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Londra, 19 (A.A) - Royter ajan
~ının Avrupada bir yerde bulunan hu
susi muhabiri tarafından haber verildi
ğine göre şark cephesindeki Alman ağır 
zayiatı Almanyanın bazı kısımlannda iş
dler arasında hoşnutsuzluğu mucip ol
muştur. Ezcümle Kostans alayının ta
mamiy}e imha edildiği haberi Badende 
heyecan uyandırmıştır 

Bir Alman menbamda tahmin edil
lliğine göre Alman Sovyet harbının ilk 
en beş günü zarfında Alman zayiatı 
600 bini bulmuştur. 

Amerika ne zaman harbe girecektir? _ --<>--- • İngiliz hava taarruzlarının sebep ol-
Bu memleketin bütün hazırlıkları, Bır Alman tanlı aJa"I d .. h d l R _, ugu asar o ayısiyle ur endüstri 

harlun arifc.ı.inde olduğunu gi.isterdiği b''l · d ı 
halde, bu sual, bir .. 

0
k memleketlerde pu.suya düşürüldü. Ağır .0 gesın c. esasen az.almış 0 an istihsa-"' la di lat amelenın hava akınları esnasında i" 

Mla günün en hararetli ve en miinaka- za·-u t ••er b d " ., ., •• ıışın a bulunmalım için pek az tema-
talı mevzuJarmdan birini teşkil ctm(·k· Mosxova, 19 (A.A) _ Sovyet tebliği: yül uyandırmaktadır 
ledir. 18 temmuzda Pskov, Porhof, Polotzk, 

Bazı tahminlere göre, Birtc ik cüınhu- Nckcl ve Smolcnsk istikametlerinde bil- SMOLENSK NASIL ALINDI? 
riyetJer Dıilli oıiiclafaa hazmıklann1 ;.k- yük muharebeler olmuştur. Her iki ta-.. ı etmeden l'.arbe girmek ni ·etinde f ~ . 
değı1dirlcr. ra ın da agır zayıatı vardır. 

BugünkU şartlar i(indc, Ameriknnın Alınan sarih malfunata .göre hava 
llarbe girmekte pcilmleslnl ,... Wr ltu mm~ diln. 31 dilşman tayyare-
laata sayanlar bacfioe kadar lüzumun- si tahrip etmışlerdır . 
ün fula bir ihtiyatkarlık gösterildiğine • Bir diişrnan tank alayı soscye çıkarak 
bni bulunuyor ve fikirlerini şöyle hii- topraklarımıza girmiştir. Dilşman tank
Msa ediyorlar : ]arının arkasında yüzlerce otomobil bu-

•Almanya dUşmanlannm kararsu.Jı- lurunnkta idi.. Motörlü Sovyet piyade 
lmdan ve l(evşekliğinden istifade ede- komutanlığı düşmanın bir ırmak üze
rek lrurbanlannı birer birer harp harici rindcki köprüyü geçmesine müsaade et
.. erken Birleşik Cümhuriyetlerin da- nıiş ve elindeki top ve mitralyözleri 
.. müsait ~er beklemesi beyhudedir. müsait bir mevkie geçirerek ihtimamla 
:&merika BUyük demokrac;ilere en ge- pcçclcmiştir. Düşman kolu köprüyü geç. 
niş öl~de yardım karanın Fransa yı- tikten sonra motörlü büyük kuvvetleri
kılmadan önce vermiş olsaydı, hatta da- mizin hücumuna uğramıştır. Almanlar 
.. o zaman harbe ıinnek mesuliyetini süratle kaçmağa başlamışlarsa da ileri 
bbul etseydi belki Fransanın (ökmesi- Faşist otomobilleri köprüye geldiği va
ile mimi olacak bir yardım şekli bulu- kit köprü ylkıl1?ış ve uçurulmuştur. 
nabilirdi. Dilşmnn otomobil, tank ve. kamyonları 

•$imdi Sovyetler Birliği Avrupada birbiri Uzerine köprü üzerınc yıkılmış
Pransanm boş bıraktıiı yerl almıştır.. lar ve o zaman topcumuz düşman kolu 
~iman orduları, Moskova yolunda, kat'i - SONU 2 iNCt SAHİFEDE -
bir savaş yapmaktadırlar. Fransaya kar
'1 irtikap edilen hata tekrar edilir ve 
Sovyetlcr Birliği de harp harici edilirse 
Almanyayı mağlup etmek imkansız ola
caktır. Bu sebeple Amerikanın hiç n
kit kaybetmeden harbe girmesi, Rusya. 
ya mümkün olan en geniş mfü.ahereti 
yaması lazımdır .. • 

Bu fikrin mürevviçleri, Amerikayı 
tiesaph adımlar atmağa mecbur eden 
sebepler arasında Japon:ranın başlı ba
ıpna bir amil olduğunu elbette unuta
ma7.lar. Her kes bilir ki Japonyanm da 
cmperyal politikası, Almaa~·a gibi, Rus
fa ile kafi surette hesapl~ mayı çoktan 
beri ~özlemekte<lir. Alman teca~·~ziinc 
rağmen Tokyo l\loskovnya harp ılan et
memişse bunu son zamanlarda iki mem
leket arasında imza edilen dostluk pak
tının kerametine atfetmek safdillik olur. 

Japonya, Anti komintern paktın aza
sıdır. Bu sıfatla Bo1sC\'İ7lll ale~·hindeki 
mücadeleye iştirak i(in pek kolaylıkla 
vesileler icat edebilir. Buna rağmen Ja
pon orduları dış Mongolistam v«> Sibir
yanın büyük kısmını işgale t~cbbüs ct
nıemi~lersc bunun biricik sebebi Birle
~k Cünıhuriyetlerin vaziyetini yakın
dan ~kibe lüzum görmeleridir.. Yani 
Amerıkay1 ihtiyatkiır olmağa sevkcden 
sebepler Japonyay~ da ihtiyatkarlığa 
scvketnıis bulunmaktadır. 

Burada öyle bir sual hatıra gelebilir: 
KJ7Jlordu, ~imdiye kadar gösterdiği 

çok kuvvetli muka\'t'mette devam ede
miyerck silahlannı terke mecbur kalır
sa Almnnlar istila lıarekcilcrini Viladi
vostolm kadar mı uzatacaklardır? 

Yoksa Hu yanın Asya topraklariylc 
:nteş~ul olmayı Biiyiik Asya nizamının 
lideri olarnk tanıdıkları Japonyaya mı 
terkedcccklerdir? 
d .. ~11 halde Jnponlnnn beyhude yere kan fu rnkktcnse, emellerini tahakkuk ct
he;::: · . için, Kmlordunun inhiliılini 
Ş mı d ohnaları pek muhtemeldir. 

) bı!nu ~ unutmamak lazımdır ki, böy-
c ır nctıce bas .. t a·w• t kd' d • d' .... ~ gos er ıgı a ır c. 

Berlin, 19 (A.A) - D. N. B.: Al
manlar Vitebsk ile Mohilev arasında 
bÜyijk Sovyet kuvvetlerini imha ettik
~ aonra aüratle ...... clofru n.lemk
lerdir. Mühirr. bir münakale merlı:esi 
olan Smolemk evvelce de hildirildiii 
s:ibi 16 temmuacla itlral eclibnittir. 
Minakten Moalcovaya slden Oto.tratm 
irıta edilmif inamı burada baflamakta
drr. 160 bin nüfuslu bu tehircle mühim
mat, tayyare ve bir çok bez fabrikalan 
buJunmaktadır. 

Moskova istikametinde son bÜyül: ,.bir olan Smolenlkin müdafauı için 
hu mmtakad11 bütün Sovyet lnrvvetleri 
kutlanılnuşhr. Müdafaa çok fiddetli ol
ın04tur, Alman kJtalan diifmana kanh 
zayiat vercl"ırerek Sovyet mukavemetini 
kınnıtlardır. Smolenıkin zapb esnum
da Almanlann zayiab azdır. 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE -

Şlm ı can cıger dost .. .. Al 
''e J::rpon , .corunen manya 

• ~a arasında büyiik menfaat te-
- ONU 2 İNCi SAHlFEDE -

Almanlann bugüne kadar işgal ettikleri aTıla§ılan sahayı ve Rtts-
114da'ki «wrruz istikametlerini aöaterir hcıriMı 

Japon.yanın yeni istila crnellerindc büyiik rol oynayacak olan 
donanmasından bir parça 

ııman . rumen asker! rRuzveltin momesslli mo. 
arasında vahim hldlseıer hlm beuanatta bulundu 
Moskovaya na- Aalerika malze
zaren Alman ve me taşıyan va

Rumen askeri purlarını lıima-

~arpıştılar ye edecek 
Bir çolı Rumen blrlllılerl nYapdacaJı harp naaJze· 

sııa1ııarı aıınaralı rnesl Faşist difıtatörle· 
cephe gerilerine rlnl ezmeğe ııaıı 
gönderUrnlş.. gelrnelldır .. n 

Moskova, 19 (A.A) - Sovyet istihba- Londra, 19 (AA) - Ruzveltin tn-
rat bürosuna nazaran Alman ve Rumen gilteredeki şahsi mümesaili Hanrl Hop
kıtaatı arasında ciddi anlaşmazlıklar Hns bugün Londrada beyanatta buluna
mevcuttur. Gece Besarabyada Harlo ci- rnk demiştir ki: 
varında bir ihtilal çıkmış, sarhoş Alman - Amerikada yeni bir çok büyÜk. 
subay}an bir çok Rumen aslc,erlerlni fabrikalar faaliyete geçecel<leTdir. Bun
dö.mu.Jenlfr.8-a JaJddetLmen RUID9n lar btlhwa dört motörll m-•ra• •in 
neferleri Alman luunpına ateı açm11lar- bombardıman tayyareleri imal edecek
dır. Alman piyade taburları derhal mü- ]erdir. 
ciafaa ederek meydandaki Rumen bir- Bu tayyareler prki Almanyanın en 
lıklerini ateş altına alnuşlardır. iki ta- uzak kötelerine kadar gidebilecekler 
raftan da bir çok ölü ve yarab vardır. Ye laarp ınalzeıned imal eden fabrika-

Bir çok Rumen birlilcleri Alman ku- lan kırıntı halin., getireceklerdir. 
manlıih tarafından ailiblanndan tecrit Ayni zamanda Amerikada thndiYe 
edilerek cephe gerisine gönderilmiştir. kadar hiç bir memleket tarahndan ya-
A1man kumandanlığı diğer Rumen bir- - SONU 2 İNCİ SAHlF'IDE -
lıkleri tarafından bu hadiselerin duyu}-
mamaıı için tedbirler almıştır. ll:"".~~~~~~~".....c...,,.."w<""-"~-..e 

- SONU 2 İNCi SAHİFIIDE -

Japonya yeni mace
raya atılmak üz~re 

Sov 
eak, 

diçiniye mi ü
cum e eeek? 

• 
D"' 

--0--

INGILIZLER J PO YA,:IN 
HAGEIETE GEÇMESIKI 
PEK YAKIN GÖ,ıÜYO" 
~ 

YENi JAPON KABiNESi Si· 
YASETINI TEBLIGLE iZAH 

ETMIYECEK 
--0--

Tokyo, 19 (A.A) - Haber alındı
ğına göre prens Konoye kabinesi takip 
edeceği siyaset hakkında Tesmi tebliğ 
ne§retmiyecektir. Beynelmilel vaziyeti
hrıılamağa matuf olan Japon harici si
yasetinin 2 temmuzda imparatorun ri
yaseti altında yapılmış olan hükümet 
konferansında kare.rlaştınlmı" olduğu 
haber verilmektedir. 

INGtUZLERlN T AHMlNLERi 
Londra, 19 (AA) - Deyli Telgraf 

• c;:nv11 2 İNf'f ~A J fFF.O"E -

Yeni bir nwceraya atılacağı anla§ıla n 
JaJ)Ot'lann 1mparatonı 

SONDAKİIM 

ALMAILA~IN AIEKlll- • • • • • • • • • • • BUlGAR - ITAlYAI TE-
YA ATFETTIGI llYETLER Almanlar Kiye- llSLARI EHEMllYETLl! 

Y eşilburuo, 
Asor adaları ' e 

Dakar· iş~al 
edilecekmiş 

--0----

fe 2irebildiler, 
fakat çıka

rıldılar 

RaslaP Klyefl wrmelı· 
tense ydıınalı fıaral'lllda 

Londra, 19 (A.A) - Taymis gazete-

Romada '!"Örüşü
lecek şeyler 
harple alaka
dar deiil mi? 

