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Sovyet Dostlanmızı Temin Edelim Ki : 

Boğazlar Ebediyen 
Türkiyenin Kalacaktır 

T ass ajansının idı.:ti, şimdiye 
kadar, müspl'.t haberler ver· 

d inekte acdeci olmaktan ı.iya-

d~lthl~iıdetin tekzibi cihetinde 
ltf •tlı ve tetik davranmaktı. Bu 
dİJl.tıt· çok mühim bir haber ver-
,. Ilı - -,
1
• ıoruyuruı. Fılhakik a, bu 
•n11n d- ı . -

b
. • un .. u gaıetelerde çıkan 
it t -

81.ıı cl~rafta bildirdiğ'ine göre, 

d 
iarıstaıı - Türkiye hududun

a L· -V1.11t ~yuk askeri kıtalar harekitı 
ı_. u ulmakta, gece gündüz tah 
•uınat h yapılmaktadır. Alınan mü· 
Chdiıl ' · ın.t crırı ıdare ettiği bu tahki-

Bot ve birçok hava meydanlıu ı 
tırı ~ıları zaptetmek için biı ha-

ı .. n11ş ... 

th Gö.rülüyor iti, havadis cidden 
ıt.:Dlmıyt:tlidir. Bilha11a biı.i ala
la d~~ et~~•i bakımından heyecan· 
•ını 1 katımiıi celbetti. Tasa ajan
tat ~-bu haberi cSovyet istihba
llaad uroıuııun malik olduQ'u, iti
Çolt a dci14r malumata> yani aı· 
Ver ~cımt kaynaklara dayanarak 
&atimıı. o~~aaı diHatimiıi ve haı· 
So/etımıı.ı bir kat daha arttırdı. 
bul Yet Rusya mehafilinin, içinde 
ler·Unduktarı müthiş harp endişe

·u1i1l~e rıa~men uzak meıelerle de 
ın111

1 olmaları ve ellerindeki ma-
ı 1-ıı atı n"trctmek zahmetine kat 

tıaı~aları rnemııuniyeti mucip bir 
ı... ... ~r. Bahusus, Alman'- a Devld 
l'l.,..ııın· J 
lar h ın beyıuıııamesinde Boğaz· 
f td·ı •klı.ın<:ıa Sovyet ricaline at· 

ıen M . llh - Vt." oıkovada tekzıbe 
bi~Yaıı - niyetler bu . meıeleyi, 
'tfe, ~ a.ün, Tilrkiye efkarında ön 
"•d itçırmiıti. Şimdi de Mnıko
lıtr aA haber veriliyor ki ~az-

ı •im hlr aya Almanya haı:ırlanı· 

tartt~e.ıiyeti dütündük, ahvali 
tiii b' • hududumuz.da cereyan et· 
~l"d •ldirileıı bu haıırlıklar hak · ... er . u1ın ınıııde reımt malumat 
ay1,':1'~la beraber, vukuatın 10n 
illan; .._•'kı seyrine istinat eden 
de ~-1 muhakememiz, bu haber· 
h k uba!lia veya yanlışlık oldu-

anaatini uyandırdı. 

teı1~it defa, bahsettiQ-imiı kııa 
ha. ata, ashıt bakımdan müta-
-1& • 

Çarp: <>lmıyarıların bile göıüne 

r= YAZAN 

l~mettla &adalı: 
le ıamimt manıaralı tezahürlere 
lüzum görmüt olmasına akıl erdi
rilemeı. Gerçi, birkaç ııün evvel, 
Hitlerle dostluk misakı imzalamış 
olan devletleri beldiyen haıin a
kibeti, Litvinof Yoldaş, zekasının 
ve tallkatının bütün inceliğile aıı· 
tatmadı değil. Türkiye, misakların 
ebedi rahat temin eden şifa ke· 
rametine bel bai'lamış bir mem · 
leket olmamakla beraber, Tı1rkiye 
ile Almanya arasında kurulan 
dostluk münasebetlerinin bu nevi
den olmadıtını burada izah etme
yi faydalı buluruz. Almanya ile 
Türkiye, doıtluk vesikasını Balkan 

A imanlara G6re 

muharebeıinden aonra imzaladılar. 
Bu <zaman> kaydı gösteriyor 
ki, iki devldirı de birbirlerini ne 
tıvutmaya, ne aldatmaya ihtiyaç · 
lan vardı. Eğer, her iki memle- l 
ketin, kötü niyetleri olwaydı, bütün 
Balkanlar işgal edilr\ikten sonra 
Türk ve Alman orduları karş; 
karşıya gelince harbe tutufurlar
dı. Vaziyet öyle idi ki, Almanya 
için Türkiyeyi, Türkiye için Al
manyayı herhanııi bir dostluk 
tenıinatile bir müddet avutmaya 
artık lüıum yoktu . 

Türk • Alman dostlutu, vuku
ata tekaddüm eden, akıbeti belir· 
siz, yeni hadiselerle bozulabilecek 
nazari bir hal değ'il, vukuatın ta
bii seyrinden, iki memleketin co~-

( Gerisi ikinci ııalıifede) 

G6re 

Alman Kuvveti Sovyet Kuvveti 
Bug nehrine vardı mukavemettedir -----

Müllel, Vltebılı 
ablldı. Lealllgrad 
demlryola tatalda 

SOVYET HOIOMETI 
GORKIYE TASINOI 

30.000 ltalyan A alıeri 
Souyet Cepheain• Gidiyor 

Bir geçldde 3000 
Alman aılıerl 

mallvedlldl 

lLMllWll Y8Z 
TANll TAHRiP EDiLDi 

On hı Alman 
,.mi•i batırıldı 

IAlln&t :c ~\ ANKAllA RADYO 
lensk ile Leninırad arasındaki 
demiryolunun tahrip edilditi ve 
Almanların bu hatta vardatı bildi
rilmektedir. Zırhlı tcfekküller ara
sındaki muharebeler biltün tid
detle devam etmektedir . Sovyet· 
ter 50 - 70 ton atırhtında, 15 
tik topla mücehhez en ağır tank
hır kullanmaktadır. Alman ve Ro-

Sovyetler toprak kaybetmek· 
te devam ediyor. fakat Londra 
toprak kaybetmenin bu harpte 
ehemmiyeti .olmadJtını kaydedi
yor. Sovyet cepheıine aidecek 
iki ltalyan tümeni yani 30.000 ki· 
ıi Viyanaya ıelmiıtir. 

Cephede vaziyet ciddfdjr. 
Dinyeper nehri batııında Mubilef, 
Smolensk, Vitebsk, Kiyef bötııe
lerinden şiddetli muharc:beler ol 

maktadır. Muhilef ıehri Almanlar 
tarafından işgal edilmiftri. Smo 

men kıtalarınm Dniyesteı 'i attıktan 
sonra Buı nehrine vardıkları ve 
birkaç noktadan bu nehrin de a· 

( Geriıi üçüncü sayfada) 

Türkiye 
ve Bulgar 

Tiril lladadanda 
Balgar tab,ldatı 

haberleri aıılıııdır 

SOf Y A'NIN TEKZİBi 
Sofya : 15 (a.a) - Bulgar 

Çörçilin •öylediii aon nutkunda :Almanyaya amanaı.z 
haoa altınları yapılacajını bildirdi. Çörçilin nutku ikinci 
aaylamı:ıdadır. Yukarıdaki re.im bir Alman f•hrinin bom
bardımanını ,öatermelrteJir. 

ajansı bildiriyor: bazı ~cnebi ajanı· 
lan ve bu meyanda Taı ajansı 

[Bulgar kıt'alarının guya Türk hu
(dudunda tahşit etmekte olduğunu 

ve Boğazlara lcarşı bir taarruı 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

TRABlUSGARPTEKI HAYA 
MUHAREBELERi 

7080 tolllu bir 111111. 
,, ... ı••lll battı 

da/i batarya 

Kahire: 15 (a.a) - Ortaıark 
lııgiliz hava kuvvttleri tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz dün· 
kü paıar aünü Trabluıaarp açık- ' 
lannda bir düıman kafilesine mu
vaff akiyetle hücum etmiılerdir. 
7000 tonluk bir gemi tahrip edil· 
miıtir. Bir petrol veya mühimmat 
ııemiıine de bomba iıabc:t etmiş 
ve yüı tonluk küçük bir vapur da 
yanarken görülmüştür. İngiliz. ağır 
bombardıman tayyareleri cuma 
gecesi Bingaıi limanı ile Deı nede 
hava meydanlaı ını bombardıman 

etmişlerdir. Ağır bombardıman 

tayyareleri cumarteai gecesi Ro · 
dos Adasındalr.i düşman hava mey· 
danlarını bombardıman etmiflerdir. 

