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~1ERSA MATRUHTA 
---*·---

., .. .. u u 
dan 

Süriye 

mey .. 
arbi 

ı ... 
Rusya.da çamur cleryası içinde kalan bir otomobili 

askerler itip çekiyorlar 

YAKALA NAN CASUSLAR 
--- *·---

DENIZAL TILARA KARŞI 
- - - *·---

l
••-•-•-•-•-•-•-• r a ı a-•- • 

Rusyada vaziyet l 
~-·-·-·-a-·-a-·- -·- D_D_U . 

SIVASTOPOLDA 
---*·---

Sov tler 
taarr za 
geçtiler 
--- *·---

Harkofta 2 Alman 
tümeninin imha edil· 

diği bildir iliyor 
Alman askerlerinden bir kısmı Tra blus garp limanına çıktıktan sonra 

ki lnµ; iliz orduları 
da Mısıra geldi 

- *-
Ber lin m uharebelerin 

Amerika sahil- Amerikada ye- - *Almanlal' Siuastopolda 

Büyüyen 
Tehlike 
• 

Karşısında 
---*·---

ŞEVKET BİLGİN 

Doğu savaşiyle Akdeniz savaşı ara
sında sıkı münasebetlerin mevcudiyetin
den daima bahsedilmiştir. Doneç havza
sından Kafkasyaya, İrana ve lraka sark· 
mak istiyen Alman kıskaç hareketiyle 
Romelin Mısır seferi arasmda birbirini 
tamanılıyan yakınlıklar vardır. Bilhassa 
Tobruğun zaptı üzerine mih"·cr taarru
zunun l\fısır hududuna dayanmış bulun· 
ması bu hakikatı daha bir defa meydana 
koymu!?tur. Alınan hava kuvvetler inin 
a~·larca neden Maltayı arasız bombanh
man ettikleri, yine neden iklimin i;ldii
rücü şartlarına bakmadan mihvercilcrin 
kızgın çölde taarruza ge~tiklcri ~in~di 
daha iyi anlaşılmaktadır. Olayların ın
kisaf seyrine bakılırsa, general Romel 
kat'i neticeli bir hedef peşindedir.. Rn 
ib"barla Britanyalılan Sirenaikadan çı-
karmakla iktifa etmiyerek Mısm zap. 
tetmejl'e teşebbüs etmesi pek muhtemel
dir. Almanlar 1941 baharında ayni te
şebbüsü yapmışlardı. Balkanların ve Ci
ridin istilasını takip eden giinlcrde, ge
neral Vavelin zaiflemiş kuvvetlerine 
saldmnıslardı. O zaman orta şarkta du
m m. Brltanyalılan meyus edecek ka
dar karanlıktı. Irakta kararsızlık \'ardı. 
Suriyeye mihverciler lehindeki müsa
mahasiyle dikkati çeken general D~n~z 
hakimdi. İranla İngiltere arasında ıttı
fak muahedesi henüz yapılmamıştı .... ~~
sırda bile iktidar mevkiinde olan h~ku
metin :zaafı salahiyetli İngiliz mahfılle. 
rini düşündürmekte idi. O kadar ki, Al
manlar, askeri ve siyasi durumun bu te
zahüratından faydalanarak 1941 yılı 
içinde Akdeniz savaşını kazanacak1~rma 
inanmıı bolunuyorlardı. Fakat ~e
ri doğru çıkmadı. İngilizler telaşa du:ş
meden merhale merhale vaziyetlerini 
d lize1ttiler. Tehlikeleri bertaraf etmekle 
kalmıyarak düşmanlarına ağır darbeler 
de indirdiler. Bugiinkü şartlar, 1941 .. de· 
kine niı;;betle her bakımdan daha nı':'sa
i ttir. Mısır Orta şarktan cenup Afrıka: 
dan ve Amerikndan ikmal kuv,·etlerı 
almaktadır. A 

Bununla beraber İngiliz umumi efka
rının heyecanda olduğu inkar edilemez. 
Bu heyecanın asıl sebebi, Mısırs kay
betmek endişesj değildir. Akdeniz sava
şının inkişafında büyük bir gcrilcıuc 
kaydedilmesidir. Zira bugünkü dunı
mun İne'iliz donanmasına bir kat daha 
ağır varlfeler yüklediği muhakkakbr. 
Mısır harbi haslamak üzeredir. 

Önümiizdeki. şu bir kaç gün içinde Al
man darbesinin hızını muhafaza edip ct
nıediği anlaşılacaktır. Her halde, Akde
niz savaşına, Britanya ~bi kadar ha· 
yati ehemmiyet veren lngilizlerin bu 
sava!?t kaybetmemek için kudretleri da
hil inde olan her şeyi yapacaklanndan 
kimse şüphe edemez. Romel, Lil:iya har
binin muhtelif safhalarında tabiye iiS· 
tadı olarak dehasının en parlak delille· 
rini vermiştir. Böyle yaman bir düş
manın baskısı a1tmda, İngilizlerin zaaf 
göstermekte devam etmelerine imican 
yoktur. Zira Mısır, Britanya imparator
luğunu kon trol eden yollann anahtarı· 
dır. Bir kerre bu anahtar kaybedilirse 
İngilizlerin ne Akdenizde, ne de Orta 
şarkta tutunmalanna imkan kalmaz. 

Bilakis Almanlar, bu sayede, en ha
yali sayılan projelerini bile gcrçeklcştir
meğe mu\'a(fak olabilirler. Kanaatimi·t.· 
ce Mısır snrnc:ı, Asya ~·e Afrika kttafo · 
rının mukadderatını ta~·in f.'rlebilccck 
bir ehemıni~·et taşımaktadır. 

(ç;:""" Sahife 2, Sütun ti da) 

Libya harbi ve biz 
- --*---

Türkiyenin 
tecridi mi 
isteniyor? 

- - - *---
lngiliz gazetelerinin 

durumu görüşü 
-*Kalkasya yolu • Libya, 

işte ikinci cephe! •• 
Londra, 28 (AA) ·- Mısır ve Lib

yadaki durum üzerine basın mütalealar 
nesretmeğe d evam ediyor. 

Sundey T aymis diyor ki: 
«Birleşik milletler harbin bütün cep

helerini bir derecede göz önünde tut
mağa mecburdurlar. Avrupada bir ikin
ci cephe açmak noktasından Libya cep
hesinin önemi aşikardır. Strateji bakı-

(Sonu Sahife 2, Sütun 2 de) 

mihver lehine devam 
ettiği iddiasında! •• 

Kahire, 28 (AA) - Orta şark İn
giliz tebliği: Kuvvetlerimiz düşmanla 
savaşa tutuşmuş ve bütün gün şiddetli 
muharebeler olmuştur. 

Mersa Matruh batısındaki mevzileri
(Sonu Sahife 2, Sütun l de) 

Çölde lngiliz motörlü ask.erleri 

lerine çıkarılan niden bin kadar 
"8" yabancı küçük gemi 
yakalandı hazırlanıyor 

--*~ ~*--
Fena niyetleri anlaşdan Amerilıa IJahl'iye nazıP· 
bunlar Alman or dusuna lığı yeni gemilel'i milt• 
mensupsalar IJelJıi idam uer denizaltılarına 

edileceJdel'.. . Jıarşı tecfliz edi y or-
t-:Je~ork, 28 (AA) - AmeTik~n Vaşington, 28 (AA) - Amerika 

sabillerıne AlmanlaT tarafından denız- kıyılanncla faaliyette bulunan mihveT 
altılardan çtka.Tılmış sekiz yabancı ya- denizaltılariyle mücadele için yeni bir 
kalanmıştır. .. . . takım karaTlar verihniştir. 

Araştırma burosu şefi Hover tahkika- Bahriye nazırlığı bu mücadelede ye-
ta başlamış ve bunların Fransadan gel- niden ibir çok küçük gemllerin kullanıl-
diklerini, ~le beş yüz metre kadar (Sonu Sahire 4, Sütuu :ı tc) 
yaklaşan denızaltılardan kauçuk san-
dallarla karaya çıktıklarını ve maksat
larının baltalama olduğunu aıilamıştır. 

BOL DOLAR VE 
YiYECEKLERl VARMIŞ 
Neyyork, 28 (AA) - Amerjkan kı- ,_ 

yılarına çıkarılan ve hemen yakalanan ,
yabancı adamların üzerinde boL miktar
da dolar ve yiyecek bulunmuştur. Bun-

(Sonu Sahife 3, Siitun 1 de) 

DURU.~~ VE INGILtZLER 

bazı yel'leri dalla aldıJı• 
larını söyliyoPlar .. 

Moskova, 28 (A.A) - Bugünkü Sov-. 
yet tebliği : 

27 haziran gecesi kıtalanmız Sivasto
pol cephesinde düşmana taarruza geç· 

• tir. ' tnış . 
Diğer cephelerde bir değişiklik olma• 

mıştır. 

HARKOFTA 
Moskova, 28 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir: 
Harkof kesiminde askerlerimiz taar

ruz eden düşmanı 300 den fazla ölü ver• 
direrek püskürtmüştür. 7 tank savaş 
dışı edilmiş ve 15 uçak tahrip olunmuş
tur. 

Londra, 28 (A.A) - Moskova radyo
(Sonu Sahife 2, Sütmı 6 da) 

<< YENi ASIR>> iN ASKERr MUHARRiRi YAZIYOR *·--

M h -b-.·-- k d Müttefikle. 
ısır ar 1 hak ın a ace • ı e 

le bir hüküm verntemeli rın. ge~~ . 
Siua.stopol iyi dayanıyor· Mihverin Rus cephe• V azıyetı IYJ 
sinde ne yapmalı istediğ i henüz belli olmadı ••• 

f YAZAN~··E·ME Klr·c·eiiE·R·ai···HÖSNÖ ... EwİİR .... ERK.İLE·T·~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ŞİMAL AFRİKADA 
Haftanın en önemli muharebe olayla

rı sim.al Afrikada olmaktadır. Buradaki 
Alınan - İtalyan kuvvetlerine kumandu 
eden maruf general Romel Birhakemi 
Alman ştuka ve zırhlı kuvvetlerinin 
Yardımiyle şimalden delerek zaptettik
ten sonra Eladem, Akroma ve Nayt Briç 
İngiliz müstahkem mevkileri arasında 
geçen hafta muvakkaten içine düştüğü 
kötü durumdan ustalıkla kurtuhnuştu. 

Bundan sonra o, derhal kendini toplı
:rarak evvela en batıdaki İngiliz mevkii 
Aynülgazalenin Tobrukla muvasalesiru 
keserek burada bulunan kuvvetleri esir 
ve yok etti. Müteakiben doğuya döndü. 
Akroma ve Nayt Briç İngiliz istihkarn
lariyle Elaaemi zapt ve bu mevki ile 
Sidi Rezak arasında verdiği son ve kat'i 
bir zırhlı muharebesinde 8 inci İngillz 
ordusunu yenerek Tobruğu tecrit etti. 
Ondan sonra Romel, Kaputzo istikame
tinde bir ileri hareket gösterişi yaparak, 
mağlup ettiği İngiliz ordusunu Mısır hu
dut mevkilerine kadar sürdü ve asıl 
kuvvetleriyle şimale yani Tobruğa dön
dü. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 te) 

ALMANYA VE ARJANTiN 
---*·---

Mihvere 
karŞı nüma
yiş yapıldı 

- *-Al' jantın hariciye nazırı 
Almanyaya uerilen no• 
tanın ültimatom olma· 

dı{lını söyled i .. 
Boynes Ayires, 28 (A.A) - Rio 

T ercero vapurunun toTpillenmesi hakkın 
da veTilen notanın bir ültimatom mahi
yetinde olup olmadığı sualine Arjantin 
hariciye na:zın şu cevabı vermiştir: 

< - Hayır, vazifemiz umumi heye
canı arttırmamaktır.> 

(Sonu Sahile 3, Sütun 3 te) 

Mihvere krn·şı nü.mayiskr yapılan Arja ıı t ini ıı merkezi 
Buenos Ayres ten bir görünü§ 

- *Ezici m ihuep IJasfıısının 
son bulması yaJıın • Bay 
ÇörçU izaflat verecelı 
Londra, 28 (A.A) - B. Çörçilin avam 

kamarasında müzakereleri çarşamba gü-
Amerikan Cümhurreisi, Mihverle mücadelede büyük muvaffakıyet 

gösteren bir zabite nişan verdikten sanra 
nü açması muhtemeldir. O zamana ka- ----- ---------------------- --
dar İngiltere halkının, Ruzvelt - Çörçil 
müzakereleri hakkında dünkü mü§terek 
demeçtekinden fazla malfunat alması im
kansızdır. 

Müttefiklerin umumi vaziyetinin ümit 
bahş olduğu beyan edilmekte ve mütte
fiklerin uğradıkları ezici baskılardan 
kurtulmaları yakın görülmektedir. 