8. Razuelt tzJandamn 
neden ış,,aı olunduğuna 

sinin Alman hududundaki muhabiri ---<>----
Smolensk ve Leningrad bölgelerinden flıİ tarafın Af?denlzdefıi 
başka Kiyefte de Almanlann ileri hare- menftult lnlıfşafl 

anlattı... 
Teal Lase Sty, 1~ 

(A.A) - D. N. B. : 

ketleri iddialarını telmih ederek ezcüm-
le şunlan yazıyor : Kiyef mıntakasmda- fıOllUfulacalımq .. 
ki muharebeler bir kaç gUnden beri de- Sofya, 19 (A.A) - Başvekil B. Filof 

Asosyeted Presin 
verdiği bir habere 
göre Förııt komites1 

reisi gen<"ral Vood 
gazetecilete beya
natta buhınrırak 
Amerlkanm Dnkarı 
Yeşilburun ve Asor 

vam etmektedir. Mütemadiyen takviye ve hariciye Da7.ll'l B. Po-pof bu sabah 
kuvvetleri alan Almanlar Kiyefi ihata Romaya hareket etmişlerdir. 
edebilinişle9iir. Şehre girebilmiş olan * 
bir kaç zırhlı teşekkülUn ge(enlerde bu- Vişi , 19 (A.A) - Ofi Ajansı Bernden 
radan çıkarılmış olduğu hatırlardadır.. istihbar ediyor: 
Ruslar Kiyefi son haddine kadar mUda- Romadan İsviçre Telgraf Ajansına 
faa etmek ve teslimden evvel harap et- bildirildiğine göre Roma mahfillerinde 
mek azmindedir. Bulgar Başvekili ve Hariciye Na.rınnın 

adalarını işgal et- H . d 
mck niyetinde oldu- Amerika Hariciye arp VOZ.İyefrne air 
ğu hakkında mah- nazın B. HULL / 
rem mah1ınat aıdığinı ve itimada değer A man tebligi 
bir menbadan öğrenildiğine göre kong- ---<>----
renin bitaraflık kanunwıu iptal etmesi 
için teşebbilsler yapılacağını, maamafih Berlin, 19 (A.A) - Alman ordulan 
bu teşebbüslerin muvaffak olamıyacağı- bnşkumandanlı~ tebliği : Besarabya-

dan ilerliyen Alman ve Rumen kuvvet-
nı söylemiştir.. 1 . D' hri · "~- dd"t 't erı ıoyester ne nın mu...,a ı g~ 

İZLANDA NEDEN iŞGAL EDİLDi? noktalannı zorlamışlardır Husus! bir 
gayretle tahkim edilmiş olan Stalin hat

Va~gton, 19 (A.A) - ~· . Ru~velt tındaki gedik Smolenskin ötcs!nde Pri-
gazetecılcr toplanbsında demiştir kı : t b taklık! ş·maline doğru ge-

- Amerikanın MilU mUdafaa ihtiyaç- ~ 
1 

t~l •şt• arının 1 

J ··t llik )1'1. ta h' 1 nış e ı mı ır. arına mu ea ma uma sa :p o an M ·a b"r müdafaaya rağmen 
k rl ah . tJ +_, d b. d.. uannı ane ı 

as c ş sıye er .1Z.1an anın ır uş- S 1 k 16 temmuzda kıtaatımız tara-
rd f d . al" A ik mo ens 

man o usu ta~~ ın :1~ ışg. ı me.ı: . a fındnn isgal edilmiştir. 
ve gar:p yarım kurrcsının müdafaası ıçın M'"ttefik Fin kuvvetleri düşmanın 
ci.ddi bir darbe tcşki~ etti~ k~n~atindc- anml'ane mukavemetini kırarak Ladoga 
dır. İzlandada Amenkan 1şgalının kıs- 'T" "n şimal Jnyısına kadar ilerlerniş
men bittiğini bildirebilirsem de bura- f 0rd:;.u 
daki müstakbel harekattan bahsede- e · 
mem. Beni B. Villervaıi beyanata mec- .... ---.~·L'·-"' 

.. SONU 2 İNci SABinIDE • l ,"-<~~~~~'>"..::~ 

- SONU 2 tNct ~AHfFEDE -

"' 

Başvekille beraber Romava g dccc1: 
olan Bulrar Hariciye Nazm 

B. POPOF 



&ABIFB 2 Y'BHl·ASIR 20 TEMMUZ PAZAR 
Güniln Ansilılopedlsi 
•••••••••••••••• 

Yıldönümü münasebetile ŞEHİR HABERLERİ 
Ankara meydan muha- Talebenin 2uzel 

rebesi nasıl olmuştu? 
Bir günde 240 bin lıişi ölüyor, Yıldırım Bayezit 

· te Timurlenge esir diişii)ıor-

Ankara meydan savaşı, tarihin kay
dettiği harplerin en müthişlerinden bi
ridir. Bu savaş, muhtelif cephelerden 
ehemmiyetlidir. Bir defa iki tarafın kuv
vetleri bilhassa o zamana göre korkunç 
bir yekllıı tutuyordu Sonra bu kuvvet
leri o devrin en meşhur ve kahran n 
kumandanları idare ediyordu. Daha 
sonra her iki taraf la hayat ve memat 
miicadelesine girişmiş bulunuyordu. Bu 
sebeplerle harp, hem siddetli olınuş ve 
hem de mühim neti.,.,ler vermiştir. 

YAZAN : İSMAİL İLDAN 
bulunan Germiyan, Saruhan, Aydın, 
Karaman Menteşe gibi henüz Osm:ınlı 
idaresine girmiş yerlerden gelen asker, 
kendi beylerinin Timur idaresinde bu
lunduğunu öğrenerek, cephelerini 
deıiişlirdiler ve Osmanlı ordusuna ok 
atmağa başladılar. Bundan dolayıdır ki 
Osmanlı ordusu sağ cenahını kaybet
miş bulunuyordu. Sol cenah, vaziyetten 
müteessir olarak merkeze doğru çekili
yordu· ve Timurun bitmek bilıneyen 
alayları da ola.ııca şiddeUeriyle ve mü
temadiyen ilerliyordu. Ankara meydan muharebesi c20 'Tem

muz/1402• de olmuştur. Muharebe yeri, 
Ankara ile Sakarya nehri ve Çubukova YILDIIUM BAYAZID:\ 
suyunun şimalinde idi Bu harbin k&h- YAPILAN T.EKLlF 
ramanlarından biri olan Aksak Timur Bir az sonra Osmanlı ordusu, tek 
ordugAhını Çububıva köyü ile Ankara merkez halinde savaşmak mecburiyetin
§ehri arasına kurmuştu, arkasını suya de kalmıştı. Rumeli askerleri, Yeniçeri
verip ovayı önüne alınıştı. Harbin diğer ler ve Beyazıt. ô1dürücü bir susuzluk 
kahramanı olan Yıldırım Bayant, l:u- içinde sebat ederek hoğu~makta devam 
manda etmekte olduğu Osmanlı odu- ediyorlardı. Osmanlılardan pek çok 
sunu, Ankara ovasının bir az şimali değerli kumandanlar vurularak ölmüş
şarkisine tesadiif eden Kozdağı sırtları- !erdi. Osmanlı ordusu mütemadiyen 
na yaymışh. mağllıo olurken silahdarbaşı Minnet 

tKt TARAFIN KUVVETLERİ Bey, Bayazıta kaçmak teklif etti. Yıldı-
ller iki Türk hükümdarının kuvvet- rım Bayazıt, harbin aldı~ı şekle göre 

!eri hakkındaki rivayetler muhteliftir. mantıki olan bu teklif; reddederek ah
Timur ordusunu Hammer 840 bin, Ar· nı Timurun kararı:'irlıına döndürdü ve 
nest Louis ve Rabeau 200 - 300 bin, Kil- çıl~ın bir saldırış yaptı. 
tip Çelebi 700 bin, Mul'Bt Bey 700 bin, Bir avuc askerle yapılan bu hücumu, 
Hayrullah Efendi 850 bin gösterivorlar. Timur arkasındaki kumandanlardan 
Diğer tarihler de vasati olarak 600 bin Mahmut Han karsıladı, hararetli bir bo-

b'Usma oldu. · 
kaydediyorlar. Osmanlı ordusu Rabeau YrLDffiIM BAY AZIT 
ye Hammerln rivayetlerine naza?an 
120 bin, Hayrullah Efendive göre 300 F.StR OLUYOR 
bin kişiden ibaretti. Tacüttevarih bu Bayazıt, bu ümitsiz savaş sırasında 
mevcudu 90 bine indirmekte olup diqer beyririndcn dü•mU.til, yava olarnk kı
miiverrihler 130 bin rakkammı kabul lınç kullanıyordu. Mcbmut Han, Timur-
etmektedlrler. dan aldığı emir üzerine, Yıldınm Rava-

llflffiAREBE BAŞLIYOR zıdı diri olarak ele gecirmek istediği 
20 'Temmuz/1402 de, güneş doğduk- ;oin, vavaş yavas etrafını ihata ediyor

tan iki saat sonra, ordıılar harekete geç- .Ju. Nihayet Yılılınm Bayazıt, ba~ına 
ti. ntıbn bir S•eçade ile al!a tutulan balık 

nk evvel Timurun o!'ılu ve sağ cenah ~ibi yakaland~ hançeri elinil•n alındı ve 
lrumnndanı Miran. ah, O•manlılann sol Timurun huzuruna giitüriilrlil. 
cenahındaki Sırp fırkasına saldırdı LA- tıct TARAFIN ZAY1ATI 
kin hırpalanarak geriledi ve yeni kuv- Sabahtan aksama kadar devam tden 
vetler alarak tekrar saldırdı. Sırplar bu savasta, iki taraftan 2~0.000 kişi öl
J'İne kahramanlık gösterdiler ve dayan- müftü ki bu hlila miithi• bir rakkamdır. 
dılar. O dereced .. ki bunlorın hıri<liyan Yine muharebe sonunda Yıldınm Ra
olduklanndan bihaber olan Timur: yaztıla birlikte Timurtaş pasa ve o~lu, 
c$u dervişler al'!llan gibi dövüsüyor.• ••hzade Musa Celebi. lrnmanrt•nlarrhn 
demek mecburiyetinde kaldı iruz Bey esir- olmtl.i ar r, lğer Os-

OSMANLILARDAN manlı şehzadeleri daha muharebe devam 
TIMURA tLTtHAK ederken - netkeyi evvelden sezerek -
O sırııda Osmanlıların sağ cenahında kaçmışlardı. 

IOO~===: ::c:::::::=::::::::~:oı-J.>:ı~==~~==c:~~~ 

Japonya yeni mace
ra ya atılmak üzere 

• BASTAKAFI 1 iNct SAHİFEDE -
ııauteoi Japonyada yeni kabine teşek
lcülü tarımdan bnhsederrk diyor ki: 
Kabinede yedi general ve bir amiral bu
lunduiluna bakılırsa askerlerin üstün 
Jt,eldikleri ve Japonyanın yeni bir mace
rıı arifesinde bulunduğu istihraç edi
lebilir. Japonyanın böyle bir istikamet 
alma"1 hakkında muhtelif deliller de 
vardır. Kat'! olarak teskil edilen kabi
nedeki yer deiHsiklii(' hayretle karşılan
mıştır. Bu da B. Matııuokanın kabineye 
ithal edilm~ bulunmamasıdır. Bu çekil
me Sovyetlere kar" tatbik edilecek ai
yaıetle muhakkak surette alakadardır. 

Eğer Sovyetlne kaqı Japon siyase
tinde bir değişiklik olursa bu çekiliş o 
zaman daha iyi izah edilmiş olacaktır. 
Maamalih Matsuokanı'I kabineye gir
memi~ olması mutlak surette Sovyetler
le münaf'ebetlerin kesileceii tarzında 
değil, Mihverle mevcut bağlann gevşe
tilmesi ihtimali ile de lzob edilebilir. 
Bu tı>ktirde muhtemel Japon taarruzu
nun Vilac!ivostok yerine Hindiçini is
tikametinde yapılma•ı miimkiindür. Ta
arruz her hangi iııtilı:amette yapılacak 
oluna ol.un bunun ifşası uı:un müddet 
l'ecikmiyecektir. 

Tokvo, 19 (A.A) - Hariciye neza
rf't; ...... ;;"'tıP~armın ve Nankindeki büvük 

Bulgar - ita/yan te-
moılorı ehemmivetli! 
- BAŞTARAfl 1 İNCİ SAHİf EDE • 

yakında İtalyan bükümetini ziyaret et
mek üzere yapacaklan seyahate büyük 
bir siyasi ehemmiyet atfedilmektedir. 
Jurnala Ditalya bu ziyaretin hıu;ı ile 
doğrudan doi'(ruya alakalı olmadığı, fa
kat Bulgaristanın Mihvere siyasi bağlı
lığının yeni bir delili olacağı kanaatin
dedir. Diğer taraftan Bulgaristanın Ar
navutlukla münasebetleri ve Bul~aris
tan ve İtalyanın Akdenizdeki menafiinin 
inkişafı imklnlannm .aranması da .örü
şülccektir. 

STEFANtNIN FIKtRLERt 
Roma, 19 (A.A) - Romanın siyasi 

mahfilleri Bulgar Başvekili ile Hariciye 
Nazınnın Romaya 20/Temmuzdan 23/ 
Temmuza kadar yapacakları ziyarete bü
yük bir siya•İ ehemmiyet verivorlar. Bu 
hususta Stefani Ajansı diyor ki: 

Bu ziyaret hic ıüphesiz İtalya ile Bul
garistan ara•ında mühim bir temas ola
caktır. Bulgar Başvekili ile Haıicıye 
Nazın Kral tarafından kabul edilecek
ler, gerek Mussolini gerek Kont Ciyano 
ile uzun mülll.katlarda bulunacaklardır. 
Bu ziyaret Bulgaristanı Mihver devlet
lerioe bağlavan samimi dostluk esasına 
dayanmaktadır. 

~lı;lııin iatlfumdaa sonra hariciye nma
reti miioaviri de istif-ru ~otir. 

• yazı ve resım-
leri Furrda 

Maarif pa11yonuna lıo
nıılacalı yazı ve 

resimler-
Bu sene fuardaki maarif pavyonWlun 

Gazi Terbiye enstitüşü resim iş subcsi 
de dahil olarak orta okullarla kız enst:
tüleri ve öilrctmen okullarımızın resim 
ve yazı dersleri faaliyetine ait fikirler 
verilmesi maksadiyle talebe resimlerıle 
el y~zı)annın teshiri kararlaştırtlınıı;tır .. 
Bunlaı okulların her sınıf .şubelerinden 
secilerek ve müessese basına muhtcl'f 
:alebo:;r ait olmak üzere 25 - 30 adet 
ıv;im ile 10 -15 adet yazıdan ibaret ol>
caktır. ----"""""' ... ___ . 
ME EPLERDE 
Pasif fıoMUama teşlıi· 
latı )la ılacalı.. 
Maarif villleti önümüzdeki ders yılı 

başlangıcında butün mekteplerde birer 
pasif k"Orunma trşkilatı "ücuda getiril
tnesine karar vermistir 

----~ ... - _ ., 

Kon*Pnitınları tanzim 
etmeh için 
,_,üzolıereler .. 
İzmir, İstanbul ve Mersin ilu·aca l ve 

:tbali\tcıl:ır birlikleri arasında konten
janları tanzim etmek mak<adiy]e İstan
bulda bir toplantı yapılacaktır. Müzake
relere iştirak etmek üzere şehrim.iz ih
racat ve ithal8tcı lar birliği namına ta
cirlerimizden BB. Cevdet Alanyıilı ile 
Fehmi Simsaroiılu İstanbııla gitmisler
dir. 

