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Refah Vapurunun Akdenizde 185 Yolcu. 
siyle Batışı Etrafında Verilen MalQmat 

RefB=h BaŞvekilimiz -- Alman-;a - Hükfim_etimiz 
va pu r.u Ankara 27 (a. a.) - Başvekil Doktor Refik Saydam bugün Fransa Tu·· rkı·ye 'T' hk . , _ t A t 

Devlet Nazırı B. Benuv Neşen'i Başvekalette kabul buyurmuşlardır. 1. a lKQ ç l torpille Mülikattn Ankua maolahat gilznrı Ut<ayda hazır bulunmuştur. - vasıtasil e 
batmış! ~.~{:r~::i::;~5:: Rus 1 a r ~~~~:::~::~:t suıh tekliti 

Londra 27 (a. a.) - Roy
terin diplomatik muharriri 
bildiriyor : 

iki tarafın res'!li edilecektir. Al. yapma d 1 
tebliğlerine göre, esas muharebeyi manların umduk-

vaziyet şöyle htr d k lan gibi dört, 

lasa edilebilir= Nere e a- beş hafta içinde 
fngilterenin Ankara büyük 
elçisi, hariciye nezaretin
den aldığı talimat üz~rine, 
Türk Refah vapurunun 
mihver tarafından haysi
yetsizce torpillenmesin
deki kıymetli can kayıp
larından dolayı Türkiye-
ye lngilterenin büyük te
essürlerini ve derin sem
patisini bildirecektir. 

Alman - Sovyet 
harbi karşısında 
İngiltere 
Yazan: CAViD ORAL 

D Ü n Vilno, Rus o r d us u n u 
Baronoviçze böl- harp harici etmek 

~:~:~~:d:er:u~~~ b 1 eımeıı· 'I ::;:al~e~a:~:: yiık Alman zırhlı u. r kün değildir. Zirıı 
kuvvetleri bugün bu günkü kuv. 
muharebeleri da- vetlerden başka 
ha ileri intikal S Q V y E T Sovyet Rusya 
ettirmişlerdir ki techizatlı olarak 

asıl Rus toprak· ordUSUOUll iki, üç milyon 
larına girmişler . asker daha sefer. 

k 4 5 h ~t 'çı'nde ber edebilecekt·ır. veya girme üze. - a,' a ı 

d" 1 h • • d•J Böyle bir or-~e lrR:~ların bü- Harp arıcı e ı - duyu kısa bir za-

yiik muharebeleri • •• k •• manda harp ha. 
mesı mum un rici etmek için hangi noktalarda 

Tannanberg gibi 
kabul edecekleri· deg"' 1•Jdı•r müteaddit nıey. 
ni bilmiyoruz. Fa· dan muhareleri 
kat eaer Rus or· S ti ı'n asıl mu" • ovge er • vermek lazımdır. 
düları esas bü. daf aa hatları hudu- Halbuki Rusların 

Ankara 27 yük muharebeleri dan 400 - 500 kilo- a11l müdafaa hat· 
daha gerilerde 

A lman • Sovyet harbi karşısın- metre içeridedir,· bu ları hu duttan vermeği tasar· 
da lngilterenin aldığı vaziyet. lamışsa bugüne hatların tJÜcuda ge- 400 • 500 kil o. 

artık sarahat kesbetmiştir. Bu hu· kadar kaybedilen tirilmesi için 300000 metre içeride, 
susta şüphf\ ve tereddüde düşme· m u ha re bel erin amele çalıştırılmıştır Dinyeper ve Din· 
ğe mahal yoktur. Çünku gerek k vAı:• .. r ... -,l'"'Jıu,t ... ..; 
b ıymeti yoktur. D ... oUNttt• - o"'i' aşvekil Mister Çörçil'io radyoda- C';. - " • ~ _ gazetesi - mektedir. 
ki hcy.rn.su ve gereKse Marıcıye hududunda cere· 
nazırı Mister Eden'in Avam Ka· Ruslar bu müdafaa hatlarının 

Yan etmekte olan büyük muha· marasındaki nutku bu hakikatı b vücuda aetirilmesi için 300 bin t N. k" rebeyi asıl müdafaa muhare e· • amamile açıklamıştır, ıte ım 1• amele çah•tırmı•lardır. Ruslar L d · - k leri olarak kabul etmiş ise söy ı· ... ... ondradun bildiri! iğme gore en· h için buralarda asıl muharebeleri 
disine müşaviri has ünvanı .v~ril':n yebiliriz ki bu muhar~ben.in er vermek en doğru bir hareket 
l M k f Sır ·lkı' taraf "ıçin ehemmıyetı çok ngilterenin os ova sem tarzıdır. fakat şüphesiz Almao 
Stafford Cripps yine yakında me· büyüktür. .. harekat planında bu hususlar da 

A k • e Rus teblig" lerine gore, Buko· 1 b'l' muriyetine dönecektir. s erı v göz önünde tutulmuş o a ı ır. 
iktisadi heyet ise şimdiden Sov· vina bölgesinde Prutu şimalden . Ha"len Alman ordusundan 

. · Alman kıtaları-yctler Birliğine hareket atmiştir. geçmek ıstıyen Tank, Tayyare ve techizat itiba· 
ı S nın harekatı akamete uğramlşbr. R d Anlaşılıyor ki ngiltere ov- t riyle az olmıyan us o~. usunun 

yetlerin mukavemetini artırmak Rumen hudutlarında cereyan e • hareket tarzı şöyle olabıhr : 
mekte olan harekat da Rusların 

için icap eden bütün tedbirleri a· d L Polonya önünde büyük mu· 
lehi.nedir. Lakin Galiçya a em· k lacaktır. Mukavemetini diyoruz, d h harebeleri kabul etmemek. B_ üy_ Ü 

h berg civarında cereyan e C'!n. a· k 
çünkü Amerikadan akseden ava- l ordularla Mos~ova, Kiyef ıstı a· 

rekn•t Almanların burasını ışga.. l 
dislere bakılacak olursa Sovyetler l h metl .. r"ınde ilerleme~i mubteme 

leri suretile Alman ordusu e •· " 
disiplinli ve çok kuvvetli teçhizat· Alman kuvvetlerine karşı şiddetli 

d k ne inkiqaf etmi~ir. . M lı modern Alman ar usu arşısın· " k b l t mukab"ıl taarruzlara geçmek. e· 
·ı Bu cephede dün mu a 1 a· 

dıı mukadder olan netice ı e er kalkan Rus kıtalarının sela, Şarki . Prusyadan hare~et 
geç karşılaşacaklardır, Demek 0

• arruza M · t etmiş olan Alman kuvv.atlerıne 
luyor ki Sovyetlerle doğruda do~- vaziyetleri bugün, acarıs .anın ld t 

0 
ya· 

ruya bir ittifak aktetmiyen lngıl· harbe girmesile müşkül vazıyete karşı şima en ve cenup a 
k d l k b.. - k · mukabil taarruzla tere manevi sahada ve biraz da girmiş bulunma ta ır. pı aca uyu l dur· 

garpte hava akmlarile Almanyayı Harekatın ileride muhtemel Alman ordusunun taarruz arı 
ıneşgul etmek suretile Sovyetlere inkişafına gelince: Şarki Roman· durulacağı gibi ağır zayiata da 
yardım etmeğe çalışacak ve Sov· yadan Beserabyaya hareket et- uğratılabilir. . 
yet mukavemetinin dayanmasını b 1 1 içm 

d miq olan ve 26 tümen u onan Ruslar mukabil taarruz ar ve uzamasını temine gayret e e- " b ı 
cektir. Rumen ordusile, Çernoviç ve ellerinde büyük ordular u un· 
M f 'h b - k- • f' durum havalı'sinden hareket eden ve 22 ,_ rlerde ama ı ugun u cogra ı • durmazlarsa ve dağını~ ye. _ 
da tetkik edilecek olursa lngilizle tümen bulunan Alman ordusunun harbi kabul ederlerse çok rııuŞ· 
rin bundan başka bir şekilde Sov bu taarruzları Nikolaki ve hava-

kül bir duruma düşerler. yellere maddi yardımda bulunma· Jisini tehlikeye düşurebilir. Buko· "d 
larıoa imkan yoktur. Çünkü iki vina'dan hareket etmiş olan ma- Şüphesiz, büyük ordalatl 1 .a 
devlet arasında ne denizde ve ne reşal List kumandasındaki Alman re eden komutanların harbin bl." 
de karada bir irtibat mevcut de- d k" Al dayetinde verecekleri yanlış eıxn~· ordularile Brodi civarın a 1 • kl rl 
kildir. Az bir ihtimal qimal denizi lerle orduda husule getirece e 
t a r i k i 1 e varsa d~ Almanla· man orduları ve Tarnapol cİva· b kadar 

d k. Al k tl · 700 hezimetler har in sonuna k' F. l ı b l k h k" b rın a ı man uvve erı d 
1 rın ın ere iri te are atı u mu-easir olur. şark cephesin e 

'hf r kilometrelik bir saha olan ve çı· d 1 
• ım_a ı de şimdiden önlemiştir de· Alman ordularının bukumao an· nılebılir. kınh teşkil eden arazi parçasını ..., 

Şu helde bu vaziyet urşısın· kopardlktan sonra bura~aki Ru_s lığını mareşal Kaytel ele alını~~:· 
da İnaı·1· S h edebı Sovyet orduları Başkumandanı, •• • 

1~- ovyet işbirliğinden müs· ordusunu im a veya esır • 
bet net l b k • t nın da mar--•al Timoçenk0 Y. ıce er eklenemiyece tır. lecekler şimalden ve cenup an ~ 
Ve g- - - ' k l · tevdı' edildig-i haber verilmektedır . . oruouşe nazaren bu işbirliği gelmekte olan Alman uvvet erı 
aynı hasım karşısında iki hükılme· de Ukrayna'nın merkezi olan Ki. 1895 de doğan Timoçenko ı~ra· 
~n ~anevi bir anlaşmasından baş· yefe cenuptan taarruza geçebi- siyle bölük, müfreze, alay, tugay 

a ır şey olmıyacaktır. leceklerdir. Bundan sonra Mos- komutanlıklarını yapmış, tüırıen 
E.sasen lngiltere ile Sovyetler B komutanlıama terfi etmi•, 33 ya· b' ı· kova, Simolensk, Varşova, rest- • " 35 ır ıği arasındaki münasebetler de k. p cıında harp akademisini ve Pek Litovsk istikametlerile şar ı rus· " 
normal sayılamaz. Zira şimdi· yacıında da yüksek askeri akade· 

ye kadar.ne Sov et Rus a kapı'talı'st yadan yapılacak taarr.u_zların . in.- " 46 
1 · ' Y Y mı'yi ikmal etmiş olup halen. ngıltereye ısınmış ve inanmıştır kişaf ı l Fin kuvvetlermın de ıştı- l 
ve n d l rakı'le] Moskova ı"•tı"kametinde yaşındadır. geçen sene Voroşı o· e_ e ngiltere Bolşeik Rusya "' 

b d d fun erine getirilmiştir. 
ya ır. ost gözile bakabilmiştir. ~t:e:n~iş~l~iy~e;ce:k~t~ir~. ~M~os~k~o~v;:a~an~s~o~n;.· -~~·-~--~--~~·-:.~ 

