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DIALISTLIBİN ---- uyoruz . -Gerisi üçüncilde-

llBALİSTLİÖİ 
Ahrnet Şükrü Eamer 

~e~ııeı ·ı 
ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 

teaı· mı el politika sahasında 
iSiiik · · · uy ' vaıı~·etın ıcııplarına 

lıııı1111~uıı hareket rtınek manasına 
~lıp ~~Fakat bu hud_ut azıcık 
ltııı,ltka . sık sık değışen gayı i 
~de}'e ~ sıyasr va1iyellt"~den isti· 
t~-~I alkışılır ve prensipler de 

ar alt 
l\itıtı •na alırırsa, buna opor-
sı • a.dı veı ilir ki, bilhassa ide-

tlijı .. •'Ç•nenl · oqit· er t rufından takıp 
~tı,111~ • ~aman mezmumdur. 1939 
da Ru sıyıe 19~ l Haziranı arasın· 
~l."ttYa tarafından takip edilen 

1'it op' tcafistliğin hududunu aşa· 
L. Ortij · · 
~}'a _ rııstlığe varan bir poli-
~9lg A.;rıck olarak gösteı itebilir. 
1 bir k usıosurıdaıı evvel Rusya' 

~"°ttlt tflllektıf baıı~ sisteminin ha
t t Ccoı~raftarı göı üyoruz. Millet 
~ti h 'Yelıne sonradan iltihak 
~~ ll~de bu müesseseyi kuran-
.. ~ ··~..... .. ' ·-· . 
~l ltıılJellerb istıklalleı ine ve 

l h~amamlıklanna riayetk:ır, 
~ , ~r tanesini - Çekoslovak
' ı rl\nsa ıle beı aber garanti 
~th' S~ihların yalnız tahdidıı.i 
d ~or' husbütün ilgasını iltizam e· 
tltiti. t Rus hükumetinin şikayet 
~t tk b" 1 t • Fr, , ır vaziyet, ngııtı::re nın 

~'\ıs nsa nın •faşist diktottörler,. 
~~ltıtı~l\~a uysal bir siyaset takip 
·ıiir fll'~~nden ibaretlir. Böylelikle 
bıı, al'ı 'titrin haklan ayaklar al· 
-hıııd nmış çitneniyor. Litvinol'un 
~il't~rı . hu mevzu üzerinde az 

c;- 1111 dinledik? 
ltuet, U~rı bi

1

rinde, demokrat d_e~· 
'tııtı, d Usya yı, tam kendisının 
'ti bir~ktnbcri tavsiye ettiği bir 
~t. ~~ te Yapmıya davet ediyor 
~aL. 'Ya bu davete ·derhal red-la uıv • 

t, Fak ermez. Ve müzakere baş-
~rktrı at. ~u müzakere cereyan 
''lali ' ıstıhdaf edilen gayeye 
'ı ıta J.le zıt bir müzakere kapı
~ •ki ıte~ devletlerle açılır. Ve 
'4bı. Ç~şıt müzakere muvazi o
,ı_""' YU -
~"lcu rur. Nihayet, demokrat 
~tı ı:rlc mukavelenin imzalana· 
h, Oto n.nedildiki bir sırada Rus· 
~ıl rıt~r devletlere iltihak eder. 
"trj

1 
dır kı, Rusya'nın senelerden· 

dt"leu tınokrat devletleri otoriter 
llttllsi trc karşı tahrik etmesi, bir 

~ltıa~au~runda değil, kendisinin 
"illin •le anlaşmıya varmasını 
~•ıı}'a~aksadına matuf imiş. Al· 
l\ltt rıın b l f d iti ~a ile • u sene er zar ın a 
. trn,, .. anlaşınıya teş~bbüs et 
'ilttiyı •rıın ıebebi, a-arp demokra
;"iııc c anlaımak. imkanının ken· 
1-"'l'a' açık bulundurulması idi. 

""ak rı~n, böyle Almanya ile an 
~lika •mkanını açık bırakan bir 
tlıaı()1 Yı neden beQ-enmedi~i A 

• Sovyet ordaıa 
blylk zayiat 
vermektedir 

Birkaç Sovyet 
vapuru battı 

iMHA VE KA ZANÇLAR 
Sovyet • Alman ceplı<"ıı:rı<fe ha

rekat bütüıı \'Üs'ati) le devanı erli
yor . Tt"bliğleı bir\·ok rakamlar 
verert'k lıava, kara ve deııiL za-
) iatından bahsetmektedır. Almaı -

~slCer ı rn~l;a t>dıldı~ını hıldıı ı) or . 
y ırıe a) ııi tebliQ" , 14 l Sov\ d 

tankının da ıaptedildiğiııi ka) rle-

d. . Ve ) ine Alınan ıneııbııları 
1)01. . 1 

Sov\d mukaveıne.lıııin taııııımı) e 
k.ıpİmış olduğuııu ıtave dınt"h.te-

dir . t ı.. 
Bugün Leııiııgrad , ~ obs .. o~ak 
K. f "b' u··ç bölgede U) u ve ıye gı ı t 

meydan muharehel~ı i cereya~ e • 
miştir. Loııdra rad)osuna gore ' 
Simolensk cenubunda Sov) t.'~ler 
mühim bir taarruıa geçmiştır 
Bu haber her ıki tarafça da he· 

nüz ilan e<lılmiş değildir · 
Moskova : 25 (a.a.) -- S~v~ 

} et tebliği : ~4 Tem.~uz . gu~u 
P kof Smolensk ve Zıtomır ıs-or , 

1
• 

f kametlerinde çok şiddet ı mu. 
~ ebeler oldu . Cephenirı diğer 

ar · b- -k mu 
bölgelerinde hiç bır u~u • 
harebe kaydedılmemiştir . 

Smolensk istikametinde mühim 
düşman kuvvetlerinin taarru1.una 
mukavemet eden lotaatımız cep
heye yeni gelen beşinci A~man 

· ı mha piyade alayını tamamıy e ı 
etmişlerdir .Gündüzün kara kuvvet· 
terimizle işbirliği yapan ~av~ k~v
vetlerimiz düşmanın malonelı bır
liklerine ve piyadesine darbeler 
indirmiş ve tayyare me~·daııların· 
dan,düşman tayyaıelerıne karşı 
hareketlerde bulunmuştur. 23 te~
muzda Sovyet hava kuvveti~• 
hava muharebelerinde ve yer e 

-- ni bildiriyorlar. Sonra Rusya ~a· 
ku··çük d evletlerin lngiliz kapıla· 

zı , -
listlerine hizmet ettiğini ilen su-
rerek bu devletlere karşı hareke· 
te geçiyor. Halbuki lıarıta_ya b~
kıldığı zaman bu devletlerın lngıl
tere ile hiç bir temas noktası bu· 
lunmadığı derlıal göze çarpar. '"'-•ıld 19

39 paktının imzasiyle 
~rı Yiı. ~939 AQ-ustosunu takip 
h 1'liirırını aylık devir, beynelmi · 
llıuaı :tbetlerin tarihinde daima 

r~tt ltıat~ Yer i~a-al edecektir. Sov
:1rıı de ~atı bır gece içinde a~z· 
tiltttc• .tıştirerek her şeyden ln-
Cit..t· }'ı ve F • 

