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Herkes kendi ~-.y:~n; 
Bekir Sıtkı Kunt'un yeni eseri 

Altı büyilk bikiyede lıtubul Halk 
hayatı bütün incelil<lerile, ıanatkirane 
bir şekilde anlatılmaktadır. 

Yıl : 1 No. 256 
lıın tartları lda,.. il• 

kararlatttrılır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE Fiatı 50 kuruştur.Her kitapçıda bulunur. 

Sovyetlere 
karşı .. 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebuau 
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Taarruz başlayalı bir halta 
oldu. Henüz harp hakiki 

inkişafından uzaktır. Gerçe Alman· 
lar eski Polonyaoın Ruslara kal
nıış topraklarında, bazı noktalara, 
nilfuz temin etmişlerdir. Fakat bu 
nüfuz, mücadelenin azameti yanın· 
büyilk bir mana ilade etmez. Tah· 
minlere göre Almanlar 150, Rus· 
lar 300 fırka ile karşı karşıyadır· 
lar. Bu büyük kuvvetler nerede 
birbil'ine darbe indirmek istiyecek · 
!erdir ?. Bu henüz meçhuldür. ih
timal ki Ruslar esas mukavemeti 
eski Rus hududlarında gösterecek
lerdir. Şimdi yapılan mücadele, 
pek mümkündür ki, asıl çarpışma

lara kadar, birbirini yıpratmak için· 
dir. Almanların büyük miktarda 
eıir alarak, Rus mukavemetini 
felce ui'ratmak istediklerinde şüp· 
be yoktur. Eğer Rus gerilemesi 
ustalıkla yapılır. Almanlara büyük 
kuvvetler kaptırılmazsa daha içe- ı 
rilerde harbin bir dayanma harbi 
halini almuı ihtimali artar. 

Bu bir hafta içinde iki taraf 
için de büyük kayıblar kayd edil· 
meıniştir. Bu harbin taliini ancak 
zayiatın niıbeti ile ölçme~ müm· 
kün olacaktır. iki tarafın da çok 
kuvvetli oldutunda şüphe yoktur. 
Hangi taraf diğerine daha fazla 
zayiat verdirirse, • gerek insan ve 
gerek malzeme zayiatı - , harbin 
neticesi üzerinde hakim rol oynar. 

Ru•ların büyük in•an kaynak
ları vardır. Bazı mıntakalarda taar
ruzun başlamaaiyle ilan edilmiş 

olan seferberlik Rus ordusuna 
daha milyonlar ilive edecektir. 
Ruolar tayyare ve tank bakımın
dan da fakir değillerdir. Ham 

ıııadde ve yiyecek, petrol Rusya

da mebzuldur. Buna mukabil Al
manların fevkalade muharip oluş
ları, •trateji kudretleri, harp mal

zemelerinin daha mükemmel, mo· 

dern oluşu, harpte tecrübeli bulu
nuşları, Almanlar lehine kayd edi· 

lecek noktalardır. Bundan başka, 
Almanlar bu harbi, kendi başlarına 
yapmaktadırlar. Ruslara karşı Ro
ıoanya Alınanlarla birlikte müca
deleye girmiştir. 

ltalya Rusyaya karşı asker sevk
etmektedir. Macaristan, Slovakya, 
Sovyetıere karşı harp ilin etmiş· 
lerdir. Finlandiya harbe karıştırıl-
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Milli Şefimiz Yalovada halk tarafından selamlanıyorlar~,I 

Milli Sef imiz evvelki gü~ 
4nkaraya döndüler 

Reisicümhur ismet lnönü evvelki gün Ankara'ya dönmüşler ve 
Ankara garında B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. Başvekil Dok

tor Refik Saydam, Vekiller, C. H. Partisi Genel Sekreteri ve Genel 
idare heyeti azaları, Mebuslar, Vekaletler erkanı ve Milli Müesseseler 

Umum Müdürleri ile Mevki ve Merkez Kumandanları, Emniyet Direk· 
törü ve garda bulunan kalabalık bir halk kütlesi tarafından seliınlan
mıılardır. 

HUGON TORK DENiZCi
SiNiN HAYRAMIDIR 
Bugün Türk denizcisinin bayramıdır. Bugün, Türk sularında Kabo-

ta' hakkının Türk vatandaşlarına geçtiği günlin yıldönümüdür. Bu mü· 

n~sebetle sahillerimizde bulunan şehir ve kasabalarda büyük şenl'.kle~ 
yapılacak, Lozan muahedesiyle temin olunan bu hakkın ehemmıyetı 

halka bir defa daha izah olunacaktır. 
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ispanyada İngiltere Almanya 

Türkiyeyi 
Rus yaya 
........................... 

karşı , 

tahrike 
çalışmış 

Hltıerln uboğazlar,, 
hakkındaki :sözle
rini Ruslar' nasıl 
tefsir ediyor ? 

Mo9kova 30 [ a. a J - il~ 
gazet ·ı · 
· . ecı er toplantı., dün ' Sovyet 
1•tıhbarat b" urosunda yapılmıştır. 
ıo Sovyet istihbarat bürosu şef 

uavini Lo2 k' b .. b b' ovs ı, u munase etle 
ır nutuk .. ı· •oy ıyerek demiştir ki: 

ıo « - Sovyetler birliğinin Al
an na2iliö-' t f 

b• &
1 ara ından tahriksiz 

ır te ·· ,, cavuıe uğradı· I d 
,,,2•1 h"' gı ma um ur. 

ı er ucuıolarını h ki .. t 
ıo it a ı go• er· 
le:e i~in bir çok uydurma sebep· 

muracaat etmi•le d' Al 
Yan S "' r ır · man-
. ın ovyetler biri'". h 
ıli ıgıne arp 

nı münasebetile H'tl . .. 
di • · k 1 erın soyle· 

fi nutu ta büyük ça 1 b' 
~uhı l'f 1 P a ır v" e ı çap arda da 99 I 
~•rdır. Bu yalanlar havayı ~af adn 
•tw · . . b h ı sa 

ırı ıçın u urafeleri ara •ır 
cerh t k a 
Gan .e. me umumi sıhhat bakımın 

ıyı olacaktır.» 

Lozov ski, bu yalanlardan üç 
miul getireceğini söyliyerek, Hit· 
terin . Sovyet pilotlarının Alman 
toprakları üzerinde buralarını be· 
nimsediklerini göstermek için uç
tukları hakkındaki iddiasını ele 
almış ve 1 kanunusani 1941 den 
21 haıiran 1941 e kadar Alman 
tayyareleri 324 defa Sovyet top
rakları üzerinde uçtukları halde 
ayni müddet ıarlında Sovyet tay· 
yareleriain geçici arızalar yüzün
den ancak 8 defa Alman toprak-
ları üzerinde uçmuş olduklarını 

kaydetmiştir. 
Lozovski, bundan sonra de· 

miştir ki: 
« - ikinci nokta şudur : 

Ribbentrop'un 22 haziranda verdi· 
ği notada mart 1941 de Sovyet· 
ler tarafından Türkiyeye verilen 
garantinin Almanyaya karşı hHma· 
ne bir hareket olduğu bildirilıoiş· 

tir. Bu deklirHyonun metni neş
redilmiştir. Bu deklarasyon acaba 
niçin Almanlara karşı hasınane bir 
hareket teşkil etmektedir? 

Sovyetler birliği, Türkiye bir 
tecavüze maruı kaldığı takdirde 
Sovyetler birliğinin bitaraf kalaca 
ğını bildirmiştir. Şimdi Almanya

nın Sovyetler birliğine harp ilin 
etmesi üzerine bir çok memleket· 
ler bu meyanda Türkiye, Irak ve 
Efganistan bitaraflıklarını ilin et· 
mişlerdir. Amerika da bitaraftır. 
Bu izahata nazaran bitaraflığını 
ilin eden memleketlerin hepsi Al
many aya karşı hasmane bir vazİ· 
yet alınış ıleınektir. 

Üçüncü nokta, Boğazlar me
selesidir. Hitlerin musıkiye ne de
reçe vukufu oldui'unu bilmiyorum. 
Fak at Hitler bu meseleden bahse
derken ıon derece tiı bir ses çı· 

aleyhtan nümayişler 
General Franko, 
hUkOmetln bu ha· 
reketlerl tasvip et· 
medlğlnl lngiliz el
çisine bildirdi 

Londra 30 (a.a) - Royterin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

. . lngilterenin Madrit büyük _ e~: 
c;ısı Samoel Hor, cumartesi gunu 
General Franko ile uzun bir gö· 
rJşme yapmıştır. Hariciye naıırı 
Sun yerin de hazır olduğu bu gö· 
rüşmede •on nümayişlerden bahse· 
dilmiş ve general Franko bu kar· 
gaşalıklar hakkında fikrini açıkça 

bildirmiş ve lspanyol hükOmetinin 
bu harekatı katiyen tasvip etme· 
diğini •Öylemiştir. HükOmet bu ha 
re ketlerin ınesullerini , cezalandır· 

1 

mak ve bunların tekerrürüne mani 
olmak için lüzumlu bütün tedbir
leri alacaktır. 

~ 

karmıştır. Hitler, Molotof Berlini 
ziyaret ettii'i sırada boi'azların 
Sovyetler birliıi"ine verilmesi hak
kında kendisyle anlaşıldığını söy· 
miştir. Sovyet hükOmeti bu beya· 
nalın hakikat~ hiç bir •uretle uy
gun olmadığını beyan etmiş bu· 
lunmaktadır. 

