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Sayısı he-;-yerde 5 kuruf 

ikinci kiğıt 
fabrikamız 

Bulgari standa se
ferberlik varmış 
0

• londra: 14 ( A. A.) - Reuter 
l)ansının Bulgar hududundan aldı · 

lı haberlere göre takriben 18 Bul · 
far fırkası seferber edilmiştir. 

Bunlardan altı fırka işgal edilmiş 
ar "d b azı e bulunmaktadır. Bundan 
/şka Bulgarların tayyare mey-
anları inşa etmekte oldukları da 

bildirilmektedir. Türk hududunda
ki Bulgar suvari kuvvetlerinin art

...,tırıldı~ı zanrıedilrnektedir. Fakat 
b- "k .. llyu mikgasta Bulgar tahşidatı 
Yapıldığı hakkzrıdaki habeı /er teyit 
edilmemektedir . ... 

Amerikan 
İngiliz • Raı 
iı Blrlllf 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

A 
lmanya'da nazi partisi iktıda
ra gelinciye kadar Sovyetler 
Birliği, beynelmilel hayatta 

Yalnıılık içinde yaşamayı tercih 
et- · · "11§lı. Bu seneler zarfında Sov-
Yetlerle İngiltere arasındaki müna· 
&ebetler ekseriya gergindi. İngilte-
re '- . t . d k JJ;O~ı~ ernın propa~an ~sına 
B &.rtı buyuk hassasiyet gosterıyor. 

u propagandaya nihayet veril
mesini ısrarla talep ediyor. 1914 
harbinden evvelki zamanlara ait 
alacak verecek işleri üzerinde du-

. ru~or. Rusya'nın rejimini beğ'en
lllıyor. Velhasıl Rus - İngiliz 
münasebetleri 1907 antantının im· 
ıasından evvelki devredeki vazi · 
Yeti andırıyordu. 
<i Milli Sosyalist partisinin iktı 
i:~a. geçişiyle Rusya, beynelmilel 
k tııaı politikasını bir tarafa hıra· 

1 
arak garp demokrasilerine yak· 

0~ştı VI! Milktler Cemiyetine ilz.a 
y du. Alman tazyiki arttıkça, Rus · 
.. . 11• daha ziyade lı:ollektif barış 
.. ıstern· rrı· ıne sarıldı. Ve Milletler Ce-
t 1Yetirıe taraftarlıkta bu cemiyeti 
g~~-s edenlerden de daha ileri 

ı. 

g BQ müddet ıarf ında Rusya'nın ,:rt ~eınokrasilerinden ve bilhas· 
ıc~ ngıltere'deki muhafazakar hü· 
.ı~~etindt:n Lü) ük teşvik •görme· 
'-'lğı d . ·-
iilter o~rudur. Fakat o zaman ln-
e.ı enın mukaddenıtmı idare 

\len · ·· S :ı.umreler, bu hareketlerini 
li;i'Vyf:t politikasının ı.amimiyetsiz· 
<ii ne atfetmı:kte idiler. Onlar 

Yorlardt ki: 

tllraf- Sovyet Rusya, Almanya 
ki, b~n?an tazyik edildiği içindir 
tilki •ııınte bir işbirliği politikası 
ıus: et~ektt!dir. Bu işbirliği ar
man •amımi değildir. Bir politika 
dı kevrasıdtr. Snvyetlerin maksa

Ol~r ~ndi politikaları için bizi al~ 
l\ol!:fti kutıan~aktan ibarettir. 
lık p f barış sıstemine taraftar-

erd · karıı b" esı altında Almanya 'ya 
istihdat c~~he birliği kurulması 
l 1 ta . edılıyor. Bizim:Aımanya· 
t. ıyılc etm · · · · Ç" "-Ü b emızı ıstıyor:ar. un· 
ile a u suretle kendileri Almanya 

naşmak emelindedirler. 

vu..!939 ağuııtosuna kadar bu ar-
... ana · 

ltllt So ınananlar pek azdı. Fa· 
tlıiik vyetıer tarafından yapılan 
Yet erlrer davetlerden sonra niha 

' n ·ı bir c ghı tere Almanyaya karşı 
ep e b" ı·ıt.· k ~dip de ır lg ı urmayı kabul 

ile anı Rusya derhal Almanya 
latınınaşınca, lngiliz muhafazakar· 
b llt .. 
itaı h gumanlarına inananların 

G 
.. aldı oldukları anlacıldı 
Otijlij · · Y • 

htıııı R yor kı, şımdi Alman-
lnesi u u~yaya kaı şı taarruza geç. 
Pek.tı Sıeı ille bu 1939 ağustos 

' ovy t . ( G . . e . .ıımamdarları içio 
enıı ılı.ınci aahif ede) 

Yukarıdaki resim Nevyork sahilini ve hürriyet abidesini göstermektedir 

Nevyork : 14 (a. 
a.) - United Press' 

i n Vaşington'dan 
bildirdiğine göre, B. 
Ruzvelt kongredeki 

BİRlEŞİK AMERİKA 
KARAR ARİf ESİNDE 

kaldırmağı temin e
decek kanun proie
leri hazırlanacaktır. 

Mümessiller 
meclisi askeri encü· 

parti reisleriyle mü- •--
messiller ve ayan meclislerinin as
keri encümenleri reislerini bir iç
timaa davet etmiştir. Bu konferans 
ta Amerikan askerlerini evvelce 
tayin edilen müddetten fazla bir 
müddet silah altında tutmağ"ı ve 
Amerikan kıtalannın harekete ge· 
çirilmesine mani coğrafi tahdidatı 

meni reisi demokrat 

B. May, beyanatta bulunarak ge

nelkurmay reisi general Mars hail' -

ın, bu gibi kanunların lüzumu hu· 

susunda kendisini ikna etmiş ol

duğunu söylemiş ve gelecek hafta 

kongreye bir kanun teklif edece-

ğini ilave etmiştir. 

Berlindeki 
tebaasının 

Sovget 
dönüşü 

ISTANBULA DtlN GELENtER 

-Ôerlin Elçimiz 
1 

ve Cevat Açık
alın Cephede 

Bcrlin: 14 (A.A.) - Anado· 
lu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Berlin Büyük Elçimiz 
Hüsnü Gerede ile Büyük Elçi 
Cevad Açıkalın, Fon Ribbentrop'ın 
Şark Cephesindeki karargahında 
ziyaret etmiştir, Mülakat birkaç 
saat sürmüş, Türk ricali çok mü· 
sait bir intiba ile karargahtan ay 

Edirne : 14 A. A. - Sovyet 
Rusyanın Alman yadaki sefaret er
kan ve mensubiniyle Sovyet te
baasından 1059 kişi pasaportla 
Kapukule hududumuza iki kafıle 
halinde gelerek Babaeskiye sev
k.edilmiş ve Babaeskide haıırlanan 
iki ~atarla lstanbula sevkleri te
min olunmuştur. 

Bunlar arasında bulunan Mos
kovanın Berlin büyük elçisi Vlad
mir Oekazanov ve refikaları ve 
maiyeti erkanı hususi otomobiJ
leriyle lstanbula hareket etmiş-

lerdir. 
Gelen misafirlerin hududumuzda 

iaıe ve istirahatleri temin olun
muş ve gereken kolaylıklar yapıl
ın ıştır . Gelenler arasındaki üç 
hastanın Edirne wemleket hasta
nesinde ilk tedavileri icra kılın-
mıştır . 

--------~~~~~·--~~- -~~~~ 
rılmıştır. 

