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Amerika 
l aponga 
llazigeti 

Gerginlik 
artıyor! --

.Japoaya•nıa 
ideali nedir? 

Jtd.pON - AMERiKAN 

S/y ASiLERi }Ç}N 

8/R ANLAŞMA 
Jap~~k}.CJ : 5 _( a . a. ) - .M~him 
~1 • 

1 gaıett'ı.ı ulan Aşahı dıyor 
Ya' ~ Birlt-şık Anıt'ı ıkaııııı Japon
t,,h k&ı Şı buttıhaı ekt:ti kİttikçe 

'ttı ~ 
ltt arıe olmaktaı.lıı. lki memle-
ı,,:r~ ~ünasebdlerini düzeltme~e 
ıq t bus etmelc.H i fıı satı kaçırıl· 

1
• it 

fcıı A~tık şimdi Japonya içirı en 
l6r 11 

•htimal\eri gö.: önünde tu
llıi ~ haıı:ıı lannıası zamanı gel
\ıı' ır : Jngiltf're , Amerika ve 
h rıglı.1112 Çin hükumeti japon-

llıa~'ı. ~enberlerıoıt'sini tamamla· 
da •Çın bu senenin ilk aylann
&i:beri işbirliğ'i yapmışlardır . 
~1 11~naleyh Japonyanın Fransız 
da~dıçintsi ile bir müşterek mü 
ft! 811sı akdetmesi kadar tabii bir 

1 bı~. Olaınaz. lngiltere ve Amerika 

\ 

.. ılı.· 
~ 1 devletle Çungking v~ Hol-
b·llda Hindistanını ihtiva eden 

1 s~\ı blok teşkiline ve bu bloka 
r l Yeller Birli~ini de ilhaka ça
J ;:llıaktadır. Sovyetler Birli~inde~ 

"tdıınıarı mukabilinde istedilderı 
J/' Japonya için çok mühimdir. 
r,rıonyanın Rusya ile bir btta
So ık muahedesi vardır . Fakat 
tik \IYetler Birli~i İngiliz. ve Ame
j, ıın ınütalebatım kabul ederse 

k,~.01~Yanın müstakbel hattıhare 
ltı ~ Uçlü pakt ile çizilmiş buluo
t, 11 tadır. Ve Amerika ile lngilt,:'. ne kadar Japonya üzerinde 
11, .Yık Yaparlarsa Japonya o lca
~u~ Şarlı.i Asya ideallerini tahak-

S ettirme~e çalışacaktır. 
ili .11Yion : 5 ( a . a. ) - Hin
'k~nt~in müşterek müdafaası için 
J)(l edılen anlaşma mucibince Ja

ltrın ~ıt~ları kendilerine terkedi -
;utun üsleri işa-al etmektedir. 

tik eltin : 5 ( a. a. ) - Ame
tik 

11 büyük elc;iliğ-i nudinde Ame
~t~ aleyhtarı baıı faaliyetleri 
'1e ~sto etmiştir . Bu Amerika 
hi~ tatı faaliyetleri taahhütlü ba-
t,81~tırı şimendifer istasyonlarınca 
lıaı •tn edilmemesi işlere müda
tı~: Ve Çinkao'da Amerikan 
~o/'thanelerinin önüne adamlar 
tiı .. ~larak bu ma~a:ıalara müşte
L "tltl g· 'b' ıııı, ırınesine mani olmak gı 1 

1, 1 eUsattır . Bu faaliyetler lngiliı.-
kar~ı da yapılmaktadır. 
s· ıı,ı,11 ~dney : 5 (a . a.) - Harbiye 

1 
hırı 1 ~ender beyanatında:" Japon- • 
~tti 11 ~lcri süı dü~ü himaye keyfi. 
içj11 Çunkü bir tecavüzü saklamak 

F. Ortaya atılan bir bahanedir . 
kerıı:t~er ıcap ederse Avustı siya 
'tll\tık_ınu~adderatın ı bi:u.at . idare 
~.:tt~k . nıyetinde olduQunu isbat 
k11ııt1 tır,,demiştir. Başka bir nut 
fiitkta Spender,Avustralyanın Uzak 
lıkıa a artan gerginli~ı soğuk lıı:anlı
b,Ya lıtkip etmekte olduğunu 
!i ıtıi~~ ederek : "Eu büyük gayre
•çitı Pasıfıkte ımlhun muhafazası 

sarf t F e mekteyiz. 

ltıtııtkat; tabanca tehdi altında 
titk .. 1

8~llerirniz.i ve imparatorluk 
"erı · llı1Yıı , tıı terk etme~e asla yanaş-

b,ÇlıCağıınıı gibi bunların dolam 
ıı, <.l Yollarla elimizden alınmaaı

a ınü J samtıha etmiyeceğiı. . 

h il\ 
8
P0 n kuvvdlcrinin Hindiçint

<:lık. t"llsalasını endişe ile karşıla 
tPorıy~ııın aaha ileri gıtmek 

Ger •_sı üçür.cü ıa,)"itede ) 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunda 

ariciye, Milli Müd f 
Vekille i P rti u u d 

~ dün iz hatta bulundu)...,_ . .,,.,,,, 

ıovyetıare gire 

DÖRT SOVYET 
TOMEHI EZİLDİ 

ÇETiN 
SAVAŞ! 

·--!do•kovaya hava 
akını akim kaldı 

Bugünkü ajans ve. ~elgraf!ar 
Alman - Sovyel harbını~ yedın
ci haftası münasebetiyle bılançolar 

. vermektedir. Gerek Sovyetler ve 

k Almanlar• bugüne kadar gere se __ 

k .. k'şaftan memnun gorunme-va ı ın ı , 
mektedirler. Almanların Rusya ya 
taarruza geçmektt'n pişman olm~
dıkları anlaşılıyoı. lngilizlere go-

"'de Almanlar gittikçe çıkmaza re. , . R . 
. ektedirler. Mamafıh us vazı · 

gırm 1 ·1· 1 
yetinin nazik olduğunu ngı JZ er 

d k b 1 etmekte bulunuyorlar. 
e a u d' 

Alman ileri hareketi tahmin e ılen 
şekilde süratle inkişaf etmemekle 
beraber ilerleme mevcuttur. Al· 
manya bütün ağulığiyle Sovyetle-

RADYO GAZETESİNDEN 
rin üzerine yüklenmiş bulunmak

tadu. 
Fin Cephesinde Sovyet f ..ıali 

yeti artmıştır. Ruslar mütemadiyen 

taarruzlar yapıyor. 
Bilhassa taarruzlar Ladoga gö

lünün şimalinde yapılıyor. Alman
lar Kol mevkiinde yeniden büyük 
bir taarruza geçmiştir. Muharebe· 
ler çok çetin olmktadır. Sovyetler 
de burada şiddetli bir muharebe· 
nin cereyan ettiğini itiraf ediyor· 

lar. 

Mareşal Bat'ın taarruzu Sov· 
yet mukavemeti karıısında mu
vaffak olamayınca Kol istikame
tinde yeni bir taarruı.a geçilmiş 
bulunmaUadır Askeri mahfiller 
bu taarruza büyük bir ehemmiyet 
vermektedir . Almanlar Paps şeh · 
rini işgal ettiler. 

Burası alındı ise E.stonyadaki 
Sovyet kuvvetleri muhasara altına 
alındı demektir. Smolensk cep
hesindeki muhttrebeler de şiddeti
ni muhafaza etmektedir. 