Hitlerin boiazlar hakkındaki 
beyanatı ~o.vyet siyasetinin esas 
prensiplerını anlamıyan ve aldan· 
mai'• müsait kimseler için uydu· 
rulmuş iftiralardan biridir. Bundan 
maksat Türkiyeyi Sovyetler birliği 
ne karşı tahrik etmek, Türk mil· 
!etinin hissiyatında nahoş bir le· 
sir yapmak ve her ne bahasına 

oluna olsun Almanyaya taraftar 
kazanmaktır.» 

Almanya ile yeni bil'.' 
anlaşma imzalandı 

Yunan ve Bulğar hudu._ 
dundagıkılan köprüler·-

-genideiı inşa edilecek 
Ankara 30 ( Hususi muhabirimizden ) - Yu. 

nan ve Bulgar hududunda yıkılan köprülerin yeni
den inşası için Türk - Alman mümessilleri tara
fından bir müddettenberi Pıtyon'da devam eden 
müzakereler neticelenmiş, anlaşma Ankarada her 

iki tarafın selihiyetli mümessillerince imza edilmiş· 
tir. Köprüler için lazım olan malzeme Almanyadan 
getirilecektir. Önümüzdeki ay köprülerin inşası için 
her türlü hazırlıkların ikmal edilecei'i ve ondan 
sonra inşaata başlanacai'ı haber verilmektedir. 

Londra 30 (a. a.) - lngiliz hava kuvvetleri bugün gündüz saatlerinde 
Almanya üzerine harekatta bulunmuş Bremen ile Oldembıırg'u bombardı. 
ır.an etmiştir. [Resimde bomba yüklenero bir lngiliz tayyaresi görülüyor} 

Berlin 30 
(A. A) -Alman 
orduları başku
m a n da n h tı nın 
fevkalilde tebliği: 

Lemberg 
Alman 

tir.» Alman tebli
ğinde bildirilen 
tank ve tayyare 
tabribatiJe esir 
adedi hakkındaki 
rakamlar çok 
mübaleğalı gÖs· 
terilmekte, harbin 
başındanberi Rus
ların 850 tayyare 
900 tank kaybet
melerine ve on 
beş bin kadar 
esir vermelerine 
mukabil Alınanla· 
rın asgari 2500 
t a n k, takriben 
1500 tayyare kay
bettikleri ve otuz 
binden fazla esir 
verdikleri ifade 
olunmaktadır.Bun· 
dan başka tebliğ, 
Alman : .kuman. 
danhğının tahmin 

Lemberır bu 
gün Alman kıt

aları tarafından 
za p te dil m iş tir. 
Alman harp bay
rağı bu sabah 
saat 4,20 denberi 
kalenin üzerinde 
dalgalanmaktadır. 

işgalinde 
Cephenin ortasında 
S o ıı yet ordularının 
muhasarası sıklaştı
rıldı 

Ruslara göre 

Berlin 30 
(A. A) - Al-
man orduları res
mi tebliği: 

Fevkalade bir 
tebliğde bildiril
miş olduğu gibi, 
Galiçyadan ilerli· 
yen kıtalarımız 
Lemberg'i işgal 

etmişlerdir. Cep· 
benin ortasında 

Sovyet orduları-

Alman kaybı: 
2500 tank 

1500 tayyare 
30000 esir 

Ruslar, Alman ku
mandanlığının tahmin 
ettiği yıldırım za/eri 
akamete uğradı, di· 

nın muhasarası garlar 

ettiği yıldırım 

zaferinin akamete 

sıklaştırılmıştır. şimal cenahı düş
manı durmadan takip etmektedir. 

lngiltereye karşı deniz harbin
de 25400 tonilatoluk başka 5 va
pur daha batırılmıştır. Bir tanesi 
muavin kruv • "d" H . . •zoru ur. arp tayya· 
relerı, bır kafile içinde seyreden 
c.eman 23000 ton hacminde üç 
tıcaret gemisi batırmışlardır. 

Düşman dün gece şimali Al· 
manya sahili üzerine bilhassa 
Hamburg ve Breme~'in halkla 
mes.kQ~ mahalleleri üzerine yanğın 
ve ınfılak bombaları atmıştır. Si
vil halk arasında ölü ve yaralı 
vardır. 13ir çok bina hasara urra
mıştır. lnıriliz hava hücumlarına 
kar!ı müdafaada gece avcıları ve 
dafı bataryaları çok ınuvalfakiyet 
kazanınııtır. 13 lngiliz savaş tay
yaresi düşürülmüştür. 

Moskova 30 [a.a] - Bir Sov
yet tebliğinde şöyle denilmekte
dir: 

« Lusk istikametinde [ınotörlü 
kıtalar kütleleri arasında mühim 
muharebeler devam etmektedir. 
Bu İstikamette düşman tanklarının 
harekete geçmiş , olmalarına rağ
men Novograd, Volin istikameti- • 
ne doğru yarma teşebbilsleri yal· 
nız geri püskürtülmekle !kalmamış 
fakat ~tank cüzütamlarımızın .. ve 
tayyarelerimizin :ırka arkaya bir 
seri darbelerile düşman tank cü
zQtamlarıoın ve motörlU piyadesi
nin büyük bir kısmı imha edilmiş· 

ui'radığı, Alman 

cephelerinde işbirlii'inin bozulduğu 
Alman ordusunun taarruz hızının 
sarsıldığı ve Rus kıtalarının ge· 
cikmiş olan yayılmalarına rağmen 
acı darbeler indirerek Sovyet 
top raklarını müdafaaya devam 
eyledikleri ilave edilmektedir. 

Bertin 30 [a. a.] - D. N. B. 
ajansına ır öre, Rova·Ruska böl
ıresine ilerliyen A 1 m a n kıtaları 
h ü c u m a hazır bekliyen Sovyet
lerin mukavem'!ltini şiddetli mu• 
harebelerden sonra kırmışlar ve 
yüzlerce Sovyet tankı tahrip ve 42 
havan topu iğtinam eylemişlerdir. 

Berlin 30 [a. a J - D. N.B. 
ajansının öi'rend ğine göre, Litvan
ya ve Letonyaya karşı şimale doğ
ru ilerleyen Alınan teşekkülleri 

Baltık denizi sahilleri civarındaki 

bir Bolşevik fırkasını tamamile 
sarmıştır. Bu sovyet fırkasının 
imhası mahakkaktır. 

Sooget teblili 
Moskova : 30 [ A.A. J- Sov-

yet istihbarat ofisinin akşam 

tebliği : 
29 Haziran iünü Fin ve Al

man kıtaları Barentz denizinden 
Finlandiya körfezine kadar bütün 
cephe üzerinde taarruza geçmiş
lerdir. Bu kuvvetler hudud boyun
daki tahkimatımızı yarmai'a çah· 
şıyorlar. Alman ve Fio kıtalarının 
mükerrer hilcumları kıtalarımız ta
rafından tard edilmiştir. Düşman 
ıründüz cereyan eden muharebe-

Vişi'nin 
kararı 

Mareşal Peten 

Vişi: 30"a. a.,, - Resmi 
bir kaynaktan bildirildiği
ne göre, Fransa hükllmeti 
Sovyetler Birliğile diplo
matik münasebetlerini /ces• 
miştir. 

FinlAndiya niçin harbe 
karışmış? 

Vaşington : 30 [A.A.J - Fin· 
lindiya elçilii'i neşrettiği bir teb· 
!iğde Finlindiyanın Sovyetlere 
karşı aldıi'ı vazıyetin 1940 Mar
tında . imzalanan sulh muahedesinin 
Ruslar tarafından müteaddit defa 
ihlll edilmiş olmasından, Fin da
hili işlerine •istematik bir tarzda 
müdahalede bulunmasından ve Fin 
istiklalinin tehdit edilmesinden ileri 
geldiğini bildirmektedir. 

ler netice•inde cephenin birçok 
noktasında yüzlerce ölü bırakmış
tır. Topçumuz tarafından takip 
edilen düşman kendi müstahkem 
mevkileri gerisine çekilmiştir. 

Vilno - Drini i•tikametinde 
Şolo, Kezami, Tondoje ve Kovoo 
mıntakalarında yapılan muharebe• 
leri müte•kip yeni mevziJerine çe~ 
kilen kıtaJarımı:ı:ı cenahlardan ve 
arkadan vurmak makıadiyJe sweyyar 

1 in Yaptıaı te-
düıman cüzütam •rıo • 
şebbtlıler akamete oj'ramııtır~ 

Kotalarımızın şiddetli mukabil 
(Devamı ikincide) 
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·2 BUGÜN 
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Periskopla idare 
edilen tayyareler! 
• Rus tayyare -

mUhendisleri 2000 km. olan ve ı ton bomba taşı-
Tarafından ortaya atı- yan tiplerden müteşekkildir. 

lan bu tip tayyareler, Finlandiya harbinde bilhassa 
bu tip çok kullanılmıştır . Kuvvetli 

Maksim Gorki f abrikala• bir ihtimalle bu sefer de Almanla· 
rında seri halinde inşa ra karşı yine bunlar kullanılacktır. 
ediliyormuş, süratleri sa- Motör imalatı ve hava perso-
atte 600 kilometre imiş. neli bakımından Sovyetler Almanlara 

~-----------::....-Jll nazaran dun bir mevkidedirler. Mo· 

2,200 kişi 250 mitralyöz ve 25 to· 
pu havadan indirmek suretiyle bü
yük bir muvaffakiyet elde etmiş 

lerdi. 
Mamafih Almanlar Ruslardan 

örnek alarak bunun on dela d ıha 
parlak misalini Girit harbinde gös
termi~lerdir. Sovyetlerin 60,000 
paraşütçüsü olduğu soylenilmekte· 
<lir. 

