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Türk -Alman 
dostluk muahe

sinin tasdiki 
münasebetiyle .. 

y AZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebusu 

Ankara 25 

18 Haziranda Cumhuriyet· hü
kümetinin Almanya ile akdetmiş 
olduğu dostluk muahedeıi Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplan· 
tısında ruznameye alınarak müsta· 
cilen müzakere ve tasdik edildi. 
Bu münasebetle hariciye vekilimiz· 
le söz alan diğer hatiplerin beya· 
nah, Türkiyenin esasen pek vazıh 
olan harici siyasetini bir kere da· 
ha aydınlatmış ve Türk - Alml\n 
dostluk mu:ıhedesinin ruhundaki 
manayı tebarüz ettirmiştir. 

Lozan sulhundanberi takip et· 
tiğimiz siyaset, yurdda sulh, cihan· 
da sulh düstürüdür. Son yirmi yıl 
içinde imzaladığımız bütün muahe
deler hep bu düstiirden ilham al· 
mıştır. lnıriliılerle yapmış olduğu· 
muz ittifak dahi, memleketimizi 
harbe sürüklemek için değil, sulh 
içinde yaşatmak gayesiyle vaki 
olmuştur. Millet meclisinde bugün 
tasdik edilen Türk - Alman dost· 
luk muahedesi dahi, ayni meşru 

gayenin mahsulüdür. Dün takip et
mektekte olduğumuz siyasette hiç 
bir değişiklik olmamıştır. Türk-Al· 
man anlaşması, filen mevcut siyaseti· 
mize bir yenilik getirmiş değildir. 

Fakat dünyanın bu en buhranlı 
zamanlarında bu dostluk tezahürü, 
hiç şüphe yoktur ki, iki taraf için 
de büyük bir memnuniyetle karşı· 
lanmağı layık, kiymeti yüksek bir 
eserdir. . 

Muahedenin birinci maddesı, 
Türk ve Alman devletlerinin biri
birlerinin hudutlarına riayet ed~ 
ceklerini tasrih etmektedir. Bizim 
hiç kimsenin toprağında gözümüz 
olmadığı bütün cihanca malt\m· 
dur. Almanyanın da bizim hudut· 
larımıza riayet etmHini bizim mem
nuniyetle karşılayacağımızdan .k.i · 
min şüphesi ve teredd;idü olabılır. 
lşte anlaşmanın ruhu buradadır. 
Ve bizi böyle bir vnlaşmaya imza 
koymağa sevkedenin de bu oldu-
ğunda şüphe yoktur. 

Ôtedenberi hudutlarımıza va· 
ki olacak bir taarruzu silAbla defe 

deceğimizi ilan ettik. Ve bununiçin ba· 
zırlandık. Kuvvetliyiz, kahraman 
ordumuza her zaman olduğ'u gibi 
her zamandan ziyade güveniyoruz. 
Her anlaşmayı, bizi bu kararımı· 
>:ın tatbikına mecbur bırakmamak 
i"in hem kendimize, hem de bize 
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saldırmak ihtimali olanlara agır 
bir harp vaziyeti yükletmemek 

. için imzaladık. Almanya bizim hak· 
larımıza ve kararlarımıza hürmet 
etmekle kıymeti yüksek bir dost
luk eseri göstermiştir. 

Bizim bu dostluğu anlayup 

/Devamı ikincide/ 

Milli Şef 
Ekonomi ve art

t1rma kurumuna il
tifatta bulundular 

Ankara 28 [a.a.] - Ulusal eko 
nomi ve arttırma kurumu umumi 
heyetinin toplantısı münasebatile 
kongre adına başkan tarafından 
çekilen tazim • teline Milli Şef şu 
cevabı vermişlerdir: 

« Umumi heyetin asil duygu· 
larına çok teşekkür ederim. tDoğ
~uiu gtlndenberi seçkin hizmetle· 
rıle milletimizi memnun eden ku· 
rumunuza yeni muvaffakiyetler 
dilerim.» 

ismet İnönü 
• . Yine bu münasebetle, büyükle; 
rımıze çekilen tizim telgraflarına 
da B. M. Meclisi reisi Renda, baş
vekil Dr. Refik Saydam ve C. 
H Pat"· G ' r ısı enel sekreteri tarafın· 
dan izhar oluna h" . k n ıssıyata teşe -
kor ve yeni başa 1 • • • . , rı ar temennısını 
bıldıren cevaplar verilmiştir. 

lh~le kanununa muvakkat 
hır madde ilave ediliyor 

Ankara 28 ( H • . 
• · d ) ususı muhabı· 
rımız en - A tt . • r ırma, eksıltme 
ve ıhal~ kanununa muvakkat bir 
ınadde ıllvesi hakkında hUltQ t 
~ecliııe bir layiha takdim et=i~
tır. 

• 

Hitlerve 
Stalin 

şark cep-
hesinde 

iki taraf lideri ordu 
larının başında bu-
lunagor. 

Komünistliğe 
karşı haçlı 
sefer! 
Almanlar,Rusya
ya açtlan bu har
be bu mahiyeti 
vermeğe başladı 

- Radyo -
- gazetesi -

• Alma11yanın geçen pazar 
sahahı Rusya ile başladığı mu· 
harebeye tedricen Avrupanın 

komünistliğe karşı açtığı bir 
haçlı sefer (ehli1alip) muharebe 
leri şekli vermeğe başladığı iki 
gündenberi gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. 

Dün gelen Alman haberle· 
rinde Avrupanın Bolşe~ikliğe 
karşı mücadelesi şeklinde göste· 
rilen bu harbe Macaristan, Ru· 
manya, ltalya, Finla.ndiya ve 
Almanya iştirak etmiş bulunu· 
yorlar. Bu iştirak hakkında ve· 
rilen tafsilitta, Avrupanm Bol
şevikliğe karşı birleşerek müca• 
dele etmesi lizımgeldiği teba
rüz ettirilmektedir. 

Bu içten gelen birleşme az· 
mine cephe alan İngiltere ise 
komünistliğin müdafii olarak 
gösterilmektedir. Haçlılar müca 
delesine Hırvatistanın da iştirlk 
... tı ••• k :stec.liğ-i vcı IJu tıususta 

Almanyaya bugün müracaat et
tiği Berlindtm bildirilmektedir. 

• Londradan gelen bir habe 
re göre, Alman Führeri :.Hit· 
ler şark cephesine gitmiştir. Bul· 
gar radyosu ela Stalin'i~ Ukrar 
na cephesinde bulundugunu bıl· 
dirdiğine göre, tarihin e~ bü
ylk mücadelesi olan ?u m~ha· 
rebede her iki taraf lıderlerı or 
dularının başında bulunmak is: 
temişlerdir. 

• lngilterenin Moskova bü· 
yük elçisi Krips ile logiliz heye 
tinin bugün tayyare ile Moıko· 
vaya vardıklarını Sovyet radyo· 
ları bildirmiştir. lngilterenin Al· 
man-Sovyet mücadelesi ro netice· 
si olarak Rusyaya yardım ede· 
ce{Jini beyan eylediği ~malum· 
dur. . 

,Ancak bu yardımın bır as· 
keri ittifak halini alıp almıyaca
ğı henüz mevzu bahs değildir. 
lngilterenin Rusyaya takındığı 
tavır karşısında «Rusyayı düş· 
man tanımayız» :::deyişlerine gö
re Polonyalıların bir şeyler 
ümit ettikleri istidlal edilebilir. 
Haber verildiğine göre, bir Sov 
yet·lngiliz ittifakının vücut bul· 
ması için lngilterenin Rusyaya 
Sovyet işıali altındaki Polonya· 
nın ihyasını teklif edeceği ileri 

sürülmektedir. 

• Macaristanın da Almanya
nın yanında Rusyaya karşı har
be girdiği malumdur. Bu müna
ı ebetle Macar •>rdusu hakkında 
biraz malumat vermek faideli 
olur : 

Macrr ordusu 3 tuğaylı 9 
piyade kolordusu 2 süvari, 3 
motörlü tuğaydan ibarettir. 

Macar hava kuvvetleri 500 
ü harp tayyaresi olmak üzere 
bin tayyareden ibarettir. Ancak 
harp tayyarelerinin çoğu eski 
tiptir. 

Seferberlik ilin etmiş olan 
Macaristan 700·800 bin kişiyi 
şilih altına alabilir vaziyettedir. 
Yalnız, seferber edeceii bütün 
kuvvetleri Sovyetlere karşı kul. 
lanamaz. 

1 

Zira, Yugoslavyayı terkeden 
Alman kuvvetleri yerine muhafız 
vazifesi görecelı. 2 - 3 kolor· 
du ayırması lazımdır. Macaris· 
tan bugün Ruslara karşı Karpat· 

[Deoamı Üçüncüde/ 
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Sümerbank Umum Müdürünün beyanatı 
Banka geniş mik

yasta pamuk alacak 
Banka, Çukurova mıntakaaındaki te,kllltını tamamladı; 
mUstahsilin pamuğunu değer fiyatına mubayaa ve para· 
sını derhal ödemek için tedbirler alındı 

Sümerbank umumi müdürü B. Bürhan Zihni Sa• 
nus, refakatinde Sümerbank fabrikalar umumi işlet
me müdürü B. Bülend Büktaş ve Sümerbank pamuk
lu müessesesi müdür muavini Bay Müeyyet Keri· 
mol olduğu halde Hatay ile Çukurovanm başlıca 
pamuk istihsal mıntaklarında tedkikler yapmış ve 
şehrimize gelmiştir. 

yasta mubayaaya başlıyarak doğrudan doğruya müs· 
tahsilden takriben 1,000,000 kilo kütlü, 4,400,000 
kilo koza ve ceman 5,000,000 kilo kaba balya ha
linde klevland ve yerli pamuk mübayaa etmişti. 