Meğer Rusya, bu küçük dev· 
telleri ilhak etmekle lngiltere:.ye 
karşı mudaf aa tedbiri aldığını soy
lerken, hakikatte Almanya'ya kar
t• müdafaa tedbiri atıyormuş. Ve 

22 haıiranda neşredilen Alman 
notasına bakılacak olursa, Alman• 
ya da biliyormuş. Rusy a da Al· 

cı·,..'Yorıar ransa yı mesut ad-
""htıı · lnıriltcre yıkılmadıkça 

rı rahat yüzü görmiyeceti· ( Geri8' ikinci ıayif ede ) 

• 
Bet1acı Alman 
Piyade alayı 
lmba edildi 

Almanlar fena 
bir vaziyette 

MOSKOVAYA HÜCUM 
tonilatodan mürekkep olan bu filo 
Basarabya muhaı ebeleriııde kuva
yi külliyeden ayrılan ve Karadeni· 
zin şimal limanlanna giden gemi· 
lsaA·i h ;.......,. ..... .,.. - .. -o ' • • u '"'• • o 

nı ecbur kalmıştır . 
Berlın : 25 (a a.) - Alman teb· 

liği : Bütün şark Ct' phe:sı bh) unca 
harele at cfcvam- erli} or . Her gün 
mühim mıktarda t-sir alııımaUa 
vt" haı p malt.t>mesi iğtinam olun 
maktadır. Dün gt"ce münferit tay
varelerimİ7. Mos\covayt bombar 
0

dınıan etmişlerdir . 

~ - t / z"rıin Sovııet deniz /.:of ileler ine hücum A. lar Macar aııgarc er . • • . 
:Jans · b. i l .ıt nı bildiriyor. Yukarıdaki temsılı resım 

ederek bir kaç vapur a ırc ıliı .. . 
. .1 hücumlarını gostermektedır, 

1099"'j'" g•::~YO O&ZETESNDEN t 
r'lemiştir . Bug nehri bölgesinde 
şiddetli muharebeler olmaktadır . 
22 temmuzda mevzi alan ve ken 
dini müdafaa eden düşmanı kıta
larımız mağlüp etmiştir. Düşmanın 
ıayiatı büyüktür. 12 batarya top, 
bir çok kamyon, mitralyöz , ma
kineli tüfek iğtinam ettik . 21 
Sovyet tankı tahrip edilmiş ve 
bir tank alınmıştır . Bizim zayia
tımız azdır . 

58 düşman tayyaresi ~ahrip et· 
mişlerlertlir . Bizim za} ıatımız 19 

ta} yaredir · 
23 • 24 gec<'si Alman hav~ 

akınında beş düşman tayyaresı 

düşürülmüştür · .. 
Londra : 25 (a a.) - Taymısı~ 

Alman hudut muhabirinden : Bu· 
tün vakıaları naıarı itibara atan 
bitaraf salahiyetli mütehassıslar 
Almanların başlıca ctphesi olan 
Leningrad, Moskova ve Kiy,.f cey· 
besinde akınlarını kati bir heıı· 
mete uğratamaılıkları takdirde 
} aptıkları muaııam .malzeme ~ar
fiyatını idame edemıyece\derdır. 

Sovyetlerin çekildikleri her 
yerde her feyi tahrip etmek usu· 
lü , Alman munakale yollarında 
aksaklığı gittikçe arttırmakta .v.e 

· · · t' ı kabılı· harp malzemesının ıs ıına . 
yeti azalmaktadır. Seri attşlı t~p
ların bir kaç saatte yaktı~• ?bus· 
teri nakletmek için saatler tazım· 
dır . Tankların benzin ihtiyacını 
kaışılamak üzere bir bidon ben· 
zin getirmek için ayni derecede 
benzin harcamak lazımdır : s~v
vet kuvvetleri ise bu gibı muŞ·. 
J B'l "k' nerı kilatla karıılaımıyor . ı a ıs • 
çekildikçe iaşe üslerine yaklaf· 

maktadır . 
5 Budapeşte : 25 (a.a.) - _ on 

günlerde mütemadiyen ciuındar 
d - ı kıta muharebeleri vtren uşman. . 

!arımız takip ederek ıark ıs~ıka_
ınetinde yüzlerce kilometre ılerı· 

Moskova : 25 (a.a.) - Dün gece 
de Alman hava kuvvetleri Moskova 1 
üzerine bir akın teşebbüsünde bu
lunmuştur. Düşman tayyareleri iki 
dalga halinde Moskovaya yaklaş
mağa teşebbüs etmitlerdir. f akal 
hava dafi bataryaları ve Sovyet 
avcılan düşmanı dağıtmış ve garp 
istikametinde kovmuştur. Bir düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
düşman tayyaresi müdafaayı yar· 
maya muvaftak olmuşsa da bom· 
balannı tesadüfi olarak attıktan 
sonra o da düşürülmüştür. 

Dün gece düşürülen düşman 
tayyareleri sayısı ikidir. Moskova
da iece iki alarm verilmiştir. 

Berlin : 25 ( a. a. ) - D.N.B. 
nin Öirendiğinc göre 23 temmuz· 
da Dinyester mansabında Romen 
savaş tayyarelerile Sovyet haı P 
a-emileri arasında şiddetli bir mu
harebe olmuştur. Sovyet harp ge· 
milerine Sovyet tayyareleri ref a
kat ediyord u. Her tipten ve her 

Moskova 
Düşerse 
Japonya 

Sovyetlere 
Saldıracak 

Japon-Amerikan 
Vaziyeti C:lddll 

Visi-tokyo 
JAPONLAR HIMOiÇiNIYi 
İŞGALE BASLADILAR 
Çung\dng: 25 (a.a) - Çin 

mahfilleri, Pasifi\tte Japonya ta
rafından yakında yapılacak hare· 
kete layık olduğu ehemmiyetin 
verilmesi hususunda lngiliz ve 
Amerikan hükumetlerinin nazarı 

dikkatini celbetmiştir. 
Japonlar Cenubt Hindiçiniyi 

işgal ettikten sonra Japôn ordusu 
Siyam ve Birmanya'ya doğru iler
liyerek Sinkapuru arkadan vur· 
mak istemiyecek ve Almanlar şa· 
yed Moskovayı alırlarsa Sovyet
lere de ·hücum edecektir. 

S•rnfransisko: 25 (a.a) - Ja· 
ponya Hindiçiniye taarruz. . eitiğ~ 
takdirde mütecaviz addedıleceğı 

( Geriıi üçüncü sayfada ) 

Ankara-
-==-- -=-----

Radyo 11auteai 

JAPONYA HiNDi~İNİYf 
SAlDIRIRSA . . 

Amerika ne yapacak ? 

Ruzvelt bugün 
konuşacak 

. 
VlşJ ... Tokyo anıa,. 
maıı teyld edildi 

dünkü nutku 
BF.RLlN ATEŞ PÜSKÜRÜYOR 

BUZVELTIN 
YABDAKÇILABI 
BiLMELiDiR Ki 1 .. 
Tokyonun Hidiçiniye kartı gi

rifmek üzere oldu~u hareket, gü

nün en mühim mevz.uunu teşkil 

etmekte devam ediyor . Anlatılı
yor \ci , Vişi ile Tokyo orasında 

bir anlaşma olmuş ve v;,i Japon
) aya bazı üsler vermeği karar
laştırmıştır. 