Ukrayna 'dtıki çevirme hare· 
ket i, Almanlara göre muvaffaki
yetle devam ediyor. Ve burada 
dört Sovyet tümeni imha . ve 43 
Sovyet müstahkem mevkii isgal 

. ......-..--.. -........................................ ı 
ı........ ı 

1 S i y a m 1 
ı ı 

ıı H' d ' · ~ yarımadasında • çin hudutlar nehrin iki kıyısın ı, 
lll ıçını d . 'b k 'l t 

1 d 
. 
h "dise\er Lütün an ynmı eş ı ome ıe uz\· ı 

cereyaıı e en a · ' 
d " dikkatini bu ğından başlamaktadır. ı 

ı ufnyadııın S~aıan çevirmiştir. Siyamın bütün <lemiryol· ı 
se er e ıyama , 25 

ı S
. b .. k'ız bin kilo- !arı Bangok dan başlar, 25 ı 
ıyam eş yuz se . 1 

ı metre bü üklüğünde ıo mil· kılometre uzunluğunda o _a_n ı 
ı - f ıy b . dev bu yollar lngılıı ı 

yon nu us u ır • 'd 
ı . Maleıyasının ı are ı 
ı lettır. . . d Harp Sahnelerine merkezine ve Fran- ı 
ı Sıyam, Çın e · Colra/i Yönden sız Hindiçinisine gi· ı 

nizi ve ~engale Kııaca Bakışlar d 

'ı körfezi üzerindedir. er.s· b · b dan ıı 
Garbi Birmanya ce- . ıyamı . a a 

ı bA f d a dahil olrnı- oğula geçen bır kr<ıl ıdare e ı 
ı nu ı Me 1 erasy~.~kOmetleri şar- der. Bir dt:vlet şurası ve kral ı 
ı Yk~nF a ezyaH. ud. ı·nAısiyle ' kap- tarafından seçilen bir saltanat ı 
ı ı ransız ııı ıç . . . · d 

1 
d B h dullar üzerinde a- meclısı memleketi ıdare e .er . ı 

ı 1 lr. Muk u h .
1 

milletler Siyamda askerlik mecburidır. ı 
ı kan e ong ne r • 

ki . l k oldubu j . - Gt-rlıl 2 ıu:I ıoylodo -- ı 
ı arası na ıya a açı & 

ı .. " ...... " " .. ~" .. " """"" " " .. """" .. ı 

Dünya va~iyeti muvacehesinde, Türkiyenin 
durumu ve Refah faciası tahkikatı 

CUMHURİY[T GAZETESİNDE ÇIKAN BİR MAKAl( GRUPTA OONBAHiS MEVZUUO lDU 
Arıkarıı : 5 ( a . a . ) - Cum

huriyet Halk Partisi Umumi He
yeti bugün 5 / 8 / 941 sülı günü 
saat 15 de Reis Vekili Trabzoıı 
Mebusu Hbım Sakaııın Reisli~ i 

altında toplandı . Arıkan kürsüyt! 
gelerek Refah vapuru faciası hak
kında evvelce başlamış olan idaı i 

tahkikatın şimdi işin mahiyeti iti
bariyle askeri mahkeme tarafın
dan adli tahkikat .safhasına inti-

Almaalara gi re 

KOL'OA YENi BİR 
TAARRUZA G[~TIK 

• • 

PAPS'l 
ALDIK! 

Kiyef femberi 
daralmaktadır 

edilmiştir. 

Moskova : 5 ( A. A. ) - Sov
yet tebliği: 4 Ağustos günü Kaim, 
Smolensk, Biyelaya Cerkof, is
tikametlerinde şiddetli muharebe
ler olmuştur. Sovyet hava kuvvet
leri düşmanın w.otörlü birlikleri ile 
topçu ve piyade kıtalarına hücum 
etmişlerdir. Üç ağustosta düşman 
tayyare meydanlarında 20 Alman 
tayyaresi tahrip t'dilmiştir. Biz alb 
tayyare kaybettik. Pazar, pazarte
si gecesi Alman tayyarelerinin 
Moskovaya yaptıklan akın esna
sında iki Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

( Gerisi üçüncü sayifedc ) 

Berlinin son 
bombardımanı 
müthiş oldu 

TAFSiLAT 
Londra : 5 (e .a)- Hava ne

zaretinin istihbarat dairesi İngiliz 
hava kuvvetleri tarafından evvel
ki gece Berline yapılan hücumu 
şu şekilde tasvir etmektedir: 

Dört ve iki motörlü tayyare
lerden mürekkep çok kuvvetli bir 
İngiliz , hava teş .. kkülü, Seriinin 

merkezini bombardıman etmiştir. 
Bütün lngiliz bombar •Jıman tay
yareleri karanlıktan istifade ede
rek Berline kadar gelebilmişlerdir. 

Merlıı:e:ıt Almanyada hava bo 

( Geriıi üçüncü sayfada ) 

hl etmiş oldu~uııu ve Refah va
puru şühed usıııa mahsus ol mak 
üzere subay , e rbaş , talebe , er 
farkı gfüetilmeksizin hn b ir inin 
kı:utuni varislerine 4000 er , ve 
kurtulanlardan subaylara 800 er , 
erbaş ve talebelere 400 er , ve 
erlere 100 er lira verilmesinin 
karar altına ahndı~ıııı ve itii emir
lerinin tanzim ed ilmiş bulundu-
ğunu Umumi Heyete arzetti. On
dan sonra Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğ'lu söz alarak , b ir aydan 
fazla bir devreye ait siyasi ahval 
ve vakıalarla memleketin ıiyaıe· 

tiyle alakadar hadiseler hakkında 
tafsilatlı izahta bulundu • Azadan 
bazıları tarafından sorulan sual
lere cevap verdikten sonra be-
yanatı Umumi Heyetin tasvibi 
ile neticelend i . Ruınamenin son 
maddesini 19 mayıs Gençlik bay
ramı münasebetiy le Cumhuriyet 
gaı.etesinde çıkını~ o lan Gençliği 
övüş mevı.ulu bir ma1calenin adli 
bakımdan geçmiş Türk ııeııllerini 
tahkir manasını tazammun eden 
bazı fıkraları mevcut olup olma
dığına dair Kastamonu Mebusu 
Abidirı Binle.ayanın Adliye Yeki· 
letine tevcih etmiş olduğ'u ıual 
takı iri ttışkil ediyordu .Takrir sahi
binden sonra ıöı. a lan Adliye 
Vekili Hasan Menemencioğlu kür
süye gelerek, mev:ıuubahis maka
lenin adli makamlarca icap eden 
tetkiki yapıldığını ve bu maka· 
leden geçmiş Türk nesilleri hak
kında hakaret miniıını tazammun 1 
eden ve bu sebt:ple tahkıkatı icap 
ettiren bir mani ve nıakiat mev
cut olmadığı neticesine varıldı· 

ğıtıı iı.ah etti. 

Bu mevzua dair söz alan ha
tiplerin mütalea ve tenkitleri 
dınlendıkten sonra ruı.namcde bir 
şey kalmadığından saat 17,45 de 
celseye nihayet verildi • 

Ani.ora -

Radyo gazeteai 

lranda bulunan 
Alman tebaası 
Alganlıtanın cevabi 
notası Loadrada 

BERUHiH Vi~I OZERİHOE 
TAZYİKİ GİTTİK~E ARTIYOR 

G 
erek lngil izler ve gerekse 
Rusların lranda yaptı~ı teşeb

büs dünya efkarı umum iye
sini alakadar etmektedir . 

Moslcova ve Londra l randaki 
Almanlımn süratle çıkarılmasını 
talep etmektedir. Rivayetlere gö
re, lngiliz.ler Iranı ele almak ve 
buralardan Sovyetlere yardım ge
çirmek istiyor . 

*** 
İniiliz kaynaklarına göre , Al-

manya Vişi üzeri nde tazyikini 
arttırmıştır . Almany a Fransad an 
tam bir işbirliii istemektedir • 

Vi,ioin Cezair ve Tunus hak
kında Almany a ile anlaşma y ap
mılk istemediği hi ı olunuyo r. Gö
rülüyor ki , Vııi hülı.ümeti Japon
ya ile anlaştığı gibi Almanya ile 
müıtemld.eleri hakkında kolayca 
anla§amıyacaktır . 

*** 
Berlin radyosuna göre , Af~a

( Gerisi üçüncü say if ede ) 

Bay Ruzvelt bir harp gemisinde 

Vaşington: 5 (a . a.)
İy i bir kaynaktan öğ
nildiğine göre, Ruz
veltin yatı ile yap
makta olduğu sey
yahatten i s t i r ad e 
ederek Atlantıkdeki 
Amerikan üslerile 
olan deniz muvasa· 
lalarının emniyeti 

a. BazveıtlD 
Atlaatlktekl 

Amerika deniz 
kavvetıerlnl 

teıt1,ıerı 
-

için Atlantik de b ir 

yerd e Amerika do

canma kumandanı, 

Reisicumhura müla · 

ki olacaktır. Fakat 

bu mülakatın z.aman 
ve yeri bild irilme-

mektedir. Re isicum-

için donanın tarafındn alınan ted-
birleri biLıat aöı ~cektir. Bunun 

hur har eket inden ev 
vel Atlantik kumandanı ile müt~
ad dit gör üşmeler y apmıştı r . 
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ı=alzı.I BAJIP liı.AllLAB2=] ! 
1 . 

l Şifrelerin 
Kullanılışı 

PAMUK TARIM SATIŞ 
BiRLiKLERİ iÇTiMAi 
Pamuk Tanm Satış Kooperati

fi Birliti dün saat 18 de toplan
mıştır. Toplanbda Vali B. Faik 
Üstün, Ceyhan, Tarsus ve Adana 
mümessilleri hazır bulunuyorlardı. 