Göre Almanlara Gire sovyetıere 

---
Stalin Hatfl Sovyet kuvvetleri 

artık yarılmıştır vaziyete h8kim 
POLOTSK ŞEHRi 

ALMANLARIN ELiNDE 

KİYEF YOLUNDA -6-
166 TANK TAHRiP ETTiK 

Ankara: 14 (Radyo gazetesin
den) - Alman teb!iğlerine göre, 
Alman kuvvetleri Stalin hattını 
bir çok noktalardan yannağa mu· 
vaffak olmuşlardır. Polotks şehri 
işgal edilmiş ve Dinyeper nehri 
geride bırakılmıştır. Stalirı hattın· 
da 165 sovyet tankı da tahrip e 
dilerek bir çok mevzilere yerleıil
miştir. Sovyet tebli~ine göre ise 
Rua oı dulan ber taraftı mukave· 

SOVYETLER ALMAN 
TALEBiNi REDDETTi 

INOILIZ Y ABDIMI 
2300 TAYYARE DÜŞÜRDÜK 
met göstermiş ve düşman ileri 
hareketleri durdurulmuştur . Gö 

rülüyor ki, her iki taraf da birbiri- , 
ne zıd iddialarda bulunmaktadu. 
Vaziyette anlaııldığıda göre Al· 1 
nıan tazyiki son günlerde bilhassa 
Leningrad ve Kiyef bölgelerinde 
çok artmıştır. Alman ileri hare
ketinin Stalin hattının elli kilomet
re derinliğine kadar nüfuz edip 

( Gerai üçüncü ıabif ede ) 

i Japon-Sovyet ; 
ı ı 

i konuşmalan ı 
t : i Tokyo : 14 (A. A.) - ı 
ı Sovyet bUyUk elçlsl e. ı 
: Smetanln, dUn tiQleden ı 
ı sonra Japon Hariciye ı 
ı nazırı B. Matsuoka'yı zl- ı 
ı yarat etmiştir. ı 
ı B. Matsuoka'mn hu· ı 
ı susl dairesinde vukubu• ı 
ı lan bu mUIAkat bir bu- i 
ı çuk saat eUrmUştUr. 
ı Haber allndıjJına gö· i 
ı re B. Smetanın~Alman

ı Sovyet harblntn netice- t 
ı lerl , hakkmda e. Matsu- ı 
ı oka ya malOmat vermlf· 
ı tir. DIOer mUhlm mese- ı 
ı leler de görUf UlmUştUr. f 
ı ........................ ı 

Suriyede 
mütareke 
imzalandı 

·---
vı,ı bu imzayı 

rraaıa btlkllmetlne 
mal etmiyor 

Kahire : 14 ( A. A. ) - Bu 
akşam resmen bildirildi~ine göre, 
Fransız ve lngiliz mümessilleri 
imza ettikleri mütareke şartlarım 

hükumetlerine bildirmiflerdir. Ni
hai kararın neticeleri beklenil
mektedir . 

Kudüs : 14 ( A. A. ) - Mü
tıırelr.e muzakerelerinio .:neticesi 
sabırsızlıkla beklenilirken Suriye. 
de muhasemata nihayet verildiki 
haberi Filistinde endişeleri izale 
etmiş ve büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır . Çünkü Filistinde 
bu 34 günlük muharebe , Mütte
fiklere tahmil edilen acı bir za. 
ruret telakki edilmektedir . Ku-

( Gerisi üçüncü saysada ) 

f HANSA Milli BAYRAMI 

ldea•ın 

gOl'DD 
ve On. Dl· 
meıaııarı 

s. Eden 

Londra : 14,Ja. a.) - Mütte· 
fik milletleri temsil eden devlet a
damları 14 Temmuz Fransız Milli 
bayramı münasebetile Londrada 
Hür Fransızlar tarafından neşredil· 
mekte olan "Fransa,, ismindaki 
gazeteye birer mesaj göndermiş· 
lerdir. İngiltere hariciye nazırı Bay 
Eden mesajında demiştir ki: " 14 
Temmuz mücadele ettiğimiz hürri· 
yet mefkuresinin sembolüdür. Kalp
lerimiz barbar ve müstevlinin bo
yunduruğu albnda şimdi iztirap 
çeken Fransız milletiyle beraber
dir. Harp esirlerine ~nahsus kamp· 
larda hala hasretle kıvranan evlat
hm, kocaları ve babalan da unut-

( Geriıi üçüncü tayfada) 

Yakmda imalata başlamyor 
. lzmıt : 14 (Türksözü Muhabi · 
rınden) -- Şehrimizde yapılmak
ta o_lan ikinci ka~ıt ve Sellüloz 
fabııkalarının inşaatı biteli çok ol
ınuşt.ur. ~ il!r iki fabrikanın montaj 
aınelıyesı muvaff akiyetli neticeler 
vermıştir. Müteahhidin ölmesi Ü· 

zerine bir müddet yarıda kalan 
su tesisatı d;ı tekrar yapılrnakta
dıı. Son su baskını üzeı ine bu 
tesisat da bir hayli Zörar görmüş · 

tür. Bununht bl!rnber suyun Sa
panca gölünden bir an evvel akı
tılması için daimi bir faaliyet var
dır. 

Bu arada, bütün malzeme ve 
m_akina aksamı harpten önce gel
nıış olan Klor-Sudkostik fabrika· 
sının inşaahna da başlanılacaktır. 
Malum oldu~u üzere bu fabrika
nın temel atına merasimi üç sene 
evvel yapılmışh. 

A Öyle ümit ediliyor ki, ikinci 
kağıt ve sellüloz fabrikalarımızın 
açılış merasimi 29 Jlkteşrin Cum
huriyet bayramımızda yapılmış o
lacaktır. 

. Milli Şef'imizin uğurlu elleri 
ıle temeli 14 Ağustos 1934 se· 
nesinde atılmış ol~n Türk kağıt 
smayii, o gün 7. nci yıldönümü

n~ i~rik edecektir. Bu mutlu ıün, 
buyuk tezahüratla tesit olunacak
br. 

Yardda zelzele 
Ankara : 14 ( Türkaözü mu

habirinden ) - AJınan malı1mata 
göre • bugün 18,38 de lzmirdc 
orta şiddette bir zelzele olmuş· 
tur . Hasar yoktur . 

ARPA İHRACATI 
l AlEBI Mf Sf lESi 

Llıaaı verilmiyor 
Ankara : 14 (Türksözü Muha 

birinden) - Ellerinde arpa bulu
nan birçok tüccarlarımız, Ticaret 
Vekaletine müracaatla ellerinde 
bulunan arpalann ihracını istemek· 
tedirler. Halbuki Ticaret Vekaleti, 
aı pa için ihraç lisansı verilmeme
sini kararlaştumıştır. 

Bunun için elinde geçen sene
ki mahsul olsa dahi, tüccarlarımız 
bu mevcutların satışı için mahalll 
Toprak Ofislerine müracaat etme
lidfrler. 

An~onı 

Radyo gazeteai 
1 ""'-=--1 ==== ....::.._:--=- - - -=-

l Sovyet-inglllz pakt 
ı 
1 Suriye 

VE----' 

mltarekeı 

Çörçilin nutku 
S o~yetlerle Jogilizler arasın 

hır aıılaşma imzalanması v 

General Vilson ile Gener 
Denz arasındaki mütareke ak 

hafta sonunun iki mühim h d" .d. a ıse 
sı ır. 

Bertin mahfilleri Sovyet . lngi 
paktının askeri vazı'yet .. . d uzerın 

hiç bir tesiri olmadı~ını kaydet 

~a.kte ve düşen iki kişinin bi 
bırıne sarılmasiyle iki tarafta 

biri.sinin kurtuluşu temin oluna 

mıyacağını anlatmaktadır . 

lngiliz" g~zeteleri ise bu anlaş 
maya buyuk ehemmiyet vermek 
tedir. 

Sovyet istihbarat dairesi şef 
Lozovski beyanatta bulunarak H 

ler taktiğinin artık iflAs etmiş bu 
lundu~unu ıöylemiştir. 

A Vişi vaziyetine gelince : Vi 
huk?meti mütarekenameyi imı 
etmıyeceğini izhar etmektedi 
S 

. r 
urıye fevkalade komiseri Gen 

ral Oenz mukavemetin beyhud 
olduğımu görerek mütarekeyi ya 
maya mecbur olmuştur . Faka 
bu mütarekeyi yalnız Denz imz 
edecektir . 

