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BiR ÇEYREK ISIRLIK 
HATALARIN BILAICOSU 

Bir ecnebi gazetecisinin vardığı hü~üm: 
111=.=======- . ~ 
- Türkler, mill:tıer arası siyasette aklın hakimi~eti~i kurm_ak 

bak mından yaman örnekler yaratabılmışlerdır. 
Bun~ yapabilmek cesaret ve. kudretini, binlerce senelik 

görgü ve asaletlerıne borçludur~ar. 

===='=' ; 

Yazan: Alamet imla 'fALMA1' 

E 
ı kda la ko-' böyle ııartların yarattığı ruh asa- ,---

cnebl blr mcs c ş !etinin ve geniş ufkun bu işte bü-
nuşuyorduk· Bahis, ~ek ta· yük bir tesiri olmuştur.:a 

bıl olarak günün mcselesinın, ya-
nı İng!Hz - Rus anlaşmasının et- Türlt slyasetin:n gidişini, millet
tafında dönOyordU· Bu a~laşrnA ıcrarası siyasette aklın hAklmiye
harpten sonraki yeni niı.amı hedef tinin nasıl gcrçeklcştirilebileceğlne 
tuttuğuna göre acaba boyle bir bir ölçü diye kabul ettikten sonra 
düz.w n kuruJm sında Türklyenin bu ecnebi meslekdaşla beraber o
nc rolü olacak? Bu nokta Uzerln: turduk, son çeyrek .asırda aklın 
de uzun uzadıya duTdUk· Ecnebi icaplarına aykırı olaı ak y1tpılan 
dostum dedi kı: hataların bir bilançosunu çizdik. 

- Türklyenin buı:üne k.ıdar İşte baŞ\ıca hatalar: 
1 

<>Yn.adıi:lı role bakılacak olursa ı - 1917 senesinde Almanlar, 
harpten sonra da 'nsanlık fçm çok (Lenin) adında bir lhtilaldyi ka
kıymetli ve faydalı bir rol oyna· pah vagonda İsvlçreden Rusyaya 
Yacagına şüphe edilemez. Bilme~, kııçırıyorl.ar ve birbirini yemek 
siz, kendi mcpılcketinizin milli s - uzere bulunan Rusluk fılemlnr, 
YascUndc son senelerde beliren kendi ellerile, birleştirici bir lide
ccsarcti, cür'etr, dürüstlüğü tarihi re kavuşturuyorlar. 
ölçulere vurabiliyor musunuz? 2 - Barış; geçici intikam hlS
Son ~yrek asırda insımlık en gü· !erinin, ölçüsüz ihtirasların, kara 
lünç bir şekllde bocalamış, hata- cehaletin mahsulü olarak yapılı
dan. hataya sürüklenm!.§tir· Heı- yor. Almanyanın. silAhları alınma
ınc.mlckcl mes'ul'oyctt'en kaçmıf, sından, umumi bir şekilde silAhla· 
Yarım tedbiri klifi görmü§, orta· rı terk için istifade edilemiyor. 
lıktaki hal ve şaTtları lsabeili bir 3 - Amerika, kendi adına yaP
göz.ıe ölçmeğc ve icap eden kara- tığı taahhiltlcri müdafaa etmıyor, 
ra tam cesaretle varnuığa imkfın mes'uliyet sahasından kaçarak, 
bulmamıştır. Yalnız Türkiye bu Avnıpayı nAzım bir kuvvetten 
SörOş isabetini ve bu cesareti gös· mahrum bırakıyor. 
tcrmilil ve hfıdiselerin ekışı karşı. 4 - Almanyadakl demokrat 
sındn esas prensiplerini bir saniye hükümetc canlanmak fırsatı ve· 
blle gevşetmcmiştir. Kcnd' mem· rilmiyor, ..el uzatılmıyor. nazllijin 
lektıUmde bulundulum sıraca bu 1ell1me1ina m8"lt ..,.ııarın lru
ınescleyi birkaç açık görüşlU ar- rulmasına ıö;., 10re meydan bıra
kadaşla mün~kaşa ettik ve şu ka- kılıyor. 
:rıaate vardık ki Türkiye, aklın hA- ~ - Varlıjınrn, berıpn ne muh
klmlyctint dUnya siyaseti sahası· kem bir desteli oldulu daima sa.
na aksettirmek bakımından orta- bit olmuş bulunan Türkiyeyi yok 
Ya Yeni bir örnek koymuş, yenl etmek için elden gelen herşey yL 
bir çığır açmıştır. Milletlerin var- pılıyor. 
lığını kemiren ihtiras hastahkla- 8 - Habsburgların avdetine 
rına ve emperyalizm istidatlarına mUsıuıde etmek, Avusturyaya lk· 
kar§ı Türk mllli bünyesi yüzde tıs;ıdi yardım göstermek, eskt im. 
Yliz muafiyet göstermiştir. Başka paratorluğun yerine bir Tuna fe· 
tniUctleri delt edecek bir takım derasyonu kurmak gibi suretler
cazip :fırsatları hiç tereddüt etme- le Avusturya - Macaristan alemL 
den ayağlle tepmiştir. nln Alman mllltarizmlne karfl bir 

0f'nera1 Rommel 

Libya da 
harekat 

Almanlar umu
mi bir ileri ha
reketi yapıyor 

Elgazala ve T obruk 
arasında bir gedik 

açıldı 

Rommel ordu/art ®ğu 
istikametinde ilerliyorlar 

Yarınki dünyayı kurmak husu- sed teşkil etmesine ve tarihi vazi
sunda bu güzel omekten daha fesini görmesıne meydan bıraktl-
faydalı bir hareket noktası bllml- mıyor. Londra, 13 (A.A.) - Reuter 
Yorum. Türklerin nasıl olup da 7 - İngiltere ve Fransadakl ajansının Llbyadakl 8 ıncl ordu 
harıct siyasetlerinde aklın hflkimf- parti ve sınıf his ve menfaatleri- karargAhı nezdinde bulunan hu
Yctını bu derecelere kadar ger· nln ı;evklle Rusya jle iş beraber- sust muhabirinden: 
tekleştlreb !diklerini de arkadaş. llğl kurulmUYor ve Rusyanın milş.. Almanlar, Birhakelm'ln tahll
larımıa münnkns:ı ettik· Şu neti· terek emniyet sistemine gösterdlğt yes!.nden istifade ederek, taarruz· 
ceye vardık ki binlerce senelik samimi alAkadan istifade edllemi- !arın baelangıcında tasarladıkları 
deva.ınh ve şanlı bir vaTlığın, fa. yor. hedefe varmak ümldlle olduğu 
sılasız surette biriken görgülerin, (Devamı: Sa. %; 81i. 1 de) (Devamı: :sa. S; Sü, f. de) f• --- --------------------------------------------------.....:..--

l\te1r~bla bl rlncM TtırkAn 

üsküdar - Amerikan 
Kız Lisesinde 

Dün merasimle m~zunların 
. ' dıplomaları v ~rildi 

Sıvastopolda ·MİLLİ ŞEF İNÔNÜ 
vaz~etvahi Anka·raHukukFakültesi-
Kaıeye yap.lanı . · . . 
tazYık_ müthiş nı tekrar şereflendırdıler 
Almarilar, birpk f ' 

mevzileri ele geç:rdi 1 
•ular, Almularıa 
il lda 111 Ytrdl ... I ( 

Ml61rorıar ( 
Londra, 13 (A.A.) - B.B.C.: 
Sıvastopolda vazıyet pek vahim

dir. Moskovadan alınan haberler di
ğer bir kaç kesimde de vaziyetin 
buhranlı olduğunu göstern1cktedir. 
Sınstopol kale.sine yapılan taz~ikler 

Londra, 13 (A.A.) - B.B.C.: 
Sıvastopol kesiminde Almanlar top 

rak kazanmışlarsa da bu onlara pa
halıya ınnl olmuştur. Sıvestopol ka
lesi üzerine yapılan tazyll< rnUlhiş
tır. Kalenin Akıbeti mlldafilerlnin ce
saretine ba.ğ"lıdır. 
Almanlann Uç ıünilMc uıylatı 61 bin 

Moskova, 13 (A.A.) - Unlted 
Press: 

Sıvastopol cepheııınden gelen ha
berler gôrc kıt&larımız. tıava kuvvet
lerlmig!n yardımlle bir çok karşı hü
cumlarda bulunm~lar ve dtlfmana 
muhtelif noktalarda ağır kayıplar 

\•erdirerek pllııkUrtmUşlerdlr.Dllfman 

Uç gün içinde 60 bin ımı vermjftir. 
Kra.may Svezda f(iyle yazıyor: 
Düşman sayıca ve sllflhça UetUn bu 

lunduğundan vaziyet bir kaç nolttada 
!evkalA.de naziktir. 

· Tepelere yerlettlrllml\I .Alman top
ları şlddeUI bombardımanlarına de
vam ederken pike bomba uçakları da 
tankları ve piyadeleri -himaye için 
şehir cıvarında ş1ddeUI bllcumlarda. 
bulunuyorlar. 

Kıtalarımızın mUkerrer karşı hU
cumları neUcesinde biraı arazi ka
zanmıya muvaffak olduk. 

Almanlara ıere 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman ordu· 

ları başkumandanlığmın tebliği: 
Sıvastopol önünde, şiddetli hücum

lardan sonra iatlhkA.mlar ve bir çok 
tahkimli mevziler ele geçirilmiştir. 