SON DAKiKA 
••••••••••• 

ALMANLARA GÖRE 
---*·---

Sivastopol mevzile· 
rinio mühim bir 
kısmı geriye alındı 

- *
VolJıJaofta Jııqatılan 
RuslaP yolı edllmelı 

üzere •• 
Berlin, 28 (A.A) - Tebliğ : Sivasto

polda Alman ve Rumen kuvvetleri düş-

YENi HAVA HÜCUMLARI 
---*·---

''B rem en,, 
yeniden 

bon1 balandı 

RUSYA VE DÜŞMANLARI 
- - - *·---

Rusya mağ-
lôp olacak 

diyorlar 
~*-- - *---

Bremend e yangınlar ~· Bir Fin gazetesi Souye t 
Jıarıldıt Raur ve diğer ııuuuetini dehşet uer e• 

hedefler, de bombalandı celı d ereced e görmiyor •• 
Londra, 28 (A.A} - Hava nezaretinin He~inki, 28 (A.A) - Va:seblodet ga-

tebliği : Dün gece bomba teşkillerimiz zetesı «So~etlerle. geçen bır harp yılı> 
şimal Almanyada uçmuş ve bilhassa Bre- yazısında dıyor kı: 
men şehri tekrar hedef ittihaz edHmiş- «Rusya~~~. ku~~t ":~ kudreti daima 
ti B .. ük. l kt v •• ülm'" ya çok kuçuk gorulmuş, yahut ta had· 
ı:;, uy yangın ar çı ıgı gor uş· (Sonu Sahile 3

1 
Sütun 3 te) 

Diğer hedeflere de bombalar atılmış "'••- •• •• · - · - · - · - · - · - · - -·-) 
ve Fransanın şimal kıyısındaki gemilere Rusya - Japonya 
de taarnız edilmiştir. ~ 

m!~~:~ ve iki avcı t.ayyaremiz dön- arasında ehem mi-
man mevzilerine hücum ederek bu mev- ALMANLARA GÖRE yetli müzakereler? 
zilerin mühim bir kısmını geriye almış- Berlin, 28 (A.A) - Askeri kaynaklar 
tır. Ağır çaptaki sahil toplarımız Sov- dün gece İngiliz bombardıman tayyare
yet gemilerine ateş açmış ve bir torpi· !erinin şimal batı Almanyanın bazı yer
do muhribini hasara uğratmıştır. lerine yangın ve infilak bombaları • at-

Rus cephesinin cenup kesiminde Al- tıklarım ve Bremende halk evleri ara· 
man ve İtalyan kıtaları müteaddit.düş- smda hasarlar olduğunu bildirmiştir. 
man taarruzl~ın~ ~üskürtmüş ve ağır Altı düşman uçağı düşürülmüşt~r. 
kayıplar verdırmıştir. Berlin 28 (AA) - Dün gece Ingili.z 

Volkhof kesiminde kuşatılan düşman hava ku~etleri tarafından yapılan bir 
orduları yok edilmek üzeredir.. akında düşürülen tayyarelerin ndedi oo 

.,.. dörde vardığı bildirilmektedir. 
~. (Sonu Sahife 3, Sütun l de) 

Japon ajansının 
verdiği şayanı 
diJıJıat IJlr hqlJer .. 

Tokyo, 28 (AA) - Domei ajansı-
nın bildirdiğine göre Japon büyük 1 

1 

elçisi Kuibi~efte Sovyet hariciye i 
müstesarını ziyaret ederek gayet 
ehemmiyetli müzakerelerde bulun- 1 

• muştur. ! 
·~._,.,_.J.-.~IJ-11_1_~ .. 4 



SAHiFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Aflduman 
••• J04 ••• 

Geceyi tepede geçirecektim 
Etrafta Jıimsefer yotııu. Ba yalnızlıfı içinde lla· 

ilam, anam, hafımdan geçenlere gözü-
mün önüne geldL. 

Ben bunu görür görmez mızrağı hay
vanın ağzında bırakarak derhal oradan 
tabanı kaldırdım ... 

Epiyce mesafe katettikten sonra du
rup arkama baktım ve Timsahın beni 
takip etmediğini, geride kaldığını derin 
bir sevinç içinde fark ettim. Büyük bir 
tehlikeyi başımdan bu suretle savuştur
muştum ... 

Yeniden yola devam etmeğe koyula
rak ortalık kararıncaya kadar yürüdüm 
daima Nil kıyısını takip ediyordum ve 
\:ıu suretle yolumu şaş1rmak muhatara
sına düşmekten kendimi kurtarmağa 
muvaffak oluyordum. 
~am üstüne doğru vardığım yer 

adetA bir bataklık şeklini aldı. Yüksek 
otlar ve sazlıklar her yeri sarmıştı. lle
riye doğru adını attığım sırada bastı
ğını yerin bataklık olduğunu fark ede
medim. Birden bire diz kapaklanma ka
C:lar çamura battım ... 

Epiyce zorluk çektikten sonra bacak
Iarmıı derinliklerine gömüldüğü çamur
larm içind1m çıkarmağa muvaffak ola
bildim.. Çamur adeta tutkal gibi yapış
kan bulunuyordu. 

İster istemez nehir kıyısını bırakarak 
başka bir yoldan ilerlemeğe mecbur ol
öum. Çünkü Nil boyunun her iki tarafı 
a~ üzerinden geçilmesini imkhsız bı
rakacak derecede ıslaktı -ve sırf çamurlu 
araziden ibaret bulunuyordu. 

Yolumu değiştirerek sağ tarafa doğru 
kıvrıldım. Bir az daha yürüyerek önü
me çıkan yüksek bir tepenin eteğine ka
dar ilerledim. 

Geceyi bu ufak dağın üzerinde geçi.r
meğe karar verdim. Hemen ibayır yuka
rı tırmanınağa başladım. Dağın zirvesi
ne vasıl olduğum vakit, burada gözUnıün 
önünde birden bire gayet güzel bir man~ 
zara belirdi. 

nımı doyurdum. Artık akşam olmuş, su
lar kararmıştı. Bir az sonra gükyüzü yıl
dızların parıltılariyle donand1 .... 

Bir dağ başında ve derin bir tenhalık 
içinde geçirdiğim bu gece gibi, ömrümde 
kendimi bu kadar yalnız bir vaziyette 
bulduğum. başka bir zamanla karşılaştı
ğımı hiç hatırlamıyorum. Yıldızlar sanki 
şimdiye kadar tanıdığım ve karşılaştı
ğım bir takm insanJarın bakışlan imiş 
gibi bana göz kırpıyorlar, tanışıklık gös
teriyorlardı. Memleketim, anam, babam 
hep hatırıma geldi Ah, ben Elbıisandan 
ayrıldıktan sonra başıma neler gelmişti? 
Bir çok korkunç ve tuhaf maceralarla 
karşılaşmıştım. Şimdi başımdan geçen 
bu hadiseler bana adeta korkulu bir rü
ya gibi geliyordu. .. 

Birden bire bir kaç ay evvel bir gece 
gördüğüm bir rüya aklıma geldi O gece 
düşümde müthiş b.ir yılan görmüştüm. 
Bu yılanın beni sokup zehirlemesine ra
mak kalmıştı. Derken birden bire kar
şunda Turgut reis peyda oldu ve beni 
bu ytlanın şerrinden kurtarmıştı.. Ev
velce gördüğüm bu rüya şimdi kat'ı bir 
hakikat şeklinde, artık tamamiy]e ta
hakkuk etmiş bulunuyordu ... 

Evet! .. Bu yılan Loranza idi ve Tur
gut reis beni ikinci defa olarak onun 
elinden kurtarmıştı ... 
Loranzayı hatırladığım bu dakikada 

artık ona karşı derin bir istikrahtan baş
ka bir şey duymttyordum ... 

Fakat burulan sonra ne olacaktı? Ben 
hala kendimi kurtarmış ve gırtlağıma 
kadar İçine gömüldüğüm namussuzluk 
ve şerefsizlik bataklığından çıkarak se
lamet kıyısına ayak atmağa henüz mu
vaffak olmuş değildim. Gecenin benliği
mi çep çevre saran karanlıkları ve yıl
dızlardan dökülen titrek ziyalar altında 
yüzümü toprağa koyarak beni selamete 
ulaştırması için, o dakikada AJlahıma 
yalvamıağa koyulmuştum ... 

O Allah ki bu sim siyah gecenin ve 
bu sonsuz çöllerin ortasında şimdi ben 
ona her zamankinden daha yakın bulu-
nuyoruın. .. 

TENi ASIR 29 Haziran Pa zartesi 1942 

e 
---*--

Havacı l ılı ta belJıi biraz 
geç tıaldıfı. FaJıat tıay· 
bolmıq zamanı ele 
geçi,.melı bizim 
elimizdedir •• 

- *-
Uçakların harplerde oynıyacağı rol 

tahmin edilmemiş değ.ildi. Fakat bu harp 
başladığı zaman bile uçak silahının deh
şeti ve tesiri hakkında doğru bir fikir 
yoktu. Bir iki senelik tecrübe hava hü
cumlarının artık harpte birinci derecede 
bir amil olduğunu ispat etti En büyük 
zırhlılar uçak müdafaasından mahrum 
bulunurlarsa bir kaç dakika içinde batıp 
gidiyorlar. En kuvvetli ordular çelik ve 
beton kaleler içinde barınabilmek için 
uçak müdafaasına muhtaçdırlar. Uçak
ların himayesi olmadıkça ne takviye 
kuvveti göndermeğe im.kan vardır, ne 
de cephane ve mühimmat. 

Sonra, dalga ve kütle halinde uçakla
rın en kuvvetli barajlan yararak fabri
kaları, gemi yapma tezgahlarını bir toz 
ve kül yığını haline kalbettiğini görü
yoruz. Ardı arkası kesilmiyecek şiddetli 
hava hücumlarının, bir memleketin nor
mal hayatını bozmak, halkın sinirlerini 
yıpratmak ve hayatı yaşanmaz hale sok
mak hususunda yapacağı tesir artık kim
senin gözünden kaçmıyor. 

Demek oluyor ki bugünün en mühim 
silahı uçaktır. Bu ehemmiyet gittikçe 
artacak ve nasıl dünkü harplerde uçak
ların ikinci, üçüncü derecede kalan rol
leri bugün bizim dudaklarımıza bir gü
lüm.seme getiriyorsa bugünün müthiş 
bomlbardıman uçakları da ilerdek.ilerine 
nazaran bir çocuk oyuncağı addedile
cektir. 

Harplerde artık bir uçak devri açılı
yor. Bunda şüphe kalmamıştır. Yeni 
harıbin en esaslı silahı uçak olunca, as
ker olarak dünyaya gelen ve omuzların
da ecdadının kahramanlık mirasını şe
refle taşıyan bugünkü Türklerin uçak
lara ve havacılığa lakayt kalabilmeleri
ne imkan var mıdır? 

Türk nasıl tarihin en birinci süvarisi, 
en birinci piyadesi, en birinci denizcisi 
ise yarınki tarihin en birinci havacısı 
olmak vazifesi karşısındadır. 

Havacılıkta belki bir az geç kald1k. 
Fakat kaybolmuş zamanı ele geçirmek 
bizim elimizdedir. Bir az <laha fazla gay
ret, bize havacılıkdaki meıvkiimizi temin 
edebilir. Türk tayyarecilerinin TMnkibe
lerini, çalışma tarzlarını, uçuşlarına ait 

rErKiKLER 
··---· · ·· 
Tti k ıa ·hinde 
ü~tık san 'aılar 

389 sene evueı tezgôh astala,.ı tescil edilir, isim• 
ıe,.ini ve resimlerini havi defterler tutulurdu. •• 

31 mayıs akşamı müddeti biten teşviki 
sanayi kanununun yerine yeni sanayi 
kanunu kairtı. olacaktı. Fakat henüz ne 
o, ne de küçük sanatlar kanunu meclis
ten geçmedi. Sanayi kanununu büyük 
sanayiciler düşünsünler.. Ben, küçük 
sanatlar kanunu etrafındaki yazılarıma 
- imkan buldukça - devam edeceğim. 

Bugünkü başı boş sanatçılığa bir son 
vermesi bakımından pek yüce önemi 
olan küçük sanatlar kanununun eski an
aneleri ihyadan başka bir şey olmadı -
ğını söyliy_erek çırak, kalfa ve ustaların 
nasıl yetiştiklerini bildirmiştim. Bugün 
de başı boş sanatçılığın eski devirlerde 
nasıl önlendiğini divan kayıtlarından 
tetkik edeceğim .. 

* Bundan tam 389 sene evvel.. Süley-
man Kanuninin son seneleri.. Büyük ve 
heybetli Türk orduları A vrupanın do
ğusundan batısına mekik dokurlarken, 
eşsiz Türk aloncıları Barbaros, Piyale. 
Sinan paşalarla Turgut, Murat, Seydi, 
Piri reisler Akdenizden başlıyarak At· 
las ve Umman denizlerini allak bullak 
ederlerken; •Piri mimarani cihann Koc=ı 
Sinan gibi Allahın öz sanatkar yarattığı 
ölmez bir üstadın yaşayıp yaşattığı şa · 
heserler ibdaı devrinde memleket; tari
hin kaydetmediği zenginliklere kavuş
muştu. 

la ayni hedef ve gayeyi gütmiyor mu? .. 
Tanzimat devrine kadar Türk im.alAtırun 
mahalli ihtiyaca nisbeti, mamull&rin it· 
halat ve ihracatı gibi noktalar hakkında 
elde kafi derecede malfunat olmadığın· 
dan (2) Yalnız İstanbulda bir iş üzerin
de 318 tezgfilun toplanması o günün :ş 
vüsat:nden ziyade sanat meyli ile ifade 
edilse gerektir. 