Çörçil bugün bir nutuk söyl 
yerek, yapılan hava hücumları 

dan ve sivil müdafaa teşkilatı 
dan bahsetmiştir . Çörçil Hitler 

hücumlarda bulunmuş , lngiltcr 

deki harabelerin Almanyaya ka 
hcağını , Rus mukavemetini a 

kışlamakta bulunduğunu, ve A 

man devlet reisinin pek yekınd 
haki~ atlerle döğüneceğini söyl< 
lem iştir. 

Çörçil lzlandanın İfgalinden 
bahsetmiş ve Ameıikırn harckt 

tini tasvip eylemiştir . 

: .. " .......... """"" ........ """" ...... ı • .. .. 

! BOBRUISK 
ı 
ı ı Alman taarruzu. yollan bu şehirden 

ı nun hedef ittihaz CEPHELERiN CO~RA· geçer. Beyaz Rus-
: ettiği Bobruisk şeh· yanın kereste sana· 

' M. k H k f Fi BAKIMDAN TETKiKi 
ı rı ıns - ar 0 yii buradadır. 
ı d~miryolu üzerinde 1920 Sovyet _ 
ı bılhassa askerlik bakımından ~e.h muharebesinde bu şehir 
ı çok ehemmiyetli bir yerdir. ıstıhkAmlariyle ehemmiyetli bir 

ı Minsk'in 149. kilometre şar- rol oy L k d dı o namış, ehlilere uzun 
ı ın a r. ınyeper nehrınin müddet dayatmıştır. Bu şid· 
ı ko~_arı~dan .olan Berezina ça- detli müdafaanın habrası ola· 
ı yı uzerındedır. 39 bin nüfuslu rak şehirde bir abide de di· 
ı küçük bir kasaba olan Bobru- kilmiştir. Şehrin istihkamları 

ı isk'in iktisadi ve askeri ba B · erezına çayının sol kıyısı üze. 
ı kımda~ k. ı y m C: t_ 1 i ve e- rine yapılmıştır. Eskiden çok 
ı hemmıyetı çok buyuktür. Be- kuvvetli sayılan bu istihkam-

ı yaz Rusyada mevcut bütün la b - k- h 
h
. 

1 
. _ .. rın, ugun u arp bakımın· 

ı ne ır yol arıyle butun demir· dan ehe . t' 1 mmıye ı aza mıştır. 

:"~"""" .. """"" .. "" .. """"""""~ 
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Donanmalar 
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VE - ·. 

Hava Kuvveti 

HUBUBAT f İATLARI 
O[GIŞMİYECEK ---

Aııııız ıayıaıar 

ikmal Kursları Y a
rın Sabah Açılıyor 

Harbin deniz cephelerinde 
şimdiye kadar yapılan harelcatın 
hemen hepsine hava ı.uvvetinin 
iştirak ettiği göı önünde tutulur
sa artık donanmaların her türlü 
muharebe vaziyetinde hava kuv
vetile müşterek çalışması !Azım • 
geldi~i kanaatine varılır. Filhakika 
bir deniz harek!tından istihdaf e-

dilen gayeyi elde etmek için 
karşılaşacak düşman kuvvetinin 
miktarını, bulunduğ'u mevkii ve ne 
tarafa seyretmekte oldu~nu tes· 
bit edebilmek en mühim ve müb
rem bir ihtiyaçtır. Düşmanla mu· 
harebeye tutuşmaıdan evvel bilin
mesi lazım gelen bu malümatı 
donanmanın süratli keşif gemileri 
(kruvazör ve muhripleri) yakın 

veya uzak keşif hareketile temin 
edebilirlerse de bazan hava şera
itinin rüyeti işkal etmesi yahud 
düfman keşif kuvvetınin mümana
atı ıebebile düşman hakkında kafi 
derecede malümat elde edile
mez. Kezalik bir düşman harp li
manına veya üssüne deniz ku" ve
tile baskın yapılması icap ettiği 

zaman hasım donanmanın liman
daki vaziyetini kara istihkamları

nın müdafaa kudretini harp ge
milerile keşfedebilmek eheriya 
mümkün olmaz. Ayni veçlıile 
düşman tarafından yapılacak bir 
ihraç hareketi yahud nakliyata 
mani olmak için düşmanın faaliye
ti bazı ahvalde keşşaf gemilerile 
zıamanında haber alınamaz. 

Takip harekitında düşmanın 

izini kaybetmemek, bilhassa ha
rekata sahne olan deniz ölçüle
miyecek mikyasta vasi olursa, 
keşif hizmeti için çok biiyük müş· 
külit arzeder ve takipte düşma

nın yapaca~ı suni duman ekseriya 
harekatını gizlemek ıuretile kaçıp 
kurtulabilmesini temin eder. Şu 

halde hemen hiç bir deniz hare
katı yoktur ki, keşif hizmetinden 
müstagni olsun. Gemiden yapılan 
tarassutların her zaman doğru ne
tice vermemesi nazarı dikkate alı· 

narak donanma gemilerinin; bil
hassa keşif umurü için tayyare 
taşımalarına ihtiyaç görülmüş ve 
geçen umumt harpten ıonra do
nanmanın zırhlı ve kruvazörlerine 
ve hatta bazı büyük denizaltı ge· 
milerine keşif tayyareleri verilmiş 
tir. Bu tayyareler gemilerden )'& 

(katapolt) denilen fırlatma füetle
rile yahut vinçle denize ind:rilmek 
suretile havalanır ve umumiyetle 
deniz tayyaresidir. 

Filhakika denizde donanma-
yı tayyarenin gözünden, karanlık, 
sis, tipi gibi tabii hadisattan baş
ka hiçbir tedbir saklıyamaz. Tay
yarenin denizde gördüğü gemile· 
rin cinsini tefrik edebilmesi risı

dın deniz kuvvetleri hakkındaki 
bilgi ve görgüsüne bağlı olmakla 
beraber denizcilik mesleğinden 

yetişmiı olmasının büyük tesiri 1 
olduğu muhakkaktır. Şu halde de
niz harekatında tn sıhhatli keşif 

tayyareden beklenir. 

Deniz harbinin bugüne kadar 
cereyan eden muhtelif safahatın
da her iki taraf hava lrnvvetınin 
keşif huıusundaki muvaffakiyetli 
hizmetleri Norveç harekatında, 
Akdenizdeki çarpışmalarda, Atlas 
Okyanusundaki korıan akınların· 

da ve takiplerinde ve nihayet İn
giliz nakliyatının geçti~i yolların 

tesbitinde defaatle görüldü. Gene 
bu harekatta hava kuvvetinin do· 
nanmaya karşı çok müı'iç ve 
tahripkir olduğu tezahür etti. Hu
susile dar denizlerde harekit ya
pan ve kafi av tayyaresine malik 

bulunmıyan muharebe muhtelif safa
hatında her iki kuvveti karııaında 

ciddt zayiata uğrayacağı anlaşıdı. 
Netekim lngiliı donanması Girid 
muharebesinde Alman hava 1'uv
vetinin mütemadi taarruzuna da· 
yanamıyarak aahayı terke mecbur 
kaldı. 

Her ne kadar tayyare bom
basiylc modern dritnotlar batırıla
mıyorsa da tayyarenin attığı tor· 
pil ve liman a~ularına döktüğ'ü 

mayin dritnoUar için de ölümü in
taç etmektedir. Di~er taraftan drit
notlar ve büyük tayyare gemileri ı 
hariç olmak üzere= donanmanın di
ğer bilümum cüzütamları üzerinde 
tayyare bombası imhakar bir te
sir yapmaktadır. Çünkü 100 kilo
luk bir bomba her irtif ade muhrip
lerin güvertesini deldiğ'i gibi tay
yarelerin kolayca taşıdıkları 400 
kiloluk zırh delici bir bomba da 
takriben 2000 metre irtifadan pike 
inen bir tayyareden abldığ'ı zaman 
isabet ettiğ'i bir kruvazörün 14 
santimetrelik zırh güvertesinden 
nüfuz etmektedir. 