Bu sene Çukurova mıntakaıındaki teşkilatımız 
t1tmamlanmış olup müstahsilden daha geniş mikyas· 
ta milbayaatta bulımacağız. Müstahsilin pamuğunu 
değer fiyatına almak ve parasını derhal ödemek 
için icap eden bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. 
Bu itibarla doğrudan doğruya çiftçiden mübayaat 
yapmak ve müstahsili korumak gayesi;ie Çukurova 
mıntakasında verlcsmis ol•n Si}'l'l""h.nl. ~ı- ı.:
........... •!'ı'us"c ııuuıııı x-eur~!nni "iınçıaen beK emek· 

B- Bürhan Zihni, son tedkik seyahati etrafında 
gazetemize şu izahatı vermiştir: 

«- Muhtelif pamuklu fabrikalarımızın pamuk 
ihtiyaçlarını değer fiyatına doğrudan doğruya müs· 
tahsilden mübayaa etmek gayesiyle faaliyete geçen 
uankamıı, 'yUlrnrovaaa pawy. • •• _ ... _ J __ • • .... 

kurmuş ve ilk defa olarak geçen sene. geniş mik· tedir. » 
=======================-============== 

Alman başkumandanlığı 

Bugün 
mühim bir --tebliğ 
neşredecek 

Alman tayyareleri 
Sovyet münakale 
yollaranı bomba
ladllar 

Berlin 28 ( A. A.) - Alın3n 
orduları başkumandanlığı bu gün· 
kü tebliğinde, Şark harp sahası~· 
da elde edilen büyük muvaffak•· 
yetlerin yarın fevkalade bir te~: 
ligle bildirileceğini ,haber verıne 

tedir. · dün 
Alman savaş tayyarelerı 

b" e al· gece lngiliz sularında ımay" l" 
tında g-iden bir kafileden yuk u 
6 ticaret gemisini batırmışlardır. 
Bu g-emilerin mecmu tonilatosu 
21500 dür. Diğer bir ticaret ge· 
miıide hasara uğratılmıştır. 

Diğer Alman savaş tayyare· 
leri lngiltere de tesisatı ve tay· 
yare meydanlarını bombardıınan 
etmiştir. . 

Berlin 28 ( A. A) - 27 Haıı· 
ran günü Alman tayyarecileri şark 
cephesinde münakale yoUarına 
ıiddetle taarru.zlctrda bulunmuı:a.~
dır. Alman tayyareleri yere sur.u· 
niircesine alçaktan uçarak ınübım 
demir yollarını bombardıman et· 
mişler, eşya trenlerini, asker nak· 
liyelerini ateşe vermişlerdir. 

Moskova 28 ( A. A) - Sov· 
yet istihbarat büroıu tebliğ ediyor: 

Dün gece Almanlar başlıca 
taarruzlarını Minsk ve Luck isti
kametinde Pinsk bataklıklarının şi· 
mal ve cenubunda yapmışlardır. 
Minsk' de mötörlü Sovyet kı taları 
ve topcuları düşman tank teşek· 
küllerine karşı şiddetli mukabil 
taarru:ılarda bulunmuşlardır. Bir 
çok tankı tahrip etmişler ve düş· 
mana ağır zayiat verdirmişlerdir. 
Luck mıntakaaında tank muhare-
beleri bütün gece devam etmiş ve 
hali da devam etmektedir. 

Lvov ile Luck ara1ında Ru. 
cephesini cenuba doğru yarmak 
için dü~manın yaptıiı bir çok te-

Sovget ve lngiliz l'adyolarına göre bombardıman 
edilen Romen petol kuyuları 

şebbüsler tardedilmiş ve ağır za
yiata uğratılmıştır. 

Besarabyada Prut sahiline yer 
leşm~~ isteyen düşmana Sovyet 
suvarileri taarruz etmişlerdir. 6 ncı 
Alman piyade alayı tamamile im· 
ha edilmiştir. Tuna lizerinde kıta
larımızın tarsin ettikleri yeni mev 
zılerde cereyan eden muharebe-

• lerde '200 den fazla Alman ve 
Rumen esir edilmiştir. 

Sovyet tayyareleri dün Şan
lay, Minsk mıntakalarında taarruz 
hareketleri yapmışlar ve düşman 
tank kollarına şiddetle hücum et
mişlardir. Bir çok tank tahrip 
olunmuştur. 

Bükreş : 28 [A.A,] - Ploesti 
Petrol şehrinin Sovyet tayyareleri 
tarafından bombardıman edildiğine 
dair Sovyet ve İngiliz radyolarının 
haberleri tekzip edilmektedir. Bu 
tehir üzerinde hiç bir tayyare uç
ınamış ve hiç bir bomba atılma. 
ınıştır. Hatta Almanya üzerinde 
dahi dün hiç bir Rus tayyaresi 
uçınamıştır. 

Stokholm : 28 [A.A.) - Fin· 
landiya kıtaları Aland adalarına 
çıkmıştır. Burada Nezaret için bu
lunan Sovyetler adadan kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. 

Berlin : 28 [ A.A.] - Hitler, 
bir av tayyare filosu kumandanını, 
26 Haziranda 40 ncı hava muzaf
feriyeti dolayısiyle Demirhaç nişa
nının defne dalını vermek sure· 
tiyle taltif etmiıtir. ı.Alman ordu· 
sunda bu nişanı alan 16 ıncı 
subaydır. 

Polonya, Sovyet
l erden ne 

bekliyor? 
Londra : 28 ( A. A. l - Pat 

ajansı, Polonya Başvekili general 
Sikorskinin son beyanatını tefsir 
eden bir yazısında şu eiheti teba
rüz ettirmekt.,dir : General Sikora
ki, Polonya · Sovyet münabetleri
nin normalleşmesi için esas şart 
olarak 1921 Riıa muahedesinin 
Moskova tarafından sarih surette 
tanınmasını açıkça ileri sürmüştür. 
Bu muahede, Bolşeviklerin, 17 
Eylöl 1939 da Polonya'ya arkadan 
hücum etmekle ve bilibara Po
lonya arazi~inden 175 bin kilo
metre murabbaı işgal eylemekle 
ihlal etmiş oldukları Polonya -
Sovyet hudutlarını tesbit otme~
tedir. Diğer şartı, Polonyalı esır 
ve menfilerin serbest bırakılması 
teşkil eylemektedir. Polonya efkirı
umumiyesi, Sovyetler Birliğinin 
Polonya'ya yapılan haksızlıkları 
hiç olmazsa hukuki ve manevi sa
hada tamir etmesini beklemek-

tedir. 

lngilizler Suriyede ilerle-
yişlerine devam ediyorlar 

Kahire : 28 [A.A.] - fngiliz 
Ortaşark tebliği : 

Suriyede mDttefik kuvvetler 
Şam, Humu• yolu boyunc~ Ş~mın 
, ali aarbisindc ve ıımalınde 

şım • d" 
ilori yQrüyDılorino devam o ıyor-

Almanor
dusu 240 
tOmenle 
çarpışıyor 

Alman kıta/arı Le
tonga baş şelı,.i olan 
Rigagı işgal ettilt11' 

Karadenizde 
bir RuS kruva
zör ·ü battı 

Mlnak mıntaka
sında Ruıtlar or
udlar1nı geri mev
zilere çeklyorlar 

-RADYO
Gazetesi _ 

• Son haberlere göre Alman
lar şark cephesinde 160 tümen
den fa7.la kuvvet toplamışlardır. 
Bu kuvvetllerc Bulgaristan ve 
Yugoslavyadan getirilmekte olan 
6-8 tümenlik Alman kuvvetleri 
de inzimam etmekte olduğuna 

göre yalnız Alman ordusu şark 
cephesinde 180 tiimendir. 25 
Rumen, 10 Fin, 15 Macar, 9 ltal· 
yan tümeni de bu kuvvetlere 
ilave edilirse müttefikler şark 
cephesinde Ruslara karşı vasati 
olarak 240 tümen ile muharebe 
etmektedirler. Eğer ihtiyaç olursa 
harekata daha 50-60 tümen iş· 
tirak ettirebilmeleri imkin da
hilindedir. 

lsveçten verilen bir habere 
göre Baltık devletleri toprak· 
larında harekat yapmakta olan 
Alman kıt'aları Letonyanın baş 
şehri olan Rigayı işga! .. ..'1!~}J· 

beri her iki ta;af tebliğlerinde 
henüz neşredilmediğinden bu 
haber ihtiyatla telakki olunabinr. 

Almanlara göre; Minsk böl · 
gesinde şiddetli muharebeler 
vermekte olan Alman zırhlı 
birliklerinin harekatı plan- muci· 
bince inkişaf ediyor. Rus tebliğ
leri bu bölgedeki Alman birlik
lerinin ileri hareketlerinin dur· 
durulduğunu bildirmekte ise de 

Rus kıtalarımn gerilerdeki mü
dafaa hatlarına çekildikleri işa· 
ret olunmaktadır. Anlaşılıyor ki 
Ruslar, üstün Alman kuvvetleri 
karşısında ordularm daha emin 
geri hatlara çekmek için ellerin· 
deki motörlü kuvvetlerle taar
ruzlara geçmişlerdir. 

• Dünkü Rus tebliği, Sov· 
yet Karadeniz filosunun Kös
tenceyi bombardıman ettiğini 
bildirmişti. 

Bir ltalyan tebliğ-ine göre 
ise, Köstence önlerinde Moa· 
kova adlı bir Kus kruvazörü 
mayına çarpmak suretiyle bat
mıştır. Moskova modern ve 
kıymetli bir torpido kruvazörtı 

idi. Ôyle zan ediyoruz ki böyle 
bir harekat için bu kadar kıy
metli bir g-eminin kaybedilmesi 
hiç de doğru değildir. 

GENERAL 
GAM LEN 
KAÇTI 

Ankara 28 ( Radyo gazetesi ) 
- Harbin bidayetinde lngfüz.Fran· 
siz ordıaları başkumandanlığını de 
rubde eden general Gamlen, Fran 
ıız hezimetinden ve mareşal p.,. 
teo'in iktidarı ele alışından sonra 
tevkif edilmişti. Bugün ö(renildi

ne göre, işgal edilmemiş bir yer· 
de mahpus bulunan general Gam· 

len kaçmaj'a muvaffak olmuştur. 
Fransa hükQmeti, generalin 

yakalanması için emirler vermiı 
tedbirler almıştır. · ----
lar Nelbük iftal edilmiltir. Mor· 
ke; ve •ahil mıntakalar:ıoda mev-
zii faaliyetler olaııqtur. . 