Halayda. şarap 
imali ve nzegveler 

Muhtelit şif re şekilleri ve 
Şitrelerin çözülme usulleri 

1 

1 

Ruznamesinde bulunan madde· 
leri müzakere ettikten ve lazım· 
relen intihaptan yaphktan sonra 
reç vakit toplantı nihayet bul
muştur. 

Antakya : 5 (Türksözü Muhabirinden) - Hatayın bu yıl meyva 
mahsulü geçen ııeneye nazaran az olmakla beraber üzüm ve incir mıh· 
sulünün çok bereketli olduğunu haber aldım. 

Bol oldutu nisbette nefis olan üzümlerimizden hallumwn ve müs
tahsıUerimizin azami i~tifadelerini temin maksadiyle inhisarlar idaresi· 
nin şarap imali hakkında müracaat edecek v.atandaşlara lizım olan iza 
batı vermek ve irşadatta bulunmak için bu işle allkadar bir memuru· 
nu tahsis ettiğini memnuniyetle ötrendim. Bundan evvelki bir yaıımız

da ı·frclcrden bahsetmiş ve şifre 
nin çok eski ıamanlardanbcri kul 
lanılmakta olduğuna İfaret ettik· 
ten sonra bir iki vaka nakletmiı 
idik .• 

Buaün de umumiyetle kullanı· 
lan ıifrelerden ve bunların ne ıe· 
kilde çözülebileceklerinden bah
aedecetiz. 

lK l HARFLl ŞiFRE 

iki harfli şifre , şifrelerin hem 
en basiti ve hem de çözillmesi 
en müıkül olanlarından biridir. 
Buittir. Çünkü yalnız iki harf 
kullanılmalı suretiyle bütün alfabe 
yaıılıdır. Çözülmesi müşküldür . 

Çürıkü istenildiği kadar tadilata 
uğramak iıtidadındır. Bu tifre· 
nin hususi bir anahtarı da yoktur. 
(A) ve (B) harflerıle şu şekilde 

beş s6tun üzerine tertip olunur. 

AAAAA A 
AAAAB B 
AAABA C 
AAABB Ç 
AABAA D 
AABAB E 

Ve saire .. Yukarıdaki (A} ve 
(B) .harflerinin 11ralanmıı tcklin
den hiç bir ıey anlamamıı olabi
lirsiniz . Halbuki hakikatte bu 
ıifre fevkallde basittir. Evvela 
ıunu söyliyelim ki bu fifre 32 
harf üzerine tertip Qlunmuıtur. 
Her harfin karşıhtı (A) ve (B) 
harflerinden müteıekkil bir AB 
serisi ile gösterilmektedir. Şıfreyi 

anlamak için şu esasa dikkat et· 
melidir: 

Şifrenin beş sütun üzerine 
tertip olundutunn kaydetmiştik . 
(Yani bir harf beş tane A.B nin 
bir araya gelmesile yazılmaktadır) 

Birinci sütundaki 32 harfin 
ilk on altısı (A), ikinci on altısı 
(B) dir. ikinci sütundaki 32 harf 
sekiz tane (A), sekiz tane (8), 
tekrar sekiz (A) ve tekrar sekiz 
(8) şeklinde tertip olunmuftur. 
Yani görülüyor ki ikinci sıra bi
rınci 11radaki harf adetlerinin 
yarısı esas üzerine tertip olun· 
nıuıtur . Üçüncü sırada ayni esas 
Ü&erine tertip olunur, yani ikinci 
sırada harf adetlerinin yarı11 alı

nır. Şöyle ki, dört (A), dört (B) 
sonra tekrar dört (A), tekrar dört 
(B) ve ilihare .. 

Dordüncü siitunda dört ade
dinin } arı11 ile yapılır, yani 32 
harf iki (A) iki (8) teklinde •f&· 
Q'ıya hdar iner, beıinci sütunda 
hır (A) bir (8) tckl:ndedir. 

Şimdi verditimiz bu izahata 
göre ve yukarıya kaydettiQ'imiı 

altı harften i•tifade ederek (cadde) 
kelimesini yazalım. 

Harfleri virgiille ayırmıta lü · 
zum yoktur. Çünkü bu ıifre ile 
muhabere edenler her ~f harfin 
bir harfe dehllet ettitini bilırler. 
Ancak esrara vakıf olmıyanları 
ıaşırtoıak için virıill kullandır. 

A ve 8 eaa11 ilıerine kurulan 
bu tifrenin bir meıiyeti de harf. 
lerin yerine her hangi bir teklin 
kabul edilebilmesidir. Meseli (A) 
harfi yerine bir Armut, (B) harfi 
yerine bir elma resmederek fik · 
rinizi anlatmanız mümkündür. 
Hattı meseli uzun bir duvar re•· 
mi yapılır. Bu duvann bir kı11m 
tqlarına gölıe vurulur, ıölıeli 
taılar (B), gölıeaiıler (A) harfi 
itibar olunur ve fifre ona göre 
okunur. 

Sonra yukarıdaki ıifı eyı her 
ıaman olduQ-u gibi kabul etmek 
ihtiyaC1 da yoktur . (A) harfinin 
daima bet tane (A) ile ıötteril· 

ı 

l;Mlılı ltllgellade 
11arvaa llUtabll 

Misis bölgesinde zuhur eden 
Yanıkara haatalığına karşı oraya 
&iden veteriner B. Cemil, sıQ-ırları 

qıladıktan sonra avdet etmittir. 

.......................... 
ı ı 
ı Elım•lıler hamar • ı 

ı acı ue •lııi ı 

mesi prt detildir. Bu fifre üze
rine ilinihaye detişikliklcr yapmak 
mümkündür. Mesela bu fifre ile 
muhabere edenler aralarında anah· 'ı 
tar olarak bir kelime kararlaştı · 

rırlar ve kelimedeki harflerinin I 
adedi kadar harfi baıtan geçir
dikten sonra ilk gelen harfi ( A ) 1 
itibar eder ve tifreyi ona göre 1 
tertip ederler. Meseli kararlaıtır- ı 
dıkları (Adana) ıibi bet harfli bir 
kelime iac battan beı harfin ge- : 
çilmesi ve (E) harfinin (A) itibar 
olunması lhımdır. O Takdirde 
fifre ıöyle detiıir. 

Dilımen mecmua•• 
Dikmen'in üçüncü ıayısı kıy

metli imzalarla dolu olarak çık
mıftır. Bu arada Sadri Etem'in, 

' A. Nihat Asya'nın, Ziya lıha'nın, 
Ercüment Behzat'ın v. ı. yazıları 
bulunmaktadır. Tavsiye ederiz. AABAB A 

AABBA B 
AABBB C 
ABAAA Ç 

ı Bef vekll•tln kararı ı 
ı vllAy•t• henUz teblll • · ı 
ı dllmedlllnden yalnız bulı 
ı daydan mamOI ekmqln ı 
ı imaline henUz b•flan- ı 
ı madı • BugUnlerd• yeni ı 

l ı ekmelln muhakuk ola· ı 

1 

ı rak lmalln• b•flanacak- ı 
ı aa da, fırınların •ıkı bir ı 
ı kontrole tabi tutulması ı 

1 ı llzımdır • BugUn kulla· ı 

Ve saire .. Görülüyor ki, tertip 
olunan bu şifre bambaşka bir şif· 
redir. 

iki harfli ıifrenin musikiye de 
tatbik olunmasa mümkündür. Me
seli (A) harfi yerine (Re), (8) 
harf yerine de (Mi) notası kabul 
olunur, ve yukarıda ~bahacttitimiz 
esas üzerine şifre tertip olunur, 
ıüpheye mahal vermemek için de 
bazın notalara dört dörtlük, ha
zan ikilik, hazan da yarım filin 
gibi kıymet verilir ve aralara sü
kQt işaretleri konulur. Bir de no· 
ta ile alfabe yazmak usulü vardır. 