--------
Monfrö ve Lozan 
pünferi münasebetiyle 
21 temmuz 1911 tarihinde Montrö gü

nü ve 24./7 /!lU tarihinde de Lozan gü
nü münasebetiyfo kmir H~lkevi bahçe
sinde iki tören ıvapılacaktır. Her iki tö
rene de saat 18 de hll.';lanacaktır. 

-·------
ZARITAOA. 

.81..R N:Zl F- f:IRAN 
ARANIYOR .. 
Tire ka7asııun Tahlıt kövünde Hüse

vin ojilu 24 ym;ında Halil Kantinin ayni 
kö en Ömer Y" l kızı 14 ında 
Fatma Yübeli zorla kaçırdı~ kızın ba
bası tarafından sikiyet edilini.,ıir. Hali-
1\n yakalanması için takibine çıktlmıs
tıT. 

Cl~A.R KÖYİINDE 
İ VYANDI .. 

I".emalııaşa kazasının Çınar köyünde 
dikkats!zlik vüzünden bir yangın çık
mı~tı.r. 
Mustnfa.oğlu Süleyman Balcının evin

de vemek pisirmck icin vakı lan ates 
söndürülmeden ev halkı uzaktaki bahçe
ve gitmişlerdir. 

Ateşten sıçnyan kıvılcımlardan ev 
tııtu.pnlJ$ ve tmnam<>n yaruruıtır... Ev
den pek ıız eşya kurtanlmıstır. Zarar 
beş yüz lira kadardır. Civar evlere, alı
nan tedbir sa •esinde yangının sirayeti
ne meydan verilmemist:r. 

Kalp bir qümilş lira .. 
Keçecilerde Kömilrrüler çarşısında 

Sükrll .,,Zlu Davudun alış veriş esnasın
da kalp bir F(ÜlllÜŞ lira vermek istediği 
görülmüş ve kendisi yakalanmıştır. 

Zabıtaca tahkikata devam edilmekte-
d:r. ' 
Kavqalı bir alq veriş .. 
Kemerde iplik fabrikası önünde Ali 

oğlu İbrah.iın ile Hüseyinin ve Lütfü oğ
lu Ercümendin alış veriş meselesinden 
yekdiğerlerini dirhem ve palaska ile ya
raladıkları ş:kAyet edilmiş ve hepsi tu
t ulmuslard.ır. 
Lds,ti~ telıerlefı çalmış ••• 

Cemal oğlu ~för Cemal, Alsancak Kız 
enstitüsü bahcesinde mühendis Romalpa 
ait kamyondan 200 lira kıymetinde bir 
lhtik tekerlek çaldı~ iddiasiyle zabıta
ca tutulmuştur. 

l f 
--------·----------·----...,~· ne de Anni, ihtiyar kaptanın sözlerini 

1 1 
duymamış ııı'bi idiler! .. • Bir Kaç Günlük D.,likanlı sözüne devam etti .. 

- Ben ihtiyar Tri kadının torunu-
Hikaye 

.---------------------------"---v yum .. Bu evin olduğıı yerde, büyük an-

TUGYA N ... 
-2-

Gözleri, ocağın fıılevleri ve ağzının bir 
torafmdan •arkan piııosunun dumanlan 
arası'1da, yarı apon:nış bir halde, hatı
ralarını )'aşıyor, başka zaman ve başka 
yerleri, zivaret ettiği güzel adaları dil
tüniiyordu. 

Evet: cihanın hiç bir yerinde, hiç bir 
kadın eli, Ann!nin pişirdiiil kadar güı.el 
ve lenPtli yemek pisiremezdi! 

Kapıva vurulan bir fiskenin kapta
nı bu tatlı hUlvalanndan çıkardığı za
•·"1n. ııece <'ı>evce ilerlemiş idi.. 

Kapıyı Anni açtı. Soğuk hava odayı 
ıtapladı. Kaptan gözlerini. bir çocuk 
~kAveti ile actı. Esikte de bir erkek, 
ııenc bir erkek ~öründii. Esmer, güneş 
ve ruzgArlardan kavrulmuş yüzünde 
parlak iki ııöz her şevden evvel nazarı 

dikkati celbettl. Anni, JAınbayı daha iyi 
görmek için yaklaştırırken bu meçhul 
simaya şaskın şaskın bakıyordu. Evet, 
bu meçhul erkek, genç fakat köyde hiç 
görilnınemiş bir adam idi 

Delikanlı, esrarli bir sesle : 
- Limana az evvel vasıl oldum. Misa

firhanede yer yok.. Beni buraya gön
derdiler ve hana bir gece ver bulunaca
ğını söylediler. Tabii ücretiyle .. dedi. 

Kaptan Cenni delikanlıya şilphe ve 
tereddüt ile bakh, ve : 

- Y abancıl:ır için yerimiz olduğıınu 
sana kim söylemisse, boyundan büyük 
bir yalan sövlemislll'. dedL 

- Ben de bttrtlda, bu ktsyde doj!:<lum. 
Yabancı delikanlı, esrarlı gözlerini 

Anninin ııözlerıne dikli Ne bu delikanlı. 

nemin kulübesi vardı, dedi .. 
- Ne? .. Büyücü Tri kadının torunu 

musun, sen? .. Bu kadın ruhunu seyta
na satmışh.. Korkunç işler görürdü ... 
Delikanlı senin için bir karyolaınız yok
tur!.. 

Annl, sebepsiz bir teliı.şla : 
- Sus baba! Dedi .. 
Genç ku, meçhııl delikanlıya tekrar 

baktı, ve: 
- Siz bahriyeli misiniz? Diye sordu. 
Delikanlı, parlak fakat asıl rengi bir 

türlü anlaşılamıyan gözleriyle baktı ve 
gülümsedi. 

Bu bakış esrarlı ve bir insan bakışın
dan çok başka idi. Belki de bir sihirbaz 
bakışı idiL 

Genç kJ% başının döndü~U, $1-
dadığım, kalbinin burkulduğunu his
setti, delikanh, kalbe kadar nüfuz eden 
esrarlı bir sesle cevap verdi : 

- Evet, bahriyeliyim .. Deniz çocuğıı
yum .. Fakat blııız toprak iizerinde ya
şamak, istirahat etmek ihtiyacındayım .. 