Eger bugün birdenbire iki hü· sonra Londraya avdet etmiştir. Ru· 
kOmet yekdig" erine sempatı" go'"ster· lk'1 hUr Fransız denizaltl- dd't 

• b l b'ıs''ın döktüğü ma"nilerle mütea 1 rnege aş amışlarsa, bu hareketin ff k' t• ~ 
yalnız Alma k Sinin fflUV8 a ıye 1 du~•man gemisi batmıştır. Minerva . . oya arşısında •hisset· " 
tıkle~~. müşterek tehlikeden ileri Londra: 27 ]a. a.] - Hür Fran. ise, kuvvetli bir muhafaza altında 
geldıgıne hükmet k ı· d sız kuvvetlerinin umumi karargahı- bulunan bir Alman Sarmr gemisini Yoksa k . r l me azım ır. y 

. apıta ıst ngiltere ile'I Bol nın tebliğl: b 
ıevık Rusya arasmda •a-im"ı b'ır abrmıştır. 

"' ... Hür Fransız deniz kuvvetleri kuman· b h k l · d d d. o.stl.uk ~c bugün ve n• de yarın Amiral, u are et erın en. O• 
- "" danı Amiral Müzöliye son barekites· ıçın ımkansız olan bir hak'ıkattır. M' layı mürettebata harp aalibi madal-

nasında temayüz eden Rubis ve ı· 
[Det1amı ikincide} nerva denizaltılarını teftiş ettikten yaları lakmııtır, 

Londradan verilen I 
bir haber ve iki, 
tekzip 

Londra 27 [a.a) - Royter 
bildiriyor: 

Ankaradan öğrenildiğine gö· 
re, Türkiye hariciye vekili bay 
Şükrü Saracoğlu, Alman büyük 
elçisi Fon Papen tarafından yapı· 
lan ve İngiltere ile Amerika birle· 
şik devJetlerini alakadar eden bazı 
teklifleri lngilterenio Ankara bü· 
yük elçisine bildirmiştir. Saracoğ· 
la, bu teklifleri Hitlerin Sovyetler 
Birliğine hücumunu takip eden pa 
zartesi günü lngiliz büyük elçisini 
kabul ettiği zaınan kendisine ver· 
miştir. Görüşmenin yalmz bir kaç 

dakika sürmüş olması, hiç bir suret· 
le tereddüde mahal bırakmıyacak 
mahiyette olduğunu göstermekte· 
dir. 

ANADOLU AJANSININ 
N O 1' U 

Bu telgrafın ve .:ıyni manada 
işaa olunan haberlerin hakikate 
istinat etmediği ve uvdurma olıln
aiansına bildirilmiştir. · 

Berlinin tekzibi 
Bertin 27 (a.a) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildriliyor: 
Almanyanın Ankara büyük 

elçisi Fon Papen'in Jngiliz. ~üyük 
elçisine sözde bir sulh tekhfı yap 
mış olduğuna dair yabancı memle 
ketlerde yayılan haberlerin hakika· 
te tamamile muhalif bulunduğu 
bugün hariciye nezaretinde yaban· 
cı matbuat mümessillerine bildiril-
miştir. 

ispanya 
Rusya'ya kartı harp 

etmek Uzere 

Seferi kuvvet 
gönderiyor 
J spanga şehirlerinde 
Sooget Rusya aleyhin
de nümayişler yapıldı 

Madrid: 27 [a. a.] - Dün de 
muhtelif şehirllerde Sovyetler aley• 
hinde nümayişler yapılmıştır. Nü. 
mayişçiler ellerinde «Yaşasın Fran· 
ko, yaşasın Hitler, ya:ıasın Muso
lini» ve kahrols~o komünizm» iba
releri yazılı bayraklar olduğa hal
de sokaklarda dolaşmışlardır. 

Madrid: 27 [a. a.] - İspanya, 
resmi 2'ayri muhariplik vaziyetini 
terketmeksizin, Alman ordusu ya
nında Rusyaya karşı hc.ırbetmek 
üzere bir seferi kuvvet gönderme· 
ğe karar vermiştir. 

Parti umumi katibi ve devlet 
naz.arı Joz.e Lui Arezo tarafından 

F alanjın bütün taşra teşkilatı •şef· 
lerine gönderilen bir tamim, gece 
yarısından sonra 1,30 da neşredil
miştir. 

Japonyada resmi 
Alman heyetleri 

Tokyo: 27 [a. a.] - Birçok 
Almanlar, Almanyaya dönmek üze
re Sibirya yolunu artık kullanamı
yacaklarından Japonyada kalmış· 

lardır. 
Bunlardan başka, Amerikadaki" 

Alman konsolosluklarından 150 lcişi 
ile cenubi Amerikadaki ticarethane 
ınensuplarından 60 kişi ve Hollan· 
da Hindistaoından 400 kadın ve 
çocuğun gelmesi bekleniyor. Şimdi 
Japonyada müteaddit reımi Alman 
heyetleri de vardır. Bir Alman ik
tisat boyoti de Tokyodadır. 

iki sandal içinde kurtulanlardan 
50 Kl9i Mersin'e Çıktı 

Ankara ( A. A. ) - Haber aldığımıza göre, Mersin' den 
lskenderiye'ye hareket etmiş olan Türk bandıralı Refah va
puru, maalesef batmış ve içinde bulunan 185 yolcu ile va
pur tayfasından iki sandal içerisinde 50 kişi kadar Mersin'e 
çıkmıştır. Diğerlerinden daha bazısının da kurtulacağı ilmit 
edilmektedir. 

Vapurun bir torpille mi yoksa bir mayna çarparak mı 
battığı hakkında hükumetçe tahkikat yapılmaktadır. 

Ut••-•• ... 

SOVYETLER BİRLİ~İ 
Y"'9 ; o f'qDOLJKİ 

UKRAYNA 
~BALTA 

0
;utAWIEll 

Mare,şal List'in kumandasındaki Alman - Romen ordularının 
S 0 v yet ı erle çarpıştı i ı sahayı ır ö s t e rl r :harita 

Mlnek mıntekeeınde 

Kanlı ve 
bUyUk 
muharebe 

Sovgetlere göre 

Besarabyada 
Alman hücumu 

püskürtüldü 
Almanlara göre 

Karadenizde 
Rus limanları 
bombalandı 
Moskova 27 (a. a.) - Bugün 

neşredilt'ln bir tl!bliğde deni~iyor ki: 
Şanlay, Vilno, Baranovıç mm· 

takasında cereyan eden muharebe· 

1 den sonra - ki bu muharebe· 
er l b' lerde Almanlar ağır mağ Q ıyete 
uğratılmışlardır. Kıtalarımız. 26 Ha: 
ziran gecesi yeni mevzilere gerl 
alınmışlardır. Bu yeni mevzilerde 
yeni bir hareket için tecemmü ey· 
lemiştir. 

Moskova 27 (a.a) - Kızılor· 
du tebliği: 

Kıtalarımız bugün &1insk böl
gesinde büyük düşman tank cüz~
tamlariyle kanlı muharebelere gı· 
rişmiılerdir. Muharebeler devam 
etmektedir. 

Luck istikametinde tanklarla 
bütün gün yapılan kanlı çarplşma· 
}ar lehimize cereyan etmiştir. Çer· 
noti istikametinde kıtalarımız Prut 
nehrini geçmek istiyen düşmanın 

şiddetli hücumlarını tardetmişlerdir. 
Besarabya bölgesinde kıtala

rımız hudut boyundaki mevzilerini 
muhafaza etmektedirler. Burada Al· 
manlarla Rumenlerin yaptığı hücum· 
lar püskürtülmüştür. Skuleni'de bir 
ileri harekete teıebbn. eden düı.~an 
kuvvetleri Prut nehrinin ırarp Nhalıne 

(O..Omı lkincid•) 

Rusya ve· 
boğazlar 
Tas ajansı bir 
tekzip nefretti 

M'lskova: 27 [a. a.] - Tas 
ajansı : 

Sovyetler Birliğinin gfiya Ka· 
radeniz ve Çanakkale boğazları 

üzerinde iddiaları olduğu ve g\\ya 
Bulgaristanı işgal etmek niyetinde 
buluuduğu hakkında Hitler tarafın
dan sırf kendi hareketinin doğrulu
gunu isbat etmek maksadiyle ve ha 
dsieden sonra yanlış ve tahrik edici 
bir şekilde ileri sürülen isnadları 
Hariciye Halk komiseri Molotof, 
22 Haziranda iradettiği nutukta 
tekzip ettiği halde, bazı Türk ıa· 
zeteleri Hitlerin Sovyetler Birliği 
aleyhindeki bu iftirasını iktibas 
ederek neşretmektedirler. 

Salahiyetli Sovvet mahafili, 
Sovyetler Birliğinin gerek Türkiye 
ile boğazlara, gerek Bulgaristana 
karşı takip etttiği hattı hareketi 
hakkında, Sovyetler Birliği aleyhi
ne müteveccih bulunan bu menfur 
iddiayı şiddetle reddettiklerini be
yane Tas ajansı mezundur; 

Sovyet tayyare
leri Macaristana 

taarruz etti 
Budapeşte 27 (a.a) - Resmi 

tebliğ: 

Perşembe gün:i saat 13 de 
Kızılordu Kaşav üzerine bir akın 
yapmıştır. Bir çok binalar yakıl· 

mıştır. Sivil halk arasında 5 kişi 

ölmüştür. Bir çok yarah vardır. 
Saat 17 ,30 da Sovyet tayyareleri 
akınlarını tekrarlamışlarsa da Ma· 
car tayyare dafi bataryaları tara· 
fındao tardedilmişler-lir. 