(De, .. mı: Sa. S, Sü. 4; de) il 

Fransada neler 
oruyor? 

Milli Şe-nmız :Ankııra Hul.1Jk l''ııki\lteı:ıl liı:llndi &ınıf talebe."lnin lmtlluınl:ırında hazır bulundular 

A.nkar~, ~3 (Telefonla) Mllll Şef dir. Milll Şefimiz, ö~lc yemeğini la·ı·- :-:-_:- __ ~ _ :_ 
ismet InönU, bugün öğled n evvt'l Hu- Jebe ile beraber yedıkten sonra ge· r'wn.dlllav...-... 
kuk fnkUlteslni ~erctıcndirerek son lişlerlnde olduğu gibi coşkun teZıı-

y eni müdürlük er 1 J~p~~,~~0~,'.~.'.~" ı 
lstanbul iaşe Müdürü, merkeze 

naklediliyor. 
Ankara, 13 (Telefonla) -- Tica- rarnameye göre, ihUyaçlann tcsblt 

ret VekAleti la.şe MU.steşarlıfı tama- umum mUdUi'!Uğilne Mahmut Seyda, 
men ldarl ışlere •bakacak ikinci bir fiyat murakabe ,.e mücadele umum 
müsteşar muavinliği ihdas ctmeği mUdUrlUğUne Istanbul bfüge-la;ıe mu. 
kararlaştırmıştır. Bu müsteşar mu- dUrU Mümtaz Rek, teşkllAUandırma 
avlnliğine Salt Rauf Sarperln getl· umum mUdltr!UğUne Ziraat Bankası 
rıımesi ta,hakkuk etmiştir. Ayrıca 1 ~eflerindıen Yusuf Saim, dağ'ltma ve 
mtmteşarlığın münhal umum mlldUr- tevzi umum mUdUrlUğüne Dahiliye 
JUkleıine de tayinler yapılmıştır. Bir VekAleti seferberlik umum mlldUrU 
iki güne kadar neşredlJecek olan ka- HUsamettln getlrtleceklerdir. 

ı edalarının üç nok
tasına Ç!khlar 

Midvay deniz 
muharebesin de 4 ( 

> Japon uçak gemi- ı 
J si batırıldı C 
Vaşington, 13 (A.A.) - Bahri

ye Nazırlığı, J~ponların Ateutien 
adalarının en uç noktasında bu

(~aıaı: ısa. 3: Sil. :S dtı)XX 

D i k k a t e ·d e ğ e r b i r h a d i s e : Faıist Partisi Reisi 
iktidara geçmek 

LBva/Je:s·~::riot kim Margarin yağ Fabrikası, 
oıu;;:Jir,ik/:i:~::~tk~;e- bozuk yagv mı çıkarıyor? 

benim ,, diyor 
Londra, 13 (A.A.) - Parlsten a- -

iman bir habere göre, La\"al, milli k b 
Fran9:Z Partisi Şefi Dorlot'u şiddet- Müddeiurnumili , u suçla yag~ fabrikası 
le tenkit etınittir. Fransız Bafvekili 
Dorlot'u Fraıuıanın lfgal altında bu· [ h • d f k •h f k 
lunmıyan kısmında siya IS kanfıklık- a e g l n e a l a yapa c a 
lar hazırlamak ve partisine mensup Bir müddet evvel Istanbulda zın- Jşmen de, ctlkcUı teneke1erln tirma:ı kimi Bay Rıza ile polis Ahmet, bh-
olanlan siJAhlaı:dırmakla itham et- dankapısında yağ'cı VruıiJ Dlmltriya· sına ait olduğunu \•e fakat. muııye· Jile gönderilen numunenin llzerlndc 
miştir. nd rd . elisin mağ'azas•ndan Eminönü kaza· nede bozuk çıkan yağların kendine Tilrk margarin yağı fabrlkasıru.n bQ. 

Doriot. silahla ı ığı taraftarla- · ' it 1 t k 1 

l 
sı belediye hekim \'e memurları ta· a o mnyıp e ı et 1 tenekelere yağ- zulmnmış eUkeU bulunan ve muayene 

hUcum Jutalan> unvanını ver-rma < rafından margatln :yağı numunesi a· cı Vtu11l tarafından koulmuş oldu- edilerek hiç bir yerinde delik ve de-
miştir. lınır Bu ·nnrnunenln beılediye kimya· ğunu iddia eder. ı ı,ılgi olmıyan bir tenekeden alındığmı 

L ·al hafta baŞında Dorlot'la şid. · . a~ · 1 hancsfnde yapılan tahlilinde marga Biı çok bakımlardan dikkate şa· söylemişler ve Bchllll Işmenln 11erl 
detll bir mllnaka.fayua girlı,ıtıtlnl ltl·j rin evsafını haiz olmadıkta~ başka yan olan bu muhakemeye dUn UçUn· sUrdUğll ihtimallerin \•arit olmadığını 

f etm'"tlr Bu m nakaşa Parlste u ra ...,. · ö , bozuk \'C sıhhate mazarratlı oldıığU c ceza mahkemesinde devam edil- ııtwe etmişlerdır. 
olmuştu!'. La\'81, li Y-~ dem!~l!r: · b ı ' 1 hak 'd ge"mek isti F nrtire~ine \'arılıı ve ylğCı ısı.an u m ş, nıu eme suçlu olduA"u sanılan Mahkeme tarafından veı ilen bu 

Doriot. lktı ara. " yor. a ıı Vasil Dlmltri d ı b · . hUk$rnetUr. HUkQ et t UçUneU Ceza mahkemesine yo anır. yıı ıs n ernetı ııe neti· karar üzerine lstanbul CUmhurı et 
kat: iktidar m c Mahkemede ya~·cı Vasll bu yağları celcnmlştir. . Y 
benim.> H ı :- r Je TUrk m~rgarin yağı BelılUI lşmenln, tahlil olunan ya· Müddelumumlligi. Türk Margann ya-• h 1 fabıikasm~an aldığını ve binaenaleyh 

1 

ğın kendine .alt olmadığı hakkındaki ğı tabı ikası sahibi aleyhine, bozuk 
Ikincı cep e bozaıkluğıındnn meı!Ul otamıyacağını iddiası llzerıne, malQmatla!'ına mil· \C nUrnUn('yC uygunsuz yag- yapmak 

söyler. Mahkemeye çağırılan ismi ge- ı·acaat edilmek tlzcrc nıahl•emeye ı;~- \'e piyasaya. satma!\ su~uylıı. takıbsı.t . açılırsa çen fabı·lka sahip \'e mUdUrU Bchllll ı ğırılan Eminönü kazası belediye he· yap caklır. 

Hitler bakalım 
ne yapacak? 

Moskova, 13 (A.A.) - Moskova 
radyosu dün gece Alman milleti
ne şunları söylemlitir: 

l 1942 de ik r.cl b r cephe açı·a
\caktır. Onblnlerc.? İngiliz ve Ame
rikan tayyaresi. tankı ve topu, 

1\lektep~n mezun olan kızlanmrüa dbn yapılan meıraa lmd•n bir görünüş 
' onbinlerce İngiliz ve Amerikalı 

Dun Üskudar Amerikan kız li. sup öğretmenlerden teşekkül eden rafından şarkılar söylendıkten 
sesındC' bu sene rncklcbı blllren gfıı:ide 'WC kahıbaiıl< d. vetlller, sonra Handan ÖzgUrel (Turk mu. 
talebelere diploma dağıtma mera- mek•eblr konferans stılonunu dol. slkisi) hakkında türkçC', ve bu Sl'

siınl yapılmı~tır. Tuıebe vehl<'r n· durmllih:raı. 1stıı.c:rıı marşl':! ıne· ne mektebi b.rlncılı.-lı• bitiren 
den v muhtelif mekteplere mt:n. rasl.me bışlaJWnış YC '-lebcler ta· <.,...._ Sa. .. a ' de) •§• 

Almanların iistilr.e atılacak, onla. 
rı yandan vuracaktır. H ıtler'lc he· 
ı;ap görülecektir. HıUer, f ngillzle· 
rln Avrupad(I görlinmelcrini ıste. 

diğinl söylem~ir. Hitler, trzunuz 
yeriM getirilmek uzeredir. Dlişnıek ıuere olduğu hlldlrllen Sıvaı;topoldao bir g-örUoli'J . 