Evvelce kararlaştmlmı4 h~rhangi 
bir noktanın dört dörtlük kıymeti 
(A) harfi itibar edilir ve sırasiyle 
bütün notalar yazılır, dört dörtlük 
kıymetler bitince iki dörtlükler, 
bir dörtlükler, nihayet bir sekizlik
ler yaııbr ve bu şekilde alfabe 
tamamlanır. Bundan sonra musiki 
şifresiyle bir malumat vermek is
teyen casus bestekir gibi notala
rı yan yana aaralar ve arkadaşana 
gönderir. 

Çaprasl harfler şifresi anahta
n malOm olmadıkça çözülmesine 
imkin ve ihtimal olmıyan bir şifre 
dir: Bu fifre ile muhabere edebil· 
mek bir tabloya ihtiyaç vır· 
dır. Bu tabloya soldan sata yazı
lan harfler esas harfler, yukarıdan 
aşatıya yazılan harfler de anahtar 
harfleridir. Sonra tabloda rörül · 
düp gibi küçük murabbalar dai
ma bir harf baıtan sona alınarak 
alfabenin bütün harfleri tarafından 
hem soldan sata, hem de yuka
rıdan aşatıya doldurulmaktadır. 
Bu şifre ile muhabere edecek o
lan casuslar kendi aralarında bir 
kelimeyi anahtar olarak kabul et
mektedirler. Bir bu kelimenin (MI 
NARE) oldupnu kabul edelim. 
Şimdi, fifre ile (Bu rece adada) 

işaretini verecek bir casusun şif· 
resini tanzim edecetiııi ve karşı 
tarafın şifreyi nasıl çözeceQ'ini 
röıden geçirelim. 

Casus evveli vereceQ'i izahab 
yazar ve altma da anahtar keli
meyi lazım oldutu kadar kayde
der: 

1 
ı nılan arpalı un bir tip ı 
ı olduiu halde bazı fırı- ı 
ı nın ekmekleri iyi , bazı ı 

Bu Gece Adada 
MI NARE MINAR 

Bu yapakbktan sonra esas harf· 
ler sırasında da (M) yi bulur ve 
B sütunu ile M sütununun birleş 
titi murabbadaki (N) harfini işa· 
ret eder, sonra esas harfler sıra
sında (U) yu, anahtar harfler sıra· 
sanda da (1) yi alır ve birleştikle 
ri murabbadaki (C) harfini ipret 
eder ve cümlenin bfltün harfleri 
için böyle yaparak neticede şu 
ıifreyi elde eder. 

NC tele Mlndr 
Elde şifrenin anahtarı olma· 

dıkça bunu çözmeğe imkan yok
tur. 

Anahtara vuruldutu z ıman şu 
ıifre şöyle çözülür. 

Anahtar vaıif esini rören (Mi 
nare) kelimesinin ilk harfi (M) ol· 
dutuna röre yukarıdan aşatıya 
dotru uzanan anahtar harflerinde 
(M) harfi sırasına isabet eden al-
fabede şifrenin ilk harfi olan (N) 
aranır ve bu (N) harfinden yuka· 
nya esas harfler sarısına çıkıldığı 
zaman da (bu) kelimesinin (8) 
harfi bulunur. Bundan sonra (mi
nare) kelimesinin ikinci harfi (1) 1 

nin sarasına isabet eden (C) har
finden yukarıya esas harfler sıra· 
sına çıkarılarak (V) harfi bulunur 
v~ sonuna kadar bu esas üzerine 
hareket edilerek bütün ıifre çö
zülür. 

Anahtann her zaman değiş · 

mesi mümkün olduğu cihetle bu 
şifrenin her an değişmesi müm
kündür. Anahtar olarak her han
gi bir kelime alınabilir. Cümle ne 
kadar uzun olursa anahtar keli-
mesi o kadar kere tekrarlanır. 

ı fırınlaMn ekmekl•rt de ı 
ı hamur, acı ve •kfldlr • ı 
ı Allkadarlaran nazarı dlk-ı 
ı katini celbederlz • ı 
ı ı .......................... 
EKMEi HAKKINOAKI KARAR 
VİLAYETE HENOZ TEBllG 

EDiLMEDi 
Başveklletin netrettiQ'i bir teb

liile, yeni mahsulün istihaali11e 
başlandıtı cihetle, bundan böyle 

yahur. butdaydan mamQI tek ekmek 
çıkarılacaiını dün yaımııtık. 

Buna dair karaı, düne kadar 
alakadarlara bildirilmemiftir. Bu 
karar pek yakında Toprak Ofisine 
bildirilecek ve Ofis de fabrikalara 
yalnıı butday verecektir. 

Yeni tip ekmeğin bir kaç rü· 
ne kadar çıkarılacatı zannedilmek
tedir. 

vuaret we llasa 
lll•lerl 

Baıı kaza ve nahiye isimleri
nin birbirlerine benzemelerinden 
dolayı posta muhaberahnda vaki 
olan yanlıthkları' göz önüne alan 
Dahiliye VeUleti, Viliyete bir 
tamim göndermiıtir. 

Buna göre, Çoruma batlı Os
mancı1' kazasının Bileciğin Osman
eli ve Seyhanın Osmaniye lı:azala 
riyle; Denizliye batlı Sarayköy 
kazası ile Tekirdağın Saray, Amaa
yanın Saraycık, Konyanın Sarayö
nü nahiyeleriyle karıftırılmamaaı 
için nahiye, kaza adlarının zarfın 
üstüne ve villyet adl•rınm alta 
yazılmaaı bildirilmiştir. 

---... ı-uz&KLABDAN BABIB 
1 

Orduya gedikli kaydedilen sinema artistleri 
Amerikanın son iki sene zarf anda en sevilen 

artistlerinden biri olan James Steward birçok film· 
le rinde üniforma riymiştir. fakat 4 aydan beri genç 
artist hakiki bir üniforma giymektedir. 

1940 senesinde sinema artistleri akademisinin 
birinci mükAfabnı kazanan James henüz 32 yaşın· 
dadır ve haftada tam 1500 dolar kazanmaktadır. 
fakat Roosevelt'iıı orduyu büyütmek için dört bir 
yandan asker topladığına ıörünce James Steward 
da gönüllü olarak Los Anjelos askerlik ıubesine 
müracaat etmiştir. 

O vakitler yapılan sakı muayene esnasında Ja
meı takriben 68 kilo retmiştir. Halbuki askere ya
zılabilmek için 75 kilo olmasa lizımdı. Bunı.n üze-

rine meşhur artist bir yemek kürüne rirmiş ve ki· 
losunu artırmata başlamıştır. Az zamanda buna 
muvaffak olmuş ve askere yazılmıştır. Şimdi sine
ma diyannın 2 metre boyu olan bu sevimli artisti 
Amerikan ordusunda 21 dolar ayhkla hizmet eden 
bir asker olarak buluyoruz. iyi bir tayyareci olan 
Steward yakında bir hava zabiti olmayı um
maktadır. 

James Steward orduya gönüllü olarak yazılan 
ilk sinema artistidir. Sinema diyarından askere alı
nan meşhur bir sahsiyet daha vardır. Bu 26 yaşın· 
da olan jackie Coogan'Jır. Bir zamanlar çocuk 
artistlerin içerisinde en çok sevilen Jackie, •imdi 
Kılifomiyada askerlitini yapmaktadır. 

Malüm oldutu üzere lnbisar
lar idare!'i ıarap imalini serbest 
bırakrr lfbr. 

Kendisi kullanmak için ıarap 
imal etmek istiyen her vatandaş 
500 kiloya kadar her kilo bqana 
10 kuruş resmı inhisarları yabr· 
mak suretiyle dilediti yerde şarap 
imal edebilir. 

Ticaret maksadiyle 500 kilo
dan fazla şarap imal ederek 
satmak istiyenlerin de diledikleri 
miktarda şarap imal edebilmeleri 
için zemini beton veya malta taşı 
ile döşenmiş duvarları ııvah ve 
badanalı temiz yerler ihzar etme· 
si lazımdır. 

Her iki halde de yani kendisi 
için veyahut sabşa arzetmek üze
re şarap imal etmek iıtiycnlrr in· 
hisarlar idaresine müracaat ede
rek ruhsatname almalıdarlar. 

