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At koşuları ve devlet 

•• 

1$ Haziran Pazartesi 
o 

Devlete ~öre 
spor davası-

dadır. Bittabi Alınanlar, hücum cdecc>k
leri her noktayı daha evvel çok ağır 

Yazan: Şahin Alıduman topçu ve ştuka uçaklariylc iyice döğüp 

e er ar 
bah·s e 

s uşte e sı ••• ---· .. 'l'aJtilıi Roman 
••• 94 ••• 

Lora za aç yordu ••• 
Hem hain fıadını elimden Jıaçıt.tmıştım, em de 

lıendimi büyülı bir tehlilıeye atmıştım 
ş· di onu elimden kaçırmak tehlikesi dan sıyırdım ve korkunç bir sesle: 

baş göstermişti! Loranza ile aramızda ol- - Yaklaşmayın! Yakarım! diye hay
du sa geniş bir mesafe bulunuyordu ve kırdım... . . . 
genç dın başının ezileceğini sezen bir önümdeki a~mlar. çil yavru:u. gıbı 
yılan ribi önümden kı:çıyordu. dağıldılar. Açtıcım ~elikten kendımı ko-

Bea bacaklarımın bütiin kuvvetiyle layca dışarıya atmaga muvaffak oldum. 
koşuyordum. Tam onu yaka1aınak üzere Bu sırada bir çok seslerin: . 
bulua ğum bir sırada güvertedeki ka- - Koşun! Yakalayın! ~tun! dı~e 
marnlardan birisine iltica ederek kapıyı bağırdıklan duyuldu... Bır başka hır 
kapadı ve arkasından da sürmeledi.. ses: 

O dakikada öfkemin ne derecede 'bü- - Nereye gidebilir? dedi, dört tarafı 
yüdüğünU burada anlatmak benim için deniz!.. Kendisini denize atmaktan baş
iınkflnsızdır. Çıldırmış gibi hemen kapı- ka bir suretle elimizden kurtulamaz.! 
nın tir.erine atıldım. Yumruk ve tekme Onların bu kuruntulanndan ve gev
darbeleriyle kapıya vurmağa koyuldum. şckliklerinden istifade ettim ve ne yap
Om:ıumun bütiln kuvvetiyle üzerine mik istediğimi beni kovalıyan1ara hiç 
yaslanarak yerinden oynatmağa çalıştı- sezdirmeden geminin başına kadar olan 
ğım halde kapı dayanmakta sebat edi- mesafeyi bir solukta katettim. 
yordu. Kendimi tutmağa muvaffak ola- Geminin başındaki topun yanında bu-
mıyarak muttasıl haykınyordum. lunan barut fıçısının önüne gelir gelmez 

Bir az sonra benim yaptığım gürültü- birden bire durdum. Çarçabuk cC'bımden 
ye cevap verir gibi geminin içinde müp- çakmakla kavı çıkardım. Bir saniye için
hem bir takım sesler duyuldu ve etrafı- de çaktığım çakmak1a kavı tutuştur
mın silahlı adamlar tarafından çep çev- dum ... 
re sanldığını anlamakta gecikmemiş- Ve fıçının ağzını örten muşamba ör-

tüyü alıp denize fırlattım. En başta Ci-
tim. vani kaptanla konsolos bulundukları 

Gürültüyü duyan gemiciler klınisi halde gemicilerin hepsi de ancak o za
eline bir odun parçası, kimisi de yalın bir man benim ne yapmak istediğimi anla
kılınç alarak gürültünün koptuğu yere mağa muvaffak olmuşlardı ... Yanmakta 
gelip yetişmişlerdi. olan kavı barut fıçısına yaklaştırdı[,11mı 
Buaların arasında benim en büyük gördükleri vakit konsolos ve kaptanla 

ÖUşmanım olan konsolosla korkunç yüz- k d k b · k k 
lü Ch:ani kaptanın bulunduklarını da gemi taifesi o a ar büyü ır or uya 

tutuldular ki ben o dakikada duyduğum 
fark ettim. derin bi rsevincin tesirine kapılmaktan 
Karşımda yUzden fazla adam vardı ve kendimi alamadım. Büyük bir neşe ve 

hepsi de yırtıcı bir canavan tepeliye.. keyif içinde gülerek uzun kahkahalar 
ceklenni~ gibi benim üzerime atılmağa salıvermeğe koyuldum: 
hazırlanıyorlardı. _ Yanıma yaklaşmayın .. Yoksa şimdi 

O dakikada önünde bulUDduğum teh- kavı fıçının içine atacağım! Vakıa ben 
like cidden büyüktü. öfkenin bana yap.. telef olurum amma siz de kendinizi kur
tırdığı ihüyatsız ve akılsız bir hareketle taramazsınız! Bu gemi ile beraber hepi
keodiUğimden muhakkak bir muhatara- niz de soluğu gökyüzünde alırsınız! .. 
yı ilzerime celp etmiş bulunuyordum. Vay. sözUmc inanmıyor musunuı.? .. 

Be• ölUmden korkmuyordum. Fakat Şakamı yapıyorum, yoksa ciddiıni söy
bu vaziyette ne konsolostan, ne de Lo- lüyorum? Şimdi ben size gösteririm!.. 
ranzadruı öç alamıyacaktım. Bu düşün- Ve kavı içi barut dolu fıçının ağzına doğ
ce bir ateş gıöi o dakikada benim içimi ru bUsbütün yaklaştırdım ... 
yakmıştı_ O dakikada etrafımı saran gemicilerin 
Tam bu sırada konsolosun, her işittiğim tutulduğu korkunun büyüklüi:,rünü bu

vakit beni rahatsız eden nezleli sesi bir- rada anlatmak benim için imkansızdır 
den bire yükselmişti: ve bütün bu adamlann içinde korkak-

- Civani kaptan... Dunmyalım... Bu lıkta en ileriye varanlar konsolosla Ci
:vab§i herifm kafamıı hemen ecıelim- Bu. vani kaptan olmuşlardı. 
nun Riyeti bozuk.. Senyorita Lora.maya Konsolos korkudan gözleri dönmüş bir 
karp fena bir mabat takip ediyor! Bu- vaziyette ynlvarmağa başladı. Bana de
ııu yapmasına meydan verilmemeli- eli ki: 
Öirl Daha iyisi onu dirl·diri yakalamalı- -Aman Senyör .. Barutla şaka olmaz! 
ynl Zencire vurulup öteki müSlüman Allahaşkına kavı fıçıya bu kadar yaklaş. 
fonalarm. yanına bu da oturtulmalıdır!. tınnayınız.. Yalvnrım size! .. Ne olur, ne 

V8'1 melQ.n herif vayL Beni gemicilere olmılz? •• Fıçının içine ufak bir k.ıvtlcım 
yaknlatup zencire vurduracaktı! .. Biça.. zerresi düşebilir! O zaman maazallah ge
re müslüman forsalara yaptıkları gibi mi, içindeki insanlar birlikte berhava 

bozmağn ve hiç olmaı.sa sindirip sustur
mağa çalışıyorlar. Onun için Sivastopo
lun zaptı yıldınm süratiyle mümkün 
olamaz. 

Yıldırım harbi Kerç yanın adası gibi 
düz veya az arızalı bir alanda vaki ola
bilir. Çünkü orada tanklar ve motödü 
vasıtalar gerek derinliğe ve gerek geniş
liğe doğru işliycbilirler. Fakat Sivasto
pol çevresindeki hal ve vaziyet bambaş
kadır. Burada ancak yaya kıtalarla is
tihkamcılar sarp dağ muharebe usulle
riyle iş görebilirler. Bu sebeple Sivns
topol taarruzu ağır, fakat emin bir su
rette ilerlemekte olup bu meşhut kale
ıı:n yakında düşmesi memuldür.. Bu 
tnkdirde Kınm Ruslardan tamamiyle te
mizlenmiş ve Sovyet donanması ela Ode
sadan sonra en kuvvetli ve büyük bir 
Karadeniz üssünden mahrum edilmiş 
olur. 

HARKOFTA: Evvela Moskova ve iki 
gün sonra da Berlin, Harkof bölgesinde 
büyUk bir mihver taarruzunu.; başlıya
rak inkişaf halinde bulunduğunu haber 
verdi. Moskovaya göre mihverin yeni 
taarruzu ayın 6 sında başlamış olup şim
di muazzam bir şekilde gelişmektedir. 
Rus müdafaa sistemi henüz yanlmamış 
imiş. Mihver bu t.narru.u:la yüzlerce tay
yare ve m!lyon]arca asker kullanmakta
dır. Alınan tebliğinde ise Harkof doğu
sundaki taarruzların hayli geniş bir öl
çüde yapıldıkları bildirilmekle yetsinli
yor. Onun için yeni Harkof mihver ta
arruz.unun mahiyeti. hakkında kat'i bir 
şey söyliyemeyiz. Çünkü şimdiye kadar 
doğu cephesinin şu veya bu yerinde bü
yük Alman taarruzları başladığı hak
kında Moskovadan yayılan bazı haber
lerin hemen hiç birinin neticesi çıkma
mıştır. Bu sebeple, Harkof taarruzunun 
cidd:yet vt? şümulünü anlamak için, bir 
iki gün daha beklemek lazımdır. 

DOCU CEPHESİNİS DİCER Kf> 
SİMLERİ1'"DE: Sovyetlerin bir müddet
ten beri Volkof kesiminde taarruzlar 
~·aptıklan malUındur. Bunların hed.!.i 
Moskovanın cenup batısında Briansk
tır. Fakat bu taarruzların tardecHldikle
ri bildiriliyor. Buna mukabil Scıvyetle
rin Lcningradın 90 kilometre, cenup do
ğusunda Ribinske giden dcmiryolu üze
rindeki Ostrov ile iki köyü zaptettikleri 
Moskovadan resmi olmıyarak. haber ve
riliyor. Bundan b:ışka Ruslar Kalenin 
bölgesinde, Rjefin 20 kilometre kadar 
doğusundaki Subzof olması muhtemel 
bir şclıre girdikleri ve şimdi sokak mu
harebeleri olduğu hususi bir şekilde bil
diriliyor ki bunlar vaki olsalar da stra
tejik hiç bir kıymetleri yoktur. Koca bir 
cephede elbette yerli muharebelerle köy 
ve kasaba alış verişleri olacaktır. Şu an
da bütün doğu cephesinde yeg~nc bü
yük ve stratejik ehemmiyeti haiz vak'a, 
Harko{ta başlıyan mihver taarruzunun 
olması muhtemeldir. Fakat bunun da 
mahalli bazı cephe ve hat düzeltmeler 

• e ye 
"" gelir ka agı o 

ez Bunun temin edebUeceğlfaideler lıüçümsene 
Dr. Sabehattia Kapani 

At koşularının amacı atlann içerisin
den en ziyade sür" at. kuvvet. tahammül 
ve cesarete sahip olanları seçmektir. Gü
zel bir gaye takip eden yanşlan halka 
sevdirmek, atların hipodrom mücadele
lerini seyretmek üzere onlan koşu mey
danlarına celp ebnek uzun ve yorucu 
bir iı olmU§tur. Koşu tarihini tetkik et
tiğimiz zaman halkı bu güzel spora alış.
tırmak ve yarışçılık zevkini aşılamak 
maksadiyle, tertip edilen zengin eğlence 
programları arasına at koşularının da 
ılavc edildiği görülür. Fakat müracaat 
edilen bu hileler ve sarf edilen emek
! er bir türlü maksadı temine kafi gelme
miştir. 

Ampirik. tarzda cereyan eden, eski 
Yunanistnnda ve Roma imparatorlukla
rında parlak bayramların tes

0

idine ve
sile olan koşumlu yarışlardan bah.aetmi
yeceğiz. Zira konumuzun dışında kalır. 

