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Abnanlar Rusyada muvaffak ola
mazlarsa lngiltereye kar§ı da har
bi yüzde yüz kaybetmiş olacak
larım biliyorlar •.• 

$EVKET BİLGl. l 

Avrupa hududumuzda 
/tal yan askerleri ? 

Pireden getiril
mek istenilen 
fırka da karışık-
lıklar çıkmış 

Sovyet istihbarat büro· 
sunun verdiği şayanı Lcningrnd . l\lo kovn ve Kiye( istika-

bıetlc.rindc. diinva askerlik tarihinin en d•fıJıat haberler-
nınnu.am mc ·d~n muharebeleri yapıl- MoSkova, 17 (A.A) - Sovyet istih-
maktndır. bnrat bürosu bild:riyor : 

Görünü ·e güre, Ahnanlnnn hatti'ı İn- Pirede bulunmakta olup Tiirkiye hu· 
giltcrc harbındnn fnzln ehemmiyet ver- duduna sevkedilcn bir itnlyan fırkasına 
dikleri bu ınuhnrchclcr, bilhassa Şark mensup askerler büyük karışıklıklar 
hudutlnrında, bngünkii dev ciisscli dev- ı;:ıkarmdnrdır. Türkiye hududuna ~V· 

t erine '8altıktnn ve Knrndcnizdcn ki ımıknrrer diğer italyım ciizüfam)an 
~aıftamen kovulmuş. kolu kanadı kırıl- arasında dn buna benzer karışıklıklar 
JµIŞ 40 - 50 milyonluk fakir. itciz bir ~ıkınıştır. 

u ·n bır~nyı, Cern!enlerle Sln~·lnr Bulgarlar '!'ürlı dostlulı• 
ıırasmdn tnrihın en knt'ı hes:m tasfıye- • 
sini ·npmayı i tihdıU etmektedir. farını tefırar ed yorlar .. 

lnlfım.~ur ~ Ahnnnlnr dalıa gc~n Sofyo, 17 (A.A) - Bulgar ajansı bil-
rpt o 1 ır n ..akdi J'!• diriyor : B z.ı ecne aj n r.ın Tür 

aa koymn 'lnrdı. Carlık ordulannn m- hududunda Bulgnr tnhş:idntına dnir vcr
ii 01üm darbesini indinnis olmalannn dikleri hnberJcr tclalp cdilmeğe bile 

ınğmen müttefiklerin Cnrp cephesinde değmez.. 
mnflcrnne mukavcmetlerinde devamı • SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Almanlar ilerledik .. 
/erini söylüyorlar 

lmanlarSmo
le k şehrini 
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al ettile • 1 
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rnan ar balıılır a 
ııs arın ricaıı firaJf 
halini afı31orntll.$

Bcrtin. 17 (A.A) - D. N. B. A1ansı 
tarnfından '\'erilen bir habere göre Smo
Jensk şehri Alman kıtalarımn elinde bu
lunmaktadır. 

ALMAN iSTiKŞAFLARI VE 
GÜRÜSl,ERi 
Bcrlin, 17 (A.A) - Alman keşif tay

yareleri Sovyet topraklan iceıilerinde 
yaptıkları U<:uşlar esnasında Sovyet or
dularının ricatinin gittikçe karma kan
$lk bir firar haline inkilap ettiğini tes
bit etmişlerdir. 

Bozgun hı:.ılindc çek!len Rus kıtalnn 
kilcük müfrezelere bölünmüş oldukları 
halde umum} bir karışıklık mallZllrnst 
içinde sarka doi:ıru kaçmaktadırlar. 

D. N. B. Ainnsının verdij!i haberlere 
göre ricat halinde bulunan Sovyet or
dularından artık muntnz.am bir harp ha
reketi beklenemez. Bugün bulunduğu 
vaziyet dahilinde bu kıtaların Alman 
hücumlarına ancak kısmen mukavemet 
cdcbilecc~i görülmektedir. .....,. _ -

talyan resmi tebH/11 
Roma, 17 (A.A) -1talyan tebli~i : 16 

temmuzda tayyarelerimiz Maltayı bom
bardıman etmişlerdir. Sim:lli Afrikadn 
keşif müfrezeleri :püskürtülmüş ve tav
yare filolarımız muhtelif düsman hava 
• lorini bomb fomı ardır. :M rsa {: • 
ruh nçıklnnnda tnyynrclerimiz bir dils
mnn vnourunu batımuslnrdır. Düşman 
tayynrcJcri Bingazi ve Trablusgnrbc hU
cum etmişlerdir. Hasar azdır. Brest Litovsk muahcdcsiy)c iktifa etme· 

lerlni mucip olmuştu. 
Şimdi Almnnyn, 1917 2ünlerile mu

kayese edilemiyecck kadar ~erbeı.1 bn· 
lunnyor. 

................. ,~,..<.~~ 

lngilizler dün Halep 
Garptc Fransanm (elik pençe<;;İ artık 

mevcut değildir. 
Japonya 'Ve İtalya karardh deiiştirc- şehrini işgal ettiler 

rek Almanynnın müttefiki olnmslardsr.. ~, _______ _ 

Avrupa kıfnsı hnsfnn ha a Almnn or- Suriyedefd İtalyan miit aeJıe Jae~etı Antalıya· 
'fularının i gali altındadır. A • 

Fmfo olark Sovyctler Birlij!fanin 1939 dan nHartıya hareflet etfL 
fustosundnn tecavüze ui:>Tndığı dakika- Antakya 17 (A.A) - İngiliz kıtalan Antakya 17 (A.A) _ Suriycden bir 
ya kadar takip ettiği hodı?am emperyn- bugUn saat 13 te halkın coşkun tezahU- kaç gun·· evvel gelen İtalyan mütareke 
Dst siynsct Almam.•nmn ckınc~ne yal! ratı arasında Halep şehrine ginnişler-
siirmü tür. Filhnkikn Sovyctlcr Birliği. dir. İngiliz kıtaları beraberlerinde yüz. heyeti bugün Toros ebpresile Ankarn-
Fransaya karşı mücndclesinde Alman- lerce kamyon erzak getirmişlerdir. ya geçmiştir. 
Jayı serbest bırakmakla bn~· Bitlerin ~~~~~~:::><:::.<::><::><::><::::...c:::::::...;;:::,-<::::>~·<::>~<:>oc::>-~:::><~::><::::><:::.<::><::><::~~" 

Fransa harbını en şaynnı hayret şartlar Tasarruf bonoları piyasaya c. ıkarıldı 
i(inde kn7.nnmasmı temin etmekle kal-
mamı tır. Ayni ı.anuında üc; haftadan 
ileri ınnruz kaldıh fclnketi de biıznt 
lıazırlanustır. Surnsı muhakkaktır ki 
Berlinin ilk siirpriz darbeırini teşkil 
eden Alnımı - Ru paktı yapılmış olına
ı;nydı, simdi lıfidi derin ezici tazyiki al
tında hir emri vaki olnn İn.,.iltere ''e 
Sovyetıcr birlii,-i nrnsmdaki ittifak hu 
lradar :rec; knlınnsnydı harp belki hic ol-
ıvncak. Avrupa bu müthiş likibete 

t.eiki hic iirüklenmiyccekti. Sov~·et 
"cJcvlet adamları hatalı bir :yola c;ap~k
la miiteca\'İzi harbe Udeta tc.c;vik etnus
lerdir. Alman diplomasisi. Alman si!a~
larının ıafcrini temin için, Kremlmın 
ınnctinden cok parlak bir şekilde isti
rnde etmiştir. O alelacaip dostluk sem· 
fonisinin mhndı~ı ~ünlerde hll tecavii· 

Vatan müdafaası ted
birlerini vaktinde almak 
yolunda bir adım daha 

rasar,.af bonosu almalı vatandaşlar ı~n 11em 
nıemleJıet, hem Jıendi menfaatleri balıımından 

haflilıi 1Jlr vazifedir .. 
sün zemini hnzırlannuc; olduğunu iddia Ankara, 17 (A.A) - Maliye vekili B. 
etmek ycrsi'l. deJ:ildir. Zira Almanya en Fuat Ağralı Millt Müdafaa ihtiyaçları 
•ü,,ük dli manını hu snvede hakiki dost- için çıkarılacak tasarruf bonolarına ait 
lar~ndan ayırmıştır. • kanun tatbikatından olnrak bonoların 

Bu hakikntin tnvnzzuh etmemi~ ta- satışa çıkanlması dolayısiyle Anadolu 
Tnfı kalmamı tır. Ajansına yaptığı beyanatta halkımızın 

Almanlarla beraber harp eden lif acar ordusundan bir kıta istiTahat halinde 
~~-~ 

Ruslara göre vaziget · oka vemet şiddetli 

"Berlin'' de R.us- 1 ~.,,uhtelif istika
ların ek. (etiıı metlerde şid
döv .. stüR-ünü 

bildiri11or 
~ 

LENINGRAOA DOCRU ILER· 
LEIJIKLERI 1 DE 

SOYLÜYORLAR ----

det i muhare
beler oluvor 

RO ANYA ORDUSUNDAN 
S1VYETLERE iLTiCA 

EDENLER VAR 
turih, 17 (A.A) - Noye Zuhrer Zay- Moskova 17 (A.A) - Sovyet istihba· 

tung gnı.efesinin Ilerlin muhabirine gö- rnt bürosu bidiriyor: 16 Tcmmuzdn Ps
ıe Alnınnlann Sovyetlerin şiddetli mu· kof, Smolcnsk, Bobruisk ve Novograd 
knvcmet ve nmknbil hlicnmlariyle kar- ve Vinsk istikamet.inde bütün gün şid
şıb tıkln.rı Berlindc kaimi edilmckicdir. detli muharebeler olmuştur. Ayni gün-

I.ENiNGRADA DOliBU de hava kuvvetlerimiz düşmanın motör
Berlın, 17 (A.A) - Bolşeviklerin lü cüz.ütnmlanna şiddetli darbeler in

Pskofun şarkında 15 temmuzda ricnt dirmişler ve diişman hava meydanlnrın-
crlrcn ver k eri mulmrebc D. N. B. iblti tayynrcl re hllcnm ettikleri gıöı 

ainnsının Ö~'l"Cndiğinc göre Almnn taki- askeri tnhşidntını da bombardırnmı et. 
binden kurtulmak istiyen Sovyct kıtala- mi§lerdir. 
nnın hüçumlarınn devam eden Almnn • SONU 3 ÜNCÜ SAHİFmE • 
Jofulnrivle k('udileri arasında mümkün ~~ 

oldu~'U kadar büyilk bit mesafe tesis et- Japon yada yeni va
mci{e çnlı.ştıkJarını gösterir. 

Bu maksatla Sovyet kwnanclmılığı ge- zi yet ve Amerika 
rilerdeki kuvvetli dümdar teşekkülleri-
ni kuUanmakta ve Sovvet :ıimamdarla
n hic şUphcsiz bu dUmdarlan feda ede
rek diğer kuvvetlerini tekrar harp ede
cek şekilde veniden tencıik gavesini ta-

- SONU 3 '()Net) SAHİFtlJE • 
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Rusvada kat'i 
netice için mu
azzam bir mu
harebe başladı 
Karıdıfllı t mDyon in· 
san ~arpqıyor, Alman· 
lar mühim mauaffalıı· 

Yetler elde edelrileeeğiz 

---o---

Yeni lıabineyl teJırar 
esfli liaşveJıil Pren~ 
Konoye teşJıiJ etti. 

Vaşington, 17 (A.A) -Daha mufassal 
malQmata intizaren hariciye neznreti 
Japon kabinesinin istifası hakkında mü
trufilı yürütmekten imtina etmektedir. 
Hariciye mUstcşan B. Sumner Vels he
nilz bu hususta resmi bir haber almadı
ğım gazetecilere söylemiştir. Bazı yük
sek memurlann z.ıınnettiğine glire iş 
adamln.nndan ve muhafazakarlardan 
mürekkep bir grup ordunun kontrolü 
altında · bulunnn kabineyi istifaya mec
bur etmiştir. $ayet hakikat bu mcrkez-

diyorlar.. de ise kabinenin istifasından doğacak 
Berlin, 17 (A.A) - Alınan başkuman- neticeler Amerikan - Jap0n münnscbct
danlığının tebliği : Sovyet 2.imamdarla- Jeri bakımından ehemmiyetli addedil
n son ihtiyaUanna müracaatle 'Alman mek gerektir. Vaşingtonda söylendiğine 
ordularının ve müttefik kıtalann ileri göre Ruzvelt böyle bir ihtimali gözö
hareketini durdurmağa c;;alışıyorlar. nünde bulundurarak son haftalar ic;;inde 

Sark cephesinde kat'i netice kazan- Japonya ile münasebetleri kesmemek is
.c"!nk için muaz7.."lm bir muharebe başla- temiştir. Jopon mahfilleri Arnerikaya 
mı~tır. Sfmdiye kadnr şiddet ve 87.amet • SONU 3 'ONCÜ SA IDFEDE -
itibariyle misli görülmemiş olan bu :mu-~ ~ ,,,,_.,. ~~ 

Joponyada kabine 
bu/ıranı hallolundu 

• vase 

. --<>-

j 

Japonyanın d ha dos a
ne ir v z· et aJa'bilece· 

ği de düşünülüyor. 
Tokyo, 17 (AA) - Resmi tebliğ: 

f mpnrntor ve jmparntoriçe Hayama 
sayfiycsindcn Tokyoya dönmüşlerdir. 
1mparntor bu nkşnm baıvckil prens Ko
noyc:vi kabul etmişti;-. Mülakatı müte-
nkip Konoye istişıuclerde bulunmuşur. 

• SONU 4 'ONC'O SAHiFEDE • 

Prcru Konoyenin bir karikatürii. 

Pasifikte ve Şarki 
As yada harp mı ? 

.Japonların ka
rada, denizde 
harekete 2'eç· 
mesi muhtemel 

---0-

llzafl şarlıta vaziyetin 
aydınlanması l;in bir 

lıaç gün belllenıeJı ıazan 
Singapur, 17 (A.A) - Söylendiğine 

göre Japonların Hindiçiniyi işgal etmek 
tnsnvvurunda olduklan haberi karşısın
da • lnlceynlılar dünyawn bu kısmında 
statükoyu ihlülc matuf her tedbire knr
şı koymnğa karar vermişlerdir. 
ŞARKI ASYADA HARBE DOlaRU 
Va,..<tlngton, 17 (R. G.) - Japonya 

şarki Çinin kara sulnnna ticaret gemi .. 
}erinin gİrmelerini menetmiş ve ihtiyat
ları ~ağımuştır. ;E3nz.ı limanlar gemilere 
kapatılmıştır. Gelen haberlerden şu ne
ticevl çıknrmak mümkündür. 

Alman - Rus harbmdan istifade ede
rek Japonya gerek Pasifikte ve gerek 
karada Rusyaya karşı doğrudan doğru• 
ya bir harekete geçıneği belki dilşilnil• 
yordur. Bu ihtimnl yeni kabinenin ka
rakterinde de mevcuttur. Berlindeki ka-
naat ayni merkezdedir. 