Tokyo Vişiyi taıyik etmiş ve 
bunun üzerine Vişi hükumeti mu
vakkaten Japonyaya buı üsler 
vermeyi kabul etmiftir . Vişi ile 

Japonya anlaşması hakkındaki ha
berler teeyyüd etmif bulunuyor.A-

caba Amerika ve lrıgiltere buna 
karşı ne ceµhe alacaklardır ? . 

Eğer Japonlar Hindiçiniyi is
tilaya kalkışırsa Amerikanın ala
cağı vaziyet haHında Ruzvelt 
yarın ( bugün } be) anatta bulu
nacaktır. 

Bugün Amerikadan gelen bir 
habere göre , Ruzvelt beyanatta 
bulunarak Japonyaya petrol ih· 
racının kesilmedi~ini anlatmıştır . 

Vilki Sanfransiıkoda bir nutuk 
söyliyerek, hürriyetin müdafaası· 
nın müsbet bir şey olması laum
geldiğini, Hillerin hürriyete darbe 
vurduğunu, Hitlere hesap sormak 
lüıumunu anlatmıştır. 

Bu nutuk büyük akislef uyan
dırmıştır. Bilhassa Alman matbu
atını bu nutuk pek sinirlendirmiş
tir. Alman radyosu şöyle diyor : 
< Ru7.veltin yardakçıları şunu iyi 
bilmelidir ki, Almanya ı.afer için 
kanının son damlasına kadar çar· 
pışmayı kati olarak kar arlaftırmıı· 
t\r • > 
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26 Temmuz 1941 y ANKILARDAN: 

\ Amerikadan MektUP] 

Nevyork'da 
Yaz Günleri 

Halaydan hayvan: Bonoların · satışına 
ithali yasak Adanada 

başlanıyor Bugün 

u v " ye ve 
u vav " a dair 

. < v) 

R 
adyo\arda, ga1.delerde bır ı· 
<lir bir ( V ordusu ) dur, g 

1 
diy,or. Evvelki gün yazdığıflıı 

b . . " ModeJ 
bir fıkrada un~n. ıçın b~ 
hurufilik ,. demıştıın. Gene 

11 
V den bahsedilince Osmanlıcanı 
vavlarını hatırladım. . 

.. k 'b' taoıııı~· Uçları kure gı ı stra . 
d d. ·ıııııŞı 

başları kayık biçimin e ız.1 • 

levhalar gözümün önüne gelıY0d•·. 
'd' ar ı · 

• 

r 

Birleşik Am{ rıkanın en büyük 
şehri olan Nevyorkun yalnız iki 
mevsimi vardır: Kış ve ya7 ..•. ilk
bahar karışık kış ve yaz günle-

. _, ·ı... llJ. Lialk dilinde "Hind-
'!;ırınP.nJvaı:e (» 1..l-;ı ·- -·· J-~ ···-· 

simi ki, pdt lak ve kurudur, fakat 
çok sıcak drğildir. 

Caddeler, hafif tuvaletlerle 
plajları andırır. Yeraltı şimendifer

leri nisbelen da ha st rin olduğun
dan bunlarla seyahat etmek laıif 

olrn.,k İcab ederse de fazla kala
balık, bunları boğucu bir hale ge

tirir. Vagonları:ı tavanlarına van
tilatörler konulmuştur. Büyük yel· 
dt ğirmeni kanadlarına benziyen 
vaı tilatörler başınızın üstüne ha 

mam gibi sıcak havayı savurur ve 
kanapelerde oturan kadınları, etek-

leı i yukaııya kalkmamak için fev
kalade müteyakkız bulunmağa 
mecbur eder. 

Eski ve basık evlerde fakirler, 
hiç uyuyam.ızlar. Bazan gecelerini 

yere serilmiş bir gazete veya bat
taniye üzerinde uzanarak parklar· 

da geçirirler. Belediye, müthiş sı· 

cak gecelerde halkın gecelemesi 
için parkları açık bulundurur. 

Hal ve vakti biraz yerinde o· 
!arılar, yataklarının başucuna koy
dukları vantilatörler vasıtasıyle se 
rinlemek çaresini ararlar. Daha 
zengin olanlar da Nevyork civa

rında köşkler kiralar. Bankerler 
ve diğer büyük zenginler yazlar~-

nı Long Jslandın yeşilliklerinde 
gt>çirirler ve sabahleyin hususi 

yallar veyahut otomobillerle bü 
rolarına giderler. Akşam da ayni 
ve sail ile sayfiyelerine dönerler. 

Kış aylarında yangınlar çok 
olur. Fakat itfaiye teşkilatı yaz 
aylarında da işsiz kalmazlar. Halk 
mahallelerinde çocuklara banyo 
yaparlar~ sokaktaki yangın mu,luk
larına düş tertibatını havi bir alet 
takarlar. Kız ve eıkek çocuklar 
rengareı k mayolariyle yangın 

musluğuna takılmış duş ateli altına 
gelirler ve vücutlarını seıin suya 
maruz bırakırlar. 

Bir saat sonra. itfaiyeci aletle· 
rini toplar ve ayni i~i görmek Ü· 

Vav'ın kaç tane çeşı ı " ~ Hatay ve Suriye 
hayvanlarında hastalık 

Suriye ve Halayda çata\ tır· 
naklı hayvanlar arasından ' halk 
tarafından Şap adı verilen hast~
hk çıkmış ve müstevli bir şekıl 

Hasılatı Milli Müdafaa ihtiyaçlarına karşılık tutulmak ve doluyısiyle 
urddaşlarımızı tasarrufa alıştırmak için piyasaya çıkarılan tasarruf 

y b - d n "tibaren şehrimizde de satışına başlanacaktır . Bu 
bonoların ugun e 1 

• d ı - alt ve l 5 25 100 500 ve 1000 liralık seri halın e o up uç • 1 

. 'd . .,,a\ 
Vavı abfa, vavı ıptı aıye, 

kasem v.s v.s. r· 
Vav'a dair hikayeler de ~·eııi 

dır. Vedduha'nın vavı hikayesı 

:~n~;ra , vad,elidir' . Üç ay vadeliler % 4 , altı ay va~eliler % s_. v: 
.k. y d ı·ııer de o / 6 peşin faizlidiı ler . Bu faı7.ler her turlu 

bilir misiniı ? . 1 ııı H ni genç molla, Şehı.s 8 
r· 

almıştır. 
on ı ı ay va e /o · d f ı hiç 1 vergi ve resım en~ n:ıua ~ u.p kapısında rüus imtihanı _v~rı~~I 

muş. imtihan heyetinin reısı 

p ajlaıda polisin iki mühim va
zifesi vardır: 1 - Ailelerini kay 

beden çocukları toplıyarak evleri· 

ne göndermek, 2 - Bütün banyo 
kostümlerinin kapalı olmasına dik 
kal ve nezaret etmek. Mahalli ma
kamat, erkekler için bile tek par· 
çadan ibaret olan deniz mayoları
na müsaade etmez. 