Her keste sanatçı ruhunun uyanması, 
ne derecede takdire layık ise bunun k:ı
yıtsıı.lığına da tahammül edemiyen Sü
leyman Kanunt işe çeki, düzen vermek 
için bakınız ne kayıtlar koymuştwr: 

ııDergaru muallfun çavuşlarından Şüc
ca Zide kadre varıcak bu hususu unat 
vechile kemali dikkat ve ihfünam ile 
b~at yoklayıp göresin .. Zikrolunan tez. 
gahlann sahiplerinden kiracı ve muame
le ile akçe kullanır olmayıp mütemewil 
ve maldar olup yarar itimat olunur üs· 
tadlardan yüz tezglfüı mukarrer edip 
tezgBhları ne mahalde ve kenduler ne 
mahalde sakinler ise isimleri ve resim· 
Ieri ile yazup defter edip imzalayıp süd
dei saadetime gönderesin... (3) 

İsimleri ve resimleriyle yazıp defte!" 
etmek .. Bugünkü küçük sanatlar kanu
nundaki çırak, kalfa, ustaların belediye
den birer fotoğraflı cüzdan almaları ve 
cümlesinin belediyede birer sicili bu
lunması, yukarıya naklettiğim fermanın 
muhtevasından başka bir şey midir? .. 

Ne yazık ki 389 sene evvel yapıla'"l 
bugün hala yapılamadı .. 

* 
Makastar 

SAMİ 

MÜHİM BİR RİCA : Tarihe lr..arışmlş 
sanatkar simalar ve sanata ait işler hak· 
kında malumatı olup ta bana bildirmek 
lütfunda bulunacak olan Mim, sanatkar
lara ve Yeni Asırın muhterem okuyucu -
larına derin saygı ve şükranlarımı aı-
zeylerim.. M. S. 

(1) Seraser son zamanlara kadar mev· 
cuttu.. Diğerlerinin ne cins ve ne ~e
şit kumaşlar olduğu hakkında beni ten· 
vir edeceklere minnettar kalacağım .. 

Büyüyen 
Tehlike 
Karşısında 

- --*---
(Ba~tarah l inci Sahifede) 

Libya harbini tali bir cephe saymak 
mümkündü. Fakat Mısır harbi, Rusya 
ve İngiltere harpleri kadar hayatidir. 
Bu sebepledir ki bitaraf münekkitler, 
Britanya imparatorluğunu baştan başa 
tehdit eden tehlikenin azameti karşısın
da İngiliz milletinin cesaret ve gayreti 
on kat artacağına kanidirler. DünkeTk 
harbinden beri Almanlar ve İngilizler 
arasında en iddialı savaş yapılmaktadır. 
Almanlar, batı çölünden çok muhteşem 
hedeflere göz1erini dikmiş bulunmakta
dırlar. İngilizler ise dalıa bir defa Al· 
man hamlesini kat'i neticesizliğe mah
kum etmek azmini kaybetmemişlerdir •• 
Mısır harbi, Rusya harbinin inkişafları 
üzerinde de tesirini gösterecektir. Eğer 
Almanlar büyük yaz taarruzlanm ayni 
zamanda bir Akdeniz taarruzu şekline 
sokmağa karar vermişlerse, doğudan 
kuvvetler ayınnağa mecbur olacaklur
dır. Bu takdirde Mısır belki açılması 
beklenen ikinci cephenin rolünü göre· 
cekfü. 

ŞEVKE'J' BİLGİN ______ , ___ _ 
Maarif Vekili 
Karsa vardı ---·---Kars, 28 (A.A) - Maarif vekili Ha-

san Ali Yücel bugün Erzurumda.n şeb· 
rimize gelmiştir. 

' 

RUSYADA VAZIYET 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

su Harkofta Rus kuvvetlerinin iki pi· 
yadc tümenini mahvettiğini bildirmiştir. 
4000 Alman subay ve er öldürülmüştüt'. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 28 (AA) - Alınan orduları 

baş komutanlığı Sivastopolda iyi müda
faa edilmesine rağmen yeniden bir ta· 
kım yerlerin alındığını ve Alman, Ru• 
men kıtalarının 96 binden fazla mayn 
imha ettiğini bildirmİştir. 
FİN TEBLİGİ 
Helsinki, 28 (A.A) - Fin tebliği : 

trzerinae bulunduğum tepenin etra
f ıru saran geniş ova bana denizden fark
sız gibi görün<lü. Her yer yemyeşil bİ!' 
örtüye bürünmüş giıbi görünüyordu. Ni1 
nehrinin suladığı arazi üzerinde otsuz, 
çıplak hiç bir yer bulunmuyordu. Bu 
sonsuz yeşilliğin ortasında, gümüşten 
uzun bir şerit gibi duran mU.'barek Nil 
göz alabildiği yerlere kadar uzamnağa, 
yayılmağa devam ediyordu ve bazı nok
talarda Hurma ağaçlarının teşkil ettiği 
küçük ormanlar yükselmekte idi. 

* Salbaha kadar kanlı gözyaşları döke-
rek yüzümü seecdden hiç kaldırmadım. 
Akıttığım gözyaşlarından topraklann ijg.; 

tUnde adeta geniş bir yaşlık peyda ol
muştu ... 

, fıkraları işitiyorum. Bunlar kalblerimizi 
iftihar ve gurur ile dolduracak bir ma
hiyettedir. 

Para çokluğu kadar iş hacmini geniş
leten başka hangi vasıta vardır. Yurtta 
işler artmış, alış veriş fazlalaşmış, sanat 
işleri, sanat evleri o kadar çoğalmıştı, ki. 
"Şimdi.ki halde Mahrusai mezburede se
~aser, Şah Nik, Zer Baft (1) Bugün bile 
Istanbulda hu kadar tezglh olmadığına 
göre o zamanlarda bunların zaptı raptı 
kabil olam.ıyacağından imalatta •kuma.;;
lannın kılapdan ve ibrişiınlerinin safi 
etmeyip envaı hile ve hud'aya müba.şere!; 
ettikleri ecelden• 18 safer 972 (1561.) 
tarihli fermanında Süleyman Kanuni bu 
işe bir nihayet vermek emeliyle «Zikro
lunan te-Lg3hları sahiplerinden yarar ve 
mütemevvil ve itimat olunan üstadlar
dan yüz adet tezgfm mukarrer olup ba
kileri menolunsun emredip buyurdum 
ki .. > Diyerek 318 den yalnız yüz üstadın 
tezgahlarını ipka etmiştir. 

Buradaki üstad tftbiri ne kadar belis
dir! Bugünkü kanunda beş seneden aşa
ğı kıdemli bir sanatçıyı usta saymamak-

(2) Tanzimat ve sanayfüniz : Ordinat
yus pro.fesör Ömer Celal Sarç. 

(3) Hicri onuncu asırda İstanbul ha· 
yatı, Ahmet Refik: S . 108. F erman Nu
marası 10 .. 

Luki çevresinde topçu faaliyeti mutat
tan fazla o1muştw·. Kronştadda düşman 
bataryalarına karşı ateş açılmıştır. 

Ladoga gölünde sahil bataryalan ateş 

Benim durduğum tepede de beş on 
Hurma ağacı bulunuyordu. Bunlardan 
biri.sinin altına heylbemi bırakt~ boylu 
boyuna oraya uzandım... Yattığım yer
<len etrafıma bakmmağa devam ediyor
dum. Bana bu uzun yolculukta rehber
lik eden Nil nehrinin şark tarafından in
hiraf ederek daima garp istikametine 
mütemayil bir vaziyette uzanmakta ol
duğunu fark etmekte gecikme~ 
Şu halde nehir boyunca yürümesem 

bile ban cihetini takip ettiğim takdirde 
'yine er geç KAhire yolunu tutmağa mu
vaffak olmuş bulunacağım. Bu düşünce 
birden bire beni sevindirmişti.. 

Öyle ya! .. Nehir kıyıları bataklık ol
duğu için şimdiye kadar takip ettiğim 
bu yolda artık daha ziyade ilerliyemez.. 
dlın. Şu halde benim için Nil yakın1arın
dan uzaklaşmak mecburiyeti baş gös
termiş bulunuyordu. Eğer garp istika· 
metine doğru yürüyecek olursam yolu
mu şaşırmadan ilerleme~e muvaffak 
olacaktım. 

Hurma ağat:ının altında yeniden kar-

n FRIKA HARPLERi 
( Baştarah 1 inci Sahil ede) 

rnizi çeviren düşman zırhlı teşekkülleri 
esas gruplanmızla karşılaşmıştır. Zırhlı 
kuvvetlerimizden bazıları Mersa Matru
hun batısında düşman birliklerine taar-
ruz etmiştir. . 

Meydan muharebesi devam ediyor. 
Kahire, 28 (A.A) - Almanların 

~ütün kuvvetlerini sahilden cenuba 
doğ'ru kaydınnalan ihtimali vardır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 28 (A.A) - Alman orduları 

baş komutanlığı Mersa Matruhtaki mu
harebelerin mihver orduları lehine de
vam ettiğini bildir°""tir. 

ITALYAN TEBL!öl 
Roma, 28 (A.A) - halyan tebliği: 
Dün mihver kuvvetleri Mersa Mat

ruhun cenubundan 30 kilometre doğu
sunda sahile varmıştır. Düşmanın oto
mobil kolları münakala vasıtaları bom
balanmıştır. Hava muharebelerinde 5 
Ingiliz tayyaresi tahrip f' ,~ilmiştir. 3 tay
yaremiz dönmemişse ele mürettebattan 
birisi bir hücum botumuz tarafından 
kurtarılmıştır: 

ALMAN DİKKATi 
Berlin, 28 (AA) - D. N. B. nin 

askeri muharriri yazıyor: 
Berlin askeri mahfillerinin dikkati 

Mersa Matruh ile Mısıra nakledilmekte 
olan 9 uncu ve 1 O uncu İngiliz orduları
nın savaş kudretine çekilmiş bulunuyor. 

9 uncu ve 1 O uncu ordular. Suriye ve 
Fi listinden Mısıra süratle hareket etti
rilnıiş ve buralar adeta boş bırakılmış
tır. Fakat mareşal Rommel tarafından 
Tobn:ığun alınması ve sekizinci ordunun 
v:. zıyeti üzerine bu suretle hareket et
mek mecburi olmuştur. f ngiliz orduları
nın bu harekatının bu kadar şuyu bul
muş olm'lsı Berlinde dikkati çekiyor. 

Tmha edilen sekizinci ordu, 9 ve 10 

Allah benim dualanmı galiba kabul 
etmiş olacak ki ortalık ağarnıağa ve ge
cenin karanlıkları bozulmağa yüz tuttu
ğu strada gönlümde büyük bir ferahlık 
peyda oldu .. O dakika da ruhumu tazip 
eden vicdan azaplarından tamamiyle 
kurtulduğumu sezmeğe başlamıştım. 

Bütün hüviyetime yayılan derin bir 
ruh süktineti arasında gözlerimi yum
dum ve çok tatlı, derin bir uykuya da
lıp kalmışım ... 

İşte cenabıhakkın duamı kabul ettiği
ne en kat'i delil bu idi ki bir aralık bazı 
gürültüler duyarak uyandım. .. 
Bulunduğum tepenin altına bir kaç 

atlıdan mürekkep bir süvari müfrezesi 
uğramış bulunuyordu ... 

Hayvanların ayak gürültülni ve kiş
neme sesleri beni uyandırm.ı.şb. Eveti 
bunların memlük atlıları o:aıığunu zan
nettiğim için fena halde korktum. Hur~ 
ma ağacının arkasına sinerek hiç se
simi çıkarmadım ... 

- BtTME O j -

11BYA HARBi VE BiZ 
'fbsta.,.afı 1 inci Sahifede) 

mından Almanl.ıu- Akdenize hakim ol
mak ve bu suretle Türkiyeyi Akdenizde 
tecrit etmek ve Kafkasyaya yol açmak 
istiyorlar. Eğer düıman Mısır ve Libya
ya taarnn ederse, bu emellerine erişe
miyecektir. Çörçilin Mısll' hakkındaki 

ümit verici itimadı., Libyada muvaffak 
olacağımız ümid ini vermiştir. 

LIBYA, iKINCl CEPHE 
Libyanm ikinci b ir cephe olduğu ar

tık an1aşılm1§tır. 
Harbin daha sağlam sevk ve idaresi 

için başvekil müdafaa nazırlığından çe
kilmelidir '? Çünkü hem başvekillik, 
hem de müdafaa nazırlığı bir insanın 
tahammülü üstündedir . 

ÇöRÇiL BiR SEMBOLDOR 
Sundey Kronik] gazetesi de Tobru

ğun kayıbL Singapurun kayıbından ağır 
geldiğini, fakat Çörçilin hürriyet istiyen 
milletler savaşının bir sembolü olduğu
nu ve Çörçilden daha münasip başvekil 
bulunamıyacağını yazmıştır. 

uncu İngiliz ordularına nisbetle çok ku-v
vetli elverişli durumda, iyi seçilmiş ve 
muharebeye alışmış askerlerden mü
rekkeptir. 9 uncu ve 1 O uncu orduların 
8 inci ordu ile mukayesesi. başhyacak 
muharebelerle anlaşılacak ve bu ordu
ların savaş kudreti meydana çıkacaktır. 

Berline göre Mersa Matruh müstah
kem bir mevkidir. Haftalardanberi harp 
etmiş ve hala da harp etmekte bulunan 
Alman ordusuna karşı İngilizlerin yeni 
ordularının koyabilip, koyamıyacak]an 
suali sorulmaktadır. 

IKi iTALYAN GENERALi öLDO 
Roma, 28 (A.A) - Geçen cuma gü

nü Libyadaki muharebelerde iki İtalyan 
generali ölmüştür. Bunlar kolordu ku
mandanı Baldosaro ile PHsendrodur. 

Hayat Yolun~a 
••••••••••••• 

Muvaffakıyetin sırrı ça
lışmak ve sebattır 

açarak düşman gemileri boınbardıman 
edilmiş ve bir düşman gemisi batırıl
mıştır. Onega gölünde de bir malzeme 
gemisi tahrip edilmiştir . 