1 • SONU 3 'ÜNCÜ SAH FEDE -

Alrnnn - Rus lıarbı yiiz milyonlarca 1 icap ettiği zaman memleket hizmetinde 
in anın muknddernhnı ilı?ilendirmekte- her türlü fodak5rlık ve feragati göster
dir. Ru ~iic:ı~clc ııc şekilde inkişaf mektcn çekinmediğini işan!t ederek de

harebeye iki taraftan 9 milyon asker iş- ~~~t==;;=;=~====~~=:!:!~:==~=========~==~=::;==::z:~ 
• lir.ık etmektedir. Bu muhnrebede mil

hiın muvaffakıyetler elde edileceği an
Jaş:ı lrnaktndır. ~ae~c e~ '!1 du,?Yn tn~ihinin en azametli rniştir ki : 

ne~ıcclcrmı .doJ!?racnı.'llldnn. asla şiiplıe - TasatTuf bonoları memleket hizmc
edılcmez. llı~. ~~r 1.nm~n .. hı~ b!r yerde tini fednkfırlık ve feragat ile değil, hal
lm derece huluk ve ıddıalı hır snvn kın şahsi istifadesiyle temin ve telif eden 
ynpılnıamıştır. müstesna tedbirler arasındadır. Bu iti-

300 Alman (ırkasm~n yıldırım. darbe- barla tasarruf sahiplerine en emin ve en 
)erine karsı 8 • ıo. mılyonluk hır .~lls sağlnm bir kat- temin eden bonoların 
ordusu nnudnne hır mukavemet goste· ı:~k büyük bir rnğbet göreceğine emi
l'erek Estonyanm, Beyaz Rusyanm, Uk- nım .. 
rnnynnın istilfısma mani olmnğa ralış· Maliye vekili beyanatına devam ede-
lnnktadır. . rek bir çok devletlerin bugün harp ha-
d Alnın~lnr Kızılordunun inhilal halın- lindc bulunmasının hnrp haricinde ka-

e odl~ıı~~n~ı, Stalin hattının parça par- lan devletlerin iktısadi vaziv~tleri Uze- t 
(a c ıldı~ını iddia ediyorlar. rinde tesir.ler yapmaktan h~li kalmadı- ~ 

Ru~~nrn ~elince, Kızılordunun muka· ğını kaydeylcmiş ve memleket müdn
vhlıc 1 d~kikadan dakikaya arttığını, faasının istilzam ettiği tedbirleri vn"k
yı 1 !:'~d arbının nknmetc uğradığım, tinde almak kararında bulunan biz.im 
~t guzı e ~lmn'! rırknlannın son hare- için bu tesirin tnbiatiyle daha b~yük ol
tuı~~~!n h e.rıdiğini, ;\lmanlnnn mu- duğunu söylemiş ve demişti.r ki. : • 
dııt.ı ır .. ez.ı1. metc doı,'rtı gitmekte ol- - Bu bonolar parasını el:nde tutan 

nnnı soy •Yorlnr. tasarruf erbabına ytiksek fnWe Çok mü-
• SONU 2 İNCi SAHİFEDE • • SONU 2 İNCİ SAHİFEDE • Maliye Vekili B. Fuat AJ}ralı 

Cenup cephesinde Alınan - Rumen kı
taları Bcsarnbyanın merke7.i olan Kiş
nef şehrini almışlardır. 

-ca 

Almanlar Portekize 
akıl öj!reti yarlar 

AmeriJıanın teminatına 
inanılmamalı imiş .. 

Bcrlin, 17 (A.A) - Iilandanın işgalini 
mevzuubnhis eden Berlincr Börsen 7...ay
tung gazetesi diyor ki : Amerika Groen
land ve İz.landa için evvelce Danimarka 
ve lrlandaya teminat vermişti. Bu ciheti 
bilhassa Portckizin nnzan dikkatine ar
z.ederiz.. Zira Portekiz de Asor ve Snn 
burun ndalnn için buna mümasil temi-

. I n~t alrnıştr: 
l ~<.-...~~ç:::,.ııı:;::,..ıı~~~~ 

Japonların hücum edecekleri eöylenilen Hindiçini ile ciuarım 
•SJÖlteriT harita 
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·-Merak buvurma hünkarım 

~ - ' - . .. ~:...: - ;·' 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Rusyadaki 

ar bin 
Harikalı 
Mativeti Dahiliye .. ta

hassısı yetiştir
mek hakkı 

---<>----

Yarınki oe Pazar günkü müsabakalar 

Alınanlar Rwyada muvaffak 
mazlarsa lngiltereye kartı da h 
bi yüzde yüz kaybetmit ola 
larını biliyorlar_._ 

Penbe Padqalta böyle bitap edereJı altın yapıla- İzmir lfendefıet hasta· 

Yelken, kürek ve yüzme 
lzrnir birincilikleri - BASTABAFJ 1 İNCi SAHİFEDg 

Bu 1oirbiriae talıraa ta'lıua ut 01-bileceğini söyllyorda- nesi nıiiteflas.ns yetqti· Gı. 111 ... kimla daha doğra -
Fakat ne yazık ki onu almağa muvaf

fak olamıyor ve bu gidişle muvaffak ola
rru vacaktır da-. 

Sultan Murat büyük bir tellşa utu
larak birdenbire yerinden fırladt. Ve 
derin bir hyecımuı ıtill'ettiği sesile: 

- Ne diyorsun be kadın'.. Diye hay
kırdı, ynlcu kuyudan suyu alınak iç.in 
bir çare bulamıyacak mı! Bi2e ııen tez
ce hemen bunu haber ver. • 

Penbe yerıiden kumları uzun uzun 
tetkike dt!'Vam ederek: 

- !Jte bu adam kuyunun ~ında, 
oradan su çıkarmalı: jçin bir çare ara
makla meşgul.. Kuyu çok derin olduğu 
için içine inmek iınk.'ı., haricinde. Bura
dan su çıkarmak ;çin urun bir ipi<, kap 
lilzım .. Bunlar ise yolcuda bulunrnıyor. 

Yolcu büyült bir ümitsizlik içinde bu
lunduğu sırada birdenbire orada yaşlı 
bir icadın payda oluyor ve yolcuya hem 
bir kova, b.em de bir ip veriyor_, Artık 
yolcu durmadan, birbiri arkasına kuyu
dan bol bol, istediği kadar su çekiyor ve 
bu suretle hararetini teskine muvaffak 
oluyor. 

Penbe t.aşuı.ı kumların üzerinden kal
iludı ve doğrularak padişaha bakıp de
vam etti: 

- Merak buyurma hünkarım.. Bu 
......ıinizde dt! muhakblt muvaffak ola-
eab,nn, 

Sun, aJlul ve gümüş yapmak çaresi 
elbette bolunM»k 

Sultan Murat büyük bir sevinç buh
ranına tutularak: 

Padişahın bu korkunç tehdidi üzeri
ne Penbe derin bir korkuya düşmüş, 
benzi kireç gibi bembeyaz kesil~ti.. 
Buna rağmen JiD1! kendislııi zaptel:ıneğe 
muvaffak olıınık padi<aha h.i<; renk V1'1'

memi>ti. tcindeki endişeyi dudaklann
da yapma bir ~l>essüm gôstenııek sure
tile ırizlemeğe ~: 

- Açtığım fal bana böyle gösteri}-or_ 
Bunu ben söylemivorum, fal anlatıyor .. 
Benim act.;.ım fallar İlle biç bir vakit 
yal.n söylemez_ 

Cniyeniz.iıı sizi aldatmadığuuı emin 
olabili....iııiz paılisahıın.. 

- Evet. her $r:vl dosdoi!ru olarak 
lmldun. bize söylediıL Su halde sunı 
•ltJn ve ııümü• }.,..,ınıılı: c:ırt"siııi bulma
P& mu.-affalı: olaeıığımız haklnndaki söı
lerine de inanmamıı: icap ediyor. 

fste biz de bıı ~buraya bunun içjn 
gelrl;Jc. 
Halkın ...öylediği _,özlere bakdırsa se

nin ~un1 altın ve gün1üs iınali ~an::ı.tına 
\•akıf bulundu;tun anla.,lıyor 
İmdi söyle bakalım .. Bu isde bize hiz

inl'lt.. "" yardımda bulunacak D'l1'.ın? 
P~f{; .. ~hın bu söz1C"ri karsısında Pan· 

bP büyük bir saygı ifad" eden bir tavır 
takmıl) derin bir mab.viyl't göstererek 
dedi ki: 

- Aman padisahım ... Benim ııibi aciz. 
ildi bir kadın .ııizi.n gibi bütüıı diin,aya 
hükmeden bir padisaha ne gibi bir yar
dımda bulunabilir? Ben sizirı izat kabul 
etmez bir cari,.erıir.im. 

Hiinkat• falcl çingme karısının s!izii
nü lı:ı.-<erek: 

- Yalan demiyorsun ya? Diye lıııy- - Fazla laf istemez, Dedi.. Ortalığın 
lardı. bunun çansl !ıulıınalıilir ıni! Sa- halini işle görüyorsun .. tstanbulda yap
laa belli aldatmıya bJlrışma .. Sonra tığımız ien.:otı taşraya da teşmil etmek 
bin canın olsa elimden birini bile kur- istiyoruz ... 
tamı.la muvaffak ol-prpn - B t T M E D t -
~ı=~=i111iil!i;~=;;:=~=,,i~=~e1:::~=~~·=•=ııcıı:ııcıı:~ı"C>..O=-"~-====:>OC>:C:::: 

