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HARB·N IDARES\ ---

"Müttefikler 
a2ır b·r buh-

Bir İngiliz gazetesi 
böyle söyliyor ve 
süratıe lıarefıete ı 
ge~ilmesini isti31or 1 

d 

ALMANLARA GôRE 
---*---
vyet o 
arı ta 

u o 
---·*---

-

Voronej' ()rel ve 

Londra, 12 (A.A) - Sabah gazete· ı 
lerinden birinde •Harekete mecbu
ruz. başlıklı bir makale çıkmıştır .. 
Bu makalede deniliyor ki: 

tskenderiyeyi denizden müdajaa eden 1ngili.z toplarından biri tıte§ talimlerinde 
Volkofdaki Rus 
hücumları kırıldı 

•İngiltere ve müttefikleri bu~ 
Sl.ngapur ve Dünkerk zamanın?~lun
den daha ağır bir buhran geç~rıy~r. 
Bütün gözler icap eden tcdbirlerın 
nlınması için Çörçile çevrilmiş bulu 
nuyor. Fakat şeflerin bu~ün . c~~ 1 
alacak tedbirler ittihaz ettıklen go-
rülmiyor, 1940 usulleri ~ık zafer 
temin edemiyor. En kısa bır zaman
da harekete geçmek lll.zımdır .. • 

Almanların 

Ümitleri Ger
çekleşecek mi? 

---*---
Oniimüzdefıi haftalar 
i~inde IJu harbin en 
Jıati laiidiesleri 
vufıu IJulacalıtır .. 

SF.VKET BİLGİN 

ISVEÇIN ZARARLARI 
---*·---

lsveç gemi-
leri batırı
lıp duruyor 

---·---
Bunları ·batıranlar 

Sovyetlermiş! 

-*-
İ&vec silahlı Jıuvvetleri 
de bir denizaltıya hü· 
cum etti, falıat netice 

meçhul! 
Stokholm, 12 (AA) - laveç kur

may heyetinin ne.,rettiği bir tebliğde 
bildirildiğine göre Dülea adında 3600 
tonluk bir vapur himayeli kafilede gi-

Doğo savaşı en nıW.k safhasındadır. derken atılan bir torpille hemen batmı,-
Alman1ar büyük taarruzlarına başladık· tır Himaye te~atı her vuıta ile deniz-
lan günden beri kazandıklan muvaffa· al h b hal 
L! tJ • hızl ~ı..; .. nı ~- k b"" bya ücwn etmİf ve au om an at-
aıye en a ~ eu•~~ .. re en u- F 1c ~ • l k"h · h ·· 
~:k bed fi · b• d ak • ti mı§tır. a at aenıza tının a ı eti enuz 
ıu e enne ır en vnnn nıye n- anlaşılamamırtır 
dedirler. ~u .hedefleri şöylece hiilasa lSVEÇlN REsMI TEBUCt 
etmek kabildir: . l Stokbolm, 12 (A.A) - Son günler-

! - Şimalde Murmansk • Arkanıe de Javeç kara aulannda vuku bulan tor-
yolunu kesmek... d pilleme hadiselerinden Rus denizaltıla-

2 - Leningradı zaptederek Kızıl 0 • nnın mesul olmadığı hakkında Rus ia
nanınanm mukadderatım tayin etmek.. tihbarat dairesi tarafından ileriye aürü-

3 - Kmlordunan büyük kısmını ~ok len iddiaya kar,ı İsveç hülc.ümeti harici
ederek mukavemette ısrar edecek lruv- ye nezareti fU tebliği neşretmiştir : 
vetleri Urallann ötesine çekilmeğc mec· (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
bur etmek.. 

4 - Kafkasyayı tecrit ederek orta 
'8rk yollarma hiJdm olmak .• 

Ancak bu derece kafi neticeler elde 
ettı1deri takdirdedir ki Almanlar doğu 
aavaşına tasfiye edilmiş nazariyle bak:ı
hilecelderdir. 

Acaba durum Almanlann bu ümitle
rini g-er<'ekJeştireceklerini gösteriyor 
lllu? 

BALKANLARDA 
---*---

Sırplar Mihver-

MISIR ~1UHAREBELERI 
---*·---

Şiddetli sa-
vaşlar de
vam ediyor 

---*---
lngiliz taarruzu mah-

dut bir ölçüde 
-*

reıebbüs İngilizlerin 
elinde, bilhassa hava

larda çolı geniı bir 
faali)'et var .. 

-*Alman Jıumandanlığı 
gösterilen hedeflere 
artılı varmalı )'Olunu 

tutmuştur 
Berlin, 12 (AA) - Alınan tebliği 
Doğu cephesinde aeri yürür kıtalan

mızla piyadelerimiz düşmanı takibe de
vam etmektedirler. 

Büyük hava kuvvetleri Roatok ile 
Kafkasya .ah.illerinde bir çok yerleri ve 
aslı:eri ve matejik hedefleri bombardı-
man etmi,ıir. 

RUS HOCUMLARJ 
Düşmanın Voronejin şimalindeki hü

cmnlan dün de tesirsiz bıralalmı,tır. 63 
tank tahrip olunmuştur. 

Ore1in ~imal ve şimal batısında dü~ 
man ehemmiyetli miktarda tanklarla 
hücum etmi.ş. fakat püskürtülmüştür. 
Volkhofdaki hücum da akim bırakılmı,,-

~- B 14 düşman uçağı düşürülmüştür. i-
zim kayıbnnız 6 uçaktır. 

FRANSA HARBlNDENBERI 
Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. nin as

keri muharriri yazıyor : 
Fransa harbinde.nbcri Alman başko

mutanlığının ilk defa olarak c Düıımanı 
fasılasız kovalıyoruz > cümles.ini kullan

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 tc) 

Şimalde taarruz halin<U bulunan 
Rus ordulannın Kumandanı 

Ge11.enıl Zilkof 

RUSYADA VAZIYET 
----*·----

Cenup cephe-
sinde Rusların 

urumu tehli
keli 2ör · lüyor 

-*-Stokhohn. 12 (A.A) - Cenup cep-
hesinde vaziyet Rwı ordulan için tehli
kelidir. Almanlann J elansk' e kadar iler-
ledikleri haber veriliyor. Bu hal, Oskol 
ve diğer ikinci derecede nehirler ara
sında aıkışan Rus askerlerini tehlikeye 

Kahire, 12 (AA) - Cumartesi günii 
Uıyyarelerimizin şiddetli faaliyetleri ol
muş, cenupta da yeni çarpışmalar yapıl
mıştır. Kahirede mnhdut bir taarruz 
olarak vasıflandırılan bu hareketlerde 
İngilizler teşebbüsü muhafaza etrnektc
dir1er. 

Cumapnü Elale:m~Jnrbinde 18 
düşnan uçağı aüşürUirnUş ve 1500 es:r , 
alınmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 
Al"M:Aff---Rffl~Htttt-=t==:::;:===::==:~====-:..~ 

UÇAK KAYIPLARI 
Kahire, 12 (A.A) - Elalemeyn cep

hesinm şimal kesiminde yapılan hücum
larda ve cenup kesiminde düşman dört 
uçak kaybetmiştir. Bu kesimlerde hava 
faaliyeti çok fazla olmuştur. Çıkışların 

(Sonu Sahife 4, Sütun 5 tc) 

ORTA SARKTA 
---*·---

---*·---

Ço kanı 
n?uharebe
lerolmakta 

Avustralyalılar Alnıanıa;r!ıı derinliği· 
• • ne sıralanmış müdafaa 

yıne Mıhvere btihlıamlarını az za· 

SOVYETLERE GORE ---·---
ftl &an arın 

ıha b ka 
tığı ok! 
---·---

Pek büyük zayiata 
katlanarak muha

rebe edivorlar _, 

-*-Rus tanıııarı ve uçalıları 
Almanlara büyülı insan 
ve malzeme Jıayıpları 

verdirdi •• 
Moakova. 12 (A.A) - Sovyet teb

liği : Dün gece Rua kıtalan dü§manla 
Voronejin etrafında Ni§itanda muha
rebe etm.İ§tir. Ba§ka ;yerlerde de.ğişilclik 
yoktur. 

Moskova, ız (A.A) - Öğle tebliğine 
ektir: 

Almanlar Voronej kesimlerinde nğır 
kayıplara bakmadan harp ediyorlar. 19 
Uınk, altı top tahrip edilmiş ve 300 Alı 
man öldürülmüştür. Diğer bir kesimde 
de 600 er ve subay öldürUlmüştUr. 

Briyanskta tanluıavarlanmız 6 Alman 
tankı imha etmiştir Bir tank teşkilimiz 
de muharebelerde 18 tanlcı tahrip etmi§ 
ve 5 00 ki~yi yok etmiştir 

CE.NUP CEPHESiNDE 
Moakova. 12 (A.A) - Tas ajanei 

bildiriyor : Cenup cephe.inde bir ke
simde 3000 Alınan subay Te er öldürül
mü~r. 246 mcı piyade alayına mensup 
olan bu kuvvetler tanklarımızın öldürü~ 
cü at~ alhnda bir kaç saat içinde yok' 
eclilmiJtir. 

YENt ALMAN KA YlPl.ARJ 
Moakova, 12 (A.A) - Gece tebiği

ne ektir 
(Sana Sahile 4, Slttan 2 de) 

Alman tebliğleri ve mihver kaynakla· 
rı kafi mahiyette zaferlerin yakın ol· 
tlnğu hissini vermekte ise de Sovyet~er 
._ziyetlerinin ciddiyet ve nezaketin.e 
l'ainıen düşmanlanmn biiyük hedeflen
wıe \•aramıvacaklan kanaatini hala kay
hetmemişl~rdir. Doğu savaşınd~ ~~a
tıın en milhim rolü mukavemetını mum
ltiin olduğu kadar uzatmak suretiyfe 
lllihvcr kuvvetlerini büyük ölçüde yıp
l'aftnaktır. Moskova simdiye kadar vuku 
bulan muharebelerde Alman ordulan
llın 1941 · avaslannı bile çok geride bı
l'akan muazza~ zayiat ,.ermekte olduk-

cileri arasız 
u~raştı ıp du

ruyorlar 
k h b manda yard!ldarını 
arşı ar e• Sti~liyerelı övünüyorlar 

Berlin, 12 (A.A) - Dünkü resmi tcb-diyorlar liğ hakkında askcıi bir ka~tan alı-

Bu harbin çıkmasına zahiri bir acbcp te§kil eden ve İngiliz 
uçaklan tarafından bombal4nan Danzig 

larını bildiriyor. ~ 
SovyctJer Alman haşkumandanlıguun 

l>u ~.ayiat temposunda devam edemiye
eeğini n 5ırf bu yüzden Alman basJ_a
ırnım g-evşjyeceğini tahmin etmektedir
ler .. 

llaııgi tarafın ümit ve tahminlerinin 
rerçeklcşeceği bilinemez. A1J?lll!1~ geç 
blmamağa mecburdurlar. ~~· bı~ kış 
harbi ile karşılaşmamak 0İ(ID onlerınde en ~ok H _ 15 haftalık bil' zaınnn var-

ı sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

~*~ -*~ 
Alman ajansı da llir se· Mısırda mihverle dövü· 
neden ileri IJüyüJı çete şen Avustral)'alılar hem 

harplerinin devam etti· iyi yetlştirflmff, hem 
ğini bildiriyor.. iyi siUilllı.. 

Berlin 12 (AA) - D. N. B. ajansı Kambera, 12 (AA) - Avustralya baş 
bildiriyo~: • vekili şu sözleri söylemiştir: . 
Bolşevik ajanları tarafından idare edi- • - Avustral;:a k~vvetlennde:ı o~ 

len Sırp ordusu bakayası şimdi çete mu· şarkta kalanlar şımdi gene~ Ohinlekın 
harebelerine devam ediyorlar. kumandası altında harp edıyorlar. . 

Bu teşkilatlandırılmış çeteler, yol kes- Avustralyalı erler iyi yet~ilmiştir 
k. gece baskınları yapmak ve hırsız- ve son usul muharebeler hakkında çok 

~{w.la meşgul olmaktadırlar.~ ve büyük . te~be ~ibidi~ler .. S~vaşa 
· lerine yarar ne bulurlarsa yagma et- muktedirdirler ve ıyı teçhiz edilmişler
:ekte, köylüleri öldürmekte ve yahut dir.• 
kendilerine katılmağa zorlamaktadırlar. -------------
BİR sENEnEN BERt... Ruslar Don nehrinin 
Alınan İtalyan ve Hırvat kuvvetleri 

bir seneden beri kendilerine milliyet- do!!usuncla Alman· 
(Sonu Sahife 4. Siitun 2 de) \" 

ları karşılnyacaklar 
Stokholm, 12 (A.A) - Havas muha

bir i bildiriyor: Ruslar Almanlara bil· 
yük kuvvetler kaptırmamak için dainııı 
geriye çekilmişlerdir. Bu sebeple mare
cc:al Timoçenko kumandasındnki kuvvet
lerden mühim bir kısmının Don nehri
nin doğusunda cephe kurmuş olduğu 
görülmektedir. 

Malta, M·hver uçak· 
]arının mezarı! 

remmuzda Maltada B1 
açalı düıürüldü.. 

Malta, 12 (A.A) - Dün gündüz iki 
defa yapılan düşman hava hücwnunda 
İngiliz ve Amerikan avcı uçaklan bir 
çok düşman uçaklarını tahrip etmiştir. 

tti~· nl t Bir :ııencden bP.ri etrafında kanlı çarpl§malar cereyan e gı a ~ an 
Bonıa ~ehri ve Bosnalı bir gelın 

Temmuz ayındaki düşman uçak ka
yıbı 87 yi bulmuştur. 