Moskovadaki 
Alman tebaası 
Yurdumuzda 

B~~l~rında A lmanyanın Mo.Jıova biiyülı elçi•i bulunan 231 
lufılılı Almatt kafileai huau•i tPenle Anluıraya hareket etti 

Ankara : 15 ( Türksöıü muha
birinden )- Buraya gelen haber
lere göre, Sovyd Rusyanın Ber
tin elçisiyle refikası ve maiyet
leri erkanı otomobilleı le Edirne
den lstanbula ielmişlerdir . Sov
yet tel'i8aıı de teırlclerellnden lı 
tanbula hareket etmiıtir . 

Di2er taraftan alınan malü
mata göre, Moıkovadaki 272 ld
tilik Alman tebaası başlarında 

Almanyanın Moslcova büyük el
çisi olduQ'u halde ve içlerinde 
17 Macar ve beş Slovak bulunan 
237 kiıilik kafile Karsa gelmif 
ve hariciye mümessilimiz ile Kars 
Emniyet Müdürü tarafından kar
şılanmıştır. 

Karı valisi Alman büyük el
çisine beyanı hotimedi etmiş ve 
bir ıiyafet vermittir . Bunlar F.r
ı.uruma geçmifler ve Er.ıurumdan 
hususi bir trenle Ankaraya hare
ket etmişlerdir . 

An koro 

Radyo ıa:ıeteai 

Allllara • lolJa 
ara11 mlaaaebatı 

Asılsız bazı 
şayialara dair 
KNOKSUN NUTKU YE 

AMERIKlOAKI OEOİKODUL 

B 
ir kaç gün evvel Tas ajansı , 
Bulııarların Türkiye hududun-

da tahşidat yaptıklarını bil· 
dirmişti. Bu haber Türkiye efki· 
rıumumiyesinde akisler uyandır· 

mııtır . 

kuvve~ıeb~ıı tezatlar var. Bütün 
ıı çer tı~le Sovyet Rusyaya kar
Aı111, ın hır taarruza giriımiı olan 
<i1111d il.Yanın Türk - Bulgar budu . 
"Yapın' «~iiyük"> kataat hareketi 
Biaim '~. •~inaıı gibi görünüyor. 
tt1 R •ldıA-ımiz, bu Alman kıta-

---- ( Geriıi üçüncü ıayfada) 
·------------·--------.... -.. ---·· -~---·----. ----

Barut Dün 
işgal edildi 

Mltarelıe metal 

Nitelr.im Necmeddin Sadak bu· 
na dair Aktam gaıeteıinde yaz
dık• makalesinde , Sovyet harbi 
devam ederken ve Almanların 

bütün kuvvetlerini bu cepheye 
çekerken Almanyanın bu hudutta 
tahkimat yapmasına ihtimal ve
rilemiy~ceği mütaleasındadır. Nec 
meddin Sadak bu başmakalesinde 

• 111 h b' aünı ar ıne tekaddüm eden 
erde T ltlc

11
b. aas ajansının mqhur 

inen ~de ıöylendiA"i iİbi, tama-
8uı0.•~maıe çekilmişlerdi . Yalnız 

• tııtand . . Q-.. d an detıl, Yunanıstan-
' a . Alının it erı ılınmıf ve buraya " 

~ti a 1 1!a~tı yerine ltalyan aı 
e mııtı. 

Bund b tahlciın an aıka, bir hudutta 
l:lılır. ;t, ancak oıüdıtfaa için ya· 
la ha ~uları .almak için tııarru-
. ıırlana b. •ıan, n ır ordunun Tasa 

..ı ~ ının d d.,.. . . • 
-.ua. tahk. e 1& 1 ııbı c gece aün· 
•ın1 ih ~mat ameliyeıi > yapma
SovYet ~yacı yoktur. Nitekim, 
A.lınan k uıya taarruz.dan evvel 
bir ıtaatının bu hudutta hiç 
· . tahk· .. 1tıtilınedi. ımat ıtıle uQnıtıklan 

8u habe . llyll\u r 11yaıl vaziyete de 
t Yor. t · ı. · . ''•llda d ur .. ıye ıle Almanya a· 
laııatı d hoıtıuk muahedesi imıa
~l.ltahed: ~ bir ay olmadı. Bu 
llıtı "'c . ilin Almanyada uyandır
lll "" ruı t · l e-.ı .. ı. . cıır er hatırlanırsa bu 
11 ..... etın b '- ' 

d ' fi~ir d .u . ..adar kısa ıaman· 
trtce k etııtırmeıi, yahut bu 

ıaa bir m~ddet için böy· 

• 

Kahire : 15 ( A.A. ) - Şim· 
di abnan mütemmim bazı haberle· 
re göre Gallasidamo'daki ltalyan 
kıtalan kumandanı general Gazze· 
ra 3 temmuzda muhasamatın tali· 

lini teklif etmiş ve Habeşistamn 
cenubug-arbfsinde harekitta bulu-

nan Belçika kataları kumandanı 
ıeneral Gilliaer ile ıörüşmek Ü· 

ıere bir murahhas a-öndermiştir. 

Teslim olan 

AFRIKA'DA 
GALLASIDlMODl 

llllYAM TESLiMiYETi 
Teslim olma şartlan, Mavi Nilin 
cenubundaki bütün Habeşistan a· 

. " 

razisine ,amil olmak üzere 4 tem· 
muzda imzalanmıştır. 

ltalyanlarm teslim olmasına, 
şiddetli bir topçu hazırlıtından 
sonra Belçika katalarının yaptıtı 
kuvvetli bir hücum tekaddüm et· 
miştir. 

3 temmuzda ltalyan murahhas· 
lan bir mütareke teklif etmişler

( aeriıi üçüncü ı.tıifede ) 

Franaı%lar Suriyeyi 
tahliyeye baıladı 

·- ı.-. 

PiTiNİN MBIAll 
Ankara : 15 (Radyo gaze

alnden) - Vişidr:n gelen bir 
habere göre imzalanan mülareke· 
de şunlar vardır: 

Müttefik kuvvetler, Suriye ve 
( Geriıi üçüııcü ıalıifede ) 

bilhassa Boğ'aılar meselesi üıe· 
rinde uz.un uıun durmaktadır • 

( Bu makale aynen başmakale 

l 
sütunumuzdadır ) 

Bu şayia hakkında Bulgarista
nın ya bir teyit ve yahut bir tek 

( Ceriıi üçüncü ıayfada) 

Fransa'nın geni 
Ankara elçisi 

Anlrara : 15 (Türltıöz.ü Muhabirinden) Bura • , - ya, .. 
l•n malamata ,ore, Franaa nın Tahran Büyült elfi•i Anlıa• 
ra Büyülı elçilifine tayin edilmiıtir. Elçi yeni uaz.ilHine ba 
lamalı üz.ere Tahrattdan ayrılarak Karaa ,elmiftir. Birlca 
wün ıonra Ankaraya ,idec•lıtir. ç 



Sayfa 2 

Askerlik bahisleri 

Dritnotlar 
Zırb, ıa,aat bakımından )'8DIUkler 

Harbin iptidasındanberi muh· 
telif memleketlerde harp gemisi in· 
şası hususunda büyük bir çalışma 
vardır. Bilhasa büyük zırhlılar in· 
şasına çok ehemmiyet veriliyor. 
Gazelle de Lausanne bu münase · 
betle bir mütehassısın makalesini 
neşretmiştir. Mütehassıs diyor ki: 

llzanda adası açıklannda vu· 
ku bulan deniz muharebesinde Al
man Bismark dritnotunun lngiliz 
muharebe kruvazörü Hoodu ba
tırması ve lngilizlerin Bismark'ı 
takip ederek tahrip eylemeleri, de
niz harbinin karakteristik iki vakı· 

asını teşkil ediyor. 
Bu hadise ayni zamanda 35,000 

tonluk drilnotların müstakbel ha
rekatta oynayabilecekleri rol üze
rine de nazan dikkati celbediyor. 