H arbin birde. nbire Şl\rka in t i- törler Amerikan Fransız lisansları 
k 1 1 b V · h C Umumi netice:~ a etmesı e ütün dünya altındadır. Bunlarda rıg t , ye· 

e f karı umu ıniyesile beraber bizim lone, Renault, Hispano - Suiza, Alman - Sovyet harbinde en 
gözlerimiz de bu mevkie dikildi. Gnomeet, Rhone gibi tayyare mo- mühim unsur · hiç şüphesiz ki tay-
T ayyarenin modern harplerde oy· törleridir. yare olacaktır. Av tayyareleri ve 
ılığı rolü burada bir daha tekrar Rusyada tayyareci yetiştilmeğe tipleri bakımından Almanlar Rus-
etmeyi ıa id buluyorum. çok evvlden başlanmıştı . Tanınmış lara nazaran kahir bir üstünlüğe 

Sovyetlerin halen ellerinde hava miinekkidlerinden A. Mithel· maliktir. Alman hava kuvvetlerin· 
bul unan tayyare miktarını tahmin le Sovyet hava personeli hak kında de yeni hizmete giren Mes•ersch· 
e tmek bira< güç bir meseledir. diyor ki : mitt 109 F. tipi ve Focke Vulf 
Maamafih bu miktarın ilk saf ol· «Ru•yada mevcut tayyare mek- 198 tipi lerrah ferrah 650 kilomet· 
mak üzere 6000 den aşağı olma· tepleri hakkıoda esaslı malQmat re yaparlarken mukabil tarafın en 
dığı kaıı aatindeyim. Diğer devlet· olmamakla beraber pilot, makinist, modern tayyare•i olan 1·16 500 kilo-
ler gibi Sovyetler de umumi bava bombacı, rasıt vesaire gibi hava metre ile pek işe yaramıyacağı va-

teş ki la tına sadık ka:.;.' m:;..:· ş:..t_ır_ .•• s_o_v..;y;..e_ı_..;P;..e_r_so_n_e_l_in_i _ı .. e.:.şk""i.:.l ...;e;.;d;.;e.;.n_s_ı_n_ı f_ıa_r_hu_· __ zı_h_a_n_g;;;.o_ .. r_u_· n_m_e-:k tedir. 
hava kuvvetleri • k b'l Bombardıman Svvyetlerin ilk saf 6,000 tayyaresine mu a ı tayyareleri bakı· 
av, keşif, gece 
ve giindjz bom· Almanların aylık istihsaliitı 2,500 · 3,000 olduğuna mından eş•iz Stu 

k 3 ~ry~~ 
bardıman leşe · göre Almanların mevcudu Ruslarınkinde asgari 
ku- llerinden te- keller, ve Focke-
rekküp eder. mislidir. Görülüyorki Almanlar bariz hava üstünlüğü- Vulf • Kuriere 

Av teşekkül· ne maliktirler, muka\ıil Sovyet 

teri: Sovyet hava •••••••••••••••••••• .. --.... -~ı...- !erin eski TB-3 ti-
sanayii bilhassa bu bakımdan mü· su•i bir itina ile yetiştirilmektedir. pini havalandıracakları düşünüle· 
him bir kuvvete maliktir. Ruslar Gayet muntazam bir surette iaşe 
ötedenberi av tayyareleri üzerinde edilen bu sınıfların verdiği randı· 
çok çalışıp cidden enteresan ve man •Önüktür; Tedris •i•temi bo-
orjinal tipler vJcude getirmişler· zuktur ve yetişen pilot her ne ka-
dir. Bu meyanda l • 15, 1 • _16 \ dar bilgi bakımından kuvvetliyse 

de tatbikat ve tecrübe bakımından 
tiplerini zikredebiriz. Bu tipler pek parlak değildir. 
tek satıhlı olup gayet oynak, sür• 
atli ve kafi miktarda techiz edil· s ovyatlerde 60 bin 
miş tir. Bilhassa 1 • 16 her ne ka- Ut f 
dar bir Spitlire ve yahut bir Me•· paraş ÇU Var · 
<erchimitle karşılaşabilecek ha•sa
lara malik değilse de 500 kilo-
metre süratiyle ve oynaklığı sa

ye.sinde bazı iyi neticeler 
Bu tayyarelerin mikdarı 

1500 arasındadır. 

alabilir. 
1400. 

Yeni tip tay yareler ! 

Sovyet mühendisleri son zaman· 
!arda periskopla idare edilebi· 

linir ve azami sürati 600 kilomet· 
re olan bir tayyare tipi ortaya at· 
tılar bazı şayialara nazaran bu tip 
Maksim Gorgi tayyare fabrikaları 
tarafından seri halinde inşa edili· 
yormuş. Bu havadisi mev•uk telak· 
ki ediyoroak da :hunların miktarı 
gayet mahdut olacağı şüphesiz
dir. 

Sovyet ordusunda kullanılan 
keşif tayyareleri mukavim ve ko· 
tayca tamir edilir :bir şakilde inşa 
edilmişlerdir. Harbin bidayetinde 
R-5, R-6, tipleri ve bilahare L-R 
tipi kızıl orduda istimal edilmiğe 
başladı. Bazı askeri rmünekkitler 
bu tipler hakkında pek şüpheli bir 
ağız kullanmaktadırlar. Miktarları 
1500 kadardır. 

' ıer 

Buna mukabil paraşütçülü· 

ğün banisi sayılan Sovyet-
1937 !'enesinde bir manevrada 

Lemberg Alman 
işgalinde 
(Baştarafı Birincide) 

hücuları bu •eyyar düşman kıta· 
!arına insaca ve bilhassa malze· 
mece büyük zayiat verdirmiştir. 

Min•k istikametinde kıtaları
mızla tayyarelerimiz, bir gedik 
açmağa muvaflak olan motörlü 
düşman kuvvetlerini durdurmuş· 

!ardır. Kıtalarımız tarafından üs
lerinden ve piyade kuvvetlerinden 
irtibatı kesilmiş bulunan Alman 
kıtaları hava kuvvetlerimizin lası
la91z ateşi altında Jon derece 
müşkül bir mevkide bulunmakta
dırlar. 

Hududdan bir geri çekilme 
hareketi yapan piyade setir kıta· 
!arımız kanlı muharebeler vererek 
düşmanın piyade ve motörlü kol· 
!arını Lida Bolkovik hattında 
durdurmuşlardır. 

mez. 
Netice itibariyle Sovyetler en 

mo~ern bomba uçakları olan S·B 
ve L·R hücum tayyarelerini kulla· 
nırlar zannındayım. 

Sovyetlerin ilk sal 6000 tay· 
yare•ine mukabil Almanların ayhk 

istihsa13tı 2500 • 3000 olduğuna 

göre Almanların ınevcudu asgari, 
Ruslarınkinin 3 mi•lidir. Görülüyor 

ki Almanlar bari• hava üstünlüğü· 
ne maliktirler. 

Nuru Hah V av er 

Sovyetlere 
karşı •• 

[Boşmakaleden artan} 

mıştır. Nihayet lsveç de, toprak· 
)arından murur hakkı tanıyarak, 
harpte Almanlarla birlikte hareket 
etmek yolunu tutmuştur. 

Japonya er geç üçlü pakt müt
tefiki Almanyanın davasına müza

heretle, şarkta Ru•yayı vurması 

kuvvetle muhtemeldir. Mo•kovada· 
ki Japon sefareti men•uplarının 
ailelerinin Ru•yadan ayrılmakta ol
ması calilıi dikkattır. Almanya, bü
tün bu müttefiklerle, Rusyanın bü· 
yük in•an kaynaklarına ve geniş 
mikya•taki malzemesine ragmen, 
galebeyi temin etmek azmindedir. 

Diğer taraftan lngiltere;ve Ame· 
rikanın da Rusyaya yardım etme· 
!eri takarrur etmiştir. Fakat nere
den, nasıl ve ne mikdarda? .. Bu 

-- -- - - -_- - - -

Uçak Mühendi
si Yetiştirilecek 

Nafıa Vekileti, YUksek mUhen
dis mektebinde yeni bir şube 
açmağa karar verdi 

A nkara 30 (Hususi muhabirimizden)- Nafıa Vekaleti tay
yare mühendisi yetiştirmek için yüksek mühendis mekte

binde yeni bir şube açmağa karar vermiştir. Vekalet, Türk 
Hava Kurumiyle bu mevzu üzerinde temas halindedir. Hile~ 
memleketimizde olan Polonyalı muhendislerden bu hususta 
istifade olunacaktır. Bu ders yılı başlayabilmek için hazır· 
lıklar ilerlemektedir. 

Gazi terbiye enstitüsüne 
talebe yazımı başladı 

Gazi terbiye enst.itüsünün edebiyat • türkçe, Pedagoji, tarih • cog· 
rafya, tabiiye, matematik, resim . iş, beden terbiyesi ve muzik şubele· 
rine lise ve ' muallim mektebi mezunlarından girmek istiyenlerin kaydına İ 
başlanmıştır. 

Muzik, resim . iş ~e beden terbiyesi şubelerine girmek istiyenlerin 
imtihanları Ankarada, diğer şubelere intisap edeceklerin imtihanları 

Ağu•tos ayı içinde Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. 
Enstitüye kayt, kabul şartlarını havi proğram Maarif müdüriyetine 

gelmiştir. 

Usta inşaat okuluna talebe [ 
kaydına başlandı 

Milli müdafaa hesabına Usta 
İnşaat okuluna müsabaka ile alı

nacak parasız yatılı talebelerin 

kayitlerine başlanmıştır. Okula 

girmek isteyen ilk mektep mezunu 
veya ortaokul müdavimi talebeler 

10 ağu•tosa kadar maarif müdür
lüğüne müracaat edeceklerdir. 

imtihan 20 ağuotosta şehrimiz 

maarif müdürlüğünde yapılacak· 

tır. 

