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Türk- lngiliz 
gazetecilerinin 
yaptığı toplantı ordusu İ 19 uncu Yıldönümü Bugün Halkevimizde 1 

ttp~~n~ra: 23 <~. a) - Sovyet f Büyük Merasimle Kutlanacak i 
l14ııı sınde Baden Kolordusunun ı S 

INOILIZ BASIN ATEŞBıERI 
BiR KOKTEYL PARTi VERDi 

h~y/~ imhası üzerine Almanyada ı · · 19 ld6 cehtir. Nutku mütealıip Naci Kum, Celal ı 
a ar yarıya indirilmiştir ı Bugün lo~an zaferının unca yı. • • ı 

TORK, ECNEBi HARiCİYE MEMURlARI DA HAZIR BUlUNOU ŞSeı ı nümüdür. Bu büyük günü kutlamak ıçırı Sahir tarafından ıiirler okunacaktır. ı 

'

--.. _ - ı Halkevimiz zengin bir program hazırla· Şiirlerden •onra, Ev Orkeatra•ı, zengin ı 
l8Jl- SEFERIN;N- f mııtır. ::~;;~ardan tnürekkel' bir konaer vere· i 

811dN • ı Halkevinde yapılacak mera•İ1;1e•. ~aat ı 

Ankara 23: ( Türksözü muhabi
rinden ) - lngilterenin Ankara 
Bilyük Elçiliğ'i basın ateşeleri Ro
land Syme ve Roy Tristram ta
rafından dün Türk ve ecnebi ba · 
sın mensuµ ve mümessillerine bir 
kolcteyl parti verilmiştir . 

Ankara _ ~ 

cı AY J ı 19 Jo, Ev Bandosunun çalacagı ıstıklal Bu büyüli günün ıerefine ıehir baıtan ı 
Falih Rıfkı ATAY f marıı ile baflanacaktır. /ıtiklôl marıından baıa bayraltlcırla ıüılenecek ve Halkevi 1 

61·,1i:·"fıin Almanya . Sovyetler ı ıonra Mürıide Akyol, bu biıyük ~aferin IJ_aktilo _kursu mezunlarına diplomalar(ve· ı 
~ı t 

1 
horbfnin dördr1ncü haftası- ı dı ~ • • nlatan bir nutuk WJere• rılecektır. ı 

Radyo gazete•i 
= 

4 .. ;::ıamJıyoruz. Alman orduları ı mana ve egerını 0 
................................ .-. ............................ .. 

·~ d ................ .. 
~'fe :;a 'a. Moskova'ya ve Ki- ·~·-- _.ı.......:.--._.__.----- -- - -- - ---- - - · 

Matbuat umum müdürlüğü, A· 
nadolu Ajansı erkanı ile U lus ve 
Fransızca Ankara gazeteleri ec
nebi basın ve ajanslar mümessil
lerinin hazı r bulundukları bu kok· 
leyi partiye başta Hariciye Ve-

Japonya Hlndlçlnlye 
ültimatom verdi 

~ı/0,cl ~~ru yürümektedirler. Kı 
tıı,kteıı rıun kahramanca döviiş
f'QkQt o/<Jutundan şüphe dilemez. 
'lıQrı ?.o/er, ilk gündenberi, Al 
'tfer ~'.<iıılar1nın eli11dedir. Şark 
... 111111 .ı -
t\1~,, oı .lıi11 cı'i h11f1<.ı~ında, 

OrcJ14 • 
10.~[Q 1•urı J,,, ı11uııı J.. eııdi top 
~lllır ' 111

dun u1ııı ... ~ ilıtimıdi artı/~ 
&11/i;· ~elt:mez . ı_.~, çi .Sauqetler 
Q:ıle, 1 ' Ceplıe" t:, Ja 1ia mİilJD ' l.ırca 
'Qy1." ~t::u/...edebılıı . rlncak , tank, 

11-.re 
"ı!Jıa tıe c.t.gu malzeme bakı · 
"trQ~tı, lel6.fi ı:dılmez J ayıplara 
lqrı. RHır, Af,na11/ar, bir taıaf 
IQliirı-'Uya içlerfode hava üstün
IQrc.fı" muhafaza etmekte. diaer 
ı Qn • 
ırııJ • farp ıe Afrık.a lıavala· 

ıt,tı Q '1ıiidaf aa ve taan uzlar ma 
%1 
İl etrrıekteJit . 

~ı >ıu llrıunla beraber vaziyetin ha· 
"ı~r '"~i.Yetler i tıat dır : Ruslfa ge

•ırı1:: :el bir Bınu rndan girilip öbür 
~ıt an çıkılamaz ,· mesafe u · 

e 1 tif,.1.r~. eter Kızıloıdu tahrıp va· 
• tıı •. 

1 

tQff,,. ıy.ı Yopı9orsa, velev mu· 
~ııQ ko bır orduyu mı1temadiyen 

şf !/~"'. l3 Ytıaklarından Nslemek zor-

J tııiurı ~ttıba ile atılan hu köprü, 
f/q ~/ Otlgetler nakliyatı, yar m 
''ılQı 'tıgn nakliyatı için bir engel 

eder 
q, B;, . 
Qrlıeı ıey olmamıştır : gani, ilk 

,. era 
'11ii, 'l •n sonra, Rusya' da ne 
''tlıe,,/ de askeri idare inhilıil 
rte tuı ııtir. Bütün hakimiyeti elin
ı ~il k 
il, Porti ç adrosu, asker kadro· 

ıiı:ıırrıa kQcJrosu, Gepeu kadrosu, 
rL Ilı h h . . ""Qb ·ı er anıı hır noktada dur· 
"Qı~k7ek için, canhevli ile ul 
llıe,.ke Q~ırlar. Acaba üç hüyük 
'rııııa/; duıtülcıen ve K ızılordu' nun 
~•se er- 0lamıyacatı kanaati her· 
ie Yer/e t 'k ile d ş ı ten sonra, bu hal 
:ııQlin ttıgm edebilecek midir ? Bu 
iııc; acetıhabını. şark seferinin i· 

, . y "d' 
it, a tselerinden bek/iyece 

tı {;eun v 
'tn.'lirı· e aef.lamlı Rus muka· 

"'ııı ın ve k b l ~ 4lrrı mu a i taarruzları· 
Qyılıa an ordularını ne kadar 

90"u?. ~tra.ttıklarım lıenılz hilmi 
'I · 0 iim d'x· e,. /( e ı1ıımiz ikinci cihet, 
tıp 1~ılord 
1 Yap, u mütemadiyen tah· 
t~r'Q• ;;,:ekilmete muva/f ak o· 
~, k.~-' an Planın m As:ga içle· 
~· ~ar d ~· Yolca O~manı takip etmek. 

le 0 ~ bu orduyu tehlikesiz bir 
~il ·•lı,.dikt 
11~ le,.i il en ve Karadeniz 

t,rı .s e Kafkas1ja'g1 işgal et-
'llt onr-a d 
~ 'tılek.et1 • urmak tıe aldıkları 

dQ .... ~rı teşkilatlandırmak yo· 
"•l •nk· 8i, ışaf edecelidir. 

~ı,. de }a . 
1 · f:fer Pon muamması f.lar· 
QQ/jlltf/ ! aponlar. dtnildifi gibi, 

ıı, eruıı ç· 
,1Yo ffo/l ın, Çin Hindistanı 
'ıt anda - - l . 'ıi tek J somurge erı ihe· 

r • 41rrı sı edecek olurlarsa, ya· 
ıQ~l anya' 
.J o. ŞQ k Ya Yardım etmekten 
'le,. ı r sef, . d 
1111 '"'· sa<f erın en istifade e-
'""'- ece ke d' ı l . lııı Q IJlil n ı men1 aat erı 
~ tı,.lar cadele etmefi muvafık 
,~•tle:~· . Sovyetler Asga' daki 
CQk, i!Jette nı ze farbe dof ru do.ha 
~ la,.. tıer mek ı'mkônını bula 
tı.~tn.orı ı· ev Ural'ın ötesinden 

"C Şfcı/' ' 
llcio fet. •ne kar ıı bir tehdit 
( C ~".•ceklerdir. 