Şunu hatırlamak icap eder ki 
bidayette muharebe kruvazörleri, 
fazla süratli olmaları için zırh ku
şakJannda fedakarlık yapılmış o
lan saffıharp gemileri idi. Fakat 
şimdi bu muazzam a-emiler, kalın 

bir zırh kuşağı ile muhat bulundu
iu cihetle, tekrar zırhlı olmakta 
ve süratleri de muharebe kruva
zörlerininkine muadil bir dereceyi 
bulmaktadır. Bunlar Süper dritnot
lardır. 

Harp başladığı zaman muaz
zam tonajı sayesinde bu katea-ori 
gemilere lizım olan evsafı haiz bir 
gemi bulunuyordu. Bu da Hood 
idi. Bu a-emi harbin ilk yirmi ayı 
zarfında layıkiyle vazifesini yaptık
tan sonra kendisinden daha yeni 
ve daha kuvvetli bir saffıharp a-c
misile ilk teması neticesinde bir 
talihsizlik eseri olarak batmıştır. 

Harp başlangıcındanberi iki 
ltalyan, iki lnailiz, iki Alman, iki 
Amerikan ve iki Japon süper 
dritııotu hizmete girmiştir. Diter
leri inşaat tezgahlan üzerinde bu· 
lunuyorlar. Elimizdeki malumata 
göre ve inşaatta vuku bulabilecek 
gecikmeleri hesap etmeksizin muh
telif devletler, muhtelif tarihlerde 
şu ~üper dritnotlara malik olacak
lardır. 

Mevcut 
lngiltoıre 2 

19•1 de 19•2 de 19•3 de 
5 7 9 

Al men ye 1 3 3 
ltalyo 2 2 • • 
Japonya O 2 • • 
Amerlko 2 2 6 8 

Bu hesaba g-öre Jng-ilterenin 
mihver cetvelleri ile müsavi vazi
yette bulunacağı 1942 - 1943 se
nesinin bazı aylan müstesna, adet
çe hafif bir üstünlü~ü olacaktır. 

liuiünkü madunluk ancak zahiri· 
dir. Zira ltalyanın iki süper dritno· 
tu elyevm muattal bir halde bulan
duğu gibi, önümüzeeki aylar zar· 
fında lngilterenin Beşinci Jorj sı 
nıfından üç süper dritnotu daha 
hizmete girecektir. 

Bundan başka lngiltere uzun 
zaman eski zırhlılardan mürekkep 
pek faik üstünlü~nü muhafaza 
edecektir. Bu zırhlılar pek süratli 
olmakla beraber, henüz kudretli 
ve mihver devletlerinin hiç bir za
man uJaşamıyacaklan bir kuvvet 

vetli ve kaim zırh kuşağına avdet 
edilmiştir. Zira iyi silahlanmış, fa
kat ağır güllelere dayanamıyacak 
pahalı harp gemilerini denizde 
kuJlanmak abestir. Bundan başka 
en kuvvetli düşman gemi toplan
nın ateşine mukavemet edebilecek 
ı.ırh kuşağ'ı sistemi terkedilmiş ve 
en ağır toplara ve havadan atıla

cak torpil ve bombalara dayana· 
bilecek daha kalın bir zırh kuşağı 
kabul edilmiştir. Bilhassa amudi 
zırh kaşağına, yani tayyare bom
ba ve torpillerine mukavemet için 
hususi bir itina gösterilmektedir. 

Söylendiğine göre yeni Ame
rika süper dritnotlannın güverte 
zırh kuşaklan 250 milimetrelik o · 
lacakbr. Halbuki eski zırhlılarda 

böyle bir zırh yoktur. 
Süper dritnotların toplarında 

ve zırh kuşaklarında pek az yenilik 
mevcud olmakla beraber, sürat 
hususunda inkılaplar yapılmıştır. 

Daha az bir hacim dahilinde, da· 
ha kuvvetli ve daha .. büyük bir 
sürat temin edebilecek makineler 
kullanılması imkAnı hasıl olmuştur. 
Bu suretle 3S.OOO tonluk ekser 
süper dritnotların makineleri 
130,000 beygir kuvvetindedir ki 
gemiye 30 milden fazla bir sürat 
veriyor. Halbuki 1923 senesinde 
inşa edilmiş olan ve 33.000 ton
luk olan Nelson süper dritnotu
nun sürati saatte 22 - 23 mildir. 
Yeni süper drirnotlarda saatte bu 
30 milden fazla sürat temin edil
mekle beraber, ıreminin zırh ku
şatından ve taarruz kudretinden 
hiç bir fedakarlık yapılmamıştır. 

Yeni süper dri tnotların orta 
çap toplarına i'elince, bu sahada 
en büyük yenilik yapılmıştır. Al
manlar ile ltalyanlar, orta çapta 
toplar için biri tayyarelere ve di
ğ'eri harp ıremilerine karşı iki ne· 
vi top kabul ettikleri halde Ang
lo - Saksonlar bu iki işi gör
mek için bir evi top intihap etmiş
lerdir. Bu yeniliği ilk olarak Fran
sızlar Dunkerque zırhlısında yap
mışlardır. Bu sistemin en büyük 
avantajı şudur ki, güverteyi fazla 
yüklerden kurtarmakta, ağırlık ve 
efrad bakımından büyük bir tasar 
ruf temin etmekte ve gülle nevini 
de basitleştirmektedir. 

Yalnız orta çapta tek top sis· 
teminin bir mahzuru vardır. Bu 
orta çap toplar, bütün kruvazör
lerin toplarından daha hafif ve 
ancak torpido muhriplerinkine mü
savi bulunmaktadır. 

Gene bir gemiye hem hava
dan ve hem de harp gemileri ta
rafından ayni zamanda hücum e
dildiği takdirde tek top sisteminin 
mahzuru şudur: Topçular hem 
tayyarelere hem de gemilere ayni 
zamanda ateş etmek hususunda 
müşkülata uğ'rıyacaklardır. 

Fakat şurası muhakkakbr ki, 
orta çap toplann basitleştirilmesi 

hakiki bir terakki ve yenilik teş
kil eder. 

TÜRKSOZO 
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ikmal kursları 
bugün açılıyor 

Bütün vilii.getlerin 
çirnento ihtiyacı 

Bugünden itibaren orta okul ve 
liselerde ikmal kursları derslere 
başlayacaklardır. Bu maksatla dün 
okullarda öğretmenler toplanmış· 
lar , lbımgelen son hazırlıkları 
ikmal ederek programları tesbit 
etmişlerdir • 

Kurslar bütün derslerden ola
cak, 23 Ağustosa kadar devam 
edecektir . 

Doksan ytlzlctl 
bazırlaaıyor 

Yüzme Birinciliklerine hazırlan
mak için Bölgeye kaydolan genç
lerin sayısı 90 ı bulmuştur . 

Yüzme havuzunda , .su mese
lesini daha mükemmelleştirmek 
için çalışmalar , kısa ve muvak
kat bir nman için tatil t'dilmiş 

bulunuyor . Çalışmalara bugün , 
yarın başlanacağı tahmin edilmek
dir . 

HAKlİYE MASRAf lARI 
VE MOSTAHSİllERİMİZ 

--~-~ 

Çiftçiyi korumak için 
Ticaret Veluiletinin tedbirleri 

Toprak Mahsulleri Ofisi, son 
günlerde meriyet mevkiine giren, 
kararname hükümlerine istinaden 
uzak yerlerde bulunan mübayaat 
merkezlerini tren hattı üzerindeld 
mıntakalara nakli için yeni bazı 

kararlar almaktadır. 
Bu cümleden olarak yeniden 

bazı mıibayaa merkezleri tesis e
dilmekte ve dahilde bulunan bazı 
merkezler de hat boylarına nak· 
ledilmektedir. 

Sam~at, Sercan, Yazıhan, Bis· 
mil ve Ergani'de yeni mübayaa 
merkezleri açılmaktadır. 