····-··-··-
Musiki insanlığın ilk 

en eski dilidir ..• 
ve 

~~~~~~~~-:x*x:~~~~~~~~-

Rlç ştitplaeslz. insa• ilk önce terennüm 
etmı$ ve sonra sövlemi$tir 

Mıısahabeleriıni okumak ve onlara 
kıymet vermek lütfünıie bulunan kari
lerime vakit vakit yüzUmüzün, sözleri
mizin ve etlerimizin dilinden bahsetmiş
tim. Bugünkü yazımda anlıyabildi~im 
lı:adar musikinin diliJ>den bahsedece
~m. 

Pek eski rınnanlarda insanların daha 
tekellüm etmesini bilmedikleri devirler
Öe bir akşam yarı vahşi avcılardan biri 
Öenlı kıyısma oturur. D~alar iııliye
rek dunnaınasıya sahili dövüyor ve rüz
gir bu sene hemahetılı: olarak esiyordu. 
:Avcı bu tabit nağmeleri dinler ve k.ılbi 
rikkat ve. elemle dolar. Bı.ı sırada uzak
lardan birihirlerine haykırmaktan hat
b bir şeye yaramıy:ın sesi gırtlai!ından 
rU~glr ve denizin iniltisi gibi oğul.dar O 
vakte laı.dar biribirini tutmıvan ineelJ 
kalınlı bu in<an sesi az çolı: ni,;ma girer. 
pllrilzsll~. tok. dol.ııun bir sada perde, 
peorde yUk.•elir alçalır, tşte melodi böyle 
kesfolundu! 

Bu sırada umktan avcının eşi görü
nür, yanına sokulur. Avcı ba.<ını haı·at 
arkadaşının omuzuna dayar, - kalb~in 
çarpıntısını dinler. böylel.ı1<1e sesini mü
savi fasılalara (darp zamanlarına) ayır
ma5ını öğrenir. Ritm de böyle k"1!Fc.lu
nur! 

Bir başka gün bir büyük kııpluınh.ıı'!a 
kabuğuna bir kirişi gerer ve parmaJ;ı 
ile dokunur, ltlris ihtiuz <!der, ağır ve 
hlın bir ses gürültii ile etrafa akseder. 
Kulalı: verir dinler. Bu yıılıancı se.oe J\p.. 
nüz bigi\.ne, fııkat çok hassa>; olan kula
ğı bu .sesin fevkinde ayru zamanda ooun
Ja münasebeti olan daha ince, daha Uz 
bir ses farkeder. Bu sesi daha sarih çı
lcarabilmelı: için kiri.ji bir az daha ııerer. 
Notaların iskalası dn bö;•lr hulundıı. 

* Hayır, bu bir faraziyedir. Ritm bir ov-
c11ıırı eşirun kalbini dinlemesindM doğ
manııstır. Röyle bir lı:"°'fin a<lı yoktur. 
!tf lodi~-i ilk ritme koyan. mi.lalın seki
zinci asrıoda Ana doluda Konva havaH
~in..Je ya-.nn Frikyalılardır. Bu ka,-min 
bir saruılkarı cıkardıih 5este.n mülhem 
olarak ritmi bulmuştur. 

thtizaz eden bir kiri, in cıkardığı esa.• 
notaya pirev olan armonik seslere ıte
lin"" bunlar ancak on yPdinci asırdan 
beri malumdur. 1 n:? de (Ramo) ilk de
fo. olarak Mas notalara beraberlik te<lcil 
<·den armoni fennini me~·dana çıka..,;;ış
hr. 

f.fu.~ikinin nasıl ~ioğuşuna dair etrcıın, 
ve esaslı bic malıimnımız yoktur Onu 
ln•anlara mabutların verdiioı de rivavpt 
olunur. ~eı· vermi lerse bile mullak 
8Ö7den evvel \'Crmi• olma!ıdırlar. tn<ıı1n
lann konusmayı öiirenmede!l evvel te
g•nnl ..ıtikleri mulıal<kaktn·. İns:ın önce 
ter•nnilm elmiş ve sonra söylemiştir. 

Bir az düsUnUr.;ek bunun böyle oldu-

YAZAN: Seliın Sırrı TERCAN 

~na inanmamız için bin delil, hiç dci!;il
se bin emano ..... ı1ıc. Coculdıır hm böy
le yapmıyorlar mı? Konuşmasını veya 
tahassüslerini anlatmak istedikleri za
m~n terennilm etın~~cr mi? 

Riz bllyiikler hile mütees.<ir olduğu
muz veya kıır~umzdalcin.i rikkate ge
tirnıek isteditimi~ zaman çok kerre 
terennüm ederek konuşmuyor muyuz? 
Ya ralıim ve şefkati veya ın~rhaıneti 
ifade ederken ~•imiz bir ahe.nge hii.riin
mliyor mu? 

Hi•leriıniz pleyaoa celdiii "akit 
veya he3,recan1mtz tastığı vakit muhak
l·.~k söz sesi yerini na~e sesine terke
d~. Alı.törler bir fıociaıua elemlerini te
rc-f'\nümle tebariiz .ettirirler. 

Dfolerln ;;.yini de b~e değil mi) 
Müslümanlarda m~yziııle< minarelerden 
terennüm edeTek '1a.lkı namaza ça.iır
ınaz ..,.) 

Bütün dinlen:ie böyledir. mu.seriler, 
katolilder. ortodokıılar, Pf'Oleltanlar lı:i
liael~.rinde ya oftla VCTa .es muaikm ile 
•ilaha dua ed-der. 

* Musiki b ; iyetle berat-- dn~uş ve 
um.anla tdr--iil elm\$tir. Her duyl"o.
lu inan ınüzilcten nriitel.alllis olur. Mit
rik o:lem!ftimm oldu"'1 gibi ~evkkrimi
n. fel .. lcetlcıimİ~ l'!İbi aaadetll!rimlEi te
f'f"f':nÜm ede.-. Cüz.et sanat1ann fın !'U

~ v.ibi onun da vatnn1 cihandır .. Btirlin 
h~ssas yiinoklerin duygularını tahrik 
..d.-n oihirli hit ltudeTeti vardır. 

Büyük ansilı:lop•di miiziği ıöyle tarif 
~dıvor: <Müzik sesleri kulağa h.o, gele
Cf'k bir yolda terl<İp ve imtizaç ettirmek 
"3natıdır. Müz:k melodi, ritm ve armo
o:den do~ao bir ..-. ilmidir.» 

V.W- (Sael.I de • Musiki seslecin 
mimarisidir• .. Diyor. Netekim mimari 
vü.satin, genl41i!fn, ~ın gerçekten 
hir musikisidir. 

Fel8efe ve edebiyat llemi.nde Fran
atda Lüyiik bir şöhret lc:azanmı$ olan ro
Manyalı madam (H. Varcaresco) mUBl
ki için cHalhn dili, dünyanın timaali
c!ir> diyor. Bilmem musiki için bundan 
beli~ bir tarif b..lunabilir mn 

Eski Yunanlılarda musikinin daha 
.,..,.i,, daha üniYeroel. bir manası vardı. 
fflJ.bın cmuaild ruhu terbiye eden bbi
cik Vlilta.dn->. diyor. Yuııant.laT mııoi
k;yl riirden ayn başl:ıbqına bir aaaat 
olarak hbul etmiyorlar. Müzik tlirin 

üternmimldlr, dlyozbr. F'ıllıakika mu
•1k:i onlann .J&şaf4iLIB iter tür1i tezal:ııür 
lerine girmioıtl. Harplerde, celln veya 
c.enaze alayLu-.oda. tiyatrolarda. olim
oiyaılarda mutlak ın.mkinin büyü\: bir 
Yf"ri verdt. 

* Reoia. ı.e,.ı. .. ıtr JJ.. p tı:ibi muhte-
lif ı-e sanatlarda bh kudret göster-

rip ..........,. uesifıa 
w.ecelı-

Su sporları ajanlığının t emıt ~..ıfd ıli"' · (ek ~eııfea öiream1' ela -·":I· pFDı§f'WH- &a .!Umanlar kta kal1 neticeyi 
. Yarın ve Pazar günü yelken, kürek 
~ tıp ınabafillnj ~~ edece~ ve yüzme yarışlan hmiır lıirhı.cilik mü-

ve İzmir mmılelreı; hasbınesının .şıereli- --L k 1 1 kt S 1 . yübeltecelı: bir haber aldık. Dahili ,,..,a a arı yapı aca ır.. u spor an 
Dl •• ......__= . ...,_., __ ,_ n..1.m •• • ajanlığımn denizcilikle alakadar k.ullip-
ye mu~sı ,.....,....:.~ 'l."e ~,,e 1 ,.. · ... • · mütehassısl - 'reSibsı . lı: .salah.i ere yaptı6 • tanum ve bıı oıııfıa ıçın tes-

ti sıhhat '!ı.aıeu ~ önder.- bit ettiği program oldukça dolgun ve 
k::, bir emirle tzm- emleke fastan ı: ehemmiyetlidir. Şimdiye kadar Karşıya-

. ~ ,.. m t e kada yapılan den.i.ı müsabakalarının 
sın.,.;_ .. ~. ~_.: !-'--•has•-- _ Gödepe ve Alsancak semtlerine de teş-
~e ........ r mem """"" ~mz- milin. ·· b '--'--- Ka -'--

deki ps'st;ın\ar üç sene burada c;alıştık- e ve mu.~ a~uı_. rşJJ~. Al-
tan ·· da İstan'---'-'· lı k sancak ve Goztcpede munavebe ıle ya-

soora uı; ııv .,.,,.... ça pna 1 ka -~'-'-ı· 
Te orada imtjhan olmak miikellefiyetin- pı masana rar Vı:nlllll.;j ır • 
de bulunuyodaıdı_ Badema izmir mem- lllemleketlınizi geııi!j bir denizin çev
leket bastapesj miist•kilen dahili}--e mü- relemiş oln:ıasuıa rağmen eb.emmiyeti 
•ebassı• )'1!lişbre<:ek. asistanların imli- nisbetinde alaka görmiyeıı dımiz sporla
banlarmı da bizzat yaparak ibrazı ehli- rını. m~hitin. her tarafına ta":' im ve he
yet edenle<e mütenassısı.s v...:kası ve- veslilerı !""vık etmek maksadıle su spor
recektir. !arı a;anlıii;ının teshil ettiği program çok 

İmıire bu mazhariyeti J.:azandırmalda yerindedir. Bu pro~rama göre yarın sa
bazakaü büyük bir amil olan hastane- at 15 de Alsanoak öniind' kürek ~·arış
nin Dahiliye miitclıassısı bay Celfil Yar- ları yanılacaktır. 
kın arkadaşımızı ve mesai refiklerini Tek futalarda ckser2yetle birinci ıo:elPn 
takdir ''e tel.ri.k ederi&. Demirsoordan Burhan, futa vanslım fz-

Fuari in ha~ır
lıklara de\'am 

ediliyor 

-''" birint-tfit!in .. en lru"'Vel.li namzettir. 
Maamafih 1 Temmuz bayramında ya

oılan teşvik müsabakalarında Burhan• 
moörno olan Karsıyakalı ve Götleoeli 
..,iJ.«abılı:lann bu hafta kendisine kaı-<• 
,ı,ba c..tm hirer rakip olacal<lan tahmin 
..ı;ı..,e~. 

Dört tek halk teknelerinde Karsl\·ak• 
•ldbi iılmanlı oldu~ndan birinci l!<'lmek 
eo~ınc;ı, diğerlerine nazaran, daha kuV\·et-

VaJI, 11Utiyet pavyonrınu liclır. 
tetlıifı etti. Oteller tefti$ tki \.afta üstüste birinci !elen Karsı

nbblorın bu ınüsahnkayı da k•ranm•I< 
obuwyor.. için çok nyret sarfede""kleri muhnk-

Val.im.iz B. Fı.ıad Tuksal, dün Kültiir- kaldır. Maamafih Giideoenin bir •ür
oark& ı:id•rek viliyet pavyonunu tetkik ..,,.;, v~oması ihtimııli de vardır. 
etmiştir. Vilayet pavyonunun evvelki Kürek yarı<l•rını müteakıo vellten 
senelerdekinden daha muntazam olması ' va'1ta!an, halk teknoleri, yolel•r \'C <nr
ve vilayetin büliln faaliyet sahalarının ml~ Arasında yarıslır yapılacaktır. 
etraflı bir sekilde .i.tahı için yapılması Raik tekneleri yelken yan<bnncfa 
l&ı:ım gelen tadiUt tesbit olunmu<tıir. <imdh-e korL.r Göztepe , •• Karşıyaka bi-

HususJ muhasebe ve Nflfio. clairelerin- rer birincilik almıs oldukları cihetle 
ce hazırlanan esaslar d. iresinde ieap müsııbakanın no\ic;si h~r iki uraf için 
eden ameliyata bugiinlerde başlaruınk- de ehemmiyetli~ir. 
tır. 

Mevcut ayni tip üç pletüa lıu hafta- ..ı.ta iı.ticııl ı:~
ki yarıp. en. heyecanlı ~ olaca- iıMia eWkleri ~lıi Kmlonlu inhilil 
ğuıa ~üph.e yoktur. Bu yarış Demirspor Ilnde i5e ~ııdm. M•konnın 
Ye Gö2iepı! arasında heyecaıılı. bir çe- Kifdia subtu ıı;edbleaııai ieap 
kişme olacağı, şarpil~ arasındaki yarış Gmeral Lils ve Anlı-a ori 
ta catlp .. ., rekabeUi olacaktır. Daha ev- 1 Leniaıırad ve Mosko•a bpılanna 
velki iki müsabakanın ııal.ihi. Haldwı bu yanırlarsa Alman idtlialarmm balıikıil 
hafta da birinciliğe en lruYVetli namıet 4aluı yalua olılniunu anlanL 
bulunmakta.dır. Maamafih Fethi ve Ke- BilAlı:is Ahnwdar lıu en .. . 
nanın da bu halta dere<>e almalan bek- terine bü türlü •-aramazlasa 
lenebilir. nun ku""etli aıdcı.. •i .. ea 

Yüzme birincililderi paur .sabahı sa- etmek aiz olımpı..ıı:tır. Knu · 
at 9 da Karşıyaka yüzme havımında ic· Rusyıula hıırbua kat'ı çebre5ial ta 
n edilecektir. Bu mü""bablarıla a!ınA- eılecck oWı ~ ı:rnis ._.ı. pa 
cak derecelerfo İzmir birineilikleri ta- nm saptı olma1'14' oNu1- iı" --~ 
ayyün edeceütir. Ruslar ellerindeki muanam nıolör 

Yeni spar saha arı 11e 
güre~ salomı yapd .. 

İzmir bölııesi beden terbiyesi istisare 
heyeti vııli B. Fuad 1'uk•al ın reisligin
de toplanmış, 1941 :.ıenesi hmir bölge>i 
beden teı·biyesi bütçesıni 270.390 lira 
olarak tesbit ve kabul etm\Fir. 

Bu sene geniş tutulan bütçe ile bir 
çok işlerin başarılrnas.t imkan dö.hiline 
girmiş bulunmaktdır. Yapılacak ~!er 
arasında mevcutlara ilaVl>len Gilıelyalı 
ve Basmanede to.m teııisallı birer spor 
sahası daha vücuda getirilmesi ve Kar
şıyaka sahasındaki tesisatın teni ve ik
mali vardır. Güttlyalıda te3is oluruıcak 
sahanın olan!<ır. hıwrlanmıştır. 
İstimlak muamele.si bit..- bitmez lııfa

ata başlanacaktır. 
Diğer taral'l<ıll bir güreş salonu hazır

lanması da t-•'Vllr olunmaktadır_ Şeh
rin1izde yiiz elli kadar güreşçi olmasına 
ra~men idman yeri buluııırıamas.ı "" h.ı
,ırlanılmaması yiizündcn haricl temas
larda düsük derecekr alınmaktadır. Bi
naenaleyh J!Ür~ salonu vüewla getiril
mek >uretile büyUk bir ihtiyacıa cevap 
\'erilmiş olacaktır. 
Top4ntıda bölııecin ..O,.. fuliyetinin 

bir program altında yÜriiltiilmesi de ka
raı· altına alınmıştır 

.-asıtalanndaıı istlliule ecluck 
kıskaçından yakalarını kurtardıkça h 
bın uzaması ııayri kaı.ili ictlııaıı ..ı 
Halbuki Almatı ordusu idn. Rusya 
rica! kadar ta\'akku( ta bir felilket • 
Bu sebeıılc Almanlar kat1 darbeyi in 
rince~·c kadar ilerlemej\e, ınülcmadiy 
ilelrenıcğe mecburdurlar. Zira bilir! 
ki Rıısyada muvaffak ıftaalarsa l.gı 
tere harbını da ~·iizde J·ü~ kayhetm 
olacaklardır. 
Rmya barbınııı harikalı mahl)-eti m ·· 

tcvlinin katetmek mecburiyetinde old 
tıı nı.esafenin hu• uto ile iill'&leb 
lir. Ruslar Al- -;ilinin lru 
metli sahaya ~ça bılauiuu ii.ın 
ediyorlar. . 

Vekayi Almanların nu, yoksa it 
na mı heıııl"planıada daha haklı olduğ 