* ( 1 ) Modern bir esas üzerine tatbik 
edilen ko,ulara karşı halkın ciddi alaka
sı Joseph Oller i!Jminde birisinin keşfet
tiği müşterek bahisle başlar. Fakat o za
man müşterek bahsin rolü ve ehemmi
yeti pek iyi takdir edilemediğinden ka
nun hilafı görülerek mucidi hakkında 
hapis cezasına hükmolunmuştur. Bilaha
re mü~terek bahsin halkı hayvanları ta
nımaia. dolayısiyle anlamağa sevketti
ği anlaşılarak ve temin ettiği faydalar 
göz önünde tutularak J. Ollerin torunu
na zamanın en büyük madalyası ven1-
miştir. 

Koşuların ileri gittiği memleketlerde 
müşterek bahis devlet için bir gelir 
kaynağı olmu,tur. FranıJada 19.39 sene
sinde devletin h:ssesine 284000000 fran.1< 
isahet etmiştir. Devlet % 20 ni~betinde 
bir hisse ile temin etmiş olduğu bu pa
rayı yeni hnstııhaneler in,ası, memleke
tin su ve elektrik ihtiyacı için sarfetmi,
tir. Bu suretle belediyeler su tesisatları· 
nı 2.000 Km. tesvi etmeğe muvaffak ol-
muştur. 

* Avrupada olduğu gibi bizde de müş-
terek bahis teşkilatlandırıldığı takdirde 
devlet iç.in güzel ve geniş bir gelir kay
nnğı olabilir. Şöyleki: Halk bu parayı 
verirken farkında bile olmıyacak ve bu 
yeni gelir halk.ım12 için bir mükellefiyet 
te,kil etmiyecektir. MaliyeıTUzi yorma
dan ve halkımızı sıkmadan temin edile
bilecek bundan güzel ve pratik varidat 
menbaı tasavvur edemiyoruz. 

günkü dünya dunmıunun bir engel teş.
kil edeceği kanaatinde değiliz. Çünkü 
bu teşebbüsle ilgili bir cihet göremiyo
ruz. Bu iPn tatbik sahaşına intikali için 
ıuurlu, etrafh bir düşünce ve davayı be
nimsemek kafidir. 

* Şehirler arası bahsj mii§tereğin kwııl-
ması yalnız memlekette kesif mikdarda 
saf kanlann yetişmesini veya bir çok ye
tiştiricileri bu huausta teşvik etmekle kal
mıyacak, ayni zamanda yurdda yeni ve 
geni§ bir iş sahası vücuda getirebilecek 
bir mahiyet arzedecektir. 

F ransııda 19 39 senesinde cereyan 
eden yarışlarda 7.000 at sahihi \ 20 
milyon frank mükafat kazanmıştır. Ay
nca 4.000 yetiştirici \ S milyon prim al
mı§tır. t .200 jokey 9.000 yar1J8 işti
rak etmiştir. iyi bir binicinin senelik ka
zancı bir milyon franga baliğ olmakta
dır. 

At yarışları 300.000 kişiye iş vermek 
auretiyle Fransız ikti.sadiyatında mühim 
bir rol oynamıştır. 

* Şehirler arası bahsi müşterckinin biz
de de tl"min edeceği faydalar hiç bir su
retle küçümsenemez. Nüfusumuza ve 
halkımızın mali kudretine göre gen.it bir 
i, sahası vücuda getirebilir. 

Bahsi müştereği kumar saymak ve iyi 
görmemek bir hatadır. Fransada 1891 
tarihinden iübaern miiJterek bahis müs
tesna, her türlü kumar kanunen men
nedilmi~tir Türkiyede de bu husustaki 
fenalıkları önliyen cezai hükümler var
dır. Kumarın men'ine eebep hepimiz bi
liriz ki içtimai bünyede açhğt yaralar
dır. Halbuki mü~erek bah'1n felaket de 
ğil saadet doğurduğu sayısız misallerle 
sabittir. Müşterek bahis için zikredebile
ceğimiz en küçük ve güzel misal milli 
piyango olabilir. Biz esasen milli piyan
go ile şehirler arası müşterek bahis ara
sında mühim bir fark göremiyoruz. Bi
risinin gayesi ordumuzu kuvvetlendir
mek için bir gelir kaynağı temin etmek, 
diğerininki ise ordumuza seri, müte
hammil hayvanlar kazandırmak, at nes
lini ıslah etmek. zlraatimize elveriıli at
lar yetiştirmek hususunda faydalı bir rol 
oynamaktır. Her iki dava da millidir ve 
bizim için ehemmiyetlidir. 

1ı lıiitleJer 
a a m yayı ma ı, be• 

eni ve ha alıteri ıı1111• 
11etlendirmesi tizımdır .. 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

lelerini bir nizam· altına alarak nizaııılı 
bir şekilde çevildeştirmdı, beden ııuı
lmvemetini arttırmak kolay bir şey de
ğildir. Hatta zannedildiğinden dnlıa güç· 
tür diyecetriz. 

lln)k kütlelerinin muayyen yaştn bu· 
lunnn fertlerini nizamlı bir surette be· 
den terbiyesi faaliyetine iştirak ettinnck 
bir yandan bir bütçe, bir yandan bir ih· 
tisns kadrosu, bir yandan da memleke: 
tin bütün sosyal fanliyetle.ri ornsındııki 
irtibat meselesidir. 

Sporu geniş kütleleri arasına soka~ 
devlet bu vazifeleri ~rmak mecbur•· 
yetindedir. • 

Bu vazifeleri başarmak için Maarif 
Vekaleti diğer vekiletlere n.uarnn 
daha müsnit şartlara sahip bultı!'" 
maktadır. Bilhassa köylerdeki spor içiD 
köy enstitüleri iyi bir depo vui!esinl 
görebilir. Fakat halk arasında sporu 
yaymak, muvaffakıyeüni de\'Şirmek 
için bütün hayat faaliyetlerinin gözd~ 
geçirilmesi lazundır. MeselA. beden mu• 
kellefiyetine tabi olan gençlerin çoil! 
iş sahibidir. Bunların mükellefiyetlerini 
ifa edecekleri saatleri tanzim etmek bil• 
başlı başına bir iktisat meselesidir. 

Bu meselelerin kökünden halli kal' 
eder. Btmlan topyek.Un hallettikten son• 
rndır ki beden terbiyesinin halk arasın• 
girdiğine hükmedebiliriz. 

Türkiye devletinin milli sponındall 
gaye de O!\U halk kütleleri arasına sok· 
maktır. Bizim spor politikamız budur. 

SADRİ ERTEM 

RUSYA HARPLERi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Moskova, 14 (A.A) - Öğleden sonra· 
ki tcıbliğ: 

13 Haziranda Harkof ve Sivastope>l 
çevrelerinde muharebe devam etmiştir· 
Diğer cephelerde mühim bir değişiklik 
yoktur. 

Moskova, 14 (A.A) - Resmi Tebliğe 
ek: 

Cephenin muhtelif kesimlerinde Sov· 
yet hava kuvvetleri 42 Alman tankı, 
asker yüklü 210 kamyon tahrip etmiş ve
ya hasara uğratmıştır. 

K.aleninde bir kesimde Alınanların 
elin.den mühim bir mevzi aluımış ve Al· 
m.aıilar cephede 900 kadar ölü ve yaralı 
vermişlerdir. 

KISACA 
••••••• 
Kırmızının mOdası.. 

Eczacı Kemal K. Aktq 

cevap mahiyetinde mahdut kalması halinde 
sevkülceyş bir kıymeti olmaz. 

tel kamçılarla benim vücudumu da delik olur ..• 
aeşik ~eceklerdi. ölüneeye kadar hiç Ben sert bir sesle konsolosa 

Bunun i9in yapılacak iş merkezi An
karada olmak üzere her şehirde müşte
rek bahis bürolan açmak, koşu program
ları bir hafta evvel ilan edilerek derhal 
mezkur kiıtelerden biletleri satıp çıku
maktır. Bu ip milli bankalarımızdan 'bi
rine de vermek kabildir. Esaaen bu te
febbüa fazla bir paraya ihtiyaç göster
memektedir. Dava benimsendiği takdir
de lazım olan sermaye kolaylıJda ve en 
kısa bir zamanda temin edilebilir. Şehir
ler arası bahsı müştereğin teaiai için bu-

Milli piyongo te~kilatı ufak bir fark
la bize tehirler arası müşterek bahsin 
tetkilatlandtrıhnasma mi.sal olabilir. ln
gilizlerin ve Fransızlann geçinnif olduk
lan tecrübeleri ve tatbik ettikleri usulleri 
gözden geçirerek bünyemize uygun bir 
şek.il bulmak fikrimizce en doğru hare
ket olur. 

Omit ederiz ki ilgili ma'kamlar bu 
mevzua karşı ciddi bir alaka göstererek 
bize yeni ve faydalı bir eser kazandırır
lar. 

Bu sene erkek ve kadınlarda kırJnlZS 
renkli kostüm modası var. Eskiden kızıl 
renkli caketi İstanbulda köşklüleı (yan· 
gın habercileri) giyerlerdi. 

durmadan, dinlenmeden bana da kürek verdim: 
trektireceklerdi ve kürek çektiğim sıra- - Bir az evvel ayağıma pranga vurup 
da konsolosla Loranunın kol kola girip zavallı forsaların yanında, beni de kürc
yanıma geleceklerini, benimle eğlene- ğe oturtmak için kaptana tavsiyede bulu
ceklcrini dilşündüm: nuyordun... Şimdi yeniden bana Sen-

- Durun ben size bir iş edeyimde bil- yör diye hitap ediyorsun. 1ki yüzlü, re
tiln cihan beyensin! Herkesin dilinde bu zil münafık herif!.. 
bir destan olsun! .. Yeniçeriye mensup Bundan sonra ben senin yapacağın 
bir devsirmenin neler yapmağa mukte- müdahanelere, köpek gibi yaltaklanma
dir olduğunu siz o zaman görürsünüz!. Jııra zerre kadar ehemmiyet vermiye-

1.çimden bu glili kararı verdikten son- ceğim ... 
ra birden bire belimdeki hançeri kının- - B i T M E D t -

An karada dünkü koşular 

Milli Şef at yarışlarını 
takip buyurdular 

Koşu birindlilılerini lıaz anan at saJaJplerini taJtif 
ettUer • Koşul ar güzel geçti-

Ankara, 14 (Hususi) - Bugün mev
simin yedinci at koşuları ipodromda ya
pılmıştır. Koşulara Milll Şef huzurla
riyle şeref vermişler ve koşu birincilik
lerini kazanan at sahiplerini taltif etmiş
lerdir. 
Koşuların en heyecanlısı ve güzeli cen

tilmen koşusu olmuştur. 
B1R1NC1 KOŞU 
Birinci koşu üç yaşında hiç koşu ka

zanmamış yarım kan İngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustu. Birinciliği Hasan 
Erişin Soydanı, ikinciliği Gözden knzan
mti!ır. Gaynan 135, plaseler 100 ve 105 
kuruş getirmiştir. 

lKtNCt KOŞU 

liği .Ahmet lslamın öı.demiri kazanmış
tır. Gaynnn 125 pl.lsc 170 ve 125 kuruş 
vermiştir. 
BEŞ!NCt KOŞU 
Beşinci koşu iki yaşta koşu kazanma

mış saf kandan yerli taylarına mahsustu. 
Birinciliği Fikret Atlının Vardası, 

ikinciliği Suat Karn Osmanın Bilosu ka
zanmıştır. 

ALTINCI KOŞU 
Altıncı koşu dört ve daha yukan yaş

ta ve kazançları 250 lirayı geçmemiş saf 
kan Arap atlarına ve kısraklarına mah
sustu. Birinciliği Şevketin Kuruşu, ikin
ciliği Müfahhan Gökerin Yılmazı ka
zanmıştır. 

Çifte bahs lG lira 95 kuruş vermiştir. 

YENi ITTıf AK ... 

