört de su 
bardağı konuldu. 

Anladım ki arkadaşlara da bu 
gece cabadan birer kız hediye e
diliyor. Öyle ya; biz dört, bir de 
Kuyucu Kı?.J, etti beş; bu üç faz. 
la kadeh kimin?. 

Keyfiyeti arkadaşlara müjdele· 
dim: 

Yuşadınız ulan sayemde ... 

{Devamı var} 
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Yeni Eczane 
( Belediye Yanında ] 

BUGON 

Almanlar Kaf- 1 
kas yayı işgal 

ederlerse 

Hor Bellfa'ya göre :J 
Frank o 
Hitlere 
yardım 

HiUerin bundan 
sonraki hedefi 
lran ve Irak ola
cakm19 

Londra 25 (a.a) - ·Müstakil 
Fra.nsız ajansının şark muhabiri 
bildiriyor: 

Askeri mütehassısların fikri
ne göre, Alman motörlü kolları 
ve zırhlı fırkaları Kafkasyaya va
rır ve burasını işgal etmeğe mu. 
vaffak olurlarsa Hitlerin bundan 
sonraki hedefi lran ve Irak ola· 
caktır. Binaenaleyh şayet muvaf. 
fak olursa Rus tst!lerinin teınin 
edeceği en büyük istifayi Gürcis 
tan petrollarının Basra körfezi 
yakinindeki İran petrollarının ve 
Musııl petrollarıum ele geçirilmesi 
teşkil edcektir. 

Alman motörlü kolları lrana 
kadar geldiği takdirde buradan 
Bülücüstıın veya Efgani.:ttan yolu 
ile veya her ikisinden birden Hind 
h ududun.u tutabilecekltrdir. Bu 
ihtimal göz önünde bulundurula· 
rak çoğu casus, bozguncu ve as· 
keri mütehassıs olan beş bin sey 
yahın halen !randa olması lngi
liz ve Sovyet hükl1metlerini ziya
desile meşgul etmektedir. 

Sovyet· Alman paktı hasebi le 
JngiJiz.Sovyet hükOmetleri şimdi
ye kadar hem ahenk olarak hare 
ket etmiyorlardı. f ran yolu lngi. 
liz-Sovyet ordularını birleştiren 
yoldur. Ve harbin her hangi bir 
sahasına bu ordular bu memle. 

, ketlerden geçeceklerdir.» 

Alman kilisesi de 
harekete geçti 

Bertin 24 ( a.a ) - D.N.B, 
ajansı bildiriyor: 

Alman kilisesi 24 Haziranda 
büt\!n Alman papaslarına bir me· 

saj göndererek sovyetler birliğine 
karş1 açılan mücadelenin bütün 

dünya hiristiynnlığı namına yapıldı· 
ğını bildirmiş ve papasları önümüz
deki Pazar vaa:ılarını yaparken 
hıristiynnlığın Sovyetler Birliğinde 
gaddarca takibata maruz kaldığını 

halka hatırllmağa davet etmiştir. 

lngiliz tayyareleri şimali 
Fransaya taarruz ettiler 

Londra 25 [ a. a. ] - lngi

liz hava nezaretinin tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri dün ak· 
şam Şimali Fransa üzerinde yeni 

bir tanrruz. hareketinde bulunmuş

ladır. Bombardıman tayyareleri 

kuvvetli bir avcı tayyare filosunun 

refakatında olarak Lil civarında 
Komins elektrik santralına hücum 
etmişlerdir • .Simdiye kadar alınan 

haberlere göre, bu esnade cereyan 
eden hava fuuharebelerinde 9 düş
man avcı tayyaresi düşürülmüştür. 
iki av tayyaremiz üssüne dönme· 
miştir. 

edecek 
TUrk • Alman an
latması hakkında 
Avam kamarasın
da münakaşalar 

Londra: 24 [a. a.] - Royter 
bildiriyor: Alman istilası üzerine 
Sovyetler Birliği hakkında takip 
edilecek İngiliz siyaseti Avam ka
marasında müzakere edilirken, mü
zakereleri takip eden diplomatl~r 
arasında bilhahssa B. Maisky'nin 
bulunması nazarıdikkati celbetmiştir:
üzakere başladığı zaman bir suale 
cevap olarak, B. Çörçil Ortaşark
taki askeri vaziyet hakkında beya
natta bulunmaktan imtina etmiş ve 
halen cereyan etmekte olan hare
katın sık sık gözden geçirilmesin
de ci~di mahzurlar olduğuna işa
ret eylemiştir. 