ııu ııüstereuktir. 

ŞEVICEI' BİLGİN 

ZABrrADA 

Gazinoda değil, 
Bahribabn paıtJıında.. 

15/7/941 tan1'U nü.hamwla bi 
kaptanın 4 70 lirası sahil park ııruin• 
•unda yankesicilik oureri,.1" çalınd • 
yazılmışsa da hadisenin or~da değl 
Bahribaba parkında cereyan ettiği a 

OTELLER 'l"EFTt!? EDtLtYOR 
Bel..diye reis.i. doktor Behçet Uz, dlin 

se-lıir i<;inde tedciklerde buluıunuş ..,,, 
bilhassa otellerin temii.lik vııziyeilerini 
teftis etmiştir. 

!:ımm11ıııııııııııııııııııııııııımınmıınııu1111111111ıuı ı!ımmı111tmınn11-1~ .•-ıllll§ l•<ılmıştır. .J lrm 
~ Asker/ık Şubesının bır teblıgı ~ Bir '!mim e-::,:,_ e 

Ot.Uerde deıtenfelı:te işleri munt.=am 
vapıluı yaodmadııtı, oda w karyolalar
da bhta kurusu bulunuo bulunmo.dJğı 
'1kı bit- kDfttmlden !?t'cirilmi.stir. 

Fuar zamanına kaıl.ar oteller sık sık 
Wtis eclilecektir. Bu teft" !er binat be
l<!<!iY., reisi veba< hekimi \"rafından )'•
J)'lae•ktır. Temltli~ dikkat etmjyen 
ntcl sahlpl..nnden ceza ~lın,,.,,.ktır. Av
n\ :ı:anıanda hi bir otelin sebepsi1 ola
rak yatak ve karyola fiatl.rini a'rtı,..,,a-
1anna meytlan \•erilmiyeı:t>ktir. 

---"""""""'- - . 
Ellerinde ~imento 
bulunanlar b~yan
namt>' vt"recekler 

--~>- - -

KömiiP filltfert 
tetfıiJı ediliyor 

Villiyet fiat ınünkabe komisyonu dün 
öğleden sonra vali muavini B. Ekrem 
Yalçınkayarun reisliğinde toplanmıştır .. 
Bu toplantıda ellerinde beş çuvaldan 
fazla çimento bulunanların hunların 
ınikdar ve fiati hakkında mürakabe ko
mm,nnuna bı!yann:mıe vermeleri tahta 
brara almroıstr. Ayni zaınada """ 
günlerde havaların sıcak olmasına rai!
men yübelmiş olan kömilr fiatleri bak
landa beledl~ tarafııııılan vaki ~ 
üzerine kömür ınalJ.yet fiatlerine dair 
esaslı tetkikat icrasına \:arar verilmlstir. 

-------
Nf;REL.ERDE 
FrancoJa satılacıalr? 
Belediye, fr,ncol~ tevzii ;~in\ intizam 

r.lıına almıştır. 
F rancolalar yine bir fınnda imal edi

lecek. fakat şimdilik Kar.,yaka, Karan
tina ve TiJ'k.ililı:te birer satq mağazus 
b.ulundurul~caktır. Hükümet tabibinden 
raporu olanlar buralardan francola ala
hileceklerdir. Artacak olan francolalar 
d.ı hastanelere ve verem mücadele ce
miyetinin Yamanlar lc.ıımpında teptil 
hava edenlere verilecdı:tir. 

me~ için !AY ve tecrübeye ihtiyaç -..ar
dır. On yaşında güzel şiir yazan veya 
mükemel re.im yapan çocuk heme&, he
men yok gibidir. Ne kadar !.tidadı olur
,. olsun trene Yücuda getireceği eser ç.olc. 
nalcıııır. F .kat mmıı.i içln hiç böyle de
Vildir. On bir, on iki yaşında bir çocak 
eayet gü.:el bir eaer ibda edebilir. Buna 
bazı nıisalltt ı:ö•terilebilir. (Mozart) 
oremea (Adealaide) iç.in bestelediği 
( Conc:<'!rto) wnu on bir yftf!nd.a ya~
tı. (F"r. O.opin) de öyle (Beethoven) 
d· öyle, {Litz) de, {Crieg) de (Rimıılt-
• KoroakoO da ..., sai~ .. 

Hulasa musiki milletlerin bedii" ted>i
aainhl t.>melkl!r. Onun el.ilinden anla
malı: bir l nlol< vadıdı.r. 

- -= - Bucada Vakıf ...,\:.ağ.nda lı.ir ... 1ı:·a 

-!=-Hiç askerlı"k yapman· ıs_ ~_:=- mu;;:ı~~ raporuna 11öre Yanua oğlu 
_ • _., r' adında biri 30 ya~nda bayan Miiml =31

6 336 
D = nenin evine teeavü~ ederek tasallut:t ; "' ı ı ; bulunmak istemiş. kadın feryat etm' 

=-~:~ - _ogum u araı==- ~i~d~i:t~~;::;;:c~~~~=~~:~:e~:ee ı.a-
C'Um etmiş ve Sabriyi başından, muhte-

Dü ıl..Ü ğ lıf yerlerinden yanılamtş, bundan 11onr• 
~ "" tefJIB e elı yeni bir tellliğ... ~ karakola lı:o uo haher vermiştir. Yaralı 
~ İZMİR YERLİ ASKERLİK SU- damıa, nakliye, Muzika, Tank, De- § Sahri zabıtaca h..ıaneye kaldırılıoı,br. 
; BF..SİNDEN : · ıniryolu, hava, Deniz, Harp san.ıı:vii. E Hadiııe laakkında khkilı:ata devam edil-
; nn(941 günlü >Una ektir : Kimya, Onnan, Gümrülc mw.afam ; mektedir. 
§ 1 - Dünkü il!\nımmla 'SiWı altına ve gayri isU.m eratla 333 dahil doğu- § Parmağı fıoptu 
: alınacakları bildirilmiş olan hiç as- mundan 336 dahil dıti!uma bWır : Amele Yuıuf 0 p. Kamil llumıJ.aıo<o 
E kedilı: yapmamış ~,,ya tebdilhavası olan sakatlar da silah altına alınaca- E istasyonunda vagonda çal • arada 
E hitama erdiği halde muvazzaf hlı:me- ğından bu erlocin de piyadeler gibi E beş yÜ~ kilo ağırl~nda bir demir Y""'. 
§ ti.ıı.i ikmal etmek üzere henüz sevke- 19/7 /941 curoaı·tesi günü sahalı sa- :: varlanarak •ol elinin •ret parmağını 
;: dilmemiı; bulunan 316 dahil doğu- at 10 da askere sevkedilmek üzere E koparmı~tır. yaralı ha•taneye lı:ald...-4· 
S munıiaıı 336 dahil doğumuna kadar İzmir yerli askerlik şubesinde nüfus : mıstır. 
;: piyadeler istenmişti. cüzclanlan ve bütün a•kerlik vesika- E Kunduracının flfddeti .. 
§ 2 - Yine bu 31S ill 336 do~wnlu- lariyle birlikte lıımr bulunmaları, § 
§ !ardan olmak üzere İzmir nilfusun- gelmiyenler hakkında asl<erlik mil- ;: 
;: da kayıtlı ve muvazzaf hizmete tabi kellefiyeti kanununun 89 uncu mad- § 
: bulunanlardan topçu, Süvari. muha- desine tevfikan takibatta bulunula- ;: 
~ bere, İstihkam, I"1dak. Öleme. jaıı- cağı ilin olunur. ;; = ııınmııııııııı 1111111 ıııınmmımıınımııttımmıınnmıııımnmııııııııımmıııımıııııııııııııırıııııı 

BUCA BELEDhrE 
utsi i>EOiŞrt .. 
Haber aldığınuzı. göre, Buca beledi

ye reisi vekili Kemal Edgüer, şal.al i4Je
rinin ~okluiundan bahiale isti.faaım ve<
mi~ ve mazereti kabule şayan Ş!'Öriilerek 
yeni intihap yapılıncaya kadar Buca be
lediy"11İ reUi. vekaletint. bahriye yüz ba
sılli(ınd.an emekli B. İsmail Olcan tayin 
olunaTak vazifesine başlamıştır. -------

Viliyet daimi encümeni vali B. Fuad 
T ukaaLn rei•li~dc toplan.mtf, Cüzel
v&ls - laciralb turistik yolunun lı:atran-
1.anmaa münalı:ua11na btirAk eden talip 
leria teklif ettikleri bedeli li,..lt hadde 
ril'Dlıe:nıit ve bu yolwı em:anet suretiyle 
ı...utik yollar rruntaka müdürliiiiünce 
ya.pttrılmaaına karar Yerm.i,tir. 
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Tasarruf bono
ları iyasaya 

çıkarıldı 
- BASTARAFI ı İNci SAHİFEDE -

sait bir plasman teşkil edecek ve ayni 
r:aınanda bir 1asım milli m •· a ihti
yaclarmıw da kısmen karşılıyacaktır. 

Maliye vekili beş ve yirmi be~ lira
lık küçiik ktıpürlcr halinde bulunan bu 
tasam.ıf bonolarmm vatanda$lar arasın· 
da tasarruf fikir ve temayülünün daha 
çok yapılmasında da büyük yardırnı ola
cağını işaret etmi.ş ve demiştir ki : 

- Bir cümle ile ifade etmek !Azım 
gelirse diyebilirim ki tasarruf bonolan 
almak vatanda.şiar için hem memleket. 
hem kendi menfaatleri bakımından ha
kiki bir ,·azifed:r. Bu vazifeyi ifaya bU
tün vatandaşların •eve seve koşacakla
rına eminim .. 
c::~Qc : ===o :: ::::: =~ 
Ofıurlarm dileJıleri 
~-············-·· 

E111eftin an iletiyacı 
T opralı: mahsulleri ofisi tarafından ih

tiyacı fazluiyle karplayacak miktarda 
ekmeklik, francola, pasta ve böreklik 
un verilmektedir. Buna rağmeD evinde 
hamur işi yapmak jİtiyenler ve bilhaua 
pazar günlerinde tavalık yemelı:lerini 
una bulamak .iatiyeoler dülı:lı:Anlarda un 
bulamamaktadırlar. Bu vaziyet hallı: ve 
balıkçılar için büyiik güçlülı:ler doııur
maktadır. Bir lcı.un ırıaiaza Ye düklı:ô.n
luda b11 gibi ihU,.açlan lta""1avacak 
milı:ıarda un verUmeai temenni ~ilmelı:
ıedir. 

Keçecilerde Kuyumcular solı:.ai(ında 
Alımet oğlu kunduracı Hüseyin. Rasih 
ojilu on ya.,nda Nihadın başına sebep· 
ı~z çekiçle ı.urduğu ve yara.lanmaaın• 
~p oldui(u icldiuivle tutulmu11:ur. 

Kanlı IJüt lıavga 
lkiçeı;m•liltte Khhraman sokağ,.cb 

bir yaralama hadiseııi olmuştur. tbrahlırt 
oğlu Hasan ve kamı C •vahirin aile evi•· 
de oturan Mustafa oğlu Omtan ve kanii 
21 yaşında Ane ile ıolcak kap1Mnıt1 
açılı: veya kapalı kalması mesele<inden 
kavca ettikleri ve ikiaini de •opa ve lt.a .. 
satura ile yaraladıkları şikayet edilınit• 
tir. Hasan ve Cevahir tutulmuşlar, Vak• 
aya cümhuriyet müddeiumumiliğince 
el konmuttur . 

KlSA.CA 
• • • • • • • • 
Colı tefelılıür ederim.. 
~Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.$ 

•Cok teııeklı:ür ed•rimin> tarihi pek 
uzakta değildi:. Evveke bir ş;ikraııımı
zı sadece <t., ,,.,lı:ür ederim• ile jfı,do 
•derdik. sonra at..fran"a te lı.lı:' r b .. -
ladı. mersiler revaç buldu. Umumi ı,..,.
te Almanlar aramlZB. 'karısmışlardı, oo
lar kendi dillninde •teşekkür .,derim• 
edanke ,şön> derler, burada Cfl:Ön~ iyi. 
R"Üzel. çok manasına gelir. Türklere. 
T-ürkçe <teşekkür ederim• demek ;ıti• 
,.., Almanlar kendi dillerinden yapbk· 
!arı tercüme ib <çok teşekkür ederlın"i• 
icat ettiler. 

Almanların bize çok tefekkür eııne
lerine karşı biz.im onlara .ad°"" detek· 
lcür ederim• climemiz; biraz azlık, çok• 
lulı: mefhumu düşünülmeğe b~dı; 
hiz de cteşekl.iU ederiaui &çok ıet"l<
kür ederim> ..,!d.ıne soktuk. Simdi sadt'" 
ce cıe..,lr.lı:ür ederiımkn• cu te.d<ki::; 
ederinu manUI cıkacalı: diye 1:.erkcs 
birine cçok teşekkür> dmek!Mir • 
diyelim, allalı afiyet •ertia. 
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..:-.cırıyenın ı~;;iızlerce ifgali t~ava hiic1· riılan ~~ ~~! ."."!'! 4 K. A'.*i. '*Mersin 1i Pirina 

T .. k. 1.ktı·sadi fai- dev~yor Bunlan bilmi-
ur Jyeye Almanyaya İrt§iliz akın• yor mUSUDUZ ? 
d 1 . d k larr l1GSi, Alınan ldicum· ---o--e er temın e ece ları mahdut geçiyor.. lla§lin istifade etıMfndz 

Anılı FDidlnle de serlle&t~ ı1c..-et .. üm~~ I.ondra, 1'1 !_~~giliz hombar- başlıca icat ve :şlflerln 
. . .. lcketlerin ayni idare altına gırmcsı de dıman t:ıy,rarclerinin çaı·!illmba - pcl'- t~~ • . 

Ankara, 17 (R. G.) - Surıyenın mut- icaretfmiz bakımından mühimdir_ ..;emhc g~i şimali garbi Almanyaya Teleskop 1609 tarıhinde Galıle tara· 
telikler tarafından işgaliyle cenup hu- ~ dur ki Fransa inh:ıaı edip Vişi hücumlar yantıkları öğrenilmiştir. fından, buhar makinesi 1782 de Tames 
dutlanmWla tesis olunan nizam ••sil-~ kuru)maon üzerine Suriye- Londra, 17 (A.A) - Hava nezareti- Valt tarafından, Linotip makinesi 1884 
~netin. mem~_tiın.7.e. ikt~ek~~ deki Fransızlann Vişiyi tanunağa karar nin tebliği : Bombardıman teşkilatına tarihinde Otto Mergentha11E"..r isminde 
lar temin edecegı tahmin edilın ~: vermeleri İngiliz ablokasının bu mem- mensup tayyarelerimiz dün gece Ham- bir Alman tarafından icat edilmiştir. 
MalClındur ki .Akdeniz. hlırP aahnnı Jekete • ........ iline sebep olmuştu. ~ sınat mmtakalanna ve ş!mali gar-
ol thallt ~ ~... ~ * Motörle is1iyen ilk arabavı (Otomo-unca Basra yolu i ,,. kesbetıni1- Böylece bu memleketle denizden mu- bi Almanvada bir c;ok hedeflere hücum bili) l887 tarihinde Oliver Evans icat 
balomıodan ook ~ hJdiseJ do- vasa)e güçleşmişti. etmişlerdir. Hava şartlan müsait olrna-
ti. Iraktaki asked ve lllp.sı ~ Suriye yoluylc Filistine mal ıC dığından neticeJerin görülmesi rnUşkil- * İlk tayyare 1901 de Dwnont ismin-
.\ayısiyle bu yol bp•~"'"~b. ~va- dermek ve oradan mal almak ta çok leşmiştir. Bazı yangınlann çıktığı ve etmiştir. 
dyel da.lirken Surıye ~alinin başla- mümkün olacaktır. Filistinin son u.- yüksek infilak bombalarının isabeti ~ö- ele bir Fransız tarafından icat edilmiş-
.-. tekrar bu yolu tehlikeye koydu-. manlarda epey sanayileşmiş olması ora- rülm~ür. tir. 
Çünkü bu demiryolumm bir kısmı Suri- dan bau mamul eşya ithali için imUn- Bul~ doklanna ve antrepolarına ta
yeden ge(mekte idi. Şimdi ~alin ta- Jar yaratmaktadır. Hülisa cenu? hudut- arruz edilmistir. Tayyarele:rim!ulen üçü 
marnlanmış ve Suriyede sulhun temin lanmızdaki araziJerin sulh halıne gir- kavmtır. 
edilmiş olmasiyle bu yol emniyet altına mesi memleketimiz iktısdiyab bakımın- DENİZLERDf<: 
girmqtir Suriyeoin cenubundaki mem- dan faydalı olacaktır. Sah") uh fa ta . areı . · · 6 b" 
.occr~.r..r...,-.,,...c;.::ıc:ıccıı:ıcıcı aı: ::ıı:ıı: ı: ı: ~caGCıc=ıcı:ıı:ıcı:ıı:ıacı:ıı:ıccı:ı:oc::ıcı:ıı:ıı:ıı:ıcıı::ıocx ı ~ ~ za ~Y e.ı.unız. ın 