İki düşman tayyaresi düşürülmüş, bi· 
risi de üssüne dönemiyecek derecede 
hasara uğratıl~tır. 

tzM!R YERLİ ASKERLlK ŞUBESİ 
BAŞKANLiôINDAN: 
Motörlü ve motörsüz bilumum deniz 

Fakat unutmamalı ki bütün muvaffa
kıyetlerirniz henilz bir cvait> demektir. 
tleri gitmenin, mükemmelleşmenin en 
birinci şartı hiç bir zaman mevcut ile, 
elde e<lilmiş ile memnun olmıyarak daha 
iyisini ve daha yükseğini aramaktır. 
Durmadan çalışmak lüzumu bundan ile
riye geliyor. Çünkü uçaklar yeni oldu
ğu gibi askeri havacılık ta yenidir. Av
rupa milletleri bu hüneri havalarda çar
pışa çarpışa elde ediyorlar ve her gün 
yeni tecrübelerle bilgilerini arttırıyor
lar. Bu terakkileri adım adım takip et
mek ve daima daha yeniyi, en yeniyi öğ
renmek ve benimsemek için uyanık bu
lunmak icap eder. · 

--------- - - "'""" nakil vasıtalarının sayım müddeti 
Delıônın !Jile 'Y'!~nız çalış malıtan ue sebatta~ iba- ııı!:~{!~2 Cumartesi gününe kadar uza-

ret Ofduguna SO)'liyenJe .. VGffdıre. Çalışmalı lftSa• ' Bu müddet zarfında n~~ v~ıtal~ını 
ftl here ntUVGffafıi-uete götü,.en lliric:iJı "Of d a r yazdırmıya~ar M. M. Mukellefiyetı .ka· Uçakları yalnız bir savaş silahı zan

netmek havacıhğı dar bir zaviyeden gör
mek olur. Yarınki sulh devresinin en 
birinci nakil vasıtası artık uçaklar ola
caktır. Belki yarım asra kalmadan, bu
günkü bisikletlerin yerini uçaklar tuta
caktır. Daha şimdiden İngiliz teknikçi
leri sabah kahvealtısını Londrada yiye
cek vatandaşların akşam üzeri Avustral
yada veya uzak doğuda yatabilecekleri
ni düşünüyorlar. 

"' "' nunu yolu ile cezalandırılacakları illin 
Sağlam bir vücut, kuvvetli bir muha- dir. Fevkalade fena tesadüfler müstesna olunur. 

keme, intizanılı çalışna terbiyesi ve ira- olarak bir insan çalışmasına ve gayretine 
de kuvveti olmaksızın hayat yolunda göre yaşar. 
yürümek zor olduğu kadar ıstıraplıdır. Mesaisini iyi istimal ettiği zaman mü- KISACA 

Senelerin içine şa~rmadan muvaffa... kMatını elde ederek bahtiyar olur. 
kı tl ·ı li •• - •••• ye e ı er ·yebilmek için doğru, cesur, Çalışmayan insan istediği kadar zeki 
çalışkan, nazik ve neşeli olmağı itiyad olsun, hiç bir muvaffakıyet elde edemez. BAY AH İLE MADAM ... 
edinmek lazundır. Çalışan insan işlemek suretiyle zeka-

Havacılığa memleketimizde büyük bir 
istikıbal açıklır. Münakale vasıtaları az, 
genişliği çok olan memleketler için uçak
lar, en uygun bir hal çaresi sayılır. Bu
gün yakmağa ve yıkmağa yaradığım 
gördüğümüz uçaklar yarın bir çok genç 
için bir meslek temin edecekler ve aile
leri besliyecek1erdir. Bugün havacılığa 
heves eden bir genç kendisine emin bir 
istikbal hazırlamaktadır. 

HOSEYIN CAHıT YALÇIN 
--- ONWllN--

Muallim san'atkar· 
lar gitti -·-Bir kaç günden beri şehrimizde bu-

lunmakta olan İstanbul Konservatuvarı 
muallimlerinden sanatkar kemani Sadi 
Işılay ile kanu.nl Artaki Candan bu sa
bah Bandırma tarikiyle tstanbula git
mişlerdir. 

--- o- --

Bir filim diyor ki: «İnsan tabiatın en sını, sebat ve cesaretini de çoğaltır, par
acız fidanıdır.> Evet insan acızdır, fakat latır. 
hangi büyüklüğü elde etmemiştir? Büyük muvaffakıyetler elde etmiş in-

Dağları delmiş, denizlerde yol açmış sanlar ancak çalışmaları ve gayretleri 
göklerde bir kuş gibi uçmuş, denizlerin sayesinde bunu temin etm~leı·dir. 
deriliğini, semanın namütenahiliğini Meşhur İngiliz Gramerini yazan Go-
ölçmüştür. Onun kafası havanın ihtiza- bet kitabından bahsederek diyor ki: 
zından, sudan, kömürden medeniyete ne c - Grameri on iki su (bizim para ile 
kolaylıklar ne vasıtalar elde etmemiş- bir su beş para) ücret mukabilinde as-
tir. kerlik ederken öğrendim. 

Bunlar ne ile vücuda gelmiştir? Yatağımın kenarına oturur okur-
!nsan dehası ile, çalışmakla, sebatla, dum. 

irade ile.. Çantam, kütüphanem, dizlerimin Us. 
Demek, tabiatın acız fidanı olan insan tilne koyduğum ufak bir tahta parçaS\ 

çalışırsa her şeye kadirdir. Elverir ki da masamdı. 
çalışmanın yollanru bilsin. Bu uğraştığım şey hayatımın bir sene-

İyi düşünmek; acele etmeksizin çal~ sini tüketti. 
mak, nefse itimad etmek, sebatla, canlı, Mum ve yahut yakacak yağ almak için 
kuvvetli olarak çalışmak, işte terakkinin param yoktu. Kış geceleri ocak başına 
başlıca sırrı budur. oturup ocağın ziyasından istifade etmek 

Tabiat insana çalışma emrini doğduğu bahtiyarlığına nail olamazdım. 
dakikadan itibaren verm~ bulunuyor. Çünkü nöbet her vakit bana düşmez-

Dünyaya geldiğimiz anda ellerimiz ve di. Kalem ve kağıt, mürekkep almak için 
ayaklarımız harekete başlıyor. Bu hare- sarfedeceğim. para benim en büyük ser
ket pelte gibi yumuşak olan adelelere vetimdi. 
kuvvet verirken dudaklarımızın çalış- Yiyecek için sarfettiğim paradan haf
masiyle de gıdamızı alıyoruz, meme emi- ta sonunda yanıma kalan para dört su 

Celal Pulman yoruz. idi. 
Büyük bir alim «dehanın çalışmaktan, Hiç unutaınıyacağım bir hatırayı si-

---* sebattan ibaret olduğunu:. söylemiştir. ze anlatayım: 
!zmire avdet ettiğini haber verdiği- Çalışmak yalnız maddi muvaffakıyet- Bir Cuma günü lbütün mesarif çıktık-

miz şehrimizin çok tanınmış ve sevilmiş le neticelenmez. ruhi ve vücudu da tan sonra ertesi gilnü bir balık almak 
hususi pul müşaviri B. Celfil Pulman · inkişaf ettirir. için cebimde yalnız ihir su kalmıştı. 
mesaisine Büyük Kardiçalı hanında 58 Adelelerimizin hareketi canlılığı, vü- Gece açlıktan yan ölii bir halde soyu-
numarada tekrar başlamıştır. cudun sıhatini, kafanın süktinla, huzur- nurken kıymettar paramı kaybettiğimi 

İzmir muhitine kendisini çok sevdir- la, 'bilerek ça)ışması da kalbin istiraha- anladım. 
miş olan bu kıymetli arkadaşımızı tekrar tini temin eder. Başımı sefil, perişan yorganımın içi-
aramızda görmekle büyük bir memnu- Meşhur Çiçeron bakınız ne diyor: ne saklıyarak çocuklar gibi ağladım. 
niyet duyar kendisine muvaHakıyetle.r «Muvaffak olmak için cesaret, daima Burada şunu tekrarlamak isterim: 
dileriz. cesaret; sebat ve daima sebat lazınıdın Ben lbu derecede müşkülat içinde va.zi-

Tem bel, işsiz insanlar sefalete, feHlke- femi ve çalışmamı iyi neticeye ulaştır----o---
Elınıelı lıartı ıeuziatı.. 
Temmuz - Ağustos aylarına c:it ek

mek kartı tevziatı yeniden bazı semtler
de sona erıni!)tir. Dün akşam da Mithat 
paşa mahallesi, İnönü cad<lesi 1 ind 
Dağıtma birliği azası tevziatı bitinniştir. 

te, ıstıraba, fenalığa mahk(imdur. d.ım, muvaffak oldum.'> * · Acaba dünyada hal).gi genç vardır ki 
c:Vakit altındın demişler. Ne güzel vazifesini iyi ifa edemediğinden dolayı 

hakikat değil mi? Geçen günler, haf ta- mağdur olsun? 
lar ve seneler asla avdet etmez, bunlar Hayat yolunda her nereye baksanız 
altın gibidir, zamanınızı israf etmeyiniz. çalışmanın müka.fatiyle karşılaşırsınız. 

Hayatta muvaffakıyet kendi elimizde- Bir kitabıa yapraklarını kanştırnız; 

Eczacı Kemal K. Ak~ 

Türk inkılabı Türkiyede· kadına ba
yan sıfatını verdi. Evvelce kadına dini 
mahiyette hatun, içtimaiyatta da hanım 
derdik. Hanımda Meta erkekten saklan-
ma manasını duyarız. 
Şimdi tramvay ve vapur gibi umuınt 

yerlerde Türkçesi bozuk bazı kaclınlara 
madam, iyi Türkçe konuşanlara da ba
yan diyenler oluyor. Bu, eski usul du
yuşun bir ülfeti, daha doğrusu gafleti
dir. Türkiyede kim olursa olsun her ka· 
dm bayan, her erkek baydır. Almanya
da cFırav. Fransada «Madam>, Yuna-
nistanda «Kokonaıı~ İtalyada «Sinyori
naıı, Arabistanda uSitıı, Türk.iyede Ba· 
yandır. Meselil. seyahate çıkan bir A l
ınan ailesi Fransada fravlığını kaybeder, 
her kes ona madam der; İngütereye gi
den Alman kadını Mis olur; Tiirkiyeye 
~elince bu kadın neden madam olsun? 
Mükemmelen bayandır. Türkçe.si bozuk 
olsun veya hiç Türkçe bilmemiı bulun· 
sun Türkiyede her erkeğe bay, her kadı
na bayan diye hitap etmelidir. Bu, inkı
H\bımızın emridir .. 

onun içinde senelerin, ayların boş geç
mediğini görürsünüz. 

Medeniyet namına kurulup verilen 
her şey, her tek&mül, her refah ve ko
laylık insan çalışmasının eseridir. 

* Genç Türkiyenin zeki ve asil evlatları. 
Kadın, erkek tek varlık halinde dünya 
yüzündeki mevcudiyetimizi korumak, 
yükseltmek için çalışmağa, çok ça1ışma
ğa mecburuz. 

Her sahada metin, kuvvetli, m ücade
leye haztr bulunmalıyız. 

Çalışmak, sebat parolamız olmalıd1;1:; 
ümitsizlik insanı helake ve tenbellıge 

götüren bir yoldur. Sakın bu yola sap
mıyalım, bizim varlığımız ümitle dolu 
olmanın en büyük delilidir. 

Cevriye i. V • 
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~~·---a•-•-•---u---•---•--ı--•---·---·-----·~--•.-<•--M•---u-_,,u_...,, __ , _ _...u _____ , ___ , __ , __ , ___ , ___ , _____ , __ ~••~ RUSYA VE OÜŞMANLARI ı~~..,.~~, 
(Baştaraİ. 1 inci Sahifede) B Çoc~~:,,a~kl~~~!teh~• h~•-§ IZCE 

OCRErEN DERSLER 
..;•-·-·- .. -e-a---·---·---rr-.ı-ıı--• -:cı--~ 

den fazla büyültülmüştür. Bu hususta 8 talarını her gün saat 1 O dan bırel 
şimdiye kadar tam bir ölçü bulunama- ~ kadar kabul eder. 
mıştır ve bundan sonra da bulunamıya- N Adres - Muayenehane 84 7 inci 
caktır. Rusların malzeme ve iptidai R (Beyler) sokak No. 2 1 
madde kaynakları itibariyle fazla bir ~ Telefon: 3921 S 
kuvvet sahibi görülmesi ek!, hakikati ol- B Ev telefon: 3990 1 - 13 ~ 

YE!'MİŞ BİRİNCİ DERS ... 
duğundan fazla görmek demektir. Haki- ~...CıO""..r~..r..coır..r.o-~..r...ccca< 

katcn Rusların insan kaynakları ve ih· o:co:ıA~~Ce=cılccı=e~..r.o=Saı:xoıet""'ıQO!lıCGk=o'"...cıE~v~..oıı tiyatları dehşet verecek derecede değil- S , 
DA VID COPPERFIELD dir. Ruslar, geniş kaynaklarından mese- 8 

la Mihver devletlerin de olduğu kadar S S 
istifade edememişlerdir Rusya, her za.- S Altay mahallesinin Leblebici soka- S DAVID W AS BADLY PAID AND UNHAPPY 

David Parasız ve bedbahttı .. 
man müttefiklerinin geniş ölçüde silah sğında kfün iki oda, iki hayat, bir 
ve malzeme yardımına muhtaçtır. Neti- 3mutbah ve içinde suyu ve biraz da 
cede Rusya ne olursa olsun bu harpten S bahçesi olan bir ev acele sablıkbr .. 
mağlup durumda çıkacaktır.> §Taliplerin gazetemiz mürettiplerin-

He ran away and went to an aunt of his who Was named miss Betsy Trotwood 
O kaçtı ve Miss Betsy Trotwood adlı teyzesinin yanına gitti .. 
She took care of the boy and sent hiın io a school where he was properly 
educated. 
O çocuğa itina etti ve onu güzel tahsi~ gördüğü mektebe gönderdi .. 
Finally David married and lived happily and prosperously ever afterwards. 
Nihayet David evlendi ve bundan sonra mesut yaşadı .. 