ŞtMALI AFRİKADA : Mihverin bü
tün kış esnasında ve Maltanın ardı ke
silmiyen bombardımanları sayesinde 
Llbyaya yollayıp burada biriktırdikleri 
kuvvetlerin ordu generali Romelin ku
mandasında birden bire taarruza geçtik
leri ve asıl zırhlı ve motörlü kuvvetlerin 
Birelhakimin cenuplarından do1aşar;.k 
Tobrukwı cenuplarına var<iıkları, faltat 
bunları takip eden ve ekseriyeti İtalyan 
zırhlı ve piyade kuvvetlerinden mürek
kep bulunan diğer bir kolun arkada Bi
rclhakim müstahkem mevkiini zaptede
memesi sebebiyle, çok çetin bir duruma 
düştükleri ve nihayet bu tehlikeli du
rumdan ancak arkalarında kalan İngiliz 
mayn tarlalarından garbe doğru bir yol 
nçmı..c; ve sonra bunu genişleterek mayn 
tarlalarını büsbütün kaldırmak sayesin
de kurtulabildikleri malıimdur. 

İşte Romel, mevki ve vaziyetini bu 
suretle emniyete aldıktan sonra Birclh:ı
kimc Alman zırhlı ve uçak kuvvetleriy
le bilhassa şimalden hücwna başlamış ve 
çok ş!ddetli muharebeler neticcsiude bu 
son kalenin şimal müdafaa cephesinde 
bir gedik açarak burasını nihayet zapte
dcbilmiştir. Burada alınan esirlerin iki 
bin kadar olması müdafilerinin çoğunun 
mevklin zaptından evvel çekilmiş ol
duklarını gösterir. Mihverin eline hayli 
top ve saire geçmiş olduğuna göre de 
İngiliz ricatinin pek fmi ve seri vaki ol
duğu anlaşılır. 

Romcl. Birelhakim mevkilni zaptet
mek sayesinde şimdi çok serbest ve fe
rah bir durum almış ve bu sure1JP. Mısır 
hududuna doğru taarruzunu ilerletmek 
imkô.nını yeniden elde etmiştir ki onun 
şimdilik gayesi bundan ibaret olsa ge
rektir: Libyadan İngilizleri çıkarmak ve 
Rusyada kat'i neticenin alınacağı son 
bahan Libya - Mısır hudutlarındaki dn
ha emniyetli mevzilerde beklemek .. İkinci koşu üç yaşında koşu kazanma

mış ~af kan yerli İngiliz at ve kısrakla
rına mahsustu. Birinci Cemalin Dadısı, 
ikinci Ahmet Sezerin Doguyeli kazan
mıştır. Gaynan 310, plaseler 165 - 270 
140 ku~tan vermiştir. 

Bununla beraber Romelin buna mu
vaffak olması halinde Tobruğu zaptccl;p 
edemiyeceği şimdiden belli olmaz. Yani 

(llaştarah 1 inci Sahifede) İngilizler Mısır hududuna geri atılsalnr 
rln dahili işlerine müdahale edilmiyece- da evvelce yaptıkları gibi Tobruğu elde 
ği hakkındaki esaslar yalnız harbi değil, tutup muhafaza ve müdafaa etmeleri 
sulhu da kazanacağımızın teminatını teş- pek mümkündür. Çünkü bu liman şehri 
kil etmektedir. karaya karşı müstahkemdir. Arkası da 

'OÇüNCO KOŞU 
'Üçüncü koşu üç ve daha yukan yaşta 

saf knn İngiliz at ve kısraklara mahsus
tu. Birinciliği Cahit Apayın Ali Şahl. 
ikincil!ği Doktor Peterof un Komisajı .ro
zanın ıştır. Gaynan 175 ve pl.lsc 120 - 130 
kuruş getimııştir. 

DöRDUNCO KOŞU 
Dördüncü koşu üç ve daha yukarı 

yaştaki saf kan İngiliz atlara ve kısrak
lara mahsustu. Birinciliği .Dandi, ikinci-

Muahede Atlnntik paktında illin edi- İngilizlerin oldukça hfıkim olduklan bir 
len ülkülerin tey!di mahiyetindedir. denize dayalıdır. Bundan başka bu mev
Bundan çok memnunuz.. Sovyet Rusya kiin ihtiyaçlarım hava yolu ile ikmal et
ıle 1400 kilometre hududu olan Polon- mek her zaman kabildir. Velhasıl İngı
yanın yapılan işbirliğinde husus! bir lizler Tobrukta kalarak burasını mü
mevkii vardır. Devamlı bir sulh ancak öafaa etmek azminde bulunurlarsa mu
böylc olur. vaHnk olmaları kabildir. Meğer ki Ro-

mel bir çok kan ve malzeme kayıplannı 
göze alarak burasını behemehal zaptet
nıek istesin ve bunun için büyük ölçüde 
ağır ve pek ağır topçuya malik bulun
sun .. Fakat mihverin bu yaz ortasmd3 
Afrikada taarruz hareketlerine giriş
mekten maksadı şimdilik Libyayı tekrar 
zaptederek bir çok İngiliz imparatorluk 
kuvvetlerini Hindistana gitmekten me
rıetrnek olduf,<una göre Tobrukta blr 
mikdar İngiliz imparatorluk kıtalannın 
kalması haddi zatında onun için büyük 
bir mahzur teşkil etmez. Her halde 
Rusya yıkılmadan bizzat Mısırla Süveyş 
için bir tebl!ke mevcut olmamak gerek
tir. Bu da ancak gelecek sonbaharda ba
his mevzuu olabilir. 

AVRUPADA IKL.""'Ci Bin CEPHE 
ACI\IAK MESELESİ 

Bu defaki İngiliz - Rus ittifaknamesi 
mucibince Avrupada ikinci bir cephenin 
kurulması müttefiklerce artık andlaştı
rılmış bulunmaktadır. Bu cepheyi şüp
he-;iz İngilizlerle Amerikalılar kurmayı 
ve bu smetle Rusyaya daha tesirli bir 
surette yardım etmeği kararlaştırmış ve 
rc>smi bir vaat ve taahhüt halinde ifarle 
etm!ş oluyorlar. Demek oluyor ki böy
le bir cephe kurulacaktır. Ancak bu cep
he yalnız uçak taarruzlariyle kurula
maz. Bilfiil kara ordularının da A'\TU
panın batı sahillerine çıkarak burada tu
tunup, kalmaları ve mütemadiyen bes· 
lenip takviye edilerek ilerlemeleri la
zımdır. 

UZAK DOliUDA 
Japonlar bir taraftan Çinde Çunking 

milli hükümctine karşı dört be§ taraf
tan muvaffakıyetle yapmakta oldukları 
taarruzlarına devam ediyorlar ve diğer 
cihetten batı Atlautikte muvaffakıyetli 
olmasa da donanma faaliyetlerini geri 
bırakmıyorlar. 

(1) 29/3/1942 At kOfUİannm tarihi 
ve p.yeai. Yem Asır 

lunuyor. Japonların Rusyaya taarruz 
için iç Mogolistanla Mançukoda büyük 
kuvvetler yığdığı haber veriliyorsa da 
onlann Vladivostokla Sibiryaya taarru
zu Milll Çin mukavemetinin tamamiyle 
yıkılmasından evvel bahis mevzuu olma
malt iktiza eder. Öyle zanneder lm ki, 
Rusya garpte mağlQp edilmeden ve 
Çunking tc alt edilmeden Japonya, Rus
yaya karşı harekete geçmez. 

Batı Pasifikteki Japon hareket ve 
gayretlerine gelince, bunların bir hedefi 
şüphesiz Hollanda Hindistaniyle Filipin
lerden sonra Avustralyanın şimal do
ğusiyle doğu ve doğu cenubunu ihata 
eden adalan alarak be.'?inci yer kıtasını 
tecrit etmekti. Dlğer bir hedef te Pasi
fiğin ortasında Amerikanın Havay ada
lan ile şimalde Alaskadan Kamçatkaya 
doğru uzanan sıra dalan zapteylemektir. 
Japonya ancak bu suretle biltün batı 
ve batı cenup Pasifik alanlarında tam 
bir deniz ve hava hakimiyeti tesis ede
b!lir. 

Bu maksada ulaşmak için onlar, Gine 
ve Asor adalarını zaptederek buradan 
cenuba Yeni Zelandaya doğru ilerle
mek zorunda idiler. Fakat Mercan de
nizi muharebelerinde donan.malan mu
vaffak olamadığı için Japonlar Asor ada
lanndan Ueri gidemiyerek Avustralyayı 
doğudan ve doğu cenuptan ihata eden 
adaları ele geçiremediler. Bundan baş
ka Midvay deniz ve hava muharebesini 
kazannmndığı için Havay adalarının en 
ilerideki bir karakolu mevkiindeki Mid
vay adasını zaptedemed'.ler.. Bunlara 
mukabil onlar yalnız Alcut adalarından 
meskUn olmıyan bir kaçına asker çıkar· 
mışlardır. 

Kırmızı renk hayatın rengi, kanın ren· 
gidir. Kırmızıda bir kızıllık, kızıllıkta 
bir cevvaliyet ve ateşinlik vardır. 

Dikkat eder misiniz bilmem, beş h.i9-
simizden gözümüzle dilimizin zevkleri 
aşağı yukarı birbirine tercüman olur
lar. Mesel~ kırmızı renkte bir tatlılık, 
yeşilde ekseriya elr.şilik, sarıda da ~u: 
rUkluk vardır. Siyahın acı oluşu gıb1 
beyazda daima bir tatsızlık, bir hı7$UZ• 
luk duyulur. 

Mor mayhoş, mavi nahoş, nasıl tarif 
edeyim, bunların adeta paslı gibi bir ta· 
dı verir. 

Renklerin tatlısı kırmızı olduğuna gö
re bu senenin modası inşaallah insanlığa 
tatlı haberler, hayırlı müjdeler verecek. 
dünyaya ağız tadı getirecektir. Kırmızı 
modayı takdis eder, hayra yorarım.. 

KO NTROL BAŞllYOR 
---*---
Saklıları 

-*Hizmete alanlar asııeri 
mafafıemelere verilecelı 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN : 
Saklıları, yoklama kaçaklarını. baka· 

yaları resmi ve hususi hizmete alanlar 
askeri mahkemelere verileceklerdir. 

Her nevi resmi ve hususi müessese ve 
ticarethane sahiplerinin müstahdemleri· 
nin nüfus cUzdanlannda 942 ihtiyat yok· 
laması ve askerlik durumu bulunmıynn· 
lan her gün öğleden aJsc;ama kadar a!>· 
kerlik şubesine göndererek askeıi du· 
rum1annı nüfus cüzdanlanna tesbit et· 
tlrıneleri lazımdır .. 

Zabıta kuvvetlerinin umumi kontr<r 
lünden evvel bütün mükelleflerin nske~ 
muamelelerini ikmal ettirmeleri kendı 
menfnatleri iktizasındandır. 

Mal<hndur ki Japonların yarım asır
dan ziyade bir zamandan beri takip et
tiği hedef, batı Pasifiğin yegane hakimi 
olmak ve Asyanın doğu sahil ve iç mem
leketlerini ele geçirmektir. Doğu As.1a 
eyaletlerine hfildm olmanın anahtarı 
Çindir. Onun için Japonya yedi yıldan 
beri muharebe ederek Çini işgale çalışı
yor. Şimdi de kara kuvvetlerinin fnnli
yet ve mesaisini burada teksif etmiş bu-

Bu muharebelerde Japonlar yalnız 
maksatlarına nail olmamakla kalmıyu
rak 2 - 3 uçak gemisi kaybettikleri an
laşılıyor ki bu kayıp onlar için ehemmi
yetlidir. Bununla beraber Amerikanın 
da bir kaç uçak getrJsi daha kaybetnıi~ 
ve elinde ancak 1 - 2 uçak gemisi kal
dığı iddia olunuyor. Netice şudur : 

Japonlar şimdi batı Pasifikte kolay 
kolay yeni ihraç ve işgaller yapamamak
tnclırlar. Amerikalılar Pearl Harbour 
baskmiyle sersemledikten sonra kendı
leriııi 1oplıyarak Japonlara karşı ciddi 

bir mukavemet göstermcğe başlamışlar· 
<lır. Bunun için de yapmakta oldukları 
yeni deniz kuvvetleriyle uçaklarının ço
ğunu batı Pasifiğe göndermekte ve baş
lıca İngiliz donanmasının emni)·et -ve 
nezaretinde bulunan Atlas okyanusunda 
ancak az bir kısım deniz ve hava ku"
vetleri bulundurmaktadırlar.. Bununl3 

beraber Japonların deniz ve hava kuv· 
vetlerini toplıyarak yeniden Amerikalı· 
lara kat'i darbeler indirmek istiyecek· 
leri anlaşılıyor .• 
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' ALrMIŞ YEDİNCİ DERS ••• 
SOME MODERN ENGLİSH AUTHORS .. 