Meı.kür kararnameye göre üç 
kilometreden uzak olan yerlerden 
gelen hububatın mübayaa fiyat
larından, bu mesafe dahilindeki 
nakliye masrafları tenzil edilmek 
te olduğundan bu hal köylüyü 
mütezarrır etmektedir. Umum 
müdürlük nakil işlerinde vukubul
makta olan bu müşkülatı da ön
lemek, köylü hesabına daha fay· 
dalı olmak için mübayaa merkeı 
!erinin tren güzergahında olması
nı daha muvafık görmektedir. 

Diğer taraftan bir çok yer
lerde yeni mahsul piyasaya ted· 
ricen gelmiye başlamıştır. Müstah
sil tarafından beyannamelerin dol
durularak henüı ofise verilmemiş 
c.ılması bu faaliyetin inkişafına ma
ni olmaktadır. Müstahsillerden 
baııları hububatı tarlada. bazıları 
harman halinde ve bazılaı ı ise 
ambarda iken teıbit ederek be
yannumeye tabi tutmak istemek· 
tedirler. Vılayetlerden bu hususa 
dair gelen teklifler Ticaret Veka· 
letince tetkik olunmaktadır. Bir 
karara varıldıktan sonra müstah
sillere bildirilecek ve bundan son
ra daha geniş mikyasta mübayaa 

yapmak imkanı hasıl olacaktır. 

-------. -----~-
Tevziatı Vekalet Yapacak 
Çimento talep!erinin günden güne artmakta olduğunu göz önün

de bulunduran lktısad Vekaleti bunun tevziini ele almağı muvafık gör
müştür . VeUlet bütün vilayetl~re birer tamim göndererek aylık çi 
mento ıhtıyactnı sormuştur. 

ı ........................ ı , 

İ HAlKEVİNDE BUGON İ : 
i VERİl[CEK KONf [HANS i 
ı ı 
ı Bugün Halkevinde saal ı 
ı 18.30 da Gazi Terbiye Ensti· ı 
ı tüsü ölretmenlerinden uma ı ı 
ı Mital Enç tarafından enlere· ı 
ı san bir konuşma yapılacaktır . ı 
ı Ayrıca mevzu ile alôkadar bir ı 
ı film de gösterilecektir. Arzu ı I 
ı edenler serbest dinliyebi/ir/er. ı 1 

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

Basın Blrllll 
Umumi Kongresi 
Ankara : 15 (Türksözü Muha· 

birinden) - Basın Birliği Umumi 

Kongresi 18 Temmuzda toplantıya 

çağırılınış olmakla beraber, kong· 

rede bulunacak bazı murahhasla

rın ifadelerine göre o gün 140 

azanın yansından bir fazlasını ha

zır bulup kongreyi açmak müm
kün olmayacaktır. Bu zatlar Dev
let Şurasına sevkedilmek üzere 

bulunan Basın kartı nizamnamesi 

meriyete girmesi için çok vakit 
kalmadığına göre, kongrenin o 

nun meriyetinden sonraya bırakıl
masını istemektedirler. Kongrenin 

Cumhuriyet bayramına bırakılma

sı hem kongreye bütün azanın iş

tirakini kolaylıkla temin edebile

cek, hem bu fırsatla gazeteciler 

Cumhuriyet bayramı ve meclis 

açılması günlerini merkezde yaşı· 

yacaklır. 

Blılklet sporunun 
genişlemesi 

Beden Teıbiyesi Umum Mü

dürlüğü, memlekette bisik.let spo 

ı unu yaymak için Bölgemize bir 

tamim ve bir de mesai programı 
göndermiştir . Gelen tamime gö 
re , Bisiklet Ajanlığının nezaı eti 
altında , bisildeti olan mükellef
lerle hevesli bisiklet sahipleri, bu 
spor sahasında muntazam bir şe
kilde çalışmağa başlayacaklsıdır . 

Programda , bisiklet müsaba
kalarının şekilleriyle nasıl çalışı

lacağı bildirilmektedir . 

Mıntaka iktisad müdürlü~ü 
resmi ve hususi teşekküllerin se· 
ne nihayetine kadllr her ay ne 
miktar çimentoya ihtiyacı oldu· 
ğunu tesbite başlamıştır. 

Bütün vilayetlerden vekalete 
bildirilecek çimento ihtiyacı lis
te!>İ sılr..ı bir koııtroldc:n geçiril
dikten .sonra, bu talepler istihsal
ııi.sbeti imkaıılaı ı dahilinde karşı

lanacaktır. 

--------

Çörçilin son 
mühim nutku 

Londra : 15 ( A. A.) - Roy
ler bildiriyor : 

Mister Çörçil radyo ile de 
neşredilen bir nutuk irat ederek 
Londra kontluğuna ait büyük Hali' 
in elan yıkılmamış olmasından 

dolayı memnuniyetini söyliyerek 
sözlerine şu suretle devam etmiş
tir : 

- Biz düşmandan bu son :t.a
manlarda o kadar yardım gördük
ki onun bombardıman hareketle
rinden dolayı hiç bir teessür duy
muyoruz . Eğer bu akşam Lond
ralılara bütün şehirlerin bombar
dımanına nihayet verilmesini der
piş eden bir mukavele yapılacatı 

bildirilse kahir bir ekseriyet şöyle 
bağıracaktır : " Hayır olmaz, al
ınanlara bize verdiklerinden faz
lasını vereceğiz. ,, (Alkışlar). 

Bütün Londrahlar bir tek ses· 
le Hitler'e şunu söyliyeceklerdir : 
"Bütün cinayetleri irtikap ettiniz 
ve en ;ız mukavemet gördüğünüz 
yerde en vahşi davrandınız. Fark 
iÖzetmeden bombardımana siz 
başladınız. Harbin ilk günlerinde 
Varşovanın neye uğradığını hatır

lıyoruz. ltiyatlarınızı Belgrad katli
acnı bize bir kere daha hatırlattı 

Kahramanca mücadelesinde kalp
lerimizi kendisine çekc:n (alkışlar) 

Rus milletine yaptığınız hayvani 
hücumu pek iyi biliyoruz. : Ne si· 
zinle ne de hainane emrinizi icra 
eden çetenizle ne: mütaıeke, ne 
müzakere istemiyoruz. Yapabile· 
ceğinizin en fenasını yapıyorsu 

nuz ve pek yakında sıranın bize 
gelmesi mümkündür. insan tarihinin 
müthiş bir de11resinde yaşıyoruz . 
Fakat styrini takip eden geniş ve 
emin bir adaletin mevcut oldutu
na inanıyoruz. Hayatımızda kom-

teşkil eder. I 
Bu hesaba, Japonyanın ve Bri· 

leşik Amerikanın zırhlılarını da ita· 
ve edecek olursak g-cne vaziyet 
değişmiyecektir. Bununla beraber 

Sovyet Dostlarımızı Temin Edelim Ki : 

şularına ve dünyaya çektirdikle· 
rinin benzerini Almanlara bizzat 
kendi vatanlarında ve kendi şehir
lerinde çektirmenin lam zamanıdır. 
Şimdi son aylarda alman şehirle
riyle limanlarına, sanayiine ve di
ğer askeri hedefleri üzerine sis
temli bombardımanlanmızı teşdit 

ettik. Bu şiddeti nazi rejimi gerek 
bizim tarafımızdan ve gerekse 
daha iyisi bizzat Alman milleti 
tarafından yere serilinceye kadar 
her ay da~a artırarak idame ede· 
bilece ğimizi zannediyoruz. ( Alkış
lar) Her ay fabrikalarımızda ye
ni büyük bombardıman tayyarele· 
ri ikmal edildikçe veya Atlası ge· 
çerek buraya geldikçe yüksek in
filak bombalarımızı vicdan azabı 

çekmeden Almanya üzerine atma
ğa devam edeceğiz. Her ay bom
ba ağırlığının arttığını görecektir 
ve geceler uzadıkça bombardıman 
tayyarelerimizin faaliyet sahası da 
artacaktır. Almanya'nın ltalya tes
miye edilen o bedbaht vilayeti de 

• Anglo - Saksonlar lehindeki bu 
fark, nisbeten zayıftır. Farzedelim 
ki Bismark, Hoodu babrdıktan 
sonra lngfüzlerin Beşinci Jorj drit
notunu hafifce hasara uğratacak! 
yerde batırsaydı, sonrada şimal 

sisleri sayesinde, Norveçc veyahut 
Alman limanlarından birine vara
bilseydi, o zaman yukandaki tab
loda fark, mihver lehine dönerdi. 
O zaman halihazırda lngilterenin 
bir süper dritnotuna karşı 4, 1941 
sonunda dörde karşı 4, 1942 se· 
nesi sonunda sekize karşı 6, 1943 
sonunda sekize karşı 8 süper erit· 
notn bulunacaktı. 