- Belki de bir karyola tedarik edebi-

lzmirin kahve ve çimento ihtiyacı 

720 çuval kahve getiri
liyor, her ay 500 ton 
çinıento verilecek •.• 

~~~~~--~-~-~--~--

Resmi malıamlar ayrıca çimento alacalılar-
İzmirin ihtiyacı için ayn\an 720 çu

val kahvenin bugünlerde İstanbuldan 
getirilmesi beklenmektedir. İzmir ve 
kazalarının iki aylık ihtiyacını karşılı
yacak olan bu kahveler kahve ve çaycı
lar birliği nanuna getirtilmektedir. 

Haber aldığunıza göre, İzmire her ilci 
ayda bir muayyen mikdarda kahve geti
r; lecek ve bunlar halka tevzi edilecek
tir. 
('İMENTO İHTİYACI 
İkbsat vekileti İzm!r ihtiyacını kar

>ılaınak için ayda beş yüz ton çimento 
vermciil kararlaştırnu.stır. Bu cimento
L-ır ,·iJôyeUmiz dahilinde hu<ust ihtiyac-

Yapılan tetkikat neticesinde İzınirde 
lıüSusl ihtiyaçlan karşılıyan başlıca on 
cimentıı. taciri mevcut olduğu anlaşılmış
tır. VekMet tarafından verilen beş yUz 
ton çimento bu tacirler arasında mUsa· 
vatan taksim edilecektir. 

Çimentoların vekalet tarafından t.,,.. 
bit edilen fiatlerden yülaıek satılmasına 
ı>ıeydan veriliniyecektir. 

İzmir ihtiyacı için ayrılan beş yüz ton 
çimentonun da.sırıya sevkine müsaade 
edilmiyecek, buna teşebbüs edenler 
hakkında mıntaka. İkbsat müdürlüğün
ce takibat yapılacaktır. 

ı~ ·a sarfolunacaktır. !BEYANNAME VER&JEK 
Resmi makamlar, bu ınikdarın hari· MECBURİYETİ 

cinde olarak ihtiyaçlarını b:Idirecekler, Ellerinde on çuvaldan fazla çimento 
İ'<tısat vekaleti bu gibi ihtiyaçlara sar· bulunanlar bunlann fiat ve mikdarı 
(edilmek üzere de imki\n nisbetinde çi- hakkında ıruntaka iktısat müdürlüğüne 
ı"ento temin edecektir. beyanname vereceklerdir. 
~~:~~~--~.;""'~~>CQC.~~.oı:ıe~...o:aoc:c:::>~~J.SCOOCC==~c 

nuzve tin mün:essili mü- Al - en ask ri 
him b~ an?tt~ ulundu arasın a vahim adiseı r 
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flllmasma ı.a.ebbüs edilıniyen bir bahrt 
mşaat programı tahakkuk ettirilınekte
dir. 

Memleketinizle müştereken imal ede
ceğimiz harp malzemeıi ve mühimmat 
la~ist diktatörlerini ezmeie kili gelme
lidir. Ye~ane maksadımız bu adamları 
kovmaktır. 

AMERiKA KAFiLELERi 
H!MA YE EDECEK 
Hoplı:ins Amerikanın Atlanti.lı: yolile 

ıevkedilecek .malzemeyi himaye edip 
f'tmiy~ceği eualine de ,u cevabı """'1i~ 
lir: 

- Reisicümburumuz mallanımzın 
lngilte1eye al ~tmlaca~ beyan etti. 
Size )'alnı:ı: şunu söyliyebilirim: Bunun 
böyle olmMı icin her teYİ yapacağız. 
M.ıl rum:ıı n.ekledecek vapurlan bima.
ye edecei!iz. Fakat bu bu.usta size fazla 
bir fey aöyliyeme-rtL 

----
Rus harbında Alman 
zaviatı ne kadar? 
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RUSLAR ZEHiRLi GAZ 
KULLANMIYORLAR 
Moskova, 19 (AA) - htihbarat 

bürosu tarafından neş-redilen bir tekzip
te Roma radyosunun Afton Bladef la
"eç gazetesinden naklen Kızıl ordunun 
Kareli berzahında zehirli gaz kullandığı 
hakkında verdiğ:. babezlerin yalan oldu
~u kaydedilmektedir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl''EOE • 
BELÇlKADAN DA GöNOU.0 
GiDiYOR 
Brüksel, 19 (AA) - Boltevildere 

karşı yapılan mücadeleye istirak edeeek 
F leman ve Valon gönüllü lejyoner ka
yıt muamelesi muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Sov yet Temi tebliği 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

üzerine ateş açmıştır. Düşman tank ve 
otomobilleri yakılmuı, yolu terkederek 
uzaklasmağa çalışan münferit düşman 
gruplariyle tankları da jsabetJi al.eşimi% 
allına alınmıştır. Bunlan takip eden 
tank alayı ve motörlü piyade kolu ağır 
zayiata ul(ratılmıştır. Bir çok tank, zırh
lı otomobil ve mühimmat muharebe 
mey anın a almıştır. 

* Mo•kova, 19 (AA) - Bu oahahki 
Sovyet ıuıkert tebliği: 18 temmuz gece
si Sovyet kıtalan Polovık ve diğer böl
Y.elerde tiddetli muharebelere devam 
etm~lerdir. uphenin diğer mühim kt
oımlanndn ehemmiyetli hiç bir değişik
lik olmamıştır. 

18 temmuz günü ve gecesi tayyarele
rimiz: dü$manın mtörlü ve zırhlı cüzü
btmlannı tahrip etmişler, tayyare mey
danlarında bulunan tayyarlerini bom
bardımana devam etmi~lerdir. Evvelce 
bildirilenlerden başka 1 6 - 17 temmuz
da 39 düşman tayyareai tahrip edil
mi,tir. Bizim 16 tayyareınlz kayıpbr. 

---- 18 tenimuzda hava kuvvetlerimiz 
General Franlıonun si· 32 dü,man tayyaresi dü,ürmüşlerdir. 

yasetı: Elımelı ve adalet Almanların Amerika· 
Madrit, 19 (AA) - Madrit civa-

tmda bir amele toplanbsında general ya atfettiği niyetler 
Franko bir nutuk ıöyliyerek ~rogram~- • BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ 
ııı ekmek ve adalet kellmelerıyle hula- -
n edebileceiiini •öylemiştir. Bundan bur etmek istediğinizi sanmıyorum .. 
•onra yer yüzünde kaıınlan tam mana- Son sözlerle B. Ruzveit B. Viller tara
piyle doymayan milletlerden babıeden fından vaktinden ~v'."el yapılan bazı be-
yeneral Frank.o demiştir ki: yanatı .telınih etmı.ştır. -------- EğCT lopa.nya moddiyetçillğin te-
•lri altında kalmasayd: şimdi cenubi 
Amerika memleketleri ispanyaya ait ol
makta devam edecekti. BirbiTimize kin
dar nazarlarla bakmamızı lııtiyen ecne
bileri bu hareketine asli müsamaha et-
miyeceiiz. • 

ltalyan basını bu hitabın Anglooak-
1<>n alemine cevao teolr.i.l ettiği mütalea
omdadır. 

lirim.. Hele giriniz, bir çaresini bııluruz 
elbet! .. 
Yabancı adam, esikten içeriye girdi .. 

Mevzun ve uzun boylu, temiz giyinmiş 
idi .. Hemen ocağın yanında bir sandal
yeye oturdu. Cebinden kehr'.bar ve 
kıymetli bir pip0 çıkardı, ocaktan maşa 
ile aldığı bir atesle piposunu atesledi. 

Kaptan, Mlil bir dUşman hissiyle de-
likanlıva bakh, ve : 

- Adm ne senin? .. Diye sordu~ 
- Valter!.. 
- Ne iş görüyorsun? .. 
- Uzak denizlerde seyahat ediyo-

rum. 
- Buna iş denir mi? .. Balıkçı mısın? 

T!kcar ewası mı taşıyorsun 1.. Y okaa 
bir kacakçı mısın? 

- Havır... Seyahat ediyorum, işim 
bundan ibarettir .. 

- Gemi senin midir? 
- Evet .. 
- Ne kadar tayfan var? .. 
- Sekiz .. 
Bu adanun esrarlı sesinde tuhaf bir 

tatlılık vardı. 
Bu aralık. Anni bir An bile kavbetme

miş idi. Odadan biraz kaybolduktan 
sonra, üst katta bir seyler vaparak dön
dü; bir tepsi ile biraz çorba, ekmek ve 

İngiltere Çefıoslovalı· 
yayı tanıyor .. 

Londra, 19 ( h.A) - Royter ajan
@ın1n siyaat muharririne göre ln.giltere 
lıariciye nazın Eden Çekoılovak harici
Y~ nazırını kabul etmiı ve lngiltere hü
kilmetinin Çekoslovak reisicümhuru Be
nesin nezdind~ bir orta elçi tayin etmek 
kararım bildirmiştir. 

yiyecek ııetirdi.. Ayni. zamanda da kuv
vetli bir çay hazırladı .. 

Anni, masanm beri ucunda oturduğu 
yerden, yemek yiyen delikanlının en 
küoük bir hareketini bile kaybetmedi. 

İhtiyar kaptan, iki genç arasında es
meğe baslıyan havayı anlar gibi oldu. 

Yemekten sonra .tist kata çıkarken, 
sihirbaz karının torunu birden sordu : 

- Korkmıyor musun? 
Anni manalı bir ı:ü)ilmseme ile ve 

gözlerinin içine bakarak : 
- Çok iyi bilirsin ki ben korkmam .. 

Dedi.. Ve Annl delikanhyı bırakarak 
asai'h indi.. Ve biraz sonra baba ve kızı, 
delikanlının horlamalarını duydular. 

Ve, ihtiyar kaptan bosandı : 
- Anni, sen çılgınsın .. Dedi.. Uyur

ken bizi bu adam birer birer boğacak
hr .. Ben insanı ııözlerinden anlarım, bu 
adam bir canidir. . 

Genç, babasının kır saçlarını okşıya
rak: 

- Haydi uykuya! dedi .. İhtiyar sinir
lerio bugün oynaınııı.. Seni bu halde 
gören, evvelce nasıl bir insan olduğunu 
hiç bilmiyecek! .. 

-B1TMEDI-

Amerika 
Kezaman 
Harbe 
C irecektir? 

SEVKEl' BİLG 
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sadümleri l:ll)Tİ kabili içtina11 ola 
Dünya niummı keneli ııörü !erine 
kurmak bahsinde, Aqlo 
Cermenler ve San ırkın mit' meıısilö .' 
tiyle Japocılar arasındaki mllcad 
mahiyeti bambaska bir vazı,.et · 
edecektir. Bu mücadeleci Latin il 
rolüne ~ce. ne ma~up Franııad 
de Alman aüfuau altında olan itaıy 
müstakil bir hareket beklea e&. 

GürülüyOT ki lıldisclerin .mki,ıfı 
ı:iltere '"' Amerika ara"1Jlda ayrılık 
nbk bıralaııamıştır. A)-ni u:ka m 
olan. ayni 1.isım tekellüm edea iki 
leket kelinıenia hakiki nıaaaııiyle 
mukadderat birliği ~ndadırlar. 
ıiltere mevcut olmadıkça hür ve 
lakil bir "-ika da mevcut olamaz. 

Bu hakikati bilmiyen tek Anıerild 
yoktur. Ve bwıdan dolayıdır ki 
be.rg, IDover ve Taft l(ibi harp aleyh 
lannm sariettikleri ı:ııynıtlere ra 
Amerilamın harbe füli olarak mli 
lesi sakınılm.az bir seydir. 

Erıı'cç Amerika bu sav~ yerini 
ı:aktır. Ancak onun buı:iin mil, y 
hımrlıklanm ikmal ederek hakika 
harbuı seyri üzerinde kat'l bir tesir ya 
mağlı muktedir olaeeğı ~ mü har 
girmesi daha isabetli olacağı riyazi 
iyetle ispat edilmls bir se:r d ğll · 
Amerika en modem sililhlarla teç 
ediınu., yüz nıotörize fırkayı A 
harp salınelerlne sevkedebilecek h 
olmadıkça derhal harbe ginn1$ olın 
umumi vaziyet üzerinde daha büyük 
tesir yapacak def:ildir. 

SEVKET BiLGİH -----
Kömür tasarruf 
edenlere mülıôfat •• 
Dcnizyolları vapurlarında muayY 

bir süratle gidilınek üzere hesaplanın 
krnnürden daha az kömUr sarfeden m 
kini<! ve kaptanlara, tasarruf edilen l<" 
mürün yiizde ell!ııi nisbetinde bir pr 
Vl'rilmesi karar altına al~h. Seııı 
releri şimdiden görülm•~ başlanan 
tedbirin devlet demiryolll!M vasıta 
na da te~mil !'dilmesi muvafık gil 
müstür. 

Münak•lfıt ve muhaberııt veklll 
Devlet demiryolları, devlet liman] 
Devlet dcnizyolları fabrika ve atelyel 
rlrı P., sta e f _,. • 
yüz eden elemanla.n da aynca para ınU 
kafatiyle taltif edecektir. 

----- --
Olıurların dilelılerı 
••••••••••••••••• 
Körfez vauurlarJyle 
sebze nafzli atı.. 
!Karsıvaka 8ebzecileri namına biJll 

~önderilen bir mektupta, bir c!lıe1i kör' 
fez vapurları iaare inin nazarı dikkati" 
ne vazetmemiz istenilmektedir. Mektıl' 
ha nazaran. eskiden bövle bir kayıt bil' 
lunmadığı halde hir haftadan beri J(O' 
nak iskele>inden Karşıvakaya ...apur1' 
sebze nakl'yatı saat 9.5 seferioe :ve oıı· 
dan "°nraki seferlere hasredilın.iştir. 

Sebzeciler saat yedide mallarmın :ıt:r 
nak iskelesinde hazır bıılundul!tmu, Sil' 
at 9,5 a kadar bunların beklenilmesi be>' 
zulmnlarına ve •.ararlarına hep oldıl' 
ğunu, sabalun erken saatlerinde 1'0' 
naktan Karsıvakııya giden yolcu pek 8' 
olduğu cihetle hu vapurların hangi bi
riyle sebzelerin de naklinde hiç bir ~~ 
zur bulunmadıl!ını söylemeı.te ve eSJ<J>" 
gibi 9,5 ,,..ferinden evvelki vapurlarla 
da sebze nak1ivatına müsaade ediJınesl' 
ni rica eyl mektedirler. 

KISACA 
•••••••• 

ESKİ USUL 
KAHVEHANELER 

Yazan: ECZACl KE~fAL K.AKTAS 

İstanbulda eski usul kahvehaneJetl 
ihya etmek düsünülüyonnuş. Bu cin' 
kahvehanelerden birisini Çamlıca tepe' 
s'nde, birisini Beyazitte. galiba bir tB' 
nesini de Fatihte yapacaklarmış~ dl' 

Eski usul kahvehane n&SJl olacak 
ve bir dilsüneyim dedim ; GözüınU!' 
İinüne peykeler, yerden hasır iskerol~ 
!er, pirinç levhalı bir kahve ocağı, b<' 
bol nargile geldi. B kasını düşüneıı>"' 

~~rgile dedim de aklıma geldi.. J3i~ 
ııün Viyanada mükellef bir gazinoya ııı~ 
mistim. Müzik yüksek, muhit yiikSC ' 