;At tbe beginnlııg of the present centmy two of the greatest English novelists 
'Were galsworthy and hardy. 
Thomas Hardy wrote books about life in the English contry. 
He liked to desc:ı ibe dorset which is in the south - western part of England. 
Ga1sworthy has givcn a magnificent description oi the English midle class in his 
wor.k called •The forseyte saga.11 
The be.--t known British draınatist of thls age is George Bernard Shaw. 
He hasa very keen wit, and likes to saiirise exist.ing instiluiions and ways of 
thoughı. 
!A ye:ry popular author is H. G. Wells who has written many novels which intro· 
auee ~ientific problems to tbe reader. 
'.Anotber novelist, Mr. Priestley, has gı\'en us some exccllent descriptions of 
Engliah life in his books. 
!1\, "f'er:'/ mtellectual writer, aldous huxley, writes novels in which there is deep 
satire and very keen humour. 
Buxley's stylc is excellent. 
Somenet maugham has given us some very detailed descriptions of life in hls 
Book. 
Modern poetry of ten describes the intim ate feelings of the poet .. 
Much of it is not found by the older 0011 ventions. 
Here :ia a list of some of the most cele!--.rated twcntieth cenlury novelist5: and 
nOft'ls. 

AUTHOR 
H. G. W e1ls (Born 1868) 

Principal works. 
Kipps 
THE HİSTORY OF Mr. POLLY 
TOZ...!) BUNGAY 

W. Somerset lllaugham (Bom. 1874) 

!Aldous Huxley (Born 1894) 

OF HUMAN BONDAGE 
THE MOON AND SİXPENCE 
POINT CONTER POINT 
EYLESS IN GAZA 

~. B. PIUESTLEY THE GOOD COMPANIONS 
ANGEL PAVEMENT 

wı11111ımmımıımmnn1"'nm11mnııınmuu~ MeJıslJıa ue Filipin ayrı 
E Ankara ' Radyosu ~ sulh yaprnıyacaıııar •• e - : Vaşiiıgton, 14 (AA) - Reisicümhur 
i BUGUNKU NEŞRiYAT § ~~v~t M'.eksika ve Filipin ~ükümetle-
ıfırmHHlllllllllllllllHllllRlllHllllUIUlllllllllllHI' rmınl tl . a1rbın sonsulhuna kadar mih~er ~=k-

e erıy e ayn yapnııyacagı -
7,30 program ve memleket saat aya- kında ve 27 birleşik. millet mümessille

ri. 7,33 müzik: radyo salon orlı::estrası. ri huzurunda kısa bir nutuk wyliye-
7,45 ajan• haberleri. 8.00 müzik: rad- cektir. 
yo salon orkestrası, 8,15-8,30 evin saa
ti. 12,30 progTam ve memleket saat 
ayan. 12.33 müzik: karışık şarkı ve 
tüxküler. t 2,45 ajans haberleri. l 3,00-
13,30 müzik: fasıl heyeti. t8,00 pro
gram Ye memleket saat ayarı. J 8.03 
müzik: radyo dans or1ı:estraS'L 18.5 O mü
zik: geçit programı. T 9. 30 menıleket 
saat ayarı ve aja.mı haberleri. 19,45 ser
best 1 O dakika. 19.SS müzik: şarkı ve 
tür~ülıer. 20. 1 S radyo gazetesi. 20,47 
müzil:.: bir mart öğreniyoruz b.a.ftanm 
bıarşL 2 l ,00 ziraat takvimi. 2 l. 1 O mü
rz:ik: pqrev, beste ve prlcılar. 21,30 ko
DutJDll (posta kutusu). 21,45 müzik: 
radyo senfoni orkestrasL 22T30 memle
lcet saat ayan. ajana haberleri ve boua-

Rusyada Milletler 
gönü bayPaını.. 
Moskova, 14 (A.A) - Halk komiser

leri heyeti bugün milletler günü müna
sebetiyle bütün şehrin bayraklarla do
natılmasını emretmiştir. 

Çunlıing • Papalılı ara· 
sında münasebet 

bafladı •• 
Londra. 14 {A.A) - Çunk:ng hükü

metiyle papalık arasında ilk defa olarak 
siyasi münasebetler kurulm~tur. 

~~45-22.50 yarın.ki prognun ve ~.,..~KEÇIBUm.~~ 
~ T. A. Ş. 1ZM1R ŞUBEStNDEN: 

ODEM!Ş OTOMOBtLCtLER CEM!- ~ Keçiburlu kükürt madenleri iş- I 

YETtNDEN: ~ letmesinde tahminen cem'an 30.000 ~ 
Cemiyetimizin 942 yılı alelide umumi ~ liralık ~ap su kanalı, kargir ben- v 

heyet toplantısı 28/Mayıs/942 Perşembe zin, mazot depolan kargir tamirha- ~ 
~ü ve ekseriyet hasıl olmadığı takdir- ne binası yaptırılacaktır. Taliplerin (. 
de 31/Mayı.s/942 pazar günil saat 21-30 bu husustaki ehliyetleri ile birlikte C 
da halk evinde yapılacağı ilan edilmiş şeraiti öğrenmek üzere 25/6/942 , 
ise de birinci defa ekseriyet hasıl olına- i tarihine kadar Keçiburludaki şirket (1 

<tığından ve ikinci toplantının da aynı müdürlüğü.ne veya şirketin İzmir (' 
gazetelerle aynı günde i1iııı uygun gö- şubesine müracaatları iJan olunur. & 
riilmediğinden bu tarihte de t.oplantı ya- 3 - 1 (1477) ~ 
pıbNmıştır. İkinci defa 1oplanarak aşağı 
daki hwrusat hakkında karar ittihaz et
mek üzere sayın azanın 16/6/942 Salı 
günü saat 11 de halkeıvinde hazır bulun
malan ehemmiyetle rica ve ilan olunur. 

Memur aranıyor ~ ~I 

1 - 941 yılı hesaplarının tetkikiyle 

Bir ticarethanenin yazı ve hesap iş

leri iç.:n iyi yetişmiş bir bayan me-1 
mur aranmaktadır. 

idare heyetinin ibrası. 
2 - 942 yılı bütçesinin tanzimi ile ka

bulü. 
S 

Taliplerin mektupla Gazi Bulvarm-
1 da 82 numaraya müracaatları. 

l~aıxıcı:ıaı:ıcıcıcıı:ıcı:J~- 2~::762~ 3 - 942 yılı idare heyeti intihabı. 

KVL2'VRPARK AÇIK HAVA l'lyatrosunda ••• 
JSrANBUl.DAN YENİ GELEN 

YENi 
TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR. .. 

BU AKŞAM ÜÇÜNCÜ TEMSİL SAAT 21.30 DA.. 

TOSUN 
(3) t»ERDf. VODVİL. 

Pek yakında CEHENNEM Piyesi temsil edilecektir_ 

lstanbul c. Müddeiumanıiliğinden : 
lıtanbul ceza ve tevkif evin.in 942 mali yılına ait 2 72. 75 O kı1o ek..mek ihti

yacı kapalı zarf wuli.le eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 37,412 li
ra 50 kuruı olı;p muvakkat teminat 2806 lira 1 3 kuruştur. Eksiltme 30/6/ 
942 salı günü aaat 15 le 1ıtanbul Sultan Ahmetteki ceza evi müdürlüğünde 
yapılacaktır. Talipler buna ait şaztnameyi tatil günlerinden maada her gün 
mesai ıaatleri dahilinde mezkur müdürlükte görebilirler. isteklilerin kanuni 
vesikalannı havi kapalı zarflannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
m zkıir müdürlükte toplanacak komisyon reisliğine numaralı malcbuz ınuka~ 
bilinde vermeleri taşradan gönderilecek teahhütlü mektupların postada ge
çikmesinden bir mesuliyet lı:abul edilmiyeceği ilan olunur. 

• 12 15 18 20 3298 ( 1464) 

İstanbul ~t leR Müesseseler Arttırma ve EJı
... ~ ... 1? ~,,."";~-.·~-"'"'!!" ··an : 

Muhammen fiatı 
c· Azı Çoğu Lira Kr. 

K .. · "Yl;<ı odu 2182 3136 çeki 9 34 
Kesilmemi~ odıın 1000 2000 çeki 8 82 
Man.,.al kömürü 35 600 5 725 O kilo - 1 1 

Sıhhi müesseselerin odun ve kömür ihtiyacı kapalı zarfla 
rnu~tur. 

M. teminat 
şekli 

2196 83 kapalı 
1323 - kapalı 

4 72 32 kapıılı 
eksiltmeye kanul-

. 1 - Eksiltme 26/6/942 cuma günü saat 14,30 da Cağa1oğlunda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat ve muvakkat teminatları karııılarında gösterilmiştir. 
3 - İstekliler ,artnamesini çalışma günlerinde komİ!ıyonda görebilirler. 
4 - İsteldiler 1942 yılı ticaret odası vesika~ile 2490 sayılı kanunda yazılı 

Vesik lar ile bu ise yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile ka
Palı zarflarını ihale aaahndan bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde 
\"etmeleri. c6244> 10 15 20 25 3239 (1443) 

YEJfl ASIR SAHU"E ~ 

Tashih 
İzmir sicili ticaret memurluğundan 
Akhisar ticaret Türk Anonim şirketi 

esas mukavelenamesinin ilanmda seh
ven vukua gelen hataları berveçhi z;r 
tashih ve tavzih eyleriz: 

24 mayıs 942 tarihli niisbammn 3 ün
cü sahifesinin birinci ve ikinci sütunla
rındaki 48 inci satırında aMerkezi ola
cak kelimeleri arasına İzmir kelimesi 
ilil.ve olunacaktır. 

50 inci satırındaki iktisat kelimesi ti
caret oacaktır. 6G ıncı satırdan sonra şu 
kelimclP.r ilave olumıcaktır. 

Sek!zinci madde şirketin teşekkülü 
kat' isi.. 

25 mayıs 942 tarihli nüshamızL"l 3 ün· 
cü sahifesinin birinci ve ikinci sütunla
rının 44 üncü satırında muharrer keli
ınesindes sonr<l hisse kelimesi ilave olu
nacaktır. 

72 inci satırın başı emlakinin tahtı 
hacze vaz'ını talep ve şirketin umum 
idaresine kelimeleri ilave olunacaktır. 

97 inci satımı nihayetine tesbit ile 
meclisi idarece lazım gelen salahiyeti 
verir. Heyeti umum!ye eski kelimeleı-i 
ilave olunacaktır. 

26 mayıs 942 tarihli nüshamızın 5 inci 
ve altıncı sütunlannın 4 üncü satırında 
bu tenkis ke1imesinden sonra şirket ke
limesi ilave olunacaktır. 

71 inci satırında beşte biri kelimesi 
üçte biri olacaktır. 

27 mayıs 942 tarihli nüshamızın 5 in
ci ve altıncı sütunlarının 30 uncu satı
rında için kelimesinden sonra 32 inci 
kelimesi ilave olunacaktır. 

37 inci satırının her nevi uk.ut keli
mesinden sonra ve muamelatın icrası 
için iktidarı tamme kelimeleri ilave 
olunacaktır. 

29 mayıs nüshasının 3 üncü sahifesi. l, 
2 :nci sütunlarının 15 inci satırındaki 
15 inci maddede kaydı 75 inci maddede 
olacaktır. 