'!eni süper dritnotlarla kuv-

(Baımalcalcden Artan) 
rafi ve siyasi zarureUerinden dot· 
muş fiili' bir neticedir. Bu bakım
dan, Almanyanın Boğazlara taar
ruz fikri olsaydı, bunun önceden 
vukubulması icab ederdi. Böyle 
bir planın tatbiki için Almanyanm, 
Sovyet Rusya harbini beklediği de 
akla gelemez. Zira, Türkiye gibi 
Almanya da peki.la bilirdi ki, Tür
kiye • Almanya arasındaki b i r 
harpte Sovyetler, Türkiyeye yar-

dım edecek değillerdi, nihayet bi
taraf kalacaklardı. 

Meseleyi yeni siyasi ve askeri 
icaplar ve ihtimaller noktasından da 
muhakeme edersek çıkan netice 
ıudur ki Almanya - Sovyet Rus-

ya harbinde Boğazlar hiç bir rol 
oynamaya namzet değildir. Kara
denizde hakim olan Sovyei filosu
nun dışardan yardıma ihtiyacı yok· 
tur. Esasen, Akdeniz ve Ege de
nizinden herhangi bir yardım gel· 
mesine, Ciridin işgalinden sonra 

imkan kalmamıştır. Hiç kimse, as
ker veya levazımla dolu vapurla
nnı ve bunlara refakat edecek 

harp gemilerini Adalar denizinden 
geçirmek tehlikesini göze alamaz 
ki Boğazlardan istifade imkanı dü
şünülsün. 

Hayali geniş bazı ecnebi 
muharrirlerin arasıra ileri sürdük
leri Kafkasya davası da ancak ço
cukJan inandırır. Botazlan geçip 

Anadoludan Kafkasa gitmek, bir 
macera romanı mevzuu olabilir. 
Hakikatte en uzun ve aşılmaz yol 
burasıdır. 

Herkesçe malum bu düşünce
leri tekrarlamaktan maksadımız, 
her türlü siyasi vaziyetler haricin· 
de, Almanyanın Boğazlara hiç ih
tiyacı olmadıtını ve hundan dola 

yı Türkiye ile harbe girişmesi 
ihtimalinden bahsetmenin abes ol
dutunu anlatmak içindir. 

Bu vesile ile, Boğaıların Türk 
ve Türkiye elinde olmasının ne 
derece fay dalı bir vaziyet yarattı· 
ğına da işaret etmek isteriz. Her 
yeni hadise, bütün devletlere, biz 

( Geriııi üçüncü 1&yfadı 
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Tıp llemlnde 

YEDEK BEYiN 
. . b . . ((llÖk 1 

8 
ır ınsanııı ~ynını ya . 
. . . t . k k bııe 
ıçıne nıı erı so ma , . 

ı_ -th' b' • 1. ajbl pe .. mu ış ır ,, .. ence • 
geliyor . Fakat beyinde yapılf 
ameliyeler hiç bir acı vermeaıe. 1 tedir. Çünkü b~yin hassas dcğı · 
dir • Kloroform lrnllanmaksıı~~ 
mevzii bir surette hi11i iptal e 
mekle beyinde ameliyat yapıl•· 
bilmekte , hasta ameliyat c~0~~ 
sında kemali huı.ur ve sükUP 

•• cerrahla konuımakta . Hatt! • ., 
meliyatın muhtelif safhalar!"' b~. 
aynanın içinde takip edebıtıne 
tedir . r 

Doktor Martel son scnel~ 
zarfında beyinden portakal blW 
yüklüğünde urlar çıkarmıştır · 'kit 
ameliyat için operatör , etektrı 
bir nişter kullanmıştır. . 

1 
Bu elektrikli n işter , süratı); 

kafatasının kemiğini muntaıa • 
bir surette kesmekte ve etraf~~
kan akıtmaksızın beyni açrnak r 

· te 
dır. Kanı pıhtılaıtıran bu nıt t· 
ciğer ameliyatında da kan eki 
mamak. için kullanılmaktadır. 1 !'>'' 1 Doktor Moniı, beyin aoıe 1 ·r 
için husu&i bir lilet icud etoıiıt•,~ 
Bu alet, beyin sathını bo~~ak~. 
yarıp açmaktadır. Portekıılı d ·gı 
tor , tıp akademisinde ver~~' 
konferansta , yü:ı vakadan °. 1 
beşinde psychoso 'u , melin°11>~ 1 
sinir 11kıntılarıııı , maniyi tcd• 1, 
hususunda ya beyni açarak ?'f ·. 
mak, yahut saf alkol ile cnıe tı· 
yon yapmak suretiyle iyi 11'd• 
celer aldıQ-ını , diğer 65 va~llıe· 
neticenin menfi çıktığını ıo) 
nıiştir . dJ 

Eğer bu Portekizlinin oıelıJ10• . o 
umumileşirıe, meıelA: Beynı'kırtıl 
rite hissinden elli , temah ·~iO' 
hissinden otuz. , ıeviımek h• ~· . ıı••~ 
den yüz gram çıkarılarak . 1

• · lı~· 
tarın tabiatinde büyük detıı1~ 
ler yapmak l..bil olacaktı~ 

l ·Lkl•~ 
TÜRKiYE Rad-yosu. . ~ 

7.30 

7.33 
7.45 
9.00 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
lJ.00 
13.45/ 
14.00 
18 00 

ANKARA RaJgus 

Çarşamba 16.7.941 si 
Program ve memleket 
at ayarı if J 
Müzık : Hafif Parçalar 
AJANS haberleri ,ı-1 
Müzik : Senfonik parÇ 

Evin saati 
Proa-raın ve 
at ayarı r 
Müzik : Kanşık şarkıl• 
AJANS haberleri ısr 
Müzik : Kanşık şark• 

Müzik : Kan.şık proi''
111
s1 

Program ve memle"et 
at ayau 

18.03 Müzik ; Dans pP" 
18.15 Konuşma (Memleket 

tası) ... , ııJ 
18.25 Konuşma (Dış pohtı1' 

diseleri) 
18.45 Çocuk Saati 
19.30 Memleket saat ayar• 

AJANS haberleri 
19.45 Müzik : fasıl Sazı 
20.15 RADYO GAZETESi~~~ 
20.45 Müzik : Bir ~Halk 'f011,ııı' öğ-reniyoruz - f-iıt 

Türküsü - Türkü pıİ 
21.00 Ziraat Takvimi ve 'fo 

Mahsülleri Borsası. 
21.1 O Müzik : Solo ~arkıl•' 1 
21.25 Müzik : Riyaseticuınb~ 

bandosu : Tarihi ıns~ ~ 
22.10 Müzik : Karışık şar 

Türküler Bjl 
22.30 Memleket saat ay•rı;ıı,~ 

haberleri ; Esham· 180rY 
Kambiyo - Nukut 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans ,.1 

2'!. .551 ~·r 1 
23.00 Yannki prog-ram ve / 

nı~. _.-/ 

bundan his'iesini aJacaktır; ıe ~ 
. . B .. Çörçil sözlerini şo'/ J) 

tırmıştır: r·.~ 

" - Her hafta dah• ·l pi ti 
vurmak niyetindeyiz. Bun• pri"' 
talimlerinizin tekran için tı• çt~ 
nız dostlarım . Yol nekadar sJ 
vazife nekadar müellim olll~c'~~ 
sun hedefimizden şaşın•'/ 