83 den 7:!~~~~r:=~~~fc~tları .. ----o--- ~.o-~ 

ALMANYA VE ARJANTiN 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 1ZM1R BELED1YFS1NDEN: 

A CRITICISM OF THE NOVEL - Bu hikayenin bir tenkidi .. Mil IVERE KARŞI NOMA YlŞLER l - İsmet Kaptan mahallesi 1374 neti 
sokakta 23 ncü adanın 233 metre mu-

Boynes Ayires, 28 (A.A) - Cu- rabbaındaki 8 ve 9 sayılı arsalarının sa
martesi günü Arjantinde mihver aleyhi· tışı, yazı işleri müdürlüğündeki şarln.a
ne şiddetli nümayişler olmuş, halk !tal- mesi veçhile kapalı zarflı arttırmaya ko
yan vapur kumpanyası binası ile bir 

Dickens is good at describing both very comic scenes and very sad ones. 
Dickens gülünç ve çok hazin sahneleri.n tasvirinde çok iyidir. 
This is seen in the comic descriptions nf miss Betsy Trotwood and Mr. Micaw· 
ber· And in the yragic scene of the de~th of David's Mother. 
Bu;' Miss Betsy Trotwood ve Mr. Micawber'in komik tasvirlerinde ve Davidin 
annesinin ölümtinün facia sahnesinde g;._;rülmüştür .. 

ltalyan bankasının camlarını kırmışlar• nulm~tur. Muhammen bedeli 6831 lira 
muvakkat teminatı 512 lira 35 kuruş 

dır. olup ihalesi 6/7 /942 Pazartesi günü saat 
The description of David's childhood is excellent -uıııı1111111111111ıımııı11111111111nı111mımnının~_11 ld6,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 

R d ahilinde hazırlanmış teklif mektuplan David'in çocukluk hayatının tasviri mükemmeldir. 
The Author liked to describe amusing cbaracters. ~Ankara a yosu § ~1e günü azmm saat 15,30 a kadar en-
Müellif eğlenceli rollerin tasvirini sevmiştir .. 
In this book, we have the strong - minded eccentric kind - hearted Betsy Trot.
wood, the faithful Pegotty (David's Nurs~), and th~ foolish Mr. Micawber who 
is always in debt. 

= _ - cumen riyasetine verilir. 

~ BUGONKO NEŞRiYAT ~yıl~ ;ı:;i:ı2~~~ ı:~e~o~3~e~ 
ı1111ımı111ı111111111il1111111111il1111111111111111111111111 m urahbaında ki 5 sayılı arsasının satışı, 

Bu kitapta, biz sağlam kafalı, eksantrik, ve müşfik kalpli Betsy Trotwood'u, sa
dık Pegotty (Davidin mürebbisi) yi ve daima borç içinde olan deli Mr. Micaw-

7 .30 Program ve memleket saat ayarı, yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 veçhile kapalı zarflı arttırmaya konul
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa- m~tur. Muhammen bedeli 5125 lira 
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati. 12.30 muvakkat teminatı 384 lira 40 kuruş 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 olup ihalesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 
Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans haber- lB,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 

beri görüyoruz.. , 
In this and other novels Dickens gave a very good picture of life in England i.n 
his time. 
Bu ve diğer romanlarında Dickens zamanına ait İngilteredeki hayatın çok gü · dahilinde hazı.rlanmış teklif mektuplan 

leri 13.30 Müzik : Karışık makamlardan ihale günü saat 15,30 da encümen riya
şarkılar 18.00 Program ve memleket sa- setine verilir. 

zel bir resmini vermiştir. 
David Copperfield is Considered to be the Best of his novels. 
David Copperfield romanlarının en gilzeli sayılmaktadır. at ayarı 18.03 Müzi : Radyo dans orkes- 3 - Darülacezenin senelik 6480 kilo 

trası 18.50 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 tutarındaki tek tip ekmeğinin sa.tın alın
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri ması yazı işleri müdürlüğündeki şartna-
19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : mesi veçhile bir ay müddetle pazarlığa 
Rast makamı 20.15 Radyo gazetesi 20.45 !bırakılmıştır. Muhammen bedeli 1079 
Müzik : Bir marş öğreniyoruz .. Denizci- lira 57 kur~ muvakkat teminatı 80 lira 
ler marşı 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü- 97 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
zik : Şarkı ve türküler 21.30 Konuşma evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
(Posta kutusu .. ) 21.45 Müzik : Radyo riyle 6/7/942 dahil tarihinden 20/7/942 
senfoni orkestrası 22.30 Memleket saat tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çar
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 şamba ve Cuma günleri encümene mü-

It is a good Exa.mple of his power to gi\Te vivid description. 
Bu onun canlı tasvirler yapmaktak kudretine iyi bir misaldir. 

YAKALANAN CASUSLAR 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

larm hepsi de Amerikada evvelce bu
lunmuş kimselerdir. 

BiR YIL YETECEK MOH1MMA T 
Ajanların yanında baltalama te

şebbüslerinde kullanılmak üzere kendi
lerine 2 yıl yetecek kadar infılak mad
deleri, fitiller, kömür parçalan şeklinde 
saatli bombalar da vardır. 

CASUSLARIN SöYLEDiKLERi 
Yapılan aoruıturmalarda ajanlar tah· 

l'ibine memur edildikleri harp malzeme• 
ai fabrikalarının, au yollarının, demir 
yollarının ve bazı köprülerin ad1arını 
eöylemişlerdir. 

BALTALAMA OKULUNDA 
TAUM GöRMOŞLER 
Araştırma bürosu şefi Hoverin SÖY• 

lediğine göre bu janlar berlindeki bal
talama okulunda mükenunel bir taliin 
aömüşlerdir. 

NELER YAPACAKLARDI ? 
Nevyork, 28 (A.A) - Amen"ka kı

yılanna çıkarılan sekiz yabancı hakkın
da federal tahkikat bürosu şefi Hover 
fU maHimatı vermiştir: 

« - Bu ajanlar Amerikanın büyük 
şehirlerinde istasyonlara büyük mağa
zalara bombalar yerleştirecekler ve bu 
infılaklarla hal!k arasında panik husule 
getirecekler, maneviyatı sarsrnağa çalı
şacaklardı. Bir çok mühim tesisler, köp
ıüler havaya atılacak idi ve bunlar ara
sında Niyagara şelalesinden faydalanan 
büyük elektrik santrah da vardır. 
KURŞUNA DtZILECEKLER Mt~ 
Eğer bunların Alman ordus~ı:a m~n

sup oldukları tesbit edilirse, sı~~ elbıse 
giymiş casus suçiyfo kurşuna dızilmeleri 
muhtemeldir.> 

--~--~------~ YENi HAVA HOCUMLARI 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

DİÔER İNGİLİZ HÜCUMLARI 
Berlin, 28 (A.A) - Spitfayerlerin hi

mayesinde bir çok İngiliz bomba uçak
ları 26 haziranda öğleden sonra Havra 
hücum etmiştir. 

Yüksek bir irtifada vukua gelen hava 
muharebelerinde altı Spitfayer düşürül-
müştür. 

---o---
Yalnız llaıına OJıya· 
naslarda seyahat .. 

Buenos Ayrcs, 28 (A.A) - On metre 
uzunluğunda bir yatla yalnız baŞına se
yahat eden maruf sporcu .Jito ~on 
bugün yine yalnız başına Kap yoliyle 
Yeni Zelandaya doğru yola çıkmıştır. 

AKDEN'İZDE 
Haua harelıetleri 
Roma, 28 (A.A) - İtalyan teb?ğf: 

Sicilya boğazında bir hastahane geı:nıınız 
7 düşman uçağının taarruzuna uğranıl§
tır. 

Torpil tayyarelerimiz 5000 tonluk bir 
gemiyi isabetlerle hasara uğratmıştır. 

YAKAR • AKJr . 
Vapurunda ~angın .• 

ıo-..r~~ccıcc:ıocıc:ıac 

Hususi Pul miifaulri 
CELAL PULMAN 

Büyük Kardiçalı han No. 58 
TELEFON : 3184 ' 

Damga kanunu muanıelatiyle işti· R. 
gal ve istişare kabul eder. H 
ıcccoaaaacaaOOCODcc:ı=~.o-~S 22.50 Yarınki program ve kapanış. racaatlan. 

4 - Darülacereye senelik 8-00 kilo da
na eti satın alınması, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mu-

İstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli ilk teminatı 

17500,-

30.000.-

1312.50 Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiya
cı için alınacak 50.000 kilo süt 

2250.00 Darülaceze müessesesinin yllık ihtiya-
cı için alınacak 20.000 kilo kızıl kara
man eti. 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı mevadı gıdaiye 
satın alınmak üzere ayn ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri zabıt muamela.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 
6/ 7 /942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım ge
len diğer vesikalariyle 2490 nolu kanununun tarifatı çevresinde hazırlayacakla
rı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daiın1 encümene vermeleri 
lazımdır. 20 24 29 3 3447 (1554) 

Aydın C. MüddeiumumlJljinden : 
1 - Aydın ceza evinin 3 Temmuz 942 tarihinden Mayıs 943 sonuna ka

dar 11 aylık ekmek ihtiyacı e.ksiltmiye konulmug olup şartnamesinde muhar~ 
rer evsafta beheri 600 gramlık günde azami 350 ekmek hesabiyle tutannm 
hali hazlr rayice nazaran tahmin bedeli 9900 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak ve ihale 3 Temmuz 942 cu• 
ma günü saat 16 da Aydın C. M. U. liğinde müteşeılckil komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Aydın ceza evi müdürlüğünden bedelsiz olarak alınahi· 
lir. 

4 - Taliplilerin 742 lira elli kuruştan ibaret muvakkat teminat makbuz
lariyle bu kabil teahhütlerine girebileceklerine dair ticaret odasından ala
cakları vesikaların ve teklif mektuplarını yukarıda yazılı günde en geç saat 
14 de kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri lazım olduğu gibi postada 
vuku bulacak teahhütlerden mesuliyet kabul edilmiyeceğ;i. 

5 - Ekmek bedeli müteahhide ödenirken kanuni vergiler harç ve res.im· 
ler ilaveten müteahhide tediye edilecektir. 20 23 26 29 3476 (1559) 

-

270400 : 

270423 : 

270462 : 

ODEON 
Lüks PJaklar 

-
SENA R'ın 

Okumuş olduğu en seçme eserler : 

LEYLA BİR OZGECANDIR 
AŞK YOLUNDA BAtRI YAN'IK 

Leyla ile Mecnun filminden 

Beste : Sadettin Kaynak 

YAD ELLER 
ÇOBAN KJZI 

• Kahveci Güzeli Filminden 

- ,, • 
Beste : Sadettin Kaynak 

YOLCULUK VAR 
YOLCULUK VAR 

• Harunurreşit Filminden .. 

• ,, ,, • 
Beste : Sadettin Kaynak 

hammen bedeli 600 lira muvakkat temi
natı 45 liradır. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle 6/7 /942 dahil tarihinden 
20/7 /942 tarihine kadar haftanın Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri encü
mene müracaatları. 

5 - Darülacezenin senelik 18 kalem 
muhtelif erzakının satın alınmasJ, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç.. 
hile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Muhammen bedeli 1517 lira 50 
kuruş muvakkat teminatı 113 lira 82 ku
ruştur. Talijlerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak mak.buzlariyle 
6/7/942 dahil tarihinden 20/7/942 tari
hine kadar haftanın Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

6 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstahdemleriyle fukaraya verilecek re
çeteler üzerinden (Basmahane mıntaka
sı dahilinde zuhur edecek hastalara) il~ç 
satın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçlıile açık eksil1me
Ye konulmuştur. Muhammen bedeli 1500 
lira muvakkat teminatı 112 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel iş bankasına yatırarak makbuzlariy
le ihale tarihi olan 6/7 /942 Pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatlan 

7 - 942 yılı için belediye memur ve 
müstabdemleriyle fukaraya verilecek re
çeteler üzerinden (Tepecik m.ıntakasın
da zuhur edecek hastalara) ilaç satın 
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 500 lira 
muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 6/7/942 pazartesi günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

21, 25, 29, 4 3521 (1568) 

* 1 - Altınordu mahallesi 972 nci so-
kakta yeniden kanalizasyon yaptırılması, 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 907 lira 27 kuruş 
muvakkat teminatı 68 lira 05 kuruştur 
Taliplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 10/7 /942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

24, 29, 3, 8 3585 (1597) 

* - Behçet Uz Çocuk Hastahanesinin 
elektrik, sinyal, zil, dahili telefon ve 
kuvvei muharrike, anten ve siperi saika 
tesisatı makine ve elektrik mühendisli
ğindeki keşif ve şartnamesi veçbile ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke-

= şif bedeli 12090 lira 81 kuruş muvakkat 
• Harunurreşit Filminden.. teminatı 906 lira 81 kuruştur. 