1 haziran nüshasının 3 üncü sahifesi 
1, 2 inci sütunlarının 7 inci satırında 

yüzde ona kelimesi yüzde onuna ofa
caktır. 23 üncü satırında şartiylc keli
mesinden sonra hazır kelim.es: ilave 
olunacaktır. 

2 haziran nüshasının 3 üncü sahifesi 5, 
6 ıncı sütunlarının 7 inci satırında mu
cibi kelimesi mucibcyi olacaktır. 

4 haziran nüshasının 3 üncü sahifesi 
2, 3 üncü sütunlannın 7 inci satırındaki 
fasıla kelime!':inden sonra ile kelimesi 
ilave olunacaktır. 

7 haziran nüshasının 3 üncü sahifesi 2, 
3 üncü sütunlannın 7 inci satırındaki ki 
57 kelimesi 54 olacaktır. 

8 haziran nüshasının 3 üncü sahifesi 2, 
3 üncü sütunlarının 9 uncu satırındaki 
icabından kelimesi icabatmdan olacak
br. 

20 inci satırındaki senedatı kelimesin
den sonra ve esham kelimeleri ilave 
olunacaktır. 

ı~~üb-:lf;;bı~§ 
S SENİYE PEKEL 

1 
İstanbul tıp fakültesine bağlı kabile 

şubesinden diplomalı 
Hastalarım Karşıyaka Fahrettinpa~ 

§ şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul g 
seder. 1- 5 § 
u:~cıcccaı:ıc:ıcc:ı :ı ı:ı :ı ccacıcc:ıca=ııı::ıcıı::ıı:ı:ıc:ıc 

30 senedenberi meşhur 

BirOüzellik 
Reçetesi 
~~ılo':~~ 

Tecrübeleriıl geçırmrş kasut'11l bir , 
tene malik olmak için bir reçeta. 

En sert ve en don ilk. blr ctldl ka
d l! e gibi yumuşaııp beyazlatmak. sı- 1 
yah noktalardan. açtk mesamelerdeo 
ve sair kusurlardan kurtarmak lçln 
bu reçel.eyi tecrübe edl nJz.. Evveli blJ' 
miktar bazmettlrllm~ saf süt ıcre
masını ayn1 mlıct.arda bume\tlrllmlt 
zeytin yağı Ue kanşt.ırıruı. Soma da 
bunu llti ltı.sım .sat krema ile tekrar 
karıştırınız. Bu halltayt eczacınıza 

da yaptmıblllrslnlz. Fakat miktarı az 
olmakla beraber pahalıya mal olur. 
(Yağsızı Tokalon Kremını sa.tın al· 
malı:la bu halltayt daha müsait şera
IUe elde etm~ olursunuz.. Ç\lnkli bu 
Tolt.alon Kremlnde tau sut ltreına.aı 

ve :;af zeytin yağı mevcut ve cldden 
be:ıleyl.:I ve lr.uvvetlendlrld diğer un
surlarla rennl bir surette ve matlup 
mlktart:ırda karıştınlmış bulunmak
tadır. Toklon Kremi, eUde ge.nı;llttn 

tazeUA1nl garip bir tarzda iade eder. 
Bu bapta bize yazu:ı.nlar cTo.k.a.lon 
Kreminin yalnız 3 gi.ınlil.k. lstimallJJ• 
d 11 sonra cildim o derece yumusayıp 
beı aı.landı ve o derece tazelenip gü· 
rellestı ki blı:zat gmlerıme bile lna
namıyacAAım geldi.> Sil. de <beyıı.s 
JB~sızı Toltalon Krerntnl - teerü~ 
lerlnl geçirmiş gi.ızellllt reçetesini .
kuHanını:ı ve kusursuz blr cilde ma.
llk olunu.ı. Tokalan Kreminin mem· 
nunlyet verici 5emeresl garantllldlr. 
Aksi taktirde pararuı iade olunnr. 

tzMm BELEDlYES!NDEN: 
- Karşiyaıka küçük yamanlar gazino

sunda yapılacak elektrik tesisatı, yazı 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 586 lira 66 kuruş, mu
vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin te
minatı öğleden evvel iş banka.sına yatı
rarak rnakbuzlariyle ihale tarihi olan 
22/ 6/942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

5, 10, 15 20 3158 (1395) 
1 - 942 yılı için belediye memur ve 

müstahdemleriyle fukaraya verilecek 
reçeteler üzerine (beJediye birinci mın
takası dahilindeki hastalar için) ilaç sa
tın alınması, yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 3500 
lira muvakkat teminatı 262 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı ic: bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 17/6/942 Çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

NEBlllN 
Tuhafiye "" 

magazası 
S.JID Mü,terilerimize 

Senenin en son moda yünlü ve emprime üzerine Derbi ve Coffre ma) o çe
şitlerimiz ve banyo çantalarımız gelmi,tir. 
ADE.R.S : Kem<!ltı Poli.a Karakolu karşısında TELEFON 349 f 

. 1 - 3 (l505) 
\;l~~...o:oı"~~~~~ 
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i Devlet Demır Yalların an ~ 
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DEVLET DEMlR YOLLARI UMUM MODORLOcVNDEN : 
Muhammen bedeli 369 76 (otuz altı bin dokoz yüz yetmiş sekiz) lira 7 f 

(yetmiş bir) kuruş olan 32 f ,554 metre mikabı muhtelif eh'ntta Cam. azmanı 
(2S/Haziran/ 1942 per~mbe) günü sa.at ( 15,30) on beş buçukta Haydarpa
~ada Car biou.ı dahilindeC.i komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm ah
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2773 (iki bin yedi yüz yetmiı üç) lira 41 (kırk 
bir) kuruşluk mUYakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tddifleri
ni muhtevi zarflanm ayni gün saat ( l .f,30) on clört otuza. kadar komisyon re
isliği.ne vermeleri laznndJT. 

Bu ite ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl.maktadır. 
9 12 15 18 3186 (1-431) 

2 - 942 yılı belediye memur ve müs
tahdemleriy le fukaraya verilecek reçe
teler üzc.-rine (1kiçeşmelik ve Eşrefpaşa 
mıntakaları dahilindeki hastalar için) 
ilaç satın alınm.ası, yazı işleri müdürlü
ğündeki şart.namesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
2000 lira muvakkat teminatı 150 lirada-. 
Taliplerin terr.inatı iş bank::ısma yatıra-
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan Deniz Harp oJıııla ve Lisesi Komutanlığından : 
17 /6/942 Çarşamha günü saat 16 da en- 1 - Ankara musiki gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. inci sınıfına. 
cürnene müracaatlan. deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacak.tu. 

3 _ 942 yılı belediye memur ve mü.s- 2 - Kayıtlara 1 /Haziran/942 de başlanarak 20/ Ağuatoa/942 ye 1'ad• 
tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe- devam edilecektir. 
teler üzerine {Basmahane ve Tepecik .3 - İstanbul ve civarından müracaat edeceklerin ı.tanbul deniz komutanh
mmtakalan dahilindeki hastalar için) ğına Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Mersinde deniz gedildıi eıbat 
L.aç satın alınması, yazı işleri müdürlü- hazırlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntakalar dışında bulunanların buluD
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt- duldan mahallin Ask.erlik şubelerine müracaat ctı:neleri. 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 6 9 I 2 15 18 21 24 2 7 31 3181 .( 1404), 
1500 lira muvakkat teminatı 112 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka- İ L 4 N 
sına yatırarak makbu.ılariyle ihale tarihi 
olan 17/6/942 Çarşamba günü saat ıs da Umumi Mağazalar r. A. ŞIPlıetfnden: 
encümene müracaatlan. Maoisada zahire borslll'I ittisalinde Anıt sokağında 1155.SG metre murah-

4 - 942 yılı belediye memur ve müs- baında arsa üzerinde ltiin. natamam b.ina 29 haziran 942 Larihinde saat 1 O da 
tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe- açılı:: arttırma ile satılığa çıkarılmqm:. 
teler üzerine (Karşıyaka mmtakasmda- Talip olanlann 800 lira pey akçesi ile müzayede gününde Maniada tica-
ki hastalar için) ilaç satın alınması yazı ret odasında satıı komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 
işleri müdürlüğünde.ki şartnamesi veç- 28 3 9 15 29S6 (1289). 
hile açık eksiltmeye konuhnuştur. Mu- --------------------------------
hammen bedeli 2000 lira muvakkat te- j L A H 
minatı 150 liradır. Taliplerin teminatı iş ırr ARABVK DEMİR VE ço .. j'W" El' A BRIU f,ARJ 
bankasına yatırarak makbuz1ariyle ihale a.n D&I a. ,.. n 
tarihi olan 17/6/942 Çarşamba günü MÜESSESESİNDEN: 
saat 16 da encümene müracaatları. Müessesemiz fabrikalarında Dizel yağı istih aline başlanmıştır. Satış fiatımıı 

5 - 942 yılı belediye memur ve müs- mevzuabn müşteri tarafından temini prtile sahamızda vagonda teslim beher 
tahdemlcriyle fukaraya verilecek reçe-- tonu (yüz elli be§) liradır. 
teler üzerine {Güzelyalı mmtakasmdaki Almak isteyenlerin müesseseye müncaatları ilan olunur. 
hastalar için) ilaç satın alınması yazı Yağ nümunesi ve evsah ista:nbolda Sümer Bank satın alma müdürlüğünde 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç- İzmir ve Adanada Sümer bank yerli malla.r pazarlan müdürlüklerinde görüle-
hile açık eksiltmeye konuhnuştur. Mu- bilir. 15 18 21 24 2 7 3301 ( 1508) 
hammen bedeli 500 lira muvakkat temi-
natı 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 17 /6/942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

6 - 942 yılı belediye memur ve milit
tahdemleriy le fukaraya verilecek reçe
teler üzerine (Alsancak mıntakasındaki 
hastalar için) iJAç satın alınması, yazı ~ 
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
37 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuz1ariyle 
ihale tarihi olan 17 /6/942 Çarşamba gü
nü saat 16 da encümene müracaatlan. 

31, 5, 10, 15 3041 (1329) 
- İtfaiye, iş, hasta ve cenaze ve tanzi-

fat otomobil ve kamyonlarının altı aylık 
cem'an 15300 litre dökme benzin ihtiya
cı, yazı işleri müdtirlüğündeki şartna
mesi veçhi.le açık eksiltmeye konulmuş.. 
tur. Muhammen bedeli 4750 lira 65 ku
l"U§ muvakkat teminatı 356 lira 30 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bankasına yatırarak mak:buzlariy
le ihale tarihi olan 22/6/942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 

5, 10, 15, 20 
- Belediye otobüs idaresine 400 ton 

motorin satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile kapalı 
zarflı eksiltmt!ye konulnnı,~tur. Muham
men bedeli 82000 lira muvakkat temina
tı 5350 liradır. thalesi 26/6/942 Cuma 
günü saat 16,30 dadır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun tarifatJı dahilin.de hazır
layacakları tek.lif mekt.uplanru ihale gü
nü azfuni saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine vereceklerdir. 

10, 15, 20, 24 3254 (1449) 
---------- ----------

BORNOVA BELED!YES:tNDEN; 
Pa.ı:k dahilindeki gazino gayet ehven 

şeraitle üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Taliplerin Bornova belediyesine 
müracaatları. 15, 16, 17 3302 (1507) 

Sılalıat ue İçtimai Muavenet uefıôletfnden : 
Gözlüfıçü olmalı istiyenlerin dilılıat nazarına.. 