• 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir çeyrek asırlı 
hataıann bilöncosu 

(J!&fı 1 lndde) 1 l!ilşe dökillüyor. Takat hesabının 
8 - Ru: 7aya ka!,i< icabında netice•lni düşünerek ıptıdadan 

kuı.anılacak bır sil;ih olur ümid le tedbirler alamıyorlar, cereyanfi 
Alm•n,yanın sil h•aıun.aaına göz ı kapılıp geçen harbin uçurumuna 
)Umuluyor Almanlarla haklld b;r vardıran yolda adım adım llerle
sullı kurmak ve gönül hoş!ujpe ylp duruyorlar. Aralarında h·ç 
anlaşmak yolu tutulae:ık yerde B·' kimse bu yolun sonunda bır uçu
lliUerio. V~rsay muahedesini pi!r· ı rum olduğunu vakit ve zamanile 
ça parÇa yırtmasına ve her defa- hatırlamak lstcm;yor. 
s1nd4 Almanlar ar8. ında ve hariç-
te y4.?n1 bir .i.libar kazanmasına Karşılıklı hataların .JIOYle umu· 
meydan bıraktlıyor. mt bir b:Ifir.ço~unu beraberce çiz· 

9 - B. Hitlcr, dunyaya hakim dikten 80DI• gazeteci arkadaşa 
bir mevk:c ıı:cllr.ce, insanlığın iyi· dedim ki: 
h&;inc \·e millefl.er arasında müsa· - .Dünyanın mukadderatını lda
'' bal< ve !ırsııta dayanan bır re etm<!k\e boyle korkunç bat..lar 
progr4ltll& ciddl sure:te itim&\ ka- yapan devlet adamı Up.er: bAı• 
<anaeak ve bir emnıyct ve barıs lıer meınlek~t\e iş başır.da bulu
nlz.anu kurmakta önayak olacak nuyor. Hjç bir yerde Hım ve ıht.ı .. 
yerde en koyu bir paDcermaalst .sas ı.damlarınıo rcyi!c hareket et· 
programla Almanya hesabına ha- mek veya onlarla mii,..vere yolu 
)il sahası aramaia çıkıyor ve bil· tutulmuyoı· Mazide yanlış h.-re
Un dunr•Y' aleyhme çevlrıyor. ket edenlerin lsl•kbal için kredis 

iO - Harbi ve \ ca\ilztl şcka· olamaz. Dünyanın mukadderatır.ın 
vet sayan ve terin eden Kellog .. bu defa d: ıynl ç~kma:za sokul.,.,,-.. 
Br!yan paktı .Maoçuko"da )"IrtıldL y&ı:<."'iınt, 'cçici h~~I ri:ı esas davR
gı zaman Amerika başta olmak y1 unuttur:nayacağını, ii.ılirasia•·ın 
\..ı..Zcre bir muşterck emniyet siste- ,vecidcn 4jo·&klıını.ıay.acağ•nt bl;:.e 
ml harekete getirilmiyor. Çin, mü· •·m tem:n rdeb lic? 
tceavizin karFSında llç ııene ~lnız Aı kııd141m ıu cevabı verdi: 
bırakıltyor. - Bu. teminatı bize mllleUer 

il - İtalya bundan cesaret a'.~- verebilir. Bır vak:tıer dünyanın 
rak Habe!ji$taoa aaldırıncıı yarım her yerinde b~lk geride, bir reh· 
tedbır alınıyor, milletler birbirine ber" st!aüle hükUıneUer ller:deydL 
oyun oynuyor, bele küçuk millet- BugOn milnasebet değişmiştir. 
ıerln İng !terenin arkjlSındatı. >il· Halk, !htıyaçlartn tcabına tabi o
ruyer< k müıterek emniyet namı· tarak SCl'bes\çe yürümüş, hukU
na gösterdikleri ces•rct ve teşeb- metler usul z:incirlerir.e batlı ka· 
büs bo a gidiyor larak gerllt-·mişlerd.r. Dünyanın 

Şeh 
Haberleri 

,,..,_.~,~-,,.-~.......,.,,,.,_... ..... _... ...... n.,/ . r· -... ,,., rwırıo ....... - -- .. , • • ...... ,,,..-. -

1 r J Sıvastopol müdafaasma aıt meraklı bir tarih sayfası 

~§§§~ 'l ......... _ .. ,, ..... ,,. .... ,,.,_ .... ~-: }/il •• ,, __ 

Sıvastopol önünde yatan gemiler •. 
Atar nizam topunu, yer gök inler .. 

Dağıtma 
birlikleri 
çalışıyor 

Birlik reis'eri dün iaşe r ' 
Müdürlüğünde bir Sıvastopol kalesi, 90 sgne evvel de kendisini. Türk, Fransı.z 
toplantı yaplılar ve lngiliz ordularına karşı çok yaman bir şekılde tamam bır 

sene müdafaa ederek bütün dünyaya parmak ısırtmıştı Şehrin her semtinde kurulan 
Halk Dağıtma birHkler: ia-ze fi~ 

lerini mıntôkaların~a. bu;una'.l e\·
lere dafıtmış ve :ıolu !llar4lk get> 
rilen fişlerle blrlık huduUarı için· 
de bulunan nüfus adedini tesbite 
ba§lamı~lardır. ötrecd.glmlze g<l
re, temmuz ve a&usto~ aylarına 

mah!iiUS ekmek k rnelcrl bu bir· 
ilklerin elilc dağılllacaktır. Dün 
sabah şaa:t 10 da, Halk B rUkleri 
idare heyeti reıs'ert Bölge İaşe 
müdürlüğünde bir toplantı yap
mışlardır. Bu top ..:ntıda iaşe mu

d!.irU Mümtaz Rok tarafından he· 
yetlerio vızif~!l '"f'::? ekmek karr:.e· 
Jerinin tevziiı ! l'"ZI anJatılmtştır. 

Halk birlikleri. ilk iş olarnk ev
velce te.'lblt cdıiml:> olan ve aıR· 
ktılı makamlarca istanbu!un nü!us 
»e vaziyeti bakımındar. çok görü· 
len agır işçi karnelcrinın miktarı

nı yeniden tetkik ve te•b;t ede· 
cekler ve neticeyi İışe m!.idür!U· 
ğüne bildırecekl•·rdtr. 

Dün sabah tramvaylar 
15 dakika inkıtao uğradı 

YAZAN: Balla TANSEL 

k;.:mlar meselesi) atmıştı. Bu me
sele ne 1d:? Kudil!!te hırlitiyan· 

lara ait k'lise ve mezar ı.ibl bir 
takatn mukaddes yerler vardır 

ki, buraları asırlardanbf>ri hem 
katollkler, hem de ortodok•l•r 
trraf.ından mü ... tereken idare e· 
d!lmekledir. lşle bu tarihlerde 
Ru Çarı Nikola. ortodoks Rum
ların hAmisl sıfatını takınarak 

ortaya atıldı; katoltkler!-o., Rum
ların haklarına tecavilz ettikle· 
r'ni iddia ettl. Osmanlı dev'eti 
bu hwı:usta imparatora her türlü 
temlratı verdise de, para etmed. 
Sonunda da Rus ve Türk dev' et· 
Jeri harbe tutuştular. 

* ğ gllizlerln, Fran..~ızJarın ve 

lince, o zamanlarda Fransız14ır 
bütün dünyaya yaymıya çalış· 
tıktarı hürriyet davasına, mpa· 
ratoruo. kirşı gelmesine çok kı

zıyorlardı. Esasen \:aktile Napol· 
yon. Bonapartın Rusya seferinde 
uğradığı bozgunluğun acı»ını da 
hala unutmuş değillerdi. Diğer 
tar"f.tan Fransız imperatoru Ü· 
çüncil Napolyonun, Rus Çarı N;
kolaya şahsi dargıclığı vardı. Bü
tün bunlar yetmiyormuş qibi 
Rusya çarının ınukaddes m&kaın· 
lar mesel-esinde katolikJerin aley
hinde hareket etn1cst. Fr&nsız'arr 
büsbütün çilede°' <"rkarmıştı. 1ş~ 
te bu müşterek dü~manhklar ü· 
.terine, İngilizlerle Fransı:ı.tar 
derhal anlaşıp birleşt'.ler ve Os
manlılara yırdıma karar verd -
lcr. Bu tarih'erdc Osmanlı dev· 
letinin hariciye nazırı da l\Ill:ita .. 

fa Reş 1 t Paşa id!. YUk~ek bil&isl 

ve d .... rin tecrübelerile büyük bir 

devlet adamı olduğunu bir çok 
de!alı>r ispat eden l\fustaf& Reşit 

• 

Müttefikler kefesine 
atılan ağırlıklar 

M ercan \C Mid\:ey 

lıarebelerlnln, 

dentz n1u~ 

öteden beri 
blldlğlınlz kl.:i...,fk dPniz muflarebe 
lerı ":f'klinde rerf'ya.n etmediğini 

artık buıün öfrenıntş bulunuyeruz. 
Amt-rlka re-ı;n1t kaynakJ.arutdao 

geolen n1aJOınata före bu iki mm.ita.· 
rebede Jaııonlarıu ;>'.! harp ıeımi· 

... ı kı~ınen batnu'}. kı~n haaara 
uframı'; buna mukabil Aınerlka· 
hların bir oçak gemlslle Wr snult
rlbl \.f" bir petrol gcrni"ıl batDJf*"'· 

32 harp l"eml~inln :)·a "bahrıhnak · 
,·ey& hasara ttğratılına.k RretDe 
n1uatta1 bir hale ı-etlrilı:ne.l, hen· 
dan 1\0nrakl ola~•larda k...,... Jri • 

•ettirecek ağ.r bir lı.a)'pbır. a.tu· 
!tile bu 52 geıni arlbrnda aııl.b tane 
u<;ak gomlolnln b&lmuj oh••ak n:r· 
dedUme8i Japo11larr enıııll,eyc ~Ü· 

recek kadar öne ılidlr. 

Kli!lk deolz muharebeleliDo be•· 
zemedlflnl yukarda bellrtlltım bu 
iki muharebede iki t&r9b Mitün 
kayıpları tayyarelerin ı.dirdljl Ur· 
beler DMICe8idlr. Yolt• lôt bir ge
mi dll~n g,.nllerlnln •tef .,.,. 
torpWerJ.le bahrılnu' 'eya JtMM'a 
uğratılm" de~lr. HattA llıl d<ı· 
nanına bltblrlnln ete, mell'ZW lfl· 
ne blle cirm.,.ml,tir. 