Crısı · ı . 
. • .. ıncı aayifede ) 

ka l etı Umumi Katibi Numan Me. 
ı lt' mt'ıı cioğlu ile: Hariciye V ~ ka
lı ti ı-rkaıı ı , l rıg i lt t!r e Bü) ük f.l~i ı. i 
Knnl clıbu ll · Hugc• ı.ı.ı · ıı, A rın·ı iks, 
Puloııy ıı , YugoslaV} H, Yuıı ıuı istaıı 

Bü~ ük El,·i lt't ıyle Çııı El.; i:ı i vt: 
Lu dçi l ıllr:ı ... , ~3.ııı vı:- ıııtı llıuı:ı.l 

&ttŞelt' t i dı- i şt iı ak t:tııı i ş lı:: ı <lir . 
Tupla rı t ı g•:ç vtılı.td ktıdür ı} i lm 
h ıwa lçi ud e cı- ı t") aıı t• lm işti r . 

Clyauo•nun Filo! 
şerellne zlyaletı 
~onıa : 23 (A A) - lta lya 

Viıi - Tokyo müzakere•i 
ve Petenin müsaacfekarlığı 

EDENiN BEYANATI 

Haçlılar seferi 
ALMANYA HOLIVY A MESELESi 

1 
MACARiSTAN VE ROMAllYAYA 

: GÖR(,TORKlEH Vf BOGAZlAR 
ALMANLARIN AYLIK 
TAYYARE IMALATI 

Bir çiftlik kenarında canlı servetlerimizden : 

· lıaı iciye nazırı Kont Cı} ano Bul
gdr Baş vek ili Fı lof ile harici} e 
ıısıırı P upof şı; rdiue bir ö~le 
ziyafdi Vd ın işti r . Ziyafette Koııt 

Ciyaııo ve maiyetİııdc:ıı maada 
Faıist Partisi Ceııd Sekrt!tt>:ri, 
muteııôdıt ırnzırlar ve ltalyau Ge
ııel Kurmay Reisi, Bulgaristanırı 

Roma uteşemiliteri ve diğer b ir 
çok general hazır bulunmuştur. 

Uıakşıı rk vaziyeti yine be) nel
milel p olit ika sahnesi ıı i rı ön pla
nına geçmiş bulunuyor. Artık Ja
porıyaııııı vaıiydi anlıışılmıştır . 
Japon} a şimdi f l i ndiçiııi için Fran 
sa ile müzakereye geçmiş bulun
maktadır. Canlı servet /erim izin korunm a-

1 

sı için hükiimetin yeni tedbiri 
B. Ra,lt AU 

Ankaraya Geliyor 
Ankara : 23 (Raüyo gazete

sinden)-Eı;ki .Irak Başvekili B. l 
Raşit .Ali , evvelce ailesinin ilti ı1 ca etmiş olduğu Türkiyeye gel
mek üzere Tahrandan ayrıl mıştır. 

lngiltere ve Ameı ika bu Fı an
sız müstemlekesiııin müdafaası lü
~umunda ısrar etmektedir . Son 
bir ha~ere göre , mareşal Peten 
Japonyaya H indiçini için bazı 

mföıaadekarlıklarda bulunmuştur . Ankara : 23 (Türksözü muha· Bu cümleden olarak Gümıük tine meydan verilmemesi için hay· 
birinden) _ Son sene içinde mem· ve inhisarlar Vekaleti de tedbir· vanların kanuni ve nizami bir şe- ln2ili:ı matbuatı Vişi hükume-
leketimizin muhtelif yerlerinde gö · terini şiddetlendirmiş, büyük mik · kilde veterinerlere muayene etti· 
rülen salgın hayvan . hastalıkl~n yasta tahribat yapan salgın hay· rilmesini ve yakalanan kaçak hay-

( Gerisi üçüncü sayifede ) 

mühim zararlara sebebıyet vermı.ş· van hastalıklarının önüne g-eçilme- Vanların, saQ'lık zabıtası kanununa 
tir. Bu hadiseyi tes~it ede.n hüku· si ve bu hastalıkların hariçten ge tabi tululınasım alakadarlara bil H alaylılar dün 

büyük bayram yaptı 
met bu husust'!. Y':~1 .~edbırler al· lecek hayvanlar vasıtasiyle siraye· dirmiştir. 
maA"a lüzum gormuşlur. .L---·-_. - - --- ------ ---
·- ;;;;;;;;;;;;;;;=~----~;;;;;:;;;;;;;;;~~;;;;:;;;; 

sevye~er~glr• l ,RAOYO GAZETESiNOEN Almanlara gire 

Cephede Mütiirn ~~u: .. ::~:;~b;~~i;ı7ı:~·~~;~k~I~ Rus Ordusu 
Antakya: 23 (Tlırkıôzü Muhabirinden) - Hatay Kur

tuluşu bugün Hatayda büyük töttenle kutlanmııtıP. Ebedi 
Şefle Milli Şefimizin büstl~rine çe/e,,kler konulmııı, nutuklar 
aöylenmiı ve parlak bir geçid töreni yapılmııtır Vali yeni 
İnfa edilen fehiJler Yıbidesini de bir törenle açmııtır. Tören
lerde Adana ve Maraf heyetleride hazır bulunmıııtur. k ler kaydetmiştir. Almanların ye· Hezı·mettedı' r degv ·ışme yo gane gayesi l!eningrad şimattn~e 

ordularının ricat hattını kesmektır. 

Almanlar mtlllm 
mlkdarda tayyare 
, kaybettiler 

LONDRALILARDAN 
SOVYETLERE SENPATl 

LENlNGRAD ŞiMALiNDE 
Sovyt t cephesinde Almanların 

üç hedefi olduğu anlaşılıyor: Le· 
ningrad, Moskova ve Kiyef. Al · 
mantara göre Sovyetterin Mosko· 
va gerisinde bir cephe kurmaları · 
na imkanı yok tur. lngilizler: ise 
Rusların mukavemet edeceği kana 

a tiudc:dir. 
Almanya Rusyanın hezimetine 

0 kadar kani olmuştur ki, bir ha· 
bere göre Hitler Rusya içih bir 
Umumi vali bile tayin etmiştir. 
Sovyet cephesinden gelen haber
lere göre Finlandiya cephesinde 

3$ *--Smoleoskin şimal .doğusunda mu· BI : ...... ~ ........................................... , 
harebeıerin inkişat etti~i bildiıiti· tler Rusya ı ı 
yor. Alman kaynaklanna gö~e, IÇID bir VaU ı L ı 8 A u ı 
Artık Sovyet orduları arasında ır- bile t&JID etti 'ı 'ı 
tibat kalmamışbr. Ve Suvyet ordu· 
su inhilal halindedir. ı ı 

Moskova : 23 (a.a.) - Sovyet r:o1'N CE'P'llESINDE ı ı r · O. N. B. Ajansı Baltık • 70 bin nüfuslu olan Libau 
tebliği: 22 temmuzda kıtalanmız BÜ YÜK MUHAREBE ı Denizi kıyılarında ilerliyen Al- şehri Baltık kıyılarının en e - ı; 
Petrozavot, Porkof , Smolensk ve ı le. man kuvvetlerinin Libau şeh - hemmiyetli limanlarından bir 
Zitoçe istikametlerinde büyü ~u- BiR iMHA NUV AFF AKlYETl i ı rini zaptettiklerini ve şehirde tanesidir. Demir fabrikaları, 'ı 
harebeler vermiılerdir. Ceplı~~kııı t 1 ı · ı ı d · t b kh ı · tt 
sair kısımlarında mühim deiıfı • arafmdan yapılan akınlara mis- l ı bulunan tersan.eyı ~a.~ a_m _o~ erı a a ~ne en me~cu ur: ı 
lilder olmamııtır. liyle mukabele etmiş olmak için ı rak ele geçirdıklennı öıldırdı. Fakat şehrın hususıyetlerı ı 