Budapqte 27 (a.a) - D.N.Bı 
b ünü 5aat J2 ye 

Perşem e ff 1 • yere 
doaru Sovyet tayyare en k Ra· 

• • 1 ktan uçar• 
ıürünllrcesıne • ça Medor·Buda 

. da J(oeroeı 
bo cıvarın . hücum etmiıler 

,.•te ekıpreıın• 
p..,, . .ı - at .. •ine tutmuşlardır, ve mıtr yoz ..., 
Bir ölll, 3 yaralı vardır, 
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1 A~lk:eırOölk: lb>~lhö~DC®ırü 1 I Harp Notları 1 

Ballıkta Alman 
fi-ıosu kuvvetlid • ır 

Atina elçimiz 
İstanbul' da 

Harekat 
Baltık'ta 
inkişaf 
ediyor - Rus donanmasr -

Ballıkta Alman hare· 
katına mani olamigacak· 
tır. Mamafih Ruslar öte
denberi igi magnci olduk
larından Baltık denizini 
magnlegerek Alman nak
liyatını hayli zayiata uğ
ratabilir. 

Almanya ile Sovyet Rusya 

Dago adaları Rusyanın elinde bu· 
lunduğundan bu dar denizdeki Al
ınan nakliyatı lsveç kara sularını 
takip etmek mecburiyetinde kala. 
lacaktır. Her halde Alınan donan 
ması Baltıkta bugünkü kuvvetiyle 
hakimiyet tesis etmekte güçlük 

çekecektir. E.ğer Brest limanında

ki Şarnhorst ve Gnayzenav drıt· 

notlarının yaraları tamir edilerek 
donanmaya iltihak ettirilmiş ise 
bu takdirde Alman donanmasının 

biriz üstünlükle Rus donanmasına 
her an meydan okuyacağı muhak

kaktır. 

Karadenizde taarruz Alman
lar tarafından vaki olacak 

Binaealeyh bu denizde Alman
lar daha ziyade tayyareleriyle Rus 
nakliyatını izaç edeceklerdir. Rus 
donanması ise kendi nakliyatını 

himaye etmek, liman ağızlarını ına
ynlemek , Alman deniz nakliyatına 
mini olmak ve nihayet kara ordu· 
tarının deniz cenahını korumak 
vazifesini üstüne alacaktır. 

Gerçi Almanyanın Kar:ıdenlz
den büyük mikyasta nakliyat yap· 
mağa ihtiyacı yok ise de Alman 
orduları Besarabya önlerine ilerle
diği takdirde cepheyi denizden de 
takviye etmek lüzumunu hissede
ceklerdir. Bu vaziyette Rus donan-

ması ve tahtelbahirleri taarruz ede

cek hedef bulabileceklerdir. 

BUyUk elçi ve maiyeti, 
Haziranın 19 unda otomo
billerle Atinadan hareket 

etmişlerdi 

E dirne: 26 T[elefonla] - Hükumetimiz tarafıı.ıdan Ankara'ya çağ
rılmış olan Atina Sefirimiz Eni• Akaygen yanında Müsteşar 

Saip Kıran refikaları, ataşemiliter Seyfi ve katipleri olduğu halde bugün 
saat on sekizde Bulgaristan yoluyla Edirne'ye gelmişlerdir. Sefir ve ma
iyeti geçen Perşenbe günü yani heziranın on dokuzunda Atina'dan oto
mobilleriyle hareket ederek üç günde Sofya'ya gelmişler ve üç gün de 
orada kaldıktan sonra bu sabalı Salyadan hareketle şehrimize gelmiş
lerdir. 

Kapukale Bulgar istasyonunda Başmüşavir Sabri Ôney,Vali Ferit ve 
emniyet müdürü tarafından karşılanan Sefir şerefine bu akşam beledi
yede bir ziyafet verilmiştir. B. Enis geceyi şehrimizde geçirecek ve ya
rın gene otomobillerle lstanbul'a hareket edeceklerdir. 

lstanbul; 27 [Hususi] - Atina Büyük elçimiz ve maiyeti bugün hu· 

raya ıreldiler. 

YAZAN Dün ırelen 
telgraflar, 

MÜMTAZ Alman - Sovyet 

f A 1 K harbinin inkişaf 
FENiK şekli hakkında 

arasında başlıyan harbin 
kati neticesi kara".!a tahakkuk 
edeceği malum olmakla beraber 
denizde de bazı harekat vuku bu
lacağı tabiidir. Harekata sahne 
olacak denizler Baltık ile Karade
nizdir. Rusyanın her iki denizde 
donanmuı bulunduğu halde Al-
manya yalnız Baltık denizinde do- Karadenizde muhtemel hare· 
nanmaya maliktir. kata gelinoe : Rusya Kal-

Hülisa: Alman - Rus harbi-

nin deniz cephesinde donantııalar 

orasında kati neticeli bir muharebe 
vukuu az muhtemel olmakla bera· 

Ulusal ekonomi ve artırma 
kurumu heyeti umumiye toplantısı 

•-----..--•ihtimaller yürü· 
tülmesine oldukça müs•it balun· 
maktadır. Filhakika Alman tebliti 
gene harekatı hakkında tafsili! 
vermemiştir. Fakat Sovyet tebliği, 
Helsinki'den, ve Stokholmden 
gelen haberler, vaziyeti kısmen 
aydınlatabilecek mahiyettedir. Al
manlara göre, şarkta, kara ve 
hava harekatı metotlu bir tarzda 
devam etmiştir. Birçok hudut 
muharebeleri Almanların lehine 
bitirilmiş olduğundan, büyük vüs
atte tabiye ıauvaffakıyetleri şim

diden belirmektedir. Bu muvaffa
kıyetler nelerdir ? Almanlar bu 
hususta hiç tafsilat vermeınekt.,.. 

dirler. Fakat öyle görülüyor ki, 
hareket şimdiki halde daha çok 
şimalde Baltık'ta inkişaf etmeğe 

başlamıştır. Alm•nlar, dün de 
işaret ettiğimiz gibi, evveleınirde 
Sovyetlerin Baltıkl'a alAkalarını 
kesmeğe uğraşmaktadırlar. Çün· 
kü bu hareketin hem siyasi, hem 
de askeri tesirleri beklenmekte· 
dir. Siyasi tesirler, Litvanya, Le
tonya ve Estonya gibi memleket
lerin, Sovyetler tarafından yeni 
ilhak edilmiş olması, ve burada 
Sovyet aleyhtarı cereyanların 
çok fazla bulunmasıdır. Askeri 
bakımdan ise, Sovyetlerin Bal
tık 'la alakası kesilecek ve bu 
suretle, lsveç tarikiyle araziye 
uker göndermek daha kolay 
olacaktır. 

Rusyanın Baltık donanmansı; kastan bir kısım kuvvetlerini deniz 
2 dritnot, 1 tayyare gemi•İ, 2 kru- yeliyle cepheye sevkedec.ğinden 
vazör, 20 muhrip, 72 tahtelbahir, bu denizde Baltıktakinin aksine o- ber tahtelbahir ve mayn harekatı Ankara - Ulusal e:.Conomi ve 

arttırma kurumunun altıncı heyeti 
umuıııiyesi evvelki gün saat 10 da 
kurumun Ankara sergievindeki 
umumi merkezinde toplanmıştır. 

Kongre başkanhğna Balıkesir meb· 
usu General Kazım Özalp seçil
dikten sonra ruznameye geçilmiş, 

1939 ve 1940 yılları çalışına ve 
hesap raporları okunarak lastik 
ve 1942 ve 1943 bütçeleri kabul 

1 
Sumer, Maarif Vekaleti müsteşarı 
Ihsan Sungu ve emlak ve eytam 
bankası umum müdürü Cevdet 
Göle merkez idare heyeti azalık
larına, Erzurum mebusu Nakiye 
E.lgün, Münakalat Vekili Cevdet 
Kerim lncedayı, Yozgat mebusu 
Süleyman Sırrı !çöz, lstanbul meb
usu Ziya Karamursal da yedek 
balıklara İntihap olunmuşlardır. 

14 mayo g~misl ve müteaddit hü- larak nakliyata taarruz Almanlar hayli mühim safhalar arzedecektir. 

cum botundan müteşekkildir. tarafından vaki olacaktır. Bununla beraber bu harpte 
Buna muka- ._;,;,:.;;.:.;;.:.:.;.;_ __________ ;,;..;..;....:.,;_ ______ .,:.:.;;.;.;..;..:...~_ hücum botlarının, 

bil Alman donan- Rusga Kafkaslan bir kısım kuvvetle,ini deniz torpido ve ınayn 
ması ı dritnot, yolile caphege sevkedeceğinden Kara denizde Baltık- atan tayyarelerin 

2 cep zırhlısı, 2 dakinin aksine, nakliyata taarruz Almanlar tarafın- de kullanılacağı 
tayyare gemısı, dan vaki olacaktır, çok meraklı ha-

4 kruvazör, 30 •••••••••••İıııı•••••••••••••••••~ diselere intizar edi
muhrip ve birçok hücum botundan 
mürekkeptir. [Bresi limanında ka
lan iki dritnot bu mevcuda ithal 

edilmemiştir.] 
Karadeni1deki kuvvetlere ge

lince; Ru•yanın bu denizde 1 drit
not, 1 tayyare gemisi. 4 kruvazör, 
6 muhrip, 30 tahtelbahir, 5 mayn 
gemisi ve müteaddit hücum botu 
bulunmaktadır. Almanyanın Kara
denize tahtelbahir ve hücum botu 
indirmesi muhtemel olmakla bera· 

?•r • .miitt.Wls.~Pm~.n.Y.~11_!.n __ .'! muh

küçük filosundan istifade edeceği 
şuphesizdir. 

Deniz kuvvetlerinin hare
kat planı ne olabilir? 

Karada ve havada iki büyük 
ve asri ordu bütün dehşet 

ve heybetile çarpışırken elbette ki 
deniz kuvvetleri de yekdigeriyle 
karşılaşmak lırsatİnı arıyacaklardır. 