Bir kısım gençler, pazar gün· 
leriııi Stan lsland veyahut New Jer-

sey ormanlıklarında geçirir. Bura· 
lara feribotlarla gidilir. Seyyar 

muzikacılar. feribotlarda halkı eğ 

lendirirler ve dinleyenlerden para 

toplarlar. Dönüşte, ltalyan veya
hut Yunanlı kundura boyacıları. 
beş kuruş mukabilinde tozlanmış 

olan ayakkabıları boyatıp cilalar· 
lar. 

Ziraat Vt'kaletinin emriyle ve 
Hatay Vilaydi Sağhk komisyonu
nun karariyle Hata}' vilayetinden 
diğer vilayetlere ve Suriyeye ça
tal tırnaklı h1tyvanlarla maddele
rinin çıkarılması menedilmiştir . 
Bu hastalığın ha} vanlara bulaş
maması için Vilayet Saglık kvmis
yonumuı., Halaydan Adanaya ge
tirilecı k olan ·çatal tırnaklı hay
vanlarla maddelerinin sokulma
sını men'ine ve laı.ımgr\en fenııi, 
kanuııi tedabinn alınmasına karar 
vermiştir . 

YOztlcaıerımız 
dün geldi 

lskt-ndt'rundaki yüıme müsaba
kt1larıı'a iştirak eden ) üıücüleri
miz şc:hriıniı.e dönmüşlerd r . Bu 
}'Üzme ınüsc.bakalarında kaz.an· 
dıklan muvaff akiyetten dolayı 
gençlerimizi ve idarecilerimizi te~
rik eder. muvaffakiyetler temennı 
ederiz . 

Nikel •••arın 
tedavlllden kalkması 

Maliye Vekaleti eski nikel 5 
ıo ve 20 paralıkların tedavülden 
kaldırıl nasına karar vermiştir. 

Bu karara göre eski nikel pa· 
ralar önümüzdeki 942 senesi l 
sene muddetıe yalnız mal sandık-
lan ve Cumhuriyet Merkez ban
kası, olmayan yerlerde Ziraat ban
kası şubeleri tarafından alınacak

tır. 

CEYHAN VE KADiRLi 
KAYMA KA MLARINA 

ZA M YA PILDI 
Ceyhan Kaymakamı Sadi Çi· 

dal'in maaşı 60 liraya ve Kadirli 
Kaymakamı Zühtü Ôner'in maaşı 
50 liraya çıkarılmıştır . 

'Oç hırsız yakalandı 
Kuyumcular, Kayışlı, Osmani

yeye bağlı Raziyeler köylerinden 
ve diğer mıntakalardan 6 merkep 
1 çuval, 1 savan, bir takım ha-
mam havlusu. 1 helke ile birlikte 
yoğurt çaldıkları anlaşılan ve çal
dığı merkebi Ceyhan pazarında 
satarken yakalanan Ahmet Gör
gün, ve oğlu Ali ve şeriki lbra
him yakalanmışlardır. Bu hırsız
lar Adliyeye verilmişlerdir. 

TiCARET i~iH BASMA 

ALANlAR CEZA GÖRECEK 
Sümer bank yerli mallar pa 

ıarlarından kendi ihtiyaçları için 
basma alarak kar tt·mini gayesile 
başkalarına salanlaı bulunduğu 
görülmüş oldugundan bu g.biler 
hakkında kaıuır.i takıbat yapılma· 
sına başlanmıştır. Bu gibiler.ya
kalanrlı~ 1 htkd ıı d~ cezalandırıla

caklardır. 

Tarsuıta buldaJ 
mtlbayaa işleri 

iHTiKARIN M ENi lçlN 

TEDBiRLER 

Tarsus : 25 (Türksözü muhabi 
ı inden)-Vilayelçe el konma karar-
nam~ hükumlerine teb'a Tarsus ka
zasında buğday top'ama işlerhlin 

ne yolda yürümekte olduğu hak· 
kında mahallinde tedkilder yaptl
mıştır. Bu maksatla evvelki gün 

Ticart't Mıntaka müdürü bay Mi
tat Karagülle Tarsusa gelerek 

--•• -- ..,.....,.,_ ""01&1 O'-llCJCIC 111!;• 

betle aı olması müşkülat doğur. 
maktadır. 

Haber aldığımıza göre !çelin 
bazı kazalarında bau açıkgöz
ler buğdayı yüksek fiyatla sat-

makta olduğundan halkın bulgur
luk buğday tedariki güçleşm :ştir. 

ihtikarın önlenmesi hususunda 
tedbir alınması için lazım gelen 
!ere tebliğat yapılmıştır. 

Kaçak Rakı 
Çıkaranlar 

Karayusuflu köyünden Süley

man oğlu Mehmet Çağlayan ile 

Habip tarafından nehir kenarında 
kaçak rakı imal ettikleri anluşıl

dığından Jandarmalar tarafından 

suç üstünde yakalanmış ve 40 ki

lo çekilmiş rakı, 550 kilo cibre, 

4 fıçı • bir lcazan birlikte Adliye
ye sevkedilmişlerdir. 

1 
UZAKLARDAN BABEB: .................. _._._-________________________________________ ._.__-ııı~-----------

Küsutsuz güneşi tetkik-Siviller polise yardım edecek 
Güneşin halfsini müşahede ve tetkik için he

yet ilmi erbabı tam küsufu beklerler. Fakat küsuf 
her zaman olmadığından suni vasıtalarla güneşin 
tetkikine lüzum görülmüştür. Yalnız buna birçok 
maniler vardır. Bunlardan biri cüz'ü ferdlerin ini· 
kaslarıdır. Bundan kaçınmak güçtür. Çünkü iki 
bin metre irtifada cüz•ü ferdlerin inikası vardır. 
Şımdi buna çare bulunmuştur. Cüz'ü ferdler en 
zıyade sarı ziyada gözükmektedir. Bunun kırOlızı 
ziya ile filitresi kabil olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer mani de havada tozların inikasıdır. Şim 
di buna da çare bulunmı.ıştur. Aroıada kurulan 
bir dürbünün içi çam sak.Jzı ile sıvanmıştır. Giren 
tozla çam sakmna yapışarak kalmaktadır. Bu su
retle küc;ufsuz güneşin halesini tetkik ve müşahe
deye imkan hasıl olmuştur. 

* * * 

Harp dolayısiyle Almanyada zabıta memurları 
azalmış olduğundan •ivillerin zabıtaya yardım et
mesine bir emirname ile müsaade edilmiştir. Bu 
emre göre mücrimleri ve bahusus cürmü meşhud 
faillerini sivil ahali dahi takip edebilecektir. Bu 
gibi takibatta zabıta ve adliye memurlarının haiz 
bulundukları salahiyet ve masuniyeUerden siviller 
de istifade edeceklerdir. 