"b ""- Tobrukta vazıyet do-
Lı ya~ 

~· • tir Hudud mıotakaaında 
.11memıı • . . 
bazı devyriye faalıyotlerı vuku b'1l• 
mııftur, 
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Şanghay: korku 
içinde bir şehir! 

1 
1 Harp Notları 1 

Adanaotomatik Minsk. 
telefon tesisaiı de Rus 

Tesisat için Ulızım olan 

-Uzak Şarkın en bUyük- :=:=:=:=:=:=:==: • malzeme, ve aUit Maca
ristan a si p a r i ' edildi 

A nkara: [Hususi muhabirimizden] - j>osta telgraf ve telefon umum mü· 
dürlüğü, memlektte otomatik telefon tesisatı yapmak ve mevcut şebe

keleri tevsi etmek bakımından hazırladığı proje mucibince çalışmalarına 
devam etmektedir. 

çekilişi 
ve ı,ıek limanı 

Şangbay, dört taraftan elde 
•ilah her ihtimale karşı hazır bir 
vaziyette bekliyen Japon ordusu 
tarafından sıkı bir çenber içine 
alınmıştır. Şanghay, Çinin yalnız 
en büyük liman şehri değil, aynı 
zamanda Çin hyadutlarının sığı· 
nağı, egleoce ve safahat mer· 
kezidir. 

cevherlerini, altın bileziklerini zevk 
ve selahet uğruDR yok pahasına 
elden çıkarmışlardır. Çinli zengin
ler, bütün servetlerini kumar ma .. 
sasına atmışlardır. • 

Ellerinde para ve mücevher 
bulunduranlar panik ve heyecan 
günlerinde, zevk ve eğlenceye 
çılgıncasına atılırken, aç ve biiliç 
binlerce Çinli, çılgınca liatlerle 
çok fena pirinç satan dükkan· 
!arın önünde, mahşer gibi yığıl
mışlardı. 

Uzun zamandanberi Orta Çi· 
nin iyi pirinçleri, Japonyaya git
mektedir. Şanghay halkının şimdi 
harcadığı pirinç, Saygon pirinci
dir. Saygon pirinci hem cins iti
bariyle fena, h~m de çok paha
lıdır. 

Ayda 6, 7 lira ! · 

unutturacak afyonu satın almaları
nı temin edecek birkaç santim ka
labilirse onlara ne mutlnl 

Kumarhane bolluğu 

Şanghayda ve Chapei'de bütün 

kumarhaneler tıklım tıklım do
lu lur. Zenginler, aç ve çıplak se· 
filler gibi, .'çılgınca kumar oynu· 

yorlar. 

Şanghayın resmi borsasında, 
bütün tere!lü ve tenezzül rekorları 
kırılmaktadır. Bir aralık yüzde 180 
e çıkan bir tahvil, bir kaç dakika 
sonra yüzde 50 ye düşüyor. 

Hilen faaliyette bulunan otomatik tesisatlarına ilaveten Adana, Mer
sin, Kayseri, Afyon, Balıkesir, Bursa, Zonguldak, Adapazarı, Çekirge, 
Kozlu ve lzmitte otomatik telefon tesisatı yapmağa karar vermiş ve 
bunlara ait planları hazırlamıştır. Bu 11 mın'takada yapılacak telefon şe· 
bekeleri o mıntakanın ihtiyacını karşılıyacak bir halde bulunacaktır. Bu 
tesisler için lazım olan malzeme, aliit ve edevat Macaristan• sipariş 
edilmiştir. 

· Önümüzdeki aylar içinde bu şebekelere aid makinelerin memleketi
mize geleceği ve derhal faaliyete geçilerek şebekelerin en kısa bir za

manda tesisine çalışılacağı bildirilmiştir. 
Diğer taraftan lstanbul, Ankara telefon şebekesinin tevsii ve diğer 

vilaytlerden bazılarını bu şebekeye ithal etmek için lazım olan malzeme 
de lngiltereye sipariş edilmiştir. Bu malzemenin de gelmesine intizar 

olunmaktadır. 

Dün gelen 
telgraflar, 

Sovyet cephe
sinde Al m a n
ların ileri hare-

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK , _______ 

1
ketlerine devam 

ettiklerini bildirmektedir. Bunlara 

Şanghay, Uzak şarkın en bü
yük en işlek lim~nı, Çinin 

en çok nüfuslu ~ehridir. Milli Çin 
ordu!.rı bnlı so,;ak muharebeleri· 
ni müteakip burr.sını tahliye ede· 
rek çekildikten ~onra şehir halkı 
duimi bir korku içinde yaşıyor. 

Bu korku, neden ileri geliyor? p•· 
çavralara sarınarak ve bütün so
kak köşelerini dolduran binlerce 
dilenciden mi? Caddeleri bir arı 

Japon mıntakasında yeni bir 
oyun yeri açılmıştır. Japon maka· 
matı, bu yere rağbeti temin ettir
mek ıçın k~ndi mıntakalarında 
mevcut diğer oyun salonlarını ka· 
patmışlardır. Bir polis müfrezesi bu 
kumarhanenin önünde seyrüseferi 
temine memur edilmiştir. 

kovanı gibi dolduran, asabi ve şanghayda yaşayan Çinlilerden 

acul h.ılk kitlele.-inden mi?... Lir milyonu, ayda altı, yedi li-
Şanghay, dört taraftan elde radan fazla para kazanamaz. Her Şayet müşterilerin avdeti için 

dnümüzdeki ders yıllnda 
okutulacak gramer kitabı 

göre Almanlar, dün de yazdığı
mız gil>i, bilhassa Baltık cephe· 
sinde Leningrad istikametinde 
ilerlemişlerdir. Filhakika şimdiye 
kadar ne Vilno'nun, ne Kovno
nun ne de Divin•k'in alındığına 

dair Alman menbalarından hiç 
bir malumat gelmemiştir. Fakat 
hadiselerin seyrinden öyle anla· 
şılıyor ki Almanlar, gene evvel

emirde Baltık devletlerini Sov
yetler Birliğin'den ayırmak husu
sunda ciddi bir harekette bulun
maktadırlar. Bu hareketin ilk 
hedefi, Litvanya'yı, ve Letonya'yı 
arkada bırakarak, Riga'ya ulaş
mak olsa gerektir. Nitekim gayri 
resmi haberler, Almanya'nın bu 
istikamette hareketlerini bildir 
mektedir. 

silah her ihtimale karşı hazır bir sabah beynelmilel mıntakanın yaya araba yoksa kumarhane, kendi ara-
vaziyette bekliyen Japon ordusu kaldırımlarında açlıktan ölmüş İn· -balarını ve otomobillerini, müşteri-
taralından sıkı bir 1111..-:.,..:... _____ d ________ ;... ____ ;... ________ -; leri,evlerine götür 

çember içine I Şanghay a yaşı yan Çinlilerden bir milyonu ayda mek için emirle- Ankara 28 ( Hususi muhabirimizden ) Maarif vekaleti ortamektep 
türkçe öğretmenlerinin 1940-41 ders yılındaki gramer tedrisatının neti
celeri hakkında vekalete bir rapor vermelerini istemişti. Öğretmenler 
bu ders yılına ait gramer tedrisatı hakkındaki noktainazarlarını, bunun 
iyi veya fena taraflarını bir rapor halinde vekalete tevdi etmeğe başla 
mışlardır. Bu raporlar tasnii edilmektedir. ' 

alınmıştır. 6 - 7 liradan fazla kazanamaz. Her sabah beynelmilel rine tahsis eder, 

Şanghay, Çi- mıntakanın yaya kaldırımlarında açlıktan ölmüş insan- hatta onlara be-

Minsk civarında 

nin yalnız en bü- Zarın cesedlerine rastlanır. deva içki ve ye-
yük liman şehri ~ mek de verir.Her 

Dün gece sabaha karşı ge-
len telgraflar, Sovyetlerin 

Şaulay mıntakasında başka mev
ziler aldıklarını bildirmiştir. De
mek burada bir geri ç.ekilme ha
disesi vardır. Ayrıca Sovyet teb
liği Minsk mıntakasında şiddetli 
muharebeler olduğunu haber ver· • 
mektedir. Minsk, Polonya'nın 

taksimi dışında, Sovyetler Birli· 
ğinin eski hududu dahilinde bu
lunmaktadır. Bu tebliğe göre, 
demek Sovyetler, Polonya'nın 
taksiminden sonra elde ettikleri 
kısımdan çekilmişler, ve eski top
raklarına gelmişlerdir. Bu haber· 
lere göre, Branovicza mıntaka

sında cereyan eden muharebe
lerin Almanların lehine olduğunu 
istihraç etmek kabildir. Sovyet· 
!er Minsk civarında muharebeler 
olduğunu söyliyerek, buraya ka· 
dar çekildiklerini zımnen itiraf 
etmektedirler. Bu, Vilno'nun Kov
no'nun, ve Grodno'nun düşmü1 

olduğunu da aşağı yukarı söyle
mek demektir. 

değil, ayni zamanda Çin haydut- sanların cesetlerine raslanır. 1 sabah Çin gazeteleri,oyundan son· 
!arının sığınağı, eğlence ve Şanghay halkının yarısı can ra intihar edenlerin listelerini neşr· 

sefahat merkeı idir. çekişiyor, diğer yarısı eğleniyor. ederler. ! 
Önümüzdeki ders yılında gramer ve alelumum Türkçe tedrisatına 

verilecek veçheyi tespit etmek ve okutulacak · gramer kitabı hazırla
mak üzere temmuz nihayetinde mütehassıs zevattan mürekkep bir be. 
yet Ankaraya davet olunacaktır. Vekalet bu işin hazırlıklarile meşgul 
bulunmaktadır. 