SiYAM 
( Birinci sayfadan artan ) 

Siyam ordusu 10 fvbdu i
ibaretttr. Bu fırkalardan dokuzu 
üç kolordu teşkil eder. Bir fırkası 
müstakildir. Siyam babriyesi biı. 

kaç gambot, birkaç torpido ve i· 
ki hafif kruvaz&den mGrekkeptir. 

Siyaırun ahalisi çok karışıktır. 
Malezyalılar, Birnaanlar, Hintliler 
ve Çinlilerin yamada Tal ırkından 
asıl Siyamhlar bulunmaktadır. A· 
sıl Siy .. Wer kı• bo1'a, ıaltlıena
sip vücudlu, ze)tan renkli, kıvır
cık saçh, kara rözlü, kısa ve en
li burunlu, clmaak kemikleri çı· 
kık insanlardu. 

Siyam kıyalan ekseriyetle ka
yalıkbr. Bu kıyılara yakın bir çok 
adalar vardır. Siyarnan iklimi hat
tıüstüva iklimidir. Cenup kısmı 

fimale nazaran daha sıcak ve da
ha rutubetlidir. Yazın yatmur re· 
tiren rüzgirlar, kışın ise kurak 
rüzgarlar eser. 

Siyam'da bilha.<1sa pirinç eki· 
lir. Krala ait topraklar tayet mü
kemmel surette sulanm11br. Mısır, 
tütün, pamuk ve ıeker kamııı 
da yetiştirilir. Ormanlarından se-
nevi 60 bin ton Tek atacı kesi· 
lir. Malezya yanmadasına ya
kın yerlerinde kauçuk da yetitti· 
rilir. Siyam'da çıkan madenler ka-
lay ile volfram'dan ibarettir. 

Siyam çok eski ıamandan

beri müstakil bir d~vletttir. 1914 • 
1918 harbinde Almany'ya harp i· 
tin ederek müttefiklere iltihak 
etmiıti . 

Bilge ,aıme 
lllrlllcUllllerı 

Önümüzdeki 9 atu .. toı ('Um ıır· 
tesi ve 10 ağustos pazar &inleri 
ıehrimiı. Malatya Mensucat, Millt 
Mensucat , Demir Spor , Adana 
Gençlik Kulflpleri arasında Böla~ 
Yüzme Birincilikleri yapılacaktır. 

Cumartesi ıünü : 100 metre 
serbest, 200 metre Kurbafalama, 
400 metre serbest , 1 . 5 No. lu 
mecburi , 3 ihtiyari tramplen at-
lamalar, su topu, 4 x 200 bayrak 
yarııı; pazar gflnü 200 metre ser
best , 100 metre 11rtüslü , 1500 
metre serbest, 1 . 4 Nu. lu mec
buri , 2 ihtiyari kule atlamaları , 
Tflrk bayrak yarııı , su topu mii
sabakaları yapılacaktır . 

Her bir yflzücü bir ıilnde 

ancak bir müsabakaya ve ilive
ten bayrak yarııına girt-bilecek· 
tir . 

Bölıe , bütiln kulflplere bu 
milaabakalara haıırtanmalarmı bil· 

dirmiftir. 

COORAFI TETKIKL!ı. 

vlLADlvoı'l'O• 

VilAdivostok Rusya'nın Pasif~ ~ 
üzriııdeki t n ehemmiyetli ki!O' 

manıdır. Moskova'ya .ott40 . ~ 
mc:trdik bir şimendıf er yol•) 
bathdır. . 

Sibirya'daki diter Rus ~ 
leriııe nazaran ceııuptad.r. Niifu"' 
100 binden fazladar. . 

Vilidivostok sotuk bir tchi". 
dir. Senelik hararet derecesi ~ 
ti olarak zait 4 dür. Burall P'r 

Sibirya'nın en mükemmel y•: 
mış şehridir. Askeri ve ucarf . ~· 
kımdan çok ehemmiyetli bil ~r 
mandar. Bakla, hububat, kÖfPIJ 
ve keten tohumu ihraç eder. 
manda kocaman buz kıranlar 5' 
yesinde liman kışın da aÇlktır. 

Vilidivoıtok seneden s~! 
ehemmiyeti artan bir Iİdl~ 

1925 de burası Leningrad'd~ _,..ı 
defa daha fazla ithalat ve iht""' 
yapmıtbr. 

Vilidivostok limanı pıel tı' 
haliçtir. Methali Rus adası Ü; 
deki tahkimatla takviye edilaıif 

Viladivostok 1860 da ~ 
mıı yeni bir şrhirdir. 1899 
müstahkem mevkii olarak ilio ~ 
miıtir. 1891 de başlanan ti~ 

fer hattı 1897 de burasını R&1f1' 
ya baJ'lamıştır. 

1904 de Rus · Japon ~ 
de Porarturun sukutundan ~ 
Japonlar burayı da denizden -il 
hasara etmişlerdir. 

1914 • 1917 harbi can~ 
Vilidivostok çok ehemmiyetli_"' 

rol oynamıştır. Bu harp seJtV_, 
esnasında Rusya bütün silP 

cephanesini bu limandan allll~ 
Rus ihtilalinden sonra e~ 

Japon sonra lnriliı ve Ame,.... 
remileri karaya ihraç yap~ 
dır. 1920 de Vilidivoıtok t6'r 
Rusya'ya reçti. _./ 

ı lthl•El•' 
f 
! 
l 

TORKIYE Radyo• 
ANKARAR~ 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 

8.30/ 

Çarşamba 6.8.941 

Proıram ve meınlckcl 
... 

at ayan 
Müzik : Hafif Parçalal 
AJANS haberleri ,fJıl' 
Müzik : Hafif prol" 
devaDll 

8.45 Evin Saati 

12.30 Proıram ve saat ayarı 

12.33 Müzık : Solo şarkılar 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Solo şarkılar 

13.15/ 
14.00 

1800 

Müzik : Kan11k pro,....., 
fi' 

Prorram ve memleket 
at ayan 

18.03 Müzik : Dans 

18.15 Serbest 10 Dakika 1"4i 
18.25 Konuşma (Dış Politik• 

diseleri) 

18.45 Çocuk Saati " 
19.30 Memleket saat ayart 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 
21.25 

22.10 
22.30 

ajans haberleri. 
Müzık : Kadınlar faslı 
RADYO GAZETESi_ ~ 
Müzik : Bir Halk T~ 
Otreniyoruz - . d ,, 
Haftaların Türkülerırı e '1-
Ziraat Takvimi ve ToP' 
Mahsulleri Borsası 

Müzik : Solo ıarkılal' "'' 
Müzik : Operetlerderı 
me parçalar 

Müzik : Solo prkılar .~' 
Memleket saat ayarı, \litılt 

haberleri ; Esham· Tab otf'5' 
Kambiyo - Nukut 8 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 

22 55/ klP'. 
23.00 Yarınki prorram ve 

Qlf. 

de 
8ri 
Ar 
ıilt 
Ola 



BUGOAY KONfERANSI 

YENİDEN KURULACAK 
ı ••··········· Amerlkadakl Japon 

d Vaşington : 5 ( a . a. ) - Buğ
Ha~ ınüstahsili memleketlerden 
A.rı_tanya , Amerika • Kanada ve 

s·;r~tin hüHımetlerinin mümes-
0; erı beynelmilel bir mahiyette 
" 

811 buğday meselesinin halli için 
b•aa1ı tedbir alınmış bulunduğunu 
eyan etmişlerdir . 

h Alınan kararlar meyanında 
t~~~~n sonrası için bir yardım 
b-t_ ırı olmak üzere ve buğdayın 
b~ un dünyaya tevı.iini temin ede
d rtıek ma'ksadiyle muazzam buğ
\ı ay stoku vücuda getirilmesi de 
lltdır . 

tıat Amerika hariciyesinin beya
ııı ına göre , buğday konferansı 
Ilı lltahhasları muvakkat bir anlaş
ın a Pıojesi üzerinde mutabık kal
ı111§lır. Bundan bir ay evvel top
ft tıaıı beynelmilel bug-day kon-
taııs d ıı11 ın a Yeis bt-yaııatta bulu-

ba:~~ bt·ş müstahsil memleket 
ııı •n doğuı muş oldu~u buğday 

111=elesi hal için esaslı tedbirler 
bıt &dığı takdirde gelecek sene 
~ııı buçuk milyar dolarlık buğda
\ı'<i beynelmilel piyasaları mah· 