22 Temmuzda hava kuvvetle· Alman hava kuvvetleri tarahndan ı Libau (Libov , · ' mükemmel bir harp 
rimiı. 87 düşman tayyareıi düşü~- Moskova üzerine yapılan ilk bü- 1 ı telaffuz eoi~ir.). şe.h- As K E B lima~ı oluşunda .ve i 
müşlerdir . On dört tayyaremız yük hava hücumu Bertin gazete- l ıı rinin asıl ısını Lı:· zengın tersa~elenn· ı 

• terince Alman kıtalarının müte· I pajadır. ~sle. n bır OÖZ""YLE de ara. mak lazımdır. ı 
kaybolmuştur. .. ı ı il L b h 

Mütemmim malumata gore, 21· madiyen şarka doğru ileriledikle- Leton şehrı o an ı au sul za· ı 

22 
temmuz gecesi 22 düşman tay- rinin bir delili addedilmektedir. ı Liepaj a 1795 de mantarında kereste ı 

Y
aresi düıürülmüştür . Oüşma~ . ~erlin Zaytung diyor ki: c Bir- ıı Ruslar tarafında_n zaptedilmiş· keten . ve ket~.n ~ohumu ih.r~_ç ı 

ı. · dakı b. ırı ardından nelen dalgalar ha- tir. Cihan Harbı sırasında Al · ed .. erd .. ı . Şehır cıvannda ku- ı 
bombalımnı Mouova cıvarın • ı k 
ormanlara ve tarlalara atmıştır. lınde yapılan ve şaf aka kadar öe- 1 ı mantar Balbk kıyılarında iler- uı tlu sıcak su menbaları var- ı 

Berlin : 23 (a.a.) _ Almanya- vam eden bu hücum Stalin tara- ı terken 1915 de burayı zaptet- dır. ı 
nın müttefiklerinin hükumet mer·. fından b~z.z~t se~eöiy~t verilen ı mişlerdi. Versay mua~ed~si.le • 1939 eylülüne kadar müs- ı 
kederine karşı Sovyet tayyarelerı ( Gerısı uçüncu sahıfede ) ı şehir Lctonayya teıkedılmıştır. _ Gerlıi 2 nci sayfada - ı 

ı .................................................... ı 
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GUNON MEVZULARI 

Askeri Bahisler 

Almanya'nın 
hava cephesi 

Talebe elbiseleri 
yeknesak olacak 

T asarrll.f bonoları 
'Adanaga gelmedi 

Japonya'ya 
Kuş bakışı 

jJl 

Kabinesinin değişmesi dolaY~1
5Jı 

t\'fl 
nazarlar Japonyaya ç ;ıeıi~ 

SovyetJerin v e demokras ötl" 
böyle bir anında bir tarafa 111 ıııJ 
veccih bir harekete geçip ıeÇ 

Şark cephesi Sovyetler için 
olduğu kadar, mihver havacılığı 

içinde birinci derecede ehemmi
yeti haiz olan bir cephedir. Mih
ver cephesini açmadan önce 
ehemmiyetini idrak ederek, şar
ka ayrılmış bulunan birliklerden 
fazla olarak Suriye, Girid ve 
Balkanlardaki tayyareciliğini de 
çekerek ıaı k cephesini tam ma 
nasile güçlü ve iş başaracak bir 
vaziyete getirmiş bulunuyordu .. 

Bazı Avrupa askeri muharrir
lerine nazaran, mihver tayyareci 
liğinin garp cephesinden yani 
Manş Üzerlerinde faaliyette bulu
nan ve Britanya imparatorluğuna 
karşı bir cephe kurmuş bulunan 
tayyare birliklerinden bazılarının 

da şarka kaydırılmış oldu~u iddia 
ediliyordu . Bu haberin ve tah
minlerin ne dereceye kadaı doğ
ru olduklarını tcyid edectk hadi
seler henüz meydanda olmadığın· 
dan Almllnyanııı büyük Britanya 
adalarını ve Manş üzerleı ini boı 
bırakmıyaca~ı kuııaati kuvvetliydi. 

Britanyah tayyurecilerin gün 
geçtikçe Almanya ve işgal altm· 
daki Fransa ve bütün istila liman-
larına karşı şiddetini artıran akırı 

lara mukabil , Alman havacıları 

pek de mukabele edtcek vaziyet
te değillerdir.. Bunu rakamlarla 
meydana koyan tebliğlerdir. Şark 
cephesi açılmadan önceleri, mıh· 
ver tayyarecilerinin Büyük Bri -
tanya imparatorluk ada 1arına kar
şı yaptıkları hava akınlarında ay· 
da dört, beş bin kadar ölü ve 
hatta sekiz bin kadar yaralı oldu. 
ğum.ı çok defalar duyduk, Hal . 
buki son gelen ajanslarda görü 
len rakamlar, Britanya üzerine 

Anaiklopedi 

HANOVR 
BÖLGESi 

8 
ritarıya harp tebliği Alman 
yadaki Hımovr şehri üzerine 

kuvvdli bir hava akım yapıl
dıgını haber verdi . 

Hanuvr Almanyanın fiınaligar
bis,nde, şimal denizi kıyılarında , 
Holaodanııı garbinde bulunan bir 
Alman eyaletinin m~rkezidir. 

Bu eyaletin cenup kısmı ma
den havzasıdır. Fabrikalar , tica 
rd müesseseleri , büyüle ıehirler 

vardır. Diğer tarafları kumluk ve 
ıslak olduğu için hayvan yetiştir-
miye yarar . 

tevcih edilen Alman akınlarının 

hayli azaldı~mı ve şark cephesi 
kurulmadan önceki şiddetini kay
bettiğini göstermektedir. 

Geçen haziranda Britanyada 
399 kişi ölmüştür. Bunların 175i 
erkek , 160 ı kadın ve 64 ü ço· 
culttur. Hastanedeki yaralıların 
sayısı 461 dir. Bunlaıın da 239 
u erkek, 175 i kadın ve 67 si 
çocuktur. 

Bu rakamlar , karşısuıda en 
yakın zayiat listesi mayısta neş· 
redilmıştir ki 5300 kişi idi. Bu 
mukayeseyi daha etraflı göstere
bilmek için son iki altı aylık ra
kamlara da bir göz almak kafi 
gelecektir, Bu senenin ilk altı 

ayında lngiliz zayiatı 18314, bir 
evvelki altı ay ı.arfında telefat 
ise 23960 kiJi idi. Bunlar da, mih 
ver akınlarının harbin başlangıcı
na nazaran gittikçe tavsadığını ve 
şiddetini Jaybettiğini göstermek
tedir. 

Bu da göstedyor ki, şark cep
hesinin açılmasiyle Alman tayya
reciligi Manı havalarını unutma
mış bite olsa tavsatmak mecburi
yeti karıısırıda kalmııtır.. Haki
katte bu cephe harbin kat'i neti 
cesini tayin edecelıc bir savaş de 
ğıldir, Asıl muharebe Manş cep· 
heainde ve bunun tahakkulıcunda 

baılıca amil olacak Atlantik mey 
dan muharebesin dedir. Sovyet 
havacılığının sayıca Alman tay
yareciligiyle başabaı çarpışacak 

adette oluşudur ki, bugün için 
Alman havacılığını fazlaaiyle iş

gal etmektedir. 
Öyle tahmin edilt!bilir ki; mih

ver tayyareciliği şark cephesine 
lüzumu olan ehemmiyeti verirken 

1 

Manş cephesini de zayıf düşür· 
memiye dikkat etmiştir. Fakat 
daha ziyade taarruıi mahiyette 

1 
kullanılacak ve işe yarıyacak ha 
vacılığı şark cephesine hasr~tmiş, 

1 

tedafüi kıymeti olan malzemesini 
de Manş cephesinde bırakmış 

olabilir. Çünkü Sovyet tayyareci
liğine karıı müdafaa ile değil, 
taarruzla mukabele ederek onun 
kudretini kırmak, müdafaa siste
minden çok daha becerikli bir iş 

bqarmıı olur. Manı cephesinde 
ise, İngiliz havacılarını bir buçuk 
senedir taarruı.la yıldıramadığını 

Almanya pekala bilmektedir. Bu
rasını kuvvetli bir müdafaa ile 
önlemek ve tesir yapmaktan zi
yade şark cephesinde havacılığın 
işi bitinceye kadar kendini Bri 
tanyalı havacıların tesirinden ko
rumak gayesini güdeceği de tabii
dir. 