Aceba Baltık ve Karadeni1de 
muharip kuvvetler ne tarzda bir 
harekat planı takip ~docekler? Bu 
n.t umumi olarak cevap verebil .. 

mek :çın evvelemirde her iki mu .. 
harip devletin deniz cephelerinde 
ne gıbi harekata ihtiyaç hi~sede· 
ceklerini mütalea etmek lazundı.r. 
Alın~n donanmasına esas jtibariy· 
le müttefıki Finlandiya ile deni1.
den nıu vasalayı lemin etmek, eski 
lhltık devletlerinin ( E.•tonya. Lit 
vanya, Letonya) erazisine dahil 
olan ordularının deniz cenahını 

emniyetlemek ve Rus donanması
nın bıı harek.ita mümanaat ıçın 
yapacağı taarruzları akim bırak

m:ık ve miimkünse onn bir muha
r.,beye icbar ederek imha etmek 
vazifeleri verilecektir. 

Dığer taraftan t\lman donan· 
ması Rusların Ballıkta girişecek
leri tahtelbohir ve mayn harbine 

avcı botları ve mayn tarayıcı ge
milerle m8ni olmağa çah~acaktır. 
Gerçi Ru~ donanmasının ve tah
telbahirlerinin materyal >re perso

nel kifayeti malum değilse de Bol 
şevik reiiıni teessüıiindenberi Kı
zılordaya ihtimam gösterdiğine ve 
donanmayı ancak son zamanlarda 

tensik •tmeğe başladığına göre 

Ruı donanmasının Ballıkta Alman 
harekatına mani olabileceğine ihti 
mal verilemez. Maamafih Ruslar 

ötedonberi iyi nı•yinci oldukların
dan Baltık denizini maynliyerek 
Alman nakliyatını hayli zayiata du
~ar edebilirler. 

D•oimarka ile Norveçin Al. 
man işgali altında bulunması nak. 
liyatın Finliindiyaya karadan yapıl 
masını mümkün kılmakta ise de 
bu nakliyat kısa ve ke•tirıne olan 
deniz yolundan daha kolay yapıla 
cağından Gotland ve Aland ada· 
ları merkezi durumları itibariyle 
bu hususta mühim rol oynıyacak-
tır. 

Diğer taraftan Riga körfezi 
ile E.stonya sahilindeki Özel ve 

Karadenizde Almanların tah· 1 
telbahirlerle bn nakliyata mani ola-

bileceklerine ihtimal verilemez. E.1-

!erindeki Rumen deniz kuvveti ise 

pek zayii olduğundan bu kuvvetle 
devamlı akınlar yapmaları da mev
zuu bahsolamaz. 

Minisk mıntaka· 
sında kanii ve 
büyük muharebe 

tardedilmişlerdir. Hava kuvvetleri-

le bilir. 

Her halde her iki devletin bu 

hayat, memat mücadelesinde donan· 

manın rolü tali mahiyetten ileri 

geçmiyecek ve baş rolü motörize 
fırkalarla hava kuvveti oynıyacak-
tır. 

Alman Sovyet 
harbi karşısın · 
da İngiltere 

edilmiştir. 

Bundan sonra şubelerden ge
len dilekler üzerinde görüşülerek 
merkez idare heyetince icapları· 

nln yerine getirilmesine karar ve
rilmiş ve müteakiben, nizamname 
mucibince 9 merkez idare heyeti 
azasile 4 yedek iiza, iki murr.kip 
ve iki yedek murakibio intihapla
rına geçilmiştir. 

Balıkesir mebusu general Ka-

Diy~rbakır mebusu Veli Nec
det Sünkitay, Cumhuriyet merkez 
bakası müdürlerinden ismet Ak
koyanlu murakipliklere ve osmanlı 
bankası ikinci müdürü Rauf Bay
kan'la, C. H. P. muhasebecisi Mu
ammer Karademir de yedek mu
rakipliklere seçilmişlerdir. 

Finlandiya ve lsveç 
miz Bükreşie petrol mıntnkacıında .. 
ki Ploettı ~ehrini ve Köstence li

manını bombardıman etmişlerdir. 

Es~s~n lngilterenin bir Sovyet 2a· 
ferını candan temenni edeceği de 
cayisualdir. Olu olsa bu temenni 

Sovyet- Alman harbinin kısa bir 

• .,,,...ö,.ın.._)7.m.it.._nı.eb-ısu Rahmi 
man, Kırklareli mebusu ve çocuk 
esirgeme kurumu reisi Dr. Fuat 
Umay, Mardin mebusu Rıza Erden, 

Seyhan mebusu Salahattin Çam, 
Antalya mebusu Nurullah Esat 

Umumi heyet mesaisini ikmal 
etmeden evvel Antalya mebusu 
Rasih Kaplan'ın teklifiyle Milli 
Şefimıze, Büyük Millet Meclisi Re

isi~ize, _ Başvekilimi-ze~ ~e':el~r· 

nel Sekreterine tazim telgraUarı 
çekilmesine ve kardeş kurumlara 

umumi heyetin selamlarının ve 

muvaffakiyet temennilerinin bildi
rilmesini karar altına almıştır. 

.3 ": .. At ___ L. •• Jsi ~aı •• 

ladıgındanberi, son Balkan 
harbindeki Bulgaristan rolünü 

oynamak istiyen ve ordusunu 
harpten esirgiyen Finlandiya da 
bilfiil harbe girmiş bulunmakta· 
dır. Finlandiya Başvekili Ryti 

gece bunu resmen Radyo ile ilan 

Petrol tasfiye haneleri alevler 
içindedir. 

Baltık denizinde tayyarelerimiz 
iki düşman .ıeniza)t,.ı batırmışlar
dır. 

zamanda bitmemesi, kronik bir şe· 

Kurtkulagı köyünde cinayet ı 

Berlin 27 [ A.A. ] - D.N B 
bildiriyor: 

kil alması ·,e bu suretle iki tarafında 
•arnlma., ve ezilmesidir. Çünkü 
farzımahal bir Sovyet zaferinin 

bütün dünya ve bilhassa Avrupa 
için tevlid edeceği endişeler ve 

tehlikeler gözle görülebilecek de
recede aşikardır. Böyle bir netice 

komünizme pek müsait olan Aru· 
payı kı;a bir 2amanda en kanlı 
ve korkıınç ihtilaller içine atacak
tır. 

Ceyhan (Hnsusi) - Kurtku
)ağı köyünde bir cinayet işlenmiş, 
Hüseyin oğlu 18 yaşlarında Hacı, 
ayni köyden 15 yaşlarında Musta
fa oğlu Halim tarafından bıçakla 
ağır surette yaralanmıştır. Hayatı 

tehlikede bulunan Hacı, Adana 
Memleket hastanesine kaldırılmıştır. 

Şehrimizde bir atıcılık 
kursu açılıyor . etmiştir. Mannerheim orduları 

Alman hava kuvvetleriyle iş· 
birliği yapmakta olan Rumen tay

yareleri Karadellİzin şimalinde en 
miihim Snvyet harp limanlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Beden terbiyesi genel direktör
lüğünden gelen talimata göre, 6 
temmuzda Beden terbiyesi mükel
l~fl~rine mah•us olmak üzere şeh
rımı~d_e atıcılık kursu açılacaktır. 
Ve ıkı a ·· k k sıf f 1 Y, s~rece ur.a, dinleyici 

a '.Y e ıstıyenler devam edebile-
Alman tayyare filoları garlara, 

yol iltisak noktalarına, mühim iaşe 
yollarına ve yürüyiiş kollarına lıü
'hunı yapmışlardır. Bu hucumlar 0 

kadar müessir olmuştur ki az bir 
zaman içinde .~ovyet ordusunun 
bütün iaşe yolları tıkanmış ve knl
lanılmaz bir hale gelmiştir. 

Bu vaziyetin lngiltere için de 
son derece ictinab edilir bir neti· 
ce olacağını Londranın görmesi 
ve takdir etmesi pek tabiidir. An 
cak Alman a•keri kudreti muvaco 
besinde menli bir netice baklene
miyeceği için Sovyetlerin mukave 
metini arttırmık ise fngilterenin 

menfaati iktizasındandır. 
Onuniçin lngiliz ve Sovyet 

anlaşmasının mahdut bir sahayı 
geçmiyeceğini ve bir ittifaka kadar 
gidemiyeceğini ve lngilterenin Bol
şevik Rusyanın zaferini de kati ola 
rak istemiyeceğini zaq ve tahmin 
etmek en doğru bir görüş tarzı. 
dır kanaatindeyiz. 

cektır. Knrs muaıı· 1··· Ad . 1m ıgıne, ana 
ı~ndarma taburu ko~ .. ı b" b . ·-.. anı ın aşı 
Kerım Kızılkaya tayin I 

Ö
• . _. . o unmuştur. 
grendıgımıze göre k 1 , , . .. ursa, şe 1• 

rımızdekı muessese kulOple . .. 
rı mu-

kellefleri de iştirak edeceklerd" 
ır. 

6 Birincitşrinde federasyon !•-

rafından teşvik müsabakaları yapı· 
lacaktır. 

Ladoga gölüyle, FinlAndiya kör
fezi arasında toplanmaktadır. 
Sovyet tayyareleri birçok Fin 
şehirlerini bombardıman etmiş
lerdir. Bu vaziyette Finlandiyalı
lar lsveç hükumetine müracaat 
ederek, buradan kendilerine yar
dım için Norveç tarikiyle Alman 
askeri geçirilmesini istmişlerdir. 
lsveç hükumeti lam bitaraflığını 
muhafazaya karar vermiş olmakla 
beraber, Fin - Sovyet harbi esna· 
sın<la lngiltcre'ye verdiği cevabın 
aksine olarak, bu sefer Alman 

(Deı-amı üçüncüde) ,_ __ _ 
ıl 1 ROMAN: 66 ) 

kokusu size anlatır ki, orada, hay
vanların bile sokulamıyacağı, otrafı açık 
bir aptesane vardır. Öyle bir aptesane 
ki, burada, bir defada beş, bir günde 

belki beş yüz serseri işini görür. Ve öy
le bir aptesane ki, 'içeri çevrilen bozuk 
bir yağmur oluğile ancak yağmurdan yağ· 
mura, kendiliğinden yıkanır. 

Koridorun tam ortasında bir izbe. 