~-şt_i_·~~~-
~tlçak memarlarıa 
"'•cırab meselesi 

~ıı Harcırah kararnamesinin 19 
ı f~c\I ltıaddesine göre, vazifelerini 
irc ttrnek için muayyen bir da
llıG ı..lahilinde dolaşan tahsildar , 
.,/tııi, mua'kkip, muaddit , mu
llıij ır, kot memuru ve kolcu gibi 
Vl'~tahdemler hakkında Maliye 
hıtı &letince bir kanun layihası 

ırıattırılmıştır . 
t,k Bu lce.bil müstahdemine mın· 
~ti&ları dahilinde vaki seyahat
llıe ~dcıı dolayı harcırah verilme-
~ h k -i~t' ' arcırah kaı arnamesi hü mu 
•ıas 

bııı 
1
1ndan ise de, bilfarz lstan· 

ltıb '
1 

trnir , Ankara gibi Maliye 
l' e. 

l~~etı tı trı.ıntakaları geniş olan vi-
'ıe t ~r~e vaı.ife gören tahaHuk 
"c 11 aıı tebliğ memu rlariyle harç 

lr,~ata ceı.alatı tahsildarlar111m 

~tif "1~Y • otobüs gibi muayyen 
~tııı e 1 nakit vasıtalarından istifade 
ı l'den . - b' I l . b -tııla ış gore ı me erı ugun 

t:ısıı. b' h 1 · · C:> ır ate ge mıştır. 
'~ llıi b• - . ' hd d' 1\ b ır ucretle ıstı am e ı· 

~İliııcıll rrıcmurlar mıntakaları da

~ltııık ekseriya yaya olarak do· 
l,: 1 ta Ve bir günlük mesai 
ı lleı;; 'h 
t'tııt 1 barnamenin veya diğer 
ttıııc~t evralcın tebliğine inhisar 
llıc~b e Ve yaya olarak gitmek 
ı~ Uriy r 
1 

t ~lfb e •nde t.aldıklan semt-
t ~Q1ııı<1 e merkez ine çok uza1' ol-
1 ~1 ~tk~n kendilerinden fazla sü
~h~~~ fl rrıenıdd e ve bu yüzden 
~, · \ık ve t h · ı 1 At •• ,,r a sı muame a ı mu-
&i rı 01 rnalcttadıı · . 

Q~ h· aerıaı h 
l\ 1h11d ey geniş bir mıntaka 

tırı e v .. . 'f .. b ı \, .. :ıı e goreıı u memur-
'ttirı Jllya ot . 
;; sil a rak dolaşmaları ış 
'~n 1 "rau . f f r fil) be ı asına mani oldu 
r~1'ıı<la Unlaı a mıntakaları da-
.,~ " i .. 
lıt ~b11~1ar Orectkleri işler için ya-

lı ' 1 d 1 1~ lis, t 0 aşmalardan dolayı 

tt?~ıı t11;.~ın.vay gibi yalnız mu
'~11 l~cli" 1 elı Vesaiti nakliye üc . 

Ilı ' .TC d' 'ıı~1 . lif ve ke ılnıesi lüLumlu gö-
'4 ~ll~ırı anun layihası bu mak· 

l~~lRl ·~~~~D GAZETESİ 
tıı,t ırıtıci 
t~ lltı lıı . sayfadan artan) 
~ 'ı> i•liı h-kA 
~~ "eı- . u umeti notasına 
\tıi,~~ Aı:ış ve Afganistanda 
Yl i~ fitıı 11 b~n olduğunu • ve Af 
1 ~e~iıı- taraflığını muhafaza 
ô~'·~İ liı ı ı bıldirmiştir. 
ıq t , A,, lldyosu b' . 

ırll\ lllerilt nun ır haberıne 
1b,t ~kta.,. a harp tedbirlerini 

~ıı 'llt H· ıcA 
'~t biit ~ · u umet yarından 
~liı~<lıt. ~il ba\mlara el koy

'ttıı~~ ~lltar~ı~ benıin iatihlakini 
tl'dir a }arın meriyete 

• 

elçisi Tokyoya 
diniyor 

Vaşington (a. a .) - D. N. B.: 
Japon büyük elçisi ~: Nomu

ral'nın emriyle Japon elçısı M. Ka · 
nawe wakrasugi bugün Tokyoya 
hareket edecektir. Elçi Japon hü. 
kumetinı:: Birleşik Amerikanın Ja
ponya ile olan münasebetleri 
hakkında şıf ah en bir rapor vere-

cektir. ............. 
Ropklnsln fdoskova· 
da ikameti meselesi 

Berlin : 5 ( a. a. ) - Yarı res• 
mi bir kaynaktan bildiriliyor : 
Ruzveltin husust mümessili H.o~
kins'in Moskovadaki ikametının 
gizli sebepleri hakkında baz ı ma 
lumat elde edildiği yarı resmi 
mahfill~rde beyan oluııma1'tadır . 
Mamafih şimdilik Almanya bu 
hususta tasrihatta bulunacak va 

z.iyette değileır. 

Amerika, Japonya 
vaziyeti 

(Birinci sayfadan artan} 

niyetinde oJduğnu gösteren ema· 

reler de az değildir., . ~ 
Tokyo : 5 (a. a ) - .Bu! uk 

Beritanya ve Avustralyadak ı sıya· 

t e konsolosluk memurları ala -
s v b' . 
caklarm bloke edilmesi ted ırın-
den istisna edil meleri üzerine Ja· 
pon hükumet i de Japonyadaki ln
giliı ve Avust ralya siyasi _ve 1'.on
soloslu1' memurlarına aynı şekılde 
de ,ha reket etmeğe kara rverıniştir 

itaıyaaıara göre 
lngWz zayiatı 

Roma : 5 (a.a.) - Stefani a
jansının bildirdi ğine göre, lngiliz 
bava ordusu temmuz ayında 579 
tayyare kaybetmiştir. B~rı lard~.n 
573 ü Afrikada ve Akdenızde du-

şürülmüştür. . 
Düşman donanmasının zayıatı 

şunlardır : 1 kruvazör, 6 torpido 
muhribi, 3 denizaltı ve 4 ~ardım
cı gemi batmış, 5 kruvazore tor· 
pil, 1 tayyare gemisi, 2 ağır k.ru· 

- 2 kruvazör ve 5 torpıdo 
v;:ızor, .. 

h .b. boınba isabet etmıştır. mu rı ıne . 
lngiliz ticaret filo~u 45~.4.88 toru· 
latoluk vapur zayı etmıştır. s~.n
dan başka 35.000 tonilatoluk duş· 
man ticaret vapuı u hasara u~ra-
talmışhr. 

sovyetıere gire, 
AUaaaıara göre 

( Birinci ~ayfadan artan ) 

Vaşington: 5 ( A. A.) - Sov· 
yetlt:r Birliği büyük elçisi, Uınans· 
ki, Vels ile görüştükten sonra 
Sovyetler Biıliği ile Amerika ~ra 
sındaki anlaşmanın bünyesi~i. ıı~~ 
etmiştir. Sovyet büyük elçısı ık_ı 
hükumet arasında notalar teati 
edildiğini bildirmiştir. Bu notalar
da Birleşik Amerika malzeme. tes: 
timini süratlendireceğini ve Bırleşık 
Amerikadan salın alınan emteanı~ 
Sovyet Rusyaya denizden nakllnı 
kolaylaştırmak hususundaki Rus 
talebini tetkik edeceğini vaad et· 

mektedir. 
Moskova : 5 (a. a.) - Mos· 

kova radyosunun Cenevreden al· 
dığı bir habere göre. Şark cep· 
hesinden bir çok yaralı Alman 
askeri işgal altında bulunan yer

lere getirilmektedir. 

Hul vazifeye baıladı 
Vaşington : 5 (a. a .) - _S~h· 

hi vaıiyeti iyileşmiş olan Harıcıye 
nazın M. Hull, bir aylık gaybu
betten sonra Vaşington'a döne
rek yeniden vazifesine başlamış· 

lir. 