Göri.ilU:)·or kl lk.l deniz ll'ttl'bare .. 
be...ı, .:Nı;de» deniz muMrelıelıerl· 

dlr; hakikatte ~a.ld&rm ....,, ıe
n1ııe.rlne bft.skınlanndan J._.....tr. 
'-ler<'Atı ,.e ')IJdyey nlu'tıarebelert· 

11ln khi.,Jk denlz mllharebelerJaden 
ohn•nası da bu hwıwlyettn lle.rl 
geliyor. 

Dün .abah •aat 8.30 da Köprü 
üzerindeı.. geçmekte olan Maçka • 
Beya.ııt tramv.ııylarınden birinin 
altına, köprü dubalarını birb:rıne 

batlayan müteharrik anahtarlar~ 

dan biri t.ııkılınıştır. Bu yüzden 
raylar ir&sında ki kaldırımın bir 
kısmı bükülerek bozulmuş, sefer· 
lcr de 15 dakika kadar inkıtaa 

12 - ~!ün h loplantısır.dan l<- her memfeketinde bütün halk. 
tifeo.de edilerek Danz.i&' koridoru kendl hükümetinden en .az beş 
ve mUstemlekeler meselesi halle· sene ller1.de bulunuyor ve hük'O.· 
dılm'yor, hele Lehistan işindeki metinin bütün hatalarını müsbet 
baksızLk ve aksıHk yüzünden IJa- tenk:t ölçülertle ölçebiliyor. Bu 
zil c·n elinde mklı b!r davanın uyanık milletlerin teşkil ettlgl in
bayrağı bırakılıyor. A:man mille. san1ık, barış ad< altında yeniden 
ti, harbin şiddetle aleyhinde ol- yanlış yollara gldilmt•lne ve ytni 
ınak beraber Dauzig koridorun .. ' btr harbin tohunı.Jarı ekilmes;ne utramıitır. 
ctan ı:eç•lm<·k suretile kolayca har· 1 razı olmayacaktır. Bu insıınııı:ın Yetmiş'ik ihtiyar, sekiz 

(6) <f5) sene en·el, Slvastopol· 
~ cgl da, gene boyle harp 

ateı::lcrinln ctra!a alevler saçtığı, 
sıcs~ haziran günlerindec biriy· 
dl... Bütün Avrupada olduğu 

g:bl, lsttııbulda da merak ve he
yecan son dereceyi bulmuştu. 

Herkes büyük bir sabırsızlıkla 

Sivastopoldan gei<>l'ek havadisleri 
bekliyordu. ÇUnkU Tllrkler!e, 
mUttefiklerl Fransız, İr:gillz ve 
!ta!yrn. orduları, on ay evvel dört 
yüz parça gcm:yle Kıı·ıma ~sKer 
çıkararak, s:vastopol kalesir.i ku· 
şatm•şlar ve burada Ruslarla çok 
ktnlı b!r savıı.şa tutuşmuşlardı. 

Fakat aradan aylar geçtıtı halde 
blr türlü bu müstahkem kaleyi 
almağa muvıfiak olEmamışlardt. 

O zamanlar silfıh ve askeri kud
ret bakrınn:ıdan Avrupaltlardan 
çok geri bulur.an Rus orduları.. 
nın, İr.gillzlerln ı·e Fransızların 
her bakımdan çok üstün ordula· 
rına karşı bu kale önUrde gös· 
terdlkleri bu çok sert ve çok ya
man müdafaa, herkesin hayret ve 
takdirini üzerire çekmişti. Hulıi.

~a Slvestopalun on aydanbcrl bir 
türlü zaptedllcmen1lş olması, 

Türkleri, Fransızljarı. 1cgillzleri 
çok Uıüyor ve neşelerini kaçırı· 
yordu. Hatta verdikleri büyük 
zay:attan ve gördükleri şiddetli 

mukavemetten pek usanmıs ol~l\. 

ltatyar:.ların da bu sava .. a kL 

rışmal&.rı dikkate değer bir hA· 
dlsedir. Çar blrlnei Nikola harp· 
ten b'r müddet evvel, boş bu:u. 
nup l•glllzlere O•manlı devletini 
paylaşmak tekLflnde bulunmu!;· 
tu. İngilizler, imparatoru~ b~ı 
lekrflnden fena halde Urkmll<
Jerdl. Çünkll O.>mar:lı devlt:tinln 
yıkılması bahasına n1cyda1ia ge
lecek olen büyUk Rusya. Hn· 
dic;tan ve Akdeniz için büyük bir 
tchl'ke cJ.en1ektl. Bundan do1avr 
İngilizler, Rıslara karşı diş b'l~· 
ylp duruyorlardı. Fraı;sızlt.ra gc-

Paşa. devlet'.cr ara ındaki· bu 

müşterek hu~uıncti c:ok iyi kav .. 
ramıs; lrgllizler"n ve Frantiızla· 
rın Osmanlı dev· eti ile -e-tblrltJl 
ys.pmalarır.ı temin etmek .gureti
ıe de emsals:z bir s.~·asl başarı 

kazanmıya muvaffak olmuştu. 1 
(ne-•nu: Sa. S; Sti. 3 te) 1 

Ta)·yaltlerfn tlonanma lthı J\e Ö· 

nernll 'e ne t~Jrıı bir tehllk:e ol· 
dutu, bu aon ınv.harebekrle J7ke 
aalaşı1n1L' olma'ktaclcr. Batan Jar 
pon t•3·yere remllerlnden bir tane~ 
8ln<' Amerika. u('aklaruun 11 bon1· 
'e 10 torpil r.tabet eitlrnıJ' otm .. arı 
bunun en parlak deJJ.Hd.Jr •• 

"\fodern denl:n ınuhere"belerhulf' 
ta)·,ya.relertn 03 nadığ"ı IH& korkun(" 
rol gö"Z önUne retırJUnt-e, 1apen.la• 
r1n ılb ta,) yare gemlıl kaybetıDI~ 
oJmalarını.n fecA.atl anıa,ılır. be okuluyor. fahri mü!l&vir! ıtfatlle de bu nes-: 

13 - Geçc.n harblh tecrüb~lerl !in gazetecilerine çok ıgır bir yaşınd J bir kızı 
Alm.>n tccavuz yolunun Belçık•-! vicdani mes'ulıyet duıuyor. Dün· berbat eftj 
dan geçtlğıni gosıerdiğı halde m!.i- ya matbuatı hlçb!r zamen bu ka· 
rlalaası kolay olan kısma Majlno, dar .;ğır b:r vazife kar,ısmda bu
hattı yapıJıyor, geçen defa geçit' lunmamış; fakat hiçbir zaman da 
\'Cri h zmetint gören açık kısım. vazıfc&lnln ciddiyctin.ı bugünkü 
,>ine apaçık bırJJttlıyor. Alman s'· kadar an:ayış ve cidd(~:etıe kavra
lahlanmasına i:Öı yumuluyor, mü· mam~tır. Çok şükür ki dünya ga· 
d .. faa tedbiri a:ınmıyor, tank ve zetecllerl birbirin'.n dilinden pek 
;ayyare hazırlığı ıeri bırakılıyor-. fyl anla:rorlar ve barış müzakere-

14 - Almanlar yıldırım harbı. lerınin kulh;i tarafında elb'.r1ig:ile 
nJi sonuna get·remiyerek son sa- çalıJmanın yolunu bulacaklardır .• 
nlycdc cesal'<'tl kaybediyorlar. Alamet Bala YALMAN 

müttefik ordular. bu işin için-,-- -
den styrılmıya çoktan. razı ol· ;· ı 
muşlardı ama, artık dönmeler' ne [ l'tG ft, 
lmkıin kalmamL~h- Çilnkü bu i!Ş ı .;: • ~nrn rnf .... 
nihayet oolıiı.r için mutlaka başa· 1 

rılmr5ı llzım gelen bir şeref ıtıe· AT / h k k/ ? 
seıesı ()tarak ortaya diklmiı du· ıYaSl aşa Çl aca ar. 
ruyordu. Bir aralık Fransız im· 
paratoru tiç?r.-cil. Napo1yon da A n1crlka, Inglltere 'e lln!!ya a- 1 . Sonra, biraz da. nılz.ah )t\pnıak 1-;
bu muv~!faklyet.."'ızl·kler.e çok si- r~ındakJ bon anJapnadan · terıtenl:ı. müracaat(t tle ntiınunenln 
nirlcnmlş ve b'zzat Slvastopoı ı bahH<len Bulgar t1Mly08u: cBu an.· kol kola. gJrJp koml8)·ona. baıt\·ura-. 
harp cephesine ııltmeğe karar 1 A lk _,, •·ıı rl 1 k caklarını dll•llneblltrolnl•.; halbuki a.'ma mer a. ~er,.., .... 7-e,....,. e n , or· · . 