Bundan sonra B. Çörçil, bu 
yaz imparatorluk harp konferansı
nın toplanacağını ümit ettiğini söy
lemiş fakat tarih tayin etmemiştir. 

Hariciye nazırı Edenden sonra 
söz alanlar arasında eski Harbiye 
nazırı Hor Belişa da bulunuyordu. 
Hor Belişa vaziyetin $On gösterdigi 
inkişafı mutedil bir memnuniyetle 
karşılanabileceğini söylemiş ve de
miştir ki: 

Almanya'mn bize karşı olan 
gayretleri muvakkaten yolunu de
ğiştirmiştir ve Alman - Rus harbi
nin neticesi her ne olursa olsun 
büyük miktarda Alman harp mal· 
zemesi sarfolunacaktır. 

Hor Belişa sözlerine ôevamla 
demiştir ki ; 

Eğer Türkiye'ye yardım etmez
sek, Türkiye Almanya'nın Asya'daki 
ihtiraslarının tahakkukuna ve men· 

faatlerimize karşı taarruzuna yol 
olacaktu. 

Suriye seferinin bitirilmesi ta
cil edilmelidir ve diğer taraftan 
askeri sahada Türkiy'ye emniyet 
verecek tedbirlerin alınması da 
müstacel bir mahiyet arzeder. 

Hitler'in kurnazca hareketini 
de anlamamız lazımdır. Bunu ümit
sizlikle veya bir hesapla yapmış 
olsun, iğf alkiir bir hitabe ile diğer 
birkaç memleketin de müzahereti· 
ni kazanmaktadır. 

Almanya, münhasıran komünist 
aleyhtarı bir siyasete istinat eden 
Peten hükOmetinin her halde mü· 
zaheretini temin eylemiştir. 

Rus • Alman harbi Hitlere 
Franko'nun yardımını da temin ey· 
liyecektir. 

Fakat bütün hunlar uzun va
deli şeylerdir. Hltlerin son hare
ketiyle zaman kazanmış olacağız. 
Ve bu kazanılan zamandan taına
mizle istifade edilmesini rica ede· 
rim. 

Muhafaza kar mebus Vinterton 
Büyük Britanya ile Türkiye arasın: 
daki vaziyetin to.vazzuh etmesi la-

NORVEÇTE 
Alman fa.aliyeti 
birdenbire arttı 

Oslo'dan garbe 
doğru mUtemadl 
Alman kıtalar. ha
rekltl yapıhyor 

Londra 2Ş ( A. A.) - Nor· 
veç ajansının bildirdiğine göre, 
Norveç'in cenubogarbi sahilleri 

üzerinde Alman faaliyeti birden
bire arf mışhr. Norveçlilerin bü· 
yük mikyaslarda bu inıntakalar· 
dan derhal tahliyesi emredilmiştir. 

Bu haberlere göre, Oslo'dan 
garbe doğru mütemadi Alman 
kıtaları harekatı yapılmaktadır. 
Sahil mıntakasının büyük bir kıs
mı, tamamile memnu mıntaka ilan 

edilmiştir. Bu mıntakalara girip 
çıkma müsaadeleri pek istisnai 
ahvalde verilmektedir. Bu mın
taka, dahile doğru 100 kilometre 
genişliğinde olarak Nordfiord,un 

şimal sahilinden başlamakta, Sog
nefiord'dan ve Hardengerfiord
dan geçmekte ve cenup sahilin
de Kragerö'yc kadar inmektedir. 