Bombanın sıkleti .fazlalaştıkça 

harp gemileri üzerindeki tesiri de 
o nisbette artmaktadır. Norveç sa
hillerinde takriben 500 kiloluk iki 
bomb.ı is11beti alm Rodney İngil iz 
dritnotu ancak yanm yolla ve bü
yük ihtimamla üssüne dönebilmiş 
ve Sicilya bog-azında Alman tay
yarelerinin hücumuna uğ'rayan JI. 
lustrius tayyare iemisi beş aaır 
bomba isabetiyle ve aynca yanın
da denize düşen bu sıkletteki bir· 
kaç bomba ile büyük hasara ma
ruz kalmış ve tehlikeli vaziyete 
düşerek güçlükle Malta limanına 
sıa-ınabilmiştir. 

Tayyarelerin deniz hedeflerine 
karşı bomba ile hücumları muvaf
fakiyetli neticeler alınmasını temin 
ettiği gibi havadan torpido (Tor· 
pil) atmaları gemiler üzerinde çok 
mühim tahribata sebep olduğ'u ve 
hatta bunlardan birkaçının en bü
yük dritnotları batırabileceği naza 
n dikkate alınırsa hava kuvvetinin 
taarruzunu önlemek için donanma· 
lara av tayyarelerinin refakat et· 
mesi zaruri olmaktadır. Şu halde 
mütearnz hava kuvvetine karşı do
nanmanın kendisini müdafaa eden 
topları kafi gelmedi~inden yanla· 
nnda behemehal tayyare gemileri 
bulundurmaktan başka çare yok
tur. Filhakika bir tayyare ıemisi· 

nin taşıdığı 40-50 tayyareden 
ekserisini av tayyareleri teşkil et
mektedir. Hava kuvvetile himaye 
edilmeden harekata çıkan deniz 
kuvvetlerinin feci akıbetiyle karşı
laştıkları Bismark hadisesinde ve 
Girid bozgununda bilfiil görül
müştür. 

Hülasa; harekat yapan bir do 
nanma nasıl ki denizaltı emniyeti 
için etrafında muayyen bir teşki· 
!Atla muhripleri dolaşbrıyorsa ha-

Hububata el koyma kararna
mesiyle her mıntakanın istihsal et
miş olduğ'u buğ'day, arpa, yulafa 
hükümetçe muayyen fiatlar tesbit 
edilmişti. Bu fiatlar üzerinden 0-
fis'ce mübayaa devam etmektedir. 
Yaptığımız tahkikate göre, bu fi. 
atlar her muhitte evvelce ince bir 
etüd ve tetkikten geçirildikten 
sonra konulmuş fiatlardı. Binaena
leyh bu fiatlarm düşürülmesine 

veya yüksetilmesine hiçbir sebep 
mevcut detildir. Hükumetin koy. 
muş olduğu fiatlar üzerinden mü
bayaa, yurdumuzun her ıarafmda 

hararetle devam etmektedir. 

B. Belet Balat 
Ziraat Vekaleti heyeti tdti~iye 

azasından Refet Bulut, şehrimize 
gelmiş ve teftişlere başlamışlar. 

LeyU meccani 
olacak talebe 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Öğ'retmen okullarına imtihanla 
meccani leyli talebe alınacaktır. 

Maarif Vekilliğinin hazırladığı 
talimatnameye göre, imtihana gi 
receklerin Türk, orta okul mezu
nu, ıuıan ve bedenen sağlam, ka
rakteri düzgün, yaşı 15 - 21 ara· 
sında olmaları lazımdır. 

Okula girmek isteyenler me· 
zun oldukları veya kayıtlı bulun· 
duklan okullara müracaat edecek· 
)erdir. Ôğ'retmenler Kurulu 11 A· 
~ustosta müracaat edenlerin vazi
yetlerini tetkik ettikten sonra lise
lerden 5, ortaokullardan 3 namzet 
seçecek ve Vekilliğe bildirecektir. 
Murif Vekilliğ'i kazananlan ayrı· 

ca ilan edecektir. 

Ping . Pong 
mııaballaları 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesinin tertip etmiş oldu~u Ping -
Ponı müsabakaları dün akşam 
sona ermiş ve neticede Demir 
Spor Gençlik Kulübü kazanmış
tır. 

DO~UM 
Posta havale memuru Esat Sa

rıözün bir kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Anne ve babasını teb· 
rik eder yavruya uzun ömürler 
dileriz. 

va taarruzuna karşt kendisini em
niyetlemek için de üstünden tay· 
yareyi eksik etmemesi lazımdır. 

Binaenaleyh donanma tabiyesinde 
hava emniyeti başlı başına ve en 
ehemmiyetli bir mevzu teşkil et· 
mektt:dir. Denebilir ki, tayyare 
iemisi olmayan donanma kötü
rümdür ve düşman hava kuvvet 
!erinin taarruziyle limanda ölüme 
mahkumdur. 

: ........................ : 
ı ı 

ı Şeker buhranı i 
ı ı 

i Şayiası Asılsız 1 
ı ı 
ı ı 
ı Bazı vilayetlerimizde kes ı 
ı me şekerin azaldıf ı veya aza· ı 
ı lacafı hakkında çıkmış olan ı 
ı şayialar ı1zerine yaplıfımız ı 
ı tahkikata fÖre, bu şayiaların ı 
ı hiç bir esasa müstenit olma ı 
ı dıfı anlaşılmıştır. Türkiyede ı 
ı mevcut olan şekerler tama · ı 
ı miyle ihtiyacımızı karşılıyacak ı 
ı miktardadır ve memleketin ı 
ı hiçbir köşesinde şeker buhranı ı 
ı diqe bir hadisede de mevcut ı 
ı def ildir. ı 
ı ı .......................... 
B. SelAbaddla Sepici 

Arkadaşımız Selahaddin Sı-pici 

Etibank umum müdürlüğü merkez 
raportörlüğüne tayin edilmiştir. 

Selahaddin Sepici dün yeni vazi
fesine başlamıştır. Kıymetli arka-

daşımıza bu vazifesinde d~ mu· 

vaffakiyetler temenni ederiz. 

OSMANİYEDE PORTAKAl 
BAHÇELERİNE SU TEVZİ 
f ~i İNTiZAMA GIRMf lİDİR 

r Osmaniye : 12 ( Türksözü mu-
habir inden )- Osmaniye bölge-

sinde portakalcılık günden güne 
inkişaf etmektedir . Fakat bahçe
lere su tevziat işi daha muntazam 
bir hale sokulursa portakalcılığın 
daha çok inkişaf edeceği muhak
kaktır . 

Osmaniyede bazı kimseler Be
lediyenin bahçelerine su verme· 
diQ'inden müşlt-kidirler . Ve nite· 

kim Osmaniye Kaymakamlığına 
bu hususta müracaatta da bulu 
nulmuştur. 

Osmaniyenin çalışkan Kayma
kamının bu işi kısa bir zamanda 
kökünden halledeceğine ümitva
rız . 

Yeni Nepiyat 

içeı derglıl 
Mersin Halkevinin çıkarmakta 

olduğu lçel dergisi Mersindeki 
genç muallimlerin güz~I yazıla

riyle dolu bir halde çıkmıştır . 
lçelin 40 - 41 inci sayısını mu 
haHak ok uy unuı.. 

--:::::§UZAKLARDAN &ABER 

Benzinsiz işliyen otomobiller-insan gözü ve karanlık 
Amerikalı göz doktorlarından birinin iddiası

na göre İncilde yaııldı~ı veçhile, yeryüzüne iptida 
ışık gelmemif ve dünyanın sakinleri olan hayvan· 

lar binlerce aıır müddet karanlıkta yaşamışlardır. 
Amerikalı doktor bu iddiaaınt teyid etmek 

için inıan gözünün ışıktan ziyade karanlıkta has-

sas olmasını ileri ıüı üyor. 

Doktora göre bir insan ışıktan karanlığa gi
rince, gözlerinin kuvveti 200 misli artmakta, elli 
dakika sonra insan gözü karanlıkta iıamt kuvvet 

ve kudretini kazanmaktadır. 