h<-r şey mükellefti. Bir tarafta oturd~ 
Türk olduiiumu bilen yok, fakat ynP~. 
Almancalnrım ecnebi olduğumu anl~. 
yordu. Etrafa bakarken l(azinonun Y ·Jıl 
"ek ve mutena bir köşesinde SÜS ~ 
duran bir nargile gördüm. Garso~a '~'f 
nedir?• dedim .. BAna acayip hır J'I' 
söyler gibi •Bıma Almanca • Vassel" '(' 
fayfe• derler• dedi.. Şarklılar bunu ~ 
mek için saatlerce tembel tembel 0 

rurlarrrus• diye illıve etti. # 
Acaba İstanbulun eski usııl kah 1 rf' neleri ihya edL,i ne eekilde olac8~.(ııf' 

Meraktavım .. Her halde •Vasser 1~ 
fe, mutlaka bulunacaktır. Hele 0 

da bir görelim diyorum .. 
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gmn11mmımnnf1ftrm11rnın11nnnmnmm1111nnııııı111111unı111mmıuım u11uı1111m111111un1 ~ SJBB A2' KOŞE&j 
$ ' 

1 Orduya Selim ı ···ş~ı:~;·;ksik Kemal ı. Aktae 

~ Tyi!7k adu!ri Mehmetçik olsan aana armağan ~ O}UrS8eee · ı-:ilal Eczanesi 
§ ırmi milyon milletin sükranları her zaman. § 
: Plevneyi, M alaacı, Niğboluyu unutmam = --0---

_

===_=: Gönlümdeki nıtkını hiç bir valıit uyutmam. Mekteplerde öğrenilen şeylerin pek 
Fen~i GözlülıçülWı ŞahesL 

T 
-Y dola = çoğu sonradan unutulursa da, vücudu-

arih ayakta. ölmez. Her detJTesİ ftUI • ~ muzun içinde şeker olacak maddelerin 

5 
Ceddin, ATAM diyor ki: Bir harika bu ordu. yalnız biz.im tatlı yahut şekerli dediği-

-==~~=-_== Ey yurttaşım luırı.ftır toprağını ôle~· _ miz yiyeceklerimiuten ibaret olmadığını Çet1ir ıalha be aalha ıarilaini AJorıın. unutmamış o'lsanız gerektir. Kimya di-

Güneş 112 Spor gözHifılel'fnln e11 son model 

ve ıelıWef'L. 
Yemenlerden Koıvaya, ovalardan dağlara - tinde c.sulu• karbon> denilen maddelerin 
Sehit Tu .. rku··n kemigv ini bular sun bak bir ara. hepsi vücudumuza lüzumlu olan sekcri 
• - temin ederler. Mesel8 her gUn ~ çok 
Çanakkale gül .açar_ Dumlupınar mü kokat ycdl~iz clmıeğin en büyük. kısmı su- GIYAP KARARI tt...ANI 

: Kalka.taki nehirler, Sakaryalar şen akar. lu karbon olduğundan ekmekten pek KUŞADASI ASLtYE = Ez.ellerden ebede aerniviştin hep za/er - çok ~ker alırız. Fakat bizim o nefis hn- MA~tNDEN: 
HUKUK 

- Balrınrrr ma diinyoda senin gibi gar.enler 7 mur tatlılarımız elbette ekmekten, de K~dasının !ki okullu maluıllesinden 
- lJlüıile Jiri•İ kalbi HüJaua kar~ı S b_nynğı şekerden de ?aha çok şeker ve- Sekip kızı Ayşe Bay Olken tarafından 

,, T : nrler.: Onlar kntmerlı csulu karbon> de- tzmirde Selnlün oğlu mahnlleslnde 
_ Heybetinden titretir kainatı 11e arfL :: mektir... _ _ .. 37 numaralı hanede mukim Rh:a o~u 
: Asırlarca olmustun i lama •en alemdar !::: Şe~~tin v.u~~umuzda gorduğü baş- eşi Hasan aleyhine açm~ olduğu ihtar 
:: istiklal yollarında sensin alıua piştar. 1!ea ışı de hil.ırsınfz.. Adalelerin hareke- davasının muhakemesi için dava olu-
~ Türk askeri MehmetMk Allahrma emanet = ti, uzuvlann ışlcmesı, beynin bile d~- nana il&nen ~bli2al yapıldığı halde 

""- oOp fikir çıkarması şekerle olur. mahkemeye gelmediğinden H. U. M. K. 
5 Serhatlntle bizleri .ensin eden siyanet. = Yemeklerden şeker gelmeze yahut 398 ci maddesine tevfikan gıyap knran = Saygı sana asker;m, sev'!i sana lıahramnn - yemeklerin şekeri az olursa vUcudun vt>rı1misttr. Bu husustaki muhakeme 
~ Tanrım oe ruhu ecdat gökten sana mnp_hbon. h?rt'k:tten, uzuvların işlemekten, bey- 22/9/941 tarihine mUsadif Pazartesi gn. 

nın düşünmekten aciz kalacakları hatıra nli saat ona bırakılmış oldu~undan ta-
§rn1111ıınmnmmımmııunınunmıım111111111mmnnn11nnııuıı~r~m•mmırmmmııım:~ ~clir!>e de öyle olmaz. 1ş1emiyen bir vü- yin edflen günde dava olunanın muhn-

Japonya ~uva 
Cin harbını 
bitirecekmiş 

-- -o----

Si asetlerl değqmi., ,.. 
muf, yalnız Cini er!e 

uğrıqacalılarnuş-
Tokyo, 19 ( A.A) - Rcsmt Domci 

aj:ı.nsı salfthlyetli mnhfillerc atlen Japon
yanın harici siyasetinde hiç bir deWşik
llk olmıyncağmı bildirmektedir .. Jnpon 
aleyhtarı bazı devletler knbine degişik
liğtni istismar ederek harici siyasette 
bir değişiklik ola ftı şayialannı kötü 
bir propagand ile ynym$ ~ta
dır. Bu devletler yeni bir havnl wkutu
n.a d8:ha uğnyacaklnrdır. Jnponyanın ha
ıicl sıyaset.i Cin harbınm zafer\ netice
lendirilmesi esası üzerine teksü edile
cektir. 

l\"EDEN HARP KABİNESİNE 
BENZIYO l\IUŞ?h 
Tokyo, 19 (A.A) -JaJ>On siyasi mah

fillerinin fikrine göre beynelmilel vazi
yet dolayısiyle Japanynnın diplomatik 
gayelerini truınkkuk cttirebı1mes:i için 
dı siynsctini memleketin tnm mUdafaa
sınn istinat ettirmesi lftzımdır. Prens 
Konoye bu sebeple siyasl bakımdan par
tilerle al!ikıisı olnn bUtnn unsurlan bcr-

raf ederek hUkümetle ordu arasında 
sıkı bir birlik tesis ~ knrnr ver
miştir. Kabin nin hakiki bir harp kabi
nesi gibi teşkil edilmlş olması kabine 
ftzalarmm memleketin bUnvesini vnzi
yete uydurmak itin onu kuvvetlendir
mek U7ere tam bir noktai nazar birliği-
le hareket edeceğini gfistemıektcdir. ------

Berlin, 19 (A.A) - Alman orduları 
b~ kumandıınlığının tebliği: 

!ngfliz sahilleri açıklar da tayyarele
rimiz l 500 tonlnk bir dfüıman ticaret 
p,emisinl babrrnı ikinci bir gemiye de 
bombalar isabet cttirmi lenfir. Dün ı::e
ce Alm n savn tayyareleri yeniden 
mühim deniz üssü olan lskendmyeye 
hücum etmiş} rdir. Dün lngı1iz tayynre
!crinin Manş Bahillerine hücumu esna-

,. aoonva Ame
ok ri adan 

end·şe ediyor 

cul hiç bir İŞC' yarryamıyacağından, yC'- kemeye gclmesi ve gıyap mnsrnflannı 
'llt!klerden sulu karbon ~rnezse, şcke- h .. r lürlü muameleden önce ödemesi Ia
re nisb~~e iki misli kalori veren yağ ~mdır. Davn olunan muhak m e gelir 
icrhal ıkıye nyrılır, şekerin yerini lu- ve gıyao mnsraflannı öderse gıyap ka
arnk vücudu işletmeğe çalışır. Vncu- r.ın kalkar. Aksi takdirde gıyabi mu

dun yapı taŞ'lan demek olan albümin h~k~ye dC!Vam edileceği usulün 
bfle, vücuttan bir kısmının erimesine ra- 400, 4.01 ve 404 üncil maddelerine tev
zı olarak kafan kısmını işletmekte d~ filcan teblij? ve ilan olunur. 
vam eUimıekten geri kalmaz. Onun için, 2778 (1606) 
<ıekersiz kalan vücudun hayatı, pek de 

~-- tatlı olmamakla bernhcr. az çok uzun tZMfR tKt et iCRA MEMURW-
e an • ata daha bir müddet şöyle böyle devam eder_ CUNDAN : 

teh ile • hal almadan Vilcudun şekere ihliyncı onun mevcu- ipotekli olup aatılmaslna karar veri-
d 1iyetinden ziyade, gıdalar orasında mu- fnı fzmirde Al!18ncnkta Mesndiye ma-

avranal d·. rltu' vazeneyi temin etmek içindir. Şeker bu- nslle!i. veni '458 ve 1464 sa ılı dilkü-
Tokyn. 19 (A.A} -:- BUyUk Okyanu - lunına7.5a ya nlbUmin işini görürler, .. ıı sokağında 20, 22 sayılı ve sair Hizum-

~ <;:onsta~ ve Palmır ad?lan. arasında- fa~at kendi i ll!rini göremezler. Düğün lu izahatı dosyasındaki vaziyet ve tıık
ki uç pam.f1k adMın~ ~irlcşık Aınerl: evın~ b~ ~ ylamnya gidenler: gibi. tiri kıymet raporunda yn:nlı 2000 lira 
kanın denız ve. hava UssU tesis etmcsı <;unkil vücudun içinde şeker bulun- kıymeti muhammlneli ev ve müştemfln-
taponynda endışe ile karşılanmıştır. ma~ yağla albümin lüzumu derecestn- tının mülkiyetinin açık ıırttımıa auretile 

Japant Taymis gazetesi bu münasebc~ de er:ıye_mm.er, yan yolda kalırlar. On- ,,.c 844 numaralı emlak ve eytam ban
lc diyor ki : Bu inlesaflnrdan anla lan lann enh' m~ tamam olmayınca da. vil- \tası lmnunu mucibince bir defnva mnh
şcy Amcr.iknnın Jaoon ndalanna en yn- cut. ze ırlerur. Kandaki kimya muvnzc- sus olmak üzere nrttırmnsı 28/81941 
kın noktaları elinclc bulundunnak az- nesı bozulur, kan ek!ii olur. Bu hallere tarihinde pcrqembe ~nü saat 1 1 de f z
midir. Bu müstahkem noktalann teşkil mey~;:rın~e~ için ~.!!r gün yenilen' mir ikinci icra dairesi içinde yapılmak 
ettiği hat Birleşik Amerikanın mutlak ~; k terk;~m~e, yulzd .. 60, 70 nis- tiz.ere bir ay müddetle r> tılığa konuldu. 
surette bitaraf olma icat> eden bir böl-

1 
m lız er doı.ıea..., su u kn.rbon bu- Bu arttırma neticesinde satış peşin para 

ı?~ c sınırlarını nakletmesi demektir_ unması. ım ır. ile olup m~tcri.den ynnlız % 2,5 dd-
Sık sık beyan ed:ldiği gibi Birleşik Bu nısbet çocuklnnn yemeklerinde ]iliye resmi alımr. 
Aml!Mkarnn Fillpin adalarındaki müthis bulu~nzsa, ç ? . c u k bOyUyemez, ipotek aahibi alacaklılarla diğer aln
üslcrinc ilôvc olarak Asyada. bir çok bcklnzı ksınm:r, deı:sı ~kuru olur. Uyu- caklılann hususiyle faiz ve mutafa da-

qz a gelır mıdesı sık sık bul... · la • .ıd·al · h .,,, rih 0 nd hnva mevdanlnrı dn elindedir. Bu sistem ' • . .. ..nır, Jl' o 12 ıo ı n ı ı o .ıwn ta ı en 
öyle birinci d~recede ehemmiyeti haiz ~nun nrkasından ne geleceginı soylem~ itibaren t 5 içinde evrakı mü bite-
beynelm:Jel bir hak ciğnenmesi şeklin? "f hacet .~orur.dÇocu\ ne ~adar küçük feriyle birlikte memuriyetimize bildir• 
alını r ki bu bevnelmilcl bir protesto- ~ursa dgı.Jt.a a~-~. şle ersız .. k_:ıhnuı o meltti "cap ccL"'T. Abi h lde haklan ta-
yu istilzam edecektir. erece e te .'ı...l:Jt 0 ~r ... Butun siltll!r ı:u sicı1ince mnl\im olmadıkça payl -

,. rn:mda - hır tanem mustesna - e- madan h rlç kalırlar: 1 /8/941 tarihin-
JAPON1' AYI 800MA ÇEVRESİ en Mı çok olan Süt fns:ın ynvrustmun den idharcn rt her lı:: çıkt 

Amerikanın Jaoonyayı bir ccnber nl- ~·mdifü nnne !ütüdür Doğduğund:ın beri fnllp olnnlnnn ,.;'a7,5 teminar ~ç~ 
bn almak istedi;":tfnl kaydeden ~ete ek şekerli sut emm~ğc o}r~m~ş olan in- v~ya mflli bir bank teminat itibar mek
diyor ki ~ rnn lavruksu •. ~ı;medt'hn kesıldl ıkdten son- rubu "Ve 941/22J52 doııya numar ıriyle 

a n c ers1411ge ta ammü c cme"Z- fzmir 2 cl 1·-m m- ) .%:... -.. ~ ... ur lıJ.:una mur at-
Birl "k Ameriknnm uz.M dof,'Uda ha (Tatlılık b:ık.ımınd:ın. müstesna oldu- lnn il:'n olunur. 2773 ( P.i96) 

vai. berr'i ve nsked üslcr=..nde teşekkül ~nu söyledığim slit. dişi eşek sütUdür. 
eden ha~ İııclliz ve Avusturalva üsleri Bu da. galiba, eşek cinsinin medeniyet 
sistemine batilanınca beynelmilel b.-ıns mahsulü olmasından Bnirsiniz. ki şimdi
icln son de.rece tehlikeli bir muhasara ki eşek}t'r de, atlar gibi, artık nesli kal-

hntb teski1 eder. Bu bo{!ma Ç<>vresi da
ha kuvvetli ve tehlikeli bir hn\ almndmı 
Japonyanın kl:-ndi menfaati nnmına 
ener.ilk tedbirler alması zmnanı gclmiş
tir. 

~ındn 7 d- an tavvnr avcıl11rım17. 
tarafından ve Uç tanesi ileri karakol ge
milerimiz tarafından tahrip edilmiştir. 

Alınan bahrivesine mcnsm> hava dafi 
tert:bab tamfmd n da iki düşman tay
yaresi dü.şürülmiiştür. DUşman ne gün
dfiz, ne ~leyin Alman razisinc hil
cum etmemiştir. 

ın olan bir cins hayvandan istıfa ile 
•ıetişfüilmirur. Onun i~n kısrak sütü 
le, di • k sütü kadar deği1s de, baş.
l<a hayvanların sUlün~n daha çok şe
~erlidir. Medeniyetin şekerl kaim ol
duğu bu suretle de nnlaşılaır.) 

Yemeklerde şekersizlikten rah tmz 
olıınlar, bir de, karaciğerleri bozulmuş 
bulunanlardır. Karaciğerin bozulmmıı 
da şehirlerde köylerdekinden pek çok 
'Piynd gôrüldüğfinden, o da medeniyet 

eticesi sayılır. 

~ııımıuıu wı , ...... , .... ,., ..... ,.,ıımunınnuı• 
§ A L § 

1 \ :~ti 1 

İZMJR TRAMV Y VE ELE 
NİM ŞİRKE'J'İNDEN : 

Yağda ve nlbümindc olduğu gı1Ji, su
