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F'lyei:ı a Kuru.tur SiY ASI, iKTiSADi' iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

ASKER AiLf::LERiNE YARDIM iŞi DAHA 
ESASLI BiR ·şE.KLE B~A~GLA:NIYOR 
BUkre9 radyosunun • 
Londrada tekzip 
e d 1 1 e n h a b e r 1: 

RUSYA 
Türkiye' den 

Os istemiş 
Maiski , lngiltereyi, 
Türkiye üzerinde taz
yik icrasına ikna etmiş 

Sovyet .Rusyanın Londra 
Büyük Elçisi Maiski 

Londra 26 ( a. a. ) - Royter 
bildiriyor: 

Selihiyettar Lonra mahfilleri, 
Bükreş radyosunun, boğazlar mm

takasında Rusyanının kendisine 
Türkiyenin bazı üsler vermesini 
elde etmeğe çalıştığını iddia eden 
haberini yalanlamaktadır. Bükrf"..Ş 

radyosu, Eden ile Sovyetlerin Lon-
J. ll.a Lu1 a'h. "'ı'ıı"'t r.t .. ıwıh• .... ·--···•-

yapılan son konferansta Maiski'nin, 
Tnrkiyenin Rusya ya üsler terketmesi 

için Türkiye üzerine tazyik icrasına 

Bir Alman tank gurupu 
tarafından 

RUS· 
hattında 
gedik 
açıldı · 
Ruslar, bu tank guru 
pu ile Alman piyade 
sinin irtibatını kestik 
/erini hildirigorlar 

İngiliz-Sovyet 
deniz işbirliği 

Çanakkale 
Boğazının va~iye 
tine bağlı imiş 

Moskova 26 (a.a) - Kızılor
du tebliği: 

Çarşamba günü düşman mo
törlü kıtaları Volna, Vilna, ve 
Baranoviç mıntakalarında taarruz
larını genişletmiştir. Sovyet tayya 
recileri bu mıntakadaki düşman 

tanklarına muvaffakiyetle hücum 
etmişlerdir. Bir düşman tank gru· 
pu Vilna ve Oshmiamy mıntaka
sında bir Q'edik acınah muvaffak 
oımuştur. 1'ara r;.tıvVC'LICi llUIU --

- --- - ~---- --~~!m!!~~ 

L E 

Edeni ikna etmi~ olduğunu söyle
miştir. Bu hikayede en uf ak bir 
hakikat şemmesi bulunmadıiı Lon· 
drada beyan edilmektedir. 

grupla ayni istikamette harekat 
y~pan düşman piyade!linin irtibatı· 
nı kesmişler ve anudane mukave· 
met göstermişlerdir. 

Brodi ve Lvvovv mıntakala· 
rında cepheyi yarmak maksadile 
düşman tarafından yapılan teşeb
büs mukabil taarruza geçen Kızı· 
lordu kıtaatının mukavemetile kar· 
şılaşmıştır. Düşman motörlü kıta
larile cereyan eden muharebele~· 
de [düşman~ ağır zayiat verdı· 

Sovget - Alman Harbinin Cer•gan Eltili Salıagı Gösterir Harita ' 
Fin ordusu 
taarruza 

Geçti 
Berlin: (a. a.] - Gazetecilerin 

sualine cevaben Alman Hariciye 
nezaretinde denilmiştir ki: 

«Finlandiyanın vaziyeti tavaz
zuh etmiştir. Ruslar dün Fin top
raklarına taarruz ettiklerinden Fin
landiya ordusu Alman ordusunun 
yanında topraklarının müdafaası 
için taarruza geçmiştir.» 

Führer'in umumi karargahı : · 
26 [a. a.] - Alman tebliği: 

Şarkta dün de kara ve hava 
harpleri olmuştur. Bir çok hudut 
muharebeleri lehimizde bitirilmiştir. 
Bu sebeple büyük vüsatte tabiyevi 
muvaffakiyetler şimdiden belirmek
tedir. 

Hind denizinde faaliyette bu-
lunan bir krnvazörle bir muavin 
kruvazörümüz düşmanın 140,000 
•onluk vapur zayiatına sebep ol. 
muştur. lngiliı hava kuvvetleri iş· 

{Devamı Dördüncüde/ 

Emevige camii 
bombalandı 
Şamda Sellhlddlnl 
Eyybublnln tUrbe· 
sine de bombalar 
isabet etti 

rilmiştir. k b'l 
Kıtaatımız ·seri bir ınu a ı 

hücumla Zenysl civarında Pazen· 
mysl'i istirdad etmişlerdir. 

Cernoti mıntakasında Prutu 

geçmeğe leşebbü.s ed~n ~ü~_ma~ın 
şiddetli hücumlerı puskurtulmuş-
tür. Ve geçmeğe muv~ffak . ol~n 
Alman ve Rumenler esır edılmış-

lerdir. . F' lA d' 
Hava kuvvetlerimız ın an ı· 

yadaki Alman tayyare m~y~anl.a· 
rına tahripkar darbeler ındırmış· 
lerdir. Çarşanba günü 76 düşman 
tayyaresi düşürülmüş ve tayyare-

/ Devamı Dördüncüde/ 

Moskovaya gi -
de.cek İngiliz 
heyeti 
Donanma :ve hava 
kuvvetleri mUmes· 
slllerlnden, ekono
mik teknlsiyenler· 
den m U r e k k e P 
olacak 

Londra 26 ( a. a. ] - Royter 
diplomatik muhabirinin öğrendiği· 
ne göre, Çörçilin avam kamarasıo

, daki nutkunda bahis mevzuu etti-
1 ği Moskovaya gidecek İngiliz he· 

• Sovyet· Alman askeri haroki· 
tı hakkında Sovyet ve Alman 
tebliğlerine göre vaziyet şudur: 

Şarki Prusyadan hareket et
miş olan büyük mikyastaki Al
man zırhlı ve motörlü kuvvetle· 
ri Kovno, Vilna, Brovist isttka· 
metlerinde taarruzlarını genişlet
mişlerdir. lki Alman zırhlı ~olu 
Vilna ve Oşimyana i!ltikametınde 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlar· 
dır. 

Rus tebliğlerine göre, Alman 
zırhlı kuvvetlerini takip etmekte 
olan Alman piyadelerine karşı 
Sovyet k1taları taarruza geçerek 

l uva· bunların zırhlı kuvvetler e m 

salasını kesmişlerdir• . _ . ok 
Bu şekilde harp taktııı ç 

. · Ancak 
müsbet netıceler verır. 

1 Pılması hücumlerin metanet e ya f 
b. l'kl müd• aa lazımdır. Zırhlı ır ı er 

cephesini yarıp geçtikten ~on~a 
onun i'erisinde ilerliyen pıy• le 

h kurtı • 
kuvvetl"rine karşı cep e l'kl 

b. ı e· 
ması, ilerlemiş olan zırhlı ır 
. . 'k l . l · · trüçl'W rınıo ı ma vazıyet erını • b 

tirecek ve bir müddet sonra 
1
.un· 

l . d.. • veya tes ım ar ya gerı onmege 
olmıya mecbur kalacaklardır.R?ks· 

b.k ettı • 
lar, böyle bir usul tat ı 

1 
l . . "dd' d. l Alman ara erıoı ı ıa e ıyor ar. . 
a-öre ise harekat kendi leblerıne 
inkişaf etmiştir. I 

Uınnmi vaziyet, Alman ar~n 
geniş bir bölgede yarma hare . e 

d kl . 'b ı verır. tini başar ı arı ıotı aın b 
Bu haf ta içinde' şimdi muhare. e 
lerin cereyan etmekte old~gu 
bölgelerde mühimce bir meY ahn 
muharebesi verilmesi çok mu • 

[ RADYO GAZETE.Si lj yeti donanma ve bava kuvvetleri 
--------------~-' mümessillerinden ve ekonomik tek-

temeldir. e 
Brodi şehri civarında cer • 

yan etmekte olan meydan mu

harebesinde çok miktarda tank 
ve zırhlı kuvvet kullanıhnaktadır. 
Polonya, Slovakya, Macarist~na 
doğru bir çıkıntı ve 700 kılo· 

Londra radyosuna göre Al- nisiyenlerden mürekkep olacaktır. 
man boaıbardıman tayyareleri Şa- İngiliz, heyeti pek yakında Mosko· 
mın meşhur Emeviye camiini bom- vaya hareket edecektir. 
balayarak hasara uğratmışlardır. lngilterenin Moskova büyük 

Berline göre ise Emeviye ca- elçisi Staford Krips hilen Londra-
mii Alınan tayyareleri tarafından da görüşmelerini nihayete erdir. 
değil İngiliz topçusunun güllelerile mek üzeredir. Ve muhtemel olarak 
hasara uğramıştır. Bu bombar· bir kaç güne kadar vasifesi başına 
dıman?~ camiye yakın Seli.hiddini dönecektir. 
Eyyubının türbesine de isabetler Londra 26 [ a. a. l - lngil· 
olduğu analşılmıştır. terenin Moskova büyük elçisi Sta-

Hadise •raplar arasında infial ford Krips'e Müşavir Has unvanı 
uyaııd1rmıştır. verilmittir. 

metrelik bir cephe teşkil eden 
bu arazi parçasının gerilerinde 
ve bu arazinin alınmasında mü· 
cadele bütün şiddetile cereya9 
ederken, bu çıkıntının Polonyaya 
yakın kısmında ve hudut boyun· 
da bulunan Terzemi el elırini 

Mllyonl•rc• lneanın ç•r
p19tıiı muharebelerde 

Her iki 
taraf ağır 

zayiat 
veriyor 

Sovyet tayyare
leri Bükreşi 
bombaladılar 

Musolini, Rus cephesine 
f idecek ltalgan kuvvetlerini 

teftiş etti 
- Radyo -
- gazeteal -

Alman Cenup ONiuları Baş· 
kumanılanı Mareşal List 

Almanlardan ıreri almak için bazı 
Sovyet gruplarının muharebelere 
giriştikleri haber verilmektedir. 
700 kilometrelik bir arazinin Al· 
manların eline geçmemesi için 
büyük muharebelerin devam et
tiii bir sırada bir takım Rus kıt
alarınıa hudut bo undaki ehir· 

tere hilcum eylemesi biraz da 
görüş noksanlığı bulunduğunu 
rö.stermektedir. Rus kıtaları, 
Brodi meydan muharebesi devam 
ederken, böyle hudut şehirlerine 
taarruzlarına devam ederlerse 

700 kilometrelik arazinin müda
faası güçleşecektir. 