Şehri dört taraftan çevirmiş Şanghayda denebilir ki sefalet bile 

olan Japon askerleri bugün Şang- ihtikar yapıyor. 

Ftansı:ı mıntakası civarında, 

Fransız tankları nöbet beklerler. 

Beynelmilel mıotakanın merkezinde haya girmek için bir bahane beki- Şanghayda Chapei'de seyyar 
liyorlar. sarraflar vardır. Bu seyyar sarrafla· 

Şangbay, dilencisi bol bir şe- rın küçük kasaları önünde ecnebi 
bir olmakla beraber altının oluk o· kambiyoları, halkın yegane gıdası 

Amerikan silihendazları devriye 
gezerler. Bir lngiliz gönüllü mü!- B. Hilmi Uran Bu gUnkU maç 

Şehrimize gelen Mersin idman 
yurdu ile Milli mensucat genç
lik kulüpleri futbol takımları bu: 
gün stadyomda karşılaşacaklardır. 
Ayrıca Mersin beden terbiyesi mü· 
""'ll""'fleri ile Slf"l:h .. im17 heden ter· 
biyesi milkellefleri arasında da at-

luk aktığı bir yerdir. pirinç üzerinde bava oyunları oy-
rezesi, her tarafta polisin kifayet
sizliğini telafiye çalışır. 

Cumhuriyet Halk Partisi gru

pu reis vekili ve mebusumuz Bay 

Hilmi Uran şehrimize gelmişlerdir. 
Hoş geldiniz deriz. 

Dört seneden beri harp ateş· 

!eri içinde çalkanan, kasıp kavrulan 

\erce Çi'nli, hep ':ja-li'glıafd'Sf\l\ .. \ıİIŞ 
!ardır. 

Şanghayın kahvehaneleri, çay-

hanleri tıklım tıklım çinli bir halk 
ile doludur. Bu Çinli dolu yerlerde 
dolaşma bir Avrupalı için imkan· 

sızdır. 
Tramvaylar işlerken. ansızın 

durdukları. halkın birbirine girdiği, 
şapkalaırın havalandığı görülür. 
Bu karışıklık esnasında keskin bir 
silah sesi, feryadlar duyulur ve 
yüzü, ırözü kanlar içinde bir ada
mın yere yıkıldığı görülür. Vuru
lan adam tramvay biletçi•idir. Av· 
rupalılar, omuz silkerek geçerler, 
halk kaçışır. Terörizm yalnız 

umumi nakil vasıtalarında cari 
değildir. Bir ay içinde on bir ci
nayat, 8 katil teşebbüsü vuku bul
muş. ıkı bomba atılmış, bombalar
dan bir kışı ölmüş, l 9 kişi de ya
ralannnştır. 

Şantajlar, adam kaçırmalar, 

sirkatler bu hesaptan hariçtir. 
Şanııhay belediye reisi, katledilmiş, 
Şangoaydaki Fransız mıntakası po
lis şefi, mitralyöz tabancalariyle 
m;icehhez altı meçlıul şahsın te

cavliziioe uğramıştır .. 
Şanghay, bir ay içinde üç pa· 

nik geı;irmiştir : 
1 - Üçlü paktın imzalandığı, 

'.l - Şanghaydaki Amerikan ka· 
dın ve çocuklarının tahliyesine 
başlandığı, 3 - Şangbay Belediye 
reisinin öldürüldüğü gün. 

Her liç defa•ında1 şehre müt
hiş bir korku ~e heyecan dalgası 
çökmli>. Beya:ı Ruslar, mülteci 
Almanl.>r, bütün dünya polisleri 
tarafından aranan dolandırıcılar, 

Amerikalı iş adamları, Çinli ban
kerler, yerli halk, facianın patlak 
vermesine intizaren saklanacak 
delik aramışlardır. 

Sef ah et ve eğlence yerleri 

Halkrn bu korkusunu dağıt
mak ve avutmak için şe .. 

birde mutad sefahet ve zevk eğ
lencelerine hız verilmiştir . 

Ş.rnırhayı dolduran bu yüz 
binlerce vatansız, büyük felaket 
günlerini arifesine his bir isti
cal ve cömerdlikle sefahete ve 
ağlencelere atılmışlar, yarın veya· 
but daha öbür gün elden gidecek 
korkusiyle, paralarını harcamış· 

lardır. 
Kadınlar, bir adamın bir ayda 

kazanabileceği parayı, bir tek şap
kaya vermişler, beyaz, melez ve 
1&rı renkli kadınlar, kıymetli mü-

nanır. 

o~ frank vermek Bununla beraber, tehdit altın· suretiyle va· 
de ib l 00 Amerikan doları satın 
_ .... -........ • ... , .... u ....... - .. ••••• -- --· 

raflar bir nevi seyyar borsa vazi
fesini görürler. Yüz dolar, muaz
zam bir servet sayılır. 

da bulunan Şanghay şehrinde, Ja-,.. ----- - - ·- ..... 
günden güne artıyor. H&ki elbise- Bursa'da yüzme 
ler giymiş sarı renkli kısa boylu 

insanlar, danseden Avrupalılara, 

afyon çeken Çinlilere bakıyorlar. 

kursu letizm musabakala.rı yapılacaktır. 

k~rtuluş Bir çok zavallılar, kazanmak 
hırsiyle, avuçlarındaki son geçinme 

paralarını da kaybederler. Eğer 
ellerinde felaketlerini kendilerine 

Herkes korkudan ve heyecan· 
dan titriyor, onlar ise 1t1ünasip sa· 
atin gelmesini bekliyorlar. 

Bur5', (a a) - Dün burada 

Çekirgedeki ytizme havuzunda be

den terbiyesi genel direktörlüğü·· 

nün tertip ettiği yüzme kursu va

lini'n bir hitabesiyle açılmıştır. 

Kursa 25 bölge sporcusu iştirak 

etmektedir. Açılış merasimi dola· 

yısile mıılıtelil yüzme, atlama ve 

su topu gösterileri yapılmıştır. 

Kurs 20 temmuza kadar devam 

edecektir. 

lzmit'in 
yıld6nümu 

lzmit ( Hususi) - Bugün lz
mit'in düşman işgalinden kurtulu
şunun yıldönümüdür. lzmitliler bu
gün bu mutlu günü tezahürle kut
lamışlardır. 

Türk - Alman dost· 
luk muahedesinin 

tasdiki 
- Baştarafı Birincide -

anlaşmalarımıza şamil olduğunu 

söylemesi sarahattan hoşlanan 

Türk diplomatlarına pek ziyade 

yakışan bir ifacle tarzı olmuştur. 

Filhakika Türk Alman an !aşması, 

lngiliılerle mevcut ittifakımıza zer 
re kadar halel getirmemiştir. 

Baltık sahilinde 
Evvelki günü gelen haber-

takdir etcıemiz kadar tabii ne ola· 
bilir. Bu itibarla Türk-Alman dost-

luk muahedesi, iki tarafın yekdiğe· 
Türkiye cüınhuriyeti hükOme. 

tinin akdettiği her anlaşmanın he· 
deli, milli hudut ve menfaatlerimi 

Türkiye bisiklet birincisi 

Düşman işgali altında uzun 
ve acı seneler geçirdikten sonr:ı 
nihayet müstakil Türkiye'nin hür 
havasını 18 sene evvel tekrar te
neffüs etmiye başlıyan lımitlilerin 
bayramını candan kutlarız. 

Evlenme töreni 

lere göre dün tahmin et
tiğimiz harekat planının tahak
kuk etmekte olduğunu görmek
teyiz. Bu plan evvelemirde doğ
rudan ·doğruya, Baltık'ın ayrıl· 

masıdır. Dünkü haberlere göre, 
Vilno ile Oshmanı arasındaki 

rine karşı gösterdiği anlayış zihni- Memleketimizin yetiştirdiği 
yetinin parlak bir delilidir. Harici· 
ye vekilimiz Saracoğlunun, meclis
teki beyanatında iki devletin mev 
cut mualıedelerinin mahluziyeti 
kaydi ihtirazisinin başta lngiliz it
tifakı olmak üzere, bütün mevcut 

zi temin etmektir. lngilizlerle itti· 
!akımız bunun içindi. Almanlarla 
dostluğumuz keza bunun içindir. 
Ve işte yine bunun içindir ki lngi
liz ittifakı Alman dostluğu ile mü 
tearız teşkil etmemiştir. 

Haıiranın 22 sinde Halayda 
Türkiye bisiklet biricnilikleri yapıl· 

dığını ve Eskişehir Demirspor ku· 
lübüne mensup Ali'nin birinciliği 

kazandığını yazmıştık. Öğrendiği

n1ize göre, Ali, Adanamızın yetiş

tirdiği kıymetli sporcularımızdandır. 

gençlerimizden diş doktoru Feride 
taşkın ile doktor Bedri Görgü
nün evlenme törenleri dün Halk· 
evinde kalabalık bir davetli hu
zurunda icra edilmiştir. Gençleri· 
mize meısut olmalarını dileriz. 

Alman ilerleyişinin 

(De11amı 
Kovno'dan 

üçüncüde) 

KALDIRIMLARIN il \ ROMAN: 66 1 
~============:============================-==== YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

Takılıdır, ve bu bir yığın insan, kö
pekler gibi, burada liihzenin içinde bo· 
ğulacaktır. (Hergün birer parça ölen za
vallılara, bir anda gelecek bu ölüm çok 
daha insancadır elbet!) 

Odanın hir tarafında camlı bir böl· 
me ... Kırık, bulanık camların arkasından, 
hasırlara serilmiş serseriler size, yabancı, 
ürkek gözlerle bakarlar. 

Duvarlarında; boya kutusuna rastgele 

daldırılmış bir işaret parmağının çizdiği 

insan ve gemi resimleri; kimi düzgün , kimi 
kargacık burgacık yazılar görülür. lğri büğ
rü satırlarında «Hakikat, zincirlerle bağla
nıp zindanlara atılsa bile bir gün yeryü
züne çıkar!» diyen ser.eri lilezofun der

cii nedir? 