Toprak Tevzi Komis
yonu Azalığı 

Şehrimizde faaliyette bulunan 

40 numaralı toprak tevzi komis

yonu azalığına 85 lira ücretle E.m· 
rullah Başakçı tayin edilmiştir. 

henüz malam değildir .. lngiltereoin 
Rusyaya ve tabii kendi zaferine 
en müessir yardımı, Almayayı 
garpte meşgul etmektir. Bu nasıl 
olabilir?. Bazılarının tahminine göre, 
lngiltere meoelii Norveçe veya Al
ıııan işgali altında bulunan herhan
gi bir yere hatta, bununla da mu
kayyet olmıyarak, Avrupanın en 
müsait bir noktasına asker çıkara
bilir. l•panyadaki lngiliz aleyhtarı 
hareketler, lngilizlerin Portekize 
bir ihraç hareketi yapmak ihtimal· 
!erine karşı, ihtiyati bir aksülamel 
yolunda tefsir edilebilir. 

Harp, fevkalade ·ehemmiyetli 
bir devresini idrak etmiştir. Alman
Rus mücadelesi, harbin seyrine bü
yük bir hız vermiştir. 

Maliye vekaleti baş 
hukuk müşavirliği 

Ankara 30 ( Hu•usi muhabiri
mizden ) - Maliye vekaleti baş 

hukuk müşavirliğine ayni vekalet 
hukuk müşavirlerinden Cafer Tü· 
zel tayin edilmiştir. 

Halkevinin incirlik 
köyü gezısı 

Halkevinin köycülük komitesi 
pazar günü incirlik köyüne bir 
gezi tertip etmiştir. Köyde 30 dan 
fazla ha•ta muayene edilerek ilaç· 
!arı verilmiş, içtimai ve sıhhi ko· 
nuşmalarda bulunulmuştur. Ayrı
ca köyün ağaçlandırılması üzerin· 
de görüşülmürtür. 

incirlik Ulukısıa • 
spor temasları 
incirlik köyü sporcuları pazar 

günü Ulukışla ya gitmişlerdir. Spo
run muhtelif kısımlarında yapılan 

karşılaşmalar çok muntazam ve 
güzel olmuş, halk tarafından ala· 
kayla takip edilmiştir. 

Pingpong ve voleybol maçları 
İncirlik köyü lehine bitmiş, ludbol 
takımları arasınaaki maç 3 • 3 
berabere neticelenmiştir 

600 metre dahilinde yapılan 

koşunun birincilik ve ikinciliğini 

incirlik köyü •porcuları kazanmış
tır . 

Ping· Pong müsabakası 
Yarın akşam saat 21 de Be· 

den Terbiyesi Bölge binasında 

gençlik kulüple.t arasında senenin 
ilk Ping - Pong müsabakası ya· 
pılacaktır. 
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Alman 
tabigesi: 
fazla esir 
almak/ 

Almanlar, vadet· 
YAZAN tikleri muvaffa-

MÜMTAZ kiyet tebliğlerini 
FAi K neşrettiler. Ha-

FENiK rekatın başlan· 
•-------• g ı c ı n da nberi 
meskOr. daha doğrusu ü!lü kapalı 
geçip, sonra birdenbire neşriyat 
yamak hareket harbinin icabatın
dan olduğu gibi, tebliğ çıkarmak 
usulünde, ·propaganda bakımından 
da bir yeniliktir. 

Bu suretle Almanlar bir hafta 
zarfında neler elde ettiklerini ilan 
ederek bir yıldırım propaganda91 
yapmak istemişlerdir. Fakat şu cİ· 
hete [ bilhassa işaret edelim ki, 
dünkü f e v k a l il d e tebliğler· 

de 22 hazirandan 26 hazirana ka· 

dar faaliyet ve hareketler kaydo· 
lunmakta, 27, 28 tarihindeki mu· 
harebelere ait tafsilat verilmek· 
tedir. 

Ôyle anlaşılıyor ki, Almanlar 
bir gün evvel, fevkalade tebliğ
ler neşrini vadettikleri zaman, 
muhasara altına alındığı bildirilen 
iki Rus ordu•unn ya imha veya 
esir edileceğini ummuşlar. Fakat 
bu neticeyi derhal elde edeme· 
mişlerdirdir. 

Yalnız dün akşam neşredilen 
11 numaralı fevkalade tebliğ 27 
hazirana kadar alınan ganaimden 
bahsetmekte ve bu ganaimin ha· 
len muha•ara edilmiş olan Rus 
ordularının le•lim veyahut imha 
edilmesinden sonra artacağını bil
dirmektedir Harekata ait en son 
malama! budur. 

Tebliğlerin tahlili: 

Umumi vaziyeti bu •uretle hu· 
lisa ettikten •onra, fevkala

de tebliğleri tahlile çalışalım: Dün· 
kü tebliğlere • göre, Alman ileri 
hareketi bilhhusa Baltık mınta· 
kasında inkişaf etmiştir. 

Almanlar, harbin ikinci günü 
Grodno kalesini almışlar, Bre•! • 
Litovsk'u zaptetmişler, Vilno ve 
Kovno'ya girmişlerdir. 

Bundan sonra Litvanya'dan 
yapılan harekat inkişaf etmiş ve 
nihayet, Alman askerleri Letonya· 
ya vararak' Duna nehri üzerinde 
bulunan ve bu memleketin anah· 
tarı telakki edilen Dunaburg 
Divinok şehrini 26 haziranda al
mışlardır, 

Duna nehri birkaç noktadan 
geçilmiştir. 26 hazirandan sonraki 
harekatla, Alman ordularının Ri· 
ga'yı hede! . aldıklarından şüphe 
edilemez. Belki RigK da düşmüşl 
olabilir. Fakat Almanlar bunu ilan 
etmeği başka bir tebliğe .aklamış· 
!ardır. Çunkü propaganda, muzaf· 

(Deflamı üçüncüde) 

Bombardıman teşekküllerine 
gelince: Sovyetlerin bu bakımdan 
ela ihm•l edilir bir kuvvet olmadı
ğı anlaşılmıştır. Bilhassa miktar iti· 
bariyle ... Kalite itibariyle bombar· 
dıman tayyareleri keşillerden çok 
ii•tündür. 4 motörle müteharrik 
olan TB-3 tipi bir zamanlar hava· 
cılık bakımından ç•>k muvaffaki · 
ye lli addolunmuştu. Fakat hali~a
zırda bu tip demode ağır , ve ula
şabileceği azami irtifa gayet mah
dut olduğundan askeri havacılık 
bakımındın hiç bir mana ifade et
mez. Sovyetler bu mahzurları iza· 
le etmek için son zamanlarda • 23 
tonluk TB-6 tipini servise koydu
lar. 4 ·~motörle hareket eden ve 
iyi •urette teçhiz edilen bu tayya· 
renin sürati 4SO km. olup taşıdığı 
bomba ;miktarı mahdut olmakla 
berabe r yabancı hova mütehassıs
ları bu tipin muvalfakiyetli oldu• 
ğunda müttefiktirler. 
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Hucum tayyareleri 

Bu meyanda Rusların hücum 
tayyarsi adı verdikleri L· 

R. 01-16 tek •atıhlı tipleri vardır 
ki bunlar bilhas .. zırhlı (fırkalarla 
teşriki mesai ederek piyadenin işini 
tahfif eder. 

Bu tayyarelerin sürati 400 ki
lometreyi geçmez, buna mukabil 
8 makineli tüfekle mücehhezdir. 

Umumiyet itibariyle bütün Sov· 
yet bomba tayyareler S. B iki mo
törlü tek satıhlı, faaliyet sahası 

• 
Cemil artık ne aç, ne de çıplaktır. 

Komisyoncu Kamil, ona hergün yeni müş· 
teri buluyor. Cemil'i artık tanımıyan yok
tur. O, ince kaşları, siyah kirpikli gözle
ri, düzgün baldırları, biçimli beli , geniş 
kalçalariyle bir kız kadar güzeldir ... iki 
ay, zengin bir koyun tüccarına 'Metres » 

kapanıyor. Sonra, bir zaman da, Topha
nenin gizli bir evi!Jde, aynı yolun yolcu· 
•u üç oğlanla 'Teyze Şevket»in yanında 

çalışıyor... Bu, ıztıraplı bir yaşayıştır. 

Amma, katlanacaktır. O, bu işi keyfi için 
yapmıyor. O, açlığın ve kimsesizliğin bu 
yola •Ürüklediği bir zavallıdır. 

Gene bir gün, basılan bir randevu 
evinde yakalanıyor. ikinci şube «Defteri 
mahsusa»ya resmi yapıştırılıyor. DiApan· 
sere gönderiliyor ... Kız Cemil artık vesi
kalıdır. Bir kadın orospu gibi, artık o 
da haftanın belli gününde muayeneye gi• 

decektir. 

Aylar geçiyor. Her geçeri ay, zavallı 
Cemil'i kendisinden biraz daha tik•indiri• 
yor. 

• 
E.v~t.:. Nihayet işte, aç, çıplak kal• 

mayı gozuoe alıyor, Girit hanına düşü· 
yordu Cemil .. Sırtına bir küfe uyduruyor, 
çalışıyordu Cemil .. • 

* • * 
Bir senedir ki, ne güzel anndmi, ne 

kardeşlerimi gördüm. Behice hala daire

de memur mu? Bakır yeınek sinisi, çıp. 
lak odanın ortasına gene kuruluyor mu? 
Kardeşlerim ve annem, bakır yemek si
nisi etrafında beni anıyorlar mı? Onları 
öyle özledim kil... Ana91Z, babuız, kim
sesiz senerilere imroneceğim geliyor. Ne 
ana, ne baba ne, kardeş hasreti biliyor 

onlar ... 

Karanlık bir kış gece•i, evimizin 
önünden geçmek cesaretini gösterdim. 