Alman havacılığı' bütün kuv· 
Hanovr şehri Layn ırmağı ü- vetini ıark cephesine vermiş bu-

ıerindedir. Nüfusu yaıım milyon- ' lunuyor. Manş havalarını oyalıya. 
dur. Şehrin eski mahalleleri neh- ' rak geçiştirmekte ve fakat bu 
rirı sağ' sahilinde , yeni mahalle- arada, lngilterenin 'kuvvetlenme· 
leri de sol sahilindedir . Şehirde sine yardım eden Atlantik nakli 
bir çok abideler vardır : 17 nci ' yatını da ihmal etmemektetir. At-
asırdan kalma Hanovr krallarının lantik meydan muharebesi Alman-
aarayında kıymetli tabloları ihtiva ya için ciddi ve çetin bir savaş. 

Talebe için yeknesak kıyafet, 
ucuz ve ayni cins kumaş temini 
üzerinde alakadarlarca bazı karar
lar alınmaktadır. 

Talebeye ucuz ve ayni cins 
kumaşı Ticaret Vekaletinin iaşe 
Teşkilah temin edecek, talebe kı · 
yafetini de bir talimatname ile 
Maarif Vekaleti tayin edecektir. 

Bugün talebenin muayyen bir 

kıyafeti yoktur. Çocuklar diledik· 

leri kumaştan istedikleri biçimde 
elbise yaptırıyor ve yaşları icabı, 

ekseriya modaya uymak arzusuna 
kapılıyorlar. Maarif Vekaletinin ar
zusu hilafına meklepliler arasında 

-arlık bıl<ılmış olmasına rağmen-

bobstil kıy af etlere bile rastlan 
maktadır. 

Ticaret Vekaletinin Jaşe Müs 
teşarlığı halk tipi ayakkabı, halk 
tipi kumaş, halk tipi elbise temin 
ederkt-n, çok isabetli bir düşünce 
ve pek yerinde bir kararla mek
tepli tipi kumaş ihdasını da ihmal 
etmek isteın~mişlir. 

İHRACAT VERGİSİ İÇiN 
YENİ BİR NiZAMNAME 

Maliye Vekaleti ihracat vergi
sınm latbikatındaki tereddütleri 
izale için yeni bir izahname tan· 
zim etmiştir. Bu izahnameye göre · 

yetli ve yahut gümrük resmi öde 
ner~k veya kati muaflık tatbik e· 

dilerek Türkiye'ye kati surette it
hal edilmiş olan eşya, hayvan ve 

maddelerin icra Vekilleri Heyetin· 
ce ilan olunacaklardan maadası. 

yabancı memleketlere ihraçlarında 
ihracat vergisine tabi olacaktır. 

ihracat vergisinin matrahı, eş
yanın ihraç mevkilerindeki yani 
yabancı memleketlere gönderilmek 
üzere ihracat beyannamesi . ibraz 
edilen gümrüğün bulunduğu ma· 
haldeki fob kıymetidir. 

Fob satışlarda, sahş bedeli 

malın gemiye yükleninciy~ kadar 

yapılması lazımgelen bütün mas· 
rafları ihtiva edt-cek, takas limitet 

şirketi veya sair teşekküllerce ve

ya doğrudan doğruya devletçe 

verilen primler de matraha ithal 
olunacaktır. 

Sif satışlarda eşyanın Türki· 
ye'deki ihraç mahallinden teslim 
mahallerine kadar olan sigorta ve 
navlun kıymetinden indirilerek eş 
yanın fob kıymeti tayin olunacak
tır. 

ihracat vergisi hakkındaki bu 
yeni nizamname matrahın tevsiki, 

ikinci iskele tarikiyle yapılcıcak 
ihracat bir kısmı ihraç edilmiyeo 

eşya, muameleyi yapacak güm
rükler beyannamelere eklenecek 

vesikalar ve bu mevzua müteallik 

diğer hususlar hakkında da etraf-

i ........................ i 
ı Okullarda i 
ı Korunma ı 
ı ı i Maarif Veklletl llnU- i 
ı mUzdekl d•r• yılı b••m- ı 
ı dan itibaren bOtUn okul· ı 

larda p••ll korunma ted· J blrlerl alınmaa1nı temin 
ı makaadlyle te,ebbUale· ı 
ı re geçecektir. Her okul- ı 
ı da bir pasif korunma ı 
ı tefkllltı kurulma•• te- ı 
ı karrUr etmı,ur. ı 

: ........................ : 
Bir arabacı bir 
kadın ve bir er m 

keği bıçakladı 
Evvelki gece arabacı ltısan a· 

dında birisiyle arkadaşı amele Os
man Ulus Parkındaki sazda çalı
şan kadınlardan Besime ile Akif 

Kazımı saat 23 de parkın kapu· 
sundan çıkarken rastlamışlar ve 

arabacı Ihsan süratle bıçağını çe
kerek kadınla erkeie saldırmış, 

gerek Besimeyi ve gerekse Akif 
Kazımı göğüslerinden yaralamıştır. 

Carih arabacı ve arkadaşı a
mele Osman yakalanmış. Y •nahlar 
hastaneye kaldmlmıştır. 

Besime ile Kazımın ' yaraları 

aQu deQildir. 

VOLEYBOL MAÇLARI 

Yarın, Millt Mensucat Gençlık 

Kulübü ile Malatya Geııçlik Ku-

lübü huıusl mahiyette , erkek ve 
Bayanlar arasında iki voleybol 
maçı yapacaktır . 

MemlekeUmlıdea 

geçecek pamaklar 
Memleketimizden transit sure· 

tiyle geçmek üzere g-eleo ve ge
lecek oları pamukların bu yıl için 

Gürbulak gümrükünden ithali ka
ra> laşhrılmış ve alakadarlara teb 

liğ olunmuştur. 

Barıçtea lmtlllaaa 
girmek lıtlyeaıer 
Hariçten ortaokul ve lise bitir· 

nıe imtihanlarına girmek istiycn· 

ler haUmdaki talimatnamtye gö
re, eylUI devresi için imtihana 
gireceklerin, bu ay içinde Veka
lete müracaat etmeleri liı.ımdır. eden bir galeri vardır. ' tır. Sıolrları da namütenahidr .i 