tonluk bır dusman oetı·ol vanurunu ba-
Mballallefep brmıslardır. Ayni servise mensup tay-
• • • • • • • • • • yareler Fransanın J?arp sahillerinde iki-

Aşka Dair 
AıJı bir lıastaJıfı ise yas amalı hastaJılıtır •• AsJıı 
l~imizden alına.. He• ıe y söner, diin~ tıaraaeır, 

ortada 111ç .,,,. tel' ııa ıınaz, hatta ilim IJDe-
YAZAN: H. C. Y. 

llim ölüme çare bulmağa, insanlara ~arasın? Dünyada biç bir hastalık bil-
o ldSkln calıyetlcrl yetişmiyor gibi, bil- miyorum ki ona tutulanlar kurlulma
tlln bOttht yapma bir yftttlc takmağa mak için ellerinden geleni yapsınlar.
kalkıyor; bizi bu mihnet •e ıstırap diln- Eğer aşk bir ha..talık ise, bu b.-ık1mdan 
yasına ebedi bir hayat ile mıhlamak ~ en büyük bir istisna tc.şkil edecek de
tlyor. GözUmüzUn önünde açılan bu rnektir. Sevenler icin dünyanın en bU
somuz felAket manzarası sanki az gel- yük. en biricik hakikati bu ~kb.r. Onu 
al. $imdi ayni ilim insanların. bu dün- Üzerlerinden atmak değil. bütün varlık
yadaki en bDyük neşe, ümit ve meta- larile ona gömülmek ve onun içinde, 
net kaynağı olan aşkı da onların elin- onun icin yaşamak isterler. 
aen almak hevesinde. Yıkıcı ve müst<?h- Hatta bedbaht olsalar bile! Askın kar-
z.i bir tebessUmle anlatıyor: ılıklı olması bize diinyada saadE"t mef-

- Aşk mı? diyor. O bir hastalıktır ve humunun ne kadar yüksele-bil~ni 
nihayet bir mlishU ile geçecek manasız eösterir tek bir {ırsallır. Mukahele ~ör
bi.r derttir! Bu, işin binz pka tarafı.. miyen bir aşk bizi en derin cehennE"m
tlım, aşkın kilçük bir hlntyağı ile gece- lerdt> iskenceye mahkum eder. Fnknt 
ccğini tamamen iddia ebniyorsa da her biz böyle bir aşktan da kurtulmak irje
halde tedaviye b(Syle başlıyor ve ruhun meyiz; çektiğimiz 1stırabı da se"·eriz. 
en derinlerine ko"k salan ve ilAht zanne- Aşka tutulup ta kapı kapı doktor nrı
öilen o yUksek hissin bir fizik rahatsız- vanlar; doktorhırın pek alıskm hulıın
lık ve hastalık olduğunu temin ediyor. dukları «hayali hastalan cin.c;indı>nclir-* ler. .Aşıklar onlan kendilerinden say-

Bcn istemem, ilim biz fanilere aşkı bı- mazlar. 
raksın, ve ebedi hayat kendisinin olsun. Onun için, ilmin u hain ve 7:>1im sesi 
insanlar aşk denen tılsımı kalplerinde r:i.ddi de ols.'l hükümsüz kalac-aktır zım-

1dıkça, gözlerinin önUnde aşkın se- nediyorum. Bu ses. sf'venlerd"n htc bir 
raplan b~ ebediyeti ~erinde lc-im!'N"nin kalbinde inik~ e-dPm1vN.'c>'-'tir. 
bulurlar ve fU U%Ull mihnet ve keder yo- Sf.venler bize vardım behanesile en hU
lunun sonuna irlşmelc kuvvetini kendi- yük fena1ılı Me~e k<ılltan. ilme hum
lertnde görilrler. Artık ondan sonra ölii- malı ve mu.stario gözlerle: 
nıe bile, lAkayd ve ytıkselc, meydan - İstemem, diyecekler. Beni j!i)zyaş-
okurlar. nrımla, azaolanml"> f:ıkat actk1m1a be-* raber bırak' 

1Jme karşı lAkırdı s8yleınek ... Bahusus 
bu baht~lerin koyu bir cahnt iken, ne 
kadar zor ve kUstahça bir iş. Fakat bi
ze askın tedavisine bir milsbil ile basla
na bileceğinl teınm eden ses acaba ger
çek ilmin ağzından mı çılny~r? Yoksa. 
ilim esvabı givmiş az çolc bir fantezi. 
bir hayal, bir faraziye midir? Zannede
rim ki böyl!". Fakat bu gUnUn en mübfe-
7.C.l hakikatlninden bazıları da vakille 
bir çok inkarlara ve i<!timalara u~a
ınamıs mıydı? Onun i~n biz, en c;ok çar
pan iddialara karsı bile bilru daha mU
samahakar bir kulak ile dikkat etmek 
mecbur!vclindeyiz. 

* A~k olmnsa idi bu hayatın ne manası 
olul'dtı? A!<!klan kurtulup ta nı- yanaca
i?ız? Mesut mu olacnvı7.? F:ıknt snvet 
~u diinya üzerinde bir AA:ırlet varsa o 
da v<ılnız a~l<la değı1 midir? 

şer bin tonluk iki ~emiyi ve Norvcc 
acık1annda üc bin tonluk bir düşman 
gemisini bombalrunıslardır. 

Bu nemi son J:Örü1düiiü vakit alevler 
ic;inde ve suya batmakta idi. 

S:ıhil tcskililtımız ta:ı,ryaı·e laıybctme
m~ de dün bir tayya.remiz devriye 
uc;usuudan dömnemistir. 

ALMAN RESMi TEBLiCt 
Berlin, 17 (AA) - Alman ba!'I ku

mandanlıfunır. teblii?i: 
Dün f ngiliz tayyareleri tarafından 

Hollandaya yapılan ~ündüz taarruzun
da devriye ıı:cmilerimiz tarafından alı• 
''e dafi batarvalarıınız tarafından üç tav
yare düşürülmüştür. Dün ~ece f ngi1i7 
savaş tavvareleri flimali garbi Almanva
ya bir miktar infilak ve yangın bomba
sı atmuılardır. Hasar ehemmiyetsizdir. 
Gece avcılarımız. ve daFi bataryalanmız 
ti\rafındnn üç lns!iliz tayyaresi dü .. ürül
nlÜŞtür. 

ALMAN HOCUMLARI 
Berlin, 17 ( A.A) - Alman ba~ ku

mandanlığının tehliği: 
lngiltereyi çeviren sularda savas tav

•rnrclerimiz liç bin tonluk bir diişmn,.. 
vapurunu tahrip ettl'İs. bir diğerini ağır 
hasara uğratmıstır. Dün gece orta f ngil
te-rcde hava meydanları bombardıma .. 
edilmi tir. Hanırarlarda bir çok •idrlerı: 
\ angınlar çıkanlmış ve bir çok infilôk
lar vukuu ~örülmüştür. Savaş tayyare
lerimiz Cormut limanında askeri tesisa
tı bomhardım'\n etmişlerdir. 

SOVEYSTE 
1 S Temmuz ~ecesi savaş ta~·yareleri

mf~den müteııeltlcll bir guruo Süveyıı lt11-
nalının cenubunu bombardıman etmİ" 
ve c;ok miihlm bir benzin deposunu ate
~ vermiştir. -------
Rrıslnra pöre Vl'Z: vpf 

--<----
- BAŞTARAFI 1 İNC'İ SAllİFElll~ -

RUMEN CEPHESiNDE 
Ploesti mıntahsı tekrar bombardı

man cdildi;;i gibi Sulina, Tulçc \'C Su
ccada bulunan petrol gemilerine ve nak
livP. vasıtalarına hücumlar yapılmıstır 
Tay}•arelerimiz bu tayyare meydanları
na yaklastı~ı zaman Uç düsman tavva
Tesi havalanmak üzere bulunuyordu .. 
Fakat rnotörlerinde arıza çıkması dola
yısile uçma~ muvaffak olamamıslar
dır. 

SOVYETLERE lLTtCALAR 

* Elektı·ik bataryasını on dokuzuncu 
asır başlan~ıcmda Alessandro Volta is
minde bir İtalyan alimi icat etmiştir. 

*Aşağı vukan 75 seneden beri sun1 
buz yapılmaktadır. 

* AsaDSÖI" 65 seneden beri kullanıl
maktadır. 

* Piyano 85 seneden beri vardır. * Rontg~ makinesini Rontgen is
minde bir Alman Alimi icat etmiştir. 

* Radyumu Kuri isminde bir kadın 
alimi, Oksijeni Joscl Brfostley isminde 
bir İn~iliz kimyagcı·i bulmuştur. 

* Tekfımiil kanununu Charles Dar
vin isminde bir alim bulmuştur 

* Telsiz Te1~ra[ı Mnrkoni isimli ital
\'all alimi bulmuştur. * Bisikleti Kn·k Patrik isminde bir 
lnS?il~ t.enekcci 1840 tarihinde icat el-

. tir m* Alüm!nyoınu Friedrich Vöhler is
minde bir Alman kimy~ icat etmiş
tir. * ilk defa balollla hava~·a uçma~a 
Pariste 1'783 taı-ihinde iki Fransız teşeb
büs etmiştir. Balon 3000 kadem kadar 
yükselmiş ve yükseldiği yerden üç ki
lometre uzakta yere inmiştir. Bu balon 
atcs dumanı doldurularak yUkselmi.şti .. 
Gazla dolu ilk balonun havaya çıkması 
tecriibcsi avni yılın birinci kanununda 
vanılmıst.ır. Bu balonu Profesör Charles 
isminde biri hidro~en gaz.ivle doldur
muştu. O da 3000 kndem viikselmiş ve 
sonra yere inmistir. 

i. B. 
-··------
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7 ,30 Program ve memleket saat ayarı. 

7.33 Müzik: (Pi.) 7.4!l Ainns haberleri. 
~.oo Müıik: (Pl.) 8,30/8.45 Evin saati. 

1!,30 Progı"Bm ve memleket ~at ayan 
12.33 Mı.i7.ik· Nakış semailer ve snz se
maileri. 12,45 Ajans habt>rleri. 13,00 Mii
?:llc: Hnfif şarkılar. 13,15/14.00 Mfü:ik: 
(Pi.) 

18.00 Proı:tram ve memleket saat ayarı 
'13,03 MUzik Fasıl sazı. 18.30 Komısma: 
Memleket postası. l~.40 Müzik: RRdyo 
Sving )suarlcii. 19,00 Konusma (tktısat 
saati\. 1915 Müzik: Radyo Sving kuar
teti. 19,30 M mlekel sanl ayarı ve ainruı 
haberleri 19,45 Miizik: Klnsik Türk Mu
sikisi küme programı. 20.15 Radyo ga
"'elesi. 20.45 Miizik: Solo şarkılar. 21.00 
Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri 
borsası . 21.10 Temsil. 22 00 MUzik: Rad
yo salon oı·kcstrası. 22.30 MemlE"ket sa
at ayan, ajans haberleri. borsa fiatlan. 
22.45 Miizik: Radyo salon orkestrası. 
22,55/23 Yarınki program ve kapanış. 

: :.lll il lllHll il il l il il l lllll lllll l il llll lll l lllll lllll lH": Paul Bourget aşkın fiziyolojisinden 
bahsedl!l"ken: cAslctan kurtulmayı iste
mek, qkın tedavisini aramak zaten yan 
yarıya iyi olmuş bir vazivette butunmlr 
Öemekün tattınrla bir fikir müdafaa 

Havala bir mana ve r,ave VPmlek irin 
vükse'k bir varlıl'ın evvı>lden bım cc>vl"r 
tnsarlamıs ve biz Canileri hu P7Pli ve 
ebedi ahkam cerçh·ec;i icinde bir enve 
icin ortava ntm1s oldu:;una hic znhio 
dej!illm. Hayattıı mutlaka bir mana ol
mak lizım d~1 Fa'kal bir kne h;?ler 
dünvaya geldikten sonra, bu ıtnlam1 
kendimiz n kla bulduk. tcimiz.deki va
ralmak kuvvetini a!'ıktan aldık. Adc>m 
oğullarının ruhlarında her an çaı;lıvan 
düşünme, iyiliği ve J?lizellii>;i duyma kny
nafı ao:k dl'~il de nedir? 

ediyor. Düşündükçe, bu mUtaUanın * 
clo~ru olduğunu anlarız kanaatindeyim. Bu bir müshil ile geçecek hastalık? * Hayır! BUtUn nıhumun, şuurumun ve 
Askı tedavi ettii!ini, yahut edebilecek- (!ayrl suurumun isvaniyle, havır divo

lC'rlni iddia ~en ilim aclamlan hastayı rum. Bu bir hastalık ise yasam. k hasta
nerden buldular acaba? Usullerini, te- lıktır. Aşk bir dakikanın, bir vasın, bir 
Clnvilerini nerede, kimler üzerinde tat- cağın, malı değildir. tnsan kalbinin, tA 
bik ettiler de bu nazariyeyi ortaya çıka- ölünceye kadar, en canlı zembere~idir. 
rnbildiler? Aşkı içimizden alınız. Her şey söner. 

Se\-en bir adam tasavvur edebilir mi- dünya kararır, ortada hiç bir şey knl
siniz ki bu sevgiden kurtulmak için ça- maz, hnu.a ilim bile. 
~~caaacccccacccccac.acaccacccaacex>0cacaoaccaccca~ 

Ba1.ı tayyareler Vihelm Meyer tarn
f mdan ta~ryare meydanında teknik tah
ribata uğratılmış ve bir çok Rumen tay
yarecileri teslim olmağa karar vermis- 5 
lerdir. Bu kararı hücuınu idare eden 
şefleri söylemişlerdir. Vilhelm Mcyer 
subayların uçmasına mani olmak için 
motörleri istemez bir hale koymustur. 
Mtirettbeattan 15 kişi ve 27 pilot bize 
iltihak etmiştir. Ele geçirilen 6 diişman 
tankı ve mürettebat o kadar yorgun ki 
kendilerine yardım edilmeden arabalar
dan çıkmağa mecalleri yoktu. MUrette
batın sıhht muayenesi neticesinde de
vamlı bir şekilde gıdasız bıraloldıkları 

~ Ac~le bir kamvoo ~ 

ve pek fazla yoruldukları görUlmUştür. 

,, = 
satın alınacaktır 1 

E Şwrole veya Opel Marka 3 tonluk ~ 
~iyi bir vaziyette bir kamyona ihtiyaç E 
: vardır. Satmak isUyenlcrin bu gün : 
~akşama kadar Birinci Kordonda 208 ~ 
~Numarada Azmi Çavuşoğluna mll- ~ 
: racaaUan... : - --: .1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r; : 

KEMALPAŞA YUKARI KIZILCA 
KöYO' 1HT1Y AR HEYETlNDEN: 

Jaoon vada yeni va. Avrupa hududumuzda 
ziyet ve Amerika /tal yan aıkerleri ? 

• RA$TARAFI l tNct SAHiFEDE -
lcarşt daha dostane bir vv.iyet alma~ 
mUtemayildirler. Bu mahfillerin mihver 
ile iş birlijij yapmak arzusunda bulun
tnadıklan nnJaşılmaktadır. Bazı mil$8-
hltlerln fıkrince İngil:Z ve Amerikalıla
rın Pasifikte takip ettikleri metin siya
set Jkttapon harici siyasetini biraz karıştı
raca r. 

İngiliz - Sovvct ~-L....._ da j n1 
d h ~ •Po ar ara-

sın a oşnutsuzluk uyandırmıştı B 
paktın J aıxın iş adamlarının ~ u 

k . . lm na-
uınnı ta vıye etmış o ası mUmkün-
dUr. 
AMERİICA NEZDİNDE BİR 
TEŞERBOS 
Vo ington. 17 (A.A) - Japonyaıun 

Va ·inı?ton biiyiik ekisi Amerika tarafın
dan Jnpnn ~emilcrine Panama kanalını 
ttccrnel( hıısmmnda 2österilen müşkülit 
dolayısilf! hariciye nezareti nezdinde te. 
şebbUsatta bulunmuştur. 

Poail;kte- ve Şarki 
As Vada harp mı ? 

• BASTARAFI 1 fNCi SAHiFEDE -
rf t~~etikalılnr da bunu hissederek şim

ınu&abil tedbirler almaktadırlar .. 

RAST ARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
Tilrkiye ve Bulgaristan birbirine dost

h1k ve ademi tecavUz paldlariyle bağlı