3956 sayılı gözlükçülük kanununun 2 nci maddesi. mucibince göz.liikçiilük 
k.urııu 1 /7 /942 tarihinde lstanbulda açılacak ve iki ay müddetle de.yam 
edecehir. Kursa .i§tirak etmek İ.9teyenler bir an evvel bulundukları mahal 
sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri vasıtuiyle vekiletimize bir d.ildcçe 
ile müracaat etmeleri ve hu dilekçelerine aşağıdaki vea.ikalan bağlam.ı, olma
ları lizımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsil §Clhadetnamesi. veya hu derece tahail gördüne dair m&• 

halli maarif müdürlüklerince maaaddak vesika sureti 
3 - Gözlükçülük yapmağa mani "riicut veya akılda bir anza.sının lnıl~ 

madığmı bildirir sıhhi heyet ra.ponı. 
4 - 2 adet v~ika fotoğrafı. 
Keyfiyet ilan olanur. 3 6 9 12 15 309-4 ( 137 4) 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşünihr 

Memleket sanayünde büyük bir eser olan fabrikamız, her türii modem 
teknikle telimül ederek büyük ihtiy.çlara cevap veı:meğe başlamştır.. 

SiPAR!Ş KABl'L EDiLiR 
Limba, Lamba şişesi, Sürahi, Kavancn Çay ve Su bardağı Ve biliiımon 
:ıüccaciye_ ADRES ~ &mir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 3732 .. 

~ • ilA t D • A ' aye aımı Encümeninden : 
Nevi No. Kazası 

muhammen Teminat 
hedeli Mikdarı izahat 

Mahallesi soka.it L K. L. K. 

Dükkan 27 Menemen Ahıhıd.ır Şehit Kemal 250 18 75 Tamamı 
l - Yukarıda eveafı yazılı Menemen kazasında kain idarei hususiyei vilayete ait bir bap dük.kanın mülkiyetine ta

lip zuhur etmedeğinden 2490 numaralı kanunun 43 rıcü maddeleri mucibin~ 4 / 6/ 942 tarihinden itibaren bir ay için
de ve pazarlıkla satılması tekarrur etmiştir. 

2 - Muvakkat teminai: mikdan 18 lira 75 Jrunq olup talipler bu mik.dar teminatı muhasebeyi husu.siye veznesine 
yatırarak makbuzların~ encümeni vilayete ibraz ede~klerdir. 

3 - Şeraiti müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün vilayet daimi encümeni kalemine ve bahçeliler hanında mu· 
hasebeyi hususiye varidat müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her pazart.:si 
günü ve per§embe giinleri saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete müracaatlan ilan olunur. 11 15 3215 ( 1461) 
-~ ................ ,,..... ....... ~.,. .... -~~~' ... ... <:::><:>" ::><:::::r ... :::-.-:::-Y:~:.:::.<~~~;::,.<:;:::..<:::,.c;;::><:::><:::><:::><:::><::::><::><:::><:::><::><::><::~~>Ç:>"'> 

KAŞE 

A~rı arı dindirir 
ROMA TlZMA. BAŞ, DlŞ. SlNlR ve BEL ağnlan ile soğuk algınlığından 

ıleri gelen vücı:t KllUKLlôl, NE.l.LE ve GlliP hastahklan l) E }{ M A N 
kaşelerile derhal geçer. icabında S?iinde 1 - 3 ltaee alınır, ber eczanede bu
lunur. 



SAIJIFE f YENi ASIR 

Küçülı Sanatlar 

Bir san' atkar 
nasıl yetişir? 

* Küçük sanatlar kanununun esbabı 
mucibe layihasının dördüncll maddesi 
şöyJed!r: 

•Kurulmakta olan büyük sanayiin ta
maınlnvıc.ısı olan hünerli sanatkarları 
yetiştirmek ... • 

Bu, çok ehemmiyetli üzerinde durul
ması lazım gelen ve o nisbette şümullü 
bir meseledir. Ben, yirmi beş senelik 
sanat hayatımda bir çok çıraklar yetiş
lirm!ş ve bir kısmının dükkan, tezgah 
sahibi olduklarım görmüş kıdemli bir 
usta sıfatiyle bu mevzu etrafındaki dü
süncelerimi şöylece hülasa edeceğim: 

Sanat, onu tam manasiyle kmmyabi
lenlerin itiraf etmekten çekinmiyecek
Jcri gibi, ucu bucaf,rı bulunamıyan bir 
ummandır. Onun içerisine girip te ga
yeye ulaşmak şöyle dursun; sendeleme
den, bocalamadan yürüyebilmiş ustalar 
o kadar nadirdir ki ... 

Sanat bir nurdur, sanatçı onun etra
hnda durmadan, dinlenmeden çarpman, 
çırpman bir pervane ... 

Yapmak aşkının ruhunda uyandırdığı 
bir iştiyakla gözlerin!n nurunu onun 
nurlariyle kamaşıncaya kadar israf et
mekten çekinmediği gibi geceleri de rü
yalarında onun esiri olmaktan kurtula
maz .. 

Sanat çok yorucu, çok yıprandırıcı 
bir yoldur. Ukin bir eser meydana ge
tirmenin doyulamıyan zevkidir ki bu 
yol üstilnde yürüyenlere kuvvet verir, 
çalışma kudreti aşılar. •Elimin emeğiy
le ekmeğimi çıkarıyorum .. • diyen sanat
çının gururu başka hiç bir meslekte ta
dılamamıştır. 

Tam ve mütekfıınil sanatçı pek uzun 
yılJarın mahsulü olarak belirebilir. Sa
natı geçim vasıtası olmaktan daha üstün 
bir manada telakki etmek, bu lfelirimin 
ilk ve başta gelen şartlarındandır. 

Binaenaleyh, esbabı mucibe lllyiha-
6tndaki : •Hünerli sanatkar yetiştir
mek• işi o kadar kolay olmasa gerektir. 

* 
Sanatçı nasıl yetişir? .. 
BugünkU sanatçıların hemen hepsi te

sadüfün sevkiyle bu hayata atılmışlar
dır. İçlerinden hiç birisi: 

- Ben bir çekiç yapacağım! .. 
Diyerek işe başlamamıştır.. Bunların 

iç.inde mensup olduğu snnat şubesinde 
sivrilenler de bu muvaffakıyetlerini is
tidatJanna borçludurlar. Bugün ise iş 
büsbütün başkadır. Bir sanatçı zümresi 
yetiştirmek gayesi etrafında toplanma
mız Hizım. geliyor. Ne ulvi ve kutsal bir 
gaye ... 

Kanun sanatkhlar için bir hudut çiz
mektedir .. Ve mesela kanunl\1'1 neşri ta
rihinde beş senelik kıdemi olamıyan bir 
ustaya ustalık ve dükkfuı açmak hakkı
nı bahşetmediğindcn mevcut ustalnnn 
işleri arUıcak ve dnha fazla iş arkadaş
larına ihtiyaçları olacağından açıkta ka
lanların tcktimüllerine bu suretle hadim 
olnbileceklerdir ki bir usta için ne c
rcfli bir ödevdir .. 

Hükümet te bir çok sanat mektepleri 
açacaktır. Filhakika gayeye vusul için 
bundan başka bir çare yok gibi tasavvur 
edilebilirse de - fikrimce - ilk ve mühim 
çare yurtta sanat aşkını aşılamak olsa 
gerektir. 

Bundan evvelki yazılarımın birinde 
işaret ettiğim g!bi bizde sanat ta, sanat
çı da - hele orta tabaka ve daha yuka
nsı için - müphem hal istihfaf gözüyle 
bakılan mahlôklar olduğuna göre birin
ci planda bu yersiz düşüncenin ortadan 
kalkması 15.zımdır. 

B. «HUL)) UN BEYANATI Almanlara göre 
---•·--- ---'*·---

Yugoslav- ''Sivasto-
lara yardım pol,, da bir 

edilecek kale alındı 
-*-

Vaşington, 14 (A.A) - Unayted Pres 
bildiriyor: Hııriciye Nazın Korde1 Hul 
basın konferansında gazetecilerin sual
lerine ayrı aYrı cevap vermiştir. Bu sual 
ve cevaplar şunlardır: 

1 - Kiralamı. ve ödüne verme kanu
nu hükümlerine göre Soryet Rusya ile 
yapılan yeni anlaşma hakkında bir di
yeceğiniz var mı? 

- Hariciye Nazırlığı bu kanun mu
cibince yapılan ve yapılacak olan anlaş
maların müzakerelerini bitirmiştir. Bü
yük Britanya, Sovyet Rusya, Çin ve 
Birleşik devletler arasında gittikçe daha 
sıkı bir surette işbirliği yapılmaktadır 

2 - BeyBL sarayda yapılan göri.işme
lerde Polonya ve Balkanlann vaziyeti 
gözden geçirilmiş midir? 

- Sovyetlerle yapılan anlaşma hak
kında neşredilen tebliğler, muahedele
rin metni, B. Edenin nutku bu suallere 
kfıfi blr cevap teşkil etmektedir. 

3 - Yugoslavya ile kiralama ve ödünç 
verme kanunu mucibince bir anlaşma 
yapılmış mıdır? 

- Bu anlaşma metni Perşembe günü 
Yugoslavya elçisine verilmiştir. 

-~~--tt~-~-

M l HVER VE LiBYA HARBi 
(Baştarah ı inci Sahifede) 

tutarında bir ticnret gemisini batırmış
lar, başka iki büyük gemiyle bir devriye 
gemisini de bombalarln snkatlamışlar
dtt. 

Alman denizaltıları Sollum açıkların
da bir dü~mnn devriyesini ve Suriye kı
yısı nçığında da 300 tonilato turatında 
bi mühimmat gemisini batırmışlardır. 

* Berlin, l 4 (AA) - Libyada eııir 
edilen dört lngiliz generalile bir amiralı
nın isimleri şunlardır: 

Tümgeneral Zigfrid Stefan, tuğgene
ral Valter, tuğgeneral Fiçer, general 
Vamer ve amiral Barnet. 

tNGtLIZ KAYIPLARI 
Vi~i. 14 (AA) - Havas - Ofi: 
Şimal Afrikada İngilizler ağır zayiata 

uğratılmıştır. Mihverin aldığı 12.000 
esir nrnsında 4 de general vardır. 

EL.ADEMDE POSKORTOLME. .. 
İngiliz hava kuvvetleri mihver kuv

vetlerinin gerilerini ve toplukluklannı 
şiddetle bombalamı~tır. Mihver kuvvet
leri Elademe de hücum etmişse de ge
riye atılmıştır. Bunun üzerine Romel 
kuvvetleri Akroma üzerine yürümüştür. 

Malta meydanlan şiddetli surette 
bombnlanarnk Libyada İngiliz kuvvetle
rine yardım edilmesine mani olunmuş.
tur. 

lngiliz hava kuvvetleri Taranto, Knn
diya ve Bingaziyi bombalamıştır. ----·-----Madagaskarda 

In2iliz - Fran
sız d r mu 

Londra, 14 (A.A) - Madagaskarda 
Tancnarive radyosunun neşriyatı bir 
haftadan beri İngilizler hakkında mute
dil bir lisan kullanmaktadır. Anlaşılıyor 
ki buradaki Fransız makamatı İngiliz 
aleyhdarı neşriyattan vaz geçmişlerdir. 
Aynı radyo İngiliz kuvvetlerinin Mada
gaskarda Antavaha, Bombava ve Vemi 
kasabalarını kendi ihtiyarlariyle terk 
ettiklerini bildirmektedir. 
gııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııg - -

---*---
HAR KOFTA DA MUVAFFA· 

KIYETLER KAZANILOI, 
ESiRLER ALINDI 

-*-Berlin, 14 (AA) - Alman orduları 
baş kumandanlığının tebliği: 

Sivnstopol önünde göğüs göğüse ya
pılnn şiddetli çarpışmalardan gelişen 
Alman taarruzu tabiat ve tekniğin her 
çare ve vasıtas.iyle korunmuş bulunnn 
kale çevresinde gittikçe daha derine gir
mektedir. Ha.kim bir tepe üstündeki çok 
kuvvetli ve çok modern Stalin kaleai 
znpt edilmiş ve Sovyet karşı taarru:ılan 
aklın kalmıştır. Savaş uçaklan kalenin 
cenup koynuna giden 1 O bin tonilato 
tutarında bir tıı§ıt gemisini batırmışlar-
dır. 