·~------~~~~~~~~~~~~~--------~-----~~ 

lı hükümleri ihtiva eylemektedir. 
~~~~~~~~..:--~~~~~~ 

Şehir 12 nci asırda kurulmu~ 
tur. 14 üncü asrın sonlarına dok
n.s Aslan Hanri tarafından Han.ı.e 
ittifakına merkez ittihaz edilerek 
tahkim edilmiştir. 

1606 darı itibaren de Hanovr 
krallığının merkezi olmu~tur. 1866 
da Prag m!.!ahedesiyle Prusyaya 
ilhak edilmiştir. 

Hanovr ehemmiyetini 19 uncu , 
asırda kazanmıştır. Bugün Alman· 
yanın en büyük ticaret ve sanayi 
merkezlerinden birisidir . Pamuk 
kumBJ, piyano ve ıilah fabrika
ları 5, 6 bin ameleyi çalııtırmalc.

tadır. Garbe doğru bilhassa Ho 
landaya giden demiryollarının İl· 
tisak noktasında bulunduğu için 
strateji bakımından ehemmiyeti 
fazladır . 

------uzAKLARDAN B AB B B -= ..... ----

Ziyaretçilerden kurtulmak için güzel bir çare 
Ekser ilim adamları misafirlerden, eğlence ve 

ge?:intilerden hoşlanmazlar. Onlar gayeleri olan 
ilim ve keıif uğrunda laboratuvarlarına, çalışma 
odalarına kapanırlar. daima çalışular; asude haya
tı severler .. 

Bir ilim adamı mütemadiyen dostları ve akra
balarının vakitli, vakitsiz kendisini ziyaret etmele
rinden rahatsız oluyor, bu yüzden çalışamıyormuı. 
Bu alim, meşhur filozof Kant'ın yakın dostu imiş. 
Bunun için arkadaşı olan Kant•a giderek misafirler
den naıal kurtulabileceQ'i hakkında n11ibat iıtePlif . 

Buna Kant, ~lime ıu aklı vermiş: Zeniin olan mi
safirlerden mütemadiyen ödünç para iste; fakir zi 

-yaretçilerine, dostlarına da para ve hediye verme. 

Alim filozofun dediği gibi yapmış; zenginler· 
den ödünç para almış ve bu borcunu ödemekte 
mahsus gecikmiş, fakir miaafirlerine de ne para, 

1 ne de hediye vermif. Neticede misafirler, alime gel-

mez olmuşlar; böylelikle o da sükunetle hiç kimse 
tarafından iz'aç olunınak.sızın çalıımaıma devam 

etmiftir. 

Tasarruf bonoları , bazı vila
yetlerimizde satııa çıkarılmış iae 
de, alakadar makamlardan aldı

ğımıı malumata göre , şehrimize 
henüı. gelmemiştir . 

Bonolarırı bugünlerde şı::hri· 

mize gelcct~i ve satışa çıkarıla· 

cağ'ı ümit edilmektedir . 

Gramer lbtlıaı 
komisyonu 

çab,maıarı aetlceıı 

Ankara : 23 (Tür le.sözü muha · 
birinden)-E.vvelki hafta zarfında 
Dil ve tarih-coğnfya fakültesin
de toplanan gramer komisyonu
nun, teferrüata ait meseleleri mü · 
zakere etmt>k üzere lisaniyatçı ve 
gramercilerden müı ek.kep on ki
şilik bir ihtisas komitesi teşkil 

edildiğini yazmıştım. On günden 
bı::ri Maarif Vekalctind~ çalışma

larına devam eden ihtisas komi
tesi dün işlerini bitiı mış ve dağıl
mıştır. 

Gramer komisyonu tarafından 
esas olmak üzere kabul edilen 
ana batlariyle Türk gramerinde 
mevcut bir çok tati bahisler ko· 
mite tarafından inc~cm inceye 
tedkik ve münakaşa edilmiş ve 
gramer:mize ilavesi lüzumlu gö · 
rünen bahisler tesbit edilmiştir. 

Şimdiye kadar edebiyat ders
lerinde gösterilmekte olup g raını::r 
kitabına girmesi k..araı laftırılan 

Semantigue , Rhetorrgue ve Ver· 
sincaiton bahisleı iniu ıekli ve 
muhtevası hakkında Ahmet Kut
ai Tecer tarafından bir rapor ha · 
zırlanacaktır. Kom is yonun kararı· 
na göre 'kabul edilen cüzi tadilat 
ve ilaveler ve yt:ııiden yazılacak 

edebi bahislerle birlikte "Ana 
hatlarile Türk Grameı i,, yeni 
Türk gramerine esas olacak ve 
Maarıf Vekaleti bu lı:itabın planı, 

telif metodu ve tasnifleri dahilin
de muhtelif sınıf seviytl..rine gö· 
re talebe Vf : öğretmen kitapları 

hazırlatace.J.<.tır. 

ihtisas komitesi , hususi bir 
komite le .rafından hazırlanmış olan 
Türkçe ~ramer terimleı ini de tek
rar göz.den geçiı miş ve bunları 

k.itaptd.i tasnif ve tarifelere göre 
tadil v~ lı.abul etmiftİr. 

K ıımlu iıtaayonu açıldı 

Devlet dcıniryolları umum mü 
dürlüğm Fevııpaşa-Malaty:ı hat 
tı iiztrinde ve Kapıdcre-Gölbaşı 
istasyoı 1ları arasındaki Kumlu is 
tasyonunu her türlü yolcu ve eş · 
ya nakliyatm.a açmıştır. 

Er:crJrum - Sarıkaınaş hattı 
üzerinde ki Pravallı istasyonunun 
da adı Aşt olarak değiştirilmiştir· 

LİB~U 
( Birinci siyfadad aı tan ) 

takil Letonya cumhuriyetine ait 
olan hu liman ayni yılın kışıııda 
Sovyf::t Rusyaya iltihak etmişti. 
Sovyt'tler bu limanı Baltık filola
rmıo l>ir kısmını barındırmak için 
kullallilyorlardı. 

HlSTAHAHEOEN KA~AN 
MEVKUflAR 
Haber aldığımıza göre evvel

ki i'i ce M~mJeket hastahanesinde 
teda\fi edilmekte olan Adana ceza
evioe.! mensup iki mahkum bir fır
sat loularak hastahaneden kaçmış
laı:d.ır. 

Hastah.ane derhal vaziyetten 
-zabıtayı haberdıı.r etmiş ve takiba-

yece~i merak uyandırıyor. tl1 
Japon irnparatorlu~nun ;e~ 

vatanı dört büyük adadan ın dO 
keptir. Nippon ( yahut Ho0 

( )'f 

Sikok, Siou - Kiou ve Yeso ~ 
hut Hokkaido ) adalan ve b~ıl' 
ra tabi birtakım küçük adalat· 1ıı 
ril ve Formose de, Japnn aıı• 
tanına tabidir. ıı 

.. rıl1 
Bütün Japon sevahılı 11t ıJ 

dır. Zemin daQ'lıkhr ve ıaye ıeı 
kaoiklir. Dereler kısadır ve 
halindedir. -ıııaf 

Toprak altında altın, i 11 ,.1· 
demir, bakır, kömür bulıııııl if 
pekçilik, kağıtçılık ileri j'it~ 
Tatlı ve sıcak iklim hük.üın. ~ et 
ğ"üuden, nebatlar çok _ıokıt il' 
miştir. Hay\'an cinsltrı de 
zengindir. il:t 

Yükst:k iktidar mevkii. ~~Ol , 
do'ya, yani imparatora aitti'· ·dııl 
leketi nazırları vasıtasiyle 1 

pdl 
A tar~ 

eder. Ayan ve mebusan ,r~t· 
iki kısımlı parlamentosu da" ~ 

JtP 
İmparatorluk " Ken ,, ıııı~' 

eyaletlere ve bunların •"5
: ,ı 

ayrılmıştır. Umum m e s a ~f 
4L7 OOOkilometre murabbıııdı~for 
fusu 70 milyondur. Merkeı ' 
yo. 

• • • r/ 

h. efs• 
Japonya'nın eski tari '. 1~ 

!erle karışıktır. Hiiikki tarıbı ~ı 
asuJa, Yorıkomo'uun • 'sh0ietıı'ı 
yani ieneral mevkiioi iş~al dO; 
siyle başlar. Neticede, ını"8 ~p 
cak m4nevi bir hükümdıtr _ tı' 