Dün ıece hava hücumu o~. 

nan tamamlayıcı mAIO.mata gore, Don 
taarruz hareketleri, muvaffakıyetlerlc 
dolu muharebelerin tam bir ifadesldr. 
Çok kanlı olan bu muharcbee.rde kıta
larıınız. Rusların çok derinliğine sırala
nll§ olduğu müdafaa isilhk6.mlnrını az 
bir uunan içinde yannağa muvaffak ol
mU§tur. Düşmnn bu hatları aylarca ve 
hiç bir taarruz ile rahat.sız edilmeden 
hazırlamıştır. Bu istinat noktalarının 
aralaruıda kuvvetli tel örgü manialan 
ve g~niş mayn tarlaları da vardır. Rus
lann bu mevzileri derinliğe kilometre
lerce sürünmektedir ve civar köylerle 
ormanlarda piyade ve topçu müdafaa 
rtıevz.ileri de kurulınu.ştur. Bütün bun
lar en kısa bir zamanda, kısmende ya-
nın gün içinde yanlmıştır. • 

B'OYOK RUS TANKLARI 
Elde edilen ganimetlerden aiılaşıla

cağına göre Bilşeviklcr bu muharebeler
de çok yüksek sayıda tanklar kullanmış
lardır.Bunlar arasında kara muharebele
ri zırhlısı adı verilen hususi tanklar da 
vardır. Bunlara rağmen Almanlarm ile
ri hareketinin ~nüne geçilememiştir. 
D~anın kayıplan pek çok olmuş

tur. 

YENi HAVA HOCUMLARI 
---*·---

ln~iliz uçakları 

uDanzig" i 
bombaladı 

-*-Berlin, 12 (A.A) - Dün gece İngiliz 
tayyareleri Baltık doğu ~irlerinden 
Brestıe bombalar atmış ve sivil binalarda 
hasarlar olınuştur. Uç İngiliz uçağı dü
şürülmüştür. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Almanlar KafkMfJaytı mmeJc, bu WTetle Rmyaya cenuptan yapılan ya.f\o 
dımlan da kesmek iatiyorlar. Resmimiz Ruayavcı gôftderilm Ameri

kota malzemumi• Jru mliUeriM ~ ~Jctedir, 

SO'NDAK.tKA 
••••••••••• 

lo~ilizler Elalemey· 
nin ilerisinde bir 
kasabayı aldılar 

---*·---
Londra, 12 (A.A) - Bir Londra rad

yosuna göre İngili%Jer Elalemeynin ba
tısında ve demiryol Uzerinde bulunan 
Tellelisa kasabasını 10 temmuzda işgal 
etmişlerdir. 

tK1 BİN ESİR ALINDI 

W• Kahire, 12 (AA) - Orta şark tebli
gı: Aralarında A vusb-alyalı askerler de 
bulunan kuvvetlerimiz. bir gün evvel iş
gal olunan Tellelisn mevküni 11 tem
muzda sağlamlaştırmışlardır. 2000 esir 
alınmış, 18 Alınan tankı tahrip edilmiş
tir •. 

Merkez kesiminde şiddetli muharebe-· 
ler olmuştur. Avcılarımız beş mihver 
u?1ğı düşürmüş ve iki uçağı da hasara 
ugratmıştır. 

Müttefik hava kuvvetleri Me~ Mat
ruhtaki mihver taşıtlarını ve ikmalleri
ni bombalamıştır. Dört saat sonra MlA 
dc\·am eden şiddetli bir yangın çıkanl
mıştır. 

Uzun menzilli tayyarelerimiz Mersa 
Matruh ve Tobruk üzerine bombalar at
mış ve bir çok dU..<muın uçağını hasara 
uğratmışlardır. Ağır hon"'ardunan tay
yareleri Bingazlye şiddetli bir hilcımı 
yapmışlardır. 

MALTADA 
Malta Uzerlnde avcılarımız Uç dnsman 

tayyaresi dUşnrm6.$tQr. Bizim \lç tayva
remiz kayıptır, 

~~~~.r~oııcıs .. ~~=--=~~ 



SABD'E2 Jr.ENİ ASIR .&:J 1'emmuz Pazartesi 1942 
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N'aciye ile ev lenn. iştim! 
-----------------

Bir gün HaJepte Loranz aya rast geldi:ıJ. Zeheri· 
ya camii önünde dileniyordu-. 

Kapı açıldı ve karşımda siyah örtüle
re bürünmüş ince bir kadın hayalinin 
belirdiğini fark ettim! 

Birden bire bir çığlık koptu! Bunu 
müteakip heyecandan titreyen bir kadın 
sesinin yükseldiğini duydum: 

- Aman Yarabbi! .. Acaba bu göraü
ğüm :rüya mı? .. Bu Yusuf! .. Beni ölüm
den kurtaran Yusuf! .. Ben yıllardan beri 
işte onun gelmesini bekliyor ve Allahı
ma yalvarıp duruyordum! 

Ulu Tanrıma hnmdolsun, benim yana 
yakıla ettiğim duaları kabul buyurdu. 

Ve Naciye birden bire kendisini benim 
açılan kollarımın arasına atmıştı! .. 

* Naciye ile evlendik. tçi en samimi 
vefa duygulariyle dolu çok temiz ve in
ce bir kalp taşıyan bu yüksek ruhlu, gü
zel Türk kadını en sonra, işte bu suret
le benim zevcem olmuştu. 

Naciye ile çok tatlı saadet anları ya
şadık! Aradan bir çok seneler daha geçti. 

Bir gün Halepte, Zekeriya Camünde 
namaz kılmıştım. Sarayıma dönmek 
üzere camiden çıktığım sırada dilenci 
kıyafetinde bir kadın benden sadaka 
istedi. 

Bu kadının üzerine örttüğü ferace de
lik deşik içinde bulunuyordu. Her tara
fına, yama üstüne yama vurulinuş görü
nüyordu. Ben kendisine istediği sadaka
yı vermek için koynumdan kesemi çı
kardım ve kesemden bakır bir akça alıp 
onun açık duran avcuna koyduğum sı
rada gözlerim birden bire yüzüne ilişti. 
Aman Yarabbi!.. Eğer o dakikada yanı 
başıma bir yıldırım düşseydi ben bu de
recede korkmaz ve kendimi kaybeder gi
bi ansızın şa.şınp kalmazdun! .. 

Dilenci kadının gözleri onun benliğini 
birden bire bana anlatmıştı. Evet!. Bu 
Loranza idi, onun ta kendisi idi!.. 
aklını başından alacak derecede parlak 
bir güzellikle süslü bulunan yüzünü ih
tiyarlık derin bir surette çirkinleştirmiş
lçlnde yanan ihtiras ateşleriyle onlar 
halfl parlamağa devam ediyordu ... 

Dilenci kadın benim birden bire şaşır
dığımın farkına vararak o da beni de
rin derin tetkik etmeğe başladı ve niha
yet beni tanıdı! .. Benimki gibi onun da 
gözleri yaşardı. Derin bir merhamet 
duygusunun titrettiği sesimle ona hitap 
ederek: 

- Beni tanıdın mı? diye sordum, ben 
s~ tanıdım. Senin adın Loranza değil 
mi? .. Zavallı kadın, nasıl olduda böyle 
sefil bir vaziyete düştün? .. 
Loranzanın gözleri, ruhunda büyük 

bir sızı duyduğunu gösteren y~larla 
doldu ve hinçkıra hınçkıra ağlamağa 
başlıyarak bana cevap verdi: 

- Evet! .. Ben de seni tanıdım. Sen 
Palabıyık Yusuf değil misin? .. 

Benim başıma gelen halleri sorma .. 
Şüphesiz Allah yaptığım fenalıkların 
cezası olmak üzere beni bu hale koydu!. 

Sanat Bahisleri 
•••••••••••• 

- Ben seni Turgut reisin gemisinde 
bıraktım. Sonra nasıl oldu da oradan 
ayrıldın? .. 

_ Ah Yusuf!.. Sen gönlümdeki eski 
yaralan yeniden deşmek, kanatmak is
tiyorsun ... 

Sen gittikten sonra ben yıllarca Tur
gut reisin gemisinde kaldım. Sunturlu 
Bela bana sülük gibi yapıştı ... Bu çirkin 
ve korkunç Türk gemicisinin bütün ar
zularına ve heveslerine kendinü teslim 
etmeğe mecbur oldum... . 

Nihayet aradan bir çok seneler geçti. 
Sunturlu Bela beni pek çabuk bitirdi. 
Ağızda eritilen bir meyve gibi benim 
özümü tamamiyle emdikten ve güzelli
ğimi tatsız bir· posa haline getirdi 
en sonra da beni salıverdi. 

tşte o zamandan beri ben böyle sü
rünüyorum. Açlıktan ölmemek için di
lencilik yapmağa mecbur oluyorum .. 

Bana bu kadar fenalık ettiği halde ben 
ona yine çok derin bir surette acımak
tan kendimi alamadım. Bir az düşün
dükten sonra yumuşak bir sesle de
dim ki: 

- Loranza ! Ben şimdi çok zenginim! 
Büyük bir adam oldum! Yalnız sana de
ğil, senin gibi yüzlerce fakir kadına bile 
bakabilirim! 

Hadi birlikte gidelim! Seni sarayıma 
götüreyim! Orada sana pek lyi bakar
lar! .. 
Kadın y~lı gözleriyle beni uzun uzun 

süzdü. Sonra birden bire bana dedi ki: 
- Ben şimdi seninle birlikte gide

mem! Bugün olmaz!.. Bir az düşüneyim! 
Sonra sana Cc\'ap veririm! 

- Ben bir daha senin nerede görebili
rim? Bana ne zamana kadar cevap vere
ceksin? 

Dilenci kadın bir az durdu, düşündü. 
Sonra kararmı vermiş gibi görünerek: 

- Bu gece düşüneyim! dedi, yann 
sana cevap veririm! Yarın bu saatte 
ben seni burada beklerim! 

Ve sözünü bitirir bitirmez hemen ya
n.rodan uzaklaştı ... 

Saraya döndüğüm vakit i§i Naciyeye 
açtım. Temiz yürekli, merhametli, ali~
nap kadın bana darılmadık.tan başka 
yaptığım i§i büyük bir sevinç göstere
rek tasvip etti. 

Ertesi günü, muayyen saatte Zekeri
ya Camiine gittim. Fakat Loranza ora
da yoktu. Akşama kadar onu bekledim. 
Hiç bir tarafta görünmedi ... 

Ve ondan sonra Loranzaya bir yerde 
artık hiç rastlamadım. 
Şimdi bu kadın öldü mü, yoksa kaldı 

mı? .. uzun uzadıya yaptığım incelemele
re rağmen onun hüviyetini saran kalın 
esrar perdesini yırtmağa ve ne olduğunu 
öğrenmeğe bir türlü muvaffak olama
dım. Bu nokta bir sır olarak kaldı ve 
müebbeden de öyle kalacak gibi görü
nüyor! .. 

···SON··· 
~~~~~~~~~~--

Bu2ünkü sanat ve san-.. 

atkir durumun~uz ... 
-· - -------

«Vasıl olmağa mecbur bwonduğu- de tam ihtisas sahibi olması muvaffakı-
muz seviyeye bu~ü kadar uzak kalı- yeti için de tam amil olabilir mi~ 
91mızın mühim sebeplerinden biri &ana- Hiç düşünmeden buna da menfi ce-
h. ve sanatkara layık olduğu derecede vap vererek ilave edeyim ki: 
ehemmiyet verilmemiş olmasıdır.» Bizde sanat.kan aldatan belli başlı 

Atatürk zehaplardan biri ve belki en mühimi 
Maarif vekilliği Dergisi budur. Sanattaki kudretine güvenerek 

Numara: 3-22 S. 280 müşterisini hiçe saymak ve asıl ona la-* yık olduğu mevkii vermemek.. Düşün-

HATIRALAR 
········--· 
Kövlürı~Üz ve 

GI. Kazım Dirik 
-*-v aroısıın lıöylüye 

uzanan eller! 
Yazan: SELtM SJRRI TARCAN 

Yirmi be§ yıl süren maarif müfettiş
liği hayatımda, aziz vatanın hemen dört 
bucağını görmek bana nasip oldu. Şehir
lisinl olduğu kadar köylüsünü de tanı
dım. Vekillerimizin, kaymakamlarımı
zın, nahiye müdürlerimizin çalışmalarını 
yakından gördüm. İçlerinde Türk köy
lüsüne candan bağlı olanlarını gördüm. 
Bunlardan biri, belki en ateşlisi benim 
kanaatime göre nur içinde yatsın Gene
ral Kazım Dirik idi. 

Teftiş için onun valiliği zamanında 
her İzmire gittikçe beni otomobiline alır 
ve köylerde yaptığı yenilikleri birer bi
rer gösterirdi. 

11-
1933 te gene İzmire gitmiştim. Erkek 

muallim mektebinde Almanyada köyler
de çocuk koruma yurtları hakkında ver
diğim konferansı dinledikten sonra ya
nıma geldi ve bana: 

- Ben bu teşkilatı vilayetin hudutları 
çerçevesinde yapmağa çalışacağım dedi. 