dırlar. Ve birbirinden arazi p~ı al
mnğa hiç bir niyetleri yoktur. Bulgar 
gazeteleri diyorlar ki : 

Bu haber o kadar manasızdır ki ruA
knya bile değmez. Çünkü Bulgaristan 
sulh eserine samimi bağlılığının o ka
dar çok delillerini vermiştir ki böyle 
bir habere inanmak için siyaseten tam 
kör olmak icap eder. Türkiye ve Bulga
ristanm siyasetleri geçici sebepler Uze
rlne istinat edilmiş değildir. İki memle
ketin sağlam ve realist zihniyetinin ifa
desidir. TUrkiye ve Bulgaristan arasın
da -925 te imza edilmiş bir ademi teca
vüz paktı ile son imza edilen dekUıras
yon vardır. Bunlar tam anlayış halinde 
yaşamak istiyen ve birbirinden toprak 
kopannak emelini heslemiyen iki mem
leketin arzulannm açık bir ifades:dir .. 
Türk - Bulgar dostluğu yalan savialarla 
ihlAl edilmlyecek kadar kuvvetlidir. 

İki tarafın tebliğlerinden Pasifik v 
şarkı Asyada bir harp doğacab benzi
yor. Bu vaziyetin tamamen aydınlanma
sı lç!n her halde bir kaç gün beklemek 
icap edecektir. 

Mukavem~t siJdetli .. 
-----<>--

- BAŞTARAFI ı tNct sAflİFEDE -
kip etmektedir. Alınan kuvvetlerinin 
Lcningrada do~ süratle il<:rlemesı 
Sovyet kıtalanru yeniden muharebeler 
vermeğe mecbur etmektedir. Bu muha
rebeler Kızılorduya ağır zayiata mal 
olmuştur. 

148 SOVYET TAYYARF.Sf 
TAHRiP ETMİSLER 
Bcrlin, 17 (A.A) - Alınan hava kuv

vetleri 15 temmuzda cereyan eden hava 
muharebelerinde 42 So~et tayyaresi 
dilşUrmüşlerdir. Aytıca yerde de 1_06 
Sovyct tayyaresi imha edilmiş bulun
maktadır. ------Bu sene nCanalıtıalen 
de mahsul ltoL 
Çanakkale. (Hususi) - Bu yıl vila

yetin muhtelif yerlerinden alınan haber
lerden hasadı vapılmıe olan kışlık mah
sullerimizin fevkalade bereketli olduğu 
nnlaııılmalctadır. Bazt mıntakalarda do
luun yaphğı hasarat vanada bu mahsu
lün umumi vaziyetine tesir yapacalc 
miktarda değildir. Bilhaua son gUnlerde 
yağmurlar yazlık mahsullerimizin de 
bereketli olacaiını müjdelemektedir. 

Muhammen bedel lira 1284,43 
tık teminat lira 96,33 
Köyümüzde mevcul harap cami kub-

besi yıkılıp yınine çatı ve içten kubbe 
inşası işi yukarıda yazılı tahmin bedeli 
ile 21 gUn müddetle nçak eksiltmeye ko
nubnuştur. 

Fenni şartname ve projesi ihale günU 
olan 4/ Ağustos/941 Pazartesi saat 14 te 
kadar köy muhtarlığında görülebilir. 
Taliplerin köy muhtarlığına mUracaal-
ları 13, 18 2672 (1555) 

111111111111111111ı ıt• • • ıı1111111111111••ıı111mıım111111!! 
~ SArJLIK : 

i Otomatik kereste ! 
i Bıçtı makinesi 1 
E Fransız. fabrikaları mamulltın- E 
§ dan yüz. onluk ve aslen otomatik E 
~ olarak yapılmış gayet sağlam ve E 
~ faal bir halde on santimden beş san- E = time kadar destere ile matllip de- : S recede iş görUlehllir bir adet oto- E 
: matik kereste bıçkı makinesi satı- E 
i lıktır. E 
S İsteyenler: İzmir Taşçılar çarşısı 5 
: 56 numaralı ticarethanede Ni- E 
E çarşısı 56 numaralı ticarethane NI- E 
~ zamettin Çetinkayaya milnıcaatla- E 
: n. 1 - 4 (1578) = 
l llllHHHlllHllllllllllllllHllllllllllHllllllUllUffUll 

Beyaz sabun 1·e riuc tettilıan 

K. A. L.1 Çapa marbh IUersiali Pirina sabı111• n• kullauD"SNıR : 
1 - Fula tasarruf elde eder, 
Z - Çamaşır ve banyonuna daha iyi netice ekle etMekle 
3 - Çok kıyınetU bir gada ol• Zeytinyağı yerine daha 
az kıymet taşıyan Pirina J'8itnm sarf eiilnaiyle memle
ketimizin ekonomisine ciddi bir tarzda hizmet etnıiş olur
sunuz .. 
'881 numara& müseccıel Çapa IUlbmaa (ok tliklaıt 
eclinU .. 
Siparişlerini?. için :ıot4 ve !071 allmlU'ÜM'a telefonla-
ymn: .• 

TELGRAF: UPoVAT'Z bmir .. 
K. A. L. 

Meniali Plriaa yağı ve &alaua falarikui 
ı - 10 (158t) 

MMtt: w' : a: . ................................................................................... .. • • • • 
i Devlet Demir Yollarından i • • .. ................................................................................... . 

DOKTOR ECZACI VE ECZACI KALFASI ARAMIYORı 
idaremizin muhtelif yerlerinde tavzif edilmek fizere 1 S doktor S eczacı •e ) 

CCDCI kalfa.na ihtiyaç vardar. 
Doktorlara maattan gayri mesken veya mesken bedeli verilecektir. Fule 

izahat ~en taliplerin D. O. yollan zat işleri müdürlüğüne müncaatlan. 
15, 18, 22 2670 (lS70) 

Bökeklenlen idrar ton- a•ar ~ ...........,... .....,planm ... 
ininden temizlemek ieia ULMOBLÖ kv•-· 

Böbreklerin çahşmak kudretini arttınr .. Kadın, ertelı idrar •rhddanm. ellıl 
ve veni belaotukluğunu, mesane iltihabuu. bel a~ 11k sılı: idrar hoanak " 
boaarken )'1U'lmak haHerial tideftr. Bel idrar temin ecler •• 

ldrar4a kumtann, mesanede taştnnn teşekktltflne mini olar .. 
DlKKAT: UELMORLÖ ki~ temldlyerek .. .ueşttrtr. 

Sıhhat Vekiletiaia ruhsatını blizdir ... DER ECZANEDE BVLUNU8 

T. iş Bankası 
KüçWı rasarruf Jaesapları 1941 llıramtye pldnı 
KEŞİDKLBJl : 4 $uhat. 2 Mayıs. 1 Aiustes. 3 ikinciteşria wihlerinde yapdar 

1,41 İKRAMİYELERi 
1 adet ZOOO liralık - !OftO l .. ira 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
Z adet 750 liralık - J51Mt Lira 
4 adet 500 liralak - 2ftot Lira 
8 adet 258 Urahk .- 2000 Lira 

35 adet 106 lirahk - 3.';60 Lira 
80 adet 50 1irabk - 4000 Lin 

380 adet 20 liralık - 6000 Lira 
Türkh e is BANKASl'na para yatlnnalda yalnız para biriktirmit ve faia .. almış olmu. ayni zamanda ta\iinitj de denemiş olursunm.. , .... -tSTAJUIUL BBLEDiYESDmEN: 
Yalova Buna yolunun şose inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul• 

muttur. Keşif bedeli 205 32 lira 8 kurut ve ilk teminatı t S 39 lira 90 kuruetur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri eenel. hususi ve fenni şartnameleri proje 
kcı:ıif lıülaıaaiyle buna müteferri diğer evrak 1 lira 2 kuruş mukabilinde villyet 
nafia müdi.lrlliğünden verilecektir. ihale 29 /7 /941 Salı günü saat 15 te daimi 
encümende yr.pılacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ihale 
tarihinden 8 g\in evvel vilayet nafia müdürlüğüne müracaatla alacakları fen
ni ehlivet ve 941 yılına ait ticaret odaıı vesikaları imzaL şartname ve kanunen 
ibrazı laum gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifab çevresinde 
ha:urlayacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimf encümene 
'"ermeleri lazımdır. 14, f 8, 22, 25 2621 ( 1562) 

Maliye Vekaletinden 

Eski nikel S, 10 ve 20 paralık
ların tedavülden kaldınln..ası 
hakkında ilin : 

Eaki nikel 5, 10 ve 20 parabklann yerine dantelli bir kunat
luklarla Bronz 10 paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda ça
kanlmıf olduğundan f'•ki nikel 5, 10 ve 20 parahklann 31/6/942 
tarihinden ıonra tedavülden kaldırılmaıı kararla,brılmıthr. 

MezkUr ufak paralar 1 Temuz 942 tarihinden itibaren artık te
davül etmeyecek Ye hu tarihten itibaren ancak bir aene müddet
le yanhz mal sandıklariyle cümburiyet merkez bankası tubeleri
ne ve cümhuriyet merkez bankası subeıi olmayan yerlerde ziraat 
bankaaı tubeai tarafından kabul edilecektir. 

Ellerinde bu ufak -paralardan bulunanların bunları mal aandık
lariyle cümhunyet merkez banka ve ziraat bankası fU~lerine 
tebdil ettirilmeıi ilin olunur. 18 19 2737 (1588) 

iZMtR BELEDiYF-c;,fNDEN : 
1 - Kiiltürpark dahilinde Fuara ait 

pavyonlardan ve Sümerbank pavyonu 
Rrkasına iaııbet eden kmmda 732 metre 
murabbaındaki harap ve tehlikeli pav
vonun yılı:tınlmatı alana ait olmak üze
re enkazının kaimen satışı, fen işleri ınü
dlirlüğündeki kC$if ve şartnamesi veç
hilc açık artbrmaya konulmuştur. Ke~f 
bedeli 3097 lira 37 kuruş. Muvakkat 
teminatı 232 lira 30 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihılle tarihi o)an 
l /8/941 cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatlan. 

2 - lnclraltı fidanlığının kapuau 
önündeki dereden geçit temini için bir 
r:hpp köpril yaphnlması. fen iılerl mü
dürlüğündeld keşif ve tartnamscl veç.. 
hile ac;ık eksiltmeye lconuJmuıtur. Keşif 
bedeli 820 Ura 66 kunıf, muvakkat te
minah 61 lira S S kuruıur. Taliplerin 
t~mlnatı 8ğleden evvel iş bankasına ya
t•rarak makbuz.lariyle ihale tarihi olan 
1 /8/941 cuma gÜnÜ saat 16 da encü
mene müracaatlan. 

18 22 26 31 (1589) 
Mezbaha idaresine senelik 120 ton mo

törin satın alınması işi bir ay müddetle 
pazarlığa bıraka)mıftır. Muhaırunen be-

deli 15480 lira muvakkat teminatı 1161. 
Hrndır. Taliplerin teminatı ö~lrden ey. 

vel is bankasına vatırnrak makhuzlarlv
lc 18-7-941 drn 30-7-!Ml (dahil) tarihi
ne kndar hnftanın Pauı"tP!Iİ. Carsamba 
ve Cuma ~UnlerJ ~aııt lR d'.I ı>ncilmı>ne 
mllracaatları 4-9-14-18 2531 {1494) 

ltf aiyc idaresinin maha.Ue teşkitAti 
iç.in 22 adet emme buma f'l tulumbaııi 
~hn alınmıısı yazı i leri müdürlii~iinde
lct ~rtnamesi veçhile biT" ay müdd,.tle 
nnznrlıQ." hırakılmuıtır. Muhammen he
rldi 9QOO lira mııvııkkat teminatı 742 
l ra 50 kuru!ltur. Taliplerin teminatı ö~
lı>den evvel İ!'I bankMına vatırarak mıılc-
1,uzlarivlc 23/7/941 den 418/941 
I dahil) tarihine kadar he hanın pazar
'Psi, er amba ve cuma günleri encüme
"<· müracaatlara. 

10 B 18 22 (15'i2l 
.,..,.,.,.,,._,.,._,.,.~,._.,. r n, •" p ı 4 P':4 > )ODI: 

tır&a SUJ.I{ H\J1'PK MAHKE
~'UNDQI: 
T ebJjj ilis\a 
Fatma fü. Ali Ekberin ayıan muta
rruf olduklan Aotullııh efl"ndi m"hal-

1 .. sind,. Plac:a yokuııta lenin 41 sayılı ha
,.,,. 7/8/941Mat15 te birinci ve 1818/ 
941 saat 1 5 te ikinci arthrn"ısı yapı1a
r11ktır. Ali E.kberin ikamf't<-P'1ı meçbul 
oldul!undan hhu ilfın tf'bliv olunur. 

2753 (t590) 



ASKERİ VAZİYET 

A imanlar Le
nin~rad ve Mos
kovaya do~ru 

ilerliyorlar 
---<>---

Aldıkları Smolinsk, 
Moskoı:adan 400 

kılometre uzakta ... 

Amerihanın lıarp hazır· 
'ıhları, Avrupa ve Asya

dalıi yeni üsleri .. 
S~rk cephesindekı durum radyo ga

zetrsince söyle mütz.l ea ediliyor: 
Leningradın cenup bölgesinde Aln1an 

ıleri hareketi devam etmektedir. Alman 
ıebLiğlorbe göre bu bö!gede Alman kıta-
1 ırının karşısında ht'len muharebe eden 
artıcı kuvvetlerdir. Bü\.·ük miktarda Sov
yet k1taları ise şaıka doğru çekilmekte
dir. Cephenin bu kısmında harekat Al
manların lehinde olarak l.eningrad isti
.kametinde inki~af gösterirken daha. ce
ııupla Vitelisk bölgesinde Almanlar da
ha geni~ ölçüde ve da!-ıa şumullu bir şe
kilde 'arka. Moskovaya doğru bare!Q.,t
lerini inkişaf ettirmektedir. Almanlar bu 
hölgede Stalin hatunı yararak Smo1ensk 
şehrini İşgal etmişlt-rdir. Bu suretle cephe 
iizerinde hakiki bir sevkülcey$ yarma hu
sule geldiği kabul edilebilir. Smolen•k, 
Viteleskin 160 kilometre şarkında ve 
Moskovadan takriben 400 kilometre me
safede olup birçok demiryollarının mer
kezidir ve Moskovaya uzanan geniş bir 
asfalt yolun da geçtiği mevki Üzerinde
dir. $imdiye kadar Rus cephesinin n1ü
dafaa .. bakımından gayet mühim bir rol 
oynıyan bu mevlcin Ahnanların eline 
yeçmeai şüphesiz ki Rmlar için büyük 
bir kayıp olmu$tur. Bu mevk.ie kadar 
ı:tclmi~ olan Alman kıtalannın artık ön
lrrinde Stalin hattı gibi mühim bir en
l?Cl mevcut olmadığınu. göre bundan 
ıonra daha kolaylıkla ilerlemeleri bek
lenebilir. ilk hedef Moskova olmakla 
heraber geriden gelecek asıl büyük kuv
vetleı in Vitelesk bölgesinde yarılan cep 
h gediğini genişletmek maksadiyle 
.Smolenskin doğusundan itibaren şimal 
\ıC cenuba doğru teveccüh etmeleri çok 
,..uhtemeldir. Eğer Rusların mühim kuv 
vetlcri şimalde İ5e teveccüh şimale. ce
nupta ise cenuba olacaktır. Bu da Ru.&-
lann Sta1in hattını müdafaaya çalı~ma
ları şartiy)edir. Akıi halde, yani Stalin 
hattındaki Rus <>rdulan Alman yarma 
haıeketinin ehemmiyet derecesini ev
velden taktir ederek şimdiden şevkül
ceyş bir geri hareketine karar verirler 
ele daha gerilere çek.ilmeği dütünüzlerse 
o zaman yarmayı yapan orduların cenu .. 