Itıldar araya karışmamak fartiyle, inıım iöıü 

karanlıkta her şeyi tefrik edebilir. 
• * • • 

Harp dolayııiyle otomobiller şehirlerde, bil-
hassa Avrupa merkezlerinde eksilmeğe başlamış 
tır. Fakat benzin yokluğunu gidermek için tekni
ği ilerlemif memleketler benzin yerine beşka mad 
deler bulmuşlardır. Büyük Avrupa merkezlerinde 
otomobiller elektrikle işlemeğe başlamıştır. Elek
tirikli otomobiller, ıaatte 15 kilometre yol alıp 

üç bin kilogram yük de taşımaktadır. Bunlar, yani 
eletirilde çalııan otomobiller, tasarruf bakımından 
ve fazla yük taıımalarından dolayı benzinle çalı· 

f&nlara tercih edilmektedir. 

Maarif Vekilliğinin orta tedri 
salta açmağa karar verdiği ikmal 
kursları, yann bütün orta okul, 
Enstitü ve licıelerdc faaliyete ge
çecektir. 

Vekilliğin bu isabetli kararı 

üzerine ikmale kalan talebeler, bu 
kursa büyük bir rağbet göstermiş
ler ve ellerine geçen bu fırsatı 

kaçıı mamışlardır. 

Bütün öğretmenlerin 15 Tem
muzda okullarda hazır bulunma· 
lan lclzımgeldiğinden, öğretmenle

rin hepsi gelmişlerdir. 

Amerikan • İaglllz • 
Bas lşblrUll 

(Baımalıaleden Artan) 

bir ulc.te olmuştur. Stalin , geçen 
hafta söy lediğ'i nutukta bu hare
keti, Rusya'ya bir buçuk senelik 
bir zaman kazandırmış olmakla 
haklı göstermeğe çalışmıştı. An
cak bir buçuk sene içinde Fransa 

yıkıldığı bütün Avrupa işgal edil· 
diği ve lngilterenin iıtilAsına da 
ramak le.aldığı, Stalin tarafından 
unutulmaktadır. Nutkun 1939 a~us

tos paktını izaha tahsis edilen 
kısmı İngilteıt'de iyi bir intıba 
bırakmadığı anlaşılmış olacaktır 

li, uzun zamandanberi iıuıvaya 

çekilmiş olan Litvinof, p ıktın irıı 

za•ına amil olan ıebcpleı 1 daha 
diplomatik .. bir lisanla izah ctmeğe 
çalışıyor. 

Lilvinof şüphesiı. kasten, bu 
noktada pek vazih değildir. Hatta 
şimdilık buııun araştırılmasına lü
zum bile olmadığırıı söylemektedir. 

Sabık hariciye komiseri, ev
lerimizi yangın sardı diyor. Şimdi 
hepimiz de bu yangıııı söndür· 
melde meşgul olalım. Başka şeyle 
uğraşmaya vaktimiz yoktur. Bu 
nunla beraber, Litvinof'un da 
mesuliyeti, 1939 yazında lngilte

renin mukadderatını idare eden 
muhafaıakar partisi zümresirıe 
yükletmek istediği anlaşılmaktadır. 

Bu mesuliyet mesele.si etra
fında şimdılik başka bir söz söy
lenemez. Bu, artık tarihe intikal 
etmiş bir bahistir. Ve tarih hük· 
münü verecektir. Şimdi Rusya 
istemiyerek İngiltere ile işbirliQ'i 
yapmak mecburiyetindedir. 

Eğer lngiltere ya'nız olsaydı, 
belki de hala Rusya bu işbirlıği 
meselesinde muhteriz davranacak
tı . Kısmen eski şüphelerin tamamiy
le izale edilmemiş olmasından ve 
kısmen de bu işbirliğinde lngilte· 
re'nin Rusya'ya pek az maddi yar
dımda bulunabilecek vaziyette bu
lunmasından. Fakat lngiltere'nin 
arkasında koca bir Amerika var
dır. Ve Moskova pek iyi bilir ki 
Vaşin~ton'a giden yc.,l, Londra'dan 
geçer. 

Amerika Almanya'ya karşı gi· 
riştiği mücadelede ve hatta bun
dan daha ziyade japonya'ya kar
şı girişmesi muhtemel olan müca
delede Rusya için çok kıymetli 
bir iş ortağı olabilir. Ve Ruslar, 
ötedenberi, sulh zamanlarında da 
Amerika ile işbirliğine kıymet ve 
ehemmiyet vermişlerdir. Fakat Rus
ya lngiıtere ile i~birliğine giriş· 
mektc ne derece ihtiraz göster
mişse, Amerika da Rusya ile iş
birliğine girişmekte o kadar müş
külpesent davranmıştı. Şimdi nazi 
Almanyasının tazyikı altında üç 
taraf birleşmiş bulunuyorlar. Bu 
cephe birliği, şimdilik Almanya'yı 

mağlüp etmek noktasına kadar 
ileri gitmektedir. Fakat iÜnÜn en 
ehemmiyetli . bir meselesi de bu
nun daha nerelere kadar ileri gi· 
de bileceQ'idir. 

A. Ş. ESMER 

15 Temmuz 

G0N0N MESELESi 

İZLANDA 

A 
t l&ııtık O } aııu :> 'o ı . uıı ş ~t' 
1'ısmıııda, } ukarı taratııırı , 

men hemen ıimal kutpıl~ 
kadar varan İdamla adasıııa 1 
merikan askerleri ihraç e~ıl~ıt' 
tir. İngiltere - Amerika ) ol~ 1, 
rinde mühim bir deniz ustU 

0
,;

bu ada 102 bin kilometre IJl11~. 
bıu genişli~'indedir. Nüfu:,U~111 ır/. 
hasına nazaran çok az olııP ı:ı 
bin ki.şiyi geçmez.. Kilometr~ ,p 
rabbaına bir insan bile duf 
mektedir. der~ 

Adaııın sahilleri ıon 

girintili, çıkıntılıdır. 

Çok şimalde oluşuna. re~ 
adanın iklimi mutedildır · Jf 
hararet derecesi - 2 deli ~ 
ğıya düşmez • Yazın sıcak\~ 
dereceyi geçmez. Ada to~r• el 

hemen hiç bir ıey yetiştırı!I tı:1 
Yalnız meralarında sürüler f 
lenir. lzlandalılar balıkçılık1' ti 
çinirler. Ada Avrupaya _kıırıııJı,. 
lık , hayvan deriıi , yUP 
eder . 

Adanırı arazisi tamamiY1'. 
1'aniktir. Üzerinde= ıönmüf b 

1 

volkanları vardır . Bu volk~ 
en meşhuru 1150 metre y'll 
li~inde olan Hdcla Voll.:•

111of 
Adada bir çok da sıcak ,u 
baları vardır. 

Şehirleri ehemmiyetli d1l 
Ahali ıahil mıntakasında 111 

fak kasabalarda toplanınıftır 
lı.landa adası onuncu asır 

resinde Norveç hükumetiıı' 
bulunuyordu, On birinci a5•~ 
larında Norveçten a)rılsr 

11 
tiklalini ilan etti . 60 ıeııe 
tekrar Norvcçe tibi oldU · 

·ııı 
de Norveç ve lsveç hü~U pı'. 
birleştiği vakit lılanda) 1 l 
markaya terkettiler. 1918 e 

1 
dı:a Danimarka müstemle~e.t 
ıak kaldı. 1918 de I:ııaııd• 
tiklali ilin edildi. Yalıııı. 1 

lzlanda hükumetine rei• ed 
Danimarka kralı intihap fı 
Ayrı parlamentosu olaP 
serbeıtt hükumeti hariçte 1 
marka elçilerı taraf ındall 
edilirdi . 