Aradan bir sene geçtikten sonra 20 
Eylul 1934 tarihli mektubunda cana 
şunları yazmıştı: 
• «B~nim kafama koyduğun (Çocuk 
Yurdu) cevherini bir kuyumcu gibi işle
dim. Türk köylüsünün içtimai bünyesin
den ve tamamen özünden beslenen bu 
varlığı 5imdi size ve biiyüklerime sey
rettirmek isterim. Ne mutlu bana ve 
köyloye ki büyük B~vekilimiz İsmet 
paşa hazretleri 1520 rakmılı Bozdr.ğ 
Mernıeroluk çamlığı içinde bu çocukları 
3 - 4 kilo farkla mızıka çalgısiyle, mec
buri ~ramofonla, salıncaklariyle gördü
ler. Size biri benim ve diğeri heyetin 
olmak üzere iki rapor gönderdim. Çocuk 
Yurtlannın da muhtelif resimlerini sun
dum. Şimdi siz cümbüşlenirken ne olur 
ben de karşınızda keyif çatsaydım ve 
heyeca11ınızın letaretini emseydim. Fa
kat o gene olur, hem fazlasiyle. Örnek 
köyleriııden duşlar, sıhhi helalar, köy 
parkı, köy çeşmesi, fenni mezbahalar, 
köy kooperatifi, tavuk horoz istasyonu, 
çocuk oyun meydanlarının resimlerini 
Nııili bey hazırlıyor ve bu postaya ye
tiş tirecek. 

Sizi b...ınyolar için hep bekledim. Yor
mıyacaktık. Fakat çok gezdirecektik. 
Neşe k&ynaklarına, can kaynaklarına 
uğrayarıı.k akimülatörlerinizi doldura
caktınız. Gene yaparız. 

öz yürekten saygılarımla sizi köy ço
cu klan ile birlikte öperim. 

* 
!zmir Vali.si 

KAZIM 

b · nıP.ktubu aldıktan bir ay sonra ge-
ne zınit-e gittim Gl. Kazım Dirikin dela
letiyle on kadar köy ve dört Çocuk Yur
du gördüm. tık ziyaret ettiğimiz Armut
lu köyü idi. Köye girerken eSkiden bir 
mezarlıkla karşılaşıyordum. Şimdi bir 
taraf ta köy parkı, bir tarafta çocukların 
oyun meydanı vardı. Bir az ötede terte. 
miz, yepyeni bir mektep binası gözleri
mi okşadı. Köylünün okuma odasını, 
fenn1 mezbahayı, damızlık istasyonunu, 
kredi ve satış kooperatifini birer birer 
gördük. Hepsi de biribirinden güzeldi. 
Köyden şehire giden muntazam şösada 
köylüleri taşıyan kamyonlar işliyordu. 
Şehirde olduğu gibi köylünün umuml 
(kokusuz) bir helası vardı. Bunlardan 
b~ka köylü elektrik tesisatı yapmıştı, 
güzel bir sinemaları vardı. Nihayet köy 
ır.eydanında her akşam bütün köyü şen
lendiren hoparlörlü bir radyolan vardL 

Beraber ziyaret ettiğimiz diğer köy
leri de Armutludan aşağı bulmadım ve 
Kazım Diriki candan tebrik ettim. 

Naldöken köyünde bir öğretmen ba
yana «köylü ~cuklarını ç.ok seviyor mu
sunuz?> diye sorduğumuz zaman şu ce
vabı aldım: 

- Bu kadar kabiliyetli, bu kadar te
miz yürekli, bu kadar sıcak kanlı Türk 
köylüsü sevilmez mi? Ona yardım eli 
uzatılmaz mı? 

Bu samimi sözler her ikimizin gözle
rini yaşarttı. 

cVar olsun köylüye uzanan eller!> Bugünkü yazıma Türk.ün atası, atala- meliyiz ki dükkanmıızı, tezgahımızı ..... 
rın ulusu, uluların başbugu Ebedi Şefi- Bizi ve etrafımızı yaşatan hep müşteri
mizin ölmez vecizeleriyle başlıyorum. !erdir; müşterilerimizdir. Bizim onlara 
Bütün aczime, bütün hiçliğime rağmen karşı ödemeğe mecbur olduğumuz o lıyıı.. * 
aziz Atamızın, yüce kurtarıcımızın sanat kadar fazla ödevlerimiz olduğu halde Halk cephesine gelince; bu da feca
ve sanatçıları öven ve ruhlarımızda hiç heman hepsinde kusur edersek dükka- atte bizimkinden aşağı değildir. Bu da 
bir kudretin yaşatamıyacağı kadar de- nımızdan iyi bir intiba ile aynlamıyan yürekler acısıdır. Bu da insanı, adeta 
rin izler, sönmez coşkunluklar bırakan.. müşteri bütün sanatçılar hakkında da ümitsizliğe düşürecek kadar vahimdir. 
Ve Türk sanat tarihinde bir eşine daha iyi bir fikir edinemez ve karşıhklı vazi- Arzedeyim: 
tesadi.ıf edilemiyen te~ik dolu, tergip felerde ilk suçu işliyen biz oluruz. Hangi anamız kucağındaki yavrusuna 
dolu, asümani imiş hissini veren sözleri Müşterilerimiz dükkanlarımıza gir- şefkat dolu, muhabbet dolu ninniler söy~ 
karşısında secde ederek ben de tekrar dikleri dakikadan itibaren ta işlerinin lerken sanata ait bir şeyler fısıldamıştır} 
edeyim: teslimine kadar yapılacak vazifelerimiz Hangi kulübemizde, hangi apartmanı-

Sanata ve sanatkara layık olduğu de- o kadar çoktur ki bugün yalnız bir tane- mızda çocuklanmıza saqat ruhu aşılan-
rccede eherr..niyet verilmemiş olması!. sinden bahsedeceğim: mağa çalışılmıştır} Hang: mektebimizde 

Bu, asırlardanberi sanatçıyı yakıp Yurdumuzun bugünkü iş vüsabna gö- hangi medresimizde, hangi hocamız 
yandıran bir dert, teşrihi mümkün ol- re - Büyük ve kümeli işler müstesna - talebesine bir sanat menk.ibesi naklet
mıyan, devası bulunamıyan bir yaradır. on günden yukarı vade olmamak la- miştir~ 
Bir yara ki her gün bir parça daha bü- zımgelirken bir çok sanatçtlanmız - gil- Bu şerait içerisinde yetişen çocukla
yüyor, bir parça daha müzminleşiyor. ya faila işleri varmış gibi! - günleri haf- rımızda sanat meyili uyanabilir mi~ Bir 
Buna bizden olmıyanlarm çare bulabile- taya, haftaları aya, aylan da üçe, dörde dükkana çıark girmek - adeta - ar ve 
ceklerinden tamamiyle ümidimizi kes- kadar çıkarıyorlarmış, ki .. Meslek terbi- hicabı mucip olaylardan sayılıp durur
meden. biz ele kendi kendimize dertleri- yesiyle taban tabana zıt bir keyfiyettir. ken sanata ve sanatçıya layık olduğu 
m!zi tedavi yollarını araştırmağa çalışa- Müşterilerimizin tehammül kabiliyetleri mevkii kimler verecektir} 
lım. olup olmadığını bir tarafa bnakalım, Hangi taraftan bakılsa iyi bir durum-

Şu halde kendi kendimize şöyle bir • hele peşin para, yahut pey akçesi na- da olmıyan sanat ve sanatkar işine bir 
soru yapsak: mı altında bir ıey de alınmışsa - hangi çeki düzen vermek zamanı çoktan gel-

- Acaba biz sanatçılar layık oldu- hak ve hangi salahiyetimize güvenerek miş ve geçmiştir bile... Bir az kımıldı
ğumuz mevkii hak edebiliyor muyuz~. bu yolsuzluğa baı vuruyoruz! Bir hafta- yalım ve etrafımızdan ibret alalım. Bu

Bu soruya ben - kendi hesabıma - da bitirilmesi ferah ferah mümkün olan günkü harp yüzünden doğan müşkülata 
yüzümü kızarta kızaTta: bir iş için haftalarca ve haftalarca müşı- rağmen dünyanın en müreffeh milletle-

- Hayır!.. Diye cevap vereceg1m. teriyi oyalamak, vasıl olmağa mecbur rinin sanayide en ileriye gidenler olduk.
Makul düşünen sanatçı arkadaşlarımın olduğumuz seviyeye erişmemiz şöyle larını unutmıyalım. Harp sonu dünya
bana hak vereceklerinden emin olarak dursun, bizi o nurlu hedefinden ne ka- sında sanatçı kadar hiç bir zümre ve 
noksan taraflarımızdan bazılaunı burada dar UZAklaıbnrl meslek ikbalde olnuyacaktır. Bugün bi-
• · ı' vuracağım. Şu halde sanata rağbet, sanatkara U- le hemen hemen öyle .... Gazetelerin ilan 

·* tifat edilmiyorsa bundaki suçun bir az sahifelerine bir göz atalım: Durmadan, 
3'r 'Jllnr.tkarın mensup olduğu ;ıube- da bize ait ve raci okluğunu unutmama- dinlenmeden sanatkar aranıyor. Sanata 

Beledivelerin ihtiyacı 

Teknik kadrolar nasıl 
dol durula bi 1 ir? 

Belediyeler telınilı eıem an ilıtfyaçıa .. ını bizzat 
olıutacalıla,.ı talelJe ile temin etmeli, belediyeler 
banlıasının da yardımil e IJuna meclJu,. tutuJmaıı 

(1 ••• 2 ••• 
YAZAN : NAFI DEMIRKAYA 

Bizce, belediyelerin teknik 
ihtiyacını temin ed~k iki yol 
Şöyle ki: 

eleman düşünüp kurabilecek ve bel.ki de işlete
vardır. bilecek unsurların belde hesabına oku

1-Az çok kar bırakan. yani varidatı 
arttırmağa yarayabil~k olan her han
gi bir teşebbüse geçmek isteyen beledi
yeler, o teşebbüsle ilgili bir meslekte bir 
genci okutmağa mecbur edilmelidir. Me
sela mezbaha ve teferruatını açmak ve 
idare etmek belediyelerin vazifeleri cüm
lesindendir. Ve bu hizmetin gayesi, hal
kın sıhhatini korumaktan ve belediyeye 
fazla varidat temin eylemekten ibaret
tir. Böyle bir teşebbüsün sıhhi gayesi 
gerekleşebilmek için mezbaharon en az 
bir baytarı bulunmak icabeder. tşte bu
nun gibi bir müessese kunnak isteyen 
belediyeye, mezbaha varidatından sene
de en çok 400 lira ayırarak kendisine 
karşı mecburi hizmetle mükellef olmak 
üzere bir genci veteriner fakültesinde 
veya daha aşağı derecede bir baytarı 
mektepte okutmak vazifesi haklı olarak 
tevdi olunabilir. ( Lise tahsilini bitirmiş 
gençler bulunma.zsatokutmak işine orta 
tahsilden başlamak lAzımgelir.) Denebi
lir ki okutma ,masrafını mezıbaha varida
tından ayırabilmek için <> mezbahayı 
kurmağa ve idare etmeğe ba§lamak ica
bedecektir. O vakte kadar mezbahayı 
mesela baytarsız idare etmek caiz mi ola
caktır; hayır, mezbaha halen olduğu gi
bi açılacak ve şimdiki gibi idare edile
cektir. 

Fakat buna karşı da bu tedbirin be
lediyelere ancak beş altı sene sonra fay
da verebileceğinden ve halbuki o zama
na kadar da memekette kan derecede 
baytar yetişmiş ve binaenaeyh bu küfe
tin beyhude göze alınnuş olacağından 
bahsedilebilir. 
Şu var ki, bu tedbirin belediyelere he

men bu günden faydalı olamaması, beş 
altı sene evvel bu yola gi,dibnemiş olma
sının neticesi olup tedbire bu noktadan 
bir kusur yöneltilemez. Sonra da rakam 
vermeksizin söyliyebiliriz ki beş altı se
ne içinde memleketin ihtiyacını karşıla
yacak sayıda baytar yetişn:iş olması 
maddeten mümkün değildir. Ve nihayet 
belediyeler, daha kısa bir tahsil proğra
mı tatbik eden küçük sıhhiyei hayvani
ye mektebinden istifade yolunu da tu
tabilirler. Bu .sözlerle mezbahaları.mızın 
baytarsız olduğunu veya bu halin her 
kasabada aynen böyle ceryan eylediğini 
iddia etmiyoruz. Maksadımız sadece be
lediyelerden bir kısmına olsun faydalı 
olabilecek bir tedbiri ortaya atarak hiz
mette bulunmaktan ibarettir. Zaten mez.. 
bahayı misal olarak ele almıştık. Nete
kim elektrik işleri için de ayni düşünce
leri zik.r<ıdebiliriz. Kasabada elektrikte
sisatı kurup bizzat veya imtiyaz suret.i
le işletmeğe kalkan belediyelerin çoğun
da bu işte kendilerini tatmin edecek ev
safta eleman yoktur. Olanların. da bele
diyeler büyük fedak!rlıklar bahasına 
onu elde bulundurabilmektedirler. Hal
buki, belediyelerin elektrik işletmesin
den ayni zamanda kar da temin ettikleri 
malumdur. O halde elektrik teşkil!tı bu
lunan kasaba belediyelerinin de varidat 
fazlalannın yılda (400) lirasını ayınp 
kendi hesaplarına ve yüksek mtihendis 
ınektebinde değil teknik okulda mühen
dis veya fen memuru yetişmek üzere bir 
talebe okutmalan kabildir. Ve belediye
ler bununla mükellf tutulmalıdır. 