lu karbonun - yani şekerin de - ye
'1l~lerden. sebzelerden ve unlardan ~e

HO. len cinsleri biribirinin yerini tutmaz.. Bu 
ıncseJe pek yeni olduğundan çocukların 

iyi büyümeleri icin ne cins şekerin 
en münasip olduğu henUz bilinmez. Bu
nunla beraber cocuklnrın kendi i~tahla-

§ Fransız. fabrikaları mnmulrttın- ~ 
: dan yfu: onluk ve aslen otomatik E 
§ olnrak yapılmış gayet sağlam ve E 
E faal bir hnlde on santimden beş n- § 
§ time kadar dest,.re ile ıruıtlOp de- § 
: recede görü1ebllir bir adet oto- E 
E matik kCTeste bıçkı makinesi satı- § 
= lıktll' = 
~ ~yenll!r. tmıir Tnsçılar ~ ~ 
: 56 numaralı ticarethanede Nı- E 
§ ça ısı 56 num:ıralı ticarethnııe Ni- E 
§ zamettin Çetiıık:ay ya mürnc:aatln- E 
= n. 1 - 4 (1578) E 
u umuumınmıuaumu umuıuıuııııııuım 

M kamab resmiyeden elman talimat dairesinde. 1 Ağustos 1941 t rihinden 
hiharen. tramvny durak yeTlerfnde aşavıda ya7.ılı oldağu \'eçhile tadilat ynpı

com ym halkmm:m rmslGma olmak Üzere ilim olunur. 
UiVedilecek darak yerleri: 

Beyaz kapı - Sadık bey - Mektupçu. 
Tadil edilecek durak yerleri : 

Cöztepe karakolu durağı 125 No:1u <!iTektm 122 No:lu direğe. 
Asked hastanesi durağı 974 No.:lu dirdcten 98 No:lu direğe, 
Salhane makası durağı 68 No:lu direkten 89 No:la direğe, nakledilf"Cek-

fMİlir. 20 25 ( 16 f 0) 

Born 11a Zey in Wlı istasyona 
den: 

fmsvonumuz için yeni yahut az kuUanılmı~ koşumu fle birlikte bir payton 
nlınacnktrr 

Tı111pl~ 24/I'C'mmuz Perş~be gOnU saat 10 nan 12 ye kadar tmıir hffkU
:rnl!l avlusunda ziraat mUdürlüğUnc gös termeleri ilan olunur. 2775 (1602) 

C. • P. tzmir iş~i E naf Cemiyetleri a· liğin· 
n: 

Birinci heyeti umumi 1 • · d ı ---f Ic-ri ·•-. . l ye top antı1anndn ekserıyet temın e em yen t;Cllllyet 
n ııuncı top anb tarihleri 8!}."l.ğıda a .. ' ·1 1 t• Bu · tl .. os erı mış ır. 

n da tnbil bir fllamet sayılabil~eğinden, 
'.limdilik. çocuklar için en ziyade yemiş-
lerden gelen şekerlere ~bel gösterilse 
oek aldanılmış olmaz. Ye.'lliştCTden ge
~t'll şekerin bir iyiliği de, şekerin vücut 
•cinde işe yaraması için lUz.umlu olan 
B. vitaminini de beraber. getirmesidir. 

Harbe karışmış memleketlerin yemiş 
b11lamıyan ve cılız kalacak olan çocuk-
ların3 ne kadar yuık! 

G. A. 

O un Jıönlfirti fiatlerl 
ıeııı· ·ı;yor .. 

SOKE ASLtYE HUKUK HAKtMLt
ôlNDEN: 

HUKUK 

....................................................................................... 

~ Devlet Demir Yollarından ~ 
..................................................................................... : 

DEVLET DEMlRYOLLARI 8 inci 1ŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
tdaremfzln Nadili deposu ile Ortaklar, D niıli, Dinar, Man , A hir Sun-

durmalarına 31. 5. 942 tarihine k dar gelecek miktarlal'ı ve mtıhammen bedel
leri ğıda yazılı kömUrlerin tahmfl ve :tahJJyc i~Jeıi ayn ayrı ı:ık eksiltmeye 
konulmuştur. thnleleri 28. '1. 941 pa%arlesi gijnll !ant 14 de Alsan kta letme bi
nasında nsile komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin bizalnnnda gö!terllen muvakk t ieminaf makbudan1e mmıyy~ 
vakitte komisyona gelmeleri Uizımdıı. Şattna.ınelerl işletme kaleminde ğarffie,
biltr. 

Mevkii 

Nazilli deposu 
c c 

Tnhmfnt kömür miktan 
Tahmil Tahliye Muhammen bedeli 

Ton Ton Ura Kuruş --
5000 -1250 ) 

00 ]200 

. Teminatı 
I.Ara Kuruş 

18.1 75 

Ortaklar sundunn ı 1500 -2250 ) 3SG 25 
c c 10000 2500 

Denizli c 2500 -1125 ) 185 63 
c « 3000 135 

Dinar c 2000 4000 450 33 75 
Mantsn c 2000 -2200 ) Z11 88 

c c 2500 625 
Alaşehir c '1000 --210 ) 307 50 

c c 

• 

8000 2000 
10, 13, ı 20 2614, (1539) 

ersinli Pirina Sabunu 
Beyaz sabun yerin 

A. L. Çnpa markab ı bunu-
nu kullnnırsnnız : 

ı - Fnzla tnsarm f cldc eder~ 
2 - Cnmnşır ve banyonuzda daha iyi netice elde etmekle 
3 - Çok kıymetli bir gıdn ol:ın Zeyfio n~ yerine dnltn 
P% laymct taşıyan Pirina yağının snrf cdilmcsiylc memle
ketimizin ekonomisine ciddi bir tnrzda hizmet ctnıis olur
sunuz.. 
G881 numarnlı mü secccl Çapa mnrkamızu çok dikkat 
ediniz.. 
s·~ . iz için 3014 ve 2078 numarnlarn tclcfonln-
yıruz.. 

• • 
TELGRAF : LİPOVATZ İzmir •• yağı e 

1-10 

Ambar inşaatı 
lzmir lnc·r ve ··züm al8ım sa
tı koo eratifleri birli v • nden: 
Birliğimiz tarafından Koçarlı, Çiftlik ve Horsunlu' da inşa et

tirilecek ambarlarm inşası 26 Temmuz 941 cumartesi günü 6 t 
10.30 da açık ek&iltmeye çıkarılmıtbr. Keşif bedelleri muvak
kat teminat miktan &fağıd gösterilmiştir. Şartname ve diğer 
evrakı görmek istiyen talip erin birliğimize müracaatlan ve ek
siltme tarih ve saatinden evvel vakk t te • ı ya ıt 
bulun malan mereuudr .. 

Koçarlı Kooper tif deposu 
t:iftlik (Nazilli} cı: « 
Horwnlu c « « 

~ "" 

Muhammen 
bedeli 

22.121.40 
12.780.11 
12.343.54 

• • 

Muvakkat 
teminat 
1.6~.os 

95s_ı;o 

925.80 
(1599) 

Ofisimiz hesabına l~clOmektc bulun n mnhtPl.f mmt hlanlald d~rmen-
1crde istihsal olunan un, mı t ve kab ken•\.lerf lrovmak üz~ hı:-r d Ptrmenc 
uvRCnk Pbot ve ellklllde ve hu fc:r. ~lv .. rl!:li 2 - ~ bin boş çuval pazarlık su
retiyle alınnca'k V!"Va yrmbnl cnktIT Pn7 nrltk 2 5 ltPMmlrz: cmnn ,....."TIÜ f!nnt 15 
de umum müdürliil: v İstanbul ~bclerirnrulc birden nvm ?nmanda vaotırıla
caktır. Taliplerin me-ikfır f!Ünde Anknnırla umum rmidürlük ~ tstanbulda 
şube bina!lömda alım komisvonlarınamüracaaUnn J!b:ımdır Altthdarlar nU

munelcrln dahn evvl'l ibraz ederek tecrühelerinl yaptırmalıdırlar. Evsaf ve şe
nlti muvafık störüldü~il takdird daha kiiriik parh1er de almabilir. D,.ha 

Ziyade malO.mat almak isteyenlerlnAnlrorada tımom müdürlük 8nb!; müdtir 
ıı 

lüğünc. lstanbulda ouhe üdürlüğüne milracnat etmı>leri 11.ttn"'., ilan olunur. 
2022 (1609) 

VDiiyet Daimi Encümeninden : 
Vilayet. dıı.mızlık aygırlarının yıllık ihtivnçlan olaı:ı 445 7 S kilo yulaf talip 

7tıhur etmediiiinden yeniden ek 'ltme müddeti 20/7 /94 l tarihinden 3017 / 
94 f tnrihfne kndar on gÜn müddetle temdit cdilmistir. T .alip olıınlıınn ihale 
f.'ÜnÜ olan 31/7/941 perşrmbc -nü snat 9 d n 12 ye kadar vn·vct dnimi 

tlan il&.n olunUT. 20 24 28 279'/ ( 1604) 

Cam ı 2' la Mü iirl .. .. nden : 
Tu7.lamız ihtiyacı için mübaya.a olunacak 6 ad t hayvanın ihnle günn olan 

1417/941 Pazartesi talip çıkm:ıdıfun n bir ay müddetle yt!niden pa7.arlığa ko
nulmuştur. tsteldilerin 14//8/941 Perşembe ~nli saat 14 d kndrır her giln 
mUdürlüğümüzc müracaatları. 20, 81 2760 (1603) 

, _ d cemd 1
8
yel ere mensup bulunan esnafın tayin nlunan gün ve saatte ikinci 

ııı;:or on a numa d b' li'- b' ra a ır ııı;; ınıı.ıında hazır bulunmalan rica olunur. 

Cemiyeti nc:h Tarihi 
Toplantısının 

Cünü Saab 

Sökenin Y enicami mahallesinden Ka
nat !smail oğlu Halilin 1330 senesi har
bi umumi sırasında askere sevk ve Kaf
kas cephesinde harbe iştirak edip şim
diye kadar hayat ve mematından hAtx:r° 
alınnmadığından dolayı kanunu m~enı
nin 32/33/34 neli maddelerine tevfıkan 
Söke asliye hukuk mahkemesinin 
20/6/941 T. ve 271/190 karar numaralı 
flamiyle gaipliğine hükUm verildiğin
den adı geçen Halilin hayatta bulundu
ğu takdirde tarihi Htından SUbarcn 15 
glln içbıde mahkememize sarih adres 
göstererek mUracaat etmesi aksi tnkdir
dr hükmU mezk<lı kntiyet kcsbcdeceği 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
ı c·· eı 
2 

- uz sanallar 2317/941 
- Carsonlaı 23/c/ c ! - Deniz i~eri 24/c/ c 
- F urun işçileri · 24/c/ c S -M·· uzavede bedes- 24/c/ c 

teni E. 
6 - Kahveclter 25/c/ c ~ - Cü"Jrük !~len 25/c/ 'c 
9 - Ayııklc: bıc:lar 27/c/ c 

- B ltkallar 27/c/ c /O -- RMberler 27/c/ c 

Çarşamba 
c 

P~rşemhe 
!'< 
c 

Cuma 
c 

Pazı.r 

c 
c 

14 
15 
10 
17 
18 

16 
18 
9 

10 
11 

nan olunur. 2780 (1607) 

BİOGENİNE: en birinci knn. kuvve~ i tihn ynrafaa ve t~irini derhal gösteren bulunmnı bir devndır-
Grip. nezle. enfloenza, sıbna gibi bastnlıklnrn tutulmamu için ntlığınızı BİOGl-;NiNE knn ve dcnnım hnplariyte 

sigorta tayını:&.. 
BhKif<:NİNF~ daima knm tnıeleyip kuvvetlendirir, hnlsüli~ giderir, hariçten gelecek her fürllJ mikrontan öldiJ. 

rür. Tuth bir (stihn tenıin eder. Sinir ve ndnlcleri sağlaml tınr, zckQyı yükseltir •• Bel gevşekliği ve ademi iktida· 
nn en birinci devnsrdır -

Bf OGF..Nf NE; kullananlar kat'iyycn kardnn. kıştan. soğukfnn ve havnlann deJ:işmcsinden mfitees!!ir otmn'llar. • . 
ÇiinkU vikudo her zaman gen( n dinç bu1undunar ve bu sayede miithi ikibetlerl ne.ticelencn GRiP. nezle. eno
emn. tma ı?ibi hmrtahklardan korur Bu hnstnlıklardno konınmnk icin hiJyfiklcr snbah. öğle. a~am, birer. setm 
yaşından iistün cocoklar ya)nn sabnh, nk nm birer RfOGENİNE almnlıdır. Basta olanfann kurtulmasa için de bu bir 
mikdar arttınlrnal,dır. HER l.<:CZANEDF. BULUNUR.. 



~ . ~ . _; ~ 
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~AHIFE 4 YENi AS'IR 20 TEMMUZ PAZAR 
• 

ASKERi VAZİYET Çl:ıl!l[ 

Rr s cephesi?de Japoıiya Cin de 
açılan ~edık .. d f h 
~00 kilomet- mu a aa a-
revi .. ulmuş line_ ~eçivcr .• 

---o--

Amerıkan f ılosunun 
kısmı küllisi Japon

ya ya kar sr hazır 
R.ıci ·o ~azetesine .. göre Fin1andıya 

c· phe" deki harekfıt hakk nda Londra 
rndyosunda verilen bir haberde- Kareli 
c-rphesinl' taarruz eden n1üttefik kuv
vr'hTin siındiye kadar huduttan itibaren 
r50 kilometre ilerledikleri bildiriliyor. 
Bu haberden anlaşıldığına göre Sovyet 
kı1aları geçen seneki muharebeden ev
velki Sovyet - Finlandiya hududuna 
cekilmiş bulunuyorlar. 6 - 7 gün evvel 
Kckhol, Viborg şehirleri arasındaki 
mevkilerde muharebe veren &vyet kı
talarının· kısa bir zrnanda 90 kifometre 
arazi katederek eski hudutlarına cekil
meleri Karelide taarruzda bul;,nan 
müttefik kuvvetlerinin şiddetli bir taz
yiki yüzünden değil, Pcypus gölünün 
doğusunda Leningrad istikametinde iler
leyen asıl Alman kuvvetlerinin burada 
tehlikeli bir durum ihdas etmek üzere 
bulunması ihtimalinden ileri geldiği ka
naatindeyiz, yoksa Kareli benahınd-aki 
goller arasından geçen Sovyet mevzile
rini muharebe ile söküp atmak gay~t 
güç bir mesele idi. 

ASIL CEPHEDEKİ GEDlK 
Asıl yarma sahasındaki harekata ge

lince: Alman tebliğlerine göre Mohilef 
ile Vitebsk bölgesinde açılan gedik ge
nişliğine ve derinliğine olmak üzere mü
temadiyen inkişaf etmektedir. Harekat 
Scmolenskin doğusuna kadar intikal et
miştir. tngiliz radyosunun buradaki mu
harebeler hakkında verdiği bir haberde 
Smolenskin 175 kilometre batı şimalin
de Nakovi bölgesinde de muharebeler 
cereyan ettiği bildirilmiştir. Buna naza
ran cephedeki gediğin genisliitl 300 ki
lometreyi bulmuştur. Bu kadar geni~ 
bir cephede husule gelen gediği Rusla
rın kapatabilmeleri çok şüpheli görül- 1 

mekledir. Gerçi Alınan haberlere göre 
yarılan bu cephe kısmına Sovyetler mü
temadiyen ihtiyat kuvvetleri sevk et
mektedir. Fakat parça parça celp edilen 
ve cepheye sokulan bu kuvvetlerin mü
him bir rol oynayacağını tahmin etmek 
bir nz $!Üçtür. 

KIYEF BÖLGESiNDE 
Alınan haberlere göre Kiyef bölgesin

de de harekat inkişaf etmektedir yeni
den bazı müstahkem mevkilerin zapte