Kafesli pencerelerde donuk bir laıııba 
ışığı ... Şu donuk ışığın altında, belki za

vallı Behice, dairede yetiştiremediği işini 
tamamlamak için yığın yığın dosya ara
sına gömülmüştür. Nimet ablam, belki, 

gözleri tahta bacağının pırıl pırıl yanan 

ka9aturasında, bahtsız geçen gençliğine 
yanıyor. Küçük Hikmet belki de uyuıııuş. 
tur. Ya annemi ... 

Kafesli pencerelerinden donuk bir 
, ışık dökülen bu eve hem yakınlaşmak, 
hem ondan uzaklaşmak istiyordum. Bir 
an geldi, güzel annemin yanına koşma
mak, kucağına atılıp uzun uzun ağlama· 
mak için kendimi güç tuttum. Ôyle bed
bindim kil ... Mahallenin öbür ucunda adı
mı saoımı soran devriyeyle az kalsın ça• 
tışacaktım. Buna kızılabilir miydi? Hiç 
lüzum yokken neye sinirlendim?! 

YAZAN: Reşat Enis ====1

" 

Başka•ına kızdığım dakikalar, kendi
me kızdığım dakikalardır. Hırçın zaman
larımda, en ufak bir sebeple ateş alırım. 
Bağırırım, haykırırım. Kırar dökerim: Eli
me ne geçerse ... Bir cam lamba; ya bir 
bardak ... Zavallı annemi bu yüzden ne 

kadar incittim!... En vurdum duymaz ada

mı öfkeden kudurtacak hadiseler, keyifli 
oldum mu, bana vııızz gelir. 

• 
• • • 

Kimi hınız, kimi cani, bu bir suru 
serserinin insanca duygular taşıyabilece
ğini düşünmek oldukça güçtür. Bilinmez 

nasıl bir his, hepsini de birbirine ne c•n· 

dan bağlıyor! 
Bir gece. Girit hanının dört bir ta

rafı taş, basık tavanlı oda91 zehir gibi 

soğuk. Yana kaykılan kırık ayaklı soba 
yanmıyor. Saç mangal kül dolu. Kırk, 

elli insanın nefesi, taş duvarların arasını 

bir türlü ısıtamamıştı. Hepimiz de, titre· 
melerle büzülmüştük. 

Gecenin yarısına doğru, tüğlerimizi 
ürperten bir iniltile uyandık. Rutubetli 
duvarın dibinde yatan küçük Arif, müt
hiş bir nöbet içinde, iki büklüm kıvranı
yordu. Zangır zangır titriyordu. Dişleri 

birbirine vuruyordu. Sancılanmıştı. 

Koltuğunda yığııı yığın gazete toma· 
rile, sabahın karanlığından, akşamıo en 
geç saatine kadar • yağmur, kar, buz 

demeden • yalnayak, başacık dolaşan 
küçük, en sonunda şifayı kapmıştı işte ... 

Başucuna toplandık. llkönce, herkes 
birbirine aynı şeyi sordu: 

- Ne yapacağız? 

- Ne yapacağız? 

Küçük Arif'i ısıtmak lazımdı. 

- J91tmak... iyi amma, neyle?! 
- Neyle?! 

Mangal, kül doluydu.Soba, bomboştu; 
han sahibi artık bunu yakmıyordu neden· 

•e ... Duvarın kenarında titreyen küçüğün 
üzerine, ceketlerini çıkarıp atanlar oldu. 
Amma, bu partal şeyler onu ısıtamadı. 

Çapaklı gözlerimizi uğuşturarak, mah· 

mur mahmur gerinerek hemen oracıkta 
k a r a r vermiştik ki , kim•eıi• 
Arif'i ölümden kurtarabilmek için ne ya· 
pıp yapıp sobayı tutuşturmak, ona içir•· 
cek 91cak birşey bulmak lazımdır . 

Tabak Ali, parmağını şaklat!: 
- Buldum! 
dedi. Ali, ben ve başka üç serseri, 

yakın bir camiin tabutluğuna girdik. 

{ Devamı var J 
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Alman fevkaUlıde 
tebliğine göre 

lı tümenleri harp 
ederek Luck' a 
doğru ilerlemiye 

devam ediyorlar. 

4000 tankın iştirak 
ettiği 
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Be r 1 i n 30 
(a. a.) - Alman 
orduları başku -
mandanlığı, Şark 

harekatı hakkın

da bir fevkelade 40000 Düşmanın za .. 
yiatı k a n 1 ı ve 

MUAZZAM 
MEYDAN Fakat köylününkü hiç te öyle de

ğildir. O, hayattan ve tabiatten 
aldığı bilgilerle mücehhezdir. Siz 
ona ( La verite dö la Palis ) len 
bahsederken bil ni; ki köylü sizin 
halinize içinden gülmekted;r. Ona 
sıhhatren bahsederseniz; o size 
hiç farkettirmeden köyün yanında· 
ki bataklığa bakar. · Ona maarif. 
ten bahsederseniz; dinlerken kafa· 
sının içinde mektepsizlik yüzünpen 
okutamadığı oğlunun hayali can· 
!anır. Nilıayer ona yolların fezai
linden bahsederseniz; mültefitane 
yuzunuze bakarken gözleri, dün 
akşam kağnısını söktüremediği ça· 
morlu ~taya dikilmiştir. 

Cümhuriyet hükameti muhak- ı 

kak ki çalışıyor. 600 yıllık Os
manlı imparatorluğunun becereme· 
diklerini onbeş yılda başardık. Fa
i<at köylere ikinci planda yer ve· 
riyoruz. Şehirleri ihmal etsek te 
olabilir; yapıcı, uyandırıcı ve kal
dırıcı kudretlerimizi bir an evvel 
ve münhasıran köyler üzerine tek· 
sif etmeliyiz. 

• • 
lşte şu Kuyucu Kızı da o köy 

çocuklarından biridir. Söylemesi a· 
yıp amma mecburuzi hem bana ii· 
şıktır, yani başından sevda duma
nı tütüyor; hem de sarhoştur. Öy
le iken türküyli şıpınişi öğreniver

di. 
Öğrendiği bir şey değil yarın; 
- Filanca bana çıkardı. 

Diye bir yerde söyliyecek; din
liyenlerin arasında bir bilen bulu· 
nacak; gıyaben rezalete mahkOm 
olacağımız gibi kadıııcağızı da gü
lünç mevkie düşüreceğiz. 

Adam sende; olan oldu .. 

Bu minval üzere kih çalıp 

söyliyerek, kah oynıyarak ikinci 
binliği de çek tik. 

Vakit epeyce · ilerledi. Gece 
yarısına kadar oturacak değiliz a. 
Saat neredeyse on bire yaklaşıyor. 

Şu Rıza fpeygamber g ibi oğ
landır. Fikrimden geçenleri keş· 
fetmişçesine ortaya teklifi yapış
tırdıı 

- Meclisimiz şe(l 1 hanımlarla 

soframız gülşen; böylece sabah.!!:_ 

ra kadar içmek gerekti amma dün 
akşamdan uykususuz, yorgunuz; 
bilmem yengemiz müsaade eder 
mi yatalım .. 

Kuyucu Kızı ayak direyor: 

- Olmaz.. içeceğiz,. 
Müdahele bana düştü: 

- Şekerim; miisaade et de 
arkadaşlar yatsınlar. Biz seninle 
baş başa içeriz .. 

- lçmezsin .. 
- Amma yaptın Emine; sana 

yalan mı söylüyorum?. . 
Emine boynuma sarıldı; benı 

'göğsüne bastırarak dudakları ya
n ağımda söylendi: 

- Sen yalan söylemezsin yav· 
rum, onlar yatsınlar, biz içelim .. 

- Olur .. 
Neyse, arkadaşları savdık. 

Hepsine oda kapısından: 
- Hoşça kalın. 

Dedikten sonra döner, dön· 
mez odamızın kapısını kapadıın ve 
Emineyi belinden kapınca karyo
laya attım. 

Fak~t tam bu anda sokak ka-

pısı 

- Güm, güm güm .. 
Diye çalındıktan sanra birde 

tekme yemez mi?. 
Arkasından kalın bir ses: 
- Aç ülen gara dinini .. oras

pisi 1.. 
Haşşöyle.. . Kapı dediğin böy

le çalınır işte .. 
Daha ıonra sofada pat pat

lar ... 
Kuyucu Kızında 
- Geldiler ... 
- Kimler? 
- Süleyman efe 
işte şimdi hazır 

namazına .. 

bir telaş .. 

ile kızanları ... 
olun cenaze 

Kuyucu Kızı aşağıya ~fırladı. 
Arkadaşlar telaşla yeniden bizim 
odada toplandılar, ben de (vuslat 
yine mi kaldı güzel başka bahara) 
diyerek ta vana kadar fırladım. 

Hey kırık, çıkık yumurtalara 
can vere Rabbim, nedir bu bu ba
şmııza gelen felaket? .. 

Düşünülecek vakit yok . He
men, olduiu gibi duran rakı sof
rasının başına çöktük ve akıbeti
mize intizaren tepemizin en kal· 
kık tüylinden tabanımızın en sivri 
noktasına kadar kulak kesilerek 

dinlemeğe başladık .. 
Sokak kapısı açıldı . Nalçalı 

ökçeler avlunun bozuk kaldırımla
rında öttüler. Sert ve ainir bir 
ses sordu. 

- Oda boş mu gız? 
Kuyucu Kızının sesi: 
- lzmirden misafirler geldi 

ele onlar var .. 
- Kimmiş o diyoslar? 
Tevcih gayet mükemmel .. is

tersen merdiven başına kadar se
ğirtip; 

- Deyus sensin 1 
Diye bağır bakalım. 