Ayni düşünce, fi.dnlık tsis edip halita 
cins fidanlar tevzi etmeğe kalkan veya 
bir eczahane açmak müsaadesi veren be
lediyelere de teşmil edilebilir. Bundan 
başka geniş istimlak tşebbüslrine g.iri
şn, kasabanın imar pianını tatbik mev
kiine koyan belediyelerin de br gecin 
teknik okuld inşaat mühendisliği tahsili 
işine yetecek kadar bir parayı ibu işdek:i 
kazançlarından ayırabilecekleri şüphe
sizdir. 

Yazdıklarımızdan anlaşılacağı üzere 
gösterdiğimiz bu yol belediye bütçeleri
ne hemen hiç bir maddi külfet yükleme
rnektedir. 

2 - Devlet ve hususi idare, lazım 
olan her çeşit elemanı kendi hesapları
na bir çok gençleri okutmak suretiyle 
elde ediyorlar. Belediyelerde bu usulü 
tatbike salahiyetli ve hatta mecbur ol
malıdırlar. 

tularak temin edilmesi esasını hiç şüp
hesiz ki d.aha çok hoş görür. 

Bununla beraber iş başarma hasletin
den ve heyecanından mahrum dar ve 
menfi zihniyet, içtimai mevzular için 
öahi başka milletlerin bilginleri tarafın
dan konmuş bir prensip bulunmadık;;a 
memleket içtimai jşlerinde hiç bir dü
~nceyi isabetli görmeğe tahammül ede
ıniyen dejenere kafa, gösterdiğınıiz yolu 
kapatmak için, bütçelerinden bu işe 
para ayırmak iktidarında olan belediye
lerin pek az olduğu iddiasını hemen or
t&ya atabilir. Fakat o kabil bt::1ediyelere, 
Belediyeler bankası temettülerinden 
yardım ettirildiği takdirde maksada yi
ne varılabileceğinden bu iddia, hakikat
te bir değer taşımaz. 

Belediyeler bankasına böyle bir vazi
fe verilmekle belediyelerin ümranına, 
saadetine gerçekten hizmet edılmiş, ba
lediyeler bankasının gayesine uygun bir 
yola da girilmiş olur. Daha ileriye gid~
rek belediyeler bankasının belediyelere 
tahsil masrafı için ikrazda bulunması, 
belediyeler hesabına okuyacak talebelar 
için bir yurt açması gibi konular da 
bankanın vazifeleri arasına alınabilir .. 
Belediyeleri bir nevi müşterek bağla 
birbirine bağlıyan Belediyeler bankası
nın, içtimai bir gaye iç.in kurulmuş ol
duğu nazal'a alınırsa, memleketin genel 
kalkınmasında onu .bu gibi vazifelerle 
ruhlandırmanın ne derecede yerinde bir 
iş olacağı kolaylıkla anlaşılır. 

* Belediyelerin okutacakları bir gencin 
yıllık tahsil masrafına gelince: Bunu en 
çok 350 - 400 lira olarak hesap edebiliriz. 
Bu suretle bir belediyenin bir doktor, 
bir baytar, bir mühendis yetiştirmek 
için yapacağı yıllık masraf 1100 liraya 
vanr. Mühendisi bir kaç belediye ara
sında ortaklama ok.utmak ve çalıştır
mak mümkün olacağından belediyelerın 
bu uğurdaki yıllık masraflan hakikatte 
900 lirayı geçmez. Bu derecede az bır 
parayı veremiyecek olan belediyeler de 
vardır. Bu gibi yerler için hem doktor, 
hem de baytarla mühendis yetiştirmok 
ve kullanmak icap etmez. Fakat o gibi 
yerlerde dahi en az bir doktor bulun
ması esas tutulmak gerekli olacağından 
bu belediyelere yılda talebe tahsil ettir
mek için yüklenecek masraf 400 liraya 
iner. 

Bunu dahi veremiyecek durumda 
olan belediyelere ise belediyeler ban
kası tarafından yardım olunur. 

Böyle yerlerin 100 tane olduğunu far
zedersek bankanın edeceği yıllık tam 
yardım 400 X 100 - 40,000 liradan iba
ret kalır. 

Tahsil masrafının yarısını bankanın 
vermesi kMi olursa bu mikdar yılda 20 
bin liraya d~ .. 

Senede belediyelere yaptığı ikrazlar
dan ve diğer ufak t.efek banka muame
lelerinden yanm milyon liraya yakın 
temettü temin eden ve sermayesini da
ha ziyade belediyelerin gelirinden top
hyan belediyeler bankasından bu gaye 
uğrunda, gösterdiğimiz rakamların bir 
kaç misli daha yüksek yardımlarda bu
lıınmaSl da istenebilir. Ve böyle yapıl
ması da asla yersiz sayılamaz. 

. * Beş, altı yüz belediye merkezinden 
üçte birinde bir doktor, üçte ikisinde 
bir doktör, bir baytar ve gerisinde ise 
bir doktor, baytar, mühendis, ziraat~ı 
ve emsali unsurlar bulundurmakla o 
yerlerin içtimat duruınlannda naslı bir 
ilerleme hasıl olmasına hizmet edilmiş 
olacağını tahmin etmek güç değildir. 

Üniversitenin teknik şubelerine mem
leketin her köşesinden yollanacak olan 
en az 1200 gencin bir kaç sene sonra 
yurtlarına iletecekleri feyzi kavramak 
bile, ulusal kalkınma idealine hizmet et· 
miş olınanın heyecanını yaratmağa ki
fayet eder. 

Almanların .. _ 

Umitleri Ger-
çeklesecek mi? ___ * ___ __ 

(Baştaraft 1 inci Sahifede) 

do.-. Muazzam hededcrine bu müddet 
içiD<le varamazlarsa son fırsatı da kaçır
"mış olacaklardır. Bu sebeple Alman baş
kumandanlığının tnbiye, insan ve teçhi
zat üstün1üğiine dayanarak kati netice 
aramakta olduğu muhakkaktır. 

Burada şu iki sual hatıra gelebilir: 
1 - Alınnlar 1942 kışından evvel Rus

yada hakılci bir imha harbi yapmağa 
muktedi.- olacaklar mı? Yani Rus or
duları da Fransız ordulan gibi silahla · 
rını tamamen terke mecbur olacaklar 
mı? 

2 - Böyle kaçınılmaz bir tehlike 
mevcutsa İngiltere ve birleşik devletler 
kıtalar harbinde en büyük istinatgahla
rmı te~kil eden Sovyet ordularmm çök· 
mesine m3ni olmak için ikinci cepheyi 
açmıyacaklar mıdır? 

Moskova Almanlann büyük kayıplan 
dolayısiyle mütemadiyen batıdaki kuv
vetlerini doğuya c;ekmekte olduklarım 
iddia ediyor. Eğer vaziyet bu merkezde 
ise Ando Saksonlann tamir kabul etmez 
neticeler karşısında kalmadan harekete 
geçecekleri tahmin edilebilir. Gerçi ikin
ci cephenin nçılmasma en büyük engel 
taşıt noksanıdır. Almanlar buna Mısır
daki müşkülatı da ilave etmektedirler. 
Olaylar mantık çcrçivesi içinde muhake
me edildiği zaman müttefiklerin Rusya
nm yıkılmasına seyirci ka1abileceklerinl 
diişünmek biJe imkaıı!ıız olur. Zira Al· 
manlar Kı.zılorduyu Uralların ötesine 
atabilirlerse bütün orta şarka halcim ol
malanna, Japonlarla elele vermelerine 
mani kalmıyacaktır. Harbin senelette 
uzamasına sebebiyet verecek olan böy· 
le bir darbe ile k.arşılaşınamak için müt
tefiklerin de kozlannı oynamaktan çe
kinıniyecekleri tabüdir. 

Kanaatimizce önümüzdeki haftalar 
içinde bu harbin en kat'i hadiseleri vuku 
bulacaktır. 

ŞEVKET BiLGiN 

Fiyat etilıeti mecburiye· 
ti ve seyyar satıcılar-
İmzası bizde saklı bir okurumuz yazı· 

yor: 
cSatılan her şeyin üzerinde bir fiyat 

etiketi olması mecburidir. Bu mecburi
yetin seyyar manavlara ve sebzecilere 
tatbik edilmemesi yurddaşlann aleyhine 
neticeler veriyor. Evvel.ki gUn Doktor 
Rami apartmanında bir aileye kabağın 
kilosunu 25 kuruşa veren bir seyyar 
sebzecinin ayni malı Dr. Behçet Uz Ço
cuk hastanesi karşısında bir eve on be' 
kuruştan sattığını gördüm. Seyyar sa· 
tıcılar her türlü kontrolden azade ola· 
rak mallannı istedikleri fiyata satıyor
lar. Bunlara da fiyat etiketi mecburiye
tinin tatbikini ve fiyatların kontrol etti
rilmesini sayın beledi.ye reisinden rica 
ederim .. • 

dt için olsa da diğer biri gelir. Bu su
retle hiç bir yerde ara olmaksızın dev• 
let teknik adam bulundurmuş olur. Fa
kat, belediyeler için durum böyle değil
dir. Onların belde içinden başka taraf
ları yoktur. Bundan dolayıdır ki, bele
diyeler hesabına ok:utuJacak gencin o 
muhitin adamı olması zaruridir. Bun
dan başka öteden beri ana ve babasının 
ve daha büyüklerinin bulunduğu muhit
te hizmet etmek, o yerin gereklerini ..,e 
şartlarını bilerek ;se o yere alışık olarak 
bütün hemşehrilerinin saadetine çalış
mak ve bunda muvaffak olmak heye
canı, aydın bir genci işe daha fazla bağ~ 
lar. Kaldı ki, tahsil ettirilecek. gençleri, 
beldenin mütevazi muhitinde seve seve 
çalışacak karakterde olanlardan seçme
ğe dikkat edilirse, belediye ileride hiz
met etmek şevki daha önceden emniyet 
altına alınmış ta olur. Böyle bir gencin 
ü.hsilden sonra yurduna dönerek çalış
mağa başlaması sayesinde, bir kaç sene 
önce aralarında dolaşan genç hemşehri
lerinin kazandığı meziyetler maddi ola
rak ta göze çarpar. Bu ise muhitte çok. 
öerin tesirler yapar. Belde halkı tarafın
dan yetiştirilmiş ve bir mecburi hizmet 
devresi için belde emrine bağlanmış 
olan doktor, baytar, mühendis, ziraatçı 
ve eczacı gibi teknik unsurların terakki 
hamlelerinde birer cüzütam teşkil eden 
belediye merkezlerinde yaratacakları 
gelişmeler, köylere de uzanıp yayılaralt 
köy enstitülerinin gayelerin.? benziyen 
sonuçlar, kendiliğinden doğmağa b~ar. 

Bundan dolayıdır ki, hiç vakit geçir
meksizin bu esaslan sağlıyacak büküm
leri bir fut evvel belediyeler kanununa 
ilave etmek ve hemen de tatbikatuıq 
geçmek, belediyelere yapılacak hizmet
lerin en mukaddeslerinden ve büyükle
rindendir kanaatindeyiz. 

Esasen fakir ve kimsesiz çocuklara 
tahsil hususunda dahi yardımda bulun
mak ve belde hizmetleri için usta, kalfa 
ve fen memuru gibi sanat erbabı yetiş
tirecek mektepler ve kurslar açmak ka
nun tarafından belediyelere vazife ola
rak verilmiştir. (Kanun No. 1580. Mad
de 15, fıkra 34, 72) Halbuki fakir ço
cuklara tahsil için rastgele yardımda bu
lunmaktansa içlerinden bir veya bir 
kaçını da doğrudan doğruya belde he
.. abına okutmak elbette çok makul olur. 
Bundan başka belediyelere usta ve fen 
memuru için mektep ve kurs açmak sa
lahiyetini ve vazifesini veren kanun ko
yucusu~ ust~n ve o fen memurlarını 
yetiştirecek ve böyle lüzumlu hizmetleri 

Y almz bir noktayı işaret etmek mec
buriyetindeyiz : Tahsil ettirilecek gen<y
lerin intihabında onların beldenin yerli 
ailelerine mensup olmalarımn şart tu
tulması lclzımdır. Bunun bir sitecilik fik
ri değil, işin gereğine dayanan P!r dü
şünce olduğunu bilhassa söylemek iste
riz. Gerçekten devlet hesabına okutulan 
bir genç, kendisine vazife verilen mu
hitte çalışamadığı, o yerin iklim.ine ve 
diğer şartlarına alışamadığı takdirde 
başka bir muhite gönderilebilir. Bu su- (1) Birinci makale 6 temmuz 1942 
retle o gençten devlet istifade etmekte pazartesi tarihti YEN! ASIRDA çıkmı§'" 
devam eder. Onun yerin yine bir müd- tı.,. 

·-····-·ç··E·ş~·· ... ···-
meyİl edelim. Onun ruhu ve dimağı ne RASiM PALAS OTFL 
kadar aydınlatıcı bir vasıta olduğunu 
kabul edelim. Edelim de bize ve yurdu- V E 
muza tanrının bir mevhibesi olan yüce § p L A J { 
Atamızın: cVasıl olmağa mecbur bu- 8 
lunduğumuz ... > Diye işaret buyurdukla- 8 5 TEMMUZ PAZAR cu· Nu·· AÇILMIŞTIR 
rı seviyeye erişelimMAKAS. TAR SAMt 1 f; 
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ALMAN· RUS HARRl 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

HA VA :ıruvv:E:l'LFJRNlN 
ışBtRLtQ.1 
Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı: 

nın bildirdiğine göre Don havzasındaki 
muharebelerde Alman hava kuvvetleri 
kara kuvvetleriyle işbirliği yaparak ha
reketeri desteklemiş ve Rus tan~ 
dağıtmıştır. Alman uçakları Don nehri 
üzerindeki geçen yerlerini ve cephe ge
rilerinde düşman topluluklarını bom'ba
lamıc:tı~. 