dildiği bildiriliyor. Besarabyada hare
ket\<> bulunan Alman ve Rumen kıtalan 
her noktasında Dinyester nehrine varmış 
ve bu nehri zor lam ağa baslamıslardır. 
Şimali Moldavyadan hareket eden bu 
kuvvetler Balta şehrinin şimal bölvesine 
gelmislerdir. Bu suretle bütün cepheae 
harekat tamamen Rus topraklarına in
tikal etmiş bulunmaktadır 

PARASOTCüLER 
FAAL!YETI'E 
Gelen haberlerde Almanların Sovyet 

ara1isinde mühim mikdarda parasütçü 
kıtaları indirmeğe başladıkları bildirili
yor. Fakat Sovyet kaynaklarına göre bu 
kıtalar derhal ••ir veya imha edilr~ıişl~r
dir 

T.\YYARE ZAYlATI 
Hava zayiatı hakkında Almanların 

iddialan Sovyetlerin iddialannı ~eçmek
trdir. Dün aksam Berlin radyosu 17 
Temmuzta 66 s; havada ve 485 şi yerde 
olmak üzere 551 Sovyet tayyaresinin 
tahrip edildi~ini bildinni~tir Bunu ne 
teyit, ne de tekzip edecek bir durumda 
del\'liz. fakat yerde tahrip edildiği iddia 
edilen tayyarelerin bir a7 fazla old~ığu
nu co:anıyoruz. 
Amerikanın Pa~ifik donanrnası hemen 

hemen tamamen Büyük Okyanusun or
tasında bulunan Havaya adalarına gel
mi,tir. Amerikanın Büvük Okyanustaki 
ye~5ne büyük deniz. hava ü"'ü Jaoon 
adalarından 3400 mil mesafededir. Ora
da toplanan Amerikan kuvvetlerinin 12 
muharebe zırhlısı. 11 ailır ve 14 hafif 
kruvazör. 31 denizaltından mürekkep 
oldui!u bildirilmektedir. Amerikan do
nanma!'ının hemen dörtte ücünden faz
la._c;ını ihtiva eden bu filo icabında deniz 
harPknh"~ h::tirak etmek üzere Sin2a
purda bulunan İngiliz filosunu hesaba 
katmaksızın yine Japon filosuna karşı 
faik bir durumdadır. Cünkü Japonfarın 
11 JT\tıht'lreb~ ttemico:i. 12 a~ır kruvazörü 
vardır A ~;-rika htikümetinin bu n1ü
him kuvvPti Havaya ad~larında ü~l.,.n .. 
d;rmekle ffindicini veva Felemenk Hin
distanına kar~ı veva Asva kıtasında ln
,ııi1iz iislerine knrsı~ her h·angi bir hareke
ti önl•m 0 1< mak<•dını takip etmekte ol
m~cq rn11lıtMnC'ldir. 

51\YANT HAYRET tNŞAAT 

Bir çofı Japon aslıeri 
Çinden alındı, ba~lıa 

yere gönderildi •• 
Çung King, 19 (A.A) - Umumi tah

mine göre Japonyanın bu şehre karşı 
bir harekete geçmesi gelecek ya1.a kadar 
bertaraf edilmiş sayılabilir. Çiinkü bu 
kınlar büyük bir te~ebbiis için japonya
nın hazırlıklarını ikmal etınesi eıx•yce za 
mana mütevakkıftır. Bundan baska son 
zamanlarda Çindeki japon kıtal~rınnan 
bir çoklarının geri alındığına dair ema
reler mevcuttur. Çin mahfillerinde zan
nedildii{ine göre bu kuvvetlerin geri 
alının~sı mühim Çin şehirlerinin terki 
manasını tazammun etmez. Bi13kis her 
şey japonların bu şehirleri muhafaza et
mek niye-tini göstermektedir. Mezkur 
şehirlerde yanılan tahkimat da ayrıca 
bunu isbat ediyor. Binaenaleyh bundan 
çıkarılan ycgfuıe netice japonyarun ~im
dilik Çinde büyük mikyasta taarruz ta
savvurunda olmasıdır. 

Burada kaydedildif1ine gürP Cin !'ehir
Ierinde vücuda getirilen müdafaa terti
batını japonların bir çok kıtalarını ıreri 
çekmelerini mümkün kılmaktadır. Bu
gün bu şehirleri muhafaza icin ki\fi mik
darda kuvvet mevcut bulunmaktadır. 

JAPONYADA SF.FERBERLtK 
Diğer taraftan japonyada yaoıfan se

ferberliğe ait alınan haberler dördüncü 
iaPon fırkasının da şimdiden seferber
li!(ini bitirmiş olduğunu bildirmektedir. 
Çinden geri alınan kıtalarla birlikte ja
ponyadaki yeni seferberlik neticesinde 
silaha alınan kıtalann şimale mi veya
hut cenuba mı hareket icin teş}j] edil 
diği henüz malum değildir 

----~ ··-·--·-· 

lngUtere şimdihk 
sulh istem; yor 

--·---<-""-·---.. 

B. Hitfer ve 
adamları il,e 
müzakereve 
~irişmİ~"ecek 

Mücadele IJelld uzun sü· 
recelıtir, flıat sonuna. 
Jıadar de11am edeceğiz 

diyorlar •• 
Londra, 19 (AA) - Hava nazırı 

Londrada bugün !löylediği bir nutukta 
Hitler tarafından yapılabilecek bir sulh 
teşebbüsüne önceden ret cevabı vermiş 
ve elemiştir ki: 

- Artık uzlaşm3 tesis mevsimi geç
miştir. lngiltere Hitler ve adamlariyle 
Fakat biz aıııla sarsılmak.sızın ve tered
iyetle söylemiftir. 

Sir .Arlibald Sinkler ilaveten demit
tir ki: 

- Mücadele belki uzun ıürecektir. 
Fakat bir asla sanılmakıızın ve tered
düt ebneksizin bu mücadeleye sonuna 
kadar devam edeceğiz. 

KANADADA IMAUT 
FEVKAUDE AR1TI 

Ottava, 19 (A.A) - Kanada mü
ı,;mmat nazarı B. Havi beyanatında 30 
haziranda sona eren 3 aylık devrede 
Kanadada tayyare imalatının bundan 
evvelki devre imalatını 10 misli geçti
~ni söylemiştir. N112D' rakam vermemiş. 
ıon üç aylık imalatın evvelki devreye 
nazaran yüzde 200 arttığını kaydetmit
tir. Havi bu ıenenin ilk altı ayında mü
himmat imalAtınm gecen sene imal&tını 
ıreçtiğini de ıöylemittir. 

--------
Akdenize ln2i
liz cep m..ahrip

leri geldi 
---<>----

İngilizler Alıdenizde 
tahtelbahirlerle miica• 
deleyi arttıracalılar 
Londra, 19 (AA) - Royter ajan

''nın Cebelüttarıktaki hususi muhabiri 
bildiriyor: 

lngilizlere göre Rus
yada harp va:r.i yeti 

Smo~ensk ve 
Poıo,·sk hala 

Rusların elinde .. 
dir diyorlar 

---<>---
Rus seferberliği henüz 
bitmjf de;Jil, binaena

leyh ih~iya!ların harl:e 
sofıufduğu asılsız •• 

Londra, 19 (A.A) - Rus tebliğinde 
kavde değer mühim bir şey olmadığı 
bild'rilmckte berdevamdır .. Leningra
dın 180 kilometre cenubunda Pskof, 
Polovosk bölıt.elerinde fevkalade şiddet
li bir muharebe cereyan etmektedir .. 
Dün sabahMoskovadan alınan maluma
ta göre Smolensk ve Polovk hala Rusla
rın elindedir. Almanların Leningrada 
karşı vaziyeti hafiflemek şöyle dursun, 
bilakis şiddetlenmek üzeredir. 

Çok zamandan beri knt'i bir muvaffa
kıyet ,·ercmiyen Alman tebliğlerinden 
dolayı halkın h01;nutsuzluğunu izale 
için Alman baskunıandanlığı Kızılordu
nun sun ilıtivatlarını muharebeye sür
diii!ünü bildirmistir. 

Halbuki bitaraf müşal1itlerc göre Kı
zılorılunun seferberliği ancak yeni bit
mistir. Rusya gibi geniş ve münakalatı 
kolay olmıyan bi.r memlekette seferber
lik uzun zamana mütcvak.kırtır. Binaen .. 
aleyh Rus ordusunun henüz kullanıl
mamıs genis kavnaklan vardır. 

SOVJ'et mahfillerindeki lıalctı nıhiye 
bir hafta evvelkinden daha bi'yük bir 
itimat ~östermektcdir. Ve bu vaziyet 
Sovyet ordusunun teskiliıtsızlığı hakkın
daki Alman iddialarııu tekzip etmekte
dir. Esasen teşkilatı bozulan bir ordu 
muvaffakıyetle tetevvüç eden mukabil 
t<!Jo":lttuzfnrda b'dunamaz. 

HARRIN NİHAT ANI 
REJ,Kİ DE GELDt 
Londra. 19 (A.A) - Taymis gazetesi 

basnıakalesinde H'tllır tarafından besle
nen ümitler hiHifına olarak Rusyanın 
askeri ve sivasi bakımdan ezilmemiş ol~ 
masından dolavı memnuniyetini izhar 
ederek divor ki : Sovyet hava kuvvetle
ri hem ordulara yardım etmekte, hem 
de Romanya petrol kuyularını bombar
dıman için vakit bulmaktadır. Rusya 
Almanya gibi taarruz! bir harp makine
si vücuda ııetirmeğe karar vermemiş ol
makla beraber bu memleketin tabii zen
ginlikleri ve Rus mllletinin enerjisi sa
yesinde Almanvarun son ııünlerinde 
belki de mahkilm kalacağı büvük bir 
mukavemet kudretini hllizdir. Rus sa
navi kudretinin de Alınan sanayiini ar· 
kada bırakacak bir vüsat kesbetmesi 
m11htemeldi:r. 

R1ısyanm hayati noktalarına bir kaç 
darbe indirerek bu memleketi iskat et
mPk mevzuubahis olamaz. İngiliz - Rus 
ittifakı sayesinde Rusynva karşı Alman 
taarruzunun bas!ndığı riin bu harbın 
belki nihai anını da teskil etmişür. 

----- --

Amerika orman 
larında 
vınlar 

van
çıktı 

- . - ----<>----

YAN G l NLARA KISMEN YILDI· 
RIMllR SEBEP OLDU 

Sehattel, 19 (A.A) - Asooyeted 
Pres bildiriyor: Amerıka birleşik dev
letlerinin garp mıntakalarında ormanlar
dı. büyük yangınla,. çıkmıştır. Bu yan
gınlara kısmen yıldınmlar sebep olmuş 
ve uzun bir zamandanberi clevam eclen 
kuraklık ylizünden yangınlar tevessü et
miştir. Montana ve ldaho hülc.ümetleri 
dahilinde 18 - 20 orman yangını zuhur 
ettiği bildirilmektedir. 

En büyük ormar yangının zuhur et
tiği Vaşington hükümeti dahilinde beş 
bin hektarltk orman şimdiden kül ol· 
mus bulunmaktadır. 

Miinbit Yakiına vadisinde ateş huğ~ 
dap tar]a1anna Airayet etmiş ve büyük 
he.sara sebebiyet vermiştir. 

--------
Vişf hiilıiimetinin 
Dahiliye nazırlığı 
Vişi, 19 (A.A)- Dün akşam reı

men bildirildiğine göre amiral Darla
nın teklifi üzerine mare,al Petcn sanayi 
nazın Piycr Poşeni dahiliye nazırlığına 

t::ıyin etmiş!ir·c.....------

İnqiHz istihbarat 
nazırı değişiyor .. 

Londra, 19 ( A.A) - Taymis gaze
tesine göre istihbarat nazın B. Dof Ku
perin başlç;a bir v~zifeye tayin ecli1mesi 
ve onun yerine bas vekalet hususi mü
~viri B. Brendenin tayini muhtemeldir. 

g111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·g 

SiYASi VAZIVET 
--o----

Japonlar Rus
yaya asker mi 
vollıyorlar? 

ingiltereye Amerilıan 
yardımı azamet 11e 

ehemmiyeti eşti •• 
Radyo gazetesine göre Japon kabine 

değişiltliğinden bir siyaset tebeddülü 
bekliycnlerin hayul sukutuna uğrıya
cakları Donıei Japon ajansı tarafından 
iddia edilmektcci:ı-. 

Bu ajans Japon dış siyasetinin Çin 
harbmın zaferle nctice1cnmesi noktası 
üzerinde temerküz ettiğini bildjriyor .. 
Japon siyasi mahhller:ne göre yeni ka
bine İngiliz - Amerikan tesiri altında 
bulunmıyan müstakil bir siyaset takip 
edece_ktir .. Ve bu siyaset mern1eketin 
tam müdafaası esasına dayanacaktır. Bu 
sebeple siyasi parti mensupları bertaraf 
edilerek hliküınetle ordu arasında sıkı 
b:r iş birliği göz önünde bulundurul
mustur. Yani tam manasiyle bir harp 
kabinesi kurulmustur. 

Bundan askerlerin yeni teşekkülde 
üstün oldukları ve JaPonyanın yeni bir 
macera arifesinde bulunduğu manasıru 
çıkarmak lazundır. Ve JaPonyanın böyle 
bir istikamete yöneleceği hakkında da 
muhtelif deliller vardır. Diğer taraftan 
henüz teeyyiit etmiyen bir habere göre 
Japon asker! trenleri Şansiden Mançuri 
ve şimalde Kalgana gelmeğe başlamış
lardır. Pcypinin batısında toplanan bu 
kuvvetlerinMorıgolistanın merkezi olan 
Kalgana sevkedileeeği intibaı uyanmak
tadır Eğer bu haber teeyyüt ederse Ya
ponyanın Rusyaya karşı büyük bir or
du gönderdiği anlaşılır. 
AMERİKAN YARDI!IU 
EHEMMİYETLE$TI 
Amerikanın İngiltere ve müttefikleri

ne yardımı hakkında dikkate değer bazı 
beyanat vardır. Bunların birincisi bay 
Ruzveltin İngilterede şahsi mümessili 
B. Hanri Hopkinsin sözleri ve diğeri 
bizzat B. Ruzvelt!n sözleridir. 

Nihayet Amerikan tayyarelerlıµ uça
rak getiren pilotların verdiği mlfunattan 
anlasıldı/tına göre bilhassa tayyare ima
li ve sevki meselesine Amerikan hükü
meti ehemmiyet vermektedir. B. Hop
kinsin beyanatına nazaran her ne ka
dar şimdiye kadar imnl ve teslim edilen 
tayyarelerin sayısı mahdut ise de yeni 
büyük tavyare fabrikaları in!;a edilmek
te olup dört motörlü büyük bombardı
man tayyare1eri A1manyanın en uzak 
yerlerine kadar l'(iderek harp malzeme
sini bo!;altacak ve Alman fabrikalarını 
harabe haline get!rcbilecektir. 

Hopkinsin beyanatından anlaşıldığına 
g(ire İnııiltere ve Amerika arasında tay
yare imal programı müstereken tatbik 
edilmektedir. Bunun gayesi Alman tay
}'are imalatına hem miktar, hem evsaf 
bakımından tefevvuktur. . 

Amerikan pilotlarının Kanadada söy
lediği sözlerden anlasılmaktadır ki şim