Almanya Peru 
arasında lbtuaı 

Lima : 5 (a. a.) - Peru hü
kumeti, 1925 senesinde Almanya 
ile aktedilmiş olan kurye diplo
matik çantalarına ait mukaveleyi 
feshetmeğe karar vermiştir. Bu 
karar, Alman elçisine resmen teb
liğ' edilmiştir. Karann alınmasına 

sebep, Alman hükfımetinin, diplo· 
matik evraka mahsus valizleri 
başka şeyler nakli için kullanarak 
mukaveleyi ihlal etmiş bulunması
dır. 

Londra'daki kanaate göre, Pe 
ru hükılmetinin bu kararı almasın
da saik olan amil, Lima'daki Al 
man elçiliği laraf ından Buenos A i· 
res'deki Alman büyük elçi 1 iğine 

gönderilen bir ça ntada verici bir 
telsiz cihazının zuhur t tmiş olma
sıdır. 

Berllnln ıoa bombar
dı1aaaı nıOtbl' oldu 

- Birinci Sahıf eden Artan -

zuktu. İngiliz pilotları tenvir f işe1'· 
terinin ziyasından bilistifade Ber 
linin merkezinde bulunan hedef. 
lere en ağır bombaları atmışlar-

dır. Bu hücum bütün istikamet 
leı den Berline tevcih ~dilmiştir. 

Berlinde projektörlerin mik
tarı çok artırılmıştır . Hücumu iş
tirak eden bir pilot , şöyle de· 
miştir: 

Berline takriben 50 kilometre 
uzök bulurıdu~·umuz zaman, pro 
jektörleri görehi l<'il !vtiHarları· 
nın 300 e yakıu o l h(u görülü 
yordu. Şualar arasında yolumuza 
devam ettik. Saat 1.30 da Bertin 
civarına varmış bulunuyorduk. 
Saat 1.54 te de bombardıman 
başlamıştı . Tayyuelerimiz şehrin 
mer1'ezi üzerinde daireler çiı.erek 
bomba hamulelerini atıyorlardı. 
Alman merlcez.ı üzerinde faaliyet 
gösteren tayyarelerimiz n kadar 
çok miktarda idi ki, AJman hava 
defi top ateşinin heı tayyare üze. 
rine teksifi mümkün oluyordu. 

Bir çok yangın bombalarının 

şehrin garp mıntakasınadüştüğü mü· 
şahede edilmiotir. Diğer bomba· 
lar da iki demiryolu hattının bir
leştiği noktaya düşerek infilak et 
miştir. Arka topçumuz infilakı ta 
kip eden alevler sayesinde demir 
yolu hatlarını çok iyi görebildi· 
ğini söylemiştir. 

Yeni bombalarımızdan birinin 
nasıl infilak ettiğini gören ayni 
topçu, yapı lan tahribatın müthiş 

olduğunu bildirmiştir. Filomuz.un 
kumandanı , bücum hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur. 

Taarruzun verdiği neticeden he· 
pimiz tamamen memnunuz. 

Dört motörlü bir tayyareyi ida· 
re eden bir pilot da föyle de-
miştir: 

Şehrin merkezini bulmakta müş 
kilit çekmedik . Mermiler tayya
remizin yakınında, hatta üstümüz 
den bir kaç metre mesafede in· 
filak ediyordu. Tenvir fi şekleri 

hedef tuttuğumuz binaları, mükem· 
mel surette aydınlatıyordu . Diğer 
tayyarelt.rin pilotları. volkana 
benzeyen bir yangının çıktığıııı 

görmüşlerdir. Koyu kırmızı bir 
:ziya husule get iren ve şehirden 

takriben yüz kilometre mesafeden 
görülebilen şiddetli infilaklar vu 
ku bulmuştur. 

Hamburg şehri Berlin gibi ln
giliz hava kuvvetlerinin şiddetli 
bir hücumuna uğramıştır. Doklar, 
d~miryolu hatları , sanayi mües
seseleri çok büyük hasara uğra-

tılmıştır. 

Kiel'de dt.:mir inşaat tezgah · 
ıarıaa yapılan taarruz hakkındaki 
raporlarda bu hücum esnasında 
da çok iyi neticeler alındığı bil· 

dirilmektedir. 

Por tekiz. R eiaicumhur u 
A •or ada•ında 

Lizbon : 5 (a. a.) - Asor a 
dalarında seyahat etmekte olan 
Portekiz Reisicumhuru Can.ona, 
dün halkın tezahüratı arasında 
Angra'dan ayrılmış ve öğleden 
sonra Graıioza adasında Sanla · 
Cuez'e ınuvasa14t etmiştir . 

- -··· --;; 
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BORS A 
PAMUK - HUBUBAT 1 

- _, lKlLO FIATI 
CiNSi En az 1 En çok 

K. S. K. S. 
! Koza- \ - -

\ Klevland Ç. 62.50 ---Klevlt nd 1 00,00 --
. Klevland Il ,-00,00 -

M. Parlağı - 00,00 oo.oo 
1 P. Temizi 46,oo "48,oo 
Kapım alı 

,_ oo,oo 1 Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 

··susam 
1 0 ,00 

Buğday yerli 7,45 7,75 1 

Arpa 5,70 5,75 
- -

~laf 6,40 1 
6,50 

4 - 8 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 1 

1 

/ ş bankasından alınmıştır. 

ı (Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 

1 (Sterlin) ingiliz - 5.24 

1 (Dolar) Amerikan 
.ı 

!J0.350 1 

Okullarda imtihan 
ve talebe kayıtları 

1941 42 ders yılının başlıya· 

cağı ve talebe kaydının, bütünle· 
me imtiharılariyle talebe kabulü 

imtihanlarının yapılacağı tarihler 

hakkında alakana r Maarif rııüesse -
selerine şu esasları havi bir ta.
mim gönderilmiştir. 

1 - Jıkokul!ar : Vilayet ilk 
tedrisat meclislerinin kararlaştır
dığı tarihlerde f aaliycte beşhya

caklardır. 

2 - Ortaokullar : 

a) Sınıf bütünleme imtihanla· 

riyle talebe kayıt ve kabulü 25 
ağustosta başlıyacaktır. 

b) Üçüııcü sınıf bütünleme 

imtihanları 2 r ylfü de bitecektir . 

c) Devlet ortaokul imtihanı

nın eleme kısmı 4. 5 ve 6 eylul 

tarihlerinde yapı lacaktır. 

d) Devlet ortaokul imtihanı

nm sözlü kısmına 9 eylulde baş 
lanaca1' ve 19 eyİulde nihayet 

verilecektir. 

e) İlk sınıfların bütünleme im 
tihanları 17 eylfılde bitecektir. 

f) Talebe kayıt ve kabulüne 

22 eylölde son verilecekıir. 

3·Liseler : 

a) Sınıf bütünleme imtihanla
riyle talebe hyıt ve kabulü 25 

ağustosta başhyacaktır. 

b) Üçüncü sınıf bütünleme 
imtihanları 1 eyJı'.ilde bitecektir. 

c) Lise bitirme imtihanları 
na 2 eylUlde başlanıp 15 eylülde 
son verilecekt ir. 

d) lık sınıfların bütünleme imti 
hanları 17 eylulde bitecektir. 

e) Devlet olgunluk imtihanları 
18,20, 22 ve 23 eylfil tarihl.!rinde 
yapılacaktır . 

f) Talebe kayıt ve kı:.ıbu :üne 
22 eylülde son verilt·Cektir, 

Öğretmen okull aı: 
Mesleki sınıfların bütünleme 

imtihanlarına l eyllllde başlanıp 
16 eylülJ~ ııon verilecektir . 

Mesleki Tedri5at okulları: 

Bütünleme imtihanlariyle ta· 
lehe kayıt ve kabulüne 25 ağus· 
tosta başlanıp 20 eylfüde son ve
rilecr ktir. 

6 - Talebe kabulü imtihanlar: 
Sanat ve inşaat Usta Okulları 

na alınacak parasız yatılı talebe
nin imtihanları 20 Ağustosta yapı 
lacaktır. 

b) Lise ve Ortaokullara alına
cak parasız yahlı talebenin imti
hanlariyle Sanat Okullannm elek
trikçilik şubesi dördüncü sınıflaı ına 
alınacak Ortaokul mezunlarının 
imtihanları 2 ve 5 Eylul tarihleri 
arasında yapılacaktır. 

7 - Ortaokullarla Liselerde 

ve Ôğrt-tmen Okullariyle bütün 
mesleki tedrisat okullarında ders-

lere ').5 Eylülde baıılanacakbr. 