----~...--~~------
İslıenderlyedeld Fran· 
sız filosu ve Almanl~r •• A 

Berlin, 12 (A.A) - Yarı resmı 
kaynaktan bildiriliyor : 

Pariste çıkan Lenovu Tan gazetesi, 
lskenderiye limanında bulunan Fransız 
harp filosu hakkındaki te~hbüsün İn
giliz ve Amerikan mahfillerindeki ak
sülamelini belirtmektedir. Amerika ha
riciye nazırı Kordel Hullun bu hususta
k i müdahalesini inkar etmesi dikkati 
çekmiştir. Hullun doğru söylemediğine 
de işaret edilmektedir. 

I SVEÇIN ZARARLARI 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

c lki vapurumuzun torpillenmesinde 
kullanılan torpiller üzerinde Rus imala
tından olduğunu gösteren alametler bu
lunmuştur. Bu sebeple Jsveç tarafsızlığı
nın Rtı5 denizaltılan tarafından ihlal 
edildiği anlaşılmaktadır. Bir veya bir 
kaç Rus denizaltısının tarafsızlığmııza 
kaqı yaphklan tecavüzlerden Rusya 
hük.ümetnin haberdar olmadığı da an
laşılıyor. Bu gibi hadiselerin önüne geç
mek için görüşmeler yapılmakta~ır. Ko
runma için alınmış olan tedbırler de 
takviye edilmiştir. > 

Coculı Balıımı olıuluna 
ialelJe alınıyor •• 
Çocuk Esirgeme kurumunun Ankara

daki yatılı çocuk bakımı okuluna bu y1] 
da talebe kaydına başlandığı haber alın
mıştır. 

Okula girmek istiyen bayanların en az 
18 yaşını bi"tirmiş v_e ilk okuldan çıkrruş 
olmaları lazundır. istekli olan bayanlar 
kuruma müracaat ederek daha fazla 
tafs i1fit alabilirler. 

Muztarip ue rallat 
~ehPeler-
Derimizin lastik gibi oluşu vücudu

muzun hareketine imkfuı veriyor. Eğer 
derimiz sert olsaydı, hareket imkarun
dan mahrum kalırdık. 

!nsan ihtiyarladıkça derisinin alastiki
yeti kaybolur, bu. yüzden de bilhassa 
çehremizin der.isi buruşur. 

Burada dikkat edilecek bir nokta var
dır ki şudur: 

Yüzümüzün buruşması, hislerimizin 
tesiri altında yüz derimizin sık sık geril
diği istikamette olur. 
Şen, rahat insanların yüzündeki deri 

başka istikamette; düşünen, ıstırap çe~ 
ken insanın yüz derisi diğer istikamet
lerde buruşur. Bu sebeple insanın yüzü
ne bakınca hal ve vaziyetini anlamak 
bir dereceye kadar mümkün olur. 

ALLAHA.ISMARLADIK 
MİSTERŞiPS 
İngilizceden tercüme edilen Allaha..s

marladık mister Şips adlı kitap edebi 
ve terbiyevi kıymeti haizdir. Son yılla
rın neşriyatı arasında dikkati çeken bir 
eserdir, okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Menemen C. Müddeiumumili- µ;kara !:1dyosu 

~inden: ~ BUGUNKU NESRlYAT 
K~l A A 98 k ... ,.,. sabnası l.Azım şekerin muhik sebep olmaksızın be- " 

ı osunu azamı u.-.- . l mili. k k 
her kilosunu 6/4/ 942 günü 100 kuruşa satmak suretiy e . ı orunma .~n1:1-

h l f b 1 M emenin Mermerli mahallesınde oturur Mumın 
nuna mu a e ette u unan en · d 1 d 

"l b kk ı H E · · Menemen asliye ceza mahkemesın e yapı an u-og u a a asan ngının . . 1 b d. 63 
d ezkA kanunun 59 ncu maddesının 3 numara ı en ı ve 

ruşması sonun a m ur . ahk · · d .. k 
ncü maddelerine tevfikan beş lira ağır para cezasıy~e m 14;yetınU ve k u • 
kanın yedi gün müddetle kapatılmaaına 7 / 4 /9~2 takrih,_ ve .~31 "l" ~yı e ve ey
fiyetin ilanına karar verildiği ve hükmün katiyet esoettiğ J an o unur 

t LAN 
Vilayet Daimi Encümeninden : ,, 

o·kili - Alb yolunun 5 +408 inci kilometrosuncla 8 metre açıkhgın~ 
d kiı h k"" n~_v~. tabl'ıye destek ve döşeme tecdiru 1881 lira 16 kuruş ke-

a a şap oprunun b 15 .. ··dd ·• ık k · f b d-,, ·· rind f 0/ 7/ 194 2 tarihin den iti aren gun mu eue aç e -
şı e Cil uze en h .. k.. 1 . t fik h 
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı y9asa42 u um ~rı~~ .• ev aİı ~~ 

} akl t · tlarile birlikte 21 temmuz 1 pazartesı gunu saat e 
z~rl}yac d ~n,. emıum."'!aenı·- baı vurmalan 13 19 3971 1806) v1 ayet aımı ene ..- • 

------~------------~-------
İzmlf' Gümrüfılerl Baı Müdürlüğünden : 

Lira K. ~anın cinsi Kilo G. Numara Marka 

99 00 
190 00 

48 000 
300 000 

482 B. M. Motör aksamı 
Galvanizli oluklu sac; 
levha denizden çıkma 

yukarıda cins ve numarası yazılı eşya ile levazım ve satış servisi ilanat tahta~ 
sında müfredat gösterilen diğer efYaların 31 /7 /942 cuma günü saat. ~ 5 de .~e
ni müzayede ile sablacağından talip olanlann levazun ve satış servısıne mura~ 
caatları ilan olunur. 13 29 4025 ( 1807) 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SJ ~DJK GüR TUNCA 
VE 

MEHMET DüŞüNü/?. 
Memleket sanayünde büyük bir eser olan fab:rikauuz, her türü modern 
teknikle tekamül ederek büyük ihtiyaçlara cevap vermeğe başlamıştır .. 

SiPARiŞ KABUL EDiLiR 
Umba, Lamba şişesi, Sürahi, Kavanoz Çay ve Su bardağı ve bilUnıum 
ZÜccaciye ... ADRES : İzmir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 3132 .. 

Doyçe Oryent 
ORE S D N ER B A N K 

bank 
ŞUBESi 

1ZM1 R 
Mukezi : BEKLiN 

AJınanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçem 

171,500,000 Rayllsmarlı 
l'ürkiyede şubeleri: ISTANBUL ve lZ~ 

Mısırda !iubeJeri: KAHiRE VE ISKENDlınlYE 
Her türlü banka muamelilbm ifa ve kabul eder. 

T. C. Ziraat Bankası 
KuraJıı.t tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi~ 262 

Zirm ve ticari her nevi Bmka muameleleri 

~ARA BiRiKTiRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMlYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
Urası bulunan !ara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina göre lk

ranııye dağıtılacaktır : 
C Adet LOOO Liralık '-000 Lira 

101 • 2.000 • 
250 • LOOO • 
100 • 4.000 • 

ıoo 51 • 5.000 • 
120 40 • 4.800 • 
160 • 28 • S.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki para1at bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde y&de 20 fazlaslyle verilecektir. 
(Kur'alar aenede 4 deta, f 1 Haziran J 1 EylOl, 11 Birinciki.nun 11 Mart 

h\?\h !erinde çekilecektir.) 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.32 Vücudumuzu çalıştıralım.. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.20 - 8.35 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Peşrev, 
şarkı ve saz semaileri.. 18.00 Program 
ve memleket saat ayan, 18.03 Müzik . 
Radyo dans orkestrası 18.50 Müzik: Fa
sıl heyeti .. 19.30 Memleket saat a ayarı 
ve ajans haberleri 19.45 Konuşma {Yar
dımsevenler cemiyeti adına .. ) 19.55 Mü
zik : $arkı ve türküler 20.15 Radyo ga
zetesi.. 20.45 Müzik : Bir marş öğreni
yoruz .. Haftanın marşı 2LOO Ziraat tak
vimi.. 21.10 Müzik : Karışık şarkılar 21. 
30 Konuşma (Posta kutusu .. ) 21.45 Mü
zik pi. 22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 Ya
rınki program ve kapanış .. 

KAT'iYEN 

IHTiYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 yaşmda olduğu halde ;rüzilnde hiç 
biı- çizgi, hiçbir buru~uğu yoktur ı 

Açık, yumuşak, ve bir genç kızınki 
gibi kusursuz bir cilt, adeta bir ha• 
rika denebilir. Fakat bunun fenni 
bir izahı vardır. 

işte, bu, Viyana 'Universitesl Pro• 
fesörü Dı Stejskal'm şayanı hayret 
keşll olan "Biocel,, in neticesldir,l 
"Biocel,, her yumuşak ve kusursuz 
cild için elzem olan gençleşllrlcl1 kıymetli ve tabii unsurdur. Simdi, 
penbe renk~! Tokalon kreminde 
"Bioce\., bulunduğundan, siz uyur~ 
ken cildlnitl besler ve gençleştirir 
Her sabah kalktığınız.da çizil ve 
buroşuklu.kların kaybolduğunu "4ı 
biraz daha gençlejtlğinizı gOrürsU}'I 
nüz. 

Gilndüzlen için de 'beyaz renktek.t 
(yağsız) Tokalon kremini kullanınc.1 
Bu sayede clldlnlzl tazeler, siyah 
noktalardan kurtaru ve açık mesa~ 
mauna sıklaştırır. On yaş daha genç 
görününilz ve öyle de kalma. Yüzü~ 
nüzün z,ayı.flamış adalel~rlne nlhM 
yet veriniz Bu çlrk1n tenden kurtu~ 
lunuz. Mektepli ku olduğunuz u• 
mr.ııkl taze. sıkı yanaklaruuıı v~ 
tatlı gUzelliğinlı.I iktisap ediniz, Cil~ 
din gıdası olan bu iki muhtelif To• 
kalon kremln!n harlkulade netıce~ 
lerlnden fevkalade mahzuz kala., 
eak!!lmu.. Aksi takdirde paran&Jl 
memnuniyetle lade edeceği1. 

~///J.r/.h'°/....::ıı""...=r..'4Y..r.r~..#"/.# 

Hususi Pul müşaviri 
CELAL PULMAN 

Büyük Kardiçah han No. 58 
TELEFON : 3184 
Damga kanunu muamelatiyle 

gal ve ist' are kabul eder. 
işti · 

DOKTOR 
Kemal Salih Aysay 

Sari hastalıklar mütehassısı 
BAKTERİYOLOG 

Dahili hastalarmı Tilkilikte Hatu
niye camii karşısında N amazgab 
caddesi No. 2 de .kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4223 
Evi: 353' 

SADIK 
1 Gürtunca 1 .GAZİLER CADDESİ No. U2 § 
~ Odun ve kömür j 

1
. deposu 1 

TELEFON : 3732 
Müessesemizin yapmış olduğu fennt 

§ teşkilat sayesinde kışlık ve çamaşır
S lık odun ve kömürleri çok kolaylık
§ la temin olunur. 
~ Her nevi, meşe, palamut, ılgın ve g 
Ss çam odunlariyle madeni kömürler .. §8 
R 1- 6 (1650) 
8~~.or~/~ 

İZM1R BELED!YEStNDEN: 

- Sokak tenviratı tesisatının tamirin
de kullanılmak üzere 11 kalem muhtelif 
elektrik malzemesi satın alınması, maki
ne ve elektrik mühendisliğindeki şartna
mesi ve keşifnamesi veçhile kapalı zarflı 
ksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
8585 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
643 lira 95 kuruştur. İhalesi 19/ 8/ 942 
Çarşamba günü saat 16,30 dadır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmış teklif mektupları ihale günü s.7.3-
m! saat 15,30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. 3, 13, 23, 17 3797 (1707) 

r s 
§ SAL,HLI 1 
~ Kurşunlu ılıcaları ~ 

1
8 Salihli Kurşunlu kaphcaları açıl- ~ 

IDJŞtır. Müzmin romatizma, siyatik ~ 
ağrılarından, kadın ve cilt hastalık- ~ 

8 !arından muztarip olanlara son de- ~ 
g rece şifalıdır. ı 

1 Oteli, Fırını, Lokanta ve Gazino- ~ 
su mevcuttur. İaşe hususunda müş- l 

9 külat çekilmez. ı - 15 (1575) ~ 
s~~ACO'".A"'AI"'~./'~!. 

Sadık Akseki (Eski 
Tevfik paşa) · oteli 

müdiriyetinden 
Otel odacılığı münhal olup bu biz. 

mete elverişli, askerlikle alikası ol
mıyan isteklinin müracaatı_ 

1- 3 (1794) 

N~/~AO"°J.Y/J:O"'/~R 
S DOKTOR N 

~ iSMAİL VASIF ANAL ~ 
TALJKLARI MÜTEHASSISI h 

Her gün öğleden evvel 10 - lZ R 

Maarif Vekaleti 
Beden 'J'erlliyesı Umum müdürlüğü 

NEŞRIY ATI 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü tarafından neşredilen kitaplardan aşa. 