Norveçlilerin büyük mikyasta 
tahliyesine büyük bir enerji ile 
birdenbire başlanmıştır. Trondheim 

civarında Oberlandet mıntaka· 
sında büyük mikyasta mezru 
araziye Almanlar tesahüp etmiş 
ve köylüler derhal buralardan 
çıkarılmıştır. Bir noktada Alman
lar, araziyi düzeltmek için hatta 
barako.ları bile yakmışlardır. 

lsveç parlamentosu gizli 
bir toplanh yaph 

Stokholm 25 [ A.A.] - fsveç 
Parlamentosu bugün gizli bir celse 
yapmıştır. Kral Güstav'ın riyase
tinde toplanan NazJrlar heyetinin 
içtimaı hakkında şimdiye kadar 
hiç bir tebliğ neşredilmcmiştir. 

zımgeldiği mü.talaasmda b u 1 u n
mnştur. . 

Vinterton, Türklere karşı bü
yük bir hayranlık duyduğunu söy· 
)emiş, Türklerin muazzam müşkili
tını kabul etmiş, fakat demiştir ki, 
Türkiye gibi ehemmiyetli ve şe
refli bir memleketin bugün bulun
duğu vaziyette bulunabileceği za
manlar geçmiştir. Ergeç hangi ta
raf ta olduğunu bildirmesi lazımdır. 

Başvekil Çörçil «bu ne mül5.
hazalardır-.» sözleriyle müdahale 
etmiştir. 

Mamafih Vinterton sözlerine 
devam ederek , Türkiye lngilte· 
re'nin en büyük düşmaniyle bir 
muahede imzaladığını söylemiş ve 
«İki düşmanla nasıl aynı zamanda 
dost olmak mümkündür?» Sualini 
sormuştur. 

B. Çörçil tekrar mildahale ede
rek demiştir ki : 

«- Müzakerenin bu yolda de
vam etmesi umumi menfaatlere 
uygun değildir.Çok vahim müşkü. 
latla çevrilmiş olan ve vaziyetleri
ni tavzih etmek istemiyen veya 
temin edemiyen bazı devletlerin 
hattıhareketini incelemeği ve tayin 
eylemeği araştırmamalıyız.» 

içkiye düşkün hayvanlar da vardır! ' 
Yalnız insanlar değil, bir çok hayvanlar da 

ispirtolu içkilere · düşkündürler. Bu, eski 
zamanlardanberi malümdur. Hemen her cins 

Maymun ispirtolu içkileri sever. Maymunların 
en akıllıları olan Orangotanlar da içkiye müp· 

t elidırlar. Bunu ispat etmek için garip bazı 
vakaları zikredelim: 

Bir gece yarısı bir Maymun sahibi, evinin 
bodrum katında fıçıların tekerlendiğini anlatan 
bazı gürültüler duymuş ve neler oluyor diye 
zemin kata inmiş. 

Bir de ne görsün! Bobi. ismindeki koca 
Orangotan maymunu, elleriyle yukarı kaldırdı· 
ğı şarap varilinden çeşme gi~ i ağzına şarap 

akıtmağa çalışıyor. Sahibi bu hadiseyi seyret· 
tikten 10 dakika sonra şarap Maymuna tesir 
etmeğe başlamıştır. 

Orangotan içki tesiriyle neşelenmiş, sevinçle 
fıçıdan fıçıya sıçramağa, bağırmağa başlamış, 
bir tak!m garip hareketler yapmış, sağa, sola 

koşmuş, atlamış, nihayet kuvvetsizlikten ağzı 
köpükle yere düşüp sızmqtır. Bir kaç saat 

sonra Bobi, ayılmışsa da sıtmaya tutulmuş gi· 
bi titremiş ve bunu ölüm takip etmiştir. Sahi

binin araştırmasiyle vardıtı neticeye ıöre May
mun bir varil deiil bir kaç varil tarap içmiştir. 