Sovyet tebliğlerine göre, 
~imdiye kadar yapılan muhare· 

belerde Almanların gerek zırhlı 
ve gerek piyade kuvvetlerine 

karşı vaki mukabil taarruzlarda 
Almanlar çok büyük zayiata uğ
ratılmıştır. Almanlar ise bunun 

aksini iddia etmektedirler. Bizce 
inanılacak bir şey varsa, milyon-

larca insanın çarplşlığı böyle bir 
muharebede her iki tarafın ağır 
zayiata uğramakta oldniudur. 

Bu büyük muharebelerin ründe 
60 • 70 tayyare ve 300 tank tah
rip edilmekte bulunduğu nazarı 

itibare alınır1a zayiatın ehemmi
yeti anta~ılır. Ruslar, düşmanla

rını kısa bir zamanda matlup 
etmek için zayiata bakmıyorlar. 
Almanlarda ayni vaziyette hare· 
ket ediyorlar. Halen ilk hatlarda 
bir milyon Alman askerinin dö· 

vüşmekte olduiu haber verilmek· 
tedir. Tabiidir ki bu kuvvete 

karşı koymak için Ruslar daha 
büyük bir kuvvet kullanmak 
mecburiyetindedirler. 

Almanlara göre, beı gün 
süren muharebelerde Raslar da
ima mağlup edilmiş ve bava üs
tünlüğü tesis olunm~tur. 

Sovyet tayyarelerinin faali· 
yeti hakkında Berlinden verilen 
bir habere göre, Sovyet tayya· 
releri Memel'i, Köıtencedeki 
petTol dopolarını bombardıman 
ettikleri gibi bugün aynca Bük
reşi de bombardıman etmişlerdir. 

ltalyanlaran, büyük harpte 
de Alınanlarla haklı olarak işbir
liji yapmakta oldukları anlaşılı· 
yor. Bua-ün alınan bir habere na
zaran Musolini, Rus cephesine ha· 
rekot edecek ltalyan kuvvetlerini 
tefti etmi tir. 

• A~kara: 26 [Hususi muha· 
birimizden) - HükQmet, aJ· 
ker ailelerine yardım bakı· 
mından, bir kanun layihası 
hazırlamııtır. Liyiba meclis 
encümenlerinde m n z ak ere 
edilmektedir. 

Bu layiha ile asker ailele
rine yardım işi daha esulı 
bir şekle bağlanmaktadır. U
yihanm önümüzdeki günler· 
de Meclis umumi heyetine 
sevkedileceği bildirilmektedir. 

Milli Sele 
Peten'den 
Mesaj 
Ankara : 26 / A.A, J -

Fransa nazırlarından Be
nöoa Löıen lıusıui bir 
taggare ile Ankaraga gel
miştir. Benöoa L öıen, 
Fransa devlet reisi Mare· 
şal Petenin Reisicumlrıır 
ismet lnönüge ıalıst bir 
mesajını lıimildir. 

General ·- - . . .. 
g6r0ş0: 

"Z•m•n bır•kıl
••ydı, St•lln, or
dusunu tensik için 
vakıt kazanacaktı, 

Landra: 26 [a. a.] - Royter: 
Derhal Sovyetler Birliğine hü

cum etmek bahsinde general Kay
tel'in nolc.tai nazarı Ribbentrobun• 
kine tercih edilmi~tir. 

Ribbentrob ve bazı erkin, Sov
yetler Birliğile muslihane bir hal 
sureti bulmak tarafını iltizam et· 
mi~lerdir. Bu zevatın zannettiji· 
ne göre: 

1 - Sovyetler Birliği harbin 
önüne geçmek için geniş tavizat

ta bulunmağa rıza gösterecektir. 
2 - Diğer işgal altına alınan 

memleketlerde olduj'u gibi Sov
yet topraklarının işgaliyle Sovyet 
harp istihsalib azalacaktır. 

3 - 10 milyon Almaoın sefer· 
ber edilmiş olması, Alman iktin
diyatı üzerine çok müessir olmak
tadır. 

Sanlara mika bil general Ka ytel 
şu iddiaları ileri ıürmüştüri 

Sovyetlor Birliği ordusunu ter· 
biı etmoie muvafakat etmiye
cektir. 811 ordu ise Almanya için 
daimi bir tehdittir. Zaman bıraka · 

' lırs~ Stalin ordusunu tensik etmek 
için vakıt kazanacaktır. Ve Al· 
manya iki cephede harbetmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Zannedildijine göre, Amerika 
tarafından Demokrasilere yapılan 

yardımın gittikçe artması, Ameri
kanın harbe girmek ihtimali ve 
Almanyanın "lngiltereyi istili et
mek teıebbüsüne kalkışmak için 
henüz hazır bulunmadıiının tasdik 
edilmesi, ordu şeflerinin noktaioa· 
zarını tercih ettirmiştir. 

Muğlada çok tld
detli zelzele 

· Moila : 26 [ A.A. ] - Ofin 
sabaha karşı çok şiddetli . bir yor 
nrsıntısı ile, bir hafta içındo du· 
yolan en siddetli yer sarsınbıı ol
moctur. Bir haftada duyu

1
1an tyor 

., 15 . bu mq ar. 
sarsıntısının sayısı 1 fü"'U 

Ankara iaşe müdür g . 
26 ( Haıaıi mababi-

An kara .11 t • Ankara vı ye ıaıe 
rimizd911 ) - .. ki viliyet iktisat 
mOdOılOJOne . edil . . 
mOdOrO Allettin tlyın mıttir, 
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Ruzveltin oğlu sine· Valilerin tetkik 
ma dolabı icad etti seyahatleri 

-James Roosevelt-
/mal ettirdiği bu, 1,75 

boyunda f!e 80 santimetre 
genişliğindeki mi n yat ör 
sinemalara Pan - o - Ram 
adını f!ermiştir. 

sına refakat etmiştir. bu tarz filimlerin de istikbalde 
kendilerine mahsus yıldızları olma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

James Roosevelt tayyareci 

B. James Roosevelt, Kalifor
niya'ya yaptığı seyahati~ büyük 
sinema fabrikatörlerinden Samuel 
Goldvyn ile tanışmıştır. Jamesin 
şayanı hayret enerjisi, sinemacılık Geçen sene sinemacılıktan 
kralı üzerinde derin bir tesir yap· çekilen B. Jemes Roose-A ınerika Cümhurreisi B. Ro- mış ve sinemacılığa ıreçmek için velt donanma tayyareciliğine inti-

osevelt'in büyük oğlu Ja- ona pek karlı bir teklifte bulun- sap etmiştir. 
mes Roosevelt son zamanlarda B. James Roosevelt Kahireye muştur. 
Uzak Şarktan başlıyarak Yakın işte bu sayededir ki James geldiği zaman kendisiyle görüşen 
Şarka kadar uzun bir seyahat yap- Roosevelt filim yapmağa başlamış gazetecilere, Mısır kralı Faruk'a 
mış, bu seyahat esnasında Çin ve geçen seneye kadar bu meslek- baLasının şahsi bir mektubunu ge-
milli hükumeti şefi mareşal Şang - le kalmıştır. tirdiğini söylemiştir. 
Kay - Şek'le görüştükten sonra Minyatür sinemalar Gazetecifer, Çin milliyetperver-
Mısır' a gelmiş, Libya cephesinde- • !eri reisi mareşal Şang - Kay -
ki İngiliz askeri harekatı hakkında James Roosevelt'in sinemacılıkta Şekle görüştüğüne ve Çinden geç-
tedkiklerde bulunmuş, nihayet yaptığı en büyük yenilik, min- tiğine göre Çin harbi hakkındaki 
Amerikaya dönmek üzere Kahire- yatür sinemalar İmal ettirmek ol· intibalarını sormuşlardır. B. James 
den tayyare ile Lizbona hareket muştur. 1,75 metre yüksekliğinde Roosevelt şu cevabı vermiştir: 
etmişti. ve 80 santimetre genişliğinde olan - Kimse Çinde harbin yakın-

B. James Roosevelt 1907 se· bu sinemalara Pan-o·Ram adını da biteceğini bekliyemez. Çinliler, 
nesinde doğmuştur. Harvard üni- vermiştir. inatkar ve azimkar adamlardır.Çin 

versitesini bitir- ,.-----------------------------,, icabedeue son 
dikten ve iktisa- James'in yaptığı tahminlere göre, 1941 senesinde adamına kadar çar-

di işlerde ihtisas 30,000 Pan - o· Ram faaliyette olacaktır. Mingatör pışacaktır • B u 

peyda ettikten sinemalarda gösterilen 16 milimetre cesametindeki memleket ise hiç 

sonra bir sigorta minimini /ilimlerde bugünkü meşhur yıldızlar goktur. bir zaman insan

şirketine girmiş, .. •••••••••••ıııi••••ııİl•lllİİlıı•••ıiı••ı•r dan mahrum kalmı
bu güç ve çetin mesleğin az bir 
zaman zarfında yıldızı olmuştur. 

B. James bu işten ~ok para 
kazanmış ve Amerikanın en zen
ırin kızlarından birile evlenmiştir. 
Müteakiben babasının hususi ka· 
tibi olmuş ve bundan hirkaç sene 
evvel Buenos - Ayres'te toplanan 
Pan Amerikan kongresinde baba-- - -

ANfiULOPEDi 

Slşu~Y~~Ba 
ikincilerden bahsedeceğiz. 