ba veya timale teveccüh etmeoi değil, 
Moıkovayı elde ettikten sonra böyle 
bir kuıtalma hareketine teveasul etmele
ri en doğru olur. Çünkü o takdirde bü
tün Rus ordularının gerilerini ihtiva ede
<ek bir kuşatma husule gelebilir. Maa
mafih Sovyetlerin de böyle bir hareke
t~ karşı yalnız Paııif değil ayni zamanda 
aktif bir mukabelede bulunmaları ihti
mali vardır. Eğer Smolensk, Birjan ve 
K amel bölgelerinde Sovyeıler önceden 
Lüyük bir ordu toplamış olarak muka
bil taarruza geçerlerst: Alman yarma ha
reketinin yukarıda bahsettiğimiz şekil
de inkişafı daha az varit olacaktır. Her 
lıalde beş on gün 7arfında Rusların böy 
le bir hazırlığı olup olmadığı anlaşıla
caktır. Eğer düşündüğümüz gibi bu te
kilde hazırlanmamışlar da parça parça 
luvvctlerle Alman ordusunu durdur
mağa çalışırlarsa kısa bir zamanda Mos .. 
l:<>va da Alınan motörize kuvvetlerinin 
1chd!di altına girmiş olacaktır. 

HA VA HARPLERt 
Alman radyosu 15 temmuzda elli ka

dar Sovyet tayyaresinin hava ve yÜz el
lı kadarının yerde tahrip edildiğini bil
<1iıiyor. Havadaki zayiat umum zayia
l•n dörtte biri kadardır. Şu halde ya 
Rua tayyareleri havalarda pek fazla fa
aliyet gösteremiyorlar. Yahut la 25 glin
denberi edindikleri harp tecrübesiyle 
muvaffakıyetli harp yapıyorlar demek
tir. Yerdeki zayiatın çokluğu ise tayya
re meydanla:-ının ki.fi derecede müda
faa edilmediğini ve tayyarelerin bu 
meydanlara fasılalı surette aerpiştirilme
diğini gösterir. 

RUS BOMBALARl 
PATLAMIYOR MU? 
Romanyadan gelen yolcuların ilade

ıine göre mühim hedeflere taanını eden 
Sovyet tayyarelerinin attıldan bir çok 
bombalar patlamamaktadd'. Bu da ba
tarın niıbeten az olmasma ıebep olu
yor. Bu itibarla Köstence ve Ploesti 
petrol mıntakası hakkında Sovyet iddia
lan hakikat olmasa gerektir. Malum ol
duj;'lJ iuore hir Sovyet tebliğinde Kös
tence nanlile bir yerin artık mevcut ol. 
maclığı bi!dirilmi.sti. l\faamafih Ploesti
ye karsı ,rnpılan biicumlarm devamı her 
halde ha,arın da artmasına sebep ol
nıu~tur. 

AMERiKANIN HARP 
HAZJRLIKLARI 
Amt-rikanın harbe iştirak edebilmesi 

i..;İn ilt·ri drnız ve hava üslerine ihtiyacı 
vardır Crof'n)and ve lzJandanın ic~aali 
ft.tl11ntikt'" hu ü,ltr• temin etmicıtir. Pa
rıfiktr hı.~ C::jng('lpor İn~iliz Ü!-!sünden 
ftJı"'" ... riJ~ı.1 lann da ı::ıt!fade etnlesi. Alas
Jr ... d;:ı rlrnizahı ii"l .. ri kurulma!'\J, Filipin 
adalarında: deniz ve hava üslerinin t~ci
~i atılan Rdımlan aösterir. Son bit hebew 
re !{Öre F'ilipin add.larında Manila lima
n• hiT bu("uk milvon lngiliz lira!ı ~arfe-

'i~ENI A.llR 
...-~-....,,_,,_,,...,.,,._,,,,,.... ______ ........ ..,..n=""""" 

MÜTARf ErE.ı 50] A Alman. Rus harbine 
dair yeni haberler 

SOl SiYASi VAZIYET 
Müttefikler 

Beyruta nasıl 
~irdiler ? 

o--.. Yeni Japon hü-
Rvslara 2ore k .. t• 

Almanlav deniz- k ume 1 neyek? 
ı d f arar verece • 

·---<>--
Kudüs, 17 (A.A) - Avusturalya ve 

İngiliz kıtalart süvari ve tank gruplari
le birlikte ve başlarında generalleri ol
dufıu halde dün ö~leden sonra resmen 
Bcvnıta girn1i:-;Ierdir. 

Suriyedeki imparatorluk kuvvetleri 
başkumandanı ~eneral Vilson ve hür 
Fran~-ız kuvvetleri ba~kumandanı gene
r:-ıl Katl'u ile Avu!'-itura1ya k uınandanı 
gpneral Lm·arak basla bulunuyordu. 

Doi'ını malumat alan mahfillerden öğ
renildiğine göre dün müttefik kıtaları 
Beyrllta ~irdikten sonra an1iral Döbon 
sehri İngili< başkumandanı general Vil
sona ve hür Fransız ba kumandanı ge· 
neral Katruya resmen teslhn etmisfr. 

İn~iliz bombardıman tavyareleri dün 
Suriye ~thirleri üzerinde dostane nüma
yiş ucusları yaomıslar ve halk tarafın
dan alloslanmışlardır. Bilhassa B~vrutta 
baslıca sokakları ve mevdanları doldur
muş olan halk büvük tezahüratla tayya
releri selam1a.ınışlardır. 

Trablussam ve Lazkiye, Halep, Hu
mus, Hama ve Balehek şehilrcrinde de 
tayyareler ucınuşlardır. 

FRANSANN HAKLAR! BAKt iMi$ 
Visi, l 7 (A.A) - l•oıal altında bu

lunnııyan Fransada intişar eden ~azete
ler Suriye hadisatı hakkında mütaHlalar 
dermeyan ederek bu~ürtkü vaziyetin 
Fransanın mandater devlet sıfatile haiz 
oldu~u siyasi hakları ihlal etmiyeceğinl 
tebarüz ettiımektedirler. 

--------
Japon yaaa kabine 
buhranı hallolundu 

--0----

- BA$TARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -
FSKİ BAŞVEKİL KALDI 
Tokyo. 17 (A.A) - Prens Konoye 

dün imparatorluk !'Jarayına gitmiş ve im
parator tarafından kabul edilmiştir. Do
mei ajansına göıe bu ziyaıet impaıato
run prens Konoyeyi yeni kabinenin teş
~Jlin~ memur edece~i hakkında dolaşan 
ı.aberlcıi teyit etmektedir. 

Tokyo, 17 (A.A) - Nitinifi gazete
sine göre prens Konove yeni kabine 
teşkiline memur edllmistir. 

JAPONY ADA IHTILAFLAR 
Londra, 17 (A.A) - Umumiyetle 

zan edildiğine göre Almanya tarafından 
Sovyet topraklannm i,gali izerine ta

er e ena va-
ziyette ••• 

SOVYETLER CEPHEYE AS
KERJ KO'\'llSERLER 

GÖNDERi YO~LAR 
Stokholm 17 (A.A) - Sovyet yüksek 

şurası riya:;et divanı askeri komiserlik· 
ler ihdasını kabul etmiştir. Bu komiser
ler cephelerde kıta kumandanlarile ayni 
rnlahiyeti haiz olacaklar ve fakat ku
mandanlarının teknik vazifelerine mü
dahale etmiyerek yalnız zapt ve raptın 
teminine ve hiyanet vukuunda amansız 
hareketlerde buhınma~a vasi salahiyetle 
·nezun hulunacaklarıdr. 

BALTIKTA ALMANLARIN 
C'Fl<T!Cİ ZORLUK 
Moskova 17 (A.Al - Alman - Rus 

harbı , Almanların Baltık üzerindeki 
nakliyat teskilatını felce ui!ratmıstır. Bu 
itibarla Feribot ve bazı naklivat idarele
rinin kaldırıldığı öğrenilmiştir. Rus de
niz kuvvetleri Almanların Baltıktaki 
deniz n~klivatını çok mül}kül bir vazi
yeto sokmuştur. 

Köstence limanı tahrip edildiği icin 
Almanlar emtialarının bir kısmını Bur
E!az Hmanı tarikile ve di~er bir kısmını 
da demirvolu ile Selanik limanına sevk 
etmektedirler. Almanlar mühim mik
tarda lrandan celbebıek istedikleri mal
ları ancak Türkiye vasıtasile ge!irme
'te rP lısmaktadırlar. 

JRGACEFTEKt HARP 
Moskova 17 (A.A) - Irgacefin Sov

vet kıt;ıları tarafından istirdadil~ netice
lenen mııharebe hakkında elde edilen 
veni tafsilat ııö•teriyor ki Dinyepe-r neh
rinin P"arn sahil:ndeki köoriiha~ı istirdat 
0clM;ı;; >aman Almanlar 30 kilometre 
qeri pü,kiirtülmü~. 1500 ölü. daha fazla 
:varalı ve hir cok esir vermislerdir. 
fHRV~'T' ALAYI YOLDA 
Roma 17 (A.A) - Fide edilen malrl

mata eöre bir Hırvat alavı tayyarel"'l'ile 
birlikte ••rk cephesine ııitmek icin Zag
repten Almanyaya hareket etmiştir. 

Maki~eve , 

kip edilecek siyaset hakkında Japon hü
kümeti erkanı arasmda derin bir avnlık 
vardır. Sanıldığına göre hariciye ve har· A 
biye nazırları tarafından idare edilen 
mürrit parti fnıattan istifade edilerek 
JapQnyanın Hindiciniyi işgal etmesini 
ısrarla istemektedir. Diğer taraftan da-

Verilirken 

şehrini ~ldılar 
ha mutedil siyasi rical ise Avru.pa ----0----

vaziyeti daha ziyade aydınlanıncaya ka- Stokholm, 17 ( A.A) - Alınanlar Es-
c!ar bir intizar siyaseti takip edilmeıine tonya Rusva hududu üzerinde kfiln F..
taraftardırlar. tenyanın Narva şehrini işgal etmişler-

BÜYÜK HADİSELERİN ARİFESEİ dir. 
Şanghay 17 ( A.A ) - İyi malumat p k ,. idd li ah 

alan yabancı mahfillerine göre japonya- U Oıı:ta Ş et m a• 
da kabine de~işikliiii çok büyük hfıdise- rebeler oluyor •• 
!erin mukaddimesidir. Umumi kanaat Moskova, 17 (A.A) - Bugün öğle-
Nazilerin ş~diye kadar meharetli da".- den sonra nesredileıl. Sovyet tebliği : 
ranınış olan ıaponyayı pek az gıpta edı- Dün gece Pukof mmtakasında şiddet-
lecek bir vaziyete soktuğudur. li muharebeler devam ebnişlir.. Diğer 

lNG1LTEREDEK1 TESİR mmtakalarda mühim hiç b;r askeri ha-
VE TELAKKİLER reket olmamış ve orduların vaziyetinde 
Londra 17 (A.A) - Japon kabinesi- esaslı bir değişiklik vuku bulmamıştır .. 

nin istifası burada süroriz tesiri uyan- Geceleyin Sovyet hava kuvvetleri düş
dırmamış!tr. Alman - Sovyet harbından man zırhlı kuvvetlerine karşı hareket
beri japonyada fikir ayrılıi:(ı malum idi. !erde bulunmuş ve yerde düşman tay
Eğer japon kabinesinin istifası mufrit- yarelerini tahrip etmiştir. Cenubu gar
leri iş başına getirirse iyi bazırlanmıs bi mıntakasmda muhtelif Alman - Ru
bir zemin olacaktır. Bilakis hükümeH men kuvvetlerin:n mağlup edilmesi üze
intizar siyasetine doğru getirirse muf- rine bir Rumen taburu bize gelerek tes
ritler kuvvetli olduğu için bu siyasetin !im olmuştur. Askerler kendi Rumen ve 
tesirleri şüphelidir. Jaoonyada halen ür Alman subaylarını muhafaza altında ge
cereyan vardır. B. Matsuoka riyasetin- tirmisler ve Sovyet kumandanlığına tam 
deki mufritler Rus sahil eyaletlPrini al- malumat vermişlerdir. Üc tank dafii 
mak için Rusyaya hücum taraftandır- topu 420 tüfenk. 16 mitralyöz, pek çok 
lar. Bahriye mektebi adJ verilen bahri- kur.un ve top ii!tinam edilmiştir. 
yeciler ise şimalde bir serııfüeşten sakı-
narak cenupta Hindicini ve Siyam tara
fında bir harekete taraftarlar. Nihayet 
Londra büyük elçisinin riyasetinde mu
tediller vardır. lmnaratorun bahrive ile
ri geleolerile görüşmesi bu ikinci züm
ronin galebesine işaret telakki ediliyor. 

dilerek İnodern bir deniz ve hava Üs9Ü 

haline getirilmi~tir. Amerika haıbiyf' 
nezareti Mani1a limanını ve koy metha
Jini teh1ikeli mıntaka ilin etmis, husu1i 
vaı>urların buraya seferini yasak ettiği 
vibi ticaret vapurlarının servisle:rini de 
l\ncAk gündüzlere inhisar ettirmİ$tir. Bu 
tedbirin Filipin adalanna bir Japon 
baskını ihtimaline kar!llı alınmış olması 
mümkün pörülse bile daha ziyade Hin
diçini ve Felemenk Hindistanına kar~1 
bir Japon tehdidini önlemeyi istihdaf 
etmesi muhtemeldir Cünlc.ü Japonların 
Hindiriniyi isstal etmek ~tedikleri dehi 
bir ültimatom v~rdikleri söyleniyor. Bin 
rnillik bir sahaya vapılmı" olan Filipin 
edaları Japon adalariyle Hind.icini ve 
Felemenk Hindicıtanı arasına sokulmucı
tur. Mani\Ad..tki den:z ve hava ü"cıü Ci" 
•nhiline 5 50 mil v• Hi~".!idni .-lıill•ri
ne 900 mil mesafedir. Bu me"efelerdr
i\ava kuvvetleri d.>?rtıdar doi!'ruya kul 
1ftnı1mıvaca0.ı İ('İn Atnerika tayyare gc
n.il·•ri inıaetna elıemmivet Vf""f"l'lİştir , 

Deniz harekfıtına gelince: Ru s<ıohada 
•1<.i donar.ma arasındl bir kar~ılaşm:ı 
olursa Jaoonların esa~ üııleri Japon ada
l:ırında oldn.;und!\Yl ManiJa Ü"cÜne da-

anan Amrrik?f' filosunun daha mü~ait 
hir <hrumda olacağın: kabul etmek la
zımdır 

-·--Ta!':' ent Ter~!dosu 
hasara u~radı 

Berl'n. 17 (A.A) - Sovvetlerin Taş
kent Toroido muhribi 15 temmuzda 
Alman hücumları tarafından ağır hasa
ra uğratılmıştır. '------
ParvP onun ~azeteci· 

lere beyanatı.. 
Vasin<'ton, 17 (A.A) - Harbiye müs

teşan Parveson gazeteciler toplantısın
da yaptıjiı h<-yanatta Amerika kara or
dusunun sulh zamanı mevcudun azami
sini b11ld11irunu söv1emis ve demiştir ki: 

- Bu mevcut 1.477.000 tir .. Bunların 
621.000 i secilmiş askerlerdir .. 

Harbive nezaretinden A. 24 tipinde 
hafif yeni Dugla' pike tayyarelerinden 
esaslı teslimat yapılmıştır. Bunlar her 
hanl(i b'r Avruna pike tayyarelerinden 
daha mükemmeldir. 

=<~--

anrılan gemiler 
Londra. 17 (A.A) - Resmen bildiril

diğine pöre dün gece sahil muhafaza tav
,·arcleri 6000 tonluk bir petrol gemisile 
~500 tonluk bir iase gemi.•ini hem~n he
..,,en nııılıakWak surette batırmı~lardır ... 
r'itter :ki iac=e genıisi de muhtemel ola
rak ha: ara tıİ!rafılmıstır. -·----

İttı,,.~rz tavvare!eri 
P21m"~,..~u b m~ ı dı 
Lonclra. 17 (A.A) - Roytor ajansının 

fi6rf'ndi•1ine göre dün ,gece İngiliz boın
hardıman tayyareleri Hamburg endüst
ri mıntakalarına ve dii(er bir cok hedef
lere tarruzlarcla bulunmuslardJr. 