- Çok iyi insanlar efe ... 
Ne yapıyorlar orada? 
içiyorlar efe .. 
Biz de orada içeceğiz ka

bul ederler mi?. 
- A .. Bayılırlar efem. Hem 

sen de görsen beğeneceksin. Er
kek insanlar .• 

- Düş öyleys~ önüme baka· 
lını. 

Eyvahlar olsun, herifler geli-
yorlar. 

Bizde tüyler diken diken .. 
Çehreler kireç gibi.. 
E.l ayak herasan olmuş hora· 

sanlı misali zangır, zangır .. 
Merdivenden bir sür\i ayak 

sesleri 1 •• 
Geliyorlar •. 
- Geldiler ... 
Hemen ayağa kalktım. 
Ar kadaşlaa da fırladılar. 
Elde mavzer, belde fişeklik, 

silahlık ta kırkmerdiven ve taban
ca, gözler pek, göğüs gergin, ba
cakta dizlik, sırtta cepken, başta 
koca püsküllü, üstüne oyalı yeme· 
ni sarılmış fes; bir zeybek .. Anla
şılan Süleyman ele bu.. Arkasın
dada oyni kılıkta dört zeybek da
ha .. 

Evvela öndeki efe, sonrada 
arkasındaki zeybekler davullu se
lamı bastırip içeriye girdiler. Zey
beklere mahsus olan bu selim 
tarzını lzmirli muharrir Selahaddin 

Kantar " Adil Mevla ,, isimli ki . 
t a bı nda şöyle tarif eder: 

" Zeybek usulünde selam ve
rirken lamasilla h iki üç elif mik
darı yukarı çekildikten sonra "küm,, 
ün tepesine davula tokmak indi· 
rilir gibi var kuvetile vuruJur. Ses 
gür, veriş ağır olacaktır. Kapah 
yerde ise tavanın gümlemesi, açık· 
ta ise kuşların kaçışması vacibdir; 
selam verenin yüreği polat gibi 
kavi, imanı umman gibi geniş ol
duğundan kinaye ... ,, 

Fla kikaten de öyle oldu. He
riflerin " Selimün aley,, den son-
ra bir, 

Küm 
Deyişleri var ki ihtizaz ettir

diği hava adamın beynini sarsıyor. 
Başta Kuyucu Kızı olmak ü

zkre bütün kızlar koşuştular; yer

/ Devamı var] 
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tebliğ neşretmiş

tir. · Bu tebliğin 

esasları şunlardır: k • . müthiş olm11Ştur. as erı YalnızDobno ci-
---~---;.;;;;,..;..;..;, __ ;;, varındaki muha 
Rus 
esl·r du··şıu·· rebeler:le _265 

tank ve 42 sı en 
ran sabahı geniş ·----------.:--- ağır çapta ol-

Şark Almah 
ordusu 22 Hazi-

bir cephede hu-

dudu geçmiş ve 2 Sovyet ordu- mak üzere bir çok 
tahaşütlerini bitir- top istiğnam o 

mekte olan Sov- SU muhasara lunmuştur. 
yet ordusu terli- Alman ileri yü 

batının ortasına Jt d ruyuşu Bialis-
dAlmıştır. Düşma- a ın a tok'un şark saha 
nın hudutta tesis R I sında iki Sovyet 
ettiği kuvvetli is· US arın 2,233 tankı, ordusunu tama 

tihkimlar kısmen 47oo tayyaresi Alman- miyle ihatasına mün 

daha ilk günde lar tarafından tahrip cer olmuştur.Düş 
yarılmıştır . Sov- veya zaptolundu manın bu çen-

yet ordularının şiddetli mukabil beri yarmak için günlerdenberi 
taarruzları •n ağır zayiatle akim yaptığı ümitsiz teşebbüslere rağ-
kalmıştır. men çenber her saat daha ziyade 

23 Haziranda düşman taarruz daralmaktadır. Bir kaç güne ka-
kollarımızın başlarına fevkelide dar bu Rus orduları ya teslim ola-
şiddetli mukabil taarruzlarda bu· caklar yahutta imha edileceklerdir. 
lunmuştur, Sovyet Rusya'ya karşı ilk ha-

Düşmanla boy ölçüşen Alman rekat 22 hazirandan 27 hazirana 
askeri, muzaffer olmuştur. Bütün kadar geçen kısa müddet zarfında 
Sovyet teşebbüsleri püskürtülmüş- hala ganaimi takriben dahi say-
tür. mak imkanı olmamakla beraber, 

Grodno kalesine taarruz edil- çok mühim neticelere varmıştır. 
miş ve şiddetli bir muharebeden Dütmana verdirilen fevkalade 
sonra kale zapetedilmiştir. ağır kanlı zayiattan başka, ilk 

Düşman hav kuvvetlerinin 23 günlerde 40 binden fazla esir al-
Haziranda da uğradığı zayiat fev- dık . 
kalide ağır olmuştur. Ayni günün Ganaim arasında şimdiye ka-
akşamı tir evvelki günden beri tah· dar 600 den fazla top saydık. 46 
rip edilen Sovyet tayyar•lerinin sı 52 tonluk en ağır tipten olmak 
sayısı 2.582 ye baliğ olmuştrr. üzere 2.233 tank ya tahrip edil· 

Bresi - Litovsk kalesine Al- miş, ya zaptolunmuştur. Bundan 
man topçusunun malik olduğu kuv- başka çok büyük miktarda tank 
vetli silahlarla taarruz edilmiş ve dafi ve hava dafi topu, makinalı 
kale elimize düşmüştür. Düşmanın tüfek, tüfeki otomobil ve saire de 
bu son kalesi de 24 Haziranda alınmıştır. Bu rakamlar, saatt•n 
hücumla alınmıştır. saate fazlalaşmaktadır. Ganaim, 

Alman ilerleyişi Vilno ve Kov. halen muhasara edilmiş vaziyette 
no'ya varmıştır. Ayni gün içinde bulunan Rus ordularının teslim ol-
bu iki şehir de alınmıştır. masından veya imha edilmesinden 

ilk dört günlük muharebenin sonra dahli pek çok artacaktır. 
sonunda imha edilen Sovyet tank- Alman hava kuvvetleri, Sov-
larının sayısı 1297 idi. Bunun 1200 yet hava kuvvetlerini kahir bir 

ünü ordu teşekkülleri ve 97 sini mağlObiyete uğratmıştır. 7 günlük 
de hava kuvvetleri tahrip etmiş- muharebede, avcılar, savaş tayya· 
!erdir. 

26 hazir•n 1941 de kıtaları-

mız Baltık sahasında cüretli bir 
yüreyüşJe Duna nehrine !va.rmı~lar 
ve bu nehri birçok noktalardan 
geçmişlerdir. Dunaburg şehri eli
mize düşmüştür. 

26 haziranda Alman hücum 
arabaları Kovno'nun şimalinde iki 
gündenberi devam etmekte olan 
müthiş bir tank meydan muhare· 
besini zaferle bitirmişlerdir. Bir 
çok taarruzlar çevrilmiş ve imha 
edilmiştir. 29 u eiı ağır tipten ol
mak üzere 200 Sovyet tankı, 150 
den fazla top, 100 !erce otomobil 
iğtinam olunmuştur. 

Peripet bataklıklarının cenup 
mıntakasında harp, bilhassa güzi· 
de teşekküllere karşı yapılmıştır. 

Lemberg'in garbında en kuv· 
vetli ve en modern istihkamlar se
batlı ve kahramanca taarruzlardan 

sonra işg~l edilmiştir. 
Şimdi ~ kıtalarımız muzaffer~

ne Lemberg üzerine yürümektedır. 
Lemberg'in şimalinde Alman zırh· 

releri ve hava dafi bataryaları ta· 
rafından, ya havalarda ya yerde 
4700 Sovyet tayyaresi tahrip e· 
dilmiştir. Bu rakama nazaran Al· 
man kayıpları ehemmiyetsizdir, ay. 
ni müddet zarfında hava kuvvet .. 
!erimiz 150 tayyare kay~ etmiştir. 
Alman tayyarecUerinin ve tayya
relerinin faikiyeti ezicidir. 

·------
Hava harekatı 

Londra 30 (a.a) lngiliz ha-
va ve dahili emniyet nezaretleri
nin dün akşam neşredilen teb. 
liği: 

Pazar günü akşam saat 18 e 
kadar lngiltere üzerinde hiç bir 
düşman tayyaresi uçmamıştır, 

Ayni nezaretlerin bu sabahki 
tebliğinde de şöyle deniliyor: 

« Dün gece lngiltereıı üzerin
de az miktarda düşman t;yyaresi 
uçmuştur. Bunlardan biri düşüriil
müştür. Şarki lngiltere üzerine bir 

k~ç bomba atılmış, :hasar ve za
yıat olmamıştır. » 

Muharebesi 
Sovyet esiri ylik
IU trenler Rumen 
hududundaki is
tasyonlara geldi 

Moskova 29 ( A. A) - Sov
yet istihbarat bürosu taralındun 
Pazar günü sabahı neşrolunan 
teblii;.: 

28 Haziran günü zarfında 

yeni mevzilere doğru rical et
mekte olan kıtaatımız şiddetli 
dümdar muharebeleri yaparak 
düşmanı mühim mağlubiyete uğ
ratmışlardır. Şaulay istikametinde 
kıtaatımız, bir çoğu sarhoş bir 
halde bulunan birçok esir almış
lardır. 

Minsk istikametinde kıtaatı
mız, düşmanın muharebe tankla
rına karşı muvaffakiyyetle muha
rebeler vermekte ve bunların 
şarka doğru ilerlemesine muha
lefet etmektedir. Bu istikamette 
27 Haziranda vukoa gelen mu
harebeler hakkında alınan esaslı 
malOmata nazaran düşmanın 
39 uncu tank kolordusuna men
sup 300 kadar tank tamamen 
tahrip edilmiştir. 