di yanılan tayyarelerden bir kısmı uça
rak İngiltereye gibnektedir ve bunları 
getiren pilotların mühim bir kısım da 
Amerikalıdır. Teslihatın ehemmiyeti ba
kımından asıl mühim nokta Atlantik 
denizini ucarak geçen tayyarelerin yol
da düşman tayyarelerine tesadüf etme
mesi ve şimdiye kdar yalnız bir tayya
renin kazaya uğramasıdır. Demek olu
yor ki 1920 de N evyorktan Par ise geçen 
Lindbergin o zamana göre fevkal§.de 
olan m\lvaffakıyeti bugün §.deta tabii 
bir hal almıştır. Tayyarelerin hava yo
luyle teslimi bir çok noktalardan fayda
lıdır. Evve15. bir çok tayyarelerimiz 
gemide bulunması gemi kazaya uğradı
ği takdirde büyük bir zarar teşkil ede
bilir. Diğer taraftan hava yoluyle teslim 
daha süratli olmakta ve bir geminin 
dolmasını veya gemi kafilesi teşkilini 
beklemek lüzumu kalmamaktadır. 

Ankaradalri müessif hadiseden sonr 

Beşiktaş birinci F utb 
•• takımı her türlü mus 

.. enedild bakalaı·dan 
----------

Ankara, 19 (AA) - Beden terbi
>~si umum müdü1lüğünden tebliğ edil
miştir: 15 temmuz J 941 salı günü An· 
karada 19 Mayıs stadyumunda yapılan 
941 mevsimi Türkiye futbol birinciliği 
rnüsabakası esnasında çıkan hadiseye 
ait evrak ceza talimatnamesi hükümleri 
dairesinde tetkiki için, merkez ecza hey
~tine tevdi edilmiftir. Merkez ceza hey
eti tahkikatını ikmal edinceye kadar ha
lem raporu ve ilk tahkikat evrakına 
müsteniden ve umumi talimatnamenin 
2 7 inci maddesine tavfikan atideki ka
rarlar ittihaz edilmi$tir: 

len program dahilinde yapıl cak 
Fuar müsabakası tunavasından ihr 
karar veri1miştir. 

3 - Birinci futbol takımını t 
eden oyuncular, hadisede iştirakler 
mıyan kaleci Mehmet Ali ve nı · 

Nadir hariç, her türlü müsabal<'al 
kulüplerini ve bölgelerini termit ed 
yeceklerdir. 

4 - Ayni müsabakada ka<şı 

taanuzuna mukabele eden AnkaraG 
!er Birliginden Mustafa Alpın da k 
hünü ve bö1gesini her türlü mi.ıSab 

1 - Beşikta$ S{ençlik kulübü birinci larda, temsil edememesine karar v 
futbol takımınıo her türlü müsabakalar- miştir. 
dan menine, 5 - Bu karar Ankara ve lsta 

2 - Umum müdürlükçe tertip ed.i- bölgelerine yazılrnıştıl\ 
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"\
1 
eı .. i Fransız sefiri 
-----------,------~----~ 

Ankara, 19 (A.A) - Fransanın sabık Tahran büyük elçisi olup Ank 
büyUk elçiliğine tayin edilen B. J an E!ü ve refikası Erzurum dan gelmişl"or 
garda hariciye vekaletinin bir mümessiliyle Fransa maslahatgüzarı B. Ut 
tlçilik erkAnı ve Fransız kolonisi tarafından karşalanmışlardır. 
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"Moskova,, daki ltalyan ve Danimarka 
s~f irll!ri memleketimize geldiler 

~------~-...... ,-----~---
Kars, 19 (A.A) - İtalyanın Moskova 8.30 da memleketlerine gitmek üz 

Büyük Elçisiyle Büyük Elçilik erk3nı Sovyet Rusyadan hudutlanmıza g 
ve memurininden mürekkep 28 kişilik saat 12,30 da trenle Sarıkamışa hare 
bir kafile ile Danimarka Elçisiyle ma- 1 etmiştir. 
iyyetinden mürekkep bir kafile dün saat ı 
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Ticaret 
kar 

Vekili iaşe ve ihti
meş2:ul işi erile 

- --- ıı*ıı---------
!stanbul, 19 (Yeni Asır) - Ticaret Vekili B. Mümtaz Ökmen şehrimi 

gel~tir. Bir müddet burada kalacak, ithalat, ihracat, iaşe ve ihtlkarla m · 
dele işleri üzerinde tetkikatta bulunacaktır. 

·Ç;Ürf' Aguo mezarlığında henüz def ine yo 
lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Taksimdeki Surp Agup mezarlığında meve 

diyeti söylenilen bir milyon liralık defi nenin aranmasına bügün (dün) de d 
vam edilmiştir. Fakat timdiye kadar müsbet bir netice elde edllmem)ftir. 

inhisarlar Vekili Kars ve Kağızmanda 
Kars, 19 (A.A) - Gümrük ve İnhisarlar vekili Raif Karadeniz refakatind 

ki zevatla birlikte bugün villlyetiıniz hırduduna girmiştir. I~dırda vali tar 
dan karşılanan vekil bugün Iğdır ve Tuluca kazalarında tetkiklerde bulund 
tan sonra Kağızmana gelecek ve geceyi orada geçirecektir. 

Polon yanın Tahran elçiai yolda 
Erzurum, 19 (A.A) - Polonyanın Tehran büyük elçilik vazifesine gitnı 

\lzere büyük elçi bu sabah trenle buraya gelmiştir. Bir müddet istiraha 
scmra otomobille yoluna devam edecektir. 
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Makineve 
Verilirken 

lngiliz resmi tebliği 

Libyada düşman meo
:zilerıne müteaddit 
baskınlar yapıldı 

HOLLRNDA SAHiLLERiNDE 3 
GEMi ATEŞE VERiLDi 

Kahire 19 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri umumi karargahının tebliği: 

lngiliz takvige kuvvetler 
Singapura ı ırdı 

Gelen kafilede kadıtt 
deniz hizmeti men· 

supları bulunmaktadı 
---<>-

Singapur 19 ( A.A ) - İngiliz ha~ 
kuvvetlerine mensup tayyare subay 
mürettebatından müteşekkil büyük tal'' 
viye kuvvetlerinin bugün İngilteredel' 
salimen Singapura vardıkları resrııeJI 
bildirilmektedir. 

Gelen kafilede müteaddit ordu subaY' 
!arı ve kadın deniz hlzmeti mensupJatl 
da bulunmaktadır. 

kafilesine tam muvaffakıyetle neticele' 
nen bir hücum yapmışlardır. TakriJ:ıell 
altışar bin tonluk 3 gemi ateşe ver~ 
tir. Arka tarafına bombalar isabet etil' 
ğinden takriben dört bin otnluk .JiAet 
bir gemi berhava olmuştur. •~ 

B. Hopkins Amerikada tatbik edilen 
muazzam gemi inşaat programından da 
bahsetmiştir. Bu programa göre 1943 
sonuna kadar Aınerikada 14 milyon ton
luk ticaret gemisi inŞa edilmiş olacaktır. 
B. Bopkins ı:erek İngiltere ve gerek or
ta şarka harp malzemesinin ve iıışe mad
delerinin Amerikan gemileriyle sevk 
ve teslim edileceğini söylemiştir.. Ayni 
zata nazaran Amerikada tank dafi top
lan. tayyare dafi toplan ve mühimmat 
itmalatı da aydan aya artınaktadır .. Ce
rek Hopkinsin, gerek B. Ruzveltin söz
lerinden anlaşılıyor ki bu gemilerle sev
kedilen malzemenin himayesi meselesi 
de tetkik edilmistir. B. Hopkins Ameri
kanın t?cmi kafilelerini himaye edip et
miyeceiii hakkında bir suale şu cevabı 
vermiştir : cümhurreisimiz mallanını
zın İn~iltereye ulnstınlacağını beyan et
misür. Ben yalnız şunu söy!iyebilirim 
ki bunun böyle olmnsı icin icap eden her 
şeyi yapacai(ız, ve mallarımızı nakleden 
vanurlan himaye edeceğiz. 

Bu sözlerden cıkan mana izlanda işga
linin bu malzeme nakli bakımından da 
çok ehemmivclli olduğudur. Çiinkii m~l
zeme evvela f.Jandaya ve oradan tn~ıl
tereve nakledildij!i · takdirde tehlikeli 
vol ·cok kısalmış olacaktır. Bir seneden 

Cclııın cH·ier haberlPre ~öre 10 Tem
mu>.do mi wet hu fon 40 l!ilnülült müddet 
zarfınrla Amerjkan in.c;:aat tez~filılarında 
her giirı bir harp pf'mi~inin in~asına ba~
]an""ıt•tı<p Avnı müddet zarfında denize 
indiril n ?2 harp ı<emisi arasında 35 bin 
ton1uk bir Amerikan muharebe j?P.mi~i 
ile iki muhrip. bir deni1.altı, yedi seri 
torpitobôt ve fliQ:cr muhte>lif gemiler 
vardır 

Londra radyosunun 
TürhcP neşrivatr 

lngiltereden gelmekte olan bazı ln
~iliz cep muhrip]eri Akdenize varmı:ı:
l:ırdır. Bu seyahat mürettebat için çok 
hc-yecanlı olmuşur. Bu aüratli ve yeni 
tjp hücum botları denizaltı bombalariv]e 
mücehhez olur hav'.1 akınlarına ve düş
man botlarının hücumlarıne karşı da ter
tibatı ihtiva etmektedi•. Bunların Akde
r~ze gelmesi büyük Britanyanın deniz
~1tılarla mücadelesini müessir bir şekil· 
de takviye edecektir. Bu muhrip]erin İÇ· 
ı~rinde Kanadalı ve Avu~turalya]ı ns
Ver]er vardır. Seyahc:ıt esnasında şiddet· 
li fırtınaya ~üzel mukavemet etmhıler
d;r. Dalgalar bu kticük ve seri gemileri 
50 derece]ik bir zaviyeye kadar yana 
•.·atı~mı!ltır. Mürettebatın sıhhati yerin
dedir. Yalnız bir gemici kolu kırılmak 
suretiy]e yaralanm1~h!". 

~Almanyanın Sofya~ 
1 sefiri değişti 1 

beri ııazetelcrde, radyolarda ve nutuk
larda hPl>•cılilen Amerikan yardımı ar
tık hakiki bir ehemmiyet kazanmağa 
ba~lanu~tır. 

----
Par!s:te t!'."P..~~ı,.ma 
11_. tevlıifler •• 

Libyada 18 temmuz sabahı erken geniş 
bir cephe üzerinde düşmrun Tobrukun 
garp çevresi krşısındaki mevzilerine ay
ni zamanda üç baskın birden yapılmış
tır. Geniş mikyasta yapılan bu devriye 
faaliyeti o kadar büyük muvaffakıyetle 
tetevvüç ebniştir ki üç saat düşman bu 
çevre boyunca şümullü bir baraj ateşi 
tatbik ey !emiştir. A:r. zayiat vererek düş
mana ciddi zaviat verdirdik. Ve iki top 
iğtinam ederek bir miktar esir aldık. Bu 
baskına iştirak eden Britanyalı ve yerli 
kıtalar bütün bu harekllt esnasında hay
ranlığa layık bir teşebbüs ve azim eseri 
göstermiş ve yüksek talim ve medeni 
kudret derecesine malik olduklarını is
bat eylemişlerdir. Devriyelerimiz tara
fından yapılan bu devamli ve derin nu
fuzlar hiç şüphesiz cevherim:z dışında
ki Mihver kuvvetlerinin maneviyatı üze
rinde ciddi bir tesir husule getirmekte
dir. Hudut bölgesinde devriye faaliyetı 
devarn ediyor. Dün diişmamn bir zırhlı 
devriyesi muharebeye mecbur kalmıs ve 
kaçmıştır. Habeşistanda değişiklik olma
mıstır. Suriyede her şey sakindir. Şimal 
bölgesinde sevkülceyş noktaların Britan
ya kıtaları tarafından işgali hadisesiz 
ilerlemektedir. 

Kahire 19 (A.A) - Orta şarktaki w' 
giliz hava kuvvetleri umumi karargalı1' 
run tebliği: İngiliz avcılan diln Kıbrıs" 
bomba atan Yunkers 88 tipinde iki di!S' 
man tayyaresine hücum etmişlerdir. ~~ 
düsman tayaresi diişürülmüşttir. Sicvf 
yada ağır bombardıman tayyareleri l 9 
18 temmuz gecesi Palermo Jimanın_Ô 
bulunan düşman kruvazör ve mulıJ'l~ 
!erine yeniden tam muvaffakıyetle "\• 
celenen bir hücum yapmışlardır. pıı, 
man harp JZemilcrine veya önlcl'ine ~ .. 
balar atılmıstır, Maamafih duman ,1.,.. 
zünden hücumun neticeleri tesbit e~ 
memi!titir. Donanmava mens.up ta!Y . .,e 
ler yine Sicilyada bulunan Cerbını ıl'' 
Auğustadaki tayyare mevdanlarını b<>,.ııe 
bardıman etmisler.dir. Sirenaik'.~ P~lsı1 
limanına ve Bardıvaya ~ece hucu» ·dl .. 
yapılmıstır. Demede bir rıhtıma taın ı~ı1' 
betler vaki olmus ve yangınlar cık3 ve 
mıstır. Cok büyük bir vanınn cı~ıs ·Jj
hunu ta 5 kilometre mesafedekı J".~~
bombardıman tayyarelerinin içersın~.(i!'· 
dmlatan sidetli bir infilak taklP etın~.,., 
Bütün bu harekata istirak eden ta. 
releriıni1. üs] erine dönmüşlerdir· 

Ankar~. 19 (A.A) - Haber aldı~'l· 
mııa nfirc Londra rndyosunun sabahları 
saat R.1 :> te vaptıii'ı Tiirkce haberler ne'· 
riyatı 20 tenımuz pazar ~inünden iti
h:trcn ~j ıs metre iizcrinden yapılacak. 
fır 

~ Sofya. 19 (A.A) - Almanyanın ~ 
: Sofya Elçisi bulunan Baron Fon: 
§ Rahtofon Sofyadan alınmıştır. Mu- E 
§ maileyh i•tasyonda başta Başvekil § 
: B. Filof olduğu halde hükümet ve : 
§ ordu erkanı tarafından geçirilmiş § 
: ve selamlanmıştır. :: = = :; 1111111111 il 1111111111 11111111111 il il il 111111 il il 111111111: 

Paris, 19 (J\.A) - Bu gece Pari• 
civarında bir şehirde halk arasında pro· 
c_aganda yapan komünistlere kar!fı ~e
~;. mikyasla harekete geçildi. ( 600) 
t vde arastırmalar vapılmıı ve 72 kom 
r.iat tevkif edilmiştir. 

Londra 19 (A.A) - İn~iliz bombardı
man servisine mcnı:;up Blenheim tipin
de tayyareler bu sabah Holianda sahil
leri açıklarında hav dafi gemilerinin hi
mayesi altında bulunan bir düşman gemi 