= 
· k' · severler işt'h ·1 · Panterler de ıç ıyı ' ı a ı e ıçer· 

ler. Bir avcı, panterlerin avlanması için Afri. 
kada tatbik edilmekte olan şu usulü anlatmıştır: 

Çöllerde vahalard~ki kaynaklara avcılar, 
20 litre kadar şarap dokerler. Panterler, öğle 
üzeri sıcak zamanda su içmek İçin toplanırlar, 

· sıcakta tabahhur etmekte olan Şarabın o gü
zel kokusu panterleri şarap dökülmüş kaynağa 
celbeder. Pantenler, şaraplı kaynaktan kana ka· 

na içerler ve neticede şaraLırt tesiriyle sıçra
mağa başlarlar ve bu bir müddet devam. et· 
tikten sonra sarhoş pantenler Yere yatıp sızar
lar. İşte bu halde avcılar: onları yakalıyarak 
kafeslere tıkarlar, hayvanat bahçelerine veya 
sirklere satarlar. 

Ayıların içkiyi çok sevdikleri bilinir. Kö
pekler in de şarabı, seve, seve içmekte olduk· 
ları şöylece izah olnnur: 

Viyanada bir doktorun çok akıllı bir kö· 
peği varmış. Bu köpek, üniversitelilerin şenlik· 
terinde, bayramlarında talebelerle beraber z.i· 

yafet masasının etrafına konulan snndalyalar· 
dan birine oturur ve kendisine ikram edilen 
2 bardak şarabı büyük iştiha il• içermiş. 

Kediler de ev]erde kablarda açık bulduk· 
farı ispirtolu içkileri içıaero heveı duyarlar, 

Beygirler şarabı memnuniyetle içerler. Eski 
Yunan müellifi Homer de lliada adlı eserinde 
eski Yunanlılar harbe girmeden evvel atlarına 
şarap içerisinde kabartılmış yulaf verdiklerini 
yazmıştır. 

Tavuklar, kazlar ve diğer ev hayvanları 
da içkiye kolayca alışırlar. Rakıya bandırılmış 
ekmeği iştiha ile yerler, 

Hülasa, hayvanların ekserisi ilk önce şara. 
bı tattıkları nndıı nefret ederlerse de gene 
çabucak şaraba alıtmaktadır, sonra, içki tirya
kisi olmaktadırlar. 

Haşarat da böyledir. Ormanda, bahçede 
veya ovada bir yere bir kah fArap kondu mu, 

kokusundan hemen o kabın etrafına sinekler 

vesair haşarat toplanır ve bunların o kaptan 
bir daha kovulmaları güç olur. 

Ayni suretle fareler, sıçanlar da içki müp
telasıdırlar. 

Bir pr-0f esör şu hadiseyi anlatmıştır: 

Bir gece, profesörün kız kardeşi bodrum 
katta gürültü duymuş ve eline aldığı petrol 
lambasiyle aşaiıya inmiş, bir farenin fıçıdan 
yere dökülen şarabı kana kana içtiğini ve bu 
f areoin hiç korkmadım, Orkmeden içerken ka
dının gözlerine baktığını l'ÖrmUştOr. 
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Alman kıskaç 
harekatı 

( Baştaro/ı ikincide) 

Balkan harekAtl 

Şimalde yapılan harekatın ikinci 
bir karakteri de, Sovyetlerin 

Balbk'la olan alakalarını kesmek 
olsa gerektir. Bu takdirde Fin· 
landiya'dan cenuba doğru Lenin
grat istikametinde bir hareket bek· 
lenebilir. Vakıa dün de tahmin et
tiğimiz gibi, Finlandiya hududu 
hala sakin durmaktadır. Fakat ye
ni haberler, Norveç tarikiyle, Fin· 

landiya'ya mühim miktarda Alman 
askeri gönderildiğini göstermekte· 

dir. Öyle anlaşılıyor ki, Almanlar, 
Finladiya'da muhabereyi ve mu· 
vasalayı temin etmekle mü-

kellef olan iki motörlü tümenle 
iktifa etmemişlerdir. Norveı;'ten 
mütemadiyen sevkiyat yapılmakta· 
dır. Ancak şarki Prusya'dan Lit
vanya istikametinde yapılan hare· 
kat inkişaf ettikten sonradır ki 
Noveç'ten Finlandiya'ya geçen as· 
kerlerin cenuba doğru bir hareke
ti beklenebilir. Şimdiki halde Bal· 
tık harekatı bir hazırlık devresin
dedir. 