270463 : 
• il • • 

Riyo De Janeiro, 28 (AA) - 5000 
ton yakar akıt getiren bir vapurda, ya· 
kıtlar bolşaltıldıktan sonra yangın çık· 
mıştı~·. Hasar azdır. ' 1 

BAYRAM GECESİ 
YURr riJRKÜSÜ 

Beste : Sadettin Kaynak 

thalesi 6/7/942 Pazartesi günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azAm1 saat 15,30 za kadar en
cümen riyasetine verilir. 
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§ ~lLIHLI ~ 
1 Kurşunlu ı hcuları ~ 1 Salihli Kurşunlu kaplıcaları açıl- §

8 § mıştır. Müzmin romatizma, siyatik Ss 
§ ağrılarından, kadın ve cilt hastalık- S 

I
s }arından muztarip olanlara son de- 8 

rece şifalıdır. S 
Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- § 

§ su mevcuttur. İaşe hususunda müş- § 
8 külat çekilmez. 1 - 15 (1575) § 
S:c.:.-J".....ccrA'"~cc;ccc-.S 

270464 : 
Enginde Yavaş yal1Clf • Harunurreşit filminden 

Derman Keir eJ;lemez .. Harunurreşit filminden 
Beste : Sadettin Kaynak 

21, 25, 29, 4 (1564) 
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s recrülleli Ebe 
Fasıl Heyeti : Okuyanlar § S • p k } 

MVZEYYEN' SEN'AR, SALAHEr'J'iH PIHAR, 1 enıye e e 
MUZAFFER GÜLER, HECA!'i rOKYAY.. § istanbuı tıp fakültesine bağlı kabile 

270468 : 

§ şubesinden diplomalı 
Hüzam Şarkı • AÇMAM AÇAMAM § Hastalarıru Karşıyaka Fahrettinpa

b şa (Yalı caddesi) No. 306 da kabul 
Hüzam Şarkı - KÜŞADE r ALİİM s eder. 
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SAHIF'E 3 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe F ahrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşünür 

Memleket sanayünde büyük bir eser olan fabrikamız, her türü modem 
teknikle tekBmül ederek büyük ihtiyaçlara cevap ,·ermeğe başlamıştır_ 

SiPARiŞ KABliL EDiLiR 
Lamba. ı..a.mba şişesi, Sürahi, Kavanoz Çay ve Su bardağı ve bili'ımum 
züccaciye ... ADRES : İzmir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 373% .. 

İzmir Defterdarlığından: 
Satış 

No. 
Muhammen B. 

403 Göztepe travmay cad. 835 ada 7 parsel 252 M. M. 
930 tajlı barakalı arsanın nısıf hazine hissesi 

404 ikinci karantina M. Fethiye sokak 764 ada 1 O parsel 
241 M. M. 5 eski No.lu arsa 

405 ikinci karantina M. Fethiye so. 764 ada 9 parsel 256,50 
M. M. 3 eski No.lu arsa 

406 Güzelyalı Şeref sokak 874 ada 33 parsel 294 M. M. 
N o. suz arsanın· 72 O hisaede 2 1 O hazine hissesi 

407 2 inci karantina M. Veysel sokak 1745 ada 6 parsel 
131 ,25 M. M. numaras12 arsa 

406 2 inci karantina M. Veysel sokak 1 7 45 ada 5 parsel 
135,75 M. M. 65 eski No.lu arsa 

409 ikinci karantina M. Bülbül sokak 17 45 ada 1 3 parsel 
95 M. M. 16 tajlı ana 

41 O Karşıyaka aJaybey 1662 inci meydan sokak 16 ada 45 
parsel 788,50 M. M. 33 tajlı hane arsası 

.411 Karıııyaka Alaybey 1699 uncu Nadir sokak 45 ada 2 
panel 396,50 M. M. 6 tajlı arsa 

412 Kartlyaka alaybey 1 6 7 5 inci Mithatpaşa cad. 2 3 ada 
7 parsel 98,50 M. M. 86 tajlı area 

413 Karşıyaka alayıbey 1694 üncü Sezai aokak 45 ada 34 
parsel 1 2 3 M. M. 3 tajlı arsa 

4 1 4 Karııyaka Bostanlı 1 79 4 üncü mektep sokak 1 34 7 
ada 4 parse1 292 M. M. 11 tajL arsa 

415 Buca a~ğı M. Tahir ağa sokak 182 M. M. 16 kapa, 
12 tajlı ev 

416 Buca yukarı M. Zafer caddesi 22,SO M. M. 7 kapı, 

Lira K. 

755 00 

50 00 

52 00 

43 00 

26 00 

27 00 

19 00 

350 00 

500 00 

150 00 

125 00 

120 00 

400 00 

7 tajlı dükkan 250 00 
4 1 7 Buca yukarı M. istasy~n sokak 20 M. M. 14 K. 

1 O tajlı dükkan 250 00 
418 Buca yukarı M. Sulh sokak 59,50 M. M. 30 K. 16 

tajlı dükkan 180 00 
419 Karşıyaka Donanmacı Kemalpaşa cad. 62 ada 23 

parsel 108,50 M. M. 23 tajlı hane 2000 00 
Yukarıda evsafı yazılı 17 parça emvalin peşin para ile mülkiyetleri 

24/6/942 tarihinden itibaren 15 gün °müddetle arttımaya konuhnuıtur. 
9 /7 /942 tarihine mWıadif perşembe günü saat 14 te ihaleleri ayn ayn yapı
lacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müza
yede haşlamadan evvel yatırarak yevmi mezkurde Milli Emlak müdürlüğün-
de müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 3584 ( 1653) 

T. C. Ziraat Bankası 
KUPuJıq tCll'ifll : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk liraa.. 
Şube ve ajan adecll ~ 262 

Ziraf ve ticart her nevi O.Oka muameleleri 

PARA BbliKTiRENLERE 28.800 r.IRA 
tKRAMttE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50} 
liruı bulımanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdald plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır = 

' l\det LOOO Liralık 4.000 Un 
' • 500 • 2.000 • 
t • 250 • LOOO • '° • 100 • &.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • fO • f.800 • 
160 • 20 • 9.200 • 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan •ğı dOşnl
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fa.ilaslyle verilecektir. 

.(Kur'alar senede 4 deta, 11 ~aziran 11 Ey lal, 11 Birinci.kanun 11 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.), 

T. iş Bankası 
Küçülı tasarruf llesaplaf'ı 1942 iJıpamiye planı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapıhr-

J 9 9 2 iKRAM.tYELER.t-
ı adet 2000 Liralık - 2000 - Lira 
3 adet 1000 Liralık - 3000 - Lira 
2 adet 750 Liralık - 1500 - Lira 
3 adet 500 Liralık - 1500 - Lira 

10 adet 250 Liralık - 2500 - Lira 
40 adet 100 Liralık - 4000 - Lira 

50 adet 50 Liralık - 2500 - Lira 
200 adet 25 Liralık - 5000 - Lira 
200 adet 10 Liralık - 2000 - Lira 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

l Z M l R 
Merkezi : BEKLl.N 

bank 
ŞU B ESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Ra11llsmarfı 
l'ürkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIB 

Mısırda şubeleri : KAHiRE VE ISK.ENDEBIYE 
Her türlü banka muamelibnı ifa ve kabu1 eder. 

• 
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29 Haziran Pazarte~J 
BiRHAKiKAr ŞILIDE PAD~SELER ALINAN YENi DERSLER YAHUDiLERi TAZYiK 
••••• •• •••• • '---*--- - - --*--- ---'*' __ _ 
":ı~at ve ~tik-Parlamento Tabiyede Bulgaristan 
Ialınensa~lam • 1· . t• d .. t•• ı··k d t tb•k t lzmit dün kurtuluşunun koruyuc~su gız 1 ıç ıma e us unu a a ı a 

tayyaredir yapacak lazım... başladı yıldönümünü kutladı 
* - ~*~ ~*~ ~*~ 

B_u anl!'J11f•n ınaddı ve· Dahili~e nazırı si37asi lngirz hava lıııvvetleri u35oon yahudi lıaınpa 
r~ .~e .! n~ lıadar erlıen bir buh~an mevzuubam tfibiye usullerinin de· gönderildi, bir o lıadarı 
~e ıosı_un olursa hayat ve olmadığını söyledi.. ğ~tirilmesi zaruri 31olda çalııtırılıyor-
ısıııııaı O fıadar Sağlam• Sanşiyago, (Şili) -~~- (~-~) .-. ~ar- görülüyor.. Sofyn, 28 (A.A) - Yahudiler aley-

lacıınış Olur.. lamen ta perşembe gunu gızli bır ıçtıma Lo dr 28 (AA) A ]_ l"k h hindeki kanuna ve sobranyanın son ver-
" •• Y •• • • yaparak harbiye nazırının silahlanma n a, · - s~er ı ve a-

En buyuk dunya savaşı, çeşıtlı ve hakk d k" · h tı d" l" k . vacılık mütehassıslarına göre Libya mu- diği salahiyete dayanan dahiliye nazın k k liş el il iki b k 1 ın a ı ıza a nı ın ıyece tır. 
or ub?ç ge md enb e. .. ~çu >:1d~ ge- Sanşiyago (Şili), 28 (A.A) _ Da- harebelcrinden alınan ders İngiliz hava 30 - 40 yn§ındaki yahudilerden 3500 

çen ır zaman an en surup gı ıyor. hil' d b l k. . A kuvvetlerinin "imdi.ki tabiye usullerinin k' · · k ·· d ·1m · k 
Dünyanın dört bucağını sarmış bulunan ıye nazırı emeçte u unara sıyası . !. . . . . . ışının ampn gon erı esme arar ver-
b k l . bir buhranın mevzuu bahis olmadığını tamnmıyle degiştirılmesıni ıcap ettiıe- miştir. 
uksla~aş,b~rpı~dn ulvvd e,.t erkınd sayıca ve nazırlar umumun itimadına mazhar cek mnhiyettedir. Ordu ve hava kuvvet· 

ço ugu a.ıumın an o ugu a ar mo· ld kl . . h" b" . . . h . l l . d daha kı . b" liV• t .. la 26 - 40 ya§ındaki diğer 3500 kişilik 
töilü vasıtalann en geniş ölçüde kulla- 0 li~ arı ıçın ıç . ırısının ~e ususıy e crıdarru:ın . ~ .sı . ış ır gı esısı - bir yahudi grubu demir yollannda çalııt
nılması bakımından da tarihte bugüne mil yve na~~rının .is!1fasına hır sebep ol- zım ır. I~gılizler, şımdıye ka~ar bu nok- tınlmaktadır. 
kadar geçen savaşlardan kesin olarak madıgını soylemıştır. ta~a. kafı derecede ehemmıyet ve~-
ayrılmaktadır. Gözle görülen bir gerçek - · - mıştir. 
tir ki m~törlü vasıtalar araa.ında başlı Çok sayıda tay- İKİ TARAFIN HAREKET ŞEKLİ Fransada Mih-
~aşına ~ır ~ul:t olarak ykr k1dn uçb~· Eldeki hava üstünlüğüne rağmen Al-
- er yer e on P ana geçcce a ar ~r M 1 '' man kara ve hava kuvvetlerinin taar-
onem kaza;ımı~!ır. Bu harpte onun tesır yare '' a ta ya ruzlnrma k ı k ak ·· kün" 1 _ 
alanı, uçtugu gokler kadar uçsuz bucak- arş oym mum . o n vere karşı yeni 

hareketler 
sızdır. ölüm saçan kanatlar İçin aşılmaz mamıştır. Alman hava kuvvetlerı, kara 
engel, geçilmez çenber yoktur. hücum etti kuvvetlerinin aY1:ılmaz .~ir parçası gibi 

Uçağa karşı en tesirli silah yine uçak- hareket etmektedır. İngılız hava kuvvet-
hr Bugünün en büyük tehlikesi olan (ha- * leri ise, kendi başına hareket edip dur- ---*---
va tehlikesi) karşısında milletler var Son 24 saat içinde mih· muştur. 
güçlerile (havacılık) ülküsüne sarılmış- AFELİ 

Ruslara Jıa,.şı gönüllü 
yazan büro v e haJJı Par· 

t isi hücuma uğıtadı 
lar ve onu bir ölüm - kalım davası ola- Ve,.e ait yedi tayyare UZUN VE KISA MES 
rak ele almışlardır. Böylece havacılık, ISJıat edildi.. TAYYARELER ... 