Karadenizde bir İtalyan hücum botu 
12-1 3 haziran gecesi Kırun sulannda 
büyük bir düşman gemisini torpillemit
tir. Alman hnva kuvvetleri bir Sovyet 
uçak savar gemisini tahrip etmiş ve bir 
düşman gemisini sakatlamıştır. 

HARKOFTA 
Harkof doğusundaki çevrede kuşa

tılmış bulunnn düşman kuvvetlerinden 
bir kısmı yok edilmiş, başka gruplar da 
esir ahnm§tr. Yenilen düşman kuvvet
lerinden geri kalanlarn takibi savaşlan
nn halen devam olunmaktadır. Şimdiye 
kadar yirmi binden fazla esir, 1 09 tank 
11 3 top, büyük miktarda harp malze
mesi ele geçirilmiş veya tahrip edilmiş
tir. 

MERKEZDE VE ŞiMALDE 
C:phenin merkez ve timal kesimle

rinde yalnız mahalli hareketler olmu§
tur. Vo1kof cephesinde düşman taar
ruzlan püskürtülmüştür. Yukarı şimal
de savaş uçakları Murmansk liman ve 
şehriyle Luhi demiryolu garını bomba
lamışlardır. Hava savaşlarında 11 düş
man uçağı düşürülmüştür. Hiç bir Al
man uçağı knybolmamıştır. 

~-~-._..._tt--·~-~-

lJza k doğuda 
---*---

En cok ha-, 
valarda fa-
aliyet var 

-*--
Sidney, 14 (A.A) - Zero tipınde bir 

çok Japon uçağı Port Darvine hücum 
etmiı;:lerdir. Bu akın şimdiye kadar ya
pılan akınların en şiddetlisi olduğu hal
de hesar ha.fittir. Biıı çok Jnpon tayya
ı·esi düşüt iılmüştür. 

Sidney, 14 (AA) - Port Darvine hti
cum eden tnY.Yareler 16 avcı himayesin
de 27 ağır bomba tayyaresi idi. 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Mi.ittefik uçaklar Rabaola hücumla

nndo tam isabetler kaydetm:şlerdir. 
Tabarg takım ndalnrının Ziser adası 

civarında düşman gemilerine hücwn 
edilmiştir. 

Vişi, 14 (A.A) - Havas - Ofi: 
Pasifikteki müttefik hava kuvvetleri 

Yeni Ginenin Rnba.ol ve Tnsmani Japon 
üslerini muvaffakıyetle bombalamıştır. 

Matbuatı, radyoyu, Halkevlerini bu 
tnevz.u etrafında faaliyete geçirmeli.. 
Halbn sanata karşı meyl=ni arttırmalı .. 
Sanatın memuriyetten daha fnzla refoh 
verici bir vasıta olduğunu ve dünya mu
kadderatının nasırlı ellere mevdu bu
lunduğunu ... Beşiği saJlıyan el kndnr çe- _ 
kici sallıyan elin de takdise Jnyık oldu
ğunu salfıhiyetli lisan ve ko.lemlerle 
yurdun dört köşe ve bucağına yaymak 
iktiza ettiğini göz önünde bulundurma
lıdır .. 

BİRMAN:V ADA VE Çİı."IDE 
Birmanyada vaziyet çok sakin görün

mekte ise de Çinde kanlı muharebeler 
- olmaktadır. 

- Hehru, Gandiye = 
nıüzafterete~eceh
miş •• .Japonla bun
dan ümide düştü-

Makastar: SAMİ 

-~~-------~-ercan deniz 
mu hare hesinin 

tafsilatı ___ ...,. __ _ 
.ıa~onıarın 2 ue Amer~

lıaının ı uçafı gemisi 
nasıl battı? •• 

Santiyago (Kaliforniya) 14, (A.A) 
Son Mercan denizi muharebesinde kay
bedilmiş olan Likiston Amerikan uçak 
gemisinin kumandanı gemisinin nasıl 
battığını gazetecilere şöyle anlatmıştır: 

c - Bu gemi yaralandıktan sonra, ja
ponların eline düşmemek için Amerjka
lılar tarafından batın1mıştır. japonların 
Ruyka uçak gemisi ilk beş dakika içinde 
batırılmıştır. 

Suakoto adlı diğer bir japon uçak ge
misi gündüz bombalanarak hasara uğra
tılmış ve gece hücumlarında filevler için. 
de bırakılmıştır. Bunun üzerine japon 
Amiralı Lkiston Amerikan uçak gemisi
ni batırmak üzere hava kuvvetleri gön
dermiştir. Tayyareler bu gemiye üç tam 
ü:abet kaydetmi~ler ve gemi bütün mü
rettebatı alındıktan sonra Amerikalılar 
tarafından batırılmıştır.> 

Tokyo, 14 (A.A) - Tokyo Nişi 
Nişi gazetesi diyor ki: cPandit Neh
runun Gandiye şartsız ve kayıtsız 
müzaharetine karar vermesi, Hint 

E istiklal hareketinin çabuklaştığını 
§ gösterir. Nehrunun bu vaadini 
E Glaskov dükünün Hindistanı ziya
: rcti sırasında ynpmış olması göste
§ riyor ki Hintliler. Kralın kardeşi-
: nin mevcudiyetini bilmemezliğe ge- -
E liyorlar.> ~ 
:.; 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :ı 

SOVYETLERE GORE 
(Baştarah l inci Sahifede) 

müştür. Almanlar 500 ölü bırakmışlar
dır. 

Sivastopolun batısında şiddetli havn 
muharebeleri olmuş ve Almanlar bir 
çok uçak kaybetmişlerdir. 

Bazı kesimlerde mevzilerimize ginniş 
olan düşman, şiddetli muharebeler ne
ticesinde püskürtülmüş ve mevzilerimiz 
düzeltilmiştir. 

GöC;üs GÖGÜSE ÇARPIŞMALAR 
Moskova, 14 (A.A) - Sivastopol ke

siminde şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 
Göğüs göğüse muharebelerden sonra 
dün akşını ilk mevzilerine çekilmek 
mecburiyetinde knlan Hitler kıtaları 
harp meydanında binlerce ölü bırakmış
lardır. 

Elimize bUyük mikdarda ganimetler 
geçmiştir. Düşmanın birbiri ardınca bec: 
hücumu püskürtülmüştür. 28 inci Al
man tümeni ile bir Rumen tümeni nğır 
kayJplar vermişlerdir. Düşman zaptetti
ği bir Blokhavzdan yine göğüs göğüse 
muharebelerden sonra geriye atılmıştır. 

Nanşangın cenup kesiminde Japonlar 
Hasyonun işgnlinden sonra Santanang 
üzerine yürümektedirler. 

Çunking, 14 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Japonlar Singoyu işgal 
etmişlerdir. 

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

" Çörç • ı -Stalin" 
arasıntla tel

graflar 
-*-

İfıi şef son zafere olan 
Jıat'i itimatlarını 

teyit ettiler
Moskova, 14 (AA) - Tas: 
Mösyö Molotofun Londrada bulundu

ğu sırada Mister Çörçil ile Mösyö Stalin 
arasında telgraflar teati edilmiştir. 

B. Çörçil telgrafında demiştir ki: 
c - Muahedeye ait zorluklarda hiı"J 

yardım için bir çok müdahalelerde bu
lunduğunuz cihetle size minnettarım .. 
Mösyö Molotofla mülfıkatım bende bü
yük ve iyi bir tesir yapnıtştır. Harbi ka-
7.anacağımı1.a emin olduğumu bilhassa 
bildiririm.> 
Mösyö Stalin cevabında: •Bu muahede, 

Sovyetler Birliği ve Büyük Britanya ile 
Amerika arasındaki dostluğu kuvvetlen
direcektir. Harbi zafere ulaştıracak sı
kı bir işbirliği kurulacağını ümit ediyo
rum. En samimi ve en iyi temeiınileri
min kabulilnü rica eder, müşterek zafere 
tam güvenimi bildiririm.> 

ITTIFAKIN YANKIYILARI 
--~~-*-----

R o rr1 an yas o 
nana kadar 
dövüşecek 

-*-Bükreş, 14 (A.A) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

İngiliz - Sovyet misakı umumi vaziye
ti hiç bir veçhile değiştirmemiştir; va
ziyete de yeni bir unsur ilave etmemiş
tir. 

Arazi gcnişletilıtıiyeceğine ve devlet
lerin iç işlerine müdahale edilmiyeceği
ne dair olan maddeler bir propaganda
dan başka bir şey değildir. Sovyetler 
Birliğinin Besarabya ve Bokovinayı mı
sıl huşunetle istila ettiklerini Roman
ya unutmnmıştır. 

Bu muahedenin manası, bütün Avru
panm Bolşeviklcştirilmesi ve hıristiyan
lık ile medeniyetin tahribi olacaktır. Bu 
vaziyet karşısında Romanya, eskisi gi
bi muharebeye şimdi de devam edecek
tir. 

MACAlUSTANDA MÜZAKERELER 
Budapeşte, 14 (A.A) - Mebusan ha

riciye encümeni başvekil Karlayın siya
si vaziyet ve Führerin kararg8hındaki 
gC:rüşmeler hakkındaki izahatını dinle
miştir. Dalın önce Başvekil 8.yan harici
ye en<:ümeninde de iurlıat vermişti. Her 
iki encümen Ba,vekilin izahatını mem
nuniyetle l:arşılamışlardır. _____ ._.,._a.---~-

M akine ve 
'erilirken 

ili -Birleşmiş miJletler 
bayramı münasehe
tile Ruzvelt mühim 
bir nutuk irat etti 
Vaşington, 14 (A.A) - Bugün birleş

miş milletler günü münasebetiyle Ruz
veltin söylediği nutkun metni aşağıda
dır : Bayrak günü olan bugün birleşmiş 
milletler demecini düşmanlarımızın ye
nilgisine ve insan hürriyeti esasına da
yanan hakikl barışın tesisine tahsis edil
miş olan bu büyük ittifakı kutluyoruz .• 
Bugün Meksika cümhuriyetı 'Ve Filipin 
vdaları camiası bize iltihak ediyorlar .. 
Bu kahraman milletlerin hüıTiyct için 
mücadele eden milletler grubuna iltiha
kını hararetle selfunlıyoruz. İnsanlığın 
dört hürriyeti insanın hava, ışık, güneş 
ve kuru ekmek kadar zaruri ihtiyaçla
ndır. Lısanı bütün bu hürriyetlerden 
mahrum cd!.niz olur, onu bu hürriyetle
rin bir kısmından mahrum ediniz. Za.ıf
ler bitginleşir, kendisine bu hürriyetle
ri tam manasiyle veriniz. İnsanlığın ye
ni ve en büyük çağı gelir, bu hürriyet
ler nerede yaşarsa yaşasın her dinden 
ve her ırktan insanların hakkıdır.. Bu 
hürriyetler onların uzun müddet mah
rum kaldıkları hürriyetlerdir. Müşte
rek insanlığın bu dört hürriyeti olan 
inanı insanın Allah tarafından hür ta
savvur edilerek yarntılnuş o1duğuna 
inanmak işte bizimle bugün dövilştüğii
müz düşmanlar arasındaki fark budur .. 
Kaynak ve görüş kuvvetimiz işte bura
dadır. Biz birleşmiş milletler imanımızın 
hiç bir kimse hiç bir fert tarafından kı
rılamıyacağını biliyoruz. Sukut içindeki 
teslimiyetlcrinde bizim inanımıza işti
rak eden başka milyonlarca iru'.an bu-
1 und uğunu biliyoruz. Nazi işkenceleri
n!n hiikmü albnda yaşamağa devam 
eden Alman milletine Hitlerin yeni ni
zamının daha ziyade bir cehennl"m olup 
olmadığını ve yahut bunun yerine söı 
ve din hürriyetini refahı ve korkusuz
luğu isteyip istcmediğlni sorarız. Zalim 
efendilerinin kırbacı altında yaŞJyan Ja
pon milletine esaret altında ve kan için
de yaşamağı mı yoksa söz ve din hürri
yeti ile refah ve korkusuzluğu mu iste
diklerini sorarız. Şeref ve haysiyetleri 
mihvcrci müstevliler tarafından ayak al
tına alınan cesur milJetlere, fatihlere 
boyun eğmek mi, yoksa bu hürriyetleri 
ve refahı mı istediklerini sorarız .. Ve
recekleri cevabı biliyoruz .. Onlar da bi
l:yorlar. Allahın gözünde hürriyet iç~n 
doğmuş olan insanın misilleme kılıncıru 
ebedi olarak müsamaha ile karc:ılamıya
cağtnı biliyoruz. Birleşmiş milletler bu 
kılıncı zalimlerin elinden alıyorlar .. İn
san ışığa doğru ilerliyor. 