Merkezdeki harekAt 

Merkezde Vladimirkolinok ve 
Kristnopol istikametindeki ha-

rekatın iki kancalı bir zıpkın gibi 
inkişaf etmesi variddir. Bunlardan 
biri hiç şüphesiz, şimalde Brest -
Litovsk, diğeri cenupta Brodi İs· 
tikametinde olacaktır. Bu vaziyet
te Brest - Litovsk ağızları açık ve 

birbiri üstüne konacak iki kutunun 
müşterek bir dılııdır. Çünkü Brest 

Litovsk'un şimalde Grodno istika
metinde yapılan harekatla da sıkı 

bir irtibatı vardır. Fakat merkez. 
de Kristinopol ve Brodi istikame-

tinde yapılan harekiitın çok bü
yük ehemmiyeti vardır. O da Ro
manya' dan şimale doğru yapılan 

harekatla iltisak peyda edebilmesi 
imkanlarıdır. Belki Besarabya'dan 
ve Cernoviç'ten ilerliyen kuvvet· 
lerin Brodi ile bağlanmaları düşü· 
nülmüştür. Bu takdirde Lvov şeb· 
ri de dahil olmak üzere büyük 
bir mıntaka tamamen mahsur bir 

· vaziyette kalacaktır. 

Cenuptaki harekat 
-~ 

Cenuptaki harekata gelince, dün 
verdiğimiz izahatın tahakkuk 

etmekte olduğu teyit edilmekte
dir. Alman • Rumen kuvvetleri 
evvelce Rumt'nlerden alınan Be· 
sarabya'nın eski hududa kadar 
gelmişlerdir, Prut nehri birçok 
noktalardan aşılmıştır. Söylendiği
ne ğöre, Sovyetler:ı Dniyester neh· 
rine kadar çekilmişler ve biı ne-

hir boyunca Ukranya'yı, müdafaa
ya teşebbüs etmi~lerdir. Bu, Al
manlar ve ve Rumenler hesabına 
o_ldukça mühim bir muvaftakiyet. 
tır. Unutmamak lazımdır ki, Ro· 
manya'dan ilerliyen kuvvetleri, Al-

manların yıldırım harplerinde fev
kalade mütehassıs olarak tanılan 
Mareşal List idare etmektedir. Hiç 
şüphesiz Mareşal List'in şimdi ye-

gane endişesi, Odesa üzerine yü
rümekten daha ziyade şimale doğ
ru ilerlemek ve Brodi istikametin. 
de ilerliyen kuvvetlerle iltisak pey
da etmektir. Dün gelen haberlere 

göre umumi vaziyeti bu suretle 
hülasa etmek kabildir. Fakat ha-

diseler hakkında evvelden bir hü· 
· küm vermiyelim. Çünkü Sovyetle

rin planlarını da bilmiyoruz. Aca. 

ba Sovyetler bir taraftan Karpat
lara doğru bir hücum mu yapa-

caklar, yoksa arkalarınıe bağlan
masına engel olmak için geri bir 

harekete mi mecbur kalacaklardır? 
Bu hususta bir hüküm vermek 

için zaman çok erkendir. Yalnız 
Alman tebliğinde dün, harekatın 

evvelce tesbit edilen plan muci. 
bince fevkalade memnuniyet ve· 

rici bir şekilde inkişaf ettiğine da

ir olan cümle üz.erinde durmak la
zımdır. 

-- - ----------
lngilterenin yeni 

harp tahsisatı 
Londra 25 [a.a] - Avam ka 

marası, kısa bir müzakereden son 
ra hükQmetin istediği bir milyar 
lngiliz liralık harp tahsisabnı ka· 
bul etmiştir. 

K. r Vud Maliye nazırı '"$5 ey 
bu tafısi .. tın üç aylık ihtiy~çl~ra 
Uli geleceği mOtaleasında u un 
muştur. 

H masrafları şimdi vasati arp . 
oluak a-Onde 18 milyon 250 bin 
fnıriliz lira1ıdır. 
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. Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki güzel ve emsalsız film birden takdim ediyor 

J 

Aşk heyecan macera sahneleriyle dolu olan 

Kızıl Ormanın Esrarı 
JEAN P ARKER tarafından vücude getirilmiştir 

il 

Binbir gece masallndan allnnuş rakip
siz film TÜRKÇE sözlü ve şarkıll 

Gülnaz Sultan 
Tyy. A. Satınalma Kom. 
Başkanlığından : 

l · Ciheti askeriye ihtiyacı için yevmiye 500: 1000 çift 
ekmek pişiriltilme işi Tyy. Alayı satınalma komisyonunca 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2· Eksiltmesi 27· 6- 941 perşembe günü saat 15 de tü

men binasında Tyy. Alayı satınalma komisyonunda yapıla· 

caktır. 