Denl:t 111Ht-ehasc.,1Sları1 uçak gemi· 
!'I ttoııtünltlğtinll ellode tutacak lt: 
~Urdtirecek tarafın Pasifik molla· 

ı rt-~tn.I k•zanaeafı hldlıa&tndadır· 
Jıtr. Du ld.d.Jııl h.~ le ·aah derıtJldJr, 

Zira bundan {,;Qnrakl de..nl1 muıb&re· 
lK"lf'rlnde de en ('8.n ahcı darbelerJ 
b&:;yarelerln indireceğine ~ile e· 
clll<•mer.. ~u halde uçak ~emlfıılnde 
U1JtU.nh\k1 aıut donannıalarıu Wrttl· 
rJue Uı,tllnJllJUnU. temln edecek ,.c 

eskiden «deniz JıAklmly•ll> dedltl· 

Dünkerk kaçışına meydan bırakı· 

orlar. tam tesiri hale vardığı za· 
ınan Londraya h11va taarruzunu Soruyorlar: 

Evvelkı gün, Sarıyer kazastna 
batlı Yenlköyde 1jrcn<: bir hiı.diae 
olmu tur. 'Köy halktndaa. Hasan 
adındo yetmi ·tik b r lhtiyar, Fe
ride adında sekiz y•şında bir kı· 

zı, top vereceğini ~öyltmek sure· 
tile aldatıp evine almış, zavallı 

Y•Vrucağın iffetini ıtirleimete 
kalkm!§tır. Çocujun feryadı üze •. 
rlne konukomşu yet'31?11Ş '1C ıeh· 
veti ~ahlanan bu ihtiyar kurdu ya
kalamışlardır. Bu çirkin h8.discye 
Sarıyer MUddciumumillgı el koy
muştur. 

'*Crnl ·ş ve hr.tta bu kararını da ' 1 gill ~ 1 1 y h dil 1 . nUmı.tne,rl komJ"l ona götl\recek ola11 
~n n :r.n:r , Y" aneı a u er 'e . 

padişah Abdülmecide bildirmesi bol,e\'lk Otı11l~ri bir araya. Kt:Urmek· i nlUra<-aat('ıdır. 1 
üzer:ue 1stanbu1da kendisini a· •- '-- k iri 1 ki Hull'8., bu türkçe katUJ !'+Abrların · • . . . ..en .,., a r ,e yaraını,yaca lt• . 
&trlamık ıç:n hazırlıklara bıle .. m~. l ııöylo olması it.um geldl#f•I ta.ltmln 

1 

mf7. ':'t.Vl iki ta-ra:tan birine htıtlkAl 
ettirecektir. Buaunla. beraber 'fn1· 
diye kadarki olaylar, bat&IJ n bet· 
Jerlndekl ylll<.,.kUk dolaytf;Jle ııçaU 
gemllrrlnJn kendilerini dlter harıt 

kesıyorlar. 

15 - Rusya, ilitl!al ruhunu in
kar ederek b r aralık emper_yal.lst 
kesl.ııyor ve yabancı mN.letlerin 
it.ı.madını ıarsacak hareketler ya.. 
pyor. 

16 - A''.".lan surat harbt Ü<er:· t 
c hes p yapıyorlar. Bu hesabııı 

coğru çıkmasına ti kalmışken Is I 
•akat ııarbine ve iki cephede dö· 

Korolılor aronıyor 

A flemryan c;Muta meme '"t't• 

mezlerml-ı. Dünyada ne kadar 

Korah 'a~a bu kaldPnin kqrbant· 
dır. JaponJar Korayı luw·a.nan bir 
:ıindana \'t""lnntı:Ur. Korahlar kOI~ 
Ute ra7.r oınıu:rorlar, ne- yumrukla, 
bt tatlıhkla yola ge-lmlyorlar. Japon. 

Dondurma hokka-
ları hangi undan 

yapılıyor ? 
c... r .... rıe.ı gWılert elund< 

karneleri ile, mua3·)·en Hyat ,e 
miktarlarda 16tı,·eutere un ,.er ... 
nılye rne<'bur fllilf'D f"ırutl'tlardaa 

ei<M>rl91nln tllrlll turlü dtlzenler
Je halkı aldatmakta olduklarının, 
bllm<m ka~ yll<llncll ~tkdyetı;lsl 

de ben olaralmt .. » 
Dil·or 'e alılkaJılardaa SOlll• 

)Or: 
- Jllder. u diye kın&lllJI du· 

nrkH, her ıttn on binlerce 
harcandı~ını sördUğtlnıüz ve ka

f4 Jıen& • lıamwııııdan y•pıldı
fıru blldiflmlz, dond~ hokka-
larrnr ~apa.nJa.r, bu unları hangi 
ellt-rdeq \lf' nMıl tedarik edi.,er· 
la r at"'6ba t 

Bostan kuyusunda 
bulunan ceset 

Dün sabah Pendikte Zeytinlik 
mevkUndeki bostan kuyularından 
blr~nde bir ceset bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat neticesinde bu 
cesed!n yajcı Ahmet Erdofanın 

yanında yana-,:ma olan 27 ya ların· 
d& Ka.,tamonulu I\olu.stafaya a;ı ol· 
duğu anlaşılmııhr. 

'Mustaranın o civarda gezerken 
ka<a ile kuyuya dü~tüaü anlaşıl. 
mıştır. • 

ihtikôr vakaları 
Beyazıtta Kapalıçar. 1 !çir.de ço· 

rapçı Nesiın oğlu Avram, fazla f.i· 
yatla çorap aa !maktan ıruçlu ola
rak 2 numaralı ,._ı ltt Korunma 

1 

mahkemesjne verllmlştir. ' 
* Aksarayda bakkal Halil oğlu 

1 

Mustafa fazla fiyatla ekmek sat· 
tıtından 2 numaralı Milli Korun-

,,,., ____________ , ma mahkemesine verilmiştir. 

ba,ıanmıştı. 'Fakat bu seyah-;t ~rgiizeh-t.çl kort"tan yata.n<-ı "e ea· edl orum: 
hab'"ririn Avrupada yaptığı ded·· b • ' ~u-,,.,..' lh 1 b 1 cŞ.rtnaıne pa~ız '"rlllr; ı;-atnu•k 

~ Jtl lr araya s-nn~ m \·er n un· 
kodudan çekl~en fngtlizler, 11:1. larla na ıl b• çıkacalını pek ıne. ,.e almak ~tlyenlcr her rttn ko· 
p~ra, tor~ bu nıyeUr.dc~ .:azgeç.r· rak edtyoru:m. Bulpr radyo<Ju, bu n118yoaa n1i.iracaat edebtUrfer. Ancak 

' rd ' E t h'rP biıtun •ldde bu.nlar, ke.ndUerlM'e hıztrlaıUW'ak bir ~ Ş•e ·· ve , - . 1 .. • nıe.ra.kt' ~derecek btr ~.)·ler M;J-·le· 
tıle devam ed yor, f kat bu ku- J'eblbe_ytl:t fena olmazdı. nhmune.yl beraberle.rinde re.tlrme.11· ı 
çük Rus kales\ bir türlü ele geç· . ~ KIYIL~ ... ,, dlrle.r.» 

· h k tt k Bt KADAJt .~~. u~ t bl 1 t k 1 d t mıyor, eyecan ve mera ar ı ·· ~en er Yeti, tir (efil nt e er .. 
c:a artıyordu. BHha~t'a İstanbul- Bede• Terblyeel Uwıum Mütlö.rtüjti °bil'' etıre iyi o1aeak. Husu.sUe şimdi 
dakl heyrcan çok müthişti. o ka· SatuıUna komkyoR•11un gu:e~ler· )(&arife de.:,·rHilnll, bulunUJ'Or. 
d;;r ki ahalinin Sivastopol cephe· de bir ııanrru «ördliın. 1200 \-ift ka· ÇEKEI\"LER :\f.EMLEKJ;Tl 
s:ndekl savaşlardan haber almak J-&k abnacaj"laı bUdiren ltıı Ul•ın J. Blr mttddettenberi (Ö:ıt reçml3or ki 
için, gece yarılarıra kadar. fe- lılnd ınaddeet töyledlr: •Pılı' .. n; o- Çekyad• bq on kl't ku..,u.a d~ı. 1 
nerler ellerind'e (Ceride\ Hava ... lar•k veri~ ol•ft ln•J-·•klarıa tart. mesln. Bu ftal lHii ,yle: dfl,·am f'dttt-k 

Kenlilf"rl ıowlar kuv\.·etıe korUJaına# 
dıklarını ve belki de mttkerrer )IU .. 
<'Unll<1r1n ehemmJyetıert dola)Ul.le 

daha fa~la ta)~are gemilerine """ 
cih edildlğ"lııl .-o!!;iernıeJ..tedlr. 

JllJH>ı\•.rııı bire kar~ı altı oçalt: 
ıe.ml! 1 ka3·betmeı,I 'e Amerika. teı.· 
g-ıl:hlarlnda ondan fazla t&JJare re~ 
111.l~Jnin hı~ halinde bulunnuıl'I• 

harp tcrazl.,.lnde müttefikler kef"r· 
bine atıln11' tnühJn1 ağ"ırlıklardır. 