5lavlar, Avrupa kıtasında sa
kin Aryani kavimlerden bir çokla
rını cemetmiş büyük bir zümredir. 
Rusyanııı hemen her tarafında, or· 
ta Avrupa'da Balkan yarımadasının 
kısmıizamında yaşamaktadırlar. 
Baılıca altı kola ayrılmıştırlar: Rus. 
lar, Rütenler, Lehliler, Çehiller, 
Slovaklar, Süraplar, c~nubi Slav· 
!ar (yani Hırvatlar, Sırplar, Bul
garlar) Slavların mikdarı ondoku
zuncu asrın ikinci yarısında 75 mil
yon kadardı. Şimdi bu yekOn iki 
mi•line yaklaşmıştı. 

Slavlar, Keltler ve Gotlar gibi, 
fakat onlardan sonra orta Asyadan 
Avrupa ya geçtiler. Bu kılanın orta
larına kadar ilerleyip bir hayli va
kit S.ltık sahilleriyle Tuna arara
sındaki yerlerde dolaştılar. Ketler 
ve Gotlarla: Bir taraftan da Av
rııpanın şark tarafındaki Turani ka
vimlerle n1ütemadiyen kavga etti
ler Miladdan yedinci asırda Slav
lar, cenuba ve şarka doğru geniş
lemeğe başladılar. 

Bu sinema dolapları, kıraatha
nelere, barlara, meyhanelere, lo
kantalara konulmaktadır. Sinema 
kutularının içine on sent atılır 

atılmaz 3 dakika süren sesli ve 
müzikli bir filim dinlersiniz. Bu fil-
mi görmek i~in karanlığa lüzum 
yoktur. Projeksiyon, sinema kutu
sunda bir takım aynalar vasıtasiy· 
le yapılmal<ta ve filim camdan bir 
perde üzerine aksettirilmektedir. 

Sinema kutusu içinde sekiz fi 
!imli bir bobin vardır. Sekiz filimi 
de görmek isterseniz, kutunun 
içine seksen seni, yani bizim para
mızla &$akı yukarı yüz kuruş at-

Her hatta sinema kutusunun 
içindeki bobin, sekiz filimi ihtiva 
eden ba1ka bir bobin ile değişti
rilmektedir. 

Bu itibarla Globe Production 
Company'nirı reisi olan James Ro
osevelt'in sinem• kutularını besle · 
mek için "senede 416 filim çevir
mesi icap eder. 

James'in yaptıgı hesap ve tah
minlere göre 1941 senesinde 30 
bin Pan•o·Ram faaliyette olacaktır. 
Sinema kutularının her biri hafta· 
da 50 dolar getirecektir. Bu kutu 
!ar, haftada on dolar ücretle işlet 
mek istiyenlere kiraya verilecektir. 

Fakat bu, bir başlanğıçtır. 
Dünyaya sulh ve müsalemet av. 
det ettikten sonra bütün memle
ketler bu ucuz sinema makinelerin· 
den istifade ~imek istiyeceklerdir. 

Bidayette normal formda 35, 
sonra da 16 milimetre cesamette 
olan bu minimini !ilimlerde bugün 
kü meşhur yıldızlar yoktur. Fakat 

.. 

yacaktır. Çinliler, Birmanya yoliy
le muazzam miktarda harp malze
mesi aldıkları gibi bizzat kendile
ri de yapıyorlar. 

B. James Roosevelt, bütün Ya
kın Şark meselesinin Birleşik Ame
rikayı ciddi bir •urette alıikadar 
ettiğini ve mesela Singapur kadar 

ı Amerika için ehemmiyeti haiz ol
duğunu söylemiştir. 

B. James Roosevelt Birleşik 
Amerikanın harbe muhtemel hir 
girişi hakkındaki düşüncelerini so
ranlara l>ütün Amerikan milletinin 
yüzde yüz nisbetinde lngilterenin 
arkasında bl!lunduiunu söylemiş 

- Amerıkan milleti, şu kana
attedir ki bu harp, yalnız müsellih 
kuvvetler arasında olmuyor, fakat 
b~~ eve avluya bakan pencereden 
gırıyor. 

B: Ja~es Roosevelt'e göre şa-
yet Bırleşık Amerika ha b . r e gıre· 

cek olursa Büyük Britanya'nın Pa-
sifik Okyanusunda işi hissedilecek 
derecede kolaylaşacak, /ngilterenin 

bu mıntakada asker tahşit etmesi
ne ihtiyacı kalmıyacak, buranın 
~üdafaası valifesini Birleşik Ame
rıkaya bırakacağı cihetle,. elyevm 
S"ngapurda bulunan askeri kuvvet
lerini ve oraya yığdığı harp mal
zemesini başka cephelerde kullana
bilecektir. 

B. Şevket Subaşı 
Tarsus iş bankası müdürü B. 

Şevket Subaşı şehrimiz iş bankası 
müdürlüğüne tayin olnnmuştur. 
Tebrik eder, muvaffakiyetler di
leriz. 

Dahlllre Vekiletlnln emri mu
cibince, senenin muayyen za• 
manlarında yapılacak; valiler 
seyahatleri hakkında rapor 

tanzim edecekler 

Ankaro - Dahiliye Vekalati, neşir ve bütün vilayetlere tebliğ ettiği 
bir tamimde bundan sonra valilere viliyetleri dahilindeki kazalarla 

kasabalara senenin muayyeu zamanlarında tetkik seyahati yapmaları 

emredilmektedir. Esasen valiler, mıntakaları dahilinde hükOmetin mü
messili ve en büyük mülkiye memuru sılatiyle vilavetleri dahilindeki İŞ· 
leri tetkik ve teftiş, ayni zamanda alakadar memurları her zaman mu
rakabe etmek kanuni selahiyetlerini haiz olup, hu maksatla vilayetleri 
dahilinde daima tetkik seyahatlerinde bulunmak mecburiy.tindedirler. 
Ancak bu ıeyahatlerden elde edilen neticelerin her zaman müsbet ve 
daima göz önünde bulunur bir halde olmasını arzu eden vekalet, bu 
seyahatl~rin daha muntazam bir şekle konmasını münasip görmüştür. 

Bu suretle idareleri altında bulunan kazalarda memleket işleri ile 
gayet yakından temas etmek fırsatını bulacak olan valiler seyahatleri
ni müteakip tetkiklerine dair bir rapor tanzim edecekler ve bu rapor
ları en kısa bir zamanda Vekalete göndereceklerdir. Vekalet bu rapor
ları en büyük bir ihtimomla inceliyecek ve memleket işleri etrafında 
gereken talimatı alakadarlara verecektir. 

Gümrük ambarlarında 
beklettirilen esvaıar 
Ankara 26 ( Hususi muhabirimizden ) - Gümrük kanunu mucibin

ce gümrük anbarlarında muayyen müddetler haricinde beklettirilen eş
yalar için ardiye ücretleri alınmaktadır. 1941 mali yılı varidat bütçesin
de bu ücret ardiye resmi şeklinde gösterildiğinden tatbikatta murur 
zaman bakımından bazı tereddütler hasıl olmuş ve keyfiyetin meclisten 
tefsiri istenmiştir. Gümrük, maliye ve bütçe encümenleri vaziyeti tetkik 
etmiş, kanunu sarih bularak tefsire mahal görmemiştir. 

Mersin beden terbiyesi 
mükellefleri şehrimize 

geliyorlar 
Mersin beden terbiyesi mükel 

lefleri ve Mersin idman yurdu fud 
bol takımı önümüzdeki pazar gü
cat fudbo( takır4ı ile k~~Şılaşac-ak 
!ar, şehrimiz beden terbiyesi mü
kellefleri ile de atletizim müsaba 
kaları yapacaklardır. 

Su sporları 941 faaliyet ... 
programı 

Bu yıl şehrimiz beden terbi· 
yesi bölıresi, diğer sporlar arasın
da su aporlarınada fazld ehemmi
yet vermektedir. Bu münasebetle 
su sporları ı_ederasyonu, afagıdaki 
941 yılı faalıyet protramını böl
gemize göndermiştir : 

23 . Temmurda: lskenderunda 
Hatay yüzme musabakaları. 

27 Temmuzda: Bölgelerde re. 
derasyon teşvik musabakaları. 

9 - 10 Ağustos : Bölgeler bi
rincilikleri. 

23 - 24 Ağustos: Grup birin
cilikleri. 

B. Damar Arıkoğlu 
~ebu;umuz Damar Arıkoğlu 

dunku ekspresle şehrimize gelmiş· 
tir. 

Maarif vekaleti kütüphane
lerinde gençlere vazife 

veriliyor 
Ankara 26 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Maarif vekaleti kü· 

tüphanelerinde yüksek tahsil gör· . . . 
bilmesini temin için kütüphaneler 
kadrosunda tadilit yapılmış ve yü< 
sek tahsil gençlerinin alabilecekle 
ri maaşlarla müdür muavinlikleri 
ihdas edilmiştir. 

Sümerbank umum 
müdürü 

SJmerbank umum müdürü B. 
Burhan Zihni ile işletme müdürü 

B. Bülen<! ve arkadaşları dün 

Adanadan geçerek lskenderuna 
gitmişlerdir. Bugün şehrimize av. 
det edeceklerdir. 

Bir kamyon yandı 
Abdullah oğlu Kadir Pekyıl

maz ile Bayram o" I M h . . . g u e met, 
Çıftcı otelınin avlıs d b I 

ın a u unan 
kamyonlarına benzin doldu k . . rur en, 
ışık temını maksadile yaktıkları 
mumun alevi benzine sirnyet etmiş, 
kamyonun yanma'Stna !ı'Cbep ol· 
muştur . 

27 Haziran 1941 

Harp Notları 

Sovget-Alman 
harbi ve İ ngi
liz gar,dımı 

Dün gelen 
haberler, 

Sovyet - Alman 
harbinin Alman
lar lehinde bir 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK , _______ ,inkişaf arzetti-

ğini gödermektedir. Gerek Sov
yet tebliğinden, ırerek Alman 
tebliğinden anladığımız mana bu
dur. Filhakika Sovyet tebliği 
Grodno, Kobrin, Vilno, Kovno, 
Volkovisk, Bresi - Litovsk ve 
Minsk istikametinde şiddetli mu
harebeler cereyan ettiğini bildir
miştir. Fakat ayni tebliğ, Alman
ların bu mıntakalarda muennidane 
mukavemetle karşılandığını zik
retmekte yalnız Litvanya'da Şaule 
istikametinde yapılan taarruzun 
tardolunduğunu söylemektedir. De
mek diğ•r cihetlerden yapılan 
taarruzlar henüz tardedilmiş de
ğildir. 