Lostk istikametinde dünkü 
gün muaızam bir tank muhare
besi başlamış ve buna iki taraf. 
tan takriben 4000 . tank iştirak 
etmiştir. Bu muharebe devam et
mektedir. 

Lemberg cephesinde düşma
na karşı muannidane ve şiddetli 
muharebeler yapılmakta ve düş
man kıtaatımız tarafından mühim 
mağlQbiyetlere uğratılmaktadır. 

Tayyare kuvvetlerimiz hava 
muharebelerini muvalfakiyetle 
idame ettirmiş ve düşmana bü
yük darbeler indirmek suretile 
kara kuvvetlerimize müzaharette 
bulunmuştur. 

TuJça üzerinde yapılan bir 
tayyare hücumu esnasında dilş

manın Tuna nehri üzerinde buJu
nan iki monitörü batırmıştır. 

Diğer mıntakalarda kıtaaatı
mız devlet hudutlarını muvaffa
kiyetli bir surette müdafaaya de
vam etmektedir. 

Berlin 29 ( A. A.) - D. N. B 
bildiriyor: Bolşevik esirlerini yük

lü trenler, Rumen hududundaki 
istasyonlara gelmiştir. Bolşevik 
askerlerinin başları ustura ile 
traş edilmiş bulunmaktadır. Bu 
askerler, toprak renginde keten 
üniforma giymektedir. Bunların 
ekserisi, Sovyetler Birliğinin As
ya kısmından, Mogolistan'dan ve 
Türkistan'dan bir kaç ay evvel 
Sovyetlerin garp hududuna geti
rilmiştir. 

Londra 30 (a.a) İngiliz 
bombardıman tayyareleri dün ge

ce Almanyanın şimali garbisinde

ki hedeflere hücum etmişlerdir. 

Denizlerin dibine inmek nlodası 
Okyanusların diplerinde yaptığı araştır

malar ile büyük bir şöhret kazanmış 
olan Amerikalı ilimlerden William Beeb Va
şingtonda verdiği bir konferansta birkaç sene 
sonra denizler dibi kaşiflerinin kara ve hava 
kaşiflerinden daha çok olacaklarını söylemiş 
ve demiştir ki : 

« Denizin dibine inen bir alimin etrafı ka· 
lın cam pencereli bir madeni hücre içinde 
olarak seyrettiği manzara, yeryüznün her han
gi güzel manzarasından daha sehhar ve göz 
alıcıdır. » 

Birkaç sene sonra denizin dibine inmek 
için kili miktarda madei hücreler temin edi
lince, deniz kenarlarında yaz mevsimini geçir· 
mekte olanlar, hiç şüphesiz bu misli görülme
miş manzarayı seyir ve temaşa. etmek için ma
deni hücreler içinde denizlerin diplerine in
mekte tereddüd göstermiyeceklerdir. 

Amerika suni 
Kauçuk 
yapacak 

• 
Amerika müttehid hü

kumetleri topraklarında, 
Almanyada olduğu gibi 
Kauçuk yetişmemekte ve 
Amerika bu maddeyi ha

riçten celbetmektedir. Denizaşırı memleketler-

b"" madd · den bu kıymettar ta 11 enın getirilmesi 
bilhassa harp zaınanında türlü türlü zorluk 
karşısında kalmaktadır .. Bunun için Almanya 
kauçuk ihtiyacını kendı memleketi dahilinde 
sun\ kauçuktan temin etmektedir. 

Son zamanlarda Amerika da bu mesele 
ile meşgul olmağa başlamıştır. Amerika Tica
ret nezareti de Almanyada Buna adı verilen 
suni kauçuğun imali hakkında tetkikler yaptır
maktadır. Bu işe ıncmu,.. •dilen ( Amerika 
müttehid hükOmetleri standartlar milli bürosu) 
raporunu vermiştir, Raporun esas noktaları 
şunlardır : 

Almanyada ilk defa suni kauçuğun ima
line 1934 senesinde başlanınıştır. O sene on 
ton istihsal edilmiştir. Her •ene i•tihsal arta
rak 1937 senesi istihali <IOOo tona baliğ ol
muştur. 

O sene hariçten ithal olunan tabii kauçu
ğun gümrüğü arttırılmıştır. ilave edilen resim 
suni kauçuk imal eden fabrikalara mükafat 
olarak verilmiştir. Bu surette 1938 senesinde 
10,000 ton ve 1939 senesinde 25,000 ton suni 
kauçuk istihsal edilmiştir. Bundan sonraki yıl
larda vasati 60,000 ton istihsal olunuyor. 

Suni kauçk tabii kauçuktan imal edilen 
her türlü mamuli.tta kullanılabilir. Bundan 

otuz türlü madde yapılıyor. Bazı ahvalde suni 
kauçuk tabiisine laiktir. Çünkü tabii kauçuk 
sıcağa ve petrole karşı pek mukavemetli de
ğildir. Amerikadaki suni kauçuk fabrikalarını 
devlet tesis ve idare edecektir. 

insan beyni 
bUyUmiyecek 

• 
Pekin Üniversitesi Pro

feoörlerinden D o k t o r 
Wanderbilt, tarihten ev
velki insanlar üzerinde 

yaptığı !etkiler ve elde ettiği şayanı dikkat 
neticeler ile dünya ilim aleminde büyük bir 
şöhret kazanmıştır. 

Profesöre göre insandaki beş hassanın za. 
man ile beyin lehinde olarak küçüleceklerine 
beynin büyüyeceğine dair olan nazariyenin asıl 
ve esası yoktur. 

Bugünkü İnsanın beyni hacim itibariyle 
tarihten evvelki insanların beyni büyüklüğünde 
olup, Maymun insanların beyninden üçte bir 
nisbetinde daha büyüktür. 

300,000 senelik devirler zarfında in .. n 
beyni ayni hacim ve büyüklüj-ü muhafaza et
miştir. İnsanın bila-iJeri düşünce ve muhakeme 
kudretini arttırmakta ise de fikri kuvvetleri 
daima ayni malzeme ile iıJemektedir. 
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Alman ta biyesi: 
fazla esir almak 

( Baştarafı ikincide) 
leriyetlerin sindire sindire ilin edil
mesini emreder .. 

Esir tabiyesi 
A l"'!an tebliğlerinden anladığı-

mız mana şudur: Onlar, ara
zi fethetmkten daha ziyade aldık
ları esirlerin, imha ettikleri tayya
re, top, tank ve malzemenin ehem· 

m i y e t i üzerinde durmaktadırlar. 
Çünkü Sovyet arazisi vasidir. Bu
rada bir istila hareketinden daha 
çok bir imha hareketinin ehemmi
yeti vardır. 

Bilhassa Yıldırım harbindC" bu, 
üzerinde ısrarla durulacak bir mev
zudur .. Asker, malzeme, zayyarc, 
top ve tank bertaraf edildikten son

radır ki, arazi üzerinde ilerlemek 
daha kolay olur. 

Alman tebliğlerine göre iki 
gün içinde ceman 2582 tayyare, 
dört günde 1297 Sovyet tankı tah

rip edilmiştir. Daha ilk günler:le 
40 binden fazla esir alınmııtır. 7 
günlük muharebede tahrip dilen 

tayyarelerin mikdarı 4700 e balii 
olmaktadır. 

Bu hesapça günde aşağı yuka
rı 800 e yakın tayyare imha olun

muştur. Buna mukabil Almanların 

mecmu tayyare kayıpları 150 dir. 
Fakat bunlar Alman iddiasıdır. 

Sovyetlerin de muhasımlariyle 
adamakıllı çarpıştıklarını ve hilen 

Luck mıntakasında 4000 tankın iş
tirakiyle büyük bir meydan muha
rebesi cereyan ettiğini unutmamak 
lazımdır. Nihat Almanlar kendi as
ker ve tank zayiatları hakkında 
~ç bir malOmat vermemektedirler. 

Cenup mıntakası 

Tebliğlere göre Alman iler· 

leyişi çok mühim ve sür
atli Lir ilerleyiıtir. Bunda Alman 
stratejisinin büyük bir rolü olmuş
tur. 

Filhahika cenup mıntakasında 
yani Romanya hududunda ve Prut 
nehri L üzerinde Almanlar mühim 
bir ilerleme kaydetmemişlerdir. 

Fakat öyle görülüyor ki, daha 
ziyade Sovyetleri şaşırtmak ıçın 

böyle kareket edilmiştir. MalOmdur 
ki Almanların evveli Ukranyayı 
ele geçirecekleri zannolunmuştur. 
Çünkü ti Mein Kampf'tanberi ya
pılan neşriyat bunu gQstermiştir. 

RomanyAdaki Alman orduları 
Başkumandanlığının meşhur yıldı
rım harbi mütehassıs ı Mareşal 
List'e verilmesi, Almanların bilhas
sa buradan harekete geçecekleri 
vehmini uyandırmış, her halde Sov
yetler de ona g öre tertibat almış
lardır. 

Diğer bir nokta daha var: 
Almanlar, şimdiye kadar bilva

sıta hünam edilebilecek memleket
lere karşı yaptıkları hareketlerde 
katiyen doğrudan doğruya kendi 

arazilerinden hareket etmemişle d" B r ır. 
0 da, her halde, Şarki Prusyadan 

değil, daha çok, Romanyadan bir 
hareket beklendiği zannını doğur
muştur. 

işte bunun üzerinedir ki Al
manlar," Litvanya ve şimali Polon
ya üzerine doğru şimalden yürüyü
şe geçmişlerdir. 