X:Öll. :&ADI 

dls) matbaası önilndc bekle:tlp 

1 

ftMnMlnl girmek 'e almak .kiayen· oJUftia Çek.) anın nulnııı.,ı «Çekler _ T A K V ·ı M _ 
durdukları görült\yordu . .. ler kendileri t.ara.fıadan haeırlana· memleketi» değll cÇtkenler menle- r . ' 

e&k !llr nllmune ile blrllkte her gllıı ı lt•tl• olacak. H HAZiRAN J9t~ * konııl l ona. mttracaat t-df"blJtrter.-. EY\' Afi! PAZAR 

A caba Ruslarla yap1lan bu Bunu Wvyu.llC'a. peırMır. olarak ve. Rau.thıı.ne '1üdUrl\nıüz, "'•<'tJc:ların. I AY i - Gün 165 - HIZ•r 31 
ıavaffn sebebi ne idi? .• Bu rllecek ~yln kayak o1dujunu zan. birdenbire fazlala.,ma111 ULerlne mü· RU?\fİ 1351 - Bulran 1 

savaşın asıl sebebi o zamanki •efhıceksln.iz, halbulr\ ıı•raıuz \erJ· : talil.asını !.oran pzetec.Jlett, yazın JJİCRİ 1361 - Cema7iyelevel 29 
Rus çarl•rıc.ın Osmanlı devletini leıce.k '4!Y _,artnarnedlr. geçen kı gibi ur.un slirmJ:)eceğlnl VAKİT ZEVALİ EZANİ 
yıkmak hw.usundaki emelleri Yine, mürat'aatcdarın hazırh)·a.cak 1 &öl lemi,. ı::tcr bu, gelecek kı;rn da GÜNEŞ 5.28 8.46 
".di. Rus çarı B:rlnci Nlkola bu 

1 

ları Şt>:Jin 't"rtnaa~ nllmunfll;l olchı .. l ıec:enld gibi ınun ~Ureceğl demekse ÖGLE 13,14 4,32 
emellr.e biran evvel kavuf111ak tunu sanacak•ınız. halbuki htu:tr!ı· .Eyvah: !KiNDİ 17,15 8.33 
için, ortaya bir (mukaddes ma- yacakları şey kayak ntlmune•l41r. 'l'ath.,.rt AKŞAM 20.42 J2,00 

YATSI 22.45 2,08 
ht.r da buuu it.RIRdıkJAn Jçln kendi· r 
Jerloe dlı"iinwn nıuanıeJf"J ediyorlar. 
J·'akat 1'.~ralıların a~zı ,·ar. d.JU yok. 1 

IHrtlerJQ( •rki Aleme du:ruran11yor· 1 SOHMIYEH ATES 
han? .. Son bir rica .. red mi ediyorsun. 
üstada gitmek seni memnun elrn ·yor 
mu:'.. 

- Görüyorsun ya... Üstada gitmek, 
artık i.arz oldu ..• 

Hazrrladığt ıarrı el mc tutuşturdu. 

bir kaç da şifahi söz sö~·lcd .• Beni üsta
da gönderdi. Nlhrda, r.e itiraz edebildim. 
ne de t<k kelime söyl!yebildim. B:r dil· 
s'z gibi zarfı aldım. Sokağa çıktım. İske· 
leye geldim. Vapura bindim. vaclköyü
ne çıktım. Dôrt gün evvel hU•ranla ay· 
rıldıtım tozlu yolda şimdi ümitle ilerli· 
3crek üstadın yalısına geld'm. İçeri gir. 
dlm. Bahçeyi geçtim. Merıner merdiven· 
!erce Hacı Bacı Ue ku~ılaştım. Bacı ba· 
na hem kap"ıyt açıyor, hem de söylenJ .. 
yodu: 

iMSAK 3,08 6,26 

lır. o..._ ~ """'f"" ('t"ktiğloJ kim e 
rarkHmıi-yor. 4'uJ.tk \f'rtn de olmu· ı 
) ur. 

Japonlartla Koralılar ale)hJndekl 
'ehinı 'e , liphP o derecede ın,ı, ki 

• bıiJ Uk zf'ltcletleo M>ora Japonların 

hltırın11 ilk lf'leo ~"Y· Koralılllrıo bu 
prrty.aohktan h•ttf'.ıdc etnae-lerl Uıtl· 

ıuali ohnu-.. bunıJa ırtn 'J ok~4'.'ldA ~·a· 

'l•.)an be, bln b.·•11h blıl' gun k,inde 
k ttlhuua uğr11ıııı,. 

~lmdl .ı\Jnerikahlar, Japonları teJı. 

tir edeorkt-n bir de hat>Pr alon )ar ki 
1JunJar1n &Ml!lııoda altı bio h.or11h ,·ar 
,.e buoh1.r da dapon nıuamelMI prüp 
.ı;idly-orlar. cDt~ma.nlarıouun du,rna. 
01 <WMtu.wuı .. dur-. dl erek KorahJarı 
a.) ırunya ı.au •. 1 .. 11u"IAr, fa.kat a~·ır· 

nı:.ık k0Jıı3· d6'j» ... ~·uııkü bunl•rto 
ellerJnde Jııpon pa. aporıu var. Bin 
z.ı"ıhuu·ll~ bir ll\ U!: J\oralı'.'·ı ayırını ... 1 
J.lr, uoJıtrı '"biter &ll~ f! \i.uJbauıut.~Ul.~. 
lr>~ ;,a\a ~a\ıl" ~ .aıt.. bin ak 
k•ı\'1u1:. lıı.•t.ı& koyuubu-Jan •) nlm1..'. I 

\Jnı'!rlka ,·.ıınn hurMıl•rL"'t. kalına .. 
1111 ... hli ıu uınh•riJ• ıu~ulekttlerln 
reJİın Ju'Jllıanlanaa doıtt uıua.tneleal ı 
rtııılJ'f' k:t.rar '~rrnlttır. \»l.oıı; bu l 
du .. ııı"rıhi:ı w,k -'!~114" i@flJı-ı.t eıle

Juluıtk J"rt.llr. 

Tefrika No. 89 

- Sincapla yumak ta b:zimle bera
ber mı olacak küçlik hanım:> 

iıaht çocuk neler soruyor5un" Şu 
bllktn halimde beni r.dela güldürüyor· 
sun. Haydi kalk. Yüzünü yıka .. Ben de 
Nlbadın yanına çıkayım. Belki bir şeye 
JhUyacı olur, dedim. 

Yatak odasına döcdillüm zaman Ni
had•. elindeki kAğıda bazı hesaplar yap· 
makta meşgul gördüm: 

._. Bunlal" ne Nihat? .. Ş'.mdi yorulına4 . . . \ 
r,ın sırası mı?.. , 

- Bu kı\ğtdın usınnoekı hesaPıar, 'os:
tadın ditvasına ait aldıtım paraların he .. 
Belbt Perihan, dedi. 

N hat, üstad gelimeslni •üyler söyle
mez birdenbire liredlğhni ve sarardııl:ı ... 
mı I.:.; ıettlın. Bendeki değlşlkl'ğln her 
halde Nıhal da farkına vardı ve bana· 

- Per han, senden bir ricam var. B~· 
llyorsun ki u~tadın bir dAvasını deruh· 
de etml~t rn Bu ddvan:n bir kısım nıu ... 
h .. kellk lerlnc gırc. :;ı. F;.kat diıva bil· 
m ı degLd r s:, kaç celselik ıııt dalıR 

Yazan: ismet ZIYA 
, 

var. Halbuki, çiftlığe çekileccıı:m !çın 
bu divay~ bak~mıyat'ağım. 

Oalad baoa, beş yüz lira vermlşli. Da· 
,.a intec ed•lmedlgt için bu paranın ya
rısını lade etmek mecburiyetindey:m. Bu 
parayı bir mektupla beraber sana ver· 
sem üstada &ötUrtir müsün~ .. dedi. 

O kadar müşkül bir vaziyetteyim ki; 
dakikalar geçliği halde N.hada cevtp 
Yeremiyorum. (Götilremem) desem Ni· 
hat şüphelenecek ve sebebini soracaktı . 
(11ö1Urürüm) de•em, o son vedadan son
ra Ustadla nasıl karşılaşacaktım. Bu bil· 
yUk •d•m. beni haftlm<·şropllklc ve hat· 
ta gurursuzlukla ahiılm etmfyecek mly_ 
dı?. Üstada beni göndermenin mürettep 
bir §CY olduğunu çok iyi b liyordunı. 
Belki de Nihat beni, son bir imtihandan 
geçirınek istlyordu. Nihadın bana, !On 
bir tecrübe belk~ deo b'r mükafat diye 
hazırladığı bu p!An, e-n bliyUk ceza!ardı:n 
daha üstün ııelmlşll ..• 

• 'lha l 3Sabı) etle: 
-~eden cevap vermiyor!un Peri· 

Su son cümlede çok ınan3Jı ve ıstırap 
d<>lu b'r if•de vardı. Nifıada hiç olmazsa 
ıudan bir cevap vermeğe hazırlanırken. 

c. yavaş yavaı y;ıtatından kalktı. Tele· 
fonun bıe;ına aitti ve benim &özümün 
içice bakarak telefonda konu~m•ğa baş. 
!adı: 

- Alo .. sen misin kal!.cıgım. Üslad 
ne ilemde': .• 
- ..... 
- H~sta mı? .. Ne sOylUyorsun? .. Kırk 

derece ate.... Olur şey değ:I... Dört 
gUndcnberi, öyle mi? .. Vah .• vah .. vah ... 

Ben timdi Perihanı ıönderl:rorum. 
Geçmiş olsun kalfacığım... dedi ve te· 
lefor.u kapadı. Bana döndü: 

- İşittin mi Perihan? .. Üsti·d, dört 
giindür kırk derece flyevrl ile yatıyor
muş. dedi. 