Radyo gazetesine göre tekrar Preos 
Konoye tarafından kurulan yeni japon 
kabinesinin ne bakımdan ve ne tarafa 
doğru takviye edildiği henüz malam de
iiildir.Eski harbiye nazırı general Tonigo 
He bahriye nazırı amh·al Oyikavanin ye
kabincyr> girmeğe söz verdikleri öt:rrenil
mistir. Bazı haberlere göre japon hükü
met erkanı arasında takip edilecek si
yaset hakkında fikir ihtilMı vardı. Mu
halif fikir taşıyan zii:nrelerden birisi 
mufritler olup hunların başında harici
ye nazırı B. Mat.suokanın bulunduğu 
söyleniyor. Bunlar tam bir Mihvt"r siya
setine taraftardırlar. Ve bu •iyaset ja
ponyayı harbe sürükleyebilir. Mutedil 
ve ınuhafazakiir bir siyaset taraftarı 
olan zümrenin başında da ticari mahfil
lerden yardım gören Haranova bulun
maktadır. Kabinede dei'(işiklikler hak
kındaki tefsirlerde bu iki zümreye göre 
teholüf etmektPdiı-. B'r kısım kaynak
larda şu mütalaa yürütülüyor: Matsuo
kanın müdahaleci gurubu yüzdı- yüz 
mihver siyaseti islediği için hakiki bir 
japon siyaseti istiyenler ve japon hükü
me1i buna tehammül edememiş ve Mat
suokanın dahil bulunduPu Prens Kono
ve k:ıhin,..si istifaya mecbur kalmıştır. 
Bu fikirde bulunanlar Amerikanın da 
uzun zamandanberi japonyayı Mihver 
devetlerinden u:ı.aklastırmağa çalı~!tğı 
ve janon ticaret ve iktısadiyatı üzerinde 
hayati bir tesiri oldui''Unu söyliyorlar. 

Kabinede-ki de~işikliğe yukarıdaki 
tefsirlerin tam zıddına bir mana veren
)pr daha coktur. Bunlara ıröre yeni ka
binede ordu ve donanma hakimdir. Böy
le bir kabine aneak mufritlerin sivaseti
ne mpvyal olabilir. Netekim Londradan 
gelen bir habere l!'Öre tebeddül İMill<'re 
ve Ameril<ada daha ziyade bedbinlikle 
lc~"~•lanmıstır. 
Almanv~ ile İtalya, japonyayı Ameri

k•vı haTbe girmekten alıkovacak bir 
t•hdit olorok tutuyorlardı. Fakat tzlan
danın jsn:tlinden sonra AmPrika Avru
naya vaklMmış ve harbe doi!ru esaslı 
bir adı'ft daha atmıstır. Hatıil. bir Ame
rikan destroyeri tarafından bir Alman 
<1Pnizrtlhna su Mmh:ısı atılması ela bek
lenmedik neticeler doğurabilir. Su hal
de jauonya Amerikayı itidalde tutmak 
surcti1e yapaca~ı hizmeti simdive kad~T 
y;u·,mı~tır, 

Rusyaya ı?elince: Sark cephesindeki 
A1man U'rerlerinin ö)rii.sü P"Pni~ler ,rtibj 
olııo LPninrn-ad yakında t•hl;keye ~ire
cefff' ben,.iyor. ı\c:so.._c;veted Preı:; aiansı
nın Mn .. kovA. muhPh;rineı göre Mnc:lcovP 
tamamile tplılivP. et!Hmiş ve hükümet 
KP•aoa nal< IPnHmi<fir. 

Avni muhabir Mo•kovada bulunan 
rlinlomatik hevet1°Te de bu yolda tebli
~?t vpn,lr1ı<hnı bildirivor. 

S•t haldP Janonva Rusya ile bir saldır
ma.ı.ı.- naktı im•.a etrnis olmasına rai!. 
l"'en Rusvanın buııün icinde durdullıı. 
durumu konı .. usuna taarru?.: için en mü· 
sait fıroat tPlAkki Pdehilir. F<asen iapon
va harbın basın•hn bPri Sovvet hudu
dunda ••keri tahsiılPttan geri kalma
mı .. tır. V:ı.kıa S'ovvet)erin u7:ak ~arkta 
kuvvetli bir ordmn vardır. Fakat Rııs
A1man rPohPc:ind,..lci sarsınt,lar daha 
kuvvetli bir hal alır v• ııerçekten cephe 
çok daha gerilore celdlirse bu va">ivet 
Q 1:-rnan ~ark Rus ordusunu sarsabilir. 

Almon bir h•berde belki bu va1iyet
le al;\kahihr. Sovyet harir;ve komiseri 
B. Molotof janon sı-firine Rusya ve ln
t(iltere arasınnaki anlasmanın yalnız Al
manyaya miitPveceih olduqu hakkında 
~o1'T'liTHtt venniı:;tir. 

İtalyan radvosuna l!'Öre de Kamcatka 
Vc:tT"1m ada~1n1n m8vinlPTlmesi JaoonvPda 
infial uy~nd1rm1.orl1r. Jaoon sözcüsii.ne 
!'Öre bu haroket ancak japonyava karıı 
olabilir. Cünkii A imanların uzak ~arkta 
hir bir f;evi yolchır. 

Va<in<'fon mahfillori daha sarih malt'l
mat gpJm....,ini beklivorpk janon ltabine
c;jnin dr>fd-.iklif!i h~lr'k1nda ·hiç bir şev 
•ovlemivorlar. Amerikada ban vUksel< 
'll~murlar tarı:tfıflrlAn UtnnediJrHöine jtÖ

re janon iş arlaml~rı ordu ve donanma
n1n tazyiki a1tınrla bulunan kabinPvi is
IHava mechur etmi<ler-lir Bu mahfiller 
;an~"'ların Amı:ıı1'"'ik~va k~-rsı daha rlosta
., ... bir tı::ıvır ~"krrıPl?Tt )iizurnuna lc:ani
rlirl0r. Bazı mH<-PhitlPr clP Amprllra ve 
t,,.,;Jterenin pa<;fikie aldıklan ciddi ted
"-i rlerin japon d1c; ~iva_c0ti ilzerinclı:ıı te .. 
ı:;iri "lacağı mi.it~l~a.ı::nıflRrfır)~r. Japon 
..,emilPrine lrı:rrcq AmPTikada alınan b~,., 
t ... r1hir1Pr dil,k;ıtP ~Ry~n m;:.hivPttedir 
Rir tal<nn J?emilor A mPTikan Jinıan l~nn
;ı,. , • ., Panama kanalında tevkif edilmiş
lL\rf'ir. 
Jaoon sefareti bu miina•ebet)P bi~ nnta 

uPl'"mİ<ı. fa.k~t h11nnn oroiesto olrııafhÖını 
S..ilrlirwic:tir. Bn ~~ iPro..,nyan1n hu h;rti
<ıPyi ;lnla~ma yolilP h:'llln r~l,<ıtri!ını ifa
rfe erler. AT'1"lerikAnln ald1<h h::.,.1 tedhir
ler buna SPhen ol1T1nc;tur. Bnnl:1rın b~
-.ında Am""rik~n ~'ln1tnm?cn,,n hlr rok 
lıırn p~mile'rinlo lf.,ı1av acr~1~r1 rivarın· 

-la tonlanması kPvfiveti l'elir. Janonlor 
-lon:.tnrıı~larının h11 va,.ivet Ka~1c:1nr1<l 
,,a,.-iFe.l\İni mı"'~ff::ı'kıyrtle bac::ı:rar~~ını 
~:il,1ivnr1nr. Nic:inic.:i P'azpfıu:i Ameri'k<llt
ların ifınon deni,.Jerini muhıl<:rıra efm~k 
h·t .... dfltlC'rini ve _fanonv11n1n bun~ hi .... ~nt?' 
1~ ... lnmıy:ır2:Yın1 "l:1'71Vf\r ve sunlar1 il~ve 
.. rfiyor: r"'n11}.i PinfHrinirl ... b::t?'t Tiokta
lqrı ic:fl'q) irin Tnlcvon\1n Vi~i hükümeli 
.,n.,.~inde ~iddatli t~,.vllc y~ntıNı israrla 
r;ivlenmelctpflir "\1ic:i sH7.rit~ü hunu ya
l"lplırrıtc; olmalrl::ı hPr,:'lher hu haher İS· 

rarla devam pfm 0 ktedir. Ve baska ha
•ırlıklor rlq böyle bir ihtimale kuvvet 
vem1ektedir. 
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Ru•yanın ve düşmanlarının Sefirleri 

Bir kısmı Istanbul, bir 
kısmı Edirneden geçti 

htanbul 17 (Yeni Asır) - Moskova- !er ve şehir sınırında vilayet namıo• 
dan gelen Macar, Rumen, Slovak elçi - istikbal edilmişlerdir. Bir müfreze ibti
lerile tebaasını hamil tren şehrimize ram vazifesini ifa etmekt., idi. Roma bii· 
muvasalat etmiştir. yük elçiliği erkanındar 169 kişi ile Ko-

Elçiler buradan m<>mleketlerine gide- penhag orta elçiliği erxan ve memuri· 
ceklerdir. ninden 69 kişi ayni zamanda gelmişler * ve otobüslerle Babaeskiye nakledilmiş-

Edirne 17 (A.A) - Sovyetlerin Roma !erdir. Babaeskiden itibaren yollarına 
büyük elçisi Nikolay ile Kopenhag orta trenle devam etmişlerdir. Elçıler gör
elçisi Plaş refikalarile birlikte bugün dükleri iyi kabul ve kolaylıktan dolayı 
hududumuzu gcçen-k Edimeye gelmiş- bilhassa beyanı memnuniyet etmişlerdir. 
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Köylümüzün gösterdiği büyük teyakkuz 

Elazığda bir kısım genç·· 
ler paraşütçü sanıldı 

---~--~--, ...... ~-->-----
Dağ elbisesi ge;vmiş gençle,. Beden terbiyelerini 
yaparlafflıen bir Jıöydc çevffifip alalıonuldular .. 
Elhığ 17 (A.A) - Beden terbiyesi Beden terbiyesi mükelefleri hüviyet-

mükellefleri talimlerine başlamaları için !erini ishal etmelerine rağmen alıkonul
tesbit edilen programın tatbikatına geç- muşlar ve ancak Kaymakama haber ve
nlli;lerdir. Beden terbiyesi mükellefleri rilerek müsbet cevap almdıktan sonra 
2220 mtre irti!aındaki Pazardağa bir yü- serbest bırakılmışlardır. 
riiyüş yapmışlardır. Dağ elbiseleri giy-
miş olan mükellefler Karaçallı köyün- Pazar gölünü çevreliyen 1500 metre 
den geçerken Muhtar Mustafa ve köy- irti!aındaki dağ silsilelerini geçen genç· 
lüler tarafından paraşütçü sanılarak ler 15 saatle Gezine varmak suretile dağ 
çevrilmişlerdir. gezilerine nihayet vermişlerdir. 
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Mahkeme salonunda bir hadise 

Bir maznun hakimlerin 
önünde bıçak çekti, kar
deşini vurmak istedi 
~~---~-----...... -----------

M ahlıeme saıonundalıi polis memurunun müda· 
hale 1 lıanla lılr Jtadl.te vıdı u n ne i 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün ad- ve kardeşinin üzerine saldırmıştır. HA

liyede birinci ağır ceza mahkemesinde 1 dise o kadar süratle cereyan etmiştir ki 
bir hadise olmuş, b~ ~ati] mahkemesi saıniin ve diğer hazır bulunanlar neye 
sırasında bıçak c;ekmiştır. uğradıklannı şa.şırmşılardır. Bu karışık-

HBadised. şödtlet olmuştur =
1 

K !ık esnasında salonun intizamını temine 
un an or sene evve uru c;eşme- ı ı· s dre · d hal k 

d b basını k d · . ··ıd· · kt memur o an po ıs a ttin er a-e a ve ar eşını o urme en 
maznun Zeki müdafaa>:nı yapmak üze- tilin üzerine atılmıştır. Katil bir müddet 
re birinci ağır ceza mahkemesine geti- mukavemet etmiştir. Fakat sonunda 
rilmişti. Zekinin kardeşi Sıtkı da gay- memur Sadrettin katilin elinden bıçağı 
ri mevkuf olarak mahkeme huzuruna almağa muvaffak olmuştur. 
çıkarılmıştır. Muhakeme cereyan ettiği Zekinin bıçağı ne şekilde ele geçirdiği 
bir sırada Zeki kravatının altına sakla- tahkik edilmektedir. Müddeiumumilik 
dJğı bir sustalı bıçağı birden bire çekmiş hadiseye el koymuştur. 
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Dr. Ziya Cünün cerjazesi büyük 
merasimle kaldırıldı 

---~--...... ~-----
t stan bul 17 (Yeni Asır) - Profesör versitenin iç avlusuna götürülmüş, Rek

Doktor Ziya Günün cenazesi bugün bü- tör ve talebe merhumun meziyetlerin-
yük merasimle kaldınlmıştır. Merasim- - kl · d · · 
d Vali tl' · •t ktö" -- h den b!ıhis nutu ar ıra etmışlerdir. Ce-e , nıversı e re ru, mer umun .. .. .. 
binle-rce talebesi bulunmuştur. naze bundan sonra eller ustunde Eyyup 
Namazı kılmdıktan sonra eeoaze tl'ni- Sultana götürülerek defnedilmiştir. 
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Istaııbulda cana\·ar düdüklü 
tavva:re tecrübeleri 'ar 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Ankarada olduğu gibi şehrimizde de yakında ca
navar düdüklü tayyareler uçarak tecrü beler yapılacaktır .. 

Mu~lada şiddetli bir zelzele daha oldu 
Muğla, 17 (A.A) - Saat 10.34 te Muğ lada şiddetli zelzele <>lmuştur. Hasar 

yoktur. 
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Dün Boluda Atatürk günü kutlandı 

erkftn ve muhtelif teşekküller mümes
silleri bu törende bulunmuşlardır. PBJ'o 
ti, belediye ve halkev! namına irad edi· 
len bir hitabe ile Ebedi Şefin aziz hatıra• 

Bolu 17 (A.A) - Ebedi Şef Atatür
kün Boluyu şereflendirdikleri gün ün 
yedinci yıl dönümü bugün köylü ve şe
hirli binlerce halk tarafından candan 
kutlanmıştır. Vali, belediye reisi, bura
da bulunan mebuslar, askeri ve mülki sı sevgi ile anılmıştır. 
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Biff İngiliz nazırmın MuClarun bu seneki 
değişmesi ihtimali v•··· istihsaıatı.. 

Londra, 17 (A.A) - Siyasi mahfil- Muğla, 17 (A.A) - Vilayetimizde bu 
!erde ist;hbarat nazın Daf Kupcrin ye- sene 16600 ton buğday, 46000 ton çav• 
rine B. Bratsinin tayin edileceği bildiri- dar, 1400 ton aroa, 5800 ton yulaf, 110 
liyor. • ton mahlut, 10000 ton mlSU", 2 bin ton 

pirine, 3 bin ton pamuk, 1151 ton pat&-
Afrhanya .A.meffifıayı tes. 2110 ton susam istihsal edilmiştir .. 
protesto etti.. AVVSTVRALYA 
Vaşington, 17 (A.A) - Alman masla

hatgüzarı, Almanyaya hareket edecek 
olan Alman konsoloslarının ikametini 
temdit etmediği için Amerikayı protesto 
etmiştir. 

Berlin, 17 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor : Amerikadaki 
Alınan konsolosluk memurları nihayet 
hareket etmislerdir. Almanyada bulu
nan Amerikan konsolosları halen Frank
furttachr. Bunların yakında İspanyaya 
gidecekleri tahmin olunmaktadır. 

Altmıs üc; vaouru 
müsadere ediyor .. 
Sidney, 17 (A.A) - Ticaret nazın B 

Peç beyanatından anlaşıldığına ııöre 
A vusturalya hükümeti va hancı devle~ 
!ere ait gemilerden mürekkep ticaret fi
losunu kullanmağa ve 63 vapuru bU 
maksatla müsadereye karar vermL,tir.• 
Bu gemHerin münakalatı temine meınur 
komisyon emrine verilmesi muhtemel· 