11• d f · Bu itibarla, uzak mesafelerde :OOm-
mi ı mü a aanın önemi giinden gÜne Malta, 28 (A.A) - Dün çok sayıda 

b . k 1 ·11 · ·kı·ı· · k bardımnn ve taarruz için pek elverişli 
Viıi, 28 (A.A) - işgal edilmemi§ 

Fransada bir şehirde Ruslara karfı gö
nüllü toplayan ibüroya geceleyin hücum 
edilmiştir. Hasar oldukça ağırdır. Ayn
ca hallt partisine de hücum cdilm1ıtir. 

artan ır o u, mı et uti a ının oruyu avcı uçakları himayesindeki mihver İ 
k · 1 olun ngiliz hava kuvvetleri ordular ara-cu uvveti o muştur. bombardıman tayyareleri Maltanın ha-

* Gök yüzünün insan hayatına ve kade
rine karışması, insanın yer yüzünde be
linneaile başlar. Şaşma ve korku, ilk in
aanın gökyüzü karşısında duyduğu ilk 
duygulardır. Bir yandan çevresindeki 
tabiat hadiseleri ve kuvvetleri ona güç
lükler, sıkıntılar verirken, öbür yandan 
gökyüzü; yıldınmı, dolusu, yağmuru, 
icarı ve her bucağı sarsan gürlemelerile 
onun üzerine korku ve ölüm yağdırmak 
tan geri kalmamıştır. 

insanın yakınındaki tabiat kuvvetle
rile savaşması hemen başlamıştır. Fakat 
aradaki büyük mekan ayrılığı, onun gök 
kuvvetlerile Bavaşmasına engel olmu::ı
tur. Burada savaşın yerini ister istemez 
inanış ve yalvnn tutmuştur. İnsan, gök 
yüzünün mutlak kudretine. hayatı üze
rindeki kesin tesirlerine inanmış; el aÇ-
malda, boyun eğmekle onun tehlikele

rinden kurtulabileceğini ummuştur. 
Gök cisimlerinin tanrılaştırılması bun 

dan ileriye gelmiş olsa gerektir. Fakat 
yalnızca inanmn ve yalvarma, bu düşü
nen mahluku avutmamıştır. Gök yüzü 
onun için bilinmez ve anla!lılmaz kuvvet 
)erle doludur. Göğün meçhullerini çöz
mek, yavaş yavaş insan kafasının başlı
ca arzusu ve kaygısı olmuştur. Bu kaygı 
yalnız anlama, öğrenme arzusundan ile
riye srelmemiştir. insanın gündelik haya 
tına daha iyi bir düzen vermek için gök 
yüzünün iç yÜ7.Ünü öğrenmeğe çalıştığı 
tahmin edilebilir. Fakat bu sürekli gök 
ilgisinin - ne kadar sürdüğü bilinemiy.en 
bir çağdan sonra - bilgiye ulaştığı ger
çektir. Gök cisimlerinin hareketlerini 
incelemek, astrolojiyi doğurmuş ve as
trolojinin zamanla sihirli kılıfından sıyrıl 
mnsile astronomi ortaya çıkmıştır. Böy
lece dinle birlikte müsbet ilmin ilk kök
lerini, insandan çok uzak bir alanda 
,gök yüzünde bulmak mümkündür. Fa
kat uzaktan elde edilen bilgiler de insa
nın öğrenme arzusunu tatmin etmemiş
tir. insan zekası ve duygusu, yer yüzü 
ile gök yüzü arasındaki mekan ayrılığını 
ortadan kaldırmak meselesi üzerinde 
uzun uzun durmuştur. Bu temelli arzu
nun işleri bugün de alt şuurumuzda, ha
yallerimizde. inanışlanmızda yasamak
tadır: Rüyalarımızda uçarız, şiirli tasav
vurlanmız uçmakla ilgilidir, melekeler 
lcanatlıdır, mitolojinin tanrıları ve kah
ramanlan uçar. 

Tarihte kendilerine kanat takarak 
odğrudan doğruya uçuş tecrübeleri yap
mış insanlar görülmüştür. Fakat bu yol
da elde edilen başarı, geçen zamana gö
re pek az olmuştur. Ancak on sekizinci 
yüz yılın sonlarına doğru Mongolfien 
kardeşlerin yaptıkları balonla havacılık
ta ilk mfoıbet adım atılmıştır. Bundan 
sonrnki ilerlemelerin de pek ağr gittiği 
ızörülmektedir. ilk balondan Amerikalı 
Wri~ kardeşlerin yaptıkları motörlü uça 
ğa kadar 120 yıl geçmiştir. Fakat bu ta
rihten sonra havacılığın gelişmesi ve 
ilerlemesi, göklerin sonsuzluğuna ve 
uçağın baş döndürücü hızına uygun bir 
yüriivüş almıştır. 

Havacılık, gerçek anlamile yirminci 
yüz vılın cocu~udur ve henüz ilk yansı
na varmadan bu yüz yıla silinmez dam
gasını vurmuftur. 

* 
Göklerde uçmak, insanın yer yüzün

doğuşundan beri tabiatle yaptığı sürekli 
ve zorlu savaş yolunda kazandığı en bti
yük zaferdir. 

Böylece insan zekasının kudreti en 
yüksek derecesini bulmuftur. Gökleri 
fet etmek insana haklı olarak gurur ver
miş, onun kendisine güvenini arttırmış
tır. 

Havacılık, yeni bir hayat ve dünya gö 
rüşü gdirmi"tir. Artık dünya, yalnız. yer 
yüzü değildır, gök yüzünü de çenberleri 
iiçne almı tır. Bu sonsuz mekan içinde, 
bü ük bir hızla uçmak, insnn ruhunu ye
ni yf'nİ sr\•inçler ve ihtiraslarla dalnalan 
dırmıştır. 

7nmnn ve mekun kavramlarının bu 

sındaki muharebelerde esaslı surette bir va meydanlarına hücum etmiştir. Hava 
kuvvetlerimiz, kayıpsız olarak bir Al· ıol oynıyamamıştır. 
man ve bir ltalyan uçağı düşürmüşler Bunun en btiyük misali Tobrukta ~ö-
ve bir çoğunu da hasara uğratmışlardır. ri.ilmüştür. 1 

Mesafeleri büyük olduğu için İngiliz 
Malta, 28 (A.A) - Son 24 saat 

içinde 7 düşman uçağı tahrip edilmiştir. 
Bunların 4 tanesi dün öğleden sonra, 
iiçü de bu sabah düşürülmüştür. 

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

av uçakları ştukaların hareketlerine 
mfıni olamamıştır. 

İngiliz kurmayları ve Libya hıtreko?t
lerine iştirak eden subaylar bu iş birliği 
usulünü tavsiyede müttefiktirler. 

-----•..-----HARP VE ZAFER AZMi 
--* ı B. ÇORÇ!L. MÜDAFAA 

--- ONIN'l--
Blrmanya umumi 
'!alisi Londrada.. 
Londra, 28 (A.A) - Birmanya umu

mi valisi ısa bazı ziyaretlerde bulunmak 
Uzere Londraya gelmiştir. ____ .,_,,,,_ __ _ 

ALMAN • RUS HARB~ 
-----*·---

Cenubi Afrika- --*-
dan Mısıra Yeni• "Ingiltereyi ve • d •. v •• 

mın e go!lus 
Ordu ao··ı ... -le- hii.rriyet dava- .. v •• h 

Harkof kesi-

~ u goguse mu a-
rı·ıecek sını en iyi tem- b 1 ld re eero u 
-*- s·! eden odur" -*-

Ma,.eşaı. Sft!Ut ce~!'retin -*- . Rusıa,.a gö,.e Almanla,. 
Jı'!ybedılm:yecegıni ve Böyle diyen bir Jngiliz müdafaa37a geçtiler ve 
LıbyadaJıl Jıa371pların muharriri B. Hitler ve B. Jıaırsı hücumla flulun-

telaf i edileceğini Ruzveltin de hatalarını duJı!arı yerlerden 
söyliyor.. sayıyor.. püsJıürtüJdüler •• 

Yuhansburg, 28 (A.A) - Cenup Af- Londra, 28 (A.A) - Tanınmış mu- Moskovn, 28 (A.A) - İzvestiya ga-
rikn ittihadı hükümeti reisi mareŞ!ll harrirlerden mister Garvcn, Sunday zetesi yazıyor : 
Smut gençlere hitaben radyoda irat et- Ekspres gazetesinde yazdığı bir makale- Harkof kesiminde Alman piyadesinin 
tiği nutukta demiştir ki : de diyor ki : sol cenahımıza yandan yaptığı taan·uz 

• - Tobruğun düşmesi üzerine bize •Zaman hükümette değişiklik yapıl- göğüs göğüse şiddetli muharebelere sc-
gereken vazife oradaki boşluğu doldur- masına elverişli değildir, Hiç bir devlet hep olmuştur. Almanlar biraz ilerlemiş· 
maktır. Bizden istenilen, savaşa de- adamı muvaffakiyetsizliğe uğramaktan lersc de cepheyi yarmağa muvaffak ola· 
vamdır. kurtulamamıştır. Ruzve]t Pearl Har- mamışlar ve müdafaaya geçmişlerdir. 

Tenkitçiler Tobruk meselesinin otop· bourda ağır bir darbe yedi; Hitler geçen Kıtalanmızın mukabil taarruzu üze. 
sisini yapa dursunlar, bunların cephede- kış uçurumun kenarına kadar sürük- rine Almanlar tutundukları yerlerden 
ki kahramanlarla hiç bir alakası y~k- lendi; dünyayı sarsan bu kasırgada İn- püskürtUlmUşlerdir. 
tur. Hintliler, cenup Afrikalılar ve In- giltereyi ve İngiliz imparatorluğunu -·----
gilizler hnrbi kahramancn yapmışlardır. Çörçilden haşka kim daha iyi temsil Alman B,.lstol ıehrlnl 
Mesuliyeti başka yerlerde aramak la· edebilir? • •-• d 
zımdır Bu durum ka...,ısmda cenup Af- B ç·· ·1 Am rik d d.. ·· tU uOmuu.ad ar-. ·.., . orçı e a an onmuş r, İngiliz" 

rika ittihadı hlikümeti cesaretini kay- orada reis Ruzveltle beraber bütün . Londra, 28v (A.A).-: •v· d~ ~ 
betmiyeceklir. B~nun için gençliğe bi- ehemmiyetli harp meselelerini gece ve nıyet ~.azırlıgının bild.irdigın~ gor~ dun 
tap ediyorum : Askeri hazırlıklara ve gündüz çalışarak esaslı bir tetkikten g~e duşman hava ~.uvvet~erı lngil~ere
iki zırhlı tümenin teşkiline devam etm~- geçirdi. Dünyada hiç bir kimse Çörçilin nın batı ve cenup ?ölg~lerınd.~ _faaliyet
liyiz. Libyndaki kayıpları dolduracağız. İngiltere ve İngiliz imparatorluğu mil- te bulunmuşt~ .. Bır mıkdar olü ve ya
Ve hatta oraya evvelkinden daha kuv- messili ve dünya hürriyeti dAvasının ralİnı v~sa da olüler. ~:. 
vetli bir ordu göndereceğiz .. • al d f ti 1 dı~ üh" l"l gılız tayyarelen Uç duşman uçağım 

em arı sı a y e o~a gı m un ro ' denize düşürmüştür. 

temelli değişmesi gündelik ve ekonomik 
hayatta da ekislerini duyurmaktan geri 
kalmamıştır. Uçağın bir taııt olarak kul
lanılması ve bu yolda gösterilecek geliş 
meler. yaşayışımızı adam akıllı değişti
recek ve kolaylaştıracaktır. Bu geniş im
kanlar içinde tetkik ve medeniyetin alı
şılmış ölçüleri aşan bir hızla ilerleyeceği
ni tasarlayabiliriz. 

* Bir çok ilim ve tetkik buluşları gibi, 
ne yazık ki, uçağın da insanlar için ölı.. 
dürücü bir alet olarak kullanıldığını gö
rüyoruz. Geçen büyük savaşta, tesirli 
bir harp sili.hı olarak kullanılan uçağın 
rolü büyük olmuştur. Kısa bir zamanda 
çarpışan taraflarda büyük havacılık en• 
düstrisi kurulmuş, bu alanda büyük iler
lemeler gösterilmiştir. Yüzlerce ve bin
lerce· sayıda yapılan uçakları kullanacak 
elemanların yetiştirilmesi, başlı başına 
bir organizasyon işi olmuştur. 

1ki harp arası devirde bu yolda sarfe
dilen emekler, kat kat artınlnuştır Bu 
bUyUk hazırlıkların korkunç sonuçları, 
bugünkü büyük harbin başlangıcından 
beri daima artan bir şekilde ortaya dö
kübnektedir. Harp içinde bu çeşit hazır
lıklar alabildiğine arttırılmaktadır. 

Artık dünyanın her türlü tehlikeden 
uzak bir ülkesi yoktur. Çarpışan devlet
ler havacılıkta büyük bir üstünlüğün 
harbin sonunu belli edici bir kuvvet ol
duğunu anlamışlardır. Doğrudan doğru
ya harbin içine katılmamış olan milletler 
de havacılığı istiklallerinin en sağlam 
koruyucusu olarak ele almışlardır. 

Bu anlayışın maddi verimleri ne ka
dar erkek ve ne kadnr üstün keyfiyette 
ve sayıca çok elde edilirse istiklalli ha
yat o kad r sağlam emniyet altına alın-
mış olur. OGUZ PELTEK 

onun kadar muvaf~kiyetle başaramaı; > -·--..,~~ .. ,.,,•---

DENIZAL TILARA KARŞI ::.!r;::::;ıendsl 
- *- Vn,şington, 28 (A.A) - Bir geminin 

(Baştarab ı inci Sahifede) Atlantik kıyılarında torpillenerek batı. 
nldığı haber alınmıştır. Ntifusça zayiat 
olmamış, mürettebat sahile çıkınağa mll-' masını tensip etmiştir ve bunun İçin bin 

kadar küçük gemi: şimdi açıklarda mü
cadeleye devam eden 12 5 O gemiye il
tihak ettirilecektir. 

Hizmete alınacak bu gemilere deniz 
altılarını dinlemeğe mahsus aletler, top
lar ve uz.un zaman yetecek kadar malze· 
me ve yiyecek verilecektir. 