Nlhı:ıt, ka:ranın söyled.klerinl telefon
da tekrar etl!ğl zaman müthiş bir heye· 
cıına kapılmıştım. Hatta tee.ssürümden 
haykıncak oldum. Fakat ker.diml pek 
zor toparhysrak dişler'nıin bütün kuv· 
veti!e dudaklarımı 1srrdım. Bereket ver
sin ki o dakikada Nihadın arkası dönük· 
tn. Yok!la çok feci bir vaziyete girecek· 
tlın. 

.Nihat, cc\·abın1ı 

devam ~ttı: 
beklemeden !li:ııilnc 

- Hoş geldiniz hanın1e!end .... Safalar 

ııetlrdlntz. 

Hacı Bacıya te!Aşl& sordum: 
- Bcye!endl çok mu hasltı, kalfacı· 

~ım? .. 

Arap, ııözlcrlnı yukarı kaldırdı, alt 
dudctın1 sarkıtarak üıgün bir sesle ce· 
vap verd:: 

- Çok hasla hanınıe(er.dl .• Çok has-
ı. ... 

J\,Ierdiveı~lcri ik'şer iki~cr çıktım. t".s· 
tadın yatak odasının önünde Pervin kal· 

faya rastladım. Kalfa ellerini ııöğsüoe 
kavu~turmuş b:r he}·kel g:bi duruyordu. 
Eeı:i rtörünce harC'ket ctt.. Başıcı Oııc 

du~ru cl;erc:k cli,>'lc ~e!.in1 vcrd~ • (Al-_, 

Marul ile kuzu 
krıpoması 

B ug1in kınu kapama!ı yapn11"' 

) a karar \ erdbn. Fakat .._..~ 

ta ile değil de, marulla... "'.\larulu" 

l 
lez.z.etl her halde ypıdl salatadan d•"' 
ha Jyh.llr. ~u~ birlİklc pl~"'e ıez.utll 
bJr ye-mek olacağını dUJllndllın 'e 
yaphn1. Blr kUo ku:ıu eUnl pare;•"' 
Jara. doğrıyarak J.ylee yıkadnn, )., .. 
kama suyuyla tencereJ·e İ<o3·dun1, I· 
ki den1ct taze soğanL ;yeljillerUc bt"' 
raber doj"rtdım, elle kar1ştErd1m, Ud 
büylik ı·Nllkule ınarulunun dı' y•l1' 
raklarını a,-ıkla~a.rak (öbeğe .)aı.1 11 

kalanhtrUe kökü dP birlikte a3 rı &) 

n doğradım. Etlerln U1.er1rıe dôı:;t"' 

dio1. Turunu rla ~erperek kaır.ıdH11 ' 
orta atc,e ko~··lum. iki saattt> ılllo 
gibi pı,mı~ti. Uü)·Uk bir tabağı< ç<
l'Utre.k 'fofra)·a \t:rdhn. Çok .rtcfi' 
Yflı Ju-~1.eUi olJrıu-,tu nu~·ük küı.·llJ. ~t· 

1 
\<t •C\.f!. )eıllk, 'OiUk "ll"' .. oguııJI· w"' biJ" t.baS. .kıraıJA da tatııJaııd•"· 
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1 i 3 ! a ı.': 1i3ttf;tl1; tJ: j # J' ~ JI v~~~:~;~~l // 
A k d Y 1 

• 7 bazirsndwı 11 bn.zirann kadar dU~· 

s eri urum v e r g 1 s 1 rnan cephen!n bu kesim'-ıdc 3600 0-
- alr nrmişUr. Düşmandan 41 top, 12 

(,.._ba_ı_a;azB'OaAN ] Kazanç ve irad sahibi bütün ~:•: :::.::· ::m::: 
h k k h k 

Şid~tll çarp~maıar sonunda EitŞ be-

~ ..ulk ~e Libya cephelerindeki a İ i Ve Ü mi < a h 151 ara ton ve toprak blokhauz elimize g..,ç. 
_. 4anun ,.e muharebeler şöyle "I rnl~r. Hava kuvvetlerimiz, muha· 
•WAsa edllebUlr: f · ı d • .1 k rebc stukalan, savaş ve a\" uçnklannı 
1-ŞbnaliPll,,lflktc.Japonha\"a• eşmı e nece sokarak, piyadenin zorlu SM"&,larını 

deals hvveUMI AmerJkan donanma- kolaylaştırmıya ve dU.şman hava kuv 
ltiJe Dlhare~ye tutuşmu~ıur. Ja- Nafıa Vekllllğlnln y~nlden ha- ı lar ve yevmiyelerin bir kısmJ yol veUerinln faaliyetini felce uğratmı-
PGlllar A.huıka ,·anm adaı.ının ~mıp .zır,adıgı şo~e ve kopruler knnun \;erg lerine mı: hsup edlJecekUr. ya muvaffak olmu,tur. 
~-bemda Aleo~tlenne uıkınt adala- ı projesi ılgih Vekfılctler n tetkikl?e Nakil vasıtalarından belediye· Harkofun şarkında, Alman hUcum-
1'1ldan ~ ;asker çııcarmrya sunulmuş bulunmaktadır. Pr~Je, lerce alınmakta olan Tesme yol ları muvaffakıyetle neUcelenmtşUr. 
--..ıra elmuflardır A!lker çıkan- yolların s10ıflandırilması esası uze vergısl olarak bir m iktar zam ya- DU~anın Doneç nehrinin batı l<ıyı
ı.. aoktal&nn meBk~n yerlerdeıı u- rine hazırlanm5, dcvl~t yollnrile pılaeaktır. sındnkl köprUba.şı ele geçirilmiştir. 
z.1c Mktalar oldağ'u anJaftlryor. A· vllAyet yolları ol k üzere başlıca Her vUAyet ınıntakasına isabet Doncçln doğu kıyısında bir sovyet 
blerlkalılann Ha,ay _ Mld,·ay _ A· lkl kısma ayrılmı~tır eden yol vergisi hasılatından hu- grupu savaşa zorlanmıf ve çevrl1-

1Jeo11aeau • Alaskadan geçen mllda- Projede yol vergisi, bugün ol· ı susi idare hissesi ayrıldıktan son· mlştlr. Hava kuvvetleri, bu hare-
'- zincirinin bir hallcası tehllk~ye duğu gibi, 18 ynşındrın 60 yaşına• rn kalan miktarın yUzde ell:ı;ı vt- ketleri muvaffakıyetle desteklemlş
Cirou,ur. Bu adalar 

40 
tım faı.ladır. kadar erkekler ~ası.edilmem ş, 

1 

lfiyct .yollarına, gerlye kalan yüz- tir. Hava muharebelerlndt'.!, .Alman ve 
~ablan her blrl de ınüdafaa kazanç ve irat sahlbı biltUn haki· de ellısl de Nafıa VekAlctı emrine ltalyan a'•cıları, dUn 13 düşman u-
tenaw •-• t bul "d __ ,.rkları ki ve hükmt şahıslara teşmil olun. verilt-rek, devlet yolları ve köp.. çağı dUşUrmllşlerdlr. 

't'e .. ,.\"\ e un unn-.. B 1 . U ül i 1 • ~er. BUnıın için ,ıaponta.rı •- muştur. ur arın ıra arı ve ka. r er n n inş~tın;ı tahsis edilecek· Doğu cephesinin şimal kesiminde, 
~ lıutı.klar:ı yerlerden çıkannalan 1 zançları çoğaldıkça yol vergileri· tir. hücumlar sonunda bir çok arazı kıı.-
.... s9v .ıac.aktır. şımcllllk ı.re- nln de muayyen nlsbctkrde art· Projede vilAyetler N'afıa me· zanılmışbr. Volkof cepht'.!slndc, dUş-
lı&t ete... emaektedlr. Amertkahla- ınaı;ı prensip! kabul edllm •. şttr. murlarının Vekfılet .kadrosuna a manın yeni hUcumları mu\'affıı.kıyet· 
- '-'takını adalan klmllen Japon- kEnt abzlverdgiil had~i altı l~ra ola- Iınmaları esası tckl.f d'l kt - sizliğe uğramış ve dU~mana kanlı ka-
lara kapb1ınıyacakları sa~ıenebtUr. ra. es t e m ştır. Vergıyı ver- d" Diğ e ı me e- yıplar verdirilmiştir. 