Hanın kahvesi burasıdır. Dar mahzenin 
taş duvarları dibine kara kerevetler di
zilmiştir. Ortada kırık ayaklı, çıplak bir 
iki masa, ~trafında birkaç arkalıkRız is
kemle ... 

Kirli, sarı duvarda asılı duran isli 
şişesi kırık lamba, ne örümcekli tavanı, 
ne toprak döşemeyi aydınlatabilir. 

Örümcekli tavandan sarkan eski bir 
kafes içinde, cığara dumanı, esrar ve si .. 
dik kokusile uyuşan zavallı bir «iskete» 
cik mahpustur. 

Bir köşede, basit bir kahve ocağı. 

C
Duvarlarda renkleri soluk sinema afişleri. 

umhur · · · l . k b . reısının a çıdan bır a artması. 
Bellı belirsiz bir 1 . I ysa resmı ... 
. ysa b~raya da sokulmuştur! Dinleri 

hıcveden bır yabancı 1airin ded" • · "b" . ıgı gı ı, 

lysa kendi kitabında Allahın oğlu oldu
ğunu iddia eder; amma, onu herkes ta

nıyor: Kol kadar bir bızdıkken, dailı ba-

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

babasının kaba, naurlı şamarları altında 
kıçının üd dağı gibi ülürüldüğünü, za
manında, bilenler çoktu. Bu izbenin için
de bile ondan hayır uman mı var
dır 1 ? 

Kara kerevetlerin üzerinde, kanburla
rını çıkaran irili ufaklı serseriler... Kimi 
konuşuyor; kimi dertleşiyor; kimi hallaşı
yor. Köşedeki kırık ayaklı nıasa başında 
üç dilenci kumar oynuyor. Kahve oc'lğı. 
nın yanına rastlayan masada şu iri boylu 
amele memleketini anlatıyor. Siyah top 
sakallı, siyah şapkalı bu korkunç serse
rinin ve şu yırtık pantolonlu çocuğun 
karşılıklı içtikleri cıgarada esrar vardır. 
Sarı, seyrek sakallı delikanlı sucuk ekmek 
yiyor. 

Her kafadan bir ses. 

- Ulanl Horlamaz.an gel 
bu gece ... 

yanımıza 

- Dışarıda ayna•ız mı dolaşıyor ? 
Bize zehiri dokunmıyan yılan bin yaşa
sın 1 

- Yüz bin yaşasın! 

- ispirtoyu 
•armısak yuttum 

bastırır diye, dört baş 
temini 

- Onbir yumurta yiyeceğimi 

hir 

YAZAN: 
Ulan gebereceksin! 

7 7 7 ? 

Onbir yumurtada 
vardır bel 
- ? ? ? ? 

Şaşanlar çok: 

yarım okka ze-

Kalın ses ·· Sarısındn mı? 

ince ses ·· Beyazında mı? 
ikisi ortası ses - Çiğ-sinde mi? 
Çatl:ık ses - Pişmişinde mi? 

Dar, karanlık dehlizin bir yerinde 
geniş bir demir kapı görürsünüz. Paslı 
rezelerinde oynatabilmek için omuz ver
mek lazımdır. Demir kanat aralanır ara
lanmaz, genzınızın acı lıir zonklayışla 
sızladığını duyarsınız. Bu koku ne koku
sudur? Kestiremezsiniz. Dönemeçli, ka
ranlık, tahta merdiven pis bir kümes ka
dar kirli, bakımsız bir ağıl kadar iirenç
tir. Y anpırı basamaklarda, elinizdeki kib. 
rit çöpünün titrek olevile, taş ko ridorun 
en ucundaki aptesaneden gelen ayak iz
lerine rastlarsınız. Birbirine karışan bu 
izler, gittikçe •ilİnerek ta yukarı kata çı· 
karlar. 

Dar bir sofa. Sağlı sollu iki demir 
kapı. Sağdakini araloyınız: Taş koridor· 
dan beri duyduğunuz, her basamakta bi. 

raz daha yakınlaştığınız oğullu, artık ku· 
laklarınızııı zarını patlatacak bir şiddet 
almıştır. 

Gözünüzün önünde, hıncahınç aolu, 
basık tavanlı bir oda. Bu ulak han oda
sının yırtık hasırları iizerinde belki kırk, 
belki elli serseri yatıyor. Cıgara ve es
rar dumanı sizi sersemletir. 

Yanan gözlerinizi, kırpıştırarak en 
dipteki gaz lambasının ışığına alış,tırır· 
sınız. 

Tavandan sarkan örümcekler isli ka
radır. Boş bir soba yana kaykılmı; öy
lece duruyor. Kapakları kopuk bir saç 
ı~angalda kültü bir ateş... Kırık ağızlı 
bır testi; bir ufak maşrapa. 

Kimi bitlenen, kimi ispirto içen, kimi 
esrar çeken, kimi eroin koklıyan; kimi 
gülen, kimi -surat asan; birbirile, dövü
şür gibi konuşın bu bir yığın serseriden 
ilk dakika, korkarsınız. ' 

Tek penceresinin demir kepengi ga
zetelerle sıvanmış ulak odanın, kaldırım 
köpeklerinin zehirli ırazla boğdurularak 
ortadan kaldırıldıkları sandıklardan;çapa· 
çul elbiseli, kılıksız, suratsız, korkunç 
serserilerin, rastgele toplanpuş kaldırım 
köpeklerinden farkı yoktur. Sanırsınız ki, 
Şu, sarı duvarda duran kara soba deli
ğinin ucunda bir zehirli gaz borusu 

[ Devamı var ) 

] 
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llVllr ?;cl~~ ı J ... fl/n ı-Fı-.n-or-du_s_u k-a-re-- Al man 
1.!. fi 18 li berzahını ka-

-10-
sor.priz 
taktiği 

Rusya, Ameri
kayı resmen 
haberdar etti - Sonra birkaç arkadaşına 

da haber yollamış, geldiler. Yedik 
içtik; fakat lsmail fena halde sar· 
hoş olup sızdı. Ben de misafirlerle 
başbaşa kalınca sıkılmağa başla
dım. Çarşıdan aldıklarımı eve gi
dince lsmaile vermiş, kaldırtmış· 
tım Onları daha dört gün evvel , 
lzmire bir gidip gelenle aldırdım. 
Neyse uzatmıyayım; evdek:ılere: 

- Tren vakti geliyor, bana 

müsaade 1.. 
Dedim. 
- Canım gece yarısı tren mi 

olurmuş, burada kal da sabah gi
dersin 1 

Falan dedilerse de; 
- Şimdi tarife değişti, bir 

buçuk saat sonra . bir tren var. is
tasyona gidinceye kadıtr bir saat 
geçer; yarım saat da orada bek
lerim. 

Kılıklı bir yalan uydurdum. 
Baktılar ki bende kalacak su

rat yok; sızan ev sahibinden baş
ka üç erkekten birisi, 

- Sen bilirsin, ~ haydi güle 
rüle. 

Dedi; fakat o gördüğüıı iki 
adam; 

- Biz seni bu vakkitte yalnız 
bırakamayız. Mademki gideceksin, 
biz de beraber istasyona kadar 
gideriz. 

Deyip peşime takıldılar. Me
ier maksatları bambaşka imiş; Ya· 
hudi mezarhğı~a gelir, gelmez sır· 
naşmağa bıışladılar, alt tarafını 
biliyorsua,. 

- Kimmiş bu herifler?,, 
- Vallahi bilmiyorum; lsma-

ilin ahbapları işte .. 
Çektik, çekiyoruz, çekeceğiz .. 
Faknt uykusuzlnk ne fenıı 

Şey ... 

Odanın köşesindeki karyola
nın yatağı gözümün önünde ka· 
bardıkça kabarıyor; ı yumuşadıkça 
Yumışıyor; puflıadıkça pufluyor. 

Ah şu yatağa kendimi blratabil
sem ve ah uyumadan evvel şu Ku

yucu Kızına bir sarılabilsem. 
lıharı güç, ızmarı güç bir me· 

sele .. Meclis daha yeni başladı .• 
Biz buraya cğlenmeğe g-elmedik 
mi? işte dost sofrası kurduk 've 
biz ıofra sahibiyiz. 

Dayan ! .. 
Kuyucu Kızına hayran, hay

ran bakıyorum. O da bana, bitkin 
Ve pürheves bakıyor; Aşağı yuka· 
rı kucak kucağa oturuyoruz. Elek
trik cereyanı müthiş .. 

içeriden, dışarıdan hararet 
bastı. kızlar hep çor~psız; yalnız 
bizim bayanda çorap var. Kör ol
sun nyaklara pek meraklıyımc!ır; 
kadın ayağına dayanamam. Eminf\
nin [bacaklarını, ayaklarını daha 
iÖrmedim. Acaba nasıl görsem?. 

- Ôööf, sıcak .. 
Deyip ayaklarımdan çorabı 

attıın. Sonra, yeni farkına varmı
llıtn gibi, Kuyucu Kızının bocakla· 
rına bakarak hayretle: 

- A .. Sen bu sıcakta çorap· 
la nn oturuyorsun? 

Dedim. Kahbe, kaçın kur'ası? 
Benim uzattığım bu dolmayı yut
madığını yarım bir tebessümle an· 
latmakla ,beraber çiylik etmedi; 
derhal çoraplarını •sıyırıp attı. 

Aman Allah, Aman Allah,. 
Hüda öğmüş de yaratmış .. 

BillOr mu desem, dökme mi 
deaem, iki güvercine takılmış sü· 

tun halinde'\ nur mu desem; ne d.t· 
•em? 

.. Bu sefer çıplak ayaklarımız 
Opij " 1 • " şuyor ar. Kontakt endişesi baş 
il olsterdi. Cereyan biraz daha faz-
a aşırsa kork . • . arım sıgortalar ka· 
ıntlen yanacaklar .. 

Yataia bakıyorum; genişliyor. 
Yuınuşaldaşıy · · d . k or, ıçın ekı pamuklar 

U!tüyüne tah "I . A k avvu edıyorlar. 
ı k ş ' arzu,uykusuzluk. yorgun· u .. 

Fakat h 1 ' ay o amaz olaydık 
ev sahibi, sofra sııh"b" . ' D 1 ıyız . 

ayan 1.. 

Ort fkektkik, çekiyoruz, çekeceğiz. 
a 1 ararmağa b 1 d b'J 

Demek ki biz aş a 1 1 e. 
hay(" 

1 
sofra başına oturalı 

• 1 zaman o muş. Ô 1 "k' 
cı ihtiyat binlik ka y e ya, ı ın
lı rtıınıza dayana· 

yarım saat var. 