Darıımarkanın AımaP}_~ 
lan tarafından işgali üıe~ı { 
da oraya lngiliı askerler• rl 
mııtı ve adanın Daııiıı1• 
ayrıldı~ı ilan c<lilmi~:/ 

TÜRKiYE Rad11osu 
ANKARA 8 

7.30 

7.33 

7.45 

9.00 

8.30/ 

8.45 

12 30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.45/ 
14.00 

18 00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

Salı 15.7.9·0 

Program ve me 
111ıl 

at ayarı 
1 

Müzik : Hafif P•'' 
AJANS habetl~r~ f 
Müzik : Senf ooıi' 

Evin saati 

Program ve me~f 
at ayarı ~ 

Müzik : Türkçe 

AJANS haberleı1 f 
Müzık : Tüıkçe 

Müzik : Karış•" f 
il 

Proiram ve ınelJI 
al ayarı s'/ 
Müzik : Radyo 

kestrası oıl' 
Konuşma (Me 

tası) sİ 
Müzik : Radyo 

kestrası / 

Konuşma (Yu"' cJ 
Müzik : Rad1° 
kestraiı 

Memleket saal 

AJANS haberlet'~ 
Müzik : Fasıl Sif 
RADYO GA~~;{ 
Müzik : Ne4elı. i' 
Z k 

. ...,. 
iraat Ta vı..- .J 

Mahsülleri sol"' .. 

Müzik : Sız et' 



Almanlara gire, 
Bovyetıere gire 

(Birinci sayfadan aı tan) 

~tnediği henüı kat'i olaı ak ma
ın değildir. 

na ~ine t.ebliğleı den anlaşıldığı
t . iore Kıyef'de Alman hareka-
1 ırıki fd fil fa a bulunuyor. Bazı mah-
crde .. K' f h tı ~ ııore ıye şe ri bugün ya-
n duşmek üzeredir. 

}' Almanlara göre Sovyet tay-

ı llte ıayiatı dört bindir. Sovyet
crc .. 

rn iOre de 2300 den fazla Al-
an tayyaresi dü$Ürülmüştür. 

a' Ankara: 14 (Radyo gazete. 
inden) B 

ı.:.ı . . - ulgaristanın Moskova 
t Çııı Alman hükGmetinin bu no. 

e~81~1 Sovyet hükumetine tebliğ 
la~ıştir. Bu notaya göre Alman
tııı Baltık denizinin bazı noktala
llı.e~ h.astahane gemileri gönder
Cev ısteıntltttdir. Molotof buna 
İt' ııp Vererek Alman hükumetine 
ıtnad ed'ıl . ğ' . b'ld' . ti t'mıycce ını ı ırmış-r. 

s
6 1 

Budapeştt:l4 (a.a) - Macar 
tı·~·<.umandenlığı tebliği: Zıbrılco 
"lltı . 

llı. cıvarında düşman mulcave-
b etini kıran motörlü kıt'alarımız 
c~~lıttırı Şarkında düşmanı takip 

1YOtlar. 

ne londra: 14 (a.a) - Hariciye 
ıaret· t Al 1 ebliğ ediyor: 

Bu ~rnanya'ya karşı yapılan harpte 
Yti~ Britanya hükumetiyle Sov· 
tek . Usya ıu asında müşterek ha· 
ırı etı tazammun eden bir anlaş 

a 12 t v11.d emmuz akşamı Mosko-
tarn 8 l~gi~tere hükumeti namına 
St •alahıyetle hareket eden Sir 

0 ffor<J G · . 11. M rıpps ıle Sovyet namına 
0~tof arasında imza edilmiştir. 

iki .~ anı eşma mucibince evvel! 
h hukUmet Almanya'ya karşı 
~t~ıları bu harp esnasında yekdi
ll'ı ne heı türlü muıaharet ve ,t11

."'enette bulunmağı taahhüt 
ltıttlerct· il. 

dev Saniyen iki hükumet harbin 
anı aıru tnüdddince aralarında bir 
İiıea~rna hali müştesna olmalı: 
llıu t~ hiç bir mütareke ve sulh 
biita edesi imza etmemeki detaeh-

etınektedirler. 
derh 1-leı iki taraf bu muahedenin 
tı.ıb· al tatbik edileceği ve tasdika 
ta.b:._t01tnadığı hususlarında da mu-

ıı: ltlar • 

toko~u a~iaşma ile mun tam pro-
ITtetınleri şunlardır: 

Bİi}'\i.~ovy ~t Rusya hükumeti ile 
bu it'! Bı ıtanya lı:ırallık hükumeti 
beye, 

1 &!ı akdetmekle aşağıdaki 
1 

natta bulunurlar: 

A..1nı - Her iki hükumet Hitler 
ilink~nYasına karşı yapılan bu 
btr tür~arp esnasında birbirine 
tettc blu muavenat ve muzaba
llhte ulunnıayı mütekabilen der-

2 ederler. 

ln.aad ~ He.r iki hükumet bundan 
lıtraıa 8 arbın devamı müddetince, 
•ıı 0 t'nda mütekabil bir itilaf ha
bıııu ınadan hiç bir müzakerede 
\le.Yanrrıatrıayı ve hiç bir mütareke 
l.ne~i ~Ulh muahedesi imza etme· 

Bu e taahhüt ederler. 
•11nıar, anlaşma Rus ve lngiliz li
<>l&ı-alc ~da. ~lmak üzere iki nüsha 
lier i' . ~n:cım ve teati edilmiştir. 

ttısı de . 
Sov aynı kuvvettedır. 

t~ttı ,,1 ~~~ hükumetinin bahsettiği 
&· a ıyctıe imza eden Molotof 

b U}'ülc 8 't ' 
ahfeltif rı anya hükumetinin 

'dc11 Sir 
1 

tam sal6hiyetle imıa 
Sov Staffort Gripps. 

:lltıh ~~u Rusya ve Büyük Bri-
~ttınıu u rnetıeri tarafından 12 
~uı tarihiı'ı d · . . 
~n e ımıa edılmış 

== <1 simle ·30 1( r ve oyun havaları 
21.is onuşma. 

Müzik . Ki 'k T- M sik. . · ası urk u-
s ısı Progı-amı - Şef : Mc 

22.30 Ud Cemil. 
Meıntek t . h e saat ayarı, aıans 
ı,...aberleri; Esham- Tahvilat 
C\.ilmb· ' 

~ (F· ıyo - Nukut Borsası 
2.~5 ıyat) 
2~·Ssı Müzik : Dans 
23.oo 

Yarınki program ve kapa· 
ruı. 

••••••••••••• 
ÇIN • INOILIZ 
ANLAŞMASI 

Nanking, 14 ( A.A.) - Nan· 
king'in selôhi11etli mahfillerinde 
beyan olunduluna göre J ngillere 
ile Çunking Çin hükumeti arasın· 
da bir itti/ ak aktolunmuştur. 

••••••••••••• 
ıarlye4e mıtareke 

imzalandı 
(Birinci sahifeden artan) 

düste tahmin edildiğine göre , 
Vişi hükumetinin Müttefikler ta· 
rafından ileri sürülen mütareke 
şartlarını reddetmesine rağmen 
askeri vaziyet dola} ısiyle Gene
ral Denz müzakereye girişmeğe 
mecbur kalmıştır. 

Vişi : 14 ( A. A. ) - Vişinin 
iyi malumat alan mahfillerinde 
beyan olunduğuna göre , General 
Denz bazı teknik meseleler hak
kında hükumetin mütaleaamı al 
mak üzere lngilizlerin mütareke 
şartlarını harbiye nezaretine bil· 

dirmiıtir. 
Şu cihet ehemmiyetle k&yde-

diliyor ki , lngilizlerle Fransızlar 
arasında hr:nüz mütareke kati o· 
Jaralt ııkdedilmiş değ'ildır . Suriye 
ihtilafının halli hakltındaki ani&$· 
ma bizzat General Denz tarafın
dan imzalanacaktır . Fransız hü· 
klımeti nıütard e hakkındalci nok
tai nazarıııı bildirmekle beraber 
anlaşmayı imzalamıyacaktır. 