B11 isimleri geçen yerler, 
Litvanya ile Şarki Pruıya'nın 
göğsü altındaki çu]\urdadır. Al
manlar burada bir cep vücuda 
getirmek istemişler ve bazı kuv
vetler Minsk'e kadar bile ilerle
rhişlerdir. Dün de söylediğimiz 

gibi bu cebin, daha merkezde 
Brest-Litovsk istikametinden iler
liyen kuvvetlerle iltisak peyda 
etmesi derpiş edilmiş demektir. 

Tebliğlere göre 
A iman - Rumen tebliğlerini 

tetkik edecek olursak, 
bunlardan her ikisi de harekatın 
evvelce tesbit edilen plan muci
bince yapıldığını kaydetmektedir. 
Alman tebliğinde fazla olarak şu 
cümleler dikkate şayandır: «Şark
ta, ordu, hava kuvvetleri, ve 
harp donanmasının Sovyet kuv
vetleriyle yaptığı muharebeler o 
kadar müsait bir şekilde inkişaf 
etmektedir ki büyük müvaffakı

yetlere intizar edilebilir.» Alman 
•·hl;n.i ... in rlıııııni'7 kuvvetlerinden 
bahsettiğine göre kastedilen sa· 
ha herhalde Baltık sahilleri yani 
Litvanya olsa gerektir. Nltekim 
Sovyet tebliği de Kovno ve Vil
no istikametinde bir Alman hare
ketinden bahsetmiştir. Bu ilerle· 
yişin ayrıca daha cenupta Grod
no, Minsk istikametindeki hare
ketle de sıkı bir bir alikası var
dır. Yani buradaki cebin geniş
lemesi Litvanya Baltık memleke
tini belki tamamiyle düşürecektir. 

Romanya cephesinde 
C enuptaki harekata gelince, 

Besarabya'dan, Bukovina
ya doğru inkişaf eden ilerleyiş 
hakkında ne Alman tebliğinde 
ne de Rumen tebliğinde hiç bir 
kayıt yoktur. Yalnız Sovyet teb
liği Bukovina'da Cernoviç'i ele 
geçirmek hususunda yapılan ha
reketin akamete uğratıldığını 

(De.,amı üçüncüde) 
Tuna üstii Orta Avrupasında '• 

ve Balkan yarımadasında birkaç ,, , 
dovl•t teşkil ettiler. O vakittenbe. 
ri gittikçe çoğaldılar. _ 

Bu çoğalmanın birinci <ebebi, la 
zaptetıikleri yerlerde buldukları 
kavimleri Slavlaştırmalarıdır. 

R01'4AN: 65 j KALDIRIMLARIN KOKUSU ] 
Mesela Bosna, Hersek, Kara

dağ taraflarında Arnavutlarla 
karışıp bir çoklarını Slavlaştırdılar. 
Bulgarlar da, esaslarında Turani 
iken Slavlaşmışlardır. 

Ruslar bile, Tatarlarla, Finler
le vesair furani akvamla ihtilat 
etmiş .'ifa vlardan başka Hr şey de
ğildirler. 

Vaktiyle en az karışanları as-
li vatanlarından oynamıyan Lehli
lerle Çehlilerken sonra onlar da 
Almanlarla, Macarlarla ve Ruslar
la karışıp halisliklerini kaybettiler. 

Slav kaviınleTinin bir kısmı 
ortodoks mezhebine, bir kısmı da 
katoliğe saliktir. Dinlerindeki bu 
ihtilaf da siyasi birliklerine mani 
olmuştur. Ruslarla Lehliler hiç ge
çinememişludir. 

Ortodoks mezhebinde olanlar 
Rumcadan azma bir nevi hurufl~ 
lisaolarını yazmaktadırlar. Katolik
ler lisanlarını lıitin hurufla Y••arlar 

Slavlar arasında bir milyonda~ 
fırzla Müslümanda vardır. Bunlar 
Boşnaklar ve Pomaklardır. 

Slavların konuştukları lisanlar 
arasında benzerlik vardır. Fakat 
bu benzerlik de siyasi •birliklerini 
medana getirmeğe elvermemiştir. 
Bu, Liitin dillerinin arasındaki mü• 
şabehetten ancak biraz daha faz
ladır. 

erk~üin m•lı ol k · 1 - · d · I .. . o m:t "' egın e; ıç erını 
bır tek erkeğin sevgi•ile doldurmak ihti
yacındadırlar. 

Bu üç zavallı İnsana acıyorum. 

Kadınlarının kazancile, çalışmadan 
bey gibi geçinen yakışıklı dostlara im'. 
rendiğim dakikalar oluyor! 

••• 

Girit hanı ... Yersiz yurtsuz her in
san gibi, bana da bir kovuk oldu. Kışın 
ayazlı geceleri, karanlık, biçimsiz soka
ğın birindeki bu eski taş binanın çatısı 
altında ben de barınıyordum. 

Girit hanına düştüğüm ilk geceyi p•k 
iyi hatırlıyorum: 

Dondurucu bir ayaz vardı. Buz dam
lalı bir yağmur çiseliyordu. Kış bastır· 
mıştı. Köprü altı, rıhtım boyu barınıla
maz bir bale gelmişti artık ... Gecenin ya
rısından sonra, dileı.dikleri para ile cad
denin orta yerinde kendilerine ispirto zi
yafeti çeken serseriler meydanda yoktu. 
Voyvodaya giden karanlık yolun kuytu-
luklarında dovirdikle · k""f l . . . k rı u o erı ıçıoe ıv· 

rılıp uyuyakalanlar •imdi artık .. .. .. ., gorunmu. 
yordu. Nereye •okulmuşlardı ? G • 

ecenın 

dondurucu soğuğ-undan, buz clamlalı yağ-
murun çisentisinden nerede korunuyor-

!ardı? Elbiselerimi, yedek çamaşırlarımı 
-0, anamın paket yaparken kıvrımlarına 
göz yaşlarının karıştığı çamaşırları .. _ 
s~tmıştım. Elime geçen paranın küçük 
bır kısmile eski püskü bir ceket, dizleri 
çıkık bir pantalon, delik bir fötr alınıştım. 
Arttırdığım bir kaç lirayı yiyordum. 

Bir kaç lira ... Karnımı iki, üç, hazan 
dört günde bir - o da yarım yamalak .. -
doyurabiliyordum. Gecelerim, neın(j bir 

duvar dibinde, soğuk kaldırımların üze
rinde yarı uykuda yarı uyanık geçi. 
yordu. 

Ayaz, artık, donduruyordu. lslak kal
dırımlar insanın içine işleyecek kadar 
soğuktu. Uyuya kaldığım bir gecenin sa
bahı, mutlak ki, mumyalaşmış suratımı 
sırıtmış bulacaklardı. Ölecektim. Oh ! 
ölmeği hiç, hiç istemiyordum. Daha dün 
aç bir köpek gibi dolaşmaktansa, ölmeği 
özleyen ben. ölümün yakınlaştığını, bur
numun dibine geldiğini duyduğum bugün 
ondan korkuyordum; ürperiyordum. 

Başımı sokacak bir yer... Hey 1 Bir 
çalı altı ... Otel çok, amma, ona verecek 
parayı nereden bulmalı? 

Buz damlalı yağmur çi~eliyordu. Ga
latanın karanlık sokaklarını, şaşkın, yor
gun adımlarla tekrar tekrar arşınlayıp 

bitirdikten sonra, rıhtım boyunda dur. 

YAZAN: Reşat Enis ====::ı• 
muştum; kapkara bir binanın duvarına 
arkamı verip, kocaman seyyah vapuruna 
dalmış kalmıştım. Oynak bir cazband, 
rüzgilrın uğultusunda bazan yakınlaşıyor, 
bazan uzaklaşıyor, derinleşiyordu. Güver· 
lede dolaşan kürklü insanların kahkaha· 
!arını duyuyordum. 

Karanlık sokağın köşesinde, ufak bir 
koltuk meyhanesi ... Burulu camların ar

kasından, içeriyi görü.yordum: Tek gözü 
siyah bir sargıyla bağlı kanbur bir herif, 

birbirinin üzerine attıgı bacaklarına udu
nu yerleştirmişti. Başını çalgının karnına
dayamıştı. Bir şeyler tıngırdatıyordu. 

Masaların birinde, faltaşı gibi açılmış 
gözleri rakı kadehine dalan bir sarhoş, 
şakaklarını yumrukları arasında sıkmıştı. 
Diğer bir iki masana, bir iki müşteri da
ha ... Şişman meyhaneci, pis önlüğile tez
gahın mermerini siliyordu. 

Birdenbire, karanlık sokakta bir ka
raltı peydahlandı. Çapaçul elbiseli bir 
serseri, kö,edeki meyhanenin camlı ka
pısını omuzladı; içeri daldı. 

- Heyi ... Meyhaneci! ... Ver yüz pa
ralık rakı ıurdan ... 

- Ulan yüz paralık rakı mı olur? 

- Ağzım koksun yeter bel. .• Bilirim 
ben satmasını onu ... 

Tezgaha uzandı. Yarım kadehi bir 
yudumda, gözlerini kırpmadan dikti. Su· 
ratını buruşturdu. Dudaklarını büzdü. 
Elinin tersile ağzını kuruladı. Pantalonu• 

~un . cebinden çıkardığı yüzlüğü tezgahın 
uzerıne fırlattı. Dışarı çıktı. Yalpalıyordu. 
Fıkır lıkır gülüyordu. 

- Mastor oldum beni 

Diyordu. Meyhaneci, dirseklerini tez
gaha yaslamış, katılıyordu: Yarım kadeh 
rakı, ~i!inin kovuğuna bile gitmemişti 
serserının ... 