ğıdakiler karşılanndaki bedellerle satışa çıkarılmıştır. isteyenler Ankarada Ak• 
ba kitapevinden lstanbulda. Muallim Ahmet Halit c!nk.ilap> ve Çığır kitap ev
lerinden Karsta Mehmet Türk.elden Boluda Zafer kitapevinden Ankara latan
bul İzmir Oiyanbakır Afyon Antalya Adana Antakya Sivas Enurum Trabzon 
Samsun Maarif vekilliği Yayınevlerinden ıatın alabilirler. 

Kunıf 

50 Atletizm el kitabı 
40 Futbol hak.em kılavuzu 
50 Beynelmilel futbol kaideleri 
50 Futbol kılavuzu 
20 Köy spor sa.halan hakkında öğütler 

125 Eski Türk sporları üzerinde araıtınnalar 
75 Modern atletizm 
5 O Balkan kır koşusu 
50 Balkan güreşleri 

150 Creko - Romen güreş oyunları 
150 Tenis 

75 Kayak sporu 
Bu kitap evlerinde beden terbiyesi ve spor mecmuası da bulunur. 

9 13 20 3884 ( 175 7) 

iSTAHBVL BELEDiYESİNDEN: 
Bebek - Istinye yolunun ikinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli ( 150071) lira 80 kuruş ve ilk teminatı 8753 lira 
59 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme Nafia işleri umum,, hususi ve fenni şartnameleri. proje 
keşif hul.Asasiyle buna müteferrik diğer evrak 750 kuruş mukabilinde vilayet 
Nafia müdürlüğünden verilecektir. 

lhale 20/ 7 / 942 pazartesi günü saat 15 te lstanbul belediyesi daimi encü
men odasında yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan imzalı şartname ve buna 
müteferrik diğer evrak, ihale tarihinden (3) gün evvel vilayet Nafia müdür
lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesikalariyle birlikte hazırlıyecakları teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. (7092) 

4 8 13 17 3799 (1715) 

lzmif' İnfıisaf'laf' Baı Müdürlüğünden : 
942 mali yılında Çamalh tuzlasından getirilecek tahminen bet hin ton çu

vallı veya dökme ham bin ton 50 lik torbalarda mutfalı: beş yüz .andık eofra 
tuzu ile bin balya boş çuvalın hammaliye işleri açık eksiltmeye konulmuftur. 
Muhammen bedeli 4500 muvakkat teminatı 337,5 liradır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 27/ 7/ 1942 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeltl komisyona müra-
caatlan ilan olunur. 1 3 1 7 40 l 9 ( 1805) 

l Do~an Si~orta anonim şirketi 
Sermayesi: T. L. 500.000 -

İDARE MERKEZİ : İ S r A H B U ı. 

İzmir ve Havallsi umumi acentalığı 

HA Ki EROL 
Birinci Kordon Ne. 106 Telefon : 3520 

Hayat. Yangın· Nalıllyat ·Kaza slgof'fa• 
ıarınızı en müsait şartlarla ve süratle ~apal' I

s KULAK, nooAZ, BURUN HAS- , · ı 

Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar basta· R 
~mı kabul eder_ S ~----mm _________________ _, 
ı~ci-~~~N~~~§------------------------------------
K yenehane Tel. 2727 •. Ev Tel. 2101 R Vilayet Daimi Encümeninden : 
tb:.ccc·.c«ıocv...ccccv.r_,-~I rAŞ KIRMA MAKİNESİ ALINACAK!'JR .. 

§~..o"'~-'.#"~I 1 - İzmir vilayeti turistik yollan idaresinin ihtiyacı olan 4000 lira k.ı:yme-

1 
Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yo- tinde müstamel bir taş kırma makinesiyle 6000 lira kıymetinde bir motor 

lu ve tenasül hastalıktan mü!~hassısı 7 / 7 / 942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye ç1kanlmıştır. 
S UROLOÖ - OPERATOR 2 -Muvakkat teminat taş kırma makinesi için 300 ve motor için 450 lira 
~ DOKTOR dır. 1 HAYRİ SAYKAM 3 -- Motör ve taş makioasının bir arada kompile olarak alınması mümkün-

I
S Hastalannı her gün öğleden sonra dür. 

ikinci Beyler, Numan zade sokak. 4 - Eksiltme 2 7 / 7 / 942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 1 o da vil&-
yet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

No. 5 te kabul eder. 5 ı kl ı ı U Telefon: Muayenehane 3453 Ev 5183 - ste iler şartname eri zmir turistik. yo an mıntaka müdürlüğünde gö-
~..o:.cr..cr.A"'..co"..oc:cc:ıırJ'..r.> ~ebilirler. 7 13 3900 ( 1738) 

+..~-----------------...... ------~~ DOKTOR t 
Salahettin TEKAND ı 

ÇOCUK HASTALIKLARI • 
MÜTELA$SISI ~ 

ı Hastalannı her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
S nurnardda hU1uaİ muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 345 3 
Ev: 3459 1 .. 

l
ıoocı cı aaaaı:ıacı ı:ııc:ııc:ıcıı:ıaı:ıcıac c ı:ıı:ı ı:ıcıac:ıc~ 

DOKTOR 
RAİF AKDENİZ , 
Doğwn ve Kadın Hastahklan ~} 

~ ' mütehassısı" N 
Hastalarını her gün Birinci Beyler § 

§sokak No. 42 de muayehanesinde § 

1 
kabul eder. Telefon (2310) S 
Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 

1-13 (1166) 1:0Caocıı:ıaı:ıac:rr....ooıxr..ı::,,7~I 
DOKTOR KEMAL 
OSMAN BOZKURr 
İzmir Memleket Hastanesi 

Asabiye Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

İkinci Beyler sokağındaki muayene-
hanesinde kabul eder.. (1377) 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 

Paris fakültesinden mezun .. 
Muayenehanesi : İkinci Beyler so

kak No. 79 Telefon : 2'7Z7 
1-13 (14%1) 

DOK2'0R 
BAHA 0.ZKAM 

Hastalarını her gUn Tilkilik ecza-

T. iş Bankası 
K~üfı tasarf'uf hesapları 1942 Hıf'amiye planı 
Keşidcler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır .. 

l 9 ~ 2 İKR.AMİYELERt-
ı adet 2000 Liralık 2000 
3 adet 1000 Liralık 3000 
2 adet 750 Liralık 1500 
3 adet 500 ·Liralık 1500 

10 adet 250 Liralık - 2500 
40 adet 100 Liralık 4000 

50 adet 50 Lirahk Z500 
200 adet 25 Liralık 5000 
200 adet 10 Liralık 2000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

DoJdor, eczacı, llemşif'e eczacı Jıalfası aranıyor .. 
1 -- Zonguldakta sağlık te§kilab hastahanesinde çalışmak üzere: ( 300) 

lira ücretli bir kulak, boğaz, burun mütehuaısı, 
2 - Ayni şerait ve ücretle bir bakteriyoloğ mütehassısı ile bir rontgen mü

tehıuıııaı 
3 - Sağlık T. hastahanesi için ( l 00) lira ücretle bir bao hemolıe ile ( 70) 

ter lira ücretli ( 4) hemşiTe, 
4 - Sağlık teşkilatı dispanserleri için ( 15 O) §er lira ücretli ( 5) eczacı, 
S - Keza tetlilliit dispanserleri için ( 60) lira ücretli yeti§ken iki eczacı kal

fası almacakhr. 
6 - Ücretler üzerine aynca fevkalade zam eklenmek'tedir. 
Taliplerin 20/7 /942 pazartesi gününe kadar Zonguldakta havza ba§ he-

kimliğine müracaatlan. 7 8 9 1 O 11 12 13 3895 ( 1743) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak· 

·taı'ın en aon eseri 
(Altmriiya) kolonyaşınm ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

nesi karşısmdald ( 4) numaralı mu- l"" 
ayenehanesinde kabul eder. 

... T.elefiiiıonİİIİl:m22m83illl ... - ... (.13•5•1•) .. 

Hilal J:.czanesi 
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UÇARKEN 

Gök'ün insan 
ğoluna yapb~ı 

muziplikler 

lsveçte olaylar YENi BAŞVEKiLiMiZ 
---'* *---

Uzak doğu harbi 
---*----

lngiliz uçak.. lngiltere ve 
Ordu ve milletin •• guven kaynakları 

Çinliler yıl-

---*' ___ _ 
Koyun .sürüsü mü, ı.sti· 
rahat~ çelıilmif piyade 

ları lsveç- Almanya
te uctu! daki intiba 

madan dö
vüşüyorlar 

Dün Kuleli ve Maltepe 
askeri okullarında bü
yük törenler yapıldı 

~ 

mi1 • Düşman Jıuınanda -*-
haragogfihı acaba nerede İsveç gemi lıayıp!arının 

ilk -~~~nlar için uçuşun ve~diği heye- dörtte J ünü ''erine Jıo·u. 
can, goruş şartlarını norm alın dışında • • .F .Y 

bırakacak manzaralar arzeder. Koskoca malı uzere bulunı:ı~OP 
düzlükler birer meydancık, orta büyük- --*--
lük teki ağaçlar fundalık, halinde gözlere Stokholm, 12 (AA) - lngiliz uçak-
çarpar. Bazen de fazla heyecanın tesiri lan dün Danimarka ve İsveç üzerinde 
oturulan iskemleye parmak ve tırnakla- uçmaşlardır. Bunların denize mayn dök
rile perçinlenmiş gibi sarılan uçuçu için dükleri sanılıyor. Batıdan gelen 19 In
göz karartıcı bir mahiyet alarak biraz giliz uçağının geçtiği görülmüştür. Da
önce havalandığı tayyare meydanını ha sonra yine 19 uçak görülmüş, hunlar 
kaybedecek kadar dalgınlık veya şaş- laveçin cenup doğusundaki takım ada
kınlık verir. lan üzerinde uçmuştur. İsveç uçaksavar 

Ru mesleğin çocuklan için görüş çok hataryalan faaliyete geçmiş ve İngiliz 
daha başka fAJ'tlarla olur. Beş yüz met- tayyareleri batıya doğru uzaklaşmıştır. 
reden başlayarak iki hin metre irtifaa lsveç ve Danimarka uçaksavar top
kadar yükselen tayyarecinin arazi Üze- lan tayyarelere karşı hemen top ateşi 
rindeki tekillerde bir değişiklik farke- açmışlardır. lsveç av tayyareleri de ha
deceği iddia edilemez. Beş yüz metre reket etmişlese de lngiiz tayyaeleri 
~seklikten bir şehrir~ binaları, yollan, çekilmişlerdir. 
bahçe ve parkları ne çeşit renklerle ve 
hangi boylarda gorunuyona, iki hin 
metreye kadar yükseldikçe benzer va
ziyetler de görünür. 1ki hin metre irtifa
dan sonra birdenbire görüş değişir, ha
c.imler küçülür, renkler bulanır, hayaller 
a.z çok karışır ..• Tarla hudutlannın çok 
daha düzgÜn belirdiği göze çarpar. 

Karlı havalarda ve halk arasında ök
süz oğlan yaması diye ad alan iri taneli 
yağışlarda tayyare aüratinin bir neticesi 
olarak tayyarecinin gözü önünde beyaz 
bir perde basıl olur ltl. bu halde uçucu
lann uçuş yükseklikleri ne oluna olsun 
apğı kı.rrnlan görmelerine imkan hasıl 
olmaz ... 

* Uçu,da ııoruşu bulandıracak hadise
ler arasında bulut ve aia akla gelebilir. 
Bulutlann keaif au buharlanndan teşek
kül etmiş olmalan, bir kısmının da sin
cabi ve hatta aiyah denecek kadar koyu 
bir manzara arzetmesi, tabii olarak bu
lut içinde uçan bir tayyareciyi körleşti
rir. Fakat ais denen ve buluta nishetle 
çok daha dağınık su huharlannı ihtiva 
eden hadiae, ne ııariptir ki ufki rüyeti 
tehdit ettiği halde, yani tayyareci ileri· 
!erini göremezken pkuli görüş gayet ta· 
bii bulunur. O kadar ki sisli havalarda 
bu görme kabiliyetini ölçüye vuracak 
tedbirlere h&J vurulmut. dik.ine fotog
raflar alınmıştır Bu fotograflarda vazih 
bir netlik elde edilm~tir. 

* Eau görüş ve tayyarecinin aldandığı 
taraflar hunlar değildir. Bir nakliye kolu 
nun yüksek irtifadan bir topçu manzara
aında göze çarpbğını, batta gülünç ol
maltla beraber koyun aürülerinin utira
hata çek.ilmiş Ye dağılmış piyade birlik
leri zannedildiğini geçen büyük harbin 
tecrübeleri ortaya koymuştur. 

Uçucunun aldanacağı taraflar çok
tur. Yirmi beı metreye kadar suya dal
mı~ bir denizaltı gemisinin suyun U.tün
Cle bulunduğunu zannettirecek •u par
laklığı, tahta tayyarelerin gelişi güzel 
aerpi~tirilmiş olduğu meydanlara bun
lar hakiki tayyare sanılarak toplu taar• 
ruzlar yapıldığı, çalı çırpı ile maskelen
mif hataryalann arazi üzerinde kayho
luşlan, yürüyüı kollarının bir fundalık 
halinde göze çarptığı aon harpte de tek
rar tekrar müşahade edilmi§tir. 