Kimi okumuş, kimi okumamış; kimi 
şair, kimi filezof, kimi sabıkalı, hırsız eli, 
kanlı; kimi sabıkasız, temiz bu bir yığın 
insan arasında on , on üç ya.şiarında kör
pe serseriler de görürsünüz. Bugün bü. 
yüklerinin hayvanca arzularını yerine ge
tirmeğe yarayan, cemiyetin benimseme· 

diği ye~siz yurtauz küçükler, yarının kor
kunç bırer hırsızı, birer canisidirler. Ce
miyet, uğra~mağa, okutmağa üşendiği bu 
küçük serseriler için yarın hapishaneler 
açmak zorluğuna katlanacaktır. 

Bir an gelir ki; demir kepenkleri 

sım'1kı kapalı şu odaların çoğu bugün 

masum, yarın tehlikeli sekenesini benim. 
semiyen cemiyetin onları niçin yok etme

ği düşünmediğine şaşarsınız. 

Dönemeçli merdivenin sonundaki ka
pıyı iliniz. Burada da, bir ufak kapı ile 
biribirine geçen iki oda vardır. ikisi de 

doludur. 
Kalabalık köşeye yaklaşan on ya. 

şındaki ölü benizli yumurcağı, gırtlağı 
boğumlu, uzun suratlı, sarı seyrek sakallı 
delikanlı, 

- Hişttl 
Diye haykırarak kovalıyor. Kış baş

langıcında şaşkın sinekler vardır. Rast. 
geldikler yere düşerler. Yapışıp kalmak 
isterler. Kollarınızı havalandırır, kışlar
sınız. Aynı şaşkınlık içerisinde, sessizce 

uzaklaşırlar. 
Eroinin sersemlettiği, gözleri ufalmış, 

bitkin kılıklı •erseriler, kış başlangıcın
daki şaşkın sineklere pek benzerler. Göl
ge gibi dolaşırlar. Kışladınız mı, vık de

meden uzaklaşırlar ... 

Harplerin, Galatayı dolduran serseri
leri ayıkladığı çok görülmüş. Niçin ? 

Serseriler gerçekten mi fedakardırla? Bu 
bir vatanseverlik neticesi midir? Zaıınetmi-

yorum: Körükörüne atıldıkları harpleri. 
ölüme giden en kestirme yol olduğu için 
herşeyden iistün tutuyorlardı belkide .. 

Girit hanı... Yersiz yurtsus her in
san gibi, bana da bir kovuk oldu. Kı~ın 
ayazlı geceleri, bu eski, taş binanın ça· 
tısı altında, on kuruş mukabilinde, ben 
de barınıyordum. 

• 
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Girit hanı ... Burası ne garip insanla
rın kaynaştığı bir yerdir!... Diinyanın en 
bayağı, en sefil insanile ancak burada 
karşılaşılır. Ve, insanların en iyisine an
cak burada rastlanır. Şu, demir kepenkli 
pencerenin dibine çömelerek, etrafındaki 

genç serserilerle açık saçık konuşan si
yah fötrü kulaklarına geçmiş, kalkık bu

runlu, gözleri şaşı, sivri suratlı herifi 
tanıyorum: Adına «Babuk Kamil» diyor

lar. Oğlan komisyoncusudur. Kandırdığı 
ve kötü yola sürüklediği genç serserile
rin sayısı belli değil. O, senelerdenberi 
bu işten geçinir. Onu görünce kıpkırmızı 
kesilen, ecel teri döken ve fellek fellek ka
çan şu küçük serserinin hikayesini biliyo• 
rum. Zavallı çocuk, tenha bir gecede, 

hıçkırıklarla ağlıyarak kendisi anlattı: 

Kız Cemil, ne asıl anasını, ne asıl 

babasını taoıyor Kıranta bir adamın ev
latlığıdır. Kıranta adamı sahiden bir ba
ba, onun genç karısını sahiden bir ana 
biliyor. Seneler böyle geçiyor. Dünkü kü
çük Cemil artık ondördündedir. Gelişmiş, 
güzelleşmiştir.. Günün birinde, intiyar 
kocanın tatmin edemediği Hanımefendi, 
burnunun ucundaki güzel evlitlığile avun
mak istiyor. ihtiyar, işin farkına varmak
ta gecikmiyor. Cemil, koğuluyor. 

O, artık sokaktadır. Ne anası, ne 
babası, ne de bir kimsesi vardır. Sürün· 
ıne başlıyor. 

Tali bir gün karşısına Kamil'i çıka· 

rıyor. Ahbaplık az zamanda ilerliyor. Çok 
kere beraber yiyorlar; beraber geziyor
lar. Kamil ona paralar veriyor. Sinemaya, 
tiyatroya gidiliyor. Küçük Cemil'in, onun 
hakkında verdiği hüküm bu: Kamil, dtin· 
yanın en yiğit delikanlısıdır. 

Nihayet bir gün, Cemil, istemiye is
temiye götürüldüğü bir birahanede, dost• 
luğun asıl sebebini anlıyor. Fakat ,iş işten 
geçmiştir. 

O geceyi, Galatanın en sarpa, göze 
görünmez yerindeki pis bir otelin karan· 
lık, ayak kokulu odasında geçiriyorlar. 

[ Devamı var ] 
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Ametikanınyeı;f 
harp gemileri 

Evvelden hazırlanmış 
müdafaa mevzilerine 

doğru 

3 

insk'de Rus 
çekilişi 

11 - 1,250,000 tonluk 
755 harp gemisi
nin intası bitiril
miş bulunuyor 

·Rus 
Sovyet elçisi 

hala Helsinkide 

( Baştaraf ı ikincide) 
ilerliyen kuvvetlerle iltisak peyda 
ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bun· 
ların Şaulay'dan ilerliyen kuvvet· 
lerle birleştikleri görülüyor. Bu 
takdirde Almanların, Litvanya me
selesini halletmiş oldukları kendi
liğinden tezahür eder. Bu harekii
tın en mühim ·manası, baltık'taki 

Sovyet deniz kuvvetlerini üssüz bı
rakmak olsa gerektir. ~yrıca bir 
kol Leningrad istikametinde .,de 
ilerliyecek ve burada Mannerheim 
kuvvetleriyle birleşecektir. 

Karanfil deste, deste 
Beni annemden iste 
Eğer annem vermezse 
Ulu mevlamdan iste 
Arabamın tekeri 
Arslan Sittikem 
Bergamanın şekeri,, 

* * * 
Bahçelerde idrişah 
Boyu uzun, kendi şah . 
iki gönül bir olsa 
Ayıramaz padişah 
Arabamın tekeri 
Fındık Sittikem 
Bergamanın şekeri 

* * * 

Boşalıp dolacaksın 

Sararıp solacaksın 

Ben falcıya baktırdım 
Sen benim olacaksın 
Arabamın tekeri 
Arslan Sittikem 
Bergamanın şekeri 

* * * 
Oooh; çekelim. Artık hicap 

perdesi kalktı; öpüşen öpüşene .. 
- Amanin sen neymişin yav

rını l.; işte hincik aradığım erkeğe 
buldum .. 

- Ya sen neymişin Emine 1 
Nihayet ben de eşime kavuştum." 

- Allah aşkına fur bir oyun 
havası., Coştum. Amma tezeneyi 
'• mızrabı ,, sert fur ..• 

- Yaşşa arslanım. 
Kuyucu Kızı o şahane enda

mile kalktı. Çıplak ayaklarına ök
çeli terliklerini geçirdi. Hangi ha· 
vayı çalacağımı bilmediği için göz
lerini bana dikti " Dağlı ,, ya 
başladım: 

Tara tırayla lııın taram .. 
Ben •söylerken o, bu oyuna 

mahsus zeybek edasile geziniyor; 
güfte biter bitmez parmaklarını 
şaklata şı:klata öyle oynuyordu ki 
değme zeybek yanında halt etsin. 

Kendimi metetmek gibi olma
sın, bağlamayı iyi çalardıı::.1. Hava
nın adım yerlerinde mızrabı kıra
sıya vurdukça Koyucu Kızı coşu
yor, o coştukça da el çırpan di. 
ğer hanımcıklar hep bir ağızdan: 

- Es teeeel .. 
Diye bağırıyorlardı. 
Kuyucu Kızı otururken Şerife

yi kaldırdı; Şerife otururken Ur· 
kuşu meydana getirdi. Nihayet o 
da Mahmureyi ortaya çekti. 

Mehmore hanım malum: Hem 
şişman, hem topal !. Şimdi buna 
hangi havayı çalmdı? Sordum; 

- Hangi havayı istersin Mah· 
mure? 

- Belenbaşıyı fur 1 .. 
Zımbırdadık. Bunda da güfte 

vardır. Oynayan evvela söyler, 
sonra oynar. Aldı Mahmure, baka
lım ne dedi; 

Çandırmalar durdular 
OsmaJ!a pusu kurdular 
Aslan Osman geçerken 
Kahbelikle vurdular. 
Başında şal Osmanım 
Yanağı al Osmanım.,, 
Arkasından ışimdiki adını bil-

miyorum - " Zaviyei münferice 
" halindeki sağ bacağını kaldırarak, 

çiviye havan eli vurur gibi, tah
taya vurduktan sonra sol bacağını 
ileriye atmak suretile kıvırtmağa . 
başladı.. • 

Yavuz kısrak solur mu 
Süzgüye ayran konur mu 
Osmanlının sözüne 
Hiç inanmak olur mu 
Başında şal Osmanım 
Yan ağı al Osmanım 

. • .Karı oynuyor; oynuyor amma 
ıçımızde hapsett'.. . k hk h . • ıgımız ·a a anın 
t~zy~kınden patlıyacağız. Gül, bir 
turlu; gülme elde d • ·ı , egı .. 