ielmiştir. Askeri kuv~·et,. 
goun ,. tarın t:lioe feçmiştır· 

16 
~ 

l lristiyarılık japooyıı'ya 
asırda firdi. Fakat hakiJll 
hala shintoism'dir. 

1868 de, - dJi':1ios ~eıı; r 
asilzadeler shogouo luk nıı• ~ 
leyhine kıyam ettiler. Sb~ ııı 
da artık mikadoya taui olın•~ 
buriyetinde kaldı. O taribl~~er--' 
baren Japonya Avrupa fi"'~ıJ ıt 
v_e şekillerine uydu ve terıl~~ 
tır Ordu ve doııanma da fil 

melleşti. # 
1894 le Çin üzerinde, 

1 
1( 

1905 te Rusya üzerine zafe~ o 
min edildi. Kore ilhak o 1 u ıer ı 
1914 - 1918 harbine müttefıı. P 
rafında iştirak eden Japoni~~I 
manlardao Kiao · T chebU 11'110~e 
lekesini aldıktan maada M_i1''e r/. 
yi de ele ııeçirdi . Maoçurı ~jl'ııf 
ki Mogolistan üzerinde 
yet tesis etti. / 
---~ 

Şark lelerl.....
Blrlacl AYI J 

( Baımalıalcdcn ortdfl / 

Şark sr:/eri birı'nci 091~~ ~ 
iki cümle ile hulcisası p.ıdıJffı~~ 
manlar, beynelmilel bitar0 1~f~ 
hitletce ümit edildili azır'~J~·ı 
ler kazanmı,Zardır. K.zıl~tı"' 
mit edilmedif I kadar, '"" 11111/, 
etmiştir. ilk büyük Jar P'~ 
sonra vukua gelecef ind~fl JıilPI ~ 
kimsenin şüphe ettili ı~riflJı 
hakim kadrolar rn hiç bı 
hakkuk ~tmemlştir. . . . 1191 .~ 

Şark seft1rinin ı/t.ıncı Jil' 
çözülmesini merakla bekli 
muammalar vardır. ) y 

Falih Rıflıı A :_,; 

Nl'betçl ecıaJI' ,,ı 
MUSTAfA RifAT ECZI, 

' 

ta geçih:niştir. 
Kaçanlardan birisi yakalaumış

br. Diterlerinin de aranmasına de-1 
vaın editmelf.tedir. l 

Kal• Kapı••"~ 
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JRU-EOATOR HARBi Romangadaki Sov
·~DEH BASLIYACH Ml1 et Kolonisi Döndü 
lı.,;tto ' 23 (a.a)-Ekuatör hü- g 
1~ tı tarafından dün neşredilen 
tL ~t tebliğe aöre Peru kıtalan 
~r • . 
~ Or.Peru hududu üzerinde 
l"-a •da , Seca ve Mataarlak 
~•tında Rancho • Chico ve 
~°"' atapolo'daki Ekuatör garni
~\ırıı tehdıt eder mahiyette 

Atta bulunmuılardır. 

f RAHSAOAN SOYYET 
~lPHESINE GONOllO 
Ba,.ıar A iman aalıeri 

.l'caıaııacie f.GTP._CfOCGlclor 

it ~İfi: 23 (A.A) - Bolıevik · 
fı1tt F•rJA harbe iıtirak edecek 
lllf._ '•naıı ıönüllü LeJYonuoa 
ı.,... ? büyük ve L üçü1ı. cüıütam
'lıbt 

1 
•drosunu Frımaız gönüllü ,,•ra tt:tlLil edtcektir. Bu cd-

~ 'ittad •t Fransız kumandanlıQ'ı 
'd' bulunacak ve Franaız ku· 
~ ~rılıtuıın ;cmirleı ine itaatle 
~f b_ulunacıJı.ıardır. 

l~lltıkerı ~l'ÜlÜtamlar halinde 
•' ·~IUi lndı~ılacak ulan Fransız J! ıı_..8i b' leJYorıu cephenin heri 

1
,,. '4ttltr" ıt nokı.aımda Sovyet kuv. 

ırıe k h ._ li artı arp edecutir. 
Q"9a ~ •ırııftan tetekkül edecek 
~" Yük Fransız kıt'aları Bol-
•• Tllt R.u ' 

~ llılttefik ayaya kartı harp eden 
1 ~'*' .,kuvvetlerırı bqkumau. 

' ~de bulunacaktir. 

'~1•>7•1 
.,.oR.Kı 

YE Rad!losu 

ANKARA Radyosu 
).l() Perfı:rnbe ı4.7.941 . 

f'rorram ve memleket sa 
1.33 at •Yarı 
l.15 Müz.ık : Hcaf ıf Parçalar (Pi.) 
'·Oo AJANS haberleri 

.t.1iiıik : Hafif protramın 
'-loı 41evarnı 
&.15 
ı~.3() t-.in saati 

horranı ve memleket sa 
l~.33 lt ayarı 
t~ 1S ~z.ik : Fasıl 

' ::0u M!~NS haberleri 
~ ı.. ~ Uz.ık : Fasıl 

; "1-Qo -ll.O(; b ıık : Karatak proıram ... ,(l, 
'l ra.n Vf memleket sa-

't.03 •Yan 
t.tib.ik ıe 1'.._ : Radyo Caz ve 

·la 1( to Ork.eatıası 
la ~uırna (Memleket pos-

İi ~ Mijz.·1c. 
ı~·"\I leon 

1 
: lncesaz 

·ls M~ ~frna (Derdleşme) 
li 1:•k : Radyo Caz ve 
·3o •~ ro Orkestrası 

} l"fltllll k 
li ~JA .. ~ et saat ayarı ve 

1 ~·1S t.t~ :,S haberleri 

I ~·!~ R.~~~~ D~nya pr~ıları 
~t .Qo Ml&ıik . AZETE::;I 

Zir · Solo farkılar 
(ı 1 Malı":~ T~kvimi ve Topıak 
'1 O t.t~ : uUerı Borsası 

·~ l(~zık : Solo ıark~lar 
~l.\ lto::ırna (Sanatkirlarımız 
~ ~ t.!ijz.i~u~~ 

t.lernl k nfonik müzik 
LL' et saat ayarı aJ·iinıı 
.._"'rler· • 
l\tınb· 1

; Esham- Tahvilat, 
q1s (Fi)at)ıyo • Nukut Borsası 
~t Mijz.ik 
~f'S/ : Dans 
·Go 
~ ~"1ci Prorrı I ~ am ve kapa· 

- - ------

~ ',.Son dakika 

Zehirli gaz mı 
kullamlacak? 

Londra : 23 (a.a)- Almanla
rın vasi mikyasta i8Z kullanmak 
üzere oldukları, Sovyetlerin dine 
ıeçcn bd!ı vesaikten vaıih suret 

te anlaıılmlftır. 
••• 

Moskova : 23 (a.a)- Japonla· 
rın Sibiryaya kartı bir harekde 
aecccelderi haber alıudı. 

••• 
Roma : 23 (a.a)-Bulgar baş· 

vekili Fııofla, hariciye naııı ı Po· 
pof Bulıariıtana döndü. 

llYIJ'8 Atmalar 
ille .. ettUır 
Berlin: 23 (A.A) - Alman 

aavq tayyareleri evelki ıece Sü
veyf kanalı civarında ;Elkabit tay
yare meydanını bombalamıılar, 
kıılaları ve tayyare meydanı et
rafuıdaki çadırlara tam isabetler 
vaki olmuıtur. Ve iki büyük yan· 
ım çıkarm11laıciır. Ayrıca Port· 
ıaide de hücum edilmif ve büyük 
yanıınların çıktıtı müıahcde edil

miştir. 

AJmı••ara gire, •. .,..... ..... 
(Birinci sayfadan artan) 

bu barbio ne demek oldutunu 
kendiıine sarahatle ıöstermiıtir .> 

Londra : 23 (a.a.) - Londra 
belediye meclisi reisi , Moıkova 
belediye reiıioe bir mesaj aönde· 
rerek ıayri inıaııt Alm,ın hücu~~ 
larına kartı Sovyet mukavemetını 
takdir etmif ve Londralılar na· 
mırıa Moıkovalıları ıelimlıyaıak 
ıaferin Müttefikler tarafından ol· 
dutunu kaydetmiıtir . 

Berlin : 23 (a.a.) - Alman 
lıava kuvvetleri 21 • 22 temmuz 
ıeceıi Moakovadaki aakt'rl hedt"f · 
lerdeıı bqka fArk cephesinde 
ricat etmekte olan Sovyet kolla
rına, dtmiryollarına , ıarlara ~e 
tank toplantılarına hücum etmıı 
lerdir. Bir çok tank ve her türlü 
nakil vasıtaları tuhrip edilmittir. 

Berlin : 23 (a.a) - O. N. B. 
Smolenıki nıimall tarktsinde ihata 
edilen ve müteaddit huruç teıeb · ı 
büslerinden sonra tamamiyle im 
ha edilen bir Sovyet alayımn 
yalnıı üçte ikisinin Kızıl arkerler
lerden, mütt'baki•inin de asker 
üniforması giydirilmif kadınlardan 
müteıekkil oldutu törülmüıtür. 

Budapeıte : 23 (A.A) - Ma· 