Hangı cinai teşebbüs ve hareketlerde siville
rin müdahalede bulunacakları ahiren • tesbit edil. 
miştir. Katil ve katil teşebbüsü ve insan kaçırmak 
gibi işlerde ve sabıkalıların her türlü yeni cinayet
lerde siviller müdahale edecekler ve lüzumu halin
de silah da kullanacaklardır. Yalnız linç etmek 
şiddetle memnudur. Zabıta memurları gibi siviller 
dahi mücrimleri sağ olarak yakalamağa son dere
cede gayret edeceklerdir. 

bir formaliteye tabı değıldır\er . 
Bonolar hamiline mahsus olup 
hazine kefildiı . Bonolar istenil
diği anda yüzde . ya~ım is.kont.o 
ile paraya kalbedılebılecektır. Bır 

laya sormı.;ş : 118 ~1 
- Oğlum Vedduha'nın 

nedir ? 

bono almak her yurddaşımıı.ın 
nıilli bir vazifesi olacağı gibi 
kendini tasarrufa alıştırmakla da 
şahsi bir kazanç temin edecektir -

idealistlerin 
reallstıııı 

( Başmakaleden artan ) 
manya'nın bildiğine vakıf olmalı· 
dır. Bununla beraber, bir Türk ga
zetesi Alman - Rus münasebetle· 
rinin samimi olaınıyacağını ima e
dinci", derhal Sovyet matbuatının 
hiddet ve şiddeti bu g~zele ~.z~.ri-
ne te\cih edildi. ldealıst gorun-
mek isteyen realist ve yahut ta op
ortünist politika, içyüzün.ün ya
bancı matbuat tarafından bıle ~e~
dana vurulmasına razı değıldır. 
Rusya gazeteleri bu yirmi ay zar· 
hnda demokrat devletle~e ve. hat-
ta onlara karşı sempatı beshye~
lere küfürler savururken, Rus hu-
kfımeti de sözde demokrat dev · 
!etlere karşı tedbirler almakla de
vam etti. Nihayet son aylar zar-
fında bir takım aykırı hareketler 
geldi : Rus hükumeti bir gün Yu
goslavya'yı, Alman~a'ya k~rşı mu
kavemete teşvik edıyor. Bır. do~_t
luk pakh imzalanıyor. E.rtesı gun 
Yujtoslav elçisi Moskova'dan ta~: 
devlet olarak ortadan kalk tığı 
bildiriliyor. Bir sürii küçük mil
letlerin mümessillerine pasaportlar 
veriliyor. Bu " sürrealist ., jestle
rin Almanya'yı hiç kandırmadığı 

22 haziran notasında görülmek
tedir. Nıhayet Almanya'nın Rus
ya'ya karşı hazırlıkları görülüyor. 
Bazı gazeteler bu hazırlıkların 

Rusya'yı istihdar etmesini bir ih
timal olarak ileri sürünce, Tass a
jansı, köpürüyor. Ve böyle bir ih
timal ima edenleri harp kundak
çılığl ile itham ediyor. Tass'a göre, 
Alman hazırlıklarının hedefi mey
danda imiş. Böyle iken Almanya 
ya dostluk paktı ile bağlı bulunan 
Rusya'yı istihdaf ettiği neden İ· 
)eri sürülüyormuş ? Rusya Alman-
ya•nın dostluğundan emin imiş, 

nasıl ki Almanya da Rusya'nın 
dostluğuna güveniyormuş. Bır kaç 
gün sonra harp başladığı zaman 
Rus hükümetinin sözcüsü, bu Tass 
ajansı tekzibinin, Almanya,yı is- 1 
kandil maksadiyle neşredildiğini 

söylemiştir. Almanya bu ajansın 

sözlerini tekzip veya teyit edecek 
ve Rusya da Berlin'deki büyük 
elçisi vasıtasiyle bir türlü elde e· 
demediği malumatı öğrenmiş ola
cak. Alman 'lar tekzıbin neşrindeki 
maksadı o kadar iyi anladılar ki 
cevap vermeğe yanaşmadılar. 

Bu realist politika, 22 haziranda 
tekrar 23 ağustos paktının imzasın
dan evvelki vaziyette geri dönmüş 
bulunuyor. Gene küçük milletlerin 
hakları ve istiklalleri, dün öldürü· 
len devletler bugön canlanıyor. 

Sürü ile tardedilen mümessilleri 

Molla cevap vermiş : 
- Vavı atıfa 1 ııııŞ• 
Reis efendi af erini bastır 

çocuğu dışarı çıkarmış. ·kteO 
Aradan bir müddet geç!ı i· 

sonra heyetten genç bir hoc• 

tiraz etmiş ' . bil jj' 
- Reis efendi, demış, O" 

saııı) 
te bir yanlışlık oldu~unu .10ş 

h ' .,,a~ rum. Çocuk Veddu anın de 
vavı iptidaiye diyecek Yer el' 

vavı atıfa drdi ; siz de kabı.ıl 
tiniz. 

Reis gülmüş : . eısi"· 
- Sen gençsin, bılın in" 

demiş onun babasını da bell ..• ~ ' . s~ 

tihan etmiş, ona da aynı rad• .. o 
sormuştum. Babası bana ,eı' 
vav var mı ? ,, diye cevap 

mişti. \''' 
Bu delikanlı hiç olmazsa. 

inkar etmiyor 1 80&3 

Bugün yapılan propaif 1-V 
ve sinir harbinde de iki ta~ıi 18"' 
bir taraf V yi tanıyor, bır 
inkar ediyor. - T. l. __/_ 

•W'·~ 
T0RKIYF. Raduosu 1 of' 

ANKARA Ra0~ 

Cumartesi 26.7.941 ;ı 
7 .30 Program ve memleket 

at ayarı ıP 
7.33 Müzık : Hafıf Parçaııır 
7 .45 AJANS haberleri ı!1 

8.00 Müzik : Hafif progra 

8.30/ 
8.45 

12.30 

13.33 

12.45 
14.00 

14.45 
15.00/ 
15.30 

18 00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.GO 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

devamı 

Evin saati ,r 
Program ve memle1'el 
at ayarı 

M.. 'k T"" k lakı~r uzı : ur çe p 

AJANS haberleri 
Müzik : Riyaseticuınbıır 
Bandosu 

Pla·ı.1aı Müzik : Türkçe 

Müzik : Dans 5, 

Program ve memleket 
at ayan 
Müzik : Karışık şark1111'oS. 
Konuşma (Memleket p 
lası) o(' 
Müzik : Radyo Caı 
kestrası 

Konuşma 

Müzik : Radyo Caı 
kestrası 
Memleket saat ayar• 
AJANS haberleri 
Müzik ; Çifte Fasıl 
RADYO GAZETESi 

or 

20.45 Müzik : Solo şarkılar ,,~ 
21.00 Zira.at Takvimi ve foP 

Mahsulleri Borsası. .ıeri 

Müzik : Dinleyici is~~self 
Konuşma (Günün e 

sürü ıle geri çağrılıyor. Bu arada ' 21 ıo 
zavallı Yugoslav elçisi Gavriloviç 21.40 
henüz yorgunluğunu almadan Tür kri) or 

22.00 Müzik : Radyo Salon kiyeden geri dönmüştür. Harp 
mesuliyeti tabii derhal lngiltere'nin 
omuzlarından alınarak A1 manya'nın 

omuzlarına yükletildi. Ve evvelki 
gün Almanya, dün de lngiltere 
ınsanlığın düşmanı iken, bugün tek· 
rar Almanya bu vaziyete düştü. 