Vifide beyan olunduğuna gö
re Suriye ihtilatı mahalU ve as
ke~ i bir hadisedir. Ve Fransız hü· 
kil.metinin siyaseti ile alakadar 
değildir. Ve gerek Fransıı hüku
metinin lnkiliz hükümetiyle olan 
münasebetlerine , gerek Fransıı: 
hükumetiyle Suriye hükumeti a
rasındaki münasebetlere taalluku 
yoktur. Bundan başka iyi mallı· 
mat alan Fransız mahfillerinde 
beyan olunduğuna nazaran İngiliz 
mütareke şartları münhasıran as

keri hususata şamildir · 

Amerika Ballrlye 
nazırının ıstııaıı 

talep ediliyor 
Şikago : 14 ( A. A. )- <Ev

vela Amerika > komitesi dün ak· 
şanı bahriye naurı Knoksun is· 
tifa etmesini talep etmiştir . Ko
mite verdi~i kararla yalnız kon· 
gre harp ilan edebilecekinden 
Albay Knoksun Amerikan donan
masını harbe iştirak tavsiyesinde 
bulunmasını kanunu esasiye bir 
tecavüz. addetmektedir. 

olan anlaşmıya mü:ı.eyyel protokol: 
Sovyet Rusya ve Büyük Bri

tarıya hükumetleri Almanya'ya 
karşı yapılan harp esnasında her 
iki hükumetin müştereken hareket 
edeceklerine dair olan. bal~daki 
anlaşmayı imza ettiklerı vakıt bu 
anlaşmanın imzayı müteaki~ de~
hal meriyete gireceği ve hıç bır 
tasdike tabi olmadığı hususunda 
da mutabık kalmışlardır. 

Berlin : 14 ( A. A. )- Alman 
Başkumandanlığından : Şark cep· 
besini yarmak için yapılan har.e· 
kata plAn mucibince devam edıl-
mektedir . Feld Mareşal Manrıer
haymin kumandası altındaki Fin 
orduları Ladoga gölünün iki sa
hilinde ilcrilemektedirler. 

Torpido muhripleri iki Sovyet 
karakol gemisi batırmışlardır. in· 
giltereyi çeviren derıizlerinde sa
vaş tayyareleri bir kafile arasında 
ilerilemekte olan iki şilepi ber, 
hava etmişler ve diğ-cr iki ticaret 
vapuruna isabetler kaydetmişler· 
dir. Savaş toyyarelerindcn mü· 
rekkep hava teşekküllerimiz dün 
gece lngilterenin cenup ve c~nubu 
şarki sahilleri açıklarında lıman 
teıi1&tın1 bombalamıflardır. 

rRANSA Milli BAYRAMI 
(Birinci sayfadan artan) 

muyoruz. Bir çok Fıansızlar yam 
başımızda bizimle birlikte harp 
ediyorlar. Bunlann talii daha gü
zeldir. Alman ordusunun ve Ges
taponun üniformalarını Fransız 
topraklarından atılaca~ ve bir 
başka yıldönümü daha idrak ede· 
cek ve o gün istiklaline ve bü
yüklüğ'üne tekrar kavuşmuş , bir 
Fransanın cesur, muharebe kuvvet
lerinin muttarit ayak sesleri bir 
daha Şanzelizeyi çınlatacaktır. Müt· 
tetiklerin zaferine ve Fransanm 
kurtulacaa-ına olan iman ve itima
dJmıı bugünkü parolanız olsun. 
Yaşasın Fransa I ,, 

General Dögol de şu mesajı 

göndermiştir : 
" Hür Fransa 14 Temmuzu 

ikinci defa olarak dost ve mütte· 
fik İngiliz topraklarında tes'id ct
etmektedir. Askerlerimiz, bahriye
lilerimiz, tayyarecilerimiz, Fransa· 
nın istiklalinden feraıat etmedik· 
terini isbat ettiler. ,, 

General Suriye muharebele
rinden bahsederek demiştir ki : 

Bu muharebeye son derece 
ıztırap veren bir mücadele olmuş 
ve Vişi tarafından vücude getiri
len zıddiyetin kıhnç darbesiyle ber
taraf edilmesi lizımgelmiştir. Fa
kat kardeşlerimize karşı kazandı

ğımız rnuvaff akıyetten dolayı se
vinç duymuyoruz. Zaferi kazan· 
makla beraber yine ister saflan-
mızda, isterse Hıtlere daha iyi hiz
met etmek için Fransayı feda eden 
bir kaç kişinin ihanetine kurban 
olarak bize karşı harp etmiş ol
sunlar, Suriyede ölen bütün Fran
sızların matemini tutmaA"a devam 
edeceğiz. Hürriyetin timsali olan 
14 temmuz ayni zamanda istik.la
lin ve uğrunda mücadele etme
i'e ve düşmanı matlup etmei'e 
yemin ettiğimiz milli iftiharımızın 

da sembolüdür. 
Fransızlann vaktiyle bütün 

A vrupanın kendisine karşı koalis· 
yon halinde bulunmasına rağmen 

muzatrerane kalkınmasını temin 
eden hamle kabiliyetine ve cürele 
kavuşmalarını hararetle temenni 
ederim. MilU an'aneierini şaibesiz 
bir surette idame ettiklerinden 
dolayı hür Fransızlan tebrik ve 
Fransanın kendi ruhunu bularak 
müşterek zafere yardım ettikten 
sonra hür milletler arasında layık 
olduğu mevkie tekrar kavuşacağı

uı ümid ederim ... 
Polonya Başvekili, Belçika 

Başvekili, Felemenk Başvekili ve 
Norveç hariciye nazm Fransız 
milletine hitaben ayrı ayrı birer 
mesaj göndermişlerdir. 

Felemenk Bladlıtaaı 
bir ıeler lutaıı 
teıkll ediyor 

Londra : 14 ( A. A.) - Ba· 
tavya radyosuna nazaran Fele
menk Hindistanı hükumeti harp 
gayreti programına dahil ol~rak 
bir sefer kıtası teçhizine karar 

vermiştir. 

Spiker, bunun tatbiki imkanı
nın beynelmilel vaziyetin inkişafına 
bağh olduğunu ilave etmiştir. Fe· 
lemenk Hindistanı pilotlariyle harp 
tecrübesi olan pilotların mübad~
lesi meselesi tetkik edilmektedır. 
Harp tecrübesi olan bazı müallim 
tayyareciler daha evvel Feleme~~ 
Hindistanına gelmiş oldutu gıbı 
müttefik harp bölgelerine de mü
şahit sıfatiyle bazı subaylar gön
derilmiş bulunmaktadır-

Almanyaya blcamıar 
Londra : 14 ( A. A. ) - ln

giliz bombardıman tayyarelerinin 
Almanyanın şimaliearbtsinde bazı 
hedeflere hücum ettikleri ö~re
nilmiftir • 

TORKSôZO 

-
BOR SA 

1 

PAMUK - HUBUBAT 

1 CiNSi 
KiLO FIATI 
En az 1 En çok 
K. s . S. 1 K. ,... ~ ~ 

•Koza ı 
Klevland Ç.:.... 

1 
00,00 , __ -

Klevland l 00,00 
Klevland il 00,00 

1 M. Parlağı -öo~oeı- 50,00 
ı P. Temizı 46,00 -48,50 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 5,125 
K. Çiğidi -6,75 

-Susam -- -
ı 

1 

Buğday yerli 0,00 7,50 
Arpa 0,00 5,59 

6,44 ~-6,ÖO-

6 . 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
I ş bankasından alınmııtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz -5~22 -
(Dolar} Amerikan !29.20~ 

sıvayı kanabna 
yapdan bava akım 

1 

Kahire : 14 (A. A) - Bir 
Mısır tebliği dünkü Cumartesi gü
nü erkenden kanal üzerine y.•pı· 
lan hava akını esnasında altı kişi
nin öldüğünü ve dört kişinin ya
ralandığını bildirmektedir Bir mik
tar hasar vardır. 

Kirahk ev 
Çukurmesçit mahallesinde ltf a

iye sokağ'ınd11lti 125 numaralı ha

ne içerisinde müstakil , elektrikli, 

üç oda ve bir mutbah kiraya ve

rilecektir . lstiyenlerin idarc'miıe 

müracaatları . 

, ' 
Misis, Acıdere içmesi açıldı 

Yiyecek \'f' yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimiz.in bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

Adanadan her gün iki tren gider ve geJi... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 5- 7 

ADANA BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
1 - Adana Askeri depo - Taş Karakolu arasında mü

ceddeden yapılacak şosa inşaatı açık olarak eksiltmeye konul
muştur. 