Ancak; tayyarecinin görü~ündeki ak
saklık ve hataları tashih edecek ve ha· 
vacının en sadık dostu olan hava fotoğ· 
raf makineleri vardır. Havadan alınan 
fotoğraflar, bilhassa mücessem mütalaa
lara (Stratoskopik) vesile olan dikkatli 
alınmış resimler üzerinde ne görüş al
danışı ve ne de olan ve cereyan eden 
hadiseleri tetkikten kaçırmak korkusu 
vardır. 

Geçen büyük harp sıralannda tesadü
fün yardımiyle havadan alınan fotoğra· 
fın kıymeti meydana çıkmıştır. Bir iki 
örnek okuyucularımıza da' bu kıymet 
hakkında bir fikir verebilir. 
Hasım tarafından uzun müddet ateş 

eden büyük çaplı blr topun yerini kes· 
tirmek mümkün olamıyordu. Devamlı 
hava keşifleri ve en tecrübeli rasıtların 
yaptığı aramalar hep boşa çıkmıs ve düş· 
man tazyikine devam etrni!Şti. Yine böv
le kec;if uçuşlarından birinde rasıtlardan 
biri bir fotoğraf almış, tesbit ettiği cam 
üzerindeki manzara bu gizli ve korkulu 
topu yerini göstermiştir. Fotoğraf kena
rında henüz ateş etmiş bir topun nam· 
lusu istikametine gelen otların yatarak 
öığcr otlardan farklı bir renk arzetmesi 
ve bir ufak su birikintisinin sathın~a 
bf"liren kırışıklıklar, aranılan topu mey
dana çıkarmıştır. 

İkinci bir hadise daha : Düc;man ku
manda karargahının yerini değiştirdiği
ni haram kumandanlır,t haber almış. H~r 
zaman için topçusiyle bu kumandanJığı 
rahatsız ctmeğc alışık bulunduğundan 
böyle bir fırsatı elden kaçırmak istemi
yormuş ... Aramışlar, rasıtlar mUteaddit 
keşiflerde bulunmuşlar.. Nafile.: Niha
yet cekilcn fotoğrafların biri üzerinde ve 
lıir köy bahçesinde muntazam tarh1a~a 
tesa<ltif edilmiş .. Bu hfil şüpheyi çek
m!ş.. Harp sahasında bahcesiyle uğra
şncnk bir köylünün mevcudiyeti garip 
bulunmus. Yapılan araştırmada, ku
mandanlık bahçevanınm işgüzarlıkla 
bahçeyi düzelttiği meydana çıkmış ve 
neticede dUşman ltumanda karargahı yi
ne yer değiştirmek mecburiyetinde bı· 
rakılmı~tır. 

* Uçuşlarda görüş şartlan irtifala ve 
iki bin metreden sonra devamlı olarak 

V AFUR KAYIPLARININ TELAFİSİ 

Londra, 12 (A.A) - İsveç radyosumı 
göre İsveç hükümeti bu harpte kaybet 
tiği gemilerin dörtte üçünü yakında ye
rine koymuş olacaktır. 

İsveç ticaret filosunun bu harpte ka
yıpları 400 b:n tonilatodur. İnşa halinı.Ie 
bulunan ve yabancı memleketlerden sa
tın alınan 300 bin tonilutoluk vapur İs
veç ticaret filosuna katılacaktır. 

------~ct~~-----

N orv~ç ticaret 
gemileri ve 
Mi:.ttefikler 

---*---
Batan Norveç vapurları 
yerine Amerif.ıa ileride 

yenilerini yapıp 
vereceıı •• 

Vaşington, 12 (A.A) - Birleşik Am<>
rika hükümeti ile Norveç hükümeti nr:ı
smda müttefik milletler hesabına çalı
şan Norveç gemileri hakkında bir ;.m
laşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, 
Norveç Ticaret gemileri Amerika tara
fından tcslih ve tamir edilecek ve ba
tanların yerine de durumun müsaadC<>i 
anında yenileri Amerika tarafından ya-
pılacaktır. • 

~----~--<WOllW---

DENIZLERDE HARP 
----~*----

Temmuzda 
''34 . ,, gemı 
batırılmış 

-*-ALMANLARIN DENIZAL Ti 
FAALIYETıNE DAiR VER· 

O~KLERI MALÜMAT 
-*-Bcrlin, 12 (A.A) - Alınan denizaltı-

ları denizlerde 116,000 tonilatoluk 18 
düşman gemisi batırmıştır. Ayrıca 7000 
tonluk bir gemi hasara uğratılm~ ve üç 
yelkenli de batırılmıştır. 

Denizaltılarımız Temmuz içinde 
225,900 tonilatoluk 34 gemi batırmışlar
dır. Bu suretle düşmanın her tarafa gön
derilmekte olan takviyelerine ağır ka
yıplar verdirilmiştir. 

Berlin, 12 (AA) -- Alman tebliği : 
lngilterenin cenup sahili açıklarında 

hafif aavaş uçakları düşman filosundan 
iki torpito muhribini batırmıştır ----·----SOVYETLERE GÖRE 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

1 O temmuzda Rus uçakearı 29 Al
man tankı ve 400 kamyon tahrip etmiş
lerdir. 3 Alman sahra bataryası susturul
muş ve 3 mühimmat deposu havaya 
atılmış ve bir gemi batırılmıştır. 

Bir tankımız Voronej kesiminde dört 
ağır top tahrip etmiş ve 300 Alman öl
dürmüştür. 

---o---
BALKANLARDA 
(BaştaTah 1 inci Sahifede) 

pcrver süsü veren hu haydutlarla uğ
raşmaktadırlar. Tuna boyundaki mütte
fık filotilla da bu temizleme hareketine 
yardım etmektedir. 

Haydutlar dağ başlarında ve mağara
larda yaşıyorlar. Bunların bir kısmı sa
rılmaktadır. Şimdiden doğu Bosna sü
kfuıa kavuşmuş ve batı Bosnada 2000 
haydut öldürülmüştür. Yer yer temizle
me hareketleri yapılmaktadır. 

değ~ir. Ra.5ldın aldanma ihtimalleri yok 
değildir, fakat çok kıymetli bir yardım,.ı 
olan hava fotoğrafları insan oğlunun 
hatalannı tashih ve tamire çalışırlar .. 
Bu sebeple tayyareciler, fotoğrafların-ı 
kar§ı gizli bir sevgi beslerler., 

---*---
«TA Y~11S)) lN MOHIM NEŞ· 

RIYATI • ALMANYADA 
SOYLENILENLER 

-*-Londra, 12 (AA) -- Şükrü Saraç-
oğlunun kahine reisliğine tayini Lon· 
dra mahfillerinde müsait surette karşı
lanmıştır T aymis gazetesi yeni kahine 
reisinin vatandaşlarına büyük itimat ve
recek bir şahsiyet olduğunu belirterek 
diyor ki : 

« Balkan devletleri hariciye nazuian 
Şükrü Saraçoğlunun tavsiyelerini dinle
medikleri için Balkan dcvlctlcd teker 
teker haysiyet kıncı muamelelere maruz 
kalmıştır. > 

Türkiyenin Almanya ile olan müna
sebetlerinin lngiliz dostluğuna ve ittifa
kına zarnr vermiyeceğini ele tebarüz et
tiren ve İran. Irak. Suriye vekı:.yiine de 
temas eden Taymis sözlerine devamla 
diyor ki : 

c Türkiyenin itidal ve dürüstlüğü si
yasetine itidalli bir rota takip cttirmi~
tir. Türkler modern bir harbin vasıfla
rını ve komşularının ıstıraplarını bildik
leri için harbe katılmamışlardır. > 

ALMANY ADAKI iNTIBA 

Berlin, 12 (AA) - Şükrü Saraç
oğlunun başvekalete tayini Berlinde 
müsait karşılanmı,tır. Salahiyetli mah
filler, Türkiyenin ııon senelerdeki siya
'letlnin yeni başvekilin ph~ına sıkı bir 
surette bağlı olduğunu tebarüz ettiri
yorlar. 

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

RUS YA HARBi 
---*---

ov yet le r 
gayet az 

esir verdiler 
-+-

Almanı ar lıöprü başla· 
rını lıuvveııendirip Sta· 
lingrada lıadar ilef'le· 

melı i.stiyorlar •• 
Stokholm, 12 (A.A) - Havas muha

biri bildiriyor: 
Rus - Alman harbinin 55 nci haffası 

biterken Rostok - Kursk cephesinı 300 
kilometre doğuya sürmek imkanını Al
manlara veren taarruzun da ilk haftası 
bitmiş oluyor. 

Bu gece gelen haberler Rusların Don 
nehrinde Kontemireskide çarpıştıklarını 
bildiriyor. Muvaffakıyetlerini devam et
tiren Alman orduları ilk hedef olarak 
Don nehrinin şark sahilindeki köprü 
başlarını gen~letmek ve bundan sonra 
SUılingrada kadar uzanmak istiyorlar. 

YENt ALMAN TABtYESt 
Almanlar hücum edilecek noktaya 

karşı büyük kuvvetler toplamak tabiye
sini takip etmi§lerdir. Bu suretle hücu
ma karar verilen bu noktaya 1000 tank 
toplamışlardır. Bu tabiye Rostok, Kursk 
cephesinde tam bir muvaffakıyet ile tat
bik: olunmuştur. Almanların yeni tabi
yesi mucibince bir taraftan bir tarafa 
kaydırdırdıkları kuvvetleri gören Rus 
keşif uçaktan, Rus komutanlığını yanlış 
yollara sevk etmiştir. 

E.51RLER NEDEı.~ AZ ? 
Almanlar, esir mikdarının neden az ol

duğunu iuıh ederken bu muharebenin 
bilhassa tank muharebesi olduğunu söy
lüyorlar. 

ALMA.l'l GA~tNtN 
~RlYATI 
Bcrlin, 12 (A.A) - Alman basını Don 

muvaffakıyetleri üzerinde durmaktadır
lar. Doyçe A1gemanya Çaytung gazetesi 
diyor ki: cDüşmanın gösterdiği şiddetli 
müdafaa, Timoçenkonun Voronejde mu
azzam kuvvetler toplamış olduğunu g~ 
termcktedir. Fakat dü~man kendini yar
mamızın tesirinden kurtaramamıştır.> 

MUV AFFAKİYETLERİN 
EHEMMİYETİ 
Folkişcr Beobahter diyor ki : •Son 

muvaffakıyctlerin ehemmiyet:ru bütün 
şümuliyle anlatabilmek için yarılan Rus 
cephesinin kuvvetini göz önünde tutmak 
lazımdır .. • 
DÜŞÜNÜLEN ŞEY 
Bcrliner Borsen Çaytung ta diyor ki: 

•Kahraman Alman kıtaları çok büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Bunda 
arazi kazanmak düşünülmemiştir. Sade
ce düşmanı bir daha toplanmağa mey
dan vermiyecek şekilde devamlı şekil
de takip etmek düşünülmüştür. 

Kuibişef, Londra ve Vaşingtonda Al
man başkumandanhğımn hedef ve mak
s<ıdını keşfe uğraşan telaşlı kafaların 
dü.,,c;ünceleri bizi meşgul edemez.• 

---o---
Hlnt maliye nazırı 

-+-
Çinliler üç şehri geriye 
aldılar, bazı yerlerde 
de Japonlar ilerliyor" 

-*-Çungink, 12 (AA) - Çin başko-
mutanlığının cumartesi günkü tebliği : 

Japonlar Ditvong ve Drang - Di'nin 
doğusunda stratejik üç şehri Çinlilere 
bırakmak zorunda kalmışlar ve Drang -
Di ile Dıankın doğusunda ilerlemişler
dir Burada Kişinkyangta şiddetli muha
rebeler olmaktadır 

Japonlar Dişu - Hunun cenup doğu
sunda mağlup edilmişlerdir 

Çung King, 12 (A.A) - Müttefik ha
va kuvvetleri Şangside japonlara ait ha
va meydanına hücum ederek en az 12 
tayyare Uıhrip etmişler ve bir japon ge
misini batınmşlardır. 

----o---
BREZİLYADA 
Haısmi otomobillerin 
!~lemesi yasalı •• 
Boynes Ayres, 12 (A.A) - Brezilya 

hükümeti husus! otomobillerin işlemesi
ni yasak etmiştir. 

nu yasaktaQ. cümhurreisi ile hükümet 
erktınına ve kordiplomatiğe mensup oto
mobiller müstesnadır. 

---~a.~---

Tunusa hava-
dan alev saçan 
taşlar düştü 

---*' __ _ 
Korlıunç gürültüler çı· 
lıaran bu haceri sema· 
viler bir çolı nebatatı 

l:uruttu.. 
Tunus, 12 (A.A) - Şiddetli bir ko

sırga esnasında Twmsun bir maden böl
gesine büyük hnceri semaviler di.i'?müş
tür. Arknlarından alevler saçarak düş::!'l 
bu büyük taşlar, düşerken korkunç bir 
gürültü çıkarmışlardır. Bu yüzden yan
sınlnr ve fırtınalar çıkmış ve sağne.k 
halinde yağmurlar düşmüştür. Bu mete
orolojik hadise nebatatın çoğunu kurut
muştur. 