Bu ricatıe de realistlik sezenler ı 
buliınabilir. Fakat bu arada "Bas-

ı ra'nm harap" olduğu da muhakkaktır. 
A . Şükrü ESMER 1 

kestrası ııil 
22.30 Memleket saat ayarı, 1!Jı 

fab~ • .o 
haberleri ; Esham· aorV 
Kambiyo • Nukut 

(Fiyat) O" 
23.45 Müzik : Radyo Sa100 

kestrası 

22.55/ "ııp3' 
23.00 Yarmki prollrafll vt 

nı~. 



I' 

ı· 
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llaıuakı dlyorkl: 

lM(RIKAN BOMBALARIYLE 

BERLiNi LONORAYA 

f AKINOA BENZETECEGiZ 
tt ~antiyago : 25 (a-a)- lngilte
f,~ın Amerika büyük elçisi Hali· .. 
ı,/ • D. Eyrkrot fabrikası işçi
tıı~~e :hitaben söylediği bir nu. 

" G bil - eceleri uzadığı vakit , 
ba e "ermekte olduğunuz bom
tiııtdrnan tayyareleri Bertin Üt.e
t/ iideceklerdir. Öyle ümit 
latıYorum ki, Beri inin bazı !.ısım· 

ıııın be manıarasını Londraya 
lllctecek şekilde df"ğiştireceğiz . ,, 

Almanların 
Rusya için 

niyetleri 
Raıya bir müateml•k• 

haline ııetirilecekmiı 
hl Lo~dra: 25 ta.a} - Times 
L ctesın'ı . - h . . M '01ı d n sıyası mu arrıı ı, Os· 
r:ıı811

8 
an memleketlerine dönmekte 

bkı A.tınan diplomatlarının yap· 
lltı b b ~it. 8 lltı eyanatı nakletmekte· 

~°tru u Almanlara göre, Rusya 
••ııe tda~ do~ruya Alman idare· 
tıt ı:ı. ibı bir müstemlrke olacak-

• Qll h 
10lQ al memleketi Alman kon-
~"' altında idare edecek yeni 
t(jtc: ~tali yetişinciye kadar devam 

A.ı-.:ıı • ~kranya o zaman dahi 
il hıınayesi altında kalacaktır. 

''-r, "'~dan başktt dolaşan şayi· 
~tı 

01
t 0 rt, fiddrtıi Bolş~vik aleyh

'tııl aıı Alman devlet nazırı Ro· 
1 "ttg•ı 
'~111,, n umumi karargahı Uk · 
~-- da olmak üzere, tsaret al · 

alın" k • 'ti ca Rusyanın umumı va-
~ ~e tllyin edilmesi muhtemeldir. 
~ '"lltctı R . . t' 1 Cıtaıı c osenberg'ın vazıye ı 

t~ Ykll umumi vali vazifesini 
llıı;.. ~. tc olan Frank'ın vazı yetine 
"tlluıh 1 
~ o acaktar. 

~t biı~'Y•'daki diğer mıntakalar_ 
~"Ya ••sa Moakova şimali Kaf-
~ıı~' Kafkasya umumi valisi 

I 
~~ltl ''t'in emri altında bulu

lltdır 'l" . 
~t • .._,, . . . • u 
l titi aaz.etuının sıyası m • 
'"~tt ' lrıakaıesine şu şöılerle ni · 

··~''ıncktedir: 
~tt~ların memleketleri için 
~r11 u Itri iddiasının ne kadar 

,~"'1a• 01
dutu ani aşılıyor . . Hitler • 

"llct'~ı &arbe karşı ikinci bir 
tljllt ~' olarak kullanmak üzere .. c . 

I " Çırrnek an.u~undadır. ,. 

•-:O'llova dtterae 
llJa BovyeUere 
laldıracak 

(llitin . 
'kk cı sayfadan artan) 
r 111da 
d..lıt /\ Vcıs•in beyanatı üze 
1~ ltıtt'I 
ltı· lalı 1

•&).a gelmekte olan 40 
~ 'il '4;ı:ı Amerikan vapuru sahil· 

\ ~Olt atında durmuşlardır. 
ı 1tı ~o.: 25 (a .a.) - Hariciye 
~~ti ltalrıır,ı Toyoda bugün se

\ 'ı 3s bu1 etmiştir . Domei A-
1,ıı11 devlet mümessilinin ka 

llıtlt~Ccl~ 11 ~lr bulunduğunu bil· 
""-~ Ult it • 

~t }'o • 25 '- ı Q • (a.a.) - Hariciye 
~ 8tvc1ı.·1· ~- 111 d 1 ın ve bütün kabi-
' t. tın-
~ "'aiıt uı.ahereti oldu~u hal-
L;_ .. ı ~ c~c ile Amerikanın ce
" '••filtt 1 .• th. ()lan eıu Japonya aley 
~tıı· har"ketlerine büvük 

Akdenizde 
- Mühim bir -

Muharebe 
/NGILIZLERIN BiR 

TORPiDOSU BATTI 
Londra : · 25 (a a) - Akdeniz. 

de bir lngiliı deniz kafilesine 
düşman tayyareleı i hücum etmiş
tir. Bu vapur hasara uğramıştır . 
Bir çok düşman tayyaresi düşü· 
rülmüştür. Pierlet torpido muh
ribinin de battığı bildirilmekte
dir. Bu hususta hrnüı. tam rapor
lar gelmemiştir. 

lranda Alman 
Teknisyenleri 

AMERİKADA DENİZ 
iNSAATI GENiSliYOR 
Novyork: 25 (a.a) - Kalifor

niyada Ford tezgahlarında İngil
tere hesabına inşa edilecek 30 
Şilepin 15 ağustosta denize indi 
rilecekleri tahmin edilmektedir. 
Bu suretle bu vapurlar te1.gaha 
bindirildiklerinden 4 ay sonra de
nize indirilmiş bulunacaklardır. 

Hal"" denize indirilmeğe amade 
ıiç tekne daha vardır. Poıtlandda
ki teıgahlarda da bu vapurlara 
benzer 30 şilep inşa edilmektedir. 

Bolivya meselesi 
ve Almanlar 

Berlin: 25 (a a) - Yarırt'smi 

bir menbadan bildirili) or: Alman
yanın Bolivyadaki elçisinin Boliv
yanın Berlindeki hava ateşesile 

birlikte çalıştıkları hakkındaki ha 
berter burada cidden şüpheli gö · 
rülmektedir. Teknik bakımdan 

böyle ihtimalin mümkün olmadığı 
aşikardır. 

Cenubi Amt'rikadaki harekete 
başka sebeplerin amil olduğu hu
ıuııunda kanaat mevcut olmakta 
ve Cenubi Amerikada yeniden üç 
hükumet darbt'si yapılacağı 

hakkında Genemi Mareşal tarafın

dan } apılan ,beyanat hatıı latıl
maktadır. 