car ;janımın bildirdiğine töre, 
cephede bulunan Macar kıt'al~rı 
ileri hareketlerine devamla duı· 
manı piıkürtmütler ve yeni yer

ler itııl etmiflerdir. 
Helıinki : 23 (a.a) - Son 24 

aaat içinde Finlandiya kıt'aları 
fArk cepheıinde yeni büyük m~· 
vaffakiyetler kaıanmıılardır. Bır 
Fin hücum müfrezcıi Ladoıa ıö· 
lünün farkında ve Sovyct toprak· 
Jarında kendisine adetçe çok il•· 
tün 3000 kitinin bir düşman ala· 
yını imha ve aynı zamanda muh
telif cinsten harp malzemesi ifli· 
nam etmittir. Cephenin mütead· 
dit kısımlarında milhim Sovyet 
teıekkülleri ihata edilebilmittir. 

Diter taraftan Sovyct Kareli
ıinde aevkulceyf bakımından, 
ehemmiyeti haiz bir çok yerler 

iflal edllmiftir. 

Ankara : 23 (Türksö.ıü muha· 
birinden ) - Sovyetlerin Roman. 
yadaki elçisi ve kolonisinden mü
teşt'kkil 16 kitilik bir heyet bu
gün Sarıkamııa ıelmiıtir. Sovyet 
kafileıi yarın Sovyet topra~ ları· 

na geçecektir. 
----- -

INGILiZ - flNLAMDIYA 

SİYASI MONASEBATI 
Londra : 23 (a.a.) - Lord Gu

el'ın dün yaptıtı beyanata gört>, 
lııaıiliz. hükümeli uzun tahkikattan 
sonra Finlandiya ile diplomatik 
müııaaebetlc:rini idame t:lmeQ'e 
karar vermif, fakat ayrıi ıamanda 
bu kararıu hadiıeleı in 1idi1ine 
nazar an her an detiıtirilebilece
-ini de Fin hükümetine bildirmif· 

tir. 
Diter taraftan Finlandiyaya ıi· 

decek vapuı lara bundan böyle 
~yrüıder ruhaatiyı· si veı ilmiye
cdr .. ve kola>· lık göıter ilmiy"celı.
tir • 

Hitler HıTvot 0.vlet Rei• 
Muavinini Kabul Etti 

Berlin : 23 ( a .a ) - B. Hit
ler dün ötleden ıonra umumi . . 
kararılhında Hırvat devlet reıa 
muavini ve millt mGdafaa nazırı 
Mareıat Kvatersk'i kabul etmiş 
ve kendisiyle bir mülakatta bulun

muştur. 

Bu konuşmada , Alman hari
ciye nazırı B. Von Ribbentrop 
ve baş kumandanlık ıenel kur· 
may reıai mareıal Keitel de ha· 
&ır bulunmuıtardır. 

ANKARA RADYO GAZETESi 
(Birinci sayfadan artan) 

tine karıı hücumlara aeçmiftir. 
Ederı Avam Kamarasında be

yanatta bulunarak lniıilterenin 
Hindiçiııide göz.Ü oldutuna dair 
olan ıayiaları reddetmiıtir . Edrn 
Hindiçtninin Fransa elinde bulun· 
masını lngiltereniıı iyi lı.artılaya· 
catını anlatmııtır . 

Viıi, Japon tazyikine mulı.ave· 
met edebilecek mi ? Vi$i buaün 
Mihver politikası takip ettiQ'ine 
ıörc, Japonyaya kartı uysal bu· 
ıurıması mecburiyeti ifiUrdır . 

Amerikan kaynaklarından ie· 
len ve herıü1 teeyyüt edilmiyen 
bir habere iÖre , Japonya Hin· 

· diçiniye 24 saat mühletli bir nota 
vermiıtir • ltalyanlar ve Hırvat· 
lurdan sonra Franııılar da Sov· 
yet cephesine gönüllü iÖnder
mete baıladı . Bu harcketirı adına 
c Haçlılar seferi > deniyor . Bu 
sembolik hareketten baıka birıey 
detildir. 

Bolivya hü"umetinin Alman El
çisine memleketi terketmeıi için 
teblitat yapması üzerine Alman· 
ya da Berlinde bulunan Boliv~~ 
elçiaine Almanyayı teıketmeıını 

bildirmiftir. 
Londradan ıelen haberlere ıö· 

re, lnıiltere Finlandiya ile diplo· 
matik münasebetlerini idameye 
karar vermiıtir . 

••• 
Macar radyosu Montrö yıldÖ· 

nilmil dolayııiyle neıriyat yapa· 
rak Türklerin Botazları nasıl iyi 
idare ettiklerini tebarüı ettirmit· 
tir. Keza Bükreı radyoıu rta ayni 
hiıleri izhar etmektedir . 

••• 
Bir mecmuanın yaıdıtma ıöre, 

Almanların aylık tayyare imalltı 
2500 dür . Yine bir kaynaktan 
alına mahlmata aöre, Sovyetlerin 
aylak tayyare imalatı 2000 dir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ı=C/NSI En az En çok 
S. K. S. .!==·- -

&LO FIATi 
- - -

Koza \ 1 
1 Klevland Ç. ___ : 00,00 
ı Klevland l 1 -60,00-

Klevland U 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapım alı 

Y. ÇiA'idi 00,00 
K. Çiğidi 

- 0,00 
-Susam -
~Butday yerli 5,75 7,75 
Arpa 5,17 5,75 

1 -
Yulaf 6,18 6,50 

1 - - - ! 
23 • 7 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
1 ı 6ankasından alınm11tır. 

= 
(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

J.Sterlin) İngiliz - 5.24 

~Oolar2 Amerikan 132.20 . 

Belt;ilıa milli iatilılal bayramı 
mtinaaehetiyl• B. Eden 

hir nutulı a6yledi 
Londra : 23 (a a)- Hariciye 

nazırı 8. Eden, Belçika milli iı· 

tiklAI bayramı münasebetiyle Bel· 

çika milletine tıitabeıı bir nutuk 
ıöylİ) erek denıittir ki : 

"-Almanya her otuz sent'de 
bir Avı upaya iıkence ve <mu 

} aQ'oıa edememdidir. Belçika 
otuz sene içiııde illi defa iıtillya 
utramııtır. 

"lnıilteredeld Belçika ordusu 

gittikçe kuvvetlenmekle ve müt
tefik orduların yanı başında lı.ur· 

tuluş savaıına iştirak edeceQ'i aü· 

nü bekltmcktedir. 

ilan 
ADANA ASllYf 2. HUKUK M. 

No.1731 

Adananın Cemal paşa ma
hallesinde fotoğrafçı Ömer ha· 
nesinde Antakyalı ölü kundu· 
racı Zeki kızı Fikriyenin ayni 
mahallede Ömer karısı Dilara 
aleyhine açtığı davada davalı· 
nın kardeşi Zeki oğlu Ahme· 
din Adananın işgalı esnasında 

kaybolarak öldüğü cihetle ga
iplik karan verilmesi istenme· 
si üzerine yapılan duruşmasın· 
da: mumaileyh Ahmedin sıh
hııt ve ademi sıhhatı, hayat ve 

mematı hakkında ma1umatlan 
olanların ilan tarihindon itiba
ren bir sene müddet zarfında 
mahkemeyi haberdar etmeleri 
için kanunu medeninin 32 İn· 

ci maddesi mucibince gazete 
ile ilanına karar verildiğinden 
bu hususta malumatı olanların 
verilen bir sene müddet zar· 
fında mahlcemeyi haberdar et
meleri lüzumu ilin olunur. 

13284 

Adua aıllerllll ıa
beıladea: 

941 ders yılı ünivenite tıp fa

k.illteainden mezun olan DOktor , 

D"ıçi ve Eczacıların 1 8
1 
941 iÜnÜ 

Ankara Cebeci Tatbikat okulunda 

bulunmak üıere sevklerine emir 

gelmiıtir . Bu kabil mezunların 

derhal ıubeye müracaatları ilin 
olunur 

11 an 

ilan 
SEYHAN DEfTEROARLl

GINDAN: 
938 senesi kazanç vergisin· 

<len 629 Lira 74 Kuruş borçlu 