Mababere malzemesi 
beyannameye tAbl 

Vilayet imiz de dahil olduğu 
halde, yurdumuzun 21 muhtt>lif 
v ilay et merke zlerinde muhabere 
mulze mesi sat ışlcı riyle iştigal ed en 
hükmi ve hakiki şahıslar elindeki 
muhabere malzemesin in beyana 
tabı tutulmasına dair olan karar 
name neşrolunmuş ve meriyete 

girmiştir. 

Kararnameye göre, Milli Ko· 
runma kanu nuna müsteniden tica
rethane ve llcametgahlan vila} et 
ın~rkezim iu Je bulunan ve e lle r ind~ 

muhabe re malze mesi mevcut o lan 
ve bunların satışı ile iştigal eden 
hakiki ve hükmi her şah ıs kararın 

neş ri tarihinden it ibaren 10 gün 
zarfın da bu malzemeyi val i l iğe 

bir bevanna me ile bilclirme~ e 
mecburd ur, 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

4/8194 J Pazartesi gününden itibaren Ankara - lstanbul 
arasında yolcu, posta, bagaj ve gaze te nakliyatına başlanacak
tır. 

Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlarda hareket ve muvasa· 
)at edeceklerdir. 

(Pazardan mada ber gfln) 
ANKARADAN hareket lST AN BULA muvasalat 

Saat Dakika 
15 25 

lST ANBULDAN hareket ___ ---.......,,.__ - - ·- --.._. 
Saat Dakika 
8 40 

ANKARADA: 

Saat 
17 

ANKARA YA 

Saat 
10 

Dakika 
40 

muvasalat 

Dakika 
25 

Tayyare yolculara Merkez P. T. T. binası önünden saat 

15.00 de hareket edecek otobüsle. 

ISTANBULDA: 
Sirkeci garından saat 7.40 da ha .. eket edecek trenle mey

danlara gideceklerdir. 
Yeşilköyde istasyonla Meydan arasında ayrıca otobüs st-rvı· 

si vardır. (5004) 3-5-6 13306 

. 
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iş Bankası 

Kl çl k tasarral hesapları 

1941 
ikramiye plbı 

KEŞlDELER . 
4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuıtos, 3 lkincitepin 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkram.iyeleri --~--=-., 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 • 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 ll 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2 ,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 , 20 > 6,000 > 

1
, Tllrklye iş Bankasına p ar a yatlrmakla yalmz para 

birikt irme olm az, aym zamanda tallhlnlzl 

I • denemlf olursunuz 

~~~*~~~uuuuuuu~=uu:sr::~uu~ 
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·" "a " N ~ h R ~ 
N 1R ~ " ". A , ~ 
M 'M 
= Bitin Atrı~~rın_~'-!DZeblrldlr. --~~ . 
= Beyhude ıstırap ~çekmeyiniz ~ 
=- BB TEK KAŞE ~ 

= NEVROZİN = 
= Bu muannid BAŞ ve D1Ş ag-rıla- : 

A rım sür'atle izaleye kafidir. Ro- R 
ff matizma evcaı, sinir, mafsal ve M 
ff adele ıshrap ları NEVROZIN'le R 
A tedavi edilir. Müessirilaç : ı A 
ft N E V R O Z l N 'dir A 

: NEVROZiN TERCİH EDiNİZ : 
R M 
ft /(;ahında Gı7nde 1 Kaşe Alınabilir. A 
M M 
~::s:a:=ınz:::~::z::xuxux:~ 



Sayfa 4 TORKSôZO 
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:······································· • • 
PHI LI P S 1 : 

ı TÜRKSÖZÜ 1 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI, SESSiZ ISlEME, UZUN öMOR. 

• • • • ! Gazete ve Matbaası İ 
• • • • • • 

F 1 LI P S i Türksözü OKUYUCULARIHA OOHYANIH HER TARA- i 
: FIHDA VUKU BULAN HADiSELERi GONO GO- S 

Kaynak Elektrotları. : Gazetesi NONEVERIR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNiZ. : • • 
Her madene göre ve her işe göre 

en muvafık kaynak çubuğu. 

• • 
: Bitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 1 
: plAn, barlta, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerıaı Tlrklyede mevcut mat· f 

•• • baaıara rekabet eder derecede Matbaası :, 
Mufassal teknik izahat isteyiniz tab ve ıtlratıe elden çıkarır. 

: 1 
: Türksözü Cilt Kısmı 1 

·Muharrem Hilnzi Remo 
ABİOİNPAŞA CADDESİ HO. 42 - TELGRAf : REMO ADANA~ TElEFON: 110 

! 1 
! SAGLAM. TEMİZ, ZARİf CİLT İSLERiNİZi ANCAK TORKSöZO ! 

1
************************"1 

En Büyük Hakikat: 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N 

"Radyolin,. harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiti yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neticeler veren : 

"Radyolin,. sizi terkibi meçhul R 
ve birkaç misli pahalı ecnebi H 
müstahzarlanndan da müstat- H 
ni kdmıştır. A 

il 

l RADYOLİN ~ 
zxxtttt##An#AA#*A#U#U*##U#Un 

Yeni Çlllb 

Bu Harbin Kitabı 
ı . 

TORKİYE - İN6İl TERE iTTiFAKI YE 

BOYOK. BRITANYA iMPARATORLUGU ~ 
1 ~ 

YAZAN: =:= MUMTAZ FAiK FENiK = 

--------------...i.ı..---------------
TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : 100.000.000 Türlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her uevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göre ikr-3ın.iye daQıtalacakhr. 

4 Adet 1000 Llralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 " 1000 " 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
100 il 50 .. 5000 il 

120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GOH MUSTAfA RlfATECZAHANE1İ 
~!Ş~!ın!!L!!!!!J 

1 

~ttfftttttttttt .... tttttt"""""""""""tt!+ 

Altona ve ilin 1 TüRın-Csözü li 
'tartları GOND!LIK ~E - ADANA :f 

Sahip tte Başmuharriri 'ı 
Senelifi ... 1400 Kr. FERiD CELAL BOVEN l 
, Aylıfı . . . 125 • - ıı 

_ Umumi Ne§riyat Müdürü 

1
, lıınıer için idareye MACiD OOÇLO ı 
it müracaat etmalldlr Basıldı~ı yer : TORKSOZO Motb:o:_Jf 

tt ................................................ .. 

~a::x~x=xxuu:n#uz:ru•uu~ 

= NEZLE 
it ·~ Kınklık,Baş, .. ~ ·.~ ..... 
M rı Diş ve adele 

= ağrıları ı 
it En seri ve en kati şe· 

it · kilde yalnız kaşe ~ 

n GRIPIN! 
M ~ 
it ile geçer ~ 

• pıı r 
Havalann serinlediJ~ ~ ; 
günlerde alac;:ağanıı ıl 

tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulundurıaak olmalıdır. 

Ka\bi bozmadan, mide ve bö~rekteri ı' 
Yormadan ıstırapları dindirir. .. it . ~ .. 

il Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıo•ı ı 
= her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 

•:uu U•ıırU'U### *** ** * * :n::g>C~ 
SEYHAN P. T. T. MOOORLOGOHDEH : .1.~1 

l - İdaremizde münhal maaşh ve ücretli meınıır• j)r 
ücretli stajyerliklere orta mektep mezunları müsabalc

3 

nacaktır: . 1 ~~ 
2-Müsabakada 10, 9, 8, 7, numara almak suretı~: a 

ve iyi derecede kazananlar 1 S lira maaşlı veya 60 ıırde,.e , 
memuriyetlere, 6 ve S numara almak suretiyle or~~ re zl 
muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye ait olmak u:ıedif· 
ve 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edilecekler 61 il 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşh veY 

memurluklara geçirilecektir; . . klif ed 
4- Müsabakada muvaffak olanların ıdarenıo te 

yerde vazife kabul etmesi şarttır; 011c~ 
5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 1ı.ırİ} 

desindeki şartları haiz olmakla beraber devlet ın~0,f11Jıf 
iık defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olması ı9ı ıl~~~ 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 19181941 .~~:te St 
şamına kadar dilekçe ve evraka müsbiteleriyle bır 1 

, 

P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etmelidirler; ~O J9 
7 - ' Müsabaka 2018/94 t Çarşamba günü saat 1:3~1 

lacaktır. ı - 5 - 1 O- 1 S 