2 işin keşif bedeli 7061.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 529.60 liradır. 
4 - lstekli\er bu işe ait şartname, proie ve sair evrakı 

Adana Belediyesi Fen l~leri Müdürlüğünden 35 kuruş mukabi
linde alabilirler. 

5 - ihale 1817/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az üç gün evvel Be:ediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat
la bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şart-
dır . 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlcırin Ada· 
na Belediyesi Fen işleri Dairesine ve münakasaya girmek isti · 
yenlerin de ihale günü muayyen aaatde Belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

13222 3- 7-11- 15 

Milli MENSUCAT f ABRİKASI MODORlOGONOEN: 
iktisat Veka1etince tesbit edilen 24/9/940 tarihli 

Bez fiah: 

Tip : E. 85 
Karaı: 854 

N Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs 938 
N tarih ve 6 sayıh tamimi esasına müstenittir. 

l&**"DC'1Cll:U&:~: . ...:::.:ıaca:z::aaa~ 
-----~-------·-·----------··-----------· ----------------

ilan 
· Kozan Memleket Hastahanesi TabibliQinden 
1 - Kozan memleket hastahanesinin 941 haziranından 942 mayıs sonuna kadar bir se

nelik ihtiyacı olan aşağıda miktar ve evsafı yazıh yiyecek, içecek vesair öteberiler 5.7.941 
den 15 - 7 - 941 tarihine kadar on gün müddetle açık eksiltm•ye konmuştur, 

2 - lhaleıi 16. 7.941 çarşamba günü Kozan memleket hastahanesi tababet odasmaa ya

pılacaktır. 
3 - lstek1ilerin şartnameyi anlamak Üzre yüzde yedi buçuk teminat akçasiyle birlikte 

hastahane tababetine müracaatları. 

Cinai Azami Miktar Muhammen Bedeli Muhammen Tutan 
adet metre Kilo Lira Kr. Lira Kuruş 

--.ı.•--.-~····-

Elemek 3000 15 450 00 
Koyun eti 1500 40 600 00 
Sade yağ 150 1 40 210 00 

Tere yağı 5 5 10 5 50 
Zeytin yağı ( Ayvalık ) 30 1 10 33 00 
Piriniç 1000 40 400 00 

Bulgur 200 15 30 00 
Şehriye 50 50 25 00 
Makarna 100 40 40 00 
Taze sebıeler 500 20 100 00 
Patates 400 15 60 00 
Kuru Sebzeler 100 25 25 00 
Kuru bamya 10 1 60 16 00 
Çay 5 9 00 45 00 

Kahve 2 5 00 10 00 
Kuru soğan 150 10 15 00 
lnce Tuz 100 10 10 (,0 
Kuru Meyveler 150 25 37 50 
Taze Meyveler 300 10 30 00 
Kesme Şeker 400 56 224 00 
Süt ve Yo~urt 2000 10 200 00 
Kömür 10000 3 300 00 
Odun 20000 0,75 150 00 
Gaı yağı 7000 28 196 00 
Sabun 200 60 120 00 
Benzin 50 40 20 00 
Un 10 20 2 00 
irmik 15 30 4 00 
Domates salçası 30 30 9 00 
Peksimet 10 30 3 00 
Bisküvi 20 1 35 27 00 
Tavuk ve Piliç 40 00 30 12 00 
Kefen beıi ( sarı beı. ) 300 00 50 150 00 
Sarğılık bez ( asdarhk ) 200 00 60 120 00 
Dülbent ( a-aı bcziliJc ) 800 00 40 360 00 

1 - 15 - 16 - 17 13252 



Sayfa 4 ÜRKSôZO IS Temmuz~ 

ı---·· -·----·-.. -----·~--------,,._,,.. ... ~-1...ıı --to ........ ._..._..., ~, • .............,_ -------. 

11 an ' 
t Balast Münakasası 

1 DEVLET OEMİRYOLLARI 6. iNCi i~LETME M000RL060HOEN: 
' 

r· 
Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, Miktar ve muvakkat teminat akçaları y 

balast ihzarab münakasa ve ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ayrı ayr~ Y 
mak üzere kapalı zarf usuliyle Adanada 6. mcı işletme müdürlüğü binasında koınısY 
muzca eksiltmesi icra edilecektir. 0 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini tayirı .e 
günde eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ıŞt 
şartname mukavele projeleri komisyondan parasız olarak alınabilir. 5 - 10-15-20 

/ 

1 
1 r 
ı 

ı 

Balast ocağının bulunduğu Miktar Fi. M/3 Muhammen Muvakkat Eksiltme gün 11e 

Kilometre ve mevkii M/3. Kuruş bedel tutarı teminat 

Mandason 78-82 

Toprakkale-İskenderun 

Hacıkırı 304 - 314 
Türk Bahçe 506 - 514 
----·--------·-

5000 

10000 

6000 
5000 

Lira Lira 
- --- -- - ------ -·-- -- -----· 

170 

120 

150 
140 

8500 

12000 

9000 
7000 

637,5 2417/941 per~e 

900 
saat: 15,30 

2417/941 Perşe~ 
saat : ıs.30 

r 
675 25/7t941Cuma sa3 

l' 
525 25 '7;941Cuma sa3 · 

·- - --- --- ... .. 

ZA Yll - stanbul Askeri Tıb
biyesinden 939 senesinde almış 

olduğum askerlik tezkiremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü olmadığını ilan ede-

=.,,,..,. ..... * #""'""' 

" En Büyük Hakik 
rim . 13253 

Kalitesiyle .ve ıeslnla temlzllllyle laer keıl laayrete 
dl,ırea radyo 

Ceyhan kazasında Hamo 
oğlu Arslan 316 doğumlu 

---·--
............................ ~ N 
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Muharrem Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET ECZANESİ ~ıcaretllaaeıladea allllıı 

ABİOİNPASA CADDESİ NO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfOH: 112 
HUkOmet_yannda 

u .:ı 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iHGil TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRITAHYAı; İMPARATORlUGU 
=== YAZAN: ===: MÜMTAZ FAiK FENiK === 

f TORKİYE CUMHURiYETİ 
Ziraat Bankası 

1 

Kur"lu• tarihi : 1888 

Sermayeai: 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

1 aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılırakbr . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 • 2000 " 

4 .. 250 " 1000 .. 
40 

" 
100 " 4000 ti 

lOO 
" 

50 " 5000 " 
120 il 40 " 4800 " 160 il 20 " 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir, 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun~ 
l Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHAH!Sİ 

~ 
.................................................. , 
:: Abone ve llAD 1 TüliıKSÖZ Ü lı 

,artları GONOELIK ~E - AOANA .ı 10 
14 

Sahip ve Başmuharriri ·ı 

ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERIO CELAL GÜVEN ı ı 
1 Aylıfı ..• 125 • -- j i -- Umumi Ne§riyatÇMLuO·dürü ! i lıınıar için idareye MACiD OO ı 

ı müracaat etmelldlr .. Basıldığ ı yer : T~RKSOZO Matbaası ı 
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N DIŞ MACUNUNUN YARATTl~I SIH~l 
CAZİBE YE GOZEllİKTİR ! 

"Radyolin,, harikulade mües· 
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve oııbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasmda ve güzelliğin-

de parlak neıicefe~ 
"Radyolin sİLİ ter~ib' 

" ıı 
ve birkaç misli paJııı P 

müstahıarlarından da 
ni kılmıştır. 

• 
RADYOLI 

tt::=:n: u n w=:n::ır-..cc 
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TÜRKSÖZ 
' 

Türksözü Gazete;! 
Okuyacaıarıaa dlnyaam ber tat0 vuku balan badlıeıerı gld 

glalne verir 

Türksözü '°' Matba~ 
g Kitap, mecmua, çek, 'bilet, all:;ı 
a barlta, bllllmam matbaa ışıer 

1 g klyede mevcut matbaalara t 
o eder derecede tabede~ 0 
•ooooooaaaocaaooaaoc~ 