Bu garip delikanlının elbet yatacak 
bir yeri yurdu vardı. Arkasından yürü· 
düm. 

Yabancı serseri, yayık hir 

kantolar söylüyordu. Karanlık bir 
kak geçtik. Sonra, Girit hanı ... 

••• 

ağızla · 

iki SO· 

ln:e uzun koridoru, gece karanlığın· 
da · eger buraya girişiniz ilkse - ancak 

el yordamiie geçebilirsiniz. Bazan agzı· 
na kadar dolu bir çöp tenekesi, üst üste 
yığılmış küfeler: bazan telleri dökülmüş 
pis bir meydan süpürgesi yürümenize en· 
gel olur; bacaklarınızı dolaştırır ... Kori
dorun en ucundan gelen iğrenç bir •idik 

[ Devamı var ] 
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" Sovyet ·· Alman 

9 
Çekeceğiz. 

Amerika 
Rusy ya 

harbi ve lngiliz 
ya dımı 

- Onu demek istemedim. Be· 
nim avrat size de birer kız ikram · 
ediyor. 

-Aman deme, yana_rız. Bura· 
da Kuyucu Kızından başka yuta-

Cemşid aleyhisseliim nur icin· 
de yatsın; dağ karını suya attıktan' 
sonra kadehleri binlikten doldur· 
duk ve: 

- Yarasın!. 

Hollanda 
Kraliçesinin 
rady~d~ nutku 

"Vaziyet mü"aade 
edince Rusyanın 
yanında harp ede
ceğiz.,, 

yardım 

yapacak 

Finl(:lndiya' da 
askeri tedbirler I 

alındı 
Sovyetler Birliği 
Finlandiyaya ,has
ma ne hareketler
de bulunuyor 

( Baştarafı ikincide J 
söylemektedir. Bundan anladığı
mız şudur: Demek dün de yaptı· 
ğımız tahmin gibi Almanlar, bir 
taraftan Kristonopol ve Brodi' den 
cenuba sarkarak, diğer taraftan 
Cernoviç'ten, şimale JJzanarak, 
buradaki boynu, kapatmak, ve 
genış mikyasta esir almak teşeb
büsündedirler. "Eğer Sovy~t kuvayı 
külliyeııi, burada sıkı bir mukave
met göstermiyecek veyahut geri 
çekilmiyecek olursa, hakikaten 
mühim zararlara uğrıyabilir. Hare
knt hakkında dün gelen telgraf
lardan çıkarabildiğimiz mana ancak 
hudur. 

k O da senin malacak nesne yo • 
im .. 

- Hatır için çiy tavuk bile 
yenir, halt etmeyin .. 

- Aman Allah aşkına hu ke· 
pazeliğe meydan verme. Eğer aş~· 
ğıda gördüklerimiz gelecekse bız 
çiy tavuk yemeye razıyız, onları 
yiyemeyiz .. 

- Görürsünüz siz şimdi .. 
Derneğe kalmadı; aşağıdaki 

üç nazenin birden, o acemice te· 
mannnlarını tekrarlıyarak, çıkagel
diler. 

Piyango çekip şans denemeğe 
hacet yok; onİar kendi aralıırında 
arkadaşları taksim etmişler bile .. 

Mahmure Rızanın. 
Urkuş Necibin, 
Şerife Saffetin, 
Yanına çöküverdiler. Bendeki 

keyfe payan yok. Hele Rı:ıanın, o 
şişman kadından nefret eden .Rı:a· 
nın ı 17 kiloluk Mahmureye tıksın· 

ti ile karışık bir bakışı vardı ki 
fotoğrafla tesbit edilmiş olsaydı 

meraklısı bir kartpostalına beş lira 
verirdi. 

Topal şişman; hayır, şişman 

topal.. d"l. 
Rızacığım; Meryemana kan ı ı 

gibi yandın .. 
Necip içlerinde en bahtiyarı. 

Urkuş hanım çipil gözlü falan am· 
ma nisbeten güzel. 

Saffetinki ancak bir kilo rakı
dan sonra ekli kabil hıyarattan .. 

Hemen ulu tanrım cümlesinin 
taksiratını affeylesin; amin ... 

içeriye giren Kuyucıı ~ızın~n 
işaretile kızlar seğirttiler; bır mud
det sonra birisi elinde bir salata, 
birisi peynir, birisi leblebi dolu bi
rer tabakla döndüler. ·Arkasından 
ekmek, dağ karı ve karpuz geldi. 

Görünürlerde çatal olmadığı 
için bunlara hamse mübarek dala· 
cağımız anlaşılıyordu. Önlerimize 
verilen peşkirlerin manası da, 

_ Dal; yağlı parmaklarını 

bununla temizle, 
Olmalıydı. 
Üstünde oturduğumuz yataklar 

yere "U,, şeklinde üç taraflı kon· 
muş, kapı tarafına gelen kısım a• 
çık bırakılmıştı. Sofra bittabi or
tada idi. U harfinin sağ dıl'ına 
Urkuşla Necip, Sol dıl'ına Mahmu
re ile Rıza, kaidesine de Şerife 
ile Saffet yan yana oturmuşlar?ı: 
Biz de, f"V sahibi ve ev sahıbı 
namzedi olmamız itibarile, kapı ta· 
rafına bir minder atarak üstüne 
ilişmeliydik. Fakat her ihtimali ~ö~ 
önünde bulundurarak bu tertıbı 
bozdum. U harfinin kaidesine ben 
geçtim; liarfin sol dıl'ını, bir m.in· 
der daha iliivesile uzatarak, Şerıfe 
ile Saffeti oraya oturttum ve Ku· 
yucu Kızını yanıma aldım. Bu su
retle kapının tam karşısına gel
miş ve ihtiram mevkiine kurulmuş 
oluyordum. Kuyucu Kızı: 

Ayo, sen ev sahibi sayılırsın, 
baş köşeye bizim geçip ohırma· 
mız yakışır mı? 

Kılıklı bir şeyler yumurtladıy· 
ııa da, 

- Onlar yabancı değil.. 

le karışık işi. gürültüye ğetire
rek vaziyeti becerledim. 

Eeeey, şimdi g"l keyfim gel 1: 
Rakı var .. 
Karı var: 
Meze var .. 

Daha ne istiyoruz? Bilmem 
dikkat ettiniz mi; yeni harfler es· 
ki kelimelerin bütün eşkilini, buru· 
f unu, bünyesini degiştirdiği halde 
,Karı, ile 'Rakı kelimelerini yekdi· 
~ ' 
gerlerinden ayırmağa mavaffak o· 
lamadı. Eski yazıda da, yeni ya· 
zıda da, 'Karı, ve 'rakı, kelimele
ri ayni harflerden terekküp eder· 
ler: 

K,A,R,I 
R,A,K,1 
" Üınınül habais dediklerine 

göre rakı ~karının ~~nesi olı.cak. 
Yrıhut biz ters biliyoruz· rakıyı 
karı doğurmuştur .. ,_ - 'h f • .~n~u M ~a 
ışte mutlaka kadın parmağı ara
nır. 

Bahsi değiştir.ı:neğe gelmez; bi
raz evvel. d~ arzettiğim veçhile 
artık vazıyetımiz 0 değildir; ökse· 
ye basıp dünya evine gireli hayli 
2:arnan oldu. 

la karışık ilk kadehleri par· 
lattık.. k 

Tasavvur buyurun; bir a şam 
evvelden uykususuz' sarhoşuz, or· 
talık daha kararmadı; yeniden kel
le keşidesine itibar ediyoruz. Gen~
lik bu; şimdi olsa çoktan cavlagı 
çekerdik .. 

Kuyucu Kızı .. 
Üçliyelim 1 
Diyerek kadehleri doldurdu; 

çektik. .. 
Ben de: 
- Hak üçütür l.. 

Deyip bir daha doldurdum; 
yine çektik. 

Böylece üçlemeyi tamamladık· 
tan sonra canana teveccühle: 

_ Ey Kuyucu Kızı; dedim, şu 
gördüğün üç delikanlı ile benim 
aramda su sızmaz. Birihirimizden 
gizli hiç bir şeyimiz yoktur. Bin~
enaleyh bana verdiğin sözü hıç 
çekinmeden arkadaşlarımın yanın· 

da da y~rine getirebilirsin .. Haydi 
bakalım., 

Kuyııcu Kızı bön bön yiizüme 
bakarak sordu: 

- Hangi sözü? 
- Canım, hani sana maşatlık· 

tn rııstgelmiştim; yanında iki kişi 
vardı. 

- Anladım. Efendim bunda 
öyle merak edilecek bir şey yo.k. 
Ufak tef ek almak için iz mira gıt· 

• mişti~. Çarşıdan dönerken esk~· 
denheri tanıdığım at cambazı hır 
lsmail vardır, o"na rastladım. f!ma· 
il iyi çocuktur; beni görünce: 

_ Vallahi salmam, billahi sal
mam 1 

Diye yakama yapışt~. Damla• 
cık mahalle.sinde bir evı varmış; 

aldı, oraya götürdü. 
Hay allah liiyıkımı versin içi· 

me kıskançlık düştü. 
Sordum: 

- İsmail senin dostun falan 
mı? 

Kuyucu Kızı yüzüme hiddetli 
hiddetli bakarak cevap verdi. 

- Sen beni orta bilmem nesi 
sandın galiba ... 

- Estağfurullalı.: · 
- lsmail s:ıdece ahbabımdır; 

daha doğrusu burada vaktile bir 
Habibe vardı, lsmail onu severdi. 
Kendisi at cambazı değil mi ya; 
Tireye sık, sık gelir, giderdi. 

- Evet, sonra? .. 