Nalbant alımı nalladı 
Nallara çekiç salladı 
Osman vuruldu diye 
Belenbaşı ağladı 
Başında şal Osmanım 
Cümle alem ağladı 
yanağı al Osmanım ... 
Key'f ı 1 yo unda amma karyola 

muttasıl ş'ş• G" 'k' 1 •yor. oz kapaklarıma 
1 ışer kişi bağd k 
la "b" A aş urup oturmuş-

r gı ı" rkadaşlara d'kk t d'
yorum, benim gibi d ·ı·ıı a Ke lı 
kı egı er. a -

p yatmalıyım. Şu yanımda t • 
ran Kuyucu Kızı.. o u 

Fakat sofra sahibi İz 
Dayan!.. Y dedik a .. 

Hay köpoğl k .. . . 
likte et m . u arı; •kıncı bin-

ezesıne başlamış. A a. ı-
dan muttasıl şiş kebab • ş g 
Ô l ı yagıyor. 

Y e ya; mademki şair " y k 
bab • b e e-

1 ıç şııra ı,, demiş; şarap şürp· 

ten geldiğine, rakı da meşrubattan. 
olduğuna göre işte kebab, iç !.. 

- Gönlün oldu mu Kuyucu 
Kızı? .. 

- Teşekkür ederim. 
- Şimdi de hemen şuracıkta 

senin için düzdüğüm şarkıyı dinle. 
- Benim üstüme türkü mü 

çıkardın?. 
Evet .. 

- Ne zaman?. 
- içime şimdi doğdu anacı· 

ğım, ilk defo sana söyliyeceğim. 
K\lyucu Kızı merakla yüz\ime 

bakmağa başladı, Ben de az bu· 
çuk tahrifle sıınki güfte, beste be
nimmiş gibi şu türküyü savuru· 
verdim: 

Bir gemim var adalarda yas-
lanır 

Yağmur yağar yelkenleri ıı· 
}anır 

Bir gün olur deli gönül us· 
laııır 

Ağlama Eminem yoldan gel
dim yorgunum 

On beş gündür ciğerimden 
vurgunum 

Ana .. Emine ağlıyor; 
- Abam ağlıyor. 

Diye kızlar da ağlıyor .. 
Hemen boynuna sarılırsın, fır· 

sat bu fırsattır. 
- Eminemmm, canım Emi· 

nem sus .. Sen ağladıkça ciğerim 
hOn oluyor. 

Dersin; pantalonun cebinden 
mendili çıkararak gözlerini siler, 
bu sırada, şefkat taşkınlığı öper 
de öpersin. 

- Bu türkü bana mı? 
- Sana Emine .. , 
- Tezeneyi fur, bir daha çal. 
Fasıl tamam; çal, ağlasın; ağ

lasın çal... Hani istibdad devrinde 
Çal kazası malmüdürüne sormuş
lar: 

Para çalmışsın, neden çal-
dııı? 

Efendim; Çal malmüdürü, 
çal malmüdürü. dediler; çaldım. 

Cevabını vermiş. Onun gibi., · 
Vay imanı yok hatun, üçün

cü çalışta güftesini de, bestesini 
de benimle beraber aynen tekrar· 
lamaz mı? 

* * * Şu Anadolu çocukları h:ıki· 
katen hayrete şayan zekaya sahip· 
tirler. Hiçbir şey bilmiyormuş gi
bi görünen köylü o kadar şeyler 
bilir ki harimine girip onu dinle· 
diğiniz zaman şaşar, kalırsınız, 

O, yabancı tuttuğuna karşı 
abdal görünür. Fakat zeki bah· 
sinde hiç birimiz koylümüzün ka
bına varamayız. Bizim kafalarımız 
bir hayli malayaniyatla dolmuş, 
beynimizin birçok kırışıklıkları lü
zumsus hırdzıvatln doldurulmuştur. 

/Devamı var} 
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Vaşington 28 (a.a) - Ame· 
rika bahriyesi, geçen senenin ba 
şındanberi 7 milyar 234 [milyon
dolarlarlık sipariş vermiştir. 

Şimdiye kadar 755 . geminin 
inşası bitmiştir. Bunlardan 378 si 
harp gemisidir ve ·tonilatolarının 
mecmuu 1,250,000 tondur. 154 ü 
yardımcı gemidir. 150 si mayn' 
144 devriye ve 35 şi de sair ge 
milerdir. 

Vaşington 28 [a.a] - Bah. 
riye nezareti seyrisefain şubesi 
reisi kontramiral Mintiz, perşem· 
be günü ayan meclisi bahriye en
e ümeninde beyanatta bulunara~ 
kongre milli menfaatlerin tehlike 
de [bulunduğuna karar verdiği 
takdirde, Amerikan donanmasının 
taahhüt devrelerini bitiren [deniz 
erlerini terhis etmemek salahiye. 
tini meclisten talep ettiğini ~öyle
miş ve bu husunstaki kanun pro
jesinin süratle tastikini istemiş 
ve rlemi~tir ki: 

« Amerikan donanmasının 
genişlemesi karşısında deniz eri
ne şiddetle ihtiyaç vardır. » 

Encümen azalarından biri iti 
raz ederek deniz erlerinin taah· 
hül ettikleri altı seneden fazla 
hizmetlere alıkonulmalarının •rnu. 
kavele mefhumuna mugayir bir 
hareket teşkil edeceğini söyle
miştir. 

Kontramiral Minitz şu ceva. 
bı vermiştir: 

« Devletin menf aatlari icap 
ettirdiği takdirde, resmi mukave. 
lelerle tayin edilen taahhütler 
bile ihmal edilecek kadar vazi
yet naziktir.» 

Vaşington 28 (a.a) - Müda· 
fa fabrikası korporasyonu, Mic· 
hig:m' da 47 milyon dolara l çıka· 
cak bir tayyare fabrikasının inşa 
edileceğini bildirmiştir. Bu fabri
kayı Ford kumpanyası işletecek
tir. 

Haber alındığına göre, Ame 
rika ordusu proğramının mühim 
bir .<ısmını bu fabrika yapacak 
ve ayda beş yiiz tayyarenin imali 
vaııtalarını temin eyleyecektir. 

Türk · Alman paktı 
Berlin 28 (a. a) - Alman si

yasi mahafili Türkiye Hariciye 

Vekili Saraçoğlu'nun Büyük Mil

let Meclisindeki beyanatını dosta

ne bir tarzda bahis mevzuu eyle· 
mektt'dir. 

Saliihiyetli mahfiller bu beya

natı tamamiyle tasvip ediyorlar. 

Bilhassa Türk - Alman dostluğuna 

ve münasebetlerin iyileştirilmesi 

için Hitler'in vaki teşebbüsüne a· 
it kısımlar ehemmiyetle kaydedil· 
mektcdir. 

Matbuat Saraçoğlu'nun beya· 
natının mühim kısımlarını neşret· 
mektedir. 

Resmen bildirildiğine göre 
muahede Berlin'de 1 temmuzda 
tasdik edilecektir. 

ordusu 
çekiliyor 

Bir Sovyet fır
kası imha edildi 

Minskde Alman hücu
mu tardolundu; bir 
Alman generalı esir 
d Üş t Ü 

Moskova 28 (a.a) - Kızılor
du tebliği: 

Sovyet kıtalnrı Şole, Vilna ve 
Baranoviç bölgelerinde evvelden 
hazırlanmış müdafaa mevzilerine 
doğru çekilme hareketine devam 
etmişlerdir. Bu çekilme hareketi 
esnasında da muharebeler verilmiş· 
tir. Kıtalarımız şiddetli muharebe
leri icabettiren harekata i'İrişmiş· 
lerdir. Bazı bölgelerde kıtalarımız 
mukabil hücumlarda bulunarak 
düşmanı ağır bir hezimete uğrat
mışlardır. 

Luck mıntakasında 27 Haziran günü 
şiddetli muharebeler cereyan etmiştir. 
Bu mıntaknda düşman mevzile
rimizi yarmak mnksadiyle ehemmi
yetli tank teşekküllerini mohrebe 
meydanına sürmüştür. 

Fakat bütün bu teşebbüsler 
kıtalarımız tarafından düşmana ağır 

zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. 
Çarpışmalar esnasında pek çok 
esir alınmış ve fazla mikdarda ga
naim elde edilmiştir. 

Minsk istikametinde mühim 
Alman tank teşekkülleri tarafından 
yapılan bir hücum tnrdedilmiştir. 
Bu mıntakada kıtnlarımızın yaptığı 
bir mukabil hücum lehimize netice
lenerek düşmanın buradaki umumi 
karargahı dağıtılmış, lir Alman 

generalı esir edilmiş ve harekatın 
alakadar vesikalar ele geçirilmiş
tir. Ayni bölgenin diğer bir yerin
de kıtalarmız 40 dan fazla düşman 
tankı tahrip etmişlerdir. 

Cephenin Beıııarabya mıntaka. 

aındaki kıtalarımız Skuleni civarın
da dllşmana hücum ederek düşma
nının vasi mikyasta taarruz hazır· 
lıklarını karmakarışık etmişlerdir. 
Cuma gecesi kıtamıza mensup bir 
müfreze filotillamızın müzaharetine 
istinad ederek Tunayı zorlamıştır. 
Bu hiirekat esnasında müsaid mev
ziler ele geçirilmiş ve ikisi subay 
olmak üzere 500 esir alınmıştır. 
Ayrıca 11 topla fazla miktarda 
mühimmat iğtinam edil~iştir-

Polonyanm cenubundan beyaz 
denize kndar bütün Przemusl cep
hesinde kıtıslarımız hududu sağlam 
bir surette müdafaa etmitlerdir. 

Rumen hududundaki Sovget 
hat1a meydanları bombalandı 

Berlin 28 [ A.A. ] _ ~D.N.B. 
ajansına gelen haberlere göre, Al· 
man hnva filoları 25 Haz' _ 

ıran gu-
;ü Sovyet - Rumen hududundaki 

ovyet tııyya~ meydanlarını bom
bardıman etmişlerdir. Bu akınlar 
esnasında yalnız bir filo yerde 31 

Sovyetlere karşı 
harp eden lngiliz 
gönüllüleri Rus
yaya geçecekler 

Stokbolm 28 (a. a.) - Sov
yetlerle gerginliğe rağmen Sov
yet elçisi hala Helsinkide bulun
maktadır. 