simsar Çömelek oğullarından 
Ali oğlu Hacı Mehmet işbu 
borcunu ödemediğinden köp
rülü köyünde vaki tapunun Ha
ziran 935 tarih ve 154/68 nu· 
marasında kayıtlı (2000) met
re murabbaa tarlası 10 gün 
müddetle ikinci müzayedeye 
konulmuş olduğundan taliple
rin ilan tarihinden itibaren l O 
gün zarfında Defterdarlığa ve· 
ya Vilayet idara heyetine mü· 
racaat etmeleri ilin olunur. 

13285 

i MERSiN DENiZ HARP OKULU 
1 VE USESİ IOMUTANLIGINOAN: 

Lise birinci sınıfında olup 
ikmale kalan okurlarla talima· 
ta göre yaşlan altı ay büyük 
veya küçük olan okurlaF ve 

nüfus cüzdanında iki yıl öncP. 
tashihat yaptıranlar Deniz Li· 
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
kabul olunacaklardır. 

Bu gibilerden istekli olan· 
!arın müracaatları. 

16-20-25 13254 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde ltf a

iye sokatınd1tki 125 numaralı ha
ne içerisinde mistakil , elektrikli, 
üç oda ve bir mutbıth kiraya ve
rilecektir . lıtiyenler in idaremize 
müracaatları . 

Kozan Memleket Hastahanesi TabibliQinden: 
1 - Kozan memleket hastahanesinin 94 l mali yılına ait aşağıda miktar ve evsaf ve 

muhammen bedelleri yazıla bir senelik yiyecek, içecek vesair gereklileri 20171941 gününden 
5.8.941 gününe kadar onbt-ı gün müddetle tekrar açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 5.8.94 t günü saat 17 de Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninde yapıla· 
caktır . 

3 - Pey sürmek ve şartnameyi anlamak istiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde Dipizito ve banka mektubiyle Kozan memleket Hastahanesi tababetine 
müracaatları ilin olunur. 

Cinsi ve cvaaf 

E.lı.mek (katgılı) 
Ft {koyun) 
Sade yat (katkısız) 
Tere yaQ'ı 
Zeytun yatı (ayvalık) 
Pirinç (fabrika) 
Hulgur (yerli de~irmcn) 
Şehriye 
Makarna 
Taıe ıebıeler (mevıimc) 
Patates 
Kuru sebıeler 
Kuru bamya (Amasya) 
Çay 
Kahve 
~uru ıoQ'an 
ince tuz 
Kuru meyveler 
Taıe meyveler 
Keıme teker 
Siit ve Y oturt 
Kömür 
Odun 
Gaz yatı 
Sabun 
Benzin 
Un 
irmik 
Domates Salçası 
Pekıimet 
Biıldlvit 
Tavuk ve piliç 
Kefen beıı (sarı bez) 
Saraıılık bez (aıdarlık) 
Dülbent (aazlılı.) 
Su 

Azami Miktar 
adet metre Kilo 

yilk 
4800 

300 
200 
800 

3000 
1500 

150 
5 

30 
1000 
200 

50 
100 
500 
400 
100 

10 
5 
2 

150 
100 
150 
300 
400 

2000 
10000 
20000 

700 
200 

50 
10 
15 
30 
10 
20 

20 - 24 - 28 - 2 

Muhammen Bedeli 
Kuruı Santim 

15 
40 

140 
110 
110 
40 
15 
50 
40 
20 
15 
25 

160 
900 
500 
ıo 

10 
25 
10 
56 
10 
3 

28 
60 
40 
20 
30 
30 
40 

135 
30 
50 
60 
40 

7 

00 
00 
00 
( ı0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
lO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

13268 

Muhammen Tutarı 
Lira Kurut 

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 
12 

150 
120 
360 

305 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
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P H 1 LI P S 
Kaynak Makineleri 

AZ C(R[YAN SARfiYATI, SESSİZ IŞlEM(, UZUN öMOR. 

P H 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

DIŞ MACUNUNUN YARATTl~I S.IHHAT. 
CAZİB( Vf GÜZEllİKTİR 1 " 

= .. 
"Radyolin,. harikulade mües de parlak neticeler veren " 

sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul N 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih etliği yegane diş müstahıarlarından da müstağ-
mııcunu haline gelmiştir. Diş . k 

1 hıfzıssıhhasmdJ ve güzelliğin · nı 1 mıştır. 

~ -RADYOLİN 1 
lzcr::ınnnr.,,; .. ""- ======x:cx:c.,,.,.,=n 

' Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

rORKİYE - iNGil TERE iTTif AKI Vf , 
- r' 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORLUGU v, 

=== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK === 

4 AJrt 1000 Liralık .ıooo Lira 
4 • öOO 2000 .. 
4 .. 250 " 1000 

" 
<lO " 

100 " 10(•0 .. 
100 .. 50 .. )()00 .. 
120 40 il 4800 " 
160 

" 
20 .. 3200 

" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağ·ı düşmiyenler~ ikramiye çıktığı takdirde yüzcJ,. 
20 fazlasile veralt!cektir. 

Kuralar senede 4 öefa, 11 - Eylül, 1 l Birincikauun~ 
1 Mart ve l 1 Haziran tarihlerindi! çekilecektir. 

• • . • •. w 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AJECZAHANESİ 
ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUL!!.LJ 

---- ------~---------.... ..-.................... ~ ........................ . 
i j Ab~n~ v-e ilin- 1L~1LlJEi.K"SÖ.zÜlf 
i şartları GÜNDELiK ~E - ADANA • 'ı 
ı Sahip ve Başmuharriri li 
ı Senelili .. · 1400 Kr . FERiD CE LAL GÜVEN 

1 AylıRı .. . 125 • -
ı _ Umumi Neşriyat Müdürü 

ıı lıanıar için idareye MAC)O GÜÇLÜ , ıı f m Urac a_a t etm elldlr __ Basıldığı .::_~_ T~RKSO~.':_M ot~.::_Jf 
........................ +! ........................ .. 

24 Temmuz 19.J~ 

ııı-

' t<j 
u . ' ~t 
" Kaibi boz ınadan , mid e ve böbrekler' l J, 
a d ı d. d. · ' (ı, ,. yorma an ıstırap arı ın ırır. ~ fı, 

~ Liin mt rıda günde 3 <ıdet alınır. Taklitlerinden sakıoırı'ı ı ~ 
Sf hu yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. l 
e~:z~=u#::w:A*X~ b 

/~ 
~~~~~------ tıı 

ilan 
BEtlOİYE RiYASETİNDEN : 

\ 

(Odan kömlrl abaacak) / 
1 - Şehir halkı ihtiyacı için bdediy~ce yüz bin ~~o 

l kömü.ırü alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2. - Kömürün beh~r kilosunun muhammen fiatı btf 

o1up muvakkat teminatı %7,5 hesabile 375 liradır. b' 
oıı 

:!, - ihalesi Ağustosun birinci Cuma günü saat 

bele-diye encümeninde yapılacaktır. 1 
.• 116 ~ 

·4 - lstelC.liler şartnameyi görmek üzere her gurı ~1 
muh asebesine ve ihale günü muvakkat teminat ın• ı 
birf ikte l~elediye encümenine müracaat1an ilan olunur· 

. 17- 20- 24-28 13261 