---<WOıNt9~-~-

Makin eve 
., erilirken 
~~ 

Havasın hu.su.si muhalJI· 
rl Alman • Ru.s harbi 
halılıında verdiği 

haberler" 

A.kşclı.ir, 12 (A.A) - Maltepe askeri 
lisesi mezuniyet töreni bugün Akşclıir
de yapılm~ ve yüzlerce genç harp oku
l una geçmiştir. Milli Mücadele yılların
da Milli Şef İsmet !nönünün garp cep
hesi k.arargfilıı olmak üzere tarihi bir 
hatırası bulunan Akşehir belediye bina
sı önünde yapılan törene istiklfil marşiy. 
le başlanmış, mezunlara kıymetli mükA
fatlar verilmiş, okul Komutanı Kurmay 
Yarbay Remzi Atasun mezunlara vazi
felerini anlatan heyecanlı bir nutuk söy
lemiştir. Komutan ezcümle dem.iştir ki: 

c - Yavrularım, bu güzel töreninizin 
şu anda kutsal hatıralar ve tarihi haki
katlerle ayrıca süslenmiş ve nurlanmış 
bulunduğunun elbette farkındasınız. 
Çünkü istiklfil savaşında Milli Şefimiz 
büyük tnönüye k.arargablı.k yapan ve 
Türk ulularının yüksek heyecan hatı
ralannı taşıyan şu mütevazi belediye bi
nasının manevi huzurunda bu kutlu gü
nü ya§Smaktayız. Talih ve tesadilfün bu 
büyük lütfüne minnet ve şükran hepi
mizin borcudur.> 

SON öCOTLER 
Okul Komutanı bundan sonra şu söz

lerle talebesine son öğütlerini vermiştir: 
c - Sevimli harbiyeliler bu mutlu 

gün münasebetiyle son öğütlerimi sizle.. 
re şöyle hülba etmek isterim: 
Muvaffakıyet ve tekamülün vazife 

hayatındaki hizmet ve mesuliyeti arttı
racağını, dün lacivert elbiseli lise tale
besi iken yarın haki elbiseli harbiyeli 
olacağınızı, ordu ve milletin en kuvvetli 
güven kaynaklan bulunduğunuzu asil 
unutmayınız. Mesleğiniz ve vazifeniz 
Türk yurdunu korumak ve yükselbnek 
olduğuna göre bunun şerefi kadar ehem
miyeti de büyüktür.> 

TALEBENlN CEVABI 
Okul Komutanının alkışlar arasında 

biten nutkundan sonra mezunların birin
cisi Mehmet Yontar arkadaşlan adına 
mukabele ederek deruhte ettikleri vazi,. 
fenin büyüklüğünü müdrik olduklarını 

belirtmiş ve törene son verilmiştir. 

KULELt LtSIB!NDE 
Konya, 12 (Hususi) - Kuleli asker! 

lisesinin 97 nci yıldönümü gilzel bir tö
renle kutlanmıştır. Lise komutanı oku· 
lun şanlı ve tarihl mazisini belirten bir 
nutuk söyle~, genç mezunlardan bir 
talebe de bu nutka cevap vermiştir. Tö
ren çok gUzel ve heyecanlı olmuş ve halk 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

ipek höcekciliği çalışmaları 

Yılda iki defa mahsul 
almak mümkün değil mi? 

Edirne, 12 (Hususi) - İstanbul ve 
Çanakkale vilayetleri de dahil olduğu 

halde bütün Trakyanın ipek böcekçiliği 
He alakadar olan Edirne ipek böcekçili
ği istasyonu mühim. etüdlere girişmiş 

bulunuyor. Bunlardan biri dut çeşitle· 
rinin tesbiti, diğeri de mıntaka koza çe
şitlerinin hususiyetlerine göre evsafının 
tayininden ibarettir. Bu işler için bö
ceçilik istasyonu mıntakanın muhte!if 

yerlerinden nümuneler getirtmiştir. 
Bunların üzerinde yapılmakta olan 

MISIR MUHAREBELERi 
---*----
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

sayısı bu çöl harbinde yeni bir rekor 
teşkil etmiştir. Bu ~larda üç Messer 
Şmit, 1 Marti 202 olmak üzere 6 düş· 
man uçağı düşürülmüştür. 4 Hariken 
tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 

Alman ve İtalyanlann son zamanlar
da fazla uçak kullandıklan görülüyor, 
bunların ekserisi avcı tayyaredir. 

Son on gün içinde uçaklanmız baş 
binden fazla hücum yapmıştır. Son 24 
saat içinde 127 avcı himayesinde 138 
bombardıman tayyaresiyle Eldabbaya 
ve 161 uçakla diğer bir d\Şnan üssüne 
hücumlar yapılmıştır. 

Kahire, 12 (A.A) - Bir bomba tay
yaresi teşkili Yunkers 52 tipinde nakli
ye tayyarelerine hücum etmiş ve bunla
rın en aşağı 12 sini hasara uğratmıştır. 

Alman nakliye tayyarelerine çift 
motörlü av tayyareleri refakat etmekte 
idi .. 

B!zim hiç kayıbımız yoktur. 
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : 
Mısırda Elalemeynde şiddetli muha

rebeler devam ediyor; savaş ve bomba 
tayyarelerimiz İngiliz mevzilerine en 
ağır çapta bombalarla hücum etmiştir. 
Hava muharebelerinde Alman ve İtal
yan uçak.lan 14 İngiliz uçağı düşürmüş
tür. 

Diln de Maltadaki üslere hücum edil
miş, meydanlar bombalanmıştır. 

-----~•~~-----
ALMANLARA GORE 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ması Tunoçenko ordularının uğradığı 

akibeti anlatmağa kafidir. Çünkü Al
man komutanlığı ancak takip eylediği 
dü;ımanın mümanaatına imkan kalmadı
ğına emin olduğu zaman bu tabirle ef
karı umumiye karşısına çıkar. Timoçen
ko kuvvetlerinin bundan başka müdn
faa hareketine meydan bırakılmadığını 
söylemek, hakikati söylemek olur. 

1942 büyük taarruzunun haşladığı 
intibaları hasıl oluyor; bu hücumun ne
relere kadar uzayacağı tahmin edilemez. 
Fakat Alman komutanlığı gösterilen he
deflere artık varmak yolunu tutmuştuu 

tdkikat bir kaç yıl sürecektir. 
MalQm olduğu üzere Türklyede se

nede bir defa ipek böceğine bakılmakta 
ve yine bir defa koza mahsulü alınmak
tadır. Edirne ipek böcekç!liği istasyonu 
bu hususta yeni bir tecrübeye girişmiş, 
memleketimizde yılda iki defa koza 
mahsulü alınıp alınamıyacağının tetki
kine başlamıştır. Bu etüd te bir kaç yıl 
içinde neticelenecektir. 
Şehrimizde açılan ipek böcekçilik 

kursunda yapılan nazari ve amelt imti
handa 33 talebe muvaffak olmuştur. 

YENi HAVA HÜCUMLARI 
---·*·---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Berlin, 12 (A.A) - Bir kaç tngili.s 
tayyaresi Danzikte hu.sust binalarda za
rarlar yapmıştır. Yıkılan bir hastah~ 
de bir çok çocuk ölmüştür. 

Berlin, (AA) - Alınan tebliği ı 
Dün akşam Plemıburg tduine yaptık• 
lan tesirsiz bir akından sonra bir .ka9 
İngiliz bomba uçağı geceleyin Danzig 
arazisi üzerinde uçmuştur Yangın ve in
filak bombalan ikametgah aemtlerinde 
maddi hasarlara aebep olmuştur Yıkı~ 
lan bir hastanede bir çok çocuk ölmüş
tür. 

Berlin, 12 (AA) - Alınan uçaklan 
1ngilterenin doğu ve batı kıyılarında ba-
zı ~lere bombalar atıhnış ve hasara se
bebiyet vermişlerdir. 

Berlin, 12 (A.A) - Alınan tebliği: 
lngilterenin cenup aah.i.linde iki düşman 
uçağı düşmilştUr. 

H.ava kuvvetlerimiz dün geoe lngilte
renin doğu sahilinde bazı yerlere hücum 
ebniştir. Sen Gove kanalında bir kafile 
arasından bir düşman gemisi hasara uğ
rtılınlŞtır. 

Londra, 12 (A.A) - Alman uçaklan 
dün !ngilterenin doğu kıyısında bir nok
tayı bomba1amı.şlard.ır. nk raporlara gö
re hasar vardır. 

~---------~------RUSYA DA VAZIYET 
(Başt.arafı 1 inci Sahifede) 

düşürmektedir. Alman keşif uc;aklan hu 
cephenin doğusunda hareket halinde bir 
kıta görmemiştir. 

Voroşilofgrad §imendifer hattına Al
manların varması ile Rostof ve Don 
arasındaki tıkanmanın sebeplerini izah 
etmek mümkün oluyor 

Muharebelerde yeni bir Rus silahı 
kullanılmıştır. Bunlar kuvvetli ve çelik
ten yapılmış bir rüzgar kesenle müceh
hez 40 tonluk tanklardır. 

Almanlar Kurskun şimal doğusunda 
müdafaa halindedirler. Rusların bütün 
ümitlerini şimalde general Zükof ordulıı. 
nna bağladıkları ve cenupta ricat ettik· 
l'ri anlaşılıyor. 

Stokholm, 12 (A.A) -- Havasın husu
s1 muhabiri bildiriyor : Rus - Alman 
harbi 55 inci haftasını bitirirken Harkof 
Kursk cephesini şarka doğru 300 kilo
metre kadar ileri süren Alman kuvvet
lerine Voronejden başlıyarak Von Bock 
taarruzunun son hedefi olan Volga çev· 
rintisine kadar 350 kilometrelik bir sa
hn dahilinde Don nehrinin garp sahilini 
işgal etmek imkruum veren Alman yaz 
taarruzunun ilk haftası da bitmiş olu
yor. Bu gece Stokholma gelen haberler 
ileri Alman birlikleriyle ricat halinde 
bulunan Rus kuvvetlerinin Ston nehri 
ile Kantemirovsko arasında çarpıştığını 
bUdirmektedir. Düşmanı Kursk civarın
da muazzam kuvvetlerle yaptığı bir ta
arruzla gafil avLyan ve Don nehrine 
kadar çekilerek mües.c;ir bir müdafaa 
hatb teşkil etmesine meydan vermemek 
için sıkı taarruzlarla onu nehrin öte ta
rafına atan Alman ordusu bu çifte ta
arruzun ilk 15 giinü içindeki sürati mu
hafaza ederek devam ettiriyor. Alman· 
lar için ilk hedef Don nehrinin şark sa
hil indeki köprü başlarını genişletmek ve 
bundan sonra Stalingrada kadar düşma
nı takip etmektir. Alman başkwnandan
hğının elindeki başlıca zırhlı birliklerle 
piyade Ve hava kuvvetleri arasındal· i 
tam işbirlii,1 ve taarruz için intihap etli.
len kesimde muazzam tank kuvvetleri 
toplamak kabiliyetidir. Bu hususta Ber· 
}in salahiyetli mahfilleri Alman kuman
danlığının taarruza ba~lamadan evvel 
veni bir tab!ye tatbik ettiğini ve bu tfi. 
biyenin Kursk ve Harkof arasında tam 
bir muvaffakiyetle neticelendiğini bildi
riyor. Bu tabiye bu geniş taarruz saha'>l 
dahil!nde zırhlı birliklerle piyadeye ge
celi gündüzlü mütemadiyen yer deği~· 
tirtmek u~ulünden ibarettir. Rus kcşü 
tayyareleri bu yer değiştirmeleri gör
dükçe Almanların muhtelü kesimlerde 
büyük tah~idat yaptıklarını kendi ku
mandanlıklarına b!ldirmişler ve bu su- noktalardan Don nehrini geçtiklerini ka- bul etmişlerdir. Kalenin kesiminde d~ 
retle taarruzun hangi kesimden yapıla- edilmesiyle de sabit bulunduğunu kay- Almanlar Rus müdafaa hattını yarmış
cağı hakkında Rus genel kurmayını clediyor ve çevirmeh arcketi yapılacak lar ve mühim bir yolu ele geçirmişler
yanlış mü1ı\hazalara sevketmişlerdir. yerde daimi surette geri çekilen diişma- dir. Bu yol olsa olsa Rijevi Moskovaya 

Alman taarruzunun inanılmıyacak ka- na karşı cebri yürüyüş yapılmakla ik- bağlıynn yol olabilir. Cephenin cenup 
dar geniş bir sahada başlaması da Rus tifa olunduğunu belirtiyor. Bundan çı- kısmı hakkında hu gece hiç bir haber 
kumandanlığı için ayrı bir sürpriz teş- karılacak netice Timoçenkonun kuvvet- ahnamamıştıı'. Alınanların burada Ros· 
kil etmiştir. Berlin mahfilleri bu çok ler;nden mühim bir kısmının bilhassa tofa karşı taarruza geçmelerine saatten 

Londraya glttL geniş cephe üzerinde alınan esir mik- Voronej bölgesinde Don nehrinin doğ~ saate intizar ediliyor. Bu taarruzun baş-
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Hint hükU-· darının az olmasını izah ederken Don sahiline çekebilmiş olduğudur. Bu mü- lamak üzere olduğu da Almanlann 

meti maliye nazın harp masraftan hak- muharebesinin her şeyden evvel. zırhlı nasebetle söyliyelim ki Ruslar ille defa Azalt denizi sahilindeki limanları uçak
kında bazı müzakerelerde bulunmak birlikler muharebesi olduğunu ve bunu:ı olarak Voronejin tehlikeli bir vaziyette larla bombardıman etmelerinden anla~t-
üzere Londraya gitmiştir. binden ziyade dUşman tanlonın tahrip bulunduğunu ve Almanların bir çok labilir. 