/Devamı var/ 

27 Haziran 1941 
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Londra: 26 (a. a) - Krııliçe 
Vilhemine, dün akşam Hollanda 
milletine hitaben.radyoda bir nu· 
hık söyliyerek demiştir ki: 

., Res milletinin geçir-
mekte olduğu müthiş imtihandan 
dolnyı teessür duymaktayız. B. 
Hitlerin muaz'Zam harp makinası 
bugün Sovyeller Birliği'ne tevcih 
edilmiştir. Fakat:yarın veye obir. 
gün mukaddes bildiğimiz mede. 
niyetimizin ve prensiplerimizin 
kuvvetli kalesi olan lngiltere ve 
Amerika bu harp makinasına kar
şı kaymağa mecbur kalacaklar. 
dır. 

" Bunun içindir ki. Bolşevik. 
lik prensiplerini ve hareketlerini 
katiyetle reddettiğimizi hiç bir 
zaman unutmıyarak ve Bolşevik
liğe karşı noktai nazarımıza sa. 
dık kalarak, vaziyet müsaade e· 
dince Rus milletinin yanında harp 
edeceğiz.,. 

Kraliçe, bundan sonra, bu 
yeni muharebe karşısında lngiliz 
imparatorluğu tarafından kati, 
cesur ve hnkimane bir surette 
alınan vaziyeti tebcil etmiş ve 
şunları ilave etmiştir: • t 

" Amerika da lngiltere gibi 
hüriyet ve adalet ·uğrunda yap. 
tıgımız karşılıklı işbirliğinde Hit
ler tarafından bir gedik açılması
na müsaade etmiyecektir.,, 

TU dmUr etrafındaki lngiliz 
çemberi .darahyor 
Kudüs ,26 (a.a) - Şimali Su

riyede Tüdmür etrafındaki fngiliz 
çenberi gittikçe daralmakta ve 
şimdi Tiidmür hemen hemen tama 

miyle sarılmış bulunmaktadır. Fa· 
kat düşman hava kuvvetleri mit· 
ralyöz ateşleriyle ve bombardıman
larla f ngilizlere karşı zikre değer 
bir mukavemet gösteriyorlar. 

A•keri sözcü demiştir ki: 
" Diğer bir kol daha Tüdmür 

üzerine ilerlemektedir. Bu kol, he 
men Tüdmür-e varmış bulunmak· 
tadır. Bu iki kol, Fırat üzerinde 
ve Suriye Irak hududunda Abu
Kemal'i işgal eden üçüncü koldan 
müstakil. olarak hareket etmekte· 
dir. , 

lngiliz kuvvetleri Suveyda nın 
12 kilometre cenubugarbisinde Um· 
velit köyündeki küçük düşman 

müfrezesini tardetmişlerdir.,, 

Stokholm'dan top sesleri 
duyuluyor 

Bu Nöbetci eczane lendiğine göre, Stokholm'ün dış J Stoklıolm 26 ( A. A.) - Söy· 

L.l.::8,::C,::e _________ -:- adalarından dün top sesleri işitil· 
Fuat Eczanesi miştir. Garp sahili açıklarında da 

Cumhurreisi 
Ruzveltin mü-
him beyanatı 

Amerikan vapurla· 
r1 VllAdivostok Rus 
limanına silah taşı
yabilecek 

Vaşington 26 [A.A.) - Roy· 
ter : 

Gazeteciler toplantısında be· 
yanalla bulunan B. Rozvelt demiş
tir ki: 

« - Amerika, Sovyetler Bir· 
liğine imkan dahilinde olan yardı
mı yapacaktır. Bu yardımın ne şe
kilde yapılacağını şimdiden tayin 
edemem. 

Sovyetler Birliğinın ihtiyaçları 
malum olmadan, Amerikanın ne 
gibi bir yardımda bulunabileceği 
hakkında bir şey söylemek müm· 
kün değildir. . 

Sovyetler Birliği, şimdiye kadar 
Amerikaya ihtiyaçlarını gösterir 
bir liste tevdi etmemiştir:. Bu liste 
verildiği zaman şüphesizdir ki, bunu 
'buyük mağazalara ibraz etmek kafi 
gelmiyecektir. Derhal gönderebile· 
cek şeyler kundura ve çorap gibi 
eşyadır. Tayyare siparişlerini yeri
ne getirmek hayli zamana muhtaç· 
tır. 

Sovyetler Birliği için imal edi· 
lecek tayyarelere imal rüçhaniyeti 
verilmeside muvafakat edilip edil· 
miyeceğiııi bilmiyorum. Serbest bı. 
rakılan Sovyet kredilerinin hangi 
maksatlar için kullanacağını da 
bilmiyorum. Fakat bu kredilerin 
Sovyetler Birliğinin Amerikadan 
yapacağı mübayaata tahsis edilece· 
ğini tahmin etmiyorum. » 

B. Ruzvdt, Amerikanın siya· 
seti hakkında B. Sunner VeJies ta· 
rafından pazartesi günü yapılan 
beyanatı tevsi etmemiş ve Sovyet. 
ler Birliğinin, kiralııına ve ödünç 
verme kanunundan istifade eden 
memleketler arasında olup olmadı· 
ğı sualine de cevap vermiyerek, 
yalnız şunları söylemekle iktifa et
miştir: 

« Yalnız, Amerikanın Sovyet· 
lere, imknn dahilinde bulunan yar
dımı yapacağını söyliyebilirm. » 

B. Ruzvelt, Sovyetler Birliği· 
nin siparişlerini peşin mi ödeyece· 
ği veye kredilerden istifade mi e
deceği hakkında da beyanatta bu· 
lunmaktan imtina etmiştir. 

Vaşington 26 ( a.a ) - B. 

Helsinki: 26 (a. a.] - Finlan
diya resmi istihbarat ofisi aşağıda· 
ki tebliği neşretmiştir: 

Mebusan meclisinin bugünkü 
toplantısında devlet nazırı Jangell 
bugünkü vaziyeti ve bu vaziyeti 
doğurmuş olan şeraiti anlatmıştır. 

Devlet nazırı, Bu sabahtan· 
beri Finlandiyanın Sovyet teca· 
vüzlerine hedef teşkil ettiğini ve 
Sovyetler Birliğinin Finlandiyaya 
karşı hasmane hareketlerde bu
lunduğunu kaydetmiştir. Bunun 
içindir ki Finlandiya, memleketi 
müdafaa iÇin bütün askeri tedbir
leri almıştır. 

. Devlet nazırının beyanatını 
müteakip mebsan meclisi hükil
mete itimadını bildirmiştir. 

Helsinki: 26 [n. a.] - Neşre. 
dilen bir tebliğe nazaran 4 Sov
yet tayyaresi Pyterlahti körf ezirie 
ve 20 Sovyet bombardıman tay· 
ynresi de Kotka şehrine hücum 
etmişlerdir. 

Bu şehre yapılan hücum öğ
leden sonra da tekrarlanmıştır. 
Bunlardan başka Poorvo, Sorsvy, 
Lovisa ve Honko şehirleri de 
Sovyet tayyarelerinin hiicumuna 
maruz kalmıştır. 

Ayni zamanda Sovyet topçu • 
su da Finlandiya topraklarına kar· 
şı nteş açmıştır. 24 düşman tay· 
yaresi topraklarımız üzerinde dü
şürülmüştür. 

resmen bildirilmiştir. 

Sorulan bir suale cevaben bu 
beyanatı yapan .B. Sunner Velles, 

B! Ruzveltin şimdiye kadar tesbit 
ettiği harp mıntakalarının Pasifik 

mıntakasını ihtiva etmediğini söy
lemiştir. 

Velles demiştir ki: 
« - Bitaraflık kanunu muci· 

hince, reis veyahut kongre, « ya
bancı memleketler arasında harp 
hali bulunduğunu görürler ve Ame-

rikan sulhunu muhafaza ve yahut 

Amerikan vatandaşlarının hayatını 
siyanet için harekete geçmek icap 
ettiği lüzumunu hissederlerse » 

bitaraflığın ilnn olunması icabeder. 

B. Ruzvelt, Amerika sulhunu 
muhafaza ve Amerika vatandaşla· 
rının hayatını siyaact için bu va· 
kada bitaraflık ilanını lüzumlu gör. 
mediğini bildirmiye B. Ruzvelt be
ni memur etmiştir. » 

Ruzvelt, Rus Alman harbi hakkın. 
da bitaraflık kanununun tatbikini 
ilan niyetin:.ie olmadığını Amerika 
Birleşik devletleri vapurlarının Vla· 
divostoka esliha taşıyabilecekleri 

:~[:Y~c;n~'ıp~o~s~ta~n~e~Y~an~ı~n~d;a:]~::~:t~o~p~s;es;l;e~ri~d;uy;u;l;,m~u~ş;tu~r:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::.:::::=:::::::=::::::::::::::::::::::~ 
~ ' 
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Vaşington 26 [ a. a. ] - Salı 
günU Auıerikn hazinesi tarafından 
ııerbest bırakılan Sovyet alacakla
rı takriben 100 milyon dolardır. 
Bu para ile Sovyetler Amerikadan 
harp ve diğer iaşe malzemeleri 
alabileceklerdir. 

Cava adasında, Sotemtap kasabası Be-\::=====================::==::~:==:==:=~============:==~=:::=:' 
manki tazeliklerini mohafaz~ ediyorlar. Bu kim. benziyen tahta üzerine sıkıştırılmış budakları 

lediyesi, Yarasalara mahsus bir ev in
şası için iki bin lngiliz lirası tahsisat ayırmış· 
tır. Y oryüzünün başka hiç bir yeri yoktur ki 
yarasalar bu kasabadakiler kedar bol ve çok 
olsun. S;temtap kasabası halkı, yarasaları hi
maye etmekte ve türemelerine nezaret eyle· 
mektedir. 

Halkın yarasalara gösterdiği bu ihtimamın 
sebebi şudur : Sotemtap kasabası civarında 

müthiş bataklıklar vardır. Yarasalar, mevcod 
olmasaydı, bataklıkların tevlid ettiği sıtmalar· 
dan halk kırılıp ölecekti. Cava adasının bu 
yerinde, srüneş 6,45 de batmakta ve 20 daki· 
ka sonra zifiri karanlık basmaktadır. 

işte güneşin batmasiyle, karanlığın bastığı 
bu yirmi daki~ a zarfında, civarda harap bir 
binada yaşamakta olan yarasalar fırlayıp, ba
taklıklardan bulutlar halinde havalanmağa 
başlayan sivrisinekleri imha ediyorlar. 