Kuyucıı Kızının çekt"k 
tn1ı1rlathgın1 söyleme - hı çe mah
,, S · k ge acet yok 

en ıçer en bezıni . d b · 
hep nur olur mız e fideler 
• " Şarkısı yok 
ışte öyle oluyor,. mu; 

Maşallah, bizim rüfeka k' 
raın yı ı-

suratsızlıiı bırakmışlar; Rıza 

da, Necip de, Saffet de " damla
rına11 muttasıl iltifat buyuruyorlar. 
Demek ki biz olmuşuz .. 

- Yavrum, şekerinı l .. 
- Anam Eminem 1.. 

Beni ıeviyon mu? 
- Bu da laf mı ·Emine? Val

lahi çıldırıyorum .. 
- Yoluna bin Emine feda ol

sun benim şanlı yiğitim .. 
- Bin yaşa fidan Eminem ... 
- içinizde " bağlama ,, foran 

yok mu be?, 
- Ne olacaktı?.. Ben azıcık 

zımbırdatırım .. 
Kuyucu Kızının 
- Demel .. 
Diye bağırmasile fırlaması bir 

oldu; bir dakika sonra getirdiği 
bağlam~yı kucağıma bırakarak ya· 
nıma oturdu. 

Aşk ıığlatır, dert söyletir, der
ler. Aşk yalnız ağlatmaz, adama 
böyle bağlama da çaldırır. 

Bağlamııyı aldım, akord ettik· 
ten sonra biraz gezindim; sonra 
Kuyucu Kızına; 

- Emret, ne çalayım?. 

Dedim. Biraz durduktan sonra: 
- Biz şehir şarkısı biJmeyiz. 

Sen köy havası bilmezsin; nasıl 
etsek, dedi. 

Öyle ya; burada da " Gönül 
beni usandırdı, of,, diye peştenke· 
rani şeyler çalacak· değilız ya .. Ka
famı sıkıştırdım, tellere vurmağa 
başladım: 

Arabamın tekeri 
Yavrum Sittikem 
Bergamanın şekeri .. 
Daha birinci hamlede Kuyucu 

Kızı: 

- Es teeeeel 
Diye bir nara atış attı ki ls· 

tanbulun eski köşklüleri altı sene 
talim etseler alimallah yarısını be-~ 
ceremezlerdi. 

Ve arkasından Emine, Urkuş, 
Şerife, Mahmure hep bir ağızdan 
saza uyarak tutturdular: 

Eğil de dağlar geçeyim 
Tatlı suyundan içeyim 
Güzellerin içinde 
Sittikemi seçeyim. 
Arabamın tekeri 
Fındık Sittikem 
Bergamanııı şekeri 

• * * 
{Der1amı var} 
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Nöbetci eczane 
Ali Nasibi Eczanesi 

(Yağcamii Yanında) , 

pattı 
Litvanyada Kovno 
ve Vlena Almanlar 
tarafından .. işgal 
edil dl 

Stokholm 27 [a.a.] - Sov
yetler Birliği ile Almanya arasın 

daki muhıısematın başlamasından 
beri Mareşal Mannerheim'in ı ku
mandasında Finlandiya ordusunun 
kuvayi külliyesi Baltık denizi ile 
Ladogıı gölü arasında Kareli ber· 
zahını kapamaktadır. Bu hat ha· 
len, bundan evvelki •Rus·Fin har 
bindekinden daha uzundur. Lado 
ga gölünün sol sahilinde, liki ta. 
rafın yalnız keşif kuvvetleri var. 
dır. Fakat Ladoga gölünün şima 
linde, harekat harbi yapabilecek 
iki grup tahaşşüt etmektedir. 

Fin·Sovyet muhasematı bil
fiil başlayıncıı Alman kıtalarının 
ilk hareketi sanıldığına göre Be· 
yaz denizde Kandalahti körfezine 
doğru inkişaf edecektir. Lenin
g,at·Murmansk demiryolunun Fin 
ordusuna en yakın bulunduğu 
nokta, Filhakika burasıdır. Bun· 
dan başka bu körfezin bir kaç 
kilometre şimalinde Niva elek· 
trik santralı buhınmaktadır. Bu 
santral kısmen elektrikleştirilmiş 

•>lan bu demiryolu hattının şimal 
kısmına enerjiyi "temin etmekte

dir. 
Litvanya ve Letonya bölge. 

!erinde Almanlar çarşamba günü 
yeni muvaffakiyetler elde ~ etmiş· 

}erdir, Kovna ve Vilno büyük şe· 
hirleri Almanların elindedir. Al
manlar Letonyanm anahtarı tes
miye edilen Dunaburg.Dvinsk ka 
lesine şimdiden yaklaşmış bulun· 
maktadırlar. ŞimJi kızılordunun 

müdafaa hattı Duna nehri üzerin 
dedir. 

Alman askerleri lsveçten 
I 

Finlandiyaga geçebilecek 
Stoholm 27 (a.a) - lsvec 

hariciye nezareti tarafından neş
redilen bir tebliğde. lsveçin istik 
lalini müdafaa etmeğe v~ muha· 
sematın dışında kalmağa devam 
edeceği bildirilmektedir. Finlandi 
ya ve Alman hükumetleri Nor· 
veçten Finlandiyaya geçirilecek 
kıtaların lsveç demiryollarından 
istifade ederek lsveç toprakların 
da'n geçmesi için müsaade iste
mi~tir. lsveç hükumeti lsveç par· 
lamentosunun tıısvibiyle bu tale
bi kabul etmiştir. Nakliyat lsveç 
in hükümranlığına halel getirmi· 
yecek şekilde yapılacaktır. 

Bir Amerikan 
vapuru battı 

Nevyork: 27 {a. a.] - Nev· 
york derıizcilik mahfillerinden öğ
renildiğine göre, Rokos Vergotin 
ismindeki Amerikan vapuru şimali 
Atlantikte batmıştır. Vapur lngil
tereye harp malzemesi götürmek· 
teydi. 

Bütün Cepheler-
de Rusları 
şaşırttı 
Almanlara göre , 
Rus Ordusu i 1 k 
gUnden 1 ti bar en 
mafilublyete 
ufiramıştır 

Berlin 27 ( a.a ) - D.N.B : 
Umumiyetle iyi malOmat alan Di
enst aus Deutschland ajansı, Kızıl
orduya karşı askeri harekatın mu
vakkat neticelerini aşağıdaki beş 
noktada hulasa etmektedir: 

l - Sürpriz taktiği, bütün 
cephe boyunca düşmanı şaşırtma· 
ğa muvaffak olmuştur. 

2 - ilk günlerden itibaren, 
Sovyet ordusu ağır bir mağlubiye
te uğramıştır. Kı~men çok şiddetli 
bir mukavemete rağmen, Sovyet 
kıtaları, hiç bir noktada Alman 
kıtalarının harekatını durdurmağa 
muvaffak olamamıştır. Bütün cephe 
üzerinde her yerde, hudut mevzile
rinin yarılması muvaffak olmuş ve 
bu, bazı noktalarda düşmıın hat
larında çok ileriye gidilmesini 
mümkün kılmıştır. 

3 - Bidayeltenberi, Alman 
hava kuvvetleri, düşman hava kuv· 
vetlerini mağlOp etmiş ve kuş ba
kışı 2500 kilometrelik bir hat üze-
rinde münakaşa götürmez bir f ai
kiyet temin eylemiştir. 

4 - Sovyet hücumlarının tah· 
riki neticesinde Finlandiyanın da 
kendi!'lini Sovyetlere karşı müdafaa 
mücadelesine başlamak mecbu -
riyetinde görmesi üzerine, çarpış
malar Finlandiya cephesi üzerinde 
başlamıştır. 

6 - Alman kayıpları fevkala
de azdır. 

Dienst aus Deuhchland, şu 
cihett kaydedıyor kı ~ovyet ordu· 
su, hiç bir yerde, hatti kısmen 
dahi Alman ordusunun yükıek se· 
viyesinde gözükmemektedir. Daha 
şimdiden iJk günlerin neticeleri 
seferin bundan sonrası için pek 
muhtemel olarak kati mahiyet gös
terecek fevkeJiide büyük iptidai 
muvaffakiyetler halinde tecelli et· 
miştir. 

Her iki taraftan, milyonlıırdan 
terekküp eden ordulıır çarpışmak
tadır. Umumi harp de dahil olmak 
üzere şimdiye kadar tarihte bu de
rece büyük orduların karşı karşıya 
bulunduiu hiç görülmemiştir. 

General dö Gol Suriye 
hükumetine teberruda 

bulundu 
Londra 27 [A.A.] - Müstakil 

Fransız ajansının bildirdiğine göre, 
general Dö Gol, Şamda Alman 
hava hücumlarından zarar görenler 
arasında tevzi edilmek üzere Su
riye hükümetine 1000 lngiliz lirası 
teberru etmiştir. 

Samner Vals, yar
dım talebinin ka
bu 1 edi 1 e c e fi i n i 
bildirdi 

Vaşington 27 [ a. a. ] - Va
şingtondaki Sovyet büyük elçisi 
Umanski Perşembe akşamı •Sam
ner Yelsi ziyaret ederek Nazi Al
manyanın yaptığı ani hücumdan 
resmen haberdar etmiştir. 

Bilahare öğrenildiğine göre, 
Vels, yardım talebinin kabil oldu
ğu kadar iyi bir surette kabul 
edileceğini Sovyet büyük elçi!line 
l ildirmiştir. 

Umanski gazetecilere beyana· 
tında demiştir ki: 

« - Bu hücum karşısında 
Amerikanın alacağı vaziyetle 
müstakbel Amerikan - Sovyet 
münasebetleri hakkında Velsten 
açık bir cevap aldım. Vels, Al· 
man hücumu neticesi hasıl olacak 
bütün meselelerin Amerika tara
fından derhal ve dostane bir su
retle tetkik edileceğini tasrih ey
lemiştir. » 

lni'iliz büyük elçisi lord Ha
lifaks, Polonya, Lüksemburğ, Is. 
veç ve Finlandiya diplomatik mü· 
messilleri de Velsi ziyaret etmiş
lerse de bunlar g:zetecilere be
yanatta bulunmam•şlardır. 