Helsinkide dolaşan şayialara 
göre, Sovyet elçisi hareket ettiği 
taktirde geçen Sovyet- fin harb
ine gönüllü olarak iştirak etmiş 

bulunan ve bundan evvel Sovy
et topraklarından geçmelerine 
müsaade edilmiyen İngilizler de 
Elçi ile birlikte Rusyaya hareket 
edeceklerdir. 

Finlandiya toprakları Almanlar 
tarafından harekat üssü olarak 
kdllamldığı için Sovyet birliği~
n finliindiyaya karşı harekata gi
riştiği hakkındaki Sovyet beyan
namesi Fin resmi mahfillerinde 
bahis mevzuu olmaktadır. bu mü
nasebetle bir Fin yüksek memuru 
Almanların bu kabil tedbirler al
dıdığından kendisinin malümatı 
bulunmadığını sert bir lisanla 
söylemiştir. 

Alman deniz üslerine 
Hava Taarruzlan 

Londra 28 ( a. a. ) - lngiliz 
hava kuvvetleri cuma gecesi Al
manyanın deniz üslerine ve ağır 
endüstri merkezlerine taarruzlarına 
devam etmişlerdir •• Kil'de doklar 
ve inşaat tezgahlan şiddetle bom
bardıman edilmiştir. Ren' de başlıca 
t:ıarruzlar Kolonya ve Düseldorf'on 
endüstri mahalleri üzerine teksif 
edilmiştir. işgal altındaki toprak
larda bulunan tayyare meydanları 
da bombardıman edilmiştir. Bu ha· 
rekattan iki İngiliz tayyaresi dön-
memiştir. 

Avrupa harbi 
Dünkü hiidiseleri hulasa 

ederken, bir nokta üze
rinde esaslı bir surette durmak 
lazımdır. Finliindiya, ve Macaris
tan Sovyetler Birliği ile harp ha· 
linde bulunduklarını ilan etmiş. 
lerdir. Demek Sovyetler Birliği'ne 
karşı, tam miinasiyle bir Avrupa 
koalisyonu vardır. Bu koalisyona 
ispanya f alanjları da gönüllü gön
dermek suretiyle iştirtık etmişler

dir. Alman menbaları, şimdiki har· 
bin bir Avrupa harbi olduğunu 

şöylemişlerdir. Çünkü Avrupa ni· 
zamını tesis etmek maksut ise, 
burada Sovyetleri de lehte veya 
alayhte hesaba katmak mecburi· 
yeti vardır. Zaten Almanya - Sov
yet Rusya harbi bu maksatla açıl· 
mıştır. Maksat tamamiyle Avrupa 
kıtasının sulhtan sonra otarşisini 

temin etmek, ve bunu hiç bir 
müdahaleye maruz bırakmaml!-khr, 
Kanaatimizce Alman - Sovyet har
binin hakiki sebebi işte budur. 
Fakat hadiseleri siyasi bakımdan 
mütalea etmeden gene askeri ha
rekata gelelim : 

Netice 

Dünkü Alman tebliği gene sa
kittir. Gene hiç bir nokta ü-

zerinde mütalea yürütmemekte, 
yalnız, çok yakında mühim muvaf· 
fakıyetlerin haber verileceğini bil
dirmektedir, bu muvaffakıyetler 
neler olııbilir? Belki de, bu, bir 
taraf tan Leaingrad yolundaki iler
leme, diğer taraftan, Lvov ( Lem

---------.---.--- berg) İn bulunduğu petrol mınta-
tayy.ıre tahrip etmış ve hır otomo- kalarının kapatılmış olmasıdır. 
bil kolunu dağıtmıştır. J Sözlerimizi hüliisa edelim: Al-

Bir So119et /ITkası imha manlnr filhakika geniş mikyasta. 
E d İ l d İ bir yıldırım harbi yapmak üzere 

BerJin 28 { a. n. J - D.N.B. taarruza geçmişlerdir. Fakat önle-
ajansına gelen haberlere göre, rindeki saha, bir yıldırım harbin. 
Alman kuvvetleri 26 Haziranda 

·şarkta yaptıkları muharebeler es· den daha çok, büyük meydan mu. 
nasında Sovyet kıtalarının çok harebelerine müsait bulunmakta· 
gerilerine nüfuz ederek bolşevik dır. Çünkü yıldırım harbinde ilti-
tanklarına büyük zayiat verdirmiş- sakı temin liizımdır. Belki, hudut-
lerdir. taki hnrekiit buna müsait olmuş-

Tamamiy]e tahrip edilen tank- tur. Fakat biraz daha ileride, Pri-
lardan baş~a. bi.r ~ok sağlam tank pet bataklıkları vardır. Bu batak-
da ele geçırılmıştır. Bir yer de bir 
tek A1?1an topu 15 Sovyet tankı· hklar. şimaldeki harekatla, cenup· 
nı tahrıp et!11iştir. Diğer bir yerde dııld harekiih biribirinden ayıra-
Bavyera dng avcıları bir düşman caktır. Bunun bir iyiliği de, cenup-
zırhlı fırkasına rastlamışlardır. taki ve şimaldeki harekatın ayni 

Cereyan eden şiddetli muhare- b ki ki 
bel.er n_eticesinde Bolşevik kuvvet- ata ı ara arkasını dayamasıdır. 
lerı dagılmış, ve bir çok top iğti- Fil~a~ika her iki harekat ayrı ay-
nam olunmuştur. Gögüs göğüse yapı- rı ınkışaf edecektir. Fakat her iki
lan şiddetli çarpışmalar esnasındadağ sinin de kendisine mahsus tiibiye-
avcılarımız 100 den fazla düşman si bulunacaktır. 
t~nkını tahrip etmişlerdir. Diğer Bütün bu 
hır yerden bildirildiğine göre, bir 
zırhlı alayla takviye edilmiş ol 
b' S an ~ _ ovyet !ırkası diğer Bolşevik 
cuzutamlarııyle irtibatı kaybetmiş 
ve çok kısa bir mes f eden yapılan 
k~nlı ~uharebeler esnasında tama
mıyle ımha edilmiştir. Düşmanın 
bu muharebede verdiği ağır zırhlı 
tank, top ve motörlü vasıta zayi
atı bilhassa mühimdir. 

saydıklarımız Al
man hareketlerinin bir hüliisasıdır. 
Sovyetlerin daha şarkta ne gibi 
vaziyet aldıklarını bilmiyoruz. BeJ. 
ki de onlar, mıntaka, mıntaka yer
leştikleri ordularla ayrı ayrı cep-

•'he tutacaklardır. 

-
İngiliz heyeti 

Moskovada 

A m i r a ı D a r 1 a n' ın hayatı 
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bulunan amiral Darlan bir sene evvel Kral altıncı Jarj ve Çorçı ıle bir çok defalar ğunu unutmuş ve arka üzeri fena halde düş-

Londra (ıı. a) - Selahiyetli 
mahfillerde bildirildiğine göre ln
giltere'nin Moskova Büyük Elçisi 
Cripps tayyare ile bugün Landra' 
dan Moskovaya varmıştır. 

B. Cripps ile lngiliz heyeti 
azası muvasaliitlarından biraz son
ra B. Molotof tarafından kabul 
edilmişlerdir. politika aleminde tanınmış bir sima değildi. Ge· görüşmüştü. Darlan son zamnada lngilterenin müş ve belkemiği kırılmıştır. 

çen ağustosta Vicyde Fransanın itisini· karar· can düşmanı olmuş ve. A!manya ile anlaşmağı Binlerce metre irtifada cabazlık yapan 
)aştırmak üzere memleketin politikacılarından, kendisine bir iş edinD1ıştır. Bu sahadaki siyi muktedir pilot 40 santimetrelik iki basamaktan 
gazetecilerinden ve sanayi patronlarından yüz· ve gayreti muvaffakiyetler teınin etmiş ve ni- düşerek terki hayat etmiştir. 
lerce maruf insan toplaıp müzakerede bulun· hayet Obersalzburgs'da Hitierle görüşerek Al- • 
dukları sırada Amiral Darlan da hazırdı. d 

manya ile Fransa arasın aki İş birliğinin esas-
Bu bahriyeli yalnız soğukkanlılığı ve heye· !arını kararlaştırmıştır. 

yecansızlığile nazarı dikkatı celbetmişti. Maa- • 

haza denizciler bu Gaskonyalı bahriyeliyi pek 
iyi tanıyorlardı. Darlan aba ve ~dadından de
niıci bir aileye mensuptur. Büyük ceddi Tra-

fa)gar deniz muharebesinde lngilizlere karşı 
harbetmişti. Kendi her zaman siyasetten uzakta 
kalmış ve bütün gayretini Fransanın bahri sat· 
velini yükseltmeğe hasremişti. 

Geçen umumi harpte karada vazife gören 
bir Fransız bahriye IJataryasına kumanda el· 
mişti. Daha sonra Bahriye nezaretirıe alınmış, 
burada nezaretin ruhu olmuştu. 

Fransanın modern saffı harp zırhlılarının 
inşası «Darlan» ın şahsi teşebbbüsü eseridir. 
Darlan 1937 senesinde Amiral rütbesini almış 
ve Fransanın umumi deniz kuvvetleri kuman· 

ls.veçin meşhur tayyare
cılerinden Lundgreen 
garip bir kazaya kur
ban olmuştur. Hava 

Bir hava canba
zı iki basamak· 
tan düşerek öldü 

• can bazı ünvanını alan 
bu mahir pilot şimdiye kadar birkaç yüz defa 
birkaç metre irtifada tayyaresinin kanadı üze· 
ri~d.~ ca?bazlık yap?1ıştr: Hiç bir defasında 
kuçuk bır kazaya bıle ugramamıştır. 

Geçen hafta Ludgreen yine bir hava can
bazlığını yapmak üzere hava moydanına git
mişti. Evinden ayrılırken kapıııının Önünde geri 
geri giderek pencerede duran zevcesini selam
lamıştır. 