Civardaki köyler halkı gibi sıtmadan kur· 
tulmak için Kinin yutmayan Sotemtap ha!k~, 
harap bina yıkımağa başladığı cihetle velın~· 
metleri olan yarasaları barındıracak ayrı bır 
bina inşasına karar vermişlerdir. 

• 

.. lkolü ınassettıkten sonra 2 3 k k ki 
yzgere gore a - tahtayı sarsmaksızın ve ırma sızın parma a 

ı ... · ınuhafaz eden yl\0- · 'd ı B "d 
sene taze ıgını b" -.ane yemış çıltarmak suretiyle ı man yapar ar. u ı man· 
armuddur. Bununda sebe 

1

' alkolün, armudun larda muvaffak olanlar parmakla diş ~ıkarma· 
teneJfüs deliklerini tıkamasıdır. ğa mezun olurlar. 

Alkole batırılan armudlara, artık hava 
nüfuz edemediği cihetle, bu nıeyvalar tazelik-
1 • • ubafazıı ediyor erını tamamen m · 

Kimyager Klunge, benediktine, kümle, kon, 
yağa, viskiye ve adi alkole batırılmış armud-

ları, bu iddiasını isbat İçin göstermiştir • .Bu 

armudlardan birini yiyen adanı, hem armuda, 

taze yemiş, hem de betendiği içkiyi de içmiş 
oluyor. 

• 
Japonya'da iki Japonyadıı iki türlü 

d. · dişci vardır. Biri Av· 
.___t_u_r_ıu __ ı..;.ş_c_ı--:". rupa usulündeki dişci-
liği Tıp fakültesinin dişcilik mektebinde öğre· 
nenlerdir. Diğeri eski usuldeki dişciliktir. Eski 

Japon dişciliğinin başka memleketlerden ayrı 
bir hususiyeti vardır. Eski dişciler diş çıkar
mak için kerpeten kollanınazlar. Baş ve şeha. 

det parmakları ile çürük dişi acısız çıkarırlar. 

• 400 sene evvel 
yaşayan Müver

rihin eserleri 
"'----------------

400 sene evvel 
vefat eden hal yan 

Müverrihi Floransalı 

Guicciardini'nio bı-
rakhğı el yazıları şimdi tanziıo edilerek neş· 

redilmiştir. Bundan başka şimdiye kadar neş· 

redilen metinlere muhalif olan Fransa tarihi 

eseri aslı üzere neş;edilmiştir. Bu' eserler Papa 

Yedinci ( Klemens ) in Pavya meydan muhare

besinden sonra takip ettiği milli ııiyaseti izah 

etmektedir • 

Siyasi va~yet 

S iyasi vaziyete gelince, fn. 
giltere, Sovyetler Birliğine 

yardım kolunu uzatmıştır. Fakat 
henüz iki devlet arasında bir itti
fak bahis mevzuu değildir. Yalnız 
yardımın mütekabiliyet esası üze· 

rinde cereyan edeceği söylenmek

tedir. fngiltere, başvekilinin ağ
zından Sovyet rejimine değil, Rus 
halkına yardım edeceğini açıkca 

beyan etmiştir. lngiliz Hariciye 

Nazırı B. Eden ise, Mo.skova'ya 
iktisadi ve askeri heyetler gön

dereceğini söylemiştir. Bu· yardım 
nasıl olacak? Bunun hakkında 
dün gece yarısından sonra'ya ka
dar gelen telgraflarda hiç bir 

izahat yok.tur. Şimal buz denizin
den Sovyetlere malzeme mi gön
derilecektir? Ve yahut bazılarının 

tahayyül ettiklerine göre Norveç'e 
bir ihraç mı bahis mevzuudur? 
Şimdiki halde yardımın şekilleri 
hakkında hiç bir malOmat sahibi 

. .değiliz. 

Yardımm şekli 

Yardımın şeklini ancak lngiliz 
Hariciye Nazırı B. Eden'in 

Avam Kamarasında yaptığı beya
natla muvazi olarak İngiJiz gaze
telerinin mütalaalarından istidlal 

edebiliriz. Filhakika Almanya, Sov· 

yetler Birliğine karşı harbi açmak· 
la lngiltere'ye - eğer tabir caiz
se - bizzat kendisi yardım etmiş· 

tir. 150 fırkası Sovyet hndudun· 

dadır. Tayyııreleri Sovyetlere karşı 
angaje olmuştur. Hava dafi top. 

ları Almanya'nın bir çok şark şe· 
hirlerinin müdafaasına tahsis edil· 
miştir. Dünkü Sovyet tebliği bile 

üç gün zarfında 161 Alman tay

yaresinin düşürüldüğünü, ve as
gari 200 tayyarenin de yerde tah
rip edildiğini bildirmektedir. Hal

b• ki geçen EylOlün 16 sında fn

giltere'ye yapılan zayıf bir istila 
teşebbüsünde ımcak 187 Alman 

tayyaresi düşürülmüştü; demek 
• 

Sovyet harbi lngiltere'nin çok 
işine yaramaktadır, l3una göre İn
gilizlerin de Sovyetlere yardımı 
tesri etmeleri zaruridir. 

Netice 

Eden'in beyanatına göre, Alman
yn eğer Sovyet işini bitirirse, 

derhal buradan askerlerini çekip 
lngiliz adalarına dönebilir. Bundan 
dolayı Sovyet mukavemetinin uza· 
ması lngilizlerin menf aah iktiza
sındandır. Sovyetlere yardım, mal· 
zeme ve saire göndermekten da
ha faz]a Almanları başka bir cep· 
hede oyalamakla kabil olabilir. 
işte fngiliz gazetelerinin tavsiye· 
leri budur. Onlara göre derhal 
harekete geçmek lazımdır. Bu hu
susta hiç vakit kaybetmemelidir. 
Bu hareket nasıl olur? Acaba, in. 
giliz gazeteleri Fransa'ya, ve ya· 
hut Almanya'nın hakim bulunduğu 
herhangi bir sahile asker ihracını 
mı kastediyorlar? Çünkü Sovyet. 
lere yapılacak en fili yardımın 
bundan başka türlü olmasına İm· 
kan görülmemektedir. Eden'in A· 
vam Kamarasında üstü kapalı söz. 
lerinden başka türlü bir mana çı· 
karmak kabil midir? .• 

Sovyet • Alman harbi başlı· 
yalı henüz dört gün oldu. Fakat 
Sovyet mukavemetinin derecesine 
göre, yakmea şu veya bu şekilde 
geniş inkişaflar beklemek doğru 

olur. Çünkü bu müddet zarfında 
lngiltere'nin "yardım,, dediği şey· 
den ne kastettiği de anlaşılacak
tır. 

Bulgar Kralı Başvelcilden 
izahat aldı l"!-.-.. ----:l'i"'I ~, Amerika Kimyager-IAlkOllU armu ar !erinden Klunge iki 

sene evvel alkole batırılmış bazı armudları 
göstermiştir. Bunlar ağaçtan koparıldıkları 7a• 

Fakat parmakla diı çıkarmak büyük me· 
baret ve tcıcrObcıye muhtaçtır. Usta dişcilerin 
yanında ~alışan çıraklar evvela in"an çenesine 

Klemens Mediçi hanedanından olduğundan 

ltalyan milletini ecnebi boyunduruğundan kur· 

tarmağa çalışmıştır. lspanyol istilasına moka· 

.vemet ettiği gibi Madrid muahedesinden sonra 

Birinci Fransuva ile birleşerek Beşinci ŞarJ'e 
karşı 1526 dan 1529 senesine kadar harp et· 
miştir. Fakat İtalyan pren•leri mflli mefkQre 
sahibi olmadıklarından makHdına muvaffak 
olamamıştır. 

Sofya 26 (a. ıı.) - Kral Bo· 

I . Ba•vekil FJofu kabul ederek 
rıs w • h 1 
vaziyet hakkınna ıza at a ouıtır, 
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BU AKŞAM 
Sayın müdavimlerine yine favkalide kuvvetli bir grog· 

ram tertip ederek iki büyük film birden sunuyor 

f Pek Yakında ... Pek Yakında ... Pek Yakında i 
f """ • ' ı 

I 
Herkesin görmek istiyeceği bir film 

iLSE VERNER ve PAUL HARTMANN gibi iki büyük 
artistin yarattıkları hissi ve müessir bir aşk romanı olan 

i ASRI SiNEMA nın ıı 
ı ı 
ı ı 
ı ! i . ASFALT CADDEDE i 

IBAL PAREI ı ı 

i Y !\llllC< l!\HÇES! j BÜYÜK UFA FİLMi 
11 

Şimdiye kadar TÜRKÇE /ilimlerinin en büyüğü en güzeli 
ve binlerce dola.ra mal olan bu film sinemanın üç dahi artisti 

ı ı 

f DÜNYANIN EN MUAZZAM f 
f ŞAHESERILE AÇILIYOR .. i 
ı ı 

D O U G LA S F. J. 
VIKTOR MC LAGLEN GARY GRAT 

Tarafıodan büyük bir kudretle yaratılan TÜRKÇE SÖZLÜ : .................................................... .. 
iLAN 

Tyy. A. Sa. Al. Komisyo· 
Fedailer Alayı İLAN Gunoadın 

Filminde Uç arkadaşın bin bir tUrlU mace
ralarını ve vatan severliğini göstermektedir 
PEK YAKINDA: 

(Türk Hava 
Kurumundan ) nundan: 

Büyük UFA yıldızı ZARAH . LEANDER'in 
en büyük filmi • 

Unutulmaz Bi.r Balo Gecesi 

İLAN 

Köylerde aidatla çalışmak 
üzere bir tahsildar alınacak· 
tır. isteklilerin şubemize gel· 

mel eri. 
27-1 948 

Adana Satınalma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen tutarı ve muvakkat teminat miktarları yazılı yi· 

yecek maddeleri 27-Haziran-941 tarihinden 16-Temmuz-941 çarşamba günü akşamına 
kadar hizalarında gösterilen saatlerde ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - ısteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Adana askerlik dairesinde müteşek· 
kil komisyona müracaat etmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2, 3. maddeleri mucibince gerekli ve· 
saik ile ilanda gösterilen o/o 7,5 teminatlarını ihale saatından evvel mal sandığına teslim 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Miktarı 

Cinsi Ton Kgr. 