Londı a : 25 ( a.a. ) - Bri
tanya makamları, fran'daki Alır.an 
teknisyeni adedinin gittikçe arttı· 
ğını bildiren raporları nazarı itiba· 
re alarak bunun memleket emni
yeti için arzetti~ tehlikeye lran 
hükumetinin dikkatini çekmişler
dir. Irak zorluklarının memnuniye· 
ti mucip bir şekilde halli Suriye 
muharebesinin nihayet bulması 
lran hükumetine önümüzdeki me
seleleri birkaç ay evvelkinden 
çok daha müsait şartlar altında 
karşılamak imkanını vermektedir. 

8. Edenin din 
-Japonya için-

il Al YAN OROUlARI 6[NEl 

ı KURMAYININ SAlAHIYETIERi 
J&pblJ beyanat 
Londra : 25 (a .a)- B. Eden 

bugün avam kamarasında şu be
yanatta bulunmuşhu ::-"Japon
ya hükumeti Vişi hükumetinden 
ı ıa .. ~Ji~; .. ~ J"' ı .. """'"" """' ,.h ... uı' u:.u.;.• 

ri istemiştir. Her ne kadar bu 
hususi hak~ mda iki hükumet aru· 
sında anlaşma yapıldığı resmen 
ilin edilmişsede hadisenin haki
ht oldugu an'aşılıyor. Japonya · 
nın Vişiyi tazaik ettiği inkar edi
lemez, Vişi'nin bu hazin vaziye!i 
mihverle yaptığı işbirliğiniu netı
cesi hnkkında bir misaldir. Viş'nin 
haysiyetinin ne kadar küçülriüğü · 
nii tahmin etmek kolaydır. lngil· 
tere bu vaziyeti kendisinin uzak 
şarktaki menfaatlerini tehdid ola
rak kabul etmektedir. 

Veyveı yüında 
atoıkovaya geu,or 

Ankara : 25 (Radyo gazete
sinden)-Veyvel bugünlerde Soy
yet • lngiliz askeri işbirliğini .gö· 
rüşmek üzere Moskovaya gıde

cektir. 

Atlantll• çıkan 
Alman gemisi 

Ankara : 25 ( Radyo gazete· 
sinden ) - Alman gemilerinden 
Şarnhorııtun denize açılarak Fra~. 
11z şimaligarbi sahillerine geldığı 

1 
Londradan bildirilmektedir. 

Bu gemiyi lrıgiliılerin takip et· 
tiklerin\ ve hav& kuvvetlerinin tam 
isabetler kaydettikleri de bildiril
mektedir. Eğer bu gemi Atlantiğe 
açılırsa lngiliz gemi 1.ayiatının bu 
ay artması beklenebilir . 

Ellaatlr - Pıra 
Savaıı balladı 

Uma : 25 (A. A.) - Peru Ha
riciye nezareti tarafından bugün 
neşredilen bir tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

Dün sabah Arguas· Verdes. 

Roma: 26 (a .a} - ltalyan ka
nunlarını neşreden bültenin dünkü 
nushasında İtalyan orduları Genel 
Kurmayının vaıiyetini sarahetle 
lci) ııı CUC:ll Ull atar ar ÇIKDıtfUr. 
Buna görf', Genel Kurmay Bat· 
kanı Başkumandanlık vaziff'sini 

görecek ve üç ordunun sevk ida· 
resi ile mrşgul olacak ve Duçeye 
karşı mesut bulunacaktır. Her üç 

ordunun da Kurmay l:iaşkanları 
Genel Kurmay Başkanı emrinde 
olacaktır . Genel Kurmay Başkanı 
Milıi Müdafaa komitesinin tabii 

aı.asıdır. 

Vlşl • atoıkova 
siyasi mlnaıebatı 
Vişi : 25 (a.a.) - Fransanın 

Moslcovadaki büyük elçisi Bay 
Bergeı y büyük elçilik memurl~
riyle birlikte bugün Sovyet • Turk 
hududuna varmış bulunacaktır 

Söylendiğine göre • Sovyetl~r. 
hükumetinin Vişideki büyük elçısı 
Bay Buganolof da hemen henıc.n 
ayni ı.amanda Türkiyeye gelmıŞ 
olacaktır. 

MllU 'elin 
Artvlne illi 
teırıu gtlnl 

Artvin : 25 (A. A.) - A_rt· 
vinliler Milli Şef lnönü'nün Ar~vı~~ 
ayak basışları yıldönümü buyu 

törenle kutlanmıştır· 

aıller aııeıerlD• 
yardım için 
(Birinci sayfadan artan) 

4 _ Askere giden kimse t~· 
rafından ötedenberi bunların y~
yecek ve sair ihtiyaçlarının temın 
edilmekte olması . 

L 1Yct J 

t~a11() Vermektedir. ı 
t~ 1 bi: : 25 (a . a.) - Gayri 

Pactos ve ~atakpalo Peru hudut 
karakolları önünde başlıyan mu· 
harebeler bütün gün devam etmiş· 
tir. Çarpışmalar bilhssa Arguas· 
Verde& mıntakasiyle Las Palmas 

5 _ Ne kendilerinin ve ne 

de askere gidenlerin servet ve 
gelirlerinin bulunmaması· 

~t t, J,PQ ltıcnbadan öğrenildiğine 1 

h.. ~it , nlar Hindiçinideki hava 
~~ l.lalcr· · · 
~' ()illa •nı ış1ral etmekte ve 
~ ~~ k~rmaktadırlar. Muh· 

hp.ı •tgat filen 29 Tem
acaktır. 

bölgeainde şiddetli olmuştur· . . 
Ekuvatör kıtalan tardedılmış 

ve bunların top mevzileri Per~ kı
talan tarafından tahrip edilmiştir· 

Layihad 8 asker ailelerine ya_r· 
dım mevzuu ' bunların ne şekıl · 
de yapılacağı , kimlerden v~ ~an 

. saılar dairesinde tahsılatta 
gı e 1 rf 
bulunulacağı hakkında mu ıte ı 
hükümler vardır. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATJ 
CiNSi Enaz En çok 

K. S. K. S. 

Koıa \---. 
' Klevland Ç. 

Klevland 1 
Klevland il 
M.Parlağı - - 007>0 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapıma_lı _ ==.1 
Y. Çiğidi -J_00,00 
K. Çiğidi 0,00 
susanı -- ---' Efoğ-day yerli 5,16 7,75 
Arpa S,i3- 5,7S 1 

Yulaf _ 6,37- 6,50 

25 - 7 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız ~ 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin} İngiliz 5.24 
(ı5öiar} Amerikan 132]0. 

ı,ozın yıldlnlml · 
mlnaıebetlyle 

( Birinci sayfadan artan ) 
Bu bir temeldir, çünkü istik 

balin asırları içinde kurmakta az 
minde bulunduğumuz kudretli 
Türk abidelerini sağlam ve bü) ük 
Türk varlı~ını ancak böyle bir 
temele dayanarak kurabiliriz.. 