Çocuklarda 
musiki istidadı 

Nevyorklu Doktor Fi
lip Kolbeet, musikiye 
istidadı olan 1000 

_________ _, çocuk üzerinde bü

yüyünciye kadar esaslı tedkikler yapmıştır. Yap· 
tığı tedkiklerden aldığı neticeler herkesi hay
rette bırakmıştır. Bu 1000 çocuktan ekserisi, 
daha sekiz yaşlannda piyano veya keman
la konser vermiştir. kakat yaşlandıkça, erkek 
evlenince bunların bu musiki kabiliyetleri tama· 
men zail olmuş ve musikide daha ziyade ileri 
gidememişlerdir. 100 kabiliyetli çocuktan 72 si 
alelade olan diğer eşhas gibi kalmışlar, 25 inin 
ise konser programlarında ve ilanlarında isimleri 
tamamen görünmez olmuıtur. 

Ayrılan 100 istidatlı çocuktan yalnız üçü 
bilylldfikleri ZMman da tanınmıf, büyük musi
kişinas olıauılardır, 

Hitler ve Stalin 
şark cephesinde 

(Baştarafı Birincide) 
lnr da 4 - 5 kolordu toplamış
tır. Bu kolordular derhal hare· 
kiita iştirak edecek vaziyette. 
dir1er, Zira hazırlıklarını evvel
ce ikmal etmiş bulunmaktadırlar. 

Gelen haberlere göre Ma
car tayyareleri ilk dafa olarak 
Rus kıtalarına taarruz etmişler
dir. 

Sovyet kıtaları da MtrCar 
ordularına karşı harekete geç· 
miş bulunuyorlar. 

Macar kıtalarının, Moldav • 
yadan hareket eden Alman. ~ı
talariyJe işbirliği yapmak ıçın 
Bukovinaya doğru hareketlerini 
inkiıafıı çalışmaları pek müm
kündür. 
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Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iki TÜRKÇE film birden gösterilecektir 

J 

GÜLNAZ SULTAN -filminim unutulmaz kahramanı 
IVAN MOJİKİN 

tarafından bügük bir kudretle temsil edilen 

HACIMURAT 
TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 

il 
Türk müziğinin en nefis parçalarile süslenmiş ve şimdiye 
kadar yapılan Türkçe sözlü şarkılı /ilimlerin en güzeli 

Gülnaz Sultan 
Gördüğü büyü L rağbet dolayısile bir kaç gün daha gösterilecektir 

İLAN 

BUGÜN 

İLAN 
Haruniye Düziçi Köy 
Enstitüs Doktorluğundan : 

Enstitü revirinde ve sıh· 

hat işlerinde çalışmak üzere 

diplomalı bir hemşeriy'e 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 müracaat
ları. 

20- 24- 27- 29 924 

Bir Bahçevan 
aranıyor 

İyi bir bahçevan aranı• 
yor. Fabrikatör Bay Nuri 
Hasa müracaat. 

28 - 29 - 1 950 

• iLAN 
Kanara 
Müdürlüğün~en : 

1 Kanaranın 941 yılı 

ihtiyacı için alınacak olan 

18000 kilo toz şekeri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul 

muştur. 

2 - Muhammen beher 

kilosu 48,80 kuruş olup mu 
vakkat teminat 658 lira 80 
kuruştur. 

3 - !halesi temmuzun 4 
üncü cuma günü saat 15 de 

belediye encümeninde yapı 
lacaktaktır. 

4 - Şartnamesi belediye 

yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyenler orada gö 

rebilirler. 
5 - İstekliler ihale günü 

yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile muayyen saatte be 
lediye encümenine müracaat 
lan ilan olunur. 

Adana Satınalma Komisyonundan : 18~21-25-29 911 

1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen tutarı ve muvakkat teminat miktarları yazılı yi-
Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

yecek maddeleri 27- Haziran-941 tarihinden 16- Temmuz -941 çarşamba günü akşamına 
kadar lıi7alarında gösterilen saatlerde ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2 isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Adana askerlik dairesinde müteşek· 1 - Ciheti askeriye ih

tiyacı için 16 ton sade yağı 

alınacaktır. 

kil komisyona müracaat etmeleri. 
3 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddeleri mucibince gerekli ve· 

saik ile ilanda gösterilen o/o 7,5 teminatlarını ihale saatından evvel mal sandığına teslim 
2 - Muhammen bedeli 

22400 lira olup muvakkat te· 

minatı 1680 liradır. 

etmeleri lüzumu ilin olunur. 
Miktarı Muhammen tutarı İlk teminat İhale 

Cinsi Ton Kgr. Lira Kuruş Lira Kuruş Tarih 
tarihi 
Saat 

3- Evsaf ve şartname her 

gün komsiyonda görülebilir. 
Süt 15 000 1875 00 
Yoğurt 32 000 4800 00 
Nohut 25 500 3850 00 
Mercimek 10 000 1800 00 
Şehriye 10 500 4200 00 
Tuz 22 500 1687 50 
Hayvan tuzu 00 272 32 64 
Çay 00 100 1000 00 
Kırmızı biber 00 272 109 00 
Kuru soğan 27 000 4050 00 
Zeytin tanesi 3 100 1085 00 

140 
360 
286 
130 
315 
127 

2 
75 

8 
304 

82 

65 
00 
88 
00 
00 
00 
4'3 
00 
20 
00 
00 

15-Tem-941 1 

.. " " !6-Tem·941 

" .. ,, 
.. .. " 
" " .. 
.. " " 
" " .. 
" .. " .. " " 
" " " 27-29-6-11 

10 da 

" 15 te 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. .. 

941 

4 - Kapalı zarfla ihale

si 15/Temmuz/941 salı günü 
saat 15 de Adana satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının 
ihale saatından bir saat ev

veline kadar komisyonda bu
lundurulması. 

25 -29- S-9 9~2 

ÇAKICI EfE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. 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 müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz . 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
1'.iOROZOGLU KARDEŞLER 

iim 

iLAN 
Hususi muhasebe müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K EŞ I DEL ER: 

gayri menkuller kapalı zarf usulile artırmağa konulmuştur. 
2 - Artırma 17/ 7/941 perşembe güııü saıt (il) devi

layet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 .Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 

görmeleri mümkün olan taliplerin 2490 sayılı artırma, eksilt
me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
evelin~ kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daımi e)lcümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

4Şubai, 2Mayıs, 7 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Muhammen 
no. Bedel Lira mevkii cinsi tapu r. - -

Hükumet C. - -- -
14100 
15000 Abidin paşa 

(11) dükkan Seyhan M. Kanunsani 932 19 
Tan sineması Kiinunevvel 934 150 

Halkevi 
Reisliğinden: 

El dokumacılığının mu -
hitte tamimi maksadile ıim. 

dilik bayanlar için T emmu

:ıun yedinci pazartesi günü 

-7 
25 - 29-4-9 943 

evimizde ameli bir dokuma· 
cılık kursu açılacaktır. 

Dokumacılık öğrenmek is
teyen bayanların halkevine 
müracaat ederek kayit olun

maları ilin olunur. 

27-29 949 

1941 iKRAMiYELERi 
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Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal
nız para blriktirmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemı, olursunuz. 377 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürii : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası- Adana _, 

. ---~ ---=~ 

29 Haziran 1941 
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YAlllK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Sayın müdavimlerine yine favkalide kuvvetli bir grog
ram tertip edert>k iki büyük film birden sunuyor 

I 
Herkesin görmek istiyeceAi bir film 

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

IBAL PAREI 
BÜYÜK UFA FiLMi 

il 
Şimdiye kadar TÜRKÇE /ilimlerinin en büyüğü en güzeli 

ve binlerce dolara mal olan bu film sinemanın üç dahi artisti 

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

Tarafından büyük bir kudretle yaratılan TÜRKÇE SÖZLÜ 

Gungadın Fedailer Alayı 
Filminde Uç arkada,ın bin bir tUrlU mace
ralarını ve vatan severllfilni göstermektedir 
PEK YAKINDA: 

Büyük UFA yıldızı ZARAH LEANDER'in 
en büyük filmi 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

İLAN 
Adana askeri satınalma 
komisyonundan : 

Ciheti askeriye ihtiyacı için (60) ton sığır eti kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 ~ Muhamınt>ıı bedeli l 6800 lira olup muvakkat temi
natı 1260 liradır. 

3 Evsaf ve şartname hergün komisyonda görülebilir. 
4 ihalesi 17 Temmuz/941 perşembe günü saat 15 de 

Adana askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Teklif mektuplarının ihale saatından bir saat evve· 

lıne kadar komisyonda bulundurulması. 
26 - 29 6 - 1 o 933 

-

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

Mezarlıktaki işciler ıçm 

kumaş ve dikişi müteahhidi
ne ait olmak üzere 10 takım 

yazlık elbisenin yaptırılması 
açık olarak eksiltmeğe konul
muştur. 

2- Muhammen bedeli 130 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 9. 
75 liradır. 

4- lhalesill /7 /94 ltarihine 

rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

5· Şartnamesi ve kumaş 
nümunesi belediye fen işleri 
müdürlüğündedir. 

6- Fazla malumat almak 

istiyenlerin belediye fen da

iresine ve ihale günü de mu· 
ayyen saatde teminatları ile 
birlikte belediye encümenine 

müracaatları ilin olunur. 

~-=-

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

Muhammen beedıi 16.000 
lira olan ve 941 mali yılı 
içinde Adana deposuna ge· 
Iecek 40.000 ton maden kö· 
?1~rünün tahmil ve tahliye 
ışı 11·7·941 cuma günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile 
Adana işletme Müdürlüğü bi· 
nasında toplanacak komis· 
yonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isti yenlerin 
1200 liralık muvakkat temi· 
nat akçaları ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve tek• 
liflerini aynı gün saat 15 e 
kadar komisyon reisliğirıe 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavel~ 
projeleri Ankarada 2. irıcı 
İşletme Müdürlüğünden, Hay· 
darpaşada satınalma kornıs· 
yonundan, Adanada 6. ıncı 
İşletme Müdürlüğünden, ~e 
Adana deposundan bedelsıı • 
olarak verilir. 

22. 26- 29- 6 920 

• 