Alman sanayi 
mıntakasına 
hava akını 
lnglliz hava kuv
ve leri 6 gUnde 
108 tayyare du,ur
düler 

Londra :27 [a. a.] - lngiliz bom
bardıman tayyareleri dün gece Al
manvanın simRli crıırhicinfl,.\,; ı.. .. ~ .. ı. 
lere hücum etmişlerdir. 

Berlin: 27 Ua. a.] - D. N: B 
bildiriyor: 

Dün gece Jngiliz hava kuv
vetleri Slezvig - HoJştayn ve Vest
falya - Rlıen sanayi bölg-esi üzeri
ne bir akın yapmışlardır. Bir çok 
yerlere gelişigüzel bombıılar atıl

mıştır. insanca zayiat azdır. 
Askeri olmıyan binalarda bazı 

hasarlar olmuştur. Şimdiye kadar 
öğrenildiğine göre, gece avcıları· 
mız bir düşman tayyaresi düşür· 
müşlerdir. 

Londra: 27 [a. a.] - lngiliz 
hava nezafeti istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre, Paı.nrtesi günü 
şimali Fransa. üzerinde düşürülen 9 
Alman avcı tayyaresiyle son 6 gün 
içinde lngiliz hava kuvvetleri ta
rafından düşürülen düşman tayya
releri mikdarı 108 i bulmuştur. 

Ayni müddet zarfında düşma
nın şiddetli ateşine rağmen İngiliz
ler 19 avcı tayyaresi ve yalnız 16 
pilot kaybetmişlerdir. 

-

Bosannıı·s kocaya tazminat 
'=========================~5=~====================1 Amerikanın büyük bir şekerleme fabrika· yorum. Bugün, bir şapkanın giyen kadına ya-Madam Konsuelli Wanderbilt Dawis, 

Amerikanın en zengin kadınlarından 

biridir. Bu zengin kadın, kocasından bıktığı 
cihetle, boşanmağa karar vermiş ve süratli 

boşanma karariyle bütün dünyada _ıöhret ka
zanmış olan Reno şehri mahkemesi~ başvur· 
muştur. Boşanma davası ancak beş dakika 
sürmüş ve n1ilyarder kadın da muradı~a 
ermiştir. 

Tuhafı şudur ki, boşanan karı koca, mah· 
keme huzurundan, kolkola ve aralarında hiç 
bir husumet yokmuş gibi, dostça çıkmışlardır. 

Davanın rüyetinden evvel, milyarder kadın, 
kocasına senede 80,000 dolar, yani bizim pa
ramızla yüz küsQr bin lira ödiyeceğine dair 
Noter huzurunda bir sened imzalamıştır. 

B~yan Wanderbilt Dawis, bu paraca bü· 
yük fedakarlığına mukıtbil, sabık kocasından, 
istediği anda ve istediği erkek ile derhal ev• 
lenebilmek için hiç bir itirazı bulunmadığına 
dair bir taııhhüdname almıştır. Maamafih ba
yan Wanderbilt, üç defa evlendiği ve bütün 
bu izdivaçlardan inkisarı hayale uğradığı için 
dördüncü bir evlenme tecrübesinde bulunmak 
niyetinde olmadığını ahbaplarına söyleyip du· 
ruyormuş. • 

larından biri imal ettiği Karamela şekerleme· raşıp yaraşmadığını, bundan elli sene evvelki 
lerini reklam' etmek için bunlara meşhur mu- ihtisas ve meharetle teşhis edebiliyorum. 
ganni Karuzo'nun Karaınelası ismini vermiş vo Erkekler, şapkalarına o kadarçok ehemmiyet 
şöhreti, bütün dünyaya yayıl~ış olan bu büyük vermezler. Başlarına iyi oturması kafidir. Bun-
muganninin sesinin gürlüğünu ve berraklığını dan fazla erkekler, ayni şapkayı, kirlenmedikçe 
muhafaza etmek için bu karamelalardan yedi· senelerce giyerler. Erkeklere terettüp eden va • 
-· · d 1 • • zife, karılarına kendilerini gülünç mevkie sok· gını e i in etmıştır. d 

Senelerce evvel vefat e en bu ıneşhur maları değil,kendilerine yaraşan şapkaları giy-
ltalyan muganninin elyevın ~irleşik Anıerikada melerini tavsiye etmektir. Bugünkü modaya 
yaşayan kızı, mahkemeye nıuracaatla, babası- körü körüne tebaiyet etmek kadınları hem çir-
nın adının bu şekerlemeler_e reklam vesilesi kinleştirir, hem de gülünç kılar. 

ittihaz edilmesine itiraz etmış, Karuzo isminin ---~-----.• 
şekerleme kutularından k~ldırı~ınasını, şeker- 1 o s e n e 1850 sene evvel 

ltalyada Vezüv yanar
dağının feveranı üze· 

rine lavlar altında kalan Romalıların maruf 
beldesi Pompei birçok senelerdenberi temiz· 
lenmektedir. Şimdi şehrin büyük anfiteatrı, 
iimnastik meydanı eski haline getirilmiştir. 

leme fabrikatörünün de yuz ban dolar tazmi- evvel cerrahi 
nata mahk\lm edilmesini istemiştir. 

Fabrikatör, Karuzo'nun müşterisi olduğunu 
iddia etmekte ve tazminat talebine itiraz et
mekte imiş. Davanın neticesi büyük bir me· 
rakla takip edilmektedir. 

BugUnkU kadın 
şapkaları 

• Uzun seneler kadın şap· 
kaları İçin ~akasdarlık 
yapmış olan Sir Valter 
Gimbley, Londra şapka

Gariptir ki bu meydanın temizlenmesi es
nasında lavlardan kaçanlardan bazılarının istek
leri ve beraberlerindeki eşya da bulunmuştur. 

Bunlardan biri Operatördür. Beraberindeki 

aruz onun 
şekerlemeleri 

Nevyork Hukuk mah
kemesi son günlerde me
raklı bir dava rüyet et-

cılarınm senelik içtimaında, bugünkü kadın 
şapka modelleri hakkında bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki : 

- Seksen kilsur senelik hayatımda bugünkü 
kadın ş11pkıtları kadar ucube ve iğrenç şeyler 
görmedim. Bunları neye benzeteceğimi bilmi-

cerraht aletler, miladdan sonra doksan yedinci 
senesinde ve Roma imparatoru Avgustos dev· 
rinde cerrahi fenninin hayli ilerlemiş olduğunu 
isbat etmektedir. Filvaki bunlar modern cerrahi 
ameliyat aletlerine nazaran çok geridir. Maa· 
haza Romalılarda muvaffakıyetle cerrahi ame· 
liyah yapıldığı muhakkaktır. Doktor hastasını 
bırakarak kaçarken Jiv .eli altında kalmıştır. miştir. Davanın esası şudur : 

3 

Harekat Baltık'ta 
inkişaf ediyor 
( Baştarafı ikincide) 

askerlerinin geçirilmesine müsaade 
etmiştir. Demek bu suretle lsveç 
de ister istemez, şimal cephesi ve 
Baltık harekatına karışmakta ve 
işler daha vüsat peyda etmekte
dtr. Bu vaziyette, yakında lsveç 
arazisinin de bombardıman edilmi· 
yeceği nasıl temin olunabilir ? 
Ôyle görülüyor ki, lsveç de şimdi 
Finlandiya'nın yürüdüğü yolu kat

etmeğe başlamıştır. 

FinlAndiya'daki hedefler 
• f sveç tarikiyle yapılan Alman 
sevkıyatı nereye olabilir 7 

Bu hususta tahmin yapmak zor 
bir şey değildir. Malumdur ki, 
Almıınlar, bundan üç ay kadar 
evvel Finlandiya'da Sovyetlerin 
elinde bulunan Hangö üssünün 
şimalinde Türko'ya asker çıkar
mışlar ve bunlar göller mıntaka
sında Tampert-'ye kadar yayılmış
lardı. Finlindiya'da buluoao Al
manların evvela Hanrö üsl'lünü 
Sovyetlerden almaları ve ondan 
sonra Cenubi Finlandiya'ya sevkı

>'t yapmaları çok ihtimal dahilin· 
dedir. Diğer taraftan Norveç'ten 
lsveç'in şimal ~.ısını tarikiyle Fin
lindiya'nın şimaline sevkıyat yap· 
maları da çok mümkündür. Fin
landiya'dan cenuba yani Lenin· 
grad'a doğru yapılacak bir Alman· 
Fin müşterek hareketinin, Baltık 
sahilJerinden yukarı çıkacak Al
man askerleriyle iltisak peyda et· 
meğe matuf olacağı şüphesizdir. 
Finlandiyanın şimalinde hazırlanan 
hareket de gene bilvasıta bununla 
alakadardır. Çünkü bu takdirde 
Sovyetlerin elinde ve Beyazdeniz'e 
hakim bulunan Kandalaşka yarım
adasına hücum edilecek, bu su
retle Murmansk • Leningrad demir
yulu kesilecektir. Buradan aşağı 
inmek hem kolaylaşacak, hem de 
Sovyet - Fin müdafaa hattının ar
kasına düşülecektir. Eğer Almanlar, 
Murmansk yoliyle bir logiliz veya 
Amerikan yardımı olabileceğini 
tahmin ediyorlarsa, bunun da 
Önüne geçilecektir. 

Baltık harekatı 
F inlandiya vaziyetini hulasa 

ettıkten sonra gene u.rarla 
Baltık harekatı üzerinde duralım. 
Çünkü Almanlar buradaki taarruz
larını genişletmişlerdir. Buradaki 
Alman harekatı, bir yelpaze şek
linde açılmaktadır. Almanlar bir 
taraftan Baranovicze'ye doğru 
sarkarlarken, diğer taraftan da 

Yilno ve Oshmiani arasındaki Sov
yet hattını yarmışlar ve ilerlemiş
lerdir. Baranovicze'ye doğru ya
pılan harekatın ilk hedefi, şüphe· 
siz Minsk olamaktan daha ziyade 
Brest - Litovsk'tan o tarafa doğru 
ilerliyecek olan kuvvetlerle irti
batı temin etmek ve büyük bir 
sahayı bir cep içine almaktır. l3u 
plan tahakkuk ederse burada ade
ta bir daire kapanacaktır. Diğer 
taraftan Almanlar Vilno'yu aşmış
lardır. Sovyet tebliği Vilno ile 

Os.hmiani arasında bir gedik açıl
dıgım kabul etmekte, fakat kara 
kuvvetlerinin bu grupla ayni isti
kamette hareket yapan !Alman pi
yadesinin irtibatını kestiğini bil· 
dirmektedirler. Fakat eğer Stok
holm'den gelen telgrafın söylediği 
gibi, Kovno ve Vilno Almanların 
elinde ise, bu gedikte irtibatı ke
silen motörlü kuvvetlerin daha 
şimaldeki Almanlarla birleşmesi, 
ve irtibatı kesenleri esir etmesi 
ihtimal dahilindedir. 