11 
P", 

Zira bu imtihan devresinde fı' 
tün beşeriyetin hürri} eti ı.;e 
fi tekrar dotıcakbr. ,, 
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&ıaa ........... . 
8:'.:retııre gire 

fıld 1>. ırıncj sayfadan artan) 
111 bitd· · ı rt 2~ ırı mcktedir. Sovyctle-

~İtili:r~· l<iyef bölgesinde 3000 
tQiı ... · _ır Alman lrnvvrti imha 
ııL ... 11tır F '-'qirı,· . · aut Almanlar bunun 

ldd 
8crr ıa etmektedırler. 
~·11.:'n: 15 (a.a) - Burada söy 
L ııne -
q6~Gıner fore , Stalin ve Sovyet 

Lto. 1 Gorkide bulumaktadır . 
~k~0"8 : 15 ( A. A. ) - Bu 
llıııı 2 ~ Sovyet tebli~i : 14 Tcm
~ı. h~nü muharebeler şimaligar
llıtttet' p \'e cenubugarbr istika
'-tırrı1:~~ ıievam etmiştir. Kıta
larıil _ Utmanın zırhlı ve mo
'-ıık,vCUıiltamlarının taarruzlarına 
11111~,b~ı~et t'tmiıler ve mükerrer 
ht ı, . aarru:ılarla düşmana a-

Yııat ve d . . . G.,. . r. ırmıılerdır . 
Ilı~ v P ıstıkametinde lutaları
l.a,t ~ _hava kuvvetlerimi.ı yüı 
~. Ufrnau tankı ve bir çok 
"lflcr:· otomobilleri tahrip et
~c ~r . Ceııubugarbi isti"8me
..,İlık ıtaıarımı:ı takriben 3000 
t... · lniihim b. d- - -
-..ıııa11 ır uşman cuzu-
~ to nıa~lu.p ctnıiılerdir . Bir 
tt!Jheaı P. • mıtralyöz , araba ve 
\ııı ~ ı~tinam ettik . 14 Tem
~rrıa!Uııij hava hvvetlerimiı 
~lllarırı~:YYareterine kendi mey
~lltı t tıuarruz etmiıler ve 
~lil Cü •tıklarına zırhlı ve mo
bettr in~~tamıarına fiddetli dar· 

Lı •tmiılerdir 
~ ....... . 
~'i\lctı ~uharebeleri ve tayyare 

liı.. eruıf · 
... di d h ııın harekatı hakkında 
~lftı: • , mufassal malumat 
~an it • 12 Temmuz akıamı 

hıtıd •tatarının ve tanklarının 
~, "'lu n ı_ • 
, tc~ri . •1dıye gemileri tay-

llır lnıt t f ıııa, ~ ara ından Baltık de-
~İltri!~rOlnıüştür . Bu nakliye 

ı,tı 1 
destroyerler hücum-

tQ· Ve ' 
1 

1>'0tlard av tayyareleri himaye 
~~tlc, h 1 

• Battık filosu tayya
~ t.,.hl:rp ieınileriyle ve sahil 

1~>-i,t v 1
Y.lc taarruz ederek atır 

~" etdır111· t' 1 . tı ·••ltliy 1f ır. kı destroyerı: 

11 11 ıııılftı e leınisi ve mavna ba-
--~li)t r · Bunlardan madi 13 
tır ie111· · · 

\ıt •ıırette 111 ıle bir destroyer 
'1c,,1.. • haaara utratılmııtır . So --t 1 . 