Minsk harekatı 

Şimdi muharebeler, Pripet veya

Pinsk namiyle anılan büyük ba
taklıiın şimalinde ve cenubunda 
olmaktadır. Şimaldeki harekat Mins
ke doğru açılmıştır. 26 Haziran 
harekatına dair verilen son tebliğ
lerde Minsk'in alındığına dair 
bir kayıt yoktur. Fakat dünkü Sov
yet tebliği, bu istikamette çok 
kanlı muharebeler cereyan ettiğini 
haber vermekte ve yeni mevzi leri
ne doğru ricat eden kıtaların şid. 
detli dümdar muharebeleri yapa
rak, düşmanı mühim mağlubiyetle
re uğrattıi;ını söylemektedir. 

iki tebliğin tarihleri ve cümle
leri üzerine böyle ayrı ayrı iki bü
yük nokta koyduktan sonra. Minsk
in çok tehlikeli bir vaziyette bu
lunduğunu tekrar etmeğe lüzum 
var mıdır? Şüphesiz Letonyada 
Divinsk' e kadar varan kuvvetlerin 
bir taraftan şimale doğru açılırken, 
diğer taraftan Duna nehrine daya
narak cenuba doğru arkadan, te
epeden sarkacakları, ve bir para· 
şüt g-ibi şehrin üzerine inecekJeri 

tahmin olunabilir. 
Yukarıdaki kanaatimizi tekrar 

edeJim : 
Çünkü Almanlar, Sovyet har· 

binde daha çok e~ir alma~, mü· 
himmat ve malzeme iğtinam etmek 
tibiye.sini ~OtmektedirJer. 

/D.ııamı Dördüncüde/ 
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BUGÜN 

Alman tibiyesi : 
Fazla esir alMak 

{Baştarafı Üçüncüde/ 
Netice · 

Gene tebliğ tarihlerine dik
kat ederek kaydedelim: 

26 hazirana kadar olan harekatta 
Lemberg Lvvov'un alındığına 

dair bir kyit yoktur, Yalnız ıLu"k 
civarında şiddetli muharebeler ol
duğu bildirilmektedir. Acaba Al
manlar, buraya tali bir ehemmi
yetmi veriyorlar? Yoksa Minsk'ten 
aşağı doğru bütün Dinyeper vadi
.ıinden ve Pinsk bataklıklarının 
arkasından Kiyef'e doğru geniş 
bir hareketle inip, Ru.Jarın arka· 
sını tamamiyle sarmağı mı düşli· 

nüyorlar? Bu hususta şimdiden bir 
tahmin yapmak hayli zordur. Fa
kat harekatın inkişaf tar" bu tarz
da bir ılüşünceye <le mütehammil· 
dir. 

Sözlerimizi hüld•a edelim: bu 
harbin ilk hafta.,, geniş bir hare
ket harbi mahiyetinde tecelli et
miştir. Herhnlde ikinci hafta hare
katın tam veçhesini tayin edecek
tir. Buna karşı Sovyctlerin ne ted
bir aldıkları malQm -değildir. Fa
kat öyle görülüyor ki, Sovyetler 
tam hudut mıntaka•mdn tahşit et
tikleri güzide kuvvtletleri şimdi 

imkan olursa, gerl almak ve har

bi biraz daha içeride yapmak te· 
şebbüsündcdirler. 

1 Temmuz 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal he Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

ı - ı 

ı :· .... --------------------------------· ı ı·· 
ı OÜNYANIN EN MUAZZAM ı 
ı ı l ŞAHES&;:RILE AÇILIYOR •• i 
• ı 
: ı ........................................................ 

Malatya Bezve İplik Fabrikaları 
T. A. Ş. Adana Mensucat Fab
rikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın sıhhat memurluğu münhal olduğundan bu 

ışe t'lıliyeti olanların vesikalariyte müracaat etmesi. 
1- 2 954 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şııbat, 2Mayıs, 1 Ağusios,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 \KRAM\YELER\ 
l Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

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

35 .. 100 .. 
2000. .. 
2000. .. 
3500. .. 

80 .. 50 .. 4000. .. 
300 .. 20 .. = 6000. .. 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda tallinlzl de denemit olursunuz. 377 

Dr. Yalçın Mustafa Ozel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Abi<lin Paşa caddesi Namık Kemal ilk okulu karşısın
daki muayene hen esinde bergün hastalarını kabul eder. 

680 

Adana asliye 2 . Hukuk 1 
Mahkemesinden: 

Adanada Hankurbu ma· 

hallesinden Mustafa kızı Mü
nevver Burakoğlularının Ada· 
nada Ganisaf Zade mahalle
sinde Kanlı Fabrika yanında 
mukim iken halen yeri meç· 
lıul Abdullah oğlu makinist 
Cebbar aleyhine açtığı boşan
ma davasının yapılmakta olan 
Juruşmasında müddeaaleyh 
Cebbar namına çıkarılan da
vetiye ikametgahı meçhul ol
duğu şerhile bili tebliğ iade 
kılındığından ilanen davetiye 
tebliğine ve duruşmanın 8 / 
9/941 pazartesi saat 9 tali
kine karar verildiğinden müd· 
deaaleyhiıı o gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi lüzumu 
ilin olunur. 952 

iLAN 
( TÜrk Hava 

Kurumundan ) 
Köylerde aidatla çalışmak 

üzere bir tahsildar alınacak
tır. isteklilerin şubemize gel-

meleri. 
27-1 948 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1 Belediyemizde mün-
hal bulunan maaşlı bir zabıta 
memurluğu ile ücretli bir in· 

saat kontrolü için 5/7/941 cu
martesi günü saat 10 da 
müsabaka imtiha nıaçılmıştır. 

2 Askerliğini bitirmiş 

ve en az orta tahsilini haiz 
bulunmuş olanların ve keza 
aynı şartları haiz 
kalfalık işlerinden anlayanla
rın müsbit vesikalarile bele
diyeye müracaatları ve yevmi 
mezkurda müsabaka imtiha· 
nına girmeleri. 951 

Zayi emlak makbuzu 
ve mühür 

28 Cumartesi günü bir 
ceket içerisinde emlik mak
buzlarile mührümü ve on li
ramı zayi ettim. Yeni bir mü
hür çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ede-
rim. 

Hacı Sofu rnaballesinde 
23 No: lu evde Süley

man oğ. lbrahim Sarı· 
türk 953 

YAlllK SININA 
BU AKŞAM 

Sinemanın iki aşık ve sevimli çifti 

Joan Blondell ve Melvyn Dougras 
Tarafından yaratılmış olan mükemmel bir film 

Kadın Parmağı 
Neşe, zevk ve giizellikler senfonisi 

iLAVETEN: 
SiNEMA Diingasınm en büyük harikası 

Gunoadın Fedailer Alayı 

PEK YAKINDA: 
Türkçe 

PEK »AKINDA 
Güzelliğini harkuldde musikisini hiç bir znman ıınulmıyacağmız bir 

Şaheser 

Musiki dahisi ( ÇAYKOVISKI) nin bütü11 bir musiki 
ve şiir dolu hayatını canlandıran emsalsiz bir film 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Yaratanlar 

ZARAH LEANDER VE MARIKA ROKK 

Vantiliitörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'nın 
V ASI SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iki TÜRKÇE film birden gösterilecektir 

/ 

GÜLNAZ SULTAN filminim unutulmaz kahramanı 
IVAN MOJIKIN 

tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

HACIMURAT 
TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 

lf 

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

Gülnaz Sultan 
Gördüğü büyük rağbet dolayısile bir kaç glirı daha gösterilecektir 

Bir Bahçevan aranıyor 
İyi bir bahçevan 

müracaat. 

aranıyor. Fabrikatör Bay Nuri Hasa 

28 29 - 1 950 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve le'2el bakımından olduğu kadar ucuıluk ve sür aile 

hazırl>nabilmesi bakımındnn da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleke;imi· 
zin yegiı.ne '."iistah•at gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü
kemmel eserıle mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka --: Kuruluş Tnrihi : 1915. 

İLAN 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Adana Seyhan taş 
köprüsü, Misis taş köprüsü, 
Adana Karataş yolunun 45 
inci kilometresinde Aman Aman 

köprüsünde yapılacak işler 
ceman (1472) lira (67) kuruş 
üzı-rinden açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 1O-7-941 ta
rihine müsadif perşembe ~ü
nü saat 10,30 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacak 
tır. 

3 - İsteyenler bu işe ait 
keşif name ve şartnamesini gör
mek için nafia müdürlüğüne 

1

. 

müracaat edebilirler. 

4 isteklilerin ( 11 O ) ·i 

lira 45 kuruşluk muvakkat 1 
teminat vermeleri ve ehliyet 
vesikası almak üzere ihale 
tarihinden üç gün evvel vi• 
liyete müracaatları lazımdır. 

25- 28- 1-4 942 1 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROÔLU 

iLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1- Atatürk parkından ku

ruköprüye kadar uzanan ye

şil yola yaptırılacak kanali

zasyon inşaatı açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muhammen bedeli (3404 . 
40) liradır. 

3· Muvakkat teminatı (255. 
35) liradır . 

4- ihale 4/ 7 / 941 tarihi

ne rastlayan cuına gunu sa

at 15 de belediye encüme

ninde- yapılacaktır. 

5- Keşif ve şartnameyi 

görmek ve izahat almak is

tiyenlerin Belediye fen mü

dürlüğüne ve ihale günü de 

muayyen saatta teminatlarile 

birlikte Bel .. diye encümenine 

müracaatları ilan olunur. 

18-22-26-1- 907 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbauı- :&.dana 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği maıomdur. 

ÇAKLCI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldıOım yüzlerce mektup ve 
yapılan tifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın istifadelenmeslni 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 

HOROZOGLU KARDEŞLER 