ALMANLARA GöRE 
YENiDEN BATIRILANLAR 

Bertin, 28 (A.A) - Alman denizal
tıları Atlantik, Meksika, Karaip deniz
lerinde 107,000 tonilatoluk 16 müttefik 
gemisi batınnıtbr. 

:Jll llll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll&: 

~ Müttefiklere tek i - -- -
~ kumanda lazım! ~ 
c = - -
~ Kuvvetlerimiz lllr § 
~ elden idare edilmez-~ 
~ se taarruza asla ~ 
~ ge~emeyiz d iyorlar. i 
~ Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork ~ 
: Tnymis gazetesi Ruzvelt _ Çörçil de- : 
:meçi üzerinde durarak müttefik 5 
§ kuvvetlerin bir elden idaresi lüzu- § 
§ munda ısrar etmekte ve •Böyle ol-§ 
§ madığı takdirde bir taarruza asla § 
: geçemeyiz! .. • Demektedir. : 
:ııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111il1111 r: 

\•affak olmuştur. 

-------·-----~--Bulgar Kralı Demir 
Yolla,., sergblnde
sorya, 28 (A.A) - Kral Borts düu 

otomobille demiryolları sergisini ziyaret 
etmiş ve bu sergiyi hazırlıyan B. Vası.. 
liyefin faaliyetini takdir etmiştir. -----·-----Meralılı Şeyler 
••••••••••••• 

YVKSELDIKCE 
Anımızın üstündeki, daha doğrusu 

etrafındaki boşluk nereye kadar gidiyor, 
nihayetsiz midir? 

Bunu kat'i şekilde bilmek imkansız
dır. Yalnız kürremizin cazibesine tlbi 
gazlar !hesap edilerek bu boşlukta dün
yanın merkezinden 260 bin mil yukarı
ya kadar hava bulunabileceği tahmin 
edilmiştir. Bu, azami bir he5aptır. 

6 mil irtlfaından itibaren hava ve gaz
lar o kadar hafiftir ki insanlann daha 
ziyade yükseldikçe şuurlarını kaybetme.. 
feri ihtimali vardır. 

En büyülı yuınuf'talar 
Yumurtaların en büyüğü Deve kuşu 

yumurtasıdır. Bunlnrdnn çevresi uzun 
hıraf ından yarım metreyi, kısa tarafın
dan 45 santimetreyi bulanlarına rast 
gelinmiştir. 

İzmit, 28 (Hususi) - lzmitin kur-, türk heykeline çelenkler konulmuş ve 
tuluşunun 22 inci yıldönümü büyük tö- bugünü tebarüz ettirecek nutuklar söy• 
renle kutlnnmıştır Bu münaebetle Ata- • nmiştir. 

Sivasta bisik et yarışları 
Sivas, 28 (Hususi) - Balıkesirde yapılacak olan Türkiye bisiklet birincı· 

liklerine i§tirak edecekler arasında bir hazırlık olmak üzere yapılan bin metre. 
mesafcJik müsabuada Nuri Akpınar birinciliği Malatyadan Ahmet ikinciliği 
kazanmı~tu, 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Burası bir seneden fazla bir zaman
dan beri İngilizler tarafından kara cihe· 
tine karşı yarım ay şeklinde ve kuvvetli 
bir surette tahkim edildiği için, geçen yı1 
olduğu gibi bu defa de, kendini müdafaa 
ederek uzun müddet dayanması bekle
niyordu. Fakat general Romel ştuka 
uçaklariyle ağır topçunun tesirli yar
dımları sayesinde, Tobruğun hücuma en 
müsait olan cephesini, 20 haziranda del
miş ve zırhlı kuvvetleri İçeri sürerek 
gediği derinliğine ve genişliğine büyüt
miiştü. Bunun üzerine bir İngiliz sözcü 
subnyı ertesi günü bir İtalyan olordu
sunun otağına gelerek Tobruğun tesli
mini teklif etti. 

Anlaşılan Tobruk kumandanı, mihver 
ştuka uçaklariylc ağır topçusunun ve 
piyade, isühldim ve zırhlı kuvvetlerinin 
müşterek hareket ve tesirleriyle tehkl
matm yarıldığını ve Alman zırhlı kuv
vetlerinin liman yakınlarına kadar gir
miş ve sokulmuş olduklarını görerek 
artık miidafaadn fayda kalmadığını gör
düğü için teslim olmayı tercih etti. 

Romelin kıtaları da bu suretle 21 hazi
ran 1942 de Tobruk kalesiyle, şehir ve 
limanını işgale muvaffak oldular .. İtal
yan - Alman kuvvetleri burada pek çok 
silllh ve ganimetlere el koymakla bera
ber iki İngiliz tümeni kadar bir kuvveti 
de esir ettiler. 
Xobruğun asla umulmıyan biı şekil

de ve bir günlük hücumla zapt ve işgali, 
Romele çok kıymetli bir liman ve bir üs 
kazandırdığı için o burada durmadan 
8 inci İngiliz ordusunun takibine koyul
du. Anlaşılan İngiliz ordusu müteaddit 
muharebelerde çok kuvvet ve bilhassa 
fnzla rnikdarda zırhlı araba kaybettiği 
için Romel kuvvetlerinin taarruzuna 
karşı Mısır - Libya hudut mevkilerini 
miidafaaya muvaffak olamıyarak Alınan 
İtalyan kuvvetleri Kaputzo, Halfaya ve 
Sollum mevkilerini yarmışlar, 24 hazi
randa Sidi Barraninin doğu ve cenup 
doğularına kadar ilcrliyebilmişler ve 25 
haziranda akşam vakti Mersa Matnıhun 
45 kilometre batısına kadar gelmişler
dir. 

Tobruktan Mısır hududuna 125, bu
radan Mısır sahil otomobil yolu üzerin
deki Sidi Barraniye kadar 90 ve Mersa 
Matruha da 90 kilometre olduğu için 
Romelin ordusu dört gün zarfında mu
harebe ederek hem Mısır - Libya hudut 
mevzilerini yarmış ve hem de 300 kilo
metreye yakın bir mesafe almak gibi bir 
rekor kırmıştır. 

Bundan dolayı general Romel Mare· 
şallığa terfi ettirilirken 8 inci İngiliz 
ordusu kumandanı general Riççi mevki· 
inden azledilmiştir. 

Romelin bundan sonra ne yapmak is
tiyeceği ve İngilizlerin Mersa Matruh 
mevzilerini muvaffakiyetle müdafaa 
edip edemiyecekleri 8 inci İngiliz ord•· 
sunun şimdi bulunduğu hal ve vaziyet
le Mısırdan ve yakın doğunun diğer 
yerlerinden kflfi derecede kuvvetbr 
alarak noksanlarını tamamlamak ve 
kendini toplamak imkanlarına bağlıdır. 

8 inci İngiliz ordusu, eğer sanıldığı gi
bi, bilhassa pek çok tank kaybetmişse ve 
bunların yerine yenilerini Mısırdan sü
ratle tedarik edememişse İskenderiye 
nin 300 kilometre kadar batısında ' a 
buradan sahil boyunca batıya giden dc
miryolunun son istasyonunda bulunJn 
Mersa Matruh mevzilerini müdafaa edc
miyerek 70, 125 ve 170 kilometre dalın 
doğuda Abuhcaç, Eldabba, Ebussefil ve 
ilA gibi mevzilere ve nihayet Nil delta
sına çekilmek zorunda kalır. Bu takdir
de İngilizler bütün yakın doğu kuvvet
lerini toplıyarak Süveyş kanalının talii· 
ni tayin edecek son Mısır muharebesinı 
İskenderiye ile Kahire arasında verebi· 
lJrler. Fakat işin bu raddeye gelmesi için 
Oaha zaman vardır ve tabiatiyle bir çok 
engeller çıkabilecektir. Onun için hü · 
kümlerde acele etmemelidir. Bahusus 
iki tarafın ne halini ve ne de gerilerdeki 
ihtiyat kuvvetlerinin hazırlık derecele· 
rini iyice bilemiyoruz. 

Şimali Afrikada hfısıl olan yeni du
rum karşısında Mısırın hareket tanının 
bitaraflık olacağı anlaşılıyor. 

Çünkü Mısır, harbe ciddi surette mü
dahale <'dcbilccek önemli bir askeri 
kuvvet ve kudretten mahrum bulun
maktadır. Halbuki Mısır, takriben 16 
milyon bir nüfusa ve büyük servetlere 

malik olduğu için kendi kendini müda
faa edebilecek büyük bir orduya pek 316 
sahip olabilirdi. Fakat İngili7Jer ne Mı· 
sıra ve ne de Hindlstana milli hır ordu 
yapmnk müsaadesini bir türlü verme
mişler ve buralarını bizzat kendi kuv• 
vetleriyle müdafaa etmek kararında bıt· 
lunmuşlardır. Ondan dolayı, mihveı 

kuvvetleri Delta önlerine gelseler bile 
Mısırın mevcut pek zaif askeri kuvvel· 
}eriyle harbe gireceği zannolunamaz. 

DOOU CEPIIESİNDE 
Sivastopol kalesinin inatla müdafaası 

üç haftadan :fazla bir müddetten beri 
devam etmektedir. Gerçi bir yıldan beri 
bütün teknik vasıtalarla mütemadi su· 
rette tahkim edilmiş bulunan Sivastopol 
gibi çevresi sarp, dağlık ve çalılık, deniz 
tarafı da açık bir kalenin bu kadar bir 
müddet dayanması çok değildir. Bunun
la beraber Rusların Alman ştukalariylc 
ağır ve en ağır Alınan topçusuna karşı 
her noktayı ayrı ayn ve sebatla müdo· 
!na etmekte oldukları görülüyor. • 

Alman tebliğine göre Sivastopol kör
fez ve limanın n şimalindeki bütün ar:ı· 
zi Alman kıtaları tarafından zaptolun
muştur. Şimdi şehrin doğusundaki Al· 
man-Rumen kuvvetleri müteaddit müs
tahkem tepeleri alarak ilerlemekte imi~
ler .. Velhasıl Sivıı.stopolun düşmesi. bir 
gün mesC'ksi olmak gerektir. 

HARKOF BÖLGESİNDE 
Almanların bu kesimde evvela bii· 

yük bir Sovyet taarruzunu karşılıyarnk 
Donetzi batıya gcçmis olan Rus ordula
rını çevirip yok ettikleri, sonra da DO" 
netzde bir Sovyet köprü başını zaptey
lcdikleri malO.m .. 

Alman - Rumen kıtaları Harkof c~ 
nup doğusunda 22 haziranda yeni bir 
taarruza geçmişler ve Donetzin doğu
sunda şimalden cenuba akan ve İsjuınun 
hemen doğusunda Donetze karışını O.;.o 
ka 1 ırmağı üzerinde Kupjansk mevkiinl 
zapt ile beraber buralarda :))ir dUşman 
kq_,vvet grubunu esir ve imha etmişler
dir. 
Moskovanın 260 kilometre kadar cc· 

nup batısında ve Brjansk doğusunda 
bulunan Volkhof kesiminde de Alman'"\ 
lar bir Sovyet kuvvet grubunu çenber-
liyerek imha etmekte olduklarını bildi· 
riyorlar. Cephenin başka semtlerinde 
ehemmiyetli bir şey olmamıştır. 

BfiYtlK TAARRUZ? 
Mihverin doğu cephesindeki tasar• 

henüz belli olmamıştır. Herkes onun do· 
ğuda ilkbaharda büyük taarruza geçe• 
ceğini sanmıştı. Fakat yaz geldiği halde 
mihverin bu büyük taarruzu henüz bit 
olay olamamıştır. Bunun yerine Alman• 
lar düşmanı Kerç ile Sivastopoldan çı· 
karmak ve Harkof doğusu ile cenup 
doğusunda işlemek yolunu takip edi· 
yorlar. 

Kerçte Alman - Rumen kıtaları mu• 
zaffer oldular. Sivastopolu belki yak:ıJl• 
da alabilecekler .. Harkof kesiminde ise 
şimdiye kadar bir çok önemli muvaffa: 
kiyetlcr kazandılar. Eğer Harkofta!:ı 
mihver taarruzları ve işlemeler yavaŞ 
yavaş bi.iyük bir yarmaya vanr ve Sov
yetlerin Rostof ve şimalindeki orduları• 
mn c:;enberlenmesiyle neticelenirse hert\ 
Moskovanın Kafkasya ile irtibat ve mu
vasalesi kesilerek Rusya ikiye böliln· 
miiş ve hem de ilerisi iç.in Moskovanl''l 
cenuptnn ihatası hazırlanmış olur. 

Bu suretle de beklenen büyük taar· 
ruz birden bire değil, fakat yavaş ya
vaş ve kendini hissettirmeden gelmiş ve 
olmuş olur. 

---oflWW·NINtl-~-
Parlste erJıeJıll Jıadınl• 
mahJıOmlyetler... . 

Paris, 28 (A.A) - Paris mahkernesı 
komünist cephesine yardımda buluna.11 
iki kadını beş sene hapse mahkum et· 
miştir. Suç ortakları sayılan 8 kişi d.~ 
bir seneden üç seneye kadar muhtelı 
hapis cezalarına çarptırılmışlardır. 

~~~--·---~~ Japonyada siyasi 
f ı,.Jıa Jıalmndı.. .. 
Tokyo, 28 (A.A) - Japonyada bugtY 

ne kadar faaliyetle bulunan siyasi fır: 
knlarııı sonuncusu da bugiln urnu~ı 
toplantısında kendi kendisini fesh ctrnıŞ-
tir. Bu parti bundan sonra bir fikir ce
miyeti halind~ çalışacaktır. 