lıt 'i>'ctı Çınde bırakılmııtır. 
~() de ta er tarafından ne i'tmice 

ttı.ır . YYarece hiç bir kayıp 
1 l:ltıd 
~ı:ı~ ta . 15 
~~ ' 'ili~ ( A. A. )- Mos
ti:ltıatarın:••1. ln~iliz • Ruı ko
ı._l 0t~llln hıç bir fa.sılayı mu
ttı-.latı t,,~~tır · Anlaımanın ana 
~ atlar ıt edilir edilmez. dip
~~~ıl • ~ •~iterler ve fenciler 
~~İll<Jc ~:t ı~birliA"ini en iyi ıaıt
~ - dc11 lnii lıık edebilmek üzere 

1:c ~I •taceı tedbirlerin tel
~ .. ~••erı 'llllflardır . 
"tlb Al ~ 'Yln nıanlar Rus Genci 

~ıııı,,, ta: Vakıt bırakmıyorlar . 
\r, -.ıruıu . . 

tıq<l 1 b,,1, aırıci bir tarzda 
Qı,<J1 ~•hiy::ıtı~ · Ve vaıiyetin 
~~ ' ••ite t i•ı.lcnemt:z. . Lon
" '••na 0 ~ lllütcha'lısların mü-

h .ore Al 
't lnı.ıt&d ' . ınan Genci Kur 
~ 'dır . a:•bıy.eıine sadık kal
"· ~''ia '- . tabıye şudur : Bir 
._;ıtv ıı;eııfte · 
. "\ tay, rınden sonra ve 
ı. laı en " . 
•ı~11 •tdan ınusaıt görülen 
~ ... ile Çcv· en ktaa bir müddet 
~'l ırıne h ~i ve b •reketıerinde bu-
~. t. A unu · ı_· 
"\ ~ "'lınan tn&ııaf ettirmek-
~ tcicfj Len~cnel Kurmayının 
'ı- Oldutu ınarad, Hoıa, Mo-
~-..:1nın bu ~e ~iman ileri un

\:,lt11dan eınıryolunu Vitebık 
·~·~ı bı.ı ıe~e. ~ele muhtemel 
' tri •nı rın ııoıatiıarldsinden 
~~ ~thlitler~d1Y~r .. M~maf ih Al
-~, 'çtıt1 ekı ıddıaların if. 
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AFRIKA'DA 
( Birinci sahifeden artan ) 

dir. Bu mütareke teklifi 4 temmuz 
günü saat 2 de Gallasidamo'da 
bulunan bütün ltalyan kuvvetleri· 
nin yani 15 bin kişinin tamamiyle 
teslim olması şeklinde tecelli et· 

miştir. 
Belçika kıtaları Sayo'da ge· 

neral Gazzera ile beraber iki far
ka kumandanı general ve birçoğu 
subay olmak üzere 1200 ltalyan 
ve 2000 kadar da yerli er ve er· 
baş bulunmuşturr. 

Berat dla ı,ıaı edUdl 
( Birinci sayfadan artan ) 

Lübnan arazisini işgal edecc:kler· 
dir. Bugün bütün Fransız kuvvet· 
teri toplanacak ve teslimine baş 
)anacaktır. Suriyedeki bütün Fran· 
sız aOJkerleri isterlerse memleket· 
lerine gönderilecektir. Harp le~a
zımı bir araya toplanacak ve Mut· 
tetikler bundan istifade edebile· 
cektir. Müttefik esirlerini Vişi kuv· 
vetleri serbest bırakacaktır. Fran· 
sız askerleri ' Fransız gemileriyle 
memleketlerine iideceklerdir. Bü 
tün nakil vasıtaları, tayyare mey· 
danları tesisatları ve bankalarda
ki kıydıetıer hiç bir sure~le tah.rip 
edilmeden İngilizlere teslım edıle· 
cektir. Müşterek bir komisyon teş· 
kil edilecek. Ve Beyrutta kalacak 
olan bu komisyon mütareke şart· 
!arının tatbik cdllip edilmediği· 
ni kontrol edecektir. 

Irak ve Suriye arasında müna· 
kalit baılamııbr. Bu suretle Suri· 
ye ihtilifı bitmiş oluyor. 

Mare.pl Peten Suriyedeki as
kerlere ve halkına bir mesaj iÖn· 
dererek istikbalin kararsız oldu
ğunu, Fransayı kalplerinde sakla· 
malarını beyan etmiştir. 

Akka: ıs (a.a) - Mütareke· 
name dün akpm saat 19,55 de 
resmen imzalanmıf ve General 
Vilaon ile General De verdiyak 
tarafından tasdik edilmiıtir . 

Londrıt : J5 (21.10 B. B. C .)
loıiliz kuvvetleri bugün Beruta 

girmişlerdir. 

Tralllaıgarpteld 
bava mallarıllılırl 

(Birinci sayfadan artan) 

Kalatoda iniı meydanlarına bom 
balar düıcrek yani'ın ve . infilak· 
tar vukua ıetirilmiıtir. 

Laritaa bava meydanı bina· 
lan ve hanıartarı yakılmış tiddctli 
infiliklar olmuıtur. Bütün tıyya· 
relerimiz ıilimen dönmüşlerdir. 

lenebilir. Her halde Hitlrr için 
asıl meselenin Rusları kat'i bir 
mattubiycte uiratmak old~ğu 
beyan ediliyor. Moskova, Lenın· 
i'rad, Kiyef gibi esaslı merkeıle· 
rirı zaptı kAfi değildir. Bundan 
baıka Almarı orduları Rusların 
çekilmeden evvel her ıe~i. tahr'._P 
etmelerine mani olmak ıçın bu· 
tün siiratiyle hareket etmesi li 

zımgelir . 
Helsinki: 15 (a .a) -Fin ordu· 

tarı 'Bııkumandanlığının tebliti: 
kıt'alarımıı topçu hazıı lığından 
sonra düımanın Ladoaa, Kareli 
bölgesinde kuvvetli surette tahkim 
edilmif bulunan mevzilerine hil· 
cum ederek düfmanın mevzi • 
terini bır çok noktalardan yar
mııtardır. I< ıt'alarımız bu muvaf • 
f akiyetten i•tifade ederek bazı 
yerlerde fİmdiki huduttan 60 ki.to· 
metre kadar ileri girmiflerdır · 
ileri hareketi devam etmektedir. 

Budapeşte: 15 (a.a) - Macar 
kıt'aları düfmam takibe devam 
et mitlerdir. 

Londra : 15 ( A. A. ) - Mos
kovadan Bern'e aelen bir habere 
göre, sivil ahalinin Sovyet mer
kezini tahliye etmeleri için hiç 
bir emir verilmif detildir . Hatti 
Sovyetler sivillerin hareketi için 
hazırlıklarda bulunmata bile lü
zum aörmemiıleıdir. 

BAY CIVAD 
AÇIB.ALIN 

VIYANA'.JA 
Bcrlin : 15 (a. a.)- Bay Cevad 

Açıkahn, bugün Berlinden Viyana · 
ya hareket etmiş ve garda Türki
ye Büyük elçisi, Almanya Hariciye 
neıareti mümessilleri tarafından 
selamlanmııttr. 

Tlrldfl vı llolazıar 
(Birinci sayfadan artan) 

için haıırhklar yapıldığına dair 
haberleri itia ediyorlar. 

Bulgar ajansı Türk • Bulgar 
münaııebetlerirıin aıiUr bir tar1d11 
ihlilini iıtihdaf eden bu haberle
rin en kat'f bir tanda tekzip edil
mesine salihiyctli mahfillerce me
ıun kılınmıştır. Bulgaristanın Tür
kiyeye karşı muslihane hattı ha
reketi pekila malumdur. Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki dostluk 
münasebetleri berdevamdır. Ve 
geçenlerde imıalanan de"1araıyon 
ile de takviye edilmit bulun
maktadır. 

Lord Balllüı 

Bladlıtu valili 
Stokholm : 15 ( A. A. )- Del

hiden Ekaçeynç Telegraf ajınsına 
bildirilditine i'Öre, Hindistan pı· 
yitahtının nilfuılu mahfillerinde , 
Büyük Britanyanın Vaıini'ton bü
yük elçisi Lord Halifakaı~ ~on
draya avdetinden sonra Hındııtan 
umumi valilijtine tayini muhte
mel telakki edilmektedir • Lord 
Halifaks vaktiyle Lord Ôrling iln
vanını taııdıQ'ı sırada yani 1926 
dan 1931 e kadar ayni vazifeyi 
bir kere daha ifa etmiıti • 

ANKARA RADYO GAZETESi 
( Birinci sahifeden artan ) 

ıip yapmıtsı beklenmekte idi. Ni· 
tekim Bul1ear ajansı bir tekzip 
neırederck , Buli'aristanın Tür~ i· 
yeye kartı muslihane. ~attıhar~
ketinin devam edeceR-ını katı bır 
lisanla bildirmiştir. 

Albay Knoks t:-ir nutuk söyli· 
yerek Hitlerle lngilterenin anlaf· 

masından ise Amerikayı harbe 

ıokmanın daha müreccah oldu· 
ğunu söylemittir. < Yalnıı Ame-

rika > adlı cemiyet bu nutku pek 
fena kaıııtamıı ve Knohun iıtifa 
etmesini istemiştir · 

SOVYET OOSTLARIMIZI 
TEMIH EOEllM Ki: 

( ikinci aahif eden artan ) 

zat Sovyetlere dahi bu tarihi ha· 

kikati her an ispat eden bir ders 

gibidir. Boğazlara sahip olan 

Türkiyenin bitaraf ve herkesle 
dost siyaseti de, bu vazifenin an· 

cak Türkıye tarafından ifası ıek 
line beynelmilel ayn bir kıymet 
vermektedir. 

Kısa bir haber dolayasiyle yaz· 
dıtJmtz bu uzunca satarlar, hem 
bu telgrafın anlamında tereddüde 

dütebilecek vatandaflan, hem de 
Sovyet Rusyayı tatmin etmek 

gayretinden çıkb. Komıu ve dost 

devleti temin edelim ki, Botaılar 
Türktür ve ebediyen Türkiyenin 

kalacaktır. Aksini düşünmek için 

Türkiyenin ortadan kalkması li· 

ıımdır. Ayni zamanda böyle feci 

bir faraziye, bütün Avrupa için 

feliket teıkil eder. 

Bizim düşüncemiı budur. Tass 
ajansı telif af ının daha s~lihi~etli 
mehafildc uyandırdıtı akaslerı de 

belki bugün, yarın duyarız. 

N.cm•ttin SADAK 

TORKSOZO Sayfa 

ilan 
Kozan Memleket Hastahanesi Tabibliğinden 

1 - Kozan memleket hastahanesinin 941 haziranından 942 mayıs sonuna kadar biı 
nelik ihtiyacı olan aşağıda miktar ve evsafı yazılı yiyecek, içecek vesair öteberiler 5. 
den 15 - 1 - 94 t tarihine kadar on gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 16.7.94\ çarşamba günü Vilayet Daimi Encümenince yapılacaktır. Talip 
)arın Encümene ve Kozan Memleket Hastahanesine müracaatları. 

3 - isteklilerin şartnameyi anlamak üzre yüzde yedi buçuk teminat akçasiyle biı 
hastahane tababetine müracaatlan. 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yat 