3- Muhammen fiyatı 4927 lira 50 kuruş olup muvakkat 
teminatı 370 liradır. 

BUGÜN 26 Haziran 1941 

... __.,!111 ............ -= .......................... ... 
Dahili müteaddit vantilAtörlerle serin bir hale ifrağ edilen y Al l l [t{ S l !M re M A 
(AS R i> Sinemanın vasi salonunda ~ 

BU AKŞAM 
Suvare Suvara 

9 BU AKŞAM 9 

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

Yarattıkları ve günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

.HARP MUHABiRi 
iLAVETEN: . 

Sergüzeşt filimlerinln sevimli kahramanı 

Meşhur çalgıcı Kavboy (FRED SKOTUN) 

PATLAYAN KURŞUN 
Bugüne kadar çevirdiği en güzel ve 
en heyec;anll büyük sergüzeşt filmi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 1 1 K R A M 1 Y E P L A t: 1 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs,1Ajustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. I ... ira 

3 .. 1000 .. 3000. .. 
2 .. 750 .. 1500. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000. .. 

35 100 .. 3500 . 

F evkal.lde zengin bir program tertip ederek iki büyük film birden sunuyor 
I 

Nezih bir aşk hikAyesi 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 1 T «k •••;••• •• ~fio ,.,,,ı.,;,ı, •il•\., mO Tôok, oö>l ö ., ,., k>h 

GÜLNAZ 

lsuLTAN 
Aşk güzellik zevk heyecan kahramanlık 

sahnelerile vücuda getirilmiştir, 
Gelecek program: 

BAL,PA E 
PEK YAKINDA: 

Büyük yıldız ZARAH LEANDER tarafından 
calibi dikkat bir tarzda temsil edilen 
Unutulmaz Bir Balo Gecesi 4· Evsaf ve şeraiti her gün iş zamaııında komisyonda 

görülebilir. 
5- Taliplerin muayyen gün ve saatda teminatlarile bir- r ............................................ _ .... f 

likte komisyona müracaatları ilan olunur. \....-------------------! fı Pek Yakında ... Pek Yakında ... Pek Yakında i 
.. .. 

80 .. 50 .. 4000. .. 
300 20 6000. .. .. .. 

884 11- 17- 22- 26 TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal- A • ı .----------------------·! nız para biriktirmi' ve faiz almı, olmaz, aynı ı AS' DJ S1NEMA 1 ı Dr. Marko İkiz 1 zamanda taHlnizl da danamı, olu•sunuz. 377 l fi nın l 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü Müjde... Müjde ... . f ASFALT CADDEDE j 

10 :::t:~a~:•::a~:r::: ~ea:ak:::rgüÇ1 :::ı~ Osmaniye'nin Haruniye kaplıcası açılmıştır. Kaplıca i Y !\lllK IAHÇISİ J 
caddesinde Asri Sinema karşısında 128 nolu müdüriyeti sayın müşterilerinin her türlü istirahatlarını te- ıı DÜN YANIN EN MUAZZAM ! 
evde kabul eder. 869 min için lüzumlu olan yerleri ihzar etmiştir. • 

Bundan başka kaplıca içerisine kadar otomobiller gi· f ŞAHESERİLE AÇILIYOR •• ı 

İLAN 
Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için (60) ton sığır eti kapa· 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 16800 lira olup muvakkat temi· 

nah 1260 liradır. 

3 - Evsaf ve şartname hergün komisyonda görülebilir. 