Süt 15 000 
Yoğurt 32 000 
Nohut 25 500 
Mercimek 10 000 
Şehriye 10 500 
Tuz 22 500 
Hayvan tuzu 00 272 
Çay 00 100 
Kırmızı biber 00 272 
Kuru soğan 27 000 
Zeytin tanesi 3 100 

Muhammen tutarı 
Lira Kuruş 

1875 
4800 
3850 
1800 
4200 
1687 

32 
1000 

109 
4050 
10/lS 

00 
00 
00 
00 
00 
50 
64 
00 
00 
00 
00 

İlk teminat 
Lira 

140 
360 
286 
130 
315 
127 

2 
75 

8 
304 

R2 

Kuruş • 

65 
00 
88 
00 
00 
00 
43 
00 
20 
00 
00 

İhale 
Tarih 

15-Tem-941 
.. " .. 
!6-Tem·941 

" .. .. 
.. .. .. .. .. 
,, " 

,, 
.. '. .. 
.. .. .. 
.. " .. 
" , 1 

.. 
27- 30-6- 11 

tarihi 
Saat 

10 da 

'. 
15 te 

.. .. .. 
.. .. 
.. 
" 

941 

ÇAKICI EFE 

1· Ciheti askeriye ihtiya· 
cı için 720.000 Kgr. ekme· 
ğin pişirilmesi kapalı zarfla 
eksiıtmeğe konulmuştur. 

2- Muhammen tutarı 14. 
400 lira; muvakkat teminatı 
945 liradır. 

3. Şartnameler komisyon· 
da her gün görülebilr. 

4· ihale tarihi 8/Temmuı/ 
941 pazartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin teminat mek· 
tup ~e makbuzlarını en geç 

8/ Temmuzf941 pazartesi gü· 
nü saat 14 e kadar komis
yona vermeleri lüzumu ilin 
olunur. 22-27-2-5 931 

Halk evi 
Reisliğinden: 

El dokumacılığının mu -
hitte tamimi maksadile şiın· 

dilik bayanlar için Temmu
zun yedinci pazartesi günü 
evimizde ameli bir dokuma· 
cılık kursu açılacaktır . 

Dokumacılık öğrenmek İs· 
teyen bayanların halkevine 

müracaat ederek kayit olun· 
maları ilin olunur. 

27-29 949 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malümdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan flifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla islmlerlni yaz. 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

İLAN 
Adana Elektrik Türk 
Anonim Sirkatinden : 

• 
Günün ve gecenin her 

hangi bir saatinde vııkubule 

cak elektrik arızalarını berta 

raf etmek için mütahassısları 
mız sayın abonelerimizin em 
rindedir. 

Müracaat kolordu cadde 
' 

sfodeki şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telafonla 
yapılmalıdır . Arıza, asgari 
bir ücret mukabilinde azami 
sür'atle bertaraf edilir. 

18~21-24-27 912 

l 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hes11pları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2M agıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
Adet 2000 Liralık '2000. Lira 

3 .. 1000 
" 

3000 .. 
? .. 750 .. 1500. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. :l50 .. 2000. .. 
3~ 100 .. 3500. 

" 
80 50 4000. .. 

300 .. 20 6000. .. .. 
Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktirmi' ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinizl de denemlt oluraunuz. 377 

İLAN 
Haruniye Düziçi Köy 

1 Ensti tos Doktorluğundan : 
Enstitü revirinde ve sıh· 

hat işlerinde çalışmak üzere 
diploınalı bir hemşeriye veya 
çalıştığı hastanelerden iyi ça· 
lıştığına dair vesika ibrazede· 

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

Talip olanların acele ens· 
titü müdürdüğüne ınüracaat

ları. 

20· 24- 27- 29 924 . 

Fin ordusu 
taarruza geçti 

(Baştarafı Birincide) 
ıral altındaki mıntakalarda faaliyet
lere teşebbüs etmişlorse de bunlar· 

dan 26 avcı tayyaresi hava avcı
larımız tarafından düşürülmüştür. 

Dün gece lngilterenin cenup 
sahili limanlarına hücumlar yapıl· 
mıştır. Alman pike tayyareleri 24 
haziranda Tobruk açıklarında in· 
giliz deniz kuvvetJerin .. hüc um et · 
miş ve bir hafif kruvazör ile l:ıir 

benzin sarnıç gemisini batırmışlar 
dır. Bir ağ'ır kruvazöre bomba 
isabot etmiştir. 

Dün gündüz savaş tayyarele· 
rimiz Hayfa limanını ·bombalamış· 
!ardır. logiliz hafif tayyare teşek· 
külleri gece şimali !Almanya sahi. 
li üzerinde az ehemmiyetli infilak 
ve yangın bombaları atmıştır. Bir 
üsera kampında 'harp esirleri ara· 
sında ölü ve yaralı vardır, lngiliz 
tayyarelerinin ikisi düşürülmüş· 
tür. 

15-25 huiran arasında 136 
lngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
Ayni müddet zarfında hava kuv· 
vetleri lngiltereye karşı mücade· 
lede 35 tayyare kaybetmiştir. 

Bir Alman Tank 
grubu tarafından 

• Baştaraf ı Birincide · 
lerimizden 17 si ii•lerine dönme · 
mişlerdir. 

Londra 26 [a.a.] - Karade· 
nizdeki Sovyel fil osu nispeten za · 
yiftir. A.lmanlar ise Karadenizde 
7 torpido muhribi, 3 torpido ve 3 
denizaltı ile Rumen filosundan İS· 
tifade edeceklerdir. Almanların 
Karadenizde bahri üstünlük temin 
etmeleri mümkündür. 

Fakat bu üstünlük ablokanın 
tesirini azaltmıyacaktır. Çünkü 
artık Sovyet limanlarından Kös· 
tenceye petrol ve buğday nakle · 
dilmiyecektir. 

lngiliı·Sovy-et deniz işbirliği 
Çanakkale boğazının vaziyetine 
bağlıdır. Türkiyenin bu boğazları 
kapatıp kapatmıyacağı malum de· 
ğildir. Mütehassısların fikrine gö. 
re, lngilizlerin Sovyetler birliğine 
yapacağı en müessir yardım, hava 
hücumlarını ğarp cephesi üzerine 
teksif etmektir. 

-

~ ·--------~ 

27 Haziran 1941 

Japonyada siyasi ve 
askeri faaliyet 

Tokyo 26 ( A. A) - Avrupa· 
daki yeni vaziyet üzerine tahaddüs 
eden meseleleri tetkik etmek mak. 
sadile Başvekil Prens Konoye'nin 
riyasetinde hükOmet erkanı ile 
ordu şefleri arısında bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu konferansı müteakip baş· 

vekalet müsteşarı ile planlor ofisi 
reisi ve ordu ve donanma siyasi 
şubeleri reisleri arasında uzun mü· 
zakereler cereyan etmiştir. 

Bıt sabah ordu başkumandanı 
ile uzun müzakerelerde bulunan 
kabine bugün öğleden soora baş. 

vekil Prens Konoye'nin reisliğinde 
fevkalade olarak toplanmıştır. Baş· 
vekil, içtimaı müteakin saraya gi· 
derek izahat vermiştir. 

Almanyanm Şimali garbi· 
sindeki limanlar 

bombalandı 
Londra 26 ( A. A.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinio 
tebliği: 

Dün geceki düşman hava fa. 
aliyeti büyük mikyasta olmamıştır. 
Bazı mahallere bombalar atılmış· 
tır. Gece bir düşman tayyaresi 
düşürülmü~tür, 

Londra 26 ( A. A) - Londra• 
da öğrenildiğine göre, dün gece 
bombardıman tayyareleri Alman. 
yanın şimali garbisindeki limaoları 
bombardıman etmişlerdir. 

Malta 26 ( A. A) - Resmi 
tebliğ: 

Çarşamba günü cereyan eden 
hava muhareb~si esnasında 3 ita!· 
yan avcı tayyaresi düşürülmüştür. 

- ·- -
Maliyeye verilen para 
cezaları 

Ankara 26 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) Türk ceza kanununuo 19 
uncu maddesi hükümlerine tevfikan 
939 senesi iptidasındao 1940 sene· 
si gayesine kadar maliyeye verilen 
para cezasını havi ilimlar hakkın· 
tanzim olunacak cetvellerin bu ay 
sonuna kadar behemehal vekilete 
bildirilmesi cumhuriyet muddei u· 
mumiliklerinden istenmiştir. 

Dr. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan muada her gUn saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asri Sinema kartısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

Dr. Yalçın Mustafa Ozel 
Dahili Hastalıklar Mütahassısı 

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

680 

:,, ~ _,_ -· J. . - : . . l .!!.' : ··- • J 

MEVLO~O ŞERİF 
Reşat Bey mahallesinde Salih Bosna camii şerifinde Salih 

Bosna zevcesi Bayan Müşerref tarafından, Cuma namazını 

müteakip merhum Salih Bosna'nın ruhu için miivludü şerif 
okutturulacağından arzu edenlerin teşrifleri. 

.. · ..• -:·_ . ·~··· · ..•. t::f"· # ·""< .r .. ... ... · 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki güzel ve emsalsız film birden takdim ediyor 

J 

A•k heyecan macera sahneleriyle dolu olan 

Kızıl Ormanın Esrarı 
JEAN P ARKER tarafından vücude getirilmiştir 

il 

Bin bir gece masahndan ahnmış rakip· 
siz film TÜRKÇE sözlü ve şarkll• 

Gülnaz Sultan 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avnkat 
Rifat YAVEROCLU 

Basıldığı yer : [ aucON 1 
Matbaası- Ad•n• 