Tere yatı 

Zeytin ya~ı ( Ayvalık ) 
Pirin iç 
Buli'ur 
Şehriye 
Makarna 
Taze sebzeler 
Patates 
Kuru Sebı.eler 
Kuru bamya 
Çay 
Kahve 
Kuru sotan 
ince Tuz 
Kuru Meyveler 
Taze Meyveler 
Kesme Şelceı 
Süt ve Yo~urt 
Kömilr 
Odun 
Gaı yatı 

Sabun 
Bent in 
Un 
irmik 
Domates 11lçası 
Peksimet 
Bisküvi 

Azami Miktar 
adet metre Kilo 

3000 
1500 
150 

5 
30 

1000 
200 
50 

100 
500 
400 
100 

10 
5 
2 

150 
100 
150 
300 
400 

2000 
10000 
20000 
7000 
200 
50 
10 
15 
30 
10 
20 

Muhammen Bedeli 
Lira Kr. 

c cvz li ==--....u.~ 

15 
40 

l 40 
5 10 
1 10 

40 
15 
50 
40 
20 
15 
25 

l 60 
9 00 
5 00 

10 
10 
25 
10 
56 
10 
3 
0,75 

28 
60 
40 
20 
30 
30 
30 

1 35 

Muhammen T 
Lira K 

450 
600 
210 

5 
33 

400 
30 
25 
40 

100 
60 
25 
16 
45 
10 
15 
10 
37 
30 

224 
200 
300 
150 
196 
120 
20 
2 
4 
9 
3 

27 

o 
o 
o 
5 

d 
o 
q 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
5 
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o 
o 
o 
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Tavuk ve Piliç 40 00 30 12 

o 
o 
~ Kefen beıi ( ıarı bez ) 300 00 50 150 

Sartılık beı ( asdarlık ) 200 00 60 120 
Dütbent ( aaı bezilik ) 800 ()() 40 360 

1 - 15 - 16 - 17 13252 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
·- ·-

KiLO FlATI 
CiNSi En az 1 En çok 

K. S . , K. s. -

Koza ı 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 oo:oo-
Klevland 11 00,00 
M. Parlata 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapamalı 
Y. Çiğidi 00,00 
K. ÇiQ"idi -0,00 

-Susam--

Buğday yerli 0,00 7,53 
1 Arpa (),'oo 5,51 - -,ı Yulaf 6,00 6,46 

L:= 
~ 15 • 6 • 1941 1 

KAMBiYO VE BORSA 
:: 

1 ı 6anka.rından alınmııtır. 
·-

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

J_Sterlin) İngiliz 
JDo.!!!) Amerikan 

5.24-, 
~30 .250._, 

Kamçatllada 
TeblHııU Bilge 

Tokyo : 15 (a.a) - Sov
yctler Kamçatka - Japonya ara
sında tehlikeli bölge ilin etti. Bu 
Japonya 'da iyi karıtlanclı. 

C:11tııtttanlla 
Japdaa lllca• 

Lalinea : 15 ( a. a. ) - Dün 
Cebeluttarıı lüzerinde 7 Tayyare 
uçmuıtur. Bazı infilAk sesleri ifİ· 
tilmiştir. 

HALKEYI REISLIGINDEN : 
Spor komitesinde münhal 

olan bir azalık için 22-7-941 
Salı günü saat 16-30 da seçim 
yapılacağından bu şubeye ka· 
yıtlı olan azalann o gün Halk-
evine gelmeleri rica olunur. 

13a58 

iLAN 
BELEDiYE RIY ISETINDEN: 

(Enkaz satllacak) 
Yeni istuyon caddesind~ ve Asfalt dörtyol ağzınd 

tı~lan evden çıkanlan kereste, çinko, kapu ve pencer1 
hına enkazının Tem muzun on yedinci Perşembe ve on s 
ci Cuma günleri saat dokuzdan on ikiye kadar mahallin 
tırma yolile satılacafı ilin olunur. 13256 

HAllEVI REISLIGllOEN: 
Amerikanın Kolombiya Ü

niversitesinde tahsil etmiş olan 
Gazi Terbiye Enüstitüsü öğ
retmeni imi Bay Mitat Enç, 
geçenlerde Evimizde kısaca 
alaka çekici bir konuşma yap· 
mıştı. Diyarbakırdan avdet e· 
den mumaileyh tarafından 1 sı 
11941 günü saat 18,30 da da
ha şumullü ve enteresan bir 
konuşma yapmakla beraber 
mevzu ile alakalı bir filim de 
göterilecektir. Giriş serbesttir. 
Halkımızın bu fırsatı kaçırma· 
maları ilin olunur. 13255 

iLAN 

MERSiM DENiZ HARP OKULU 1 

VE USESI IOMUTANllGINDAN: 
Liıe birinci sınıfında olup 

ikmale kalan okurlarla talima· 
ta göre yaşlan alb ay büyük 
veya küçük olan okurlar ve 
nüfus cüzdanında iki yıl önce 
tasbihat yaptıranlar Deniz Li
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
kabul olunacaklardır. 

Bu gibilerden istekli olan
ların müracaatları. 

16-20-25 13254 

ilAH 
CEBEll BEREKET 

HUKUK MAHKEMESİN 
Davacı Osmaniyenin 

rak kale köyünden Al 
Türkmen Ali tarafından 
kaleden lbicek Ahmet 
ne ikame eylediii hane 
yesi ve eşyalarının iade 
vasının cereyan eden dur 
sında müddeialeyhin ikan 
hının meçhul bulunduk 
tebligatın ilanen yapıl 
karar verilmiş ve 9/6/94 
hinde gazete ile ilanen te 
yapıldıfı halde gelmedi~ 
giyap karan teblit edilrı 
duj'ucdan yevmi muba 
olan 16'7/94 t Çarşanba 
mahkemede hazır bulun 
ve bir vekil dahi gönder 
takdirde bir daha mahke 
kabul edilmeyeceği ilin 
nur. 13257 

Nlllıtçı ecHJ 
MUSTlf l Rlf AT ECZA 

Kil• kapueunda 
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TURKSOZU 

Gazete ve Matbaası 

Tü~ksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OONYAHIN HER TARA

flNOA VUKU BUlAN HAOİSElERi GONO G~
HONE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EOINII. 

Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 
plAa, llarlta, bilumum matbaa 
lşlerlal Tlrklyede mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır • 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
Ballteılyle ve aeııaın temlzllllJle ber ilesi bayretı 

dlılren radyo 
1 
1 

SAGlAM, TEMİZ , ZARif CİLT l~LERiNIZi ANCAK TORKSöZO Mulıar.rem Hilmi Remo 
TlcaretbanıılDdea alınız 

• • • 1 MÜCElLİTHANESİNOE YAPTIRABiliRSİNİZ 
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OiS MACUNUNUN YARA TTl~I SIHHAT, 
CAZJBE VE GOZELUKTİR ! 

M " Radyolin,. harikulade mües- de parlak neticeler veren 
N 5İr terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,. sizi terkibi meçhul 

M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecneb i 

! kişinin tercih ettiti yer a oe diş müstahzarlarından da müstat· 
" macunu haline gelmiıtir. Diş 
M ni kılmış tır. n hıfzıssıhhasında ve güzellitin- • 

! RADYOLIN .. 
lhrunu *** ***'* AWV*Cfffi fi### ##ttW 

Yeni Çdltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE · INGll TERE ITTlf AKI VE 

BOYOI BRİTANYA IMPARATORlUGU 

==YAZAN: = MÜMTAZ FAiK FENiK = 

1 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
t<ur ulu• tarihi : 1888 

SeTmaye.i : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bank.a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 l i rası bulunanlara senede 4 d efa çekilecek kur'a ile 

aşaa-ıdaki plana göre ikramiye da~ ıb~uı.; aktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 .. .. 1000 il 

" 4000 .. 
" 5000 .. 
.. 4800 il ... 3200 .. 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylfil, 11 Birincikanun, 
l Mart ve 11 Haıiran tarihlerinde çekilecektir. 

~---;,üiiiiAiiiS----~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 
~~LillLJ 

1 

.................................................... 
ı-Alloae ve ili• 1 Tü1:.ı İKsöz ü l i i . ıartıan GÜNDELiK ~E. ADANA ı 

1 
Sahip "e Başmuharriri 

Senelili .. . 1400 Kr. FERiD CELAL GOYEN , ' 
' Aylıfı . . . 125 • - 1: 

1 
_ Umumi Neşriyat Müdürri 1ı 

lıınıar için idareye MACiD OUÇLU ı 
mUracHI •lm•lldlr ··~''d'O' , • ., TORKSOZO M::•···· Jı .. .. ................. ~ı 

Havaların serirılt 
günlerde alacd' 

tedbir evinizde birkaç GR1PIN bulundurıı1ak oırnahd 

~U Kalbi bozınadan, mide ve böbrek1 

lil yormadan ıstırapları dindirir· 
~ Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden s3~111 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinıı· 

(Uz : :ac: ** u : z v ":V u v :n:n -si. 
--- - ---------~ 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi DAİMi ENCOMENIHDfN: 

1 - Adana - Kozan yolunun 61 + 500 - 71-t-tit 

cırasını laki şosaya lüzumlu (760) m3. kumun nakli ( ı 352) 

ruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

') - Eksiltme 24171941 tarihine müsadif Perşeıııbe 
(J0.30) da vilayet dııimi encümeninde yapılacaktır. 

1 
r 

3 - isteyenler bu işe ait keşifnanıe ve şartoaflle 
üzere vilayet Nafia Müdürlüğ'üne müracaat edebilirler. . 

4 - isteklilerin ( l Ol) lira (46) kuruş muvakkat tef1l~ 1 
teri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden 3 gün e~~ 
yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet <38ıılıl 
(8) kuruşluk darog4 ve bir adet bir kuruşluk tayyare P 

terine bağlamak suretile vilayete müracaatlan lazımdır. 
8-12--16-20 13233 