Nutkumu size bugün birleşmiş mil
letler için yazılmış olan şu dunyı oku
yarak bitiriyorum : Hiir insanl::mn Al
lahı bugiin kalbimizi ve hayatımızı bü
tün hür insanlığın dfl.vasına tahsis edi
yoruz. Bize bütün htir insanları ve mil
letJeri esaret altına almak istiyen zalim
lere karşı zafer bağışla, bize yalnız bu 
acı harp devam ettiği miiddetçP. değil. 
geiecck günier ic:;ın de birlik ve kardeş
lik sağln. Dünyamız kfıinat iç:nde ancWt 
küçük bir yıldızdır. Bununla beraber 
biz istersek onu harp elcmlcrinden aç
lıktan veya korkudan uzak ırk renk ve
ya nnu\riye farkları olmıyan bir dünva 
haline koyabiliriz. Bu işe bugiin başla
mak. cesaret ve uznk görürlüğünü bize 
bağışla, bize kısn hayatının üstünde olnn 
bir amaç !çin bu kadar cok ıstırap çeken 
insnn ruhunun büyüklü&tünü anlamalt 
kıyaset ve basiretini bağışla. Bize dün
yayı zulümden ve kuvvetlilerin kuvve!
li olduklan için zaifleri yiyebifocdderi 

ı5 Haziran Pazarıesi 1942 

Bir şerir öldürüldü 

Polise de hücum eden 
''T anaş,, cezasını buldu 
VsJıüdarda zabıta 'lıu1111etlerine ateş eden sa •· 
lıalı Arnauut lıöyiinde de ayni şeyi yapmalı iste· 

dl, falıat suçlarını hayatiyle ödedi-
fstanbuı 14 (Telefonla) - 16 sabıkası Tanaş Arnavut köyünde Kilise arknsın

olan Tanaş adında bir şerir son günler- daki sokakta polis Muzaffer tarafından 
de 22 evi soymak suçundan zabıta tara- sıkıştırılmış v? yaka~anmak isteruniş~ir. 

. . . Bu sırada şcnr bıçagını çckc-rek polısc 
fında~. aranmakta ı~_ı. Tanaş bundan b~r taarruz etmek istemiş, polis te nefsim 
iknç gun evvel üsküdarda yako.lanacagı müda.faa etmek maks:ıdiyle Tar • n 
sırada polise ateş ederek kaçmağa mu- ayaklarına ateş etm~tir. Tanaş aldığı ~ ·
vaffak olmuştu. Sıkı takip neticesinde ralardan ölmüş ve cezasını bulmuştuz. 

•• 
Usküdarda 2 ev v~ 1 tekke yandı 

-----~·-----------------------
İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün Üs

kü<larda lnadiyc Kara sokağında Mus
tafaya ait evden çıkan ateş süratle geniş_ 
lemiş ve yanındaki Hasana ait eve sira
yet etmiştir. Her iki ev yandıktan sonra 

Atlantik harbi 
daha fazla ~id

detlenecek 
---*·---

Almanya büyüfı uapur 
ıirlıetıerlne bir 
ihtarda bulundu 

Berlin, 14 (A.A) - Alman hüküme
ti enternasyonal vapur işletmelerine 
yaptığı ihtarda 26 hazirandan itibaren 
Atlantiğin büyük bir kısmında dolaşa
cak olan vapurların denizaltılar tara
fından batırılmak tehlikesine maruz bu
lunacaklarını bildirmiştir. ----·-----Son hava hücumları 

---*---

Kolonyada 
' 250,, fa brE
k a yok oldu 

-*-Londra, t 4 (A.A) - İngiliz hava 
kuvvetleri şimal Fransada gaz depoları
nı ve endüstri hedeflerini bombalamış.
lardır. 

KOLONYADAKt TAHRtBAT 
MOTHtŞ 
Londra, 14 (A.A) - Kolonya üze

rinde yapdan bombardımnnm tahribatı 
hakkmda keıif uçaklanrun fotoğraflan 
250 den fazla fabrikanın tahrip edildi
ğini ıöstermektedir. Yapılan tahribat 
bundan evvel her hangi bir Alman teh
rine yapılan hasarlarla mukayese edile
miyecek kadar büyüktür. Şehrin orta
sında 120 hektarlık bir aaba harabe ha
lindedir. 

Demiryolu şebekesi büyük ölçüde ha
sara uğramış ve münakalat ciddi zarar
lar görmüştür. 

Bütün resmi dairel'er büyiik ölçüde 
hasara uğramışlardır. 

ZARAR GÖREN BAŞLICA 
FABR1KALAR 

Çeltik tel imnlathnnelerinin 20 binası 
petrol tasfiyehaneleri, Dresdncr imalat
haneleri, Enak elektrik fabrikaları, 
Stayn Hard elektrik manyetik fabrika
lan hemen hemen tamamen harap ol
muşlardır. 

Kolonyadaki l~tik ve kauçuk fabri
kalan, Humbold tahtelbahir motör fab
rikaları ve atelyeleri de büyük ölçüde 
hasara uğratılmıştır. 

SON ALMAN HÜCUMU 
Londra, 14 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nazırlığının tebliği: 
Düşman Cumartesi günü İngilterenin 

cenup batısında az faaliyette bulunmuş 
ve cenupta bir yere bombalar atmıştır. 
Bir kaç bina hasara uğramış, zayiat az 
olmuştur. 

--~o---

Rumen başJıumandanı 
geziyor .. 
Bükreş, 14 (A.A) - Mareşal Anto

nesko Doneç havzasındaki harplerde en 
büyük imha hareketinin yapıldığı sahayı 
gezmiş ve tayyare ile Kırım cephesine 
hareket etmiş, liyakati görülen ordu su
baylarına nişanlar verm~tir. 

ateş meşhur 1nadiye tekkesine· sirnyf't 
etmiş ve tekkeyi de tamamen yakmıştır. 
Yangının elektrik kontağından çıktıf.1 
tahmin ediliyor. 

Amerikan bay-
ra.~"'~ı ve B. uÇör

çi~-:. in mesajı 
___ * ___ _ 

iıgaı altındald memle
fıetler fıurtuluş 
gününü bclıliyor 

Londra, 14 (A.A) - Birleşik mi1le1-
lcr günü dolayısiyle başvekil B. Çörçilin 
neşrettiği bir mesajda deniliyor ki: 

•Birleşik milletlere hitap eden büyük 
dostumuz reis Ruzvelt, Amerikalılru;m 
uzun senelerden beri 14 haz!raru kc11di 
bayraklarının şerefini ve birliklerinin 
timsali olarak kutlrunağı anane haline 
getirdiklerini bildiriyor. M:ster Ruzvclt 
Amerikan milletine yalnız buşlanna de
ğil, azim.kar birleşik milletlerle yımyanR 
dövüştüklerini hatırlattıktan sonra bu 
büyük gti.nde kendi milli birliklerim ve 
bayrnklnnnı kutlarken birleşik milletle
rin bayraklarını ve bayrakların temsil 
ettiği varlıkları da selamlamalarını tav
siye eylemektedir. 

Birleşik kuvvetleri tebcil için ben de 
kendi sesimi Ruzveltin sesine katıyo
rum. Ölenlerin cesaret ve fednkftrlıklnrı 
önünde hürmetle eğilelim .. Unubnıyn
lım ki işgal ve işkence altında inliyen 
memleketler erkek, kadın ve çocuk lnır
tuluş gününil beklemektedir .. • 

------·-,-~~-AFRiKA HARPLERi 
(Uaştarah 1 inci Sahifede) 

şiddetli bir muharebe olmuştur. İk~ ia
raf ta gün batarken yerlerini muhnfauı 
etmekte idiler. Müteharrik kuvvetleri
miz düşman taşıtlarını tahrip etmiş ve 
esirler almıştır. Elademde bir düşmm1 
kolunu cenuba çekilmeğe icbar ettik. 

* Kahire, 14 (A.A) - Royterin hu-
susi muhabiri bildiriyor: 

Genernl Riçinin zırhlı kuvvetleri, gene
ral Romelin Tobruğa eon hücumunu 
kırmak için mümkün olan her şeyi yap
maktadırlar. Eladem hava alam ile şö
valyeler köprüsündeki İngiliz müstııh
kem kalesi arasında 30 kilometrelik bir 
cephede büyük bir tank muharebr-5.i 
bütün iddetiyle devam ediyor. 

İngiliz kuvvetlerinin Kapuuo yolun
da arkalan dış istihkamlara dayan
maktadır. 

Almanlar müttefiklerin Gazaladaki 
sağ cenahını geriye atmağa çalışıyorla1. 

İngiliz kuvvetleri de mihvercileıe 
kat'i darbeyi indirmeğe azmetmiş bu
lunmaktadır. General Romel aşağı yu
kan ilk günlerdeki vaziyettedir. 

ELA DEMDE 
Kahire, l 4 (A.A) - Cuma gunu 

Elademe hiicum eden Alman kuvvetleıi 
lam bir zırhlı tümendi. Merkez ceph~
sindcn başka bir Alman kuvveti şöval
yeler köprüsünün cenubunda lnıı;iliz 
tanklarının hücumuna uğramışhr ve eo1 
bölı;resinin büvük kı~mı dü~manın kon
trolündedir. Elademin doğusunda bir 
kaç düşman birliğinin bulunması muhte
meldir. 

BIRHAKEMDEKi FRANSIZLARIN 
MUV AFF AKIYETI 
Londra. l 4 (A.A) - Hür Frnnl"U: 

najnsı bildiriyor: 
Birhakem garnizonu general Könin~ 

gin kumandasında dört bin kişiden ibn·. 
rettir. Bu kuvvetin dörtte üçü müttefik 
hatlarına dönmüştür. Maamafih v;rilen 
kayıplar ciddidir. Ricat eden kuvvete 

prcnsib!nden kurtaracak olan maharet refakat eden 20 büyük hastane arahl!sı 
yaralıları taşımakta idi, garnizon bütiin 

ve cesareti bağışla. Fakat her şeyin üs- esirleri ve mab:emeyi ve Farnsız bayın-
1.ünde olarak bize yalnız bugün için de- ğını birlikte götürmeğe muvAffak ol
ğil, sözde kalmıyan bir kardeşlik bağış- muştur. 
la .. Kardeşlerimiz zulüm görüyorsa biz Kahire, 14 (AA) _ Birhakem mi·
de göri.iyoruz demektir .. Onlar açsa biz dafileri 15 gün süren müdnfaalarında 
de acız .. Onların hiirriyeti ellerinden 70 mihver tankı tahrip etmişler, binden 
alım~şsa b:zim hürriyetimiz de emni- fazla Britanyah esiri kurtarmışlardır. 
yelle d~ildir. Bize insanın adalet hi.irr~- Cuma gü•ii 7 Alman bomhA tayylre· 
yet ve emniyeti tanıyacağı ve dünyanm siyle beş avcı tayyaresi ve bir hal,an 
her tarafında istediğini yapmak :için mü• uçağı düşürülmüştür. Bizim kayıbımı;t; 
savi iınkfın ve müsnvi talic mnzlıar oh.ı4 9 tayyaredir. Bunlardan dördünün pi• 
cnğı inanını bağışla... lotları sağ ve snlimdir 