O bir mtşaledir : Çünkü ilmi, 
askeri, si} asi: içtimai ve iktisadi 
hareketlerimizi müsbet yolda ve 
daima ileri istikamette nesilleri 
tenvir edecektir. Eminim ki, Türk 
nt>silleri bu mt>şale) i elden ele 
ebediyete götüreceklerdir,, 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
de ihtisaslarını şöyle ifade et 
miştir: 

"Ancak milli savaşlaıın sonun
da varılabilır bir barış veııikası 
olarak tarihimize ve tarihe şe ref· 
le geçen Loıan antlaşması her 

't • .T • 

yanlara gönOllerde minnet ve 
şükran duygulan uyandırabilir. 

Medeniyet alemi içinde Türkleıe 
ve bugünkü Türk Cumhuriyetıne 
düşen büyük sulh vaı.ife8i Lozan 
anlaşmasının açtığı imkanlardan 
doğuyor. Bunun için de Loı.an 
antlaşması Türklerin gözünde ol
duğu kadar bizden bafka millet · 
!erin nazarlarında da hususi bir 
önem taşımaktadır. Bugün lstın
bul üniversitesinin selonunda )"BŞ· 
tı ve genç hepimize hal, hatta 
istikbal olan yakın bir maziye 
sevgi ile ve alaka ile tekrar bak· 
tırdığı için doğru ve güzel ko
nuşan arkadaşlarıma müteşekki
ıim. Hatırlamak hatırlatmanın 
ılk şartıdır. Bilhassa gençlerimizin 
bu hakikati heyecanla duymuş 
olmalarını görmek bugün ve ya
rın için büyük bir emniyet men

baı oluyor,. 

i LAN 
ATLI SPOR KULOBONDEN: 

Kulübümüı esas nizamnamesi· 
nin 18 inci maddesine tevfikan :ı 
Ağustos 941 tarihine rastlayan 
cumartesi günü saat 17 de Halk 
Evinde yapılacak umumi ve fev
kalade .toplantıya sayın azal;ırın 

teşrifini rece ederiz. 

-RUZNAME-
1- idare Hey'eti namına bir 

senelik faaliyet raporu. 
2- Kulüp hesaplarının ted.

kik ve tasvibi ve idare hey'etirıin 
ibrası. 

3- Y f'ni idare hey'eti se
çimi. 

4- Vilayetçe tadili talebedi
leıı baıı maddelerin nizamname-
ye derci, 13289 

ilan 
iNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASI MÜDÜRlüGONDEN 

Fabrikamızda yaphnlacak sandıkhane binası 26-7-941 ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.92 lira· 
dır, Bu işe ait keşif , şartname , ve projeleri görmek iste
yenler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

EksiJşmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 
veznesine yatırmaları şarttır. 

ihale 7-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fabrikasında 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

26-30-3-7 13290 

İLAN 

S[YHAN P. T. T. MÜOÜRlOGONOEN: 
- Kamyonetle yapılacak, Adana posta merkezi ile Ada-

nayeni istasyon arası posta nakliyesi 7 8 941 Perşembe günü 
1 
saat 11 de Seyhan P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma.Eksiltme 

1 

Komisyonunda ihale edilmek üzere 21 /7 941 tarihinden itiba
ren on beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira 
ve muvakkat teminatı (180) liradır. 

3 -- Bu baptaki şartnarııeler her gün-mesai dahilinde -
Müdürlük kalem şefliğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 
makbuzları. şartnamede aranılan evrak ve veiaik ile birlikte 
birinci maddede yazı'ı komisyona müracaatları. 

22- 26-30-3 ] 3:!75 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral lleıapları 

1941 
İkramlve alAnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiuato•, 3 /Jıinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İllramlyelerı 
1 Adet '.lOOO Liralık 2,000 Lira 

3 ) 1000 > 3,000 > 

2 ) 750 > 1,500 , 
4 > 500 > 2,000 ) 

8 ) 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Bank••m• para yatırmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

deneml• olursunuz 

Bitin Atrdarm paazeldrldlr. ft 

Beyhude ıstırap:~çekmeyiniz ! 
BiR TIK KAŞE = 
NEVROZİN : 

Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-

rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

1 
.. , ...................... . 

NEVROZiN'ueclH EDIHIZ Nlbetçl eczane 

TOROS ECZANESİ 
Yeni Cami Yanında 

lcahmda Gr1nde 3 Kaıe Alına6ilir. 



Sayfa 4 TGRKSôZO 

• 

PHI LI P S 
K agnak Makineleri 
AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ iSlEM(, UZUN ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal t e knik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 42 - TEl6RAf : REMO ADANA - TElEFON : 110 

• 
1 
N B~ ~~CUNUNUN YARATTIGI SIHHAT1 

CAZiBE VE 60ZEllİKTİR l . . .. ' 

"Radyolin., harikulade mües· de parlak neticeler vere~ 

"Radyoliı;ı,, s~zi terkib~ ~eçhul 

ve birkaç m~sli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ· 

· sir ter.~ibi, ~aima tazeliği ile 
· temayuz etmış ve onbinlerce 

M 

" N 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve g~zelliğin· ni kılmıştır. N . " 

a RADYOLIN ! 
. !u=••auux••u• -- n 

- .IEE .IEE -.IEE * * * * * #:XC * * li 
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - İN6İl TERE İTTİFAKI VE 

BOYOK BRİTANYA İMPARATORlUGU 
:=::= YAZAN:==:: MÜMTAZ FAiK FENiK ==== 

4 Adet 1000 
4 • 500. 
4 .. 2.50 

40 
" ıoo 

il 

100 .. 50 
.. 

120 
" 40 

160 
" 20 

" 

" 
" .. . 

. DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sen,e i9inde SU 
lıradan aş"ğı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı taJcdtrde yüzde 
20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 E J A ı 
1 - Y u,., l 1 Birincikanun, 1 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekiiecekf ir. 

i~;;;.~;:;; .... ;~,;~;:_~;ü~if 
!~~ ··~"tları ~ıl.>NDELlK GAlilE. AD~NA 1 
,. - 1 

Sen~ili ... 1400 Kr So</ı.ip ve Başmuharriri :ı 
I Aylıtı . . . 125 • . FERtD CELAL OOVEN 

- Umu.mi Ne§ı igat MüdüriJ i 
llınıar için idareye MACiD 00ÇL0 ı 

/fi mür acaat etmelldlr Basıldığr y~ er: f(;;SOZO Matbaası . lıı 
........ " •• ~ .................. ~! ..... ~ttr .. :;..ıl 

26 Temmuz 1941 -

~ Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 

~ yormada n ıstırapları dindirir. " 
N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının•ı 

: her yer?e pullu kutularını ısrarla isteyinız. 
•2™uuu~~~=uuxu~~uux=:::~~ 

ilan 

BElEOİYE RIYASETİNO[N: 
(Odan klmlrl abnacak) / 

· ı - Şehir halkı ihtiyacı için belediyece yüz bin kil0 ~ 
kömiirü alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

1'1' 
2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiah beş 

olup muvakkat teminatı %7,5 hesabile 375 liradır. ./ 

3 - İhalesi Ağustosun birinci Cuma günü saat ofl 

beleııl~ encümeninde yapılacaktır. ~ 

4 - istekliler şartnameyi görmek üzere her gün , 

muhasebesine ve ihale günü muvakkat teminat makb 

birlikıte rbe!ediye encümenine müracaatları ilan olunur . 
17-20-24-28 13261 