4 ihalesi 17 Temmuz/941 perşembe günü saat 15 de 
Adana askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının ihale saatından bir saat evve· 

lhe kaJar komisyonda bulundurulması. 
26 - 30 - 6 - 1 o 933 

Dr. Yalçın Mustafa özel 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

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

680 

iLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

l · Atatürk parkından ku
ruköprüye kadar uzanan ye· 
şil yola yaptırılacak kanali
zasyon inşaatı açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur. 

2· Muhammen bedeli (3404. 
40) liradır. 

3. Muvakkat teminatı (255. 
35) liradır. 

4. İhalp 4/ 7 / 941 tarihi
ne rastlayan cuına günü sa
at 15 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

5. Keşif ve şartnameyi 

görmek ve izahat almak is

tiyenlerin B~lediye fen mü
dürlüğüne ve ihale giinü de 

muayyen saatta teminatlarile 

bırlikte Belediye enciimeni~e 
müracaatları ilan olunur. 

18-22-26·1· 907 

, İLAN 
1 Adana Belediye 

Riyasetinden : 
Mezarlıktaki işciler için 

kumaş ve dikişi müteahhidi· 
ne ait olmak üzere 1 O takım 
yazlık elbisenin yaptırılması 
açık olarak eksiltmeğe konul· 
muştur. 

2· Muhammen bedeli 130 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 9. 
75 liradır. 

4- ihalesi! 1/7 /941tarihine 
rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

5- Şartnamesi ve kumaş 
nümunesi belediye fen işleri 

müdürlüğündedir. 

6- Fazla malumat almak 
~sti~enlerin belediye fen da
ıresıne ve ihale günü de mu· 
ayyen saatde teminatları ile 
birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

26~29~4-8 945 

re bileceği gibi ayni zamanda kıymetli müşterilerine bir ko· ...... - ........................................ ....! 
!aylık olmak üzere de Osmaniye de kamyon sahiplerinden 
bay Şükrü ile anlaşarak müşterilere icabeden vesaiti nak-
liye kolaylıklarıda yapılacaktır. 24-26 938 

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 16.000 
lira olan ve 94 l mali yılı 

içinde Adana deposuna ge· 
lecek 40.000 ton maden kö
mürünün tahmil ve tahliy~ 
işi 11 /7 /941 cuma günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile 
Adana İşletme Müdürlüğü bı· 

nasanında toplanacak koınis 

yonca ihale edilecektir. 
Bu ışe girmek isti yenlerin 

1200 liralık muvakkat temi· 
nat akçaları ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 15 e 
kadar komisyon reisliğine 

Zayi tezkere 
Adana menzil imalathane

sinden almış olduğum asker· 

lik terhis teskeremi zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmii olmadığını 
ilan ederim. 

Adananın Paşa Nebi 
ınahallcsind<~ Mehmet 
oğlu 315 doğ·umlu Mus
tafa. 

vermeleri lazıındıı. 

.Şartname ve mukavele 
projeleri Ankarada 2. inci 
İşletme Miidürlüğünden, H'ay

darpaşada satı'halma komis· 
yonundan, Adanada 6· ıncı 
İşletme Müdürlüğünden, ve 
Adana deposundan bedelsiz 
olarak verilir. 

22- 26- 29-· 6 920 

. _... - - ..... : 1_. ..... ,.. - . . .. ...... .. ~ .· . . -_ . 

BUGÜN Matbaası 
• 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa· I 
sına yaptırman'z menfaatiniz icabıdır· 

Bir efa iş Yaptı
rı sanızanlarsınit 

Halkevi 
Reisliğinden: 

Belediye sokağındaki hal· 
kevi kütiiphanesi bundan 
sonra her gün saat sekizden 
on bire ve on beşten on do
kuza kadar açık bulunacaktır. 

946 

~~~~~~~~-----
1 m ti yaz •alıibi : Cwit ORAı., 

U. NPşriva t Miidüril : Avukat 

Rifat Y AVEROG!.U 

Bo.ılclıgı yer : 1 BUGÜN 1 
Matbaası- Adana 

~~~--~~~------' 

ÇAKICI EFE 
8 U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ed41rek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği maıorndur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterllerimden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan •lfahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın istıfadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, tafrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KAADESLER .. 

-