Letonya kapılarında 
............. _ ·--

Gene bir Stokholm telgrafı, Al
manların Letonya'mn anahtarı 

telakki edilen Divinsk kalesine 
yaklaştıklarını bildirmektedir. Di
vinsk hemen Sovyetler Birliği -
Lityanya - Letonya hudutlarının 

birleştiği zaviyede Duna nehri ü
zerindedir. Almanlar bir taraftan 

Memel' den Kovno'nun şimalinde 
bulunan Şaulay'a tecavüz ettikle· 
rine g-ore Şaulay'ı muhafaza eden 
Sovyetleri Divinsk tarıkıyle arka
dan sormak, ve buradan Rigaya 
inmek teşebbüsündedirler. Bu plan 
tahakkuk ederse, Litvanya mese• 
lesi tamamiyle halledilmiş olabilir. 
Görülüyor ki, Divinsk'e kadar u
zanan Alman ilerleyişinin Finlan
diyadan cenuba yapılacak hare-
katla sıkı bir alakası vardır. Bu· 
gün, yarın bu hareketlerin hakiki
hedefleri hakkında kati maJOmat 
edinmemiz kabildir. Biraz daha 

t ki. harekata gelince, bu cenup a . 
Lvov ve Brodi iatikametınde ya• 

J kt d Sovyetler burada Al-
pı ma a ır. 

l bl·r yarma teşebbüsünde man arın 
/.JH11amı Dördüncüde/ 
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Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iki TÜRKÇE film bi~den gösterilecektir 

ı 

GÜLNAZ SULTAN filminim unutulmaz kahramanı 
IVAN MOJIKIN 

tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

HACIMURAT 
TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 

il 

Türk müziğinin en nefis parçalar ile süslenmiş ve şimdiye 
kadar yapılan Türkçe sözlü şarkılı /ilimlerin en güzeli 

Gülnaz Sul an 
Gördügıı buyük rağbet dolayısile bir kaç gün daha gösterile~ektir 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman emvalı satış ilanı 
Gayri mamul miktarı 

Cinsi Hacmi 
M3. D3 . Ster Kental Kilo 

Çam 124 000 
1 - Hatay Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudut• 

lan şarlrıamede yazılı Bülke devlet ormanından numaralan
mış (124) metremikap muadili adet çam ağacının ( 12 ) ay 
içerisinde çıkarılmak üzere 23/6/941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 8/7 /941 tarı hine müsadif salı günü saat 11 
de Or. Ç. Mü. binasında yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metremikabın muhammen be
deli (490) kuruştur. 

4 - Muvakkat temiaat 45 lira 57 kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan, Or. Ç. Mü. 
ile Or. Umum Mü. ve Dörtyol Or. B. şefliğinde görülebilir. 

6 - Teklif mektupları 8/ 7/ 941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

I - hu;lo.\11~.~.. ,; ____ 4 •• ı •.. OOQ_;ı,~ •• a .. hiPlihl.. helli 
olan gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (Bu ve-
sika köylülerden istenmez. 24 28-- 2- 6 937 

::::::: -:=. - - - - ___,: ~ 

Süveyşe mühim miktarda ı Bulgaristanda komünist 
harp malzemesi geldi tahrikatına karşı tedbirler 

N k · 7 ( ) y 1 ~ Snfy• '27 [ 3 , a. J - Zehinlo· 1 evyor ,t,. a. a - or n . 

T 1 t 
. . y · t , ı · ri karıştırmak için komiinı<tler t•· 

dakı muhabirinin bildirdiı\'ine gö · rafıııdJıı sarfedilen gayretler karşı· 
e egram gaze esıoın a,ıng on l 

sında hükiimet b37.ı tedbirler al· 
re, kiralama ve ödünç verru~ ka· 

A 'k el k 1 m ıştır . nunu mucibince ınerı a an sev 
edilmiş ol.rn külliyetli harp nıalıe- 1 Neşredilen bir e'llirname ile, 
mesi Süveyş'e gelmektedir. halk, aldığı bir haberi b•şka biri· 

Vaşiagton 27 (•. a) - Ford 
m•İe8Seıesi gibi ayda '2000 bom
bardıman tayyaresi im;ti edecek 
kudrette bır tayyare fobrikaso le
si'." edilmişhr. Bu fabrikanın tam 

ne nakletmeden evvel melfSuk olup 

olmadığını tahkik etmeğe ve res
men teyit edilmiyen haberleri ya· 
pan'"ı polise ihbua d•vet edil
mektedir. 

fa>liyette bulunduğu zaman 60.000 Yahudilere ait radyo ve tele. 

işçi kudanacağı ve Aın~rikanın ı fon aletleri müsadere olunacaktır. 
en büyiik tayyare fabrikası olaca· 
gı tahmin edilmektedir. 

Fransa'da enflas
yondan korkuluyor 

Lonclra 27 ( a. a. ] - Fransız 
IıududundJn bildiriliyor: 

Almanya tarafından, işgal mas · 

raflarının dltın veya yabanc ı döviz 

olarak te !iye edilmesi talebi Vişi· 
de Fransız-Alman işbirliğine ha-

raretle taraftar olaulor için müthiş 

bir darbe teşkil etmiştir. 

Bu talebe mukabil Almanlar 
tarafından yap1lan tiivİ7.ler amir:ıl 

Darla.nın vaziyetini güçleştirerek 
bdar ehemmiyetsizdir. 

Alman talebi, Alman banknot 
stoklnrın1n gittik~~ aıalmasından 

doğmuştur. F.an,ada enflasyondan 
ve Fran~ız dövizinin kiymetini kay
!,etme•inden korkulmaktadır. 

Dr .. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 

1 
Hastalarını Pazardan maada her gUn saat 

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

Harekat Baltık'ta 
inkişaf ediyor 
/Baştarafı Üçüncüde} 

bulunciukhrını söylemekte ve Lvov 
un ce-nubunda Pazenmi~\'i tekrar 

aldıklarını bildirmektedirler. Fakat 

Almanların bu yarma teşebbü•ü 
muvaffak olacak olursa, Lvov 
(Lemberg) şehrinin derhal düşme· 
•i ihtimal d.hilmdedir. Broni is· 
tiumetinde inkişaf eden harekıi· 

tın gene Sovvetleri arkadan sar
mak hedefini güttüğü ve Çerno· 
viç'ten yapılan haı ek atla ilti•ak 
peyda etmek olduğu söylenebilir. 
Sovyetler Çernoviç istikametinde-

ki Alman ilerlemesinin durdurul· 
dugunu bildirmişlerdir. Fakat Al· 
manlar burada haki~aten durmuş· 

lar mıdır, yoksa işğal ettikleri Be

sarabya mıntakasında ınevkileriui 

mi takviye etmektedirler? Böyle 

bir sual d.ıima varittir. Sözlerimizi 
hülisa ederek diyebiliriz ki, Al
manlar şimdiki halde yelpaze sis
temini tatbik etmekte ve karşı !a
rala arkadan kepçe vurmağa ça· 
lı~maktadırlar. Fakat bunlar bir 
hudut harekatı mı<lır? Sovyetler 
asıl müdafaayı daha geri de mi 
yapacaklardır; bunu şimdiki halde 
kestirmek kabil değildir. Hareki.
tın dünkü inkişaf tarzıodso anla

dı&-ımız bunlardır. 

---- ·~-----
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İLAN 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

r·yu-r-·-·-·-G1bl-·-Kuvvetıı1 
• • 1 - Adana Seyhan taş t 

köprüsü, Misis taş köprüsü, ı • 
Adana Karataş yolunun 45 t 
inci kilometresinde Aman Aman t 

Sözü boş değildir : 
Çapa Marka Müstahzaratı • 

• 
• • • 

Bu sözü teyil eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır 

Salep 
Tarcin 

' Kimyon 

ÇAKICI EFE 

karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
.Sofra tuzu 
Kırmızı Biber 

B u G Ü N Gazetesin.de YUksek Muharrir e. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •ifahi mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

A D R E S : Adana M e r k e z Oteli Albnda 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

• • • • • • 
•• • • • 
• 
• 
•' • • 
• 

• • 

ıi .................................................... i 
ı ı 

Sayın müdaviml~i~ yin~ ~v!l~e~uvvetli bir grog- i Pek Yakında ... Pek Yakında ... Pek Yakında i 
ram tertip ederek iki büyük film birden sunuyor ı i 

l ıı A ı 
Herkesin görmek istiyeceği bir film ASRI SiNEMA' : 

iLSE VERNER ve PAUL HART~A~N gibi iki büyük i nın ı 
artistin yarattıkları hissi ve muessır hır aşk romanı olan I f f 

IB AL· p ~ R El i :ıi ASFALT CADDEDE 1 
e0YUK UFA FiLMİ° ı 

// ı ı 
Şimdiye kadar TÜRKÇE /ilimlerininenbüyüğüengüzeli ı J J\1ll~{ 8J\H~Ç'.ESI ı 

ve binlerce dolara mal olan bu film sinemanın üç dahi artisti i ı 
D O U G L A S F. J. ı ı 

ı ı 

Ta~!.~l~~üy~kc b~rA~u~~~e yaratılan ~~~:ç~~~!LÜ i DÜNYANIN EN· MUAZZAM i 
Fedailer Alayı i şAHEseRiLE AçıLıvoR •• f Gunoadın 

Filminde Uç arkada,ın bin bir tUrlU mace
ralarını ve vatan severliğini göstermektedir 
PEK YAKINDA: 
Büyük UFA yıldızı ZARAH LEANDER'in 
en büyük filmi 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

ı ı 
ı ı : .................................................... .. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

IJ. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rilat Y AVEROCLU 

Ba.,ldığı yer : [ BUGÜN 1 
Matbaası- Adana 