2 
_ Llbyada General Rommel, ce-I mlyenler bedenen çalışacaklardır. ır. er maddeler bu '"erginin Harkof cephcslnıtc Alman taarruzu 

... cenahta Blrhakeml alın<'.a cıe- ı Bu gibi kimseler, çalıştıkları yerin alınmasını fzah eden muhtelif hü· ı durduruldu 
_, eenatllkl merkezdeki kO\~etıerl- uylclnc göre bır yevmiye alacak· kümlerden mürekkeptir. :Mosko"a· 13 (A.A.) _ Moskova 
le darm84an taarr•za geçmiştir. Şlm 1 radyosu, cuma. akşamı Harkof cep-

41 dealzde mayla tarlaımun doğusun-· ıngı·ı,·z tayyarelerı· Fransa A k 1 heslndekl Alman taarruzlannın Sov-
- ft eeaupta Blmakemln doğu ve nın n ara yeller tarafından durdurulduğunu ve 
~ tkl taraf ınrvvetlerl ara- T t f. . 'J Sovyetlerln bnzı kesimlerde nrnknb11 
llftda btlytlk Mr muharebe cereyan aran OYU se rl deg"'=şıı· jtaarru"za geçerek dUşmanı ilk mev-
~r. Qeaeral BommeJ'ln plAııı ' ! zllerine kndar pUskUrttUklerlnl söy-

J'hle e1ikJ9t gibi deni~ yumak '-e bombaladılar lemlştlr. Yalnız bir muharebe esna· 
~ kuşatmaktlr. Bu seter mlh S sında Almanlar mUteaddlt hilcumlar 

\'e.r oNlusaıtUn mu, .. ttak olması lh- Va.şington, ıs (A.A.) - B.B.C: efarete eski Moskovo yaptıktan sonra 80 tank kaybotmi.ş-
tbnatt • defi14Jr. Qeaup cenahta Jn- Fena hava yUzUnden dUn gece In- f lcrdlr. 
dirJeda Blıtlakent cfbl uwn mUd· gUIZ uçaktan her vakit yaptıkları Se iri fayin edildi Almsnlarm Rıı»yadal<l en bU3ilk 

det ..,.,.... ııııaıurladıldan mttstah- hava akmlanru yapamamı~lardır. Ankara, 13 (Telefonla) _ Şehri· endltesl 
llenı bir noktayı t.erketmelert. Jnıillz .Akdeniz çevresinde d6rdUncU de- mize gelen malQmata göre, Fransanın Sotkbolm, 13 {A.A.) - Askert 
lhldet.e••• 9ıtphad& aç r.ok zayıf fadır ltalyan dt'.!nlz UssU Taranto bom Ankara sefiri detlştlrllm(ftlr. Hiılen mahfiller, Almanlann Rusynda en 
~. Bununla M"abtır Jllgilli. bardıman edilmiştir. Ankarada sefir bulunmakta olan fazla endlş~diklerl cihet, Rus pa
Jaava ..W.ıattıd ka~er, mu· Itaıyanlar, Akdenlzde iki torplto Helleu tekallde eevkcdllmlş ve yeri- r~UtçUlerinln leşldl ettiği bUyUk" or
bbo taarruzla dayanırlarsa ınlh\"e!' muhribi .kaybettiklerini itiraf etmek- ne evvclce Moskovada Fransayı tem- du olduğunu belirtmektedirler. Bu 
ordllllUnun taarruLu 

11
etJcC61z. kalabl- tedirler. Bunlardan biri torptııenerek sil etrnJş olan Gaston Bergery tayin paraşUtçU ordusu, pek mahdut bir 

Ur. Geaeral aonaaıeı dıılaa iki batta diğeri Lsc maytne carparak batmıştır. edilmiştir. ölçllde çalıftınlmış ve benUz tama-
'1Mıl Jıazlraa semana kadar hareki.- Kendisi Fransız ...__ :mile kullanılmamıftır. nenle yapı-
ta aev .... eıiebiUr. Bu müddtıt r.ar- Holanda halkına bir tavsiye mUhlm bir rol o par ....... entoaunda 1 lacak hareketlerde par~litçU ordusu-

fuıda IRclHzler "'ukabU taarru:ı.larla Vaşington, 13 (A.A.) - B.B.C: olup evvelce ~~~ m~bus;aı;csan ,~ nun kaU bil' rol oynaması ihtimali 
'l'obrillı; • BJrclpbl Mtiıaı Madafaa DUn Londra radyosu Holanda hal- h err ot un kuvvetlidir ususl kalem mUdllrlllğUnU y t · 
edelıatrler. kın& hıtap ederek Holandada fabrl- apmılJ 1

' 'Yeniden işgal edUea l>lr kaçı mevzi , 

ko. dolay1arında oturanlara oralar- Franşız fopraklarınd vışı, 13 
(A.A.) - B.B.c.: 

Gümrük ve ihracat 
malları 

Anka.ra, 1.3 (Te!ef'onl8) - 941 se
neatnde Almanya ile akdtdilcn Uca.
ret mtlahedeafnift A poaiıı1onuna da· 
hU ve devlet daire ve mtıeMelldui
ne &it listedeki, dUn blldlrdlğlmlz ek 
lllUahede ne tesblt edilmiş olan Tilrk 
ihı-.oat mallarının flyaUan Istanbul, 
>ıler:Çsın, Izmirde Ticaret VeWeU ta
l'&fından önUmUzdekl hafta içinde l· 
lln edilecektir. 

Posta ücretlerinde 
deği~iklik 

Ankara, 13 (Telefonla) - Posta 
'l'elgraı ve Telefon UcreUerl hakkın· 
dakı kararname ile tudlk oıwıan ta
l"if edekl mektup ve haber alma kli
~ıd.ı tlcreUerlle taahbllt., maktu res
Zrti ı ihuiran IH2 tarihinden muteber 
Olnıak Uzere 7,50 k~ 6,75 ku· 
~ indirilmesine dair Heyeti Veki-

e tudık edllen kararname bugUn· 
k1l Reamı Gazetede neşredilml§Ur. 

ZA'l'I 
Ankara inşaat usta okulundan al· 

~1' olduğwn tasdiknamemi zayı et
Jı nı. Yenisini aıaoaınndan ~lnln 
llkmtı yoktur. 

Adres: Arnavutköy Aakeri 
PGeta No. 191 kararrAbr•da e
loktr.lkP Bam &oç. 

a Srvastopol kesiminde general ~an-

dan uzaklaşmalarını taw;lye etmiş- yanan V işaretleri nelst~in orduları yeniden bir kaç 
Ur. mevzı işgal etmişlerdir. Hava. kuv-

Progda 18 kişi daha 
kurıuna dizildi 

Bcrne, 13 (A.A.) - Pragda. ve 
Bcrne'de neşredilen rakkamlaro göre, 
Hcldrlch"c karşı yapılan suikast ne· 
ticeslnde Çekostovakyada idam edllen 
Jcrin sayısı şimdi 3S8 1 bulmWjtur. 

Hitler ile Macar 

Başvekil~ mutabık 

kalmışlar 
Vi.şl, lS ,A.A.) - B.B.C.: 

.Almnnyaya yaptı~ seya?ıattt'.!n dö
nm Macar B:ı.şVckiU Pon Kalny, Hft. 
lerle, siyasi olsun, askeı1 olsun her 
noktada mutabılt kaldıklannı bildlr-
mt,.Ur. 

Londra, 13 (A.A.) - inglllz vetleri llmam bombalamakla kara 
ta"yyarecllcri Almanyaya yaptık- kuvveUcrine yardımda bulunmakta
ları taarruzd~n svnra ştmall?ran. dırlar. 
sa toprakları üzerinden geçerken Harkof kesiminde General Von 
«V11 şeklinde tşıkh işaretler gör- Bock onlulan muvaffakıyetli taar
makle memnun olmaktadırlar. Bu ruzlarda bulunmuştur. 
suretle Fransızların İngilizlerin Merkez kesiminde( limen gölU do· 
Almanlar tarafından kullanılan taylarında mo"zll hareketler yapıl
Fraruız fabrikalarını bombardı· mı9tır. 
man etmeleri münasebctlle Y•P
tıkları prÔpagandaya rağmen İn
gilizlere kar§ı dostluk hlslerile 
beğlı bulundukları anlaşılmakta· 
dır. Bu ısıklı işaretler bllhııssa K . 
lonya'ya karşı yapılan taarruzd:n 
sonra !azla miktarda görOlmOştür. 

Libyada harekat 
(Batı l incide) 'fo 

a~klr umumi bir ileri harekete 
başlamışlardır. Tanklardan ve 
kamyonlarla taşınan piyadeden 
mürekkep düşman kuvvetled pcr
fembe günü öğleden sonra Eindcm 
istikametinde bir ilerleme yap.. 
mışlardır. Daha başka düşman 
kuvvetleri biraz daha ileriden do· 
ğuya doğru gitmekte idi. Bütün 
gece Alman tanklarlle zırhlı ara· 
balarının, Knlghtsbridge'den Ela. 
deın'e giden Capuzzo yolu kena
rındaki yamaçları aydınlattıkları 
görtililyordu. Duşman §imdi mü· 
dafaa mevv.Jerl hattından miite· 
şekkil sol cenahın üzerine dön
mektedir· 

Vaşington, 13 (A.A.) - B. B. c .. 
Libya cepheslnde Rommel or

dularının Elgazala ve Tobruk ara· 
sında blr gedik açtıkları söylen· 
mektedlr. 

------..:: ----··- --
Sivastapol müdaf aasuıa ait 
meraklı bir tarih sayfası ·siYASi İCMAL 

( .... : nclde) s ivastoı><>ldıı yapılmakta 

olan bu katılı sava:ı, bu 
tc rihlerde Rusl4'rla yapılmakla 
olan harbin ikinci kısmı idi. Asıl 
birinci kısım hRrp Tuna boyun· 
da yapılmıştı. Filhakika Ruslar 
1853 senesi! ağustosunda evvelA 
Tunanın bir kolu olnn Prut neh: 
rint •şar,ak 0.sınanhlarla barbe 
tutuşmuŞJardı. Tuna boyund?kf 
Osmanlı ordulannın başkuman. 

danı, Serdarı ekrcm Ömer P.aşa 
idi. Buralarda on aydan fazln 
sUrcn savaşlarda Türkler bUyük 
bir şccaaUe dövUşmü r b "lhas· 
sa Silistre !kalesi önünd~ Türk 
ordusunun yaptığı kahr<ırnnnlık. 
lar, Rus saldırış'larını durdur· 
muştu. İşte bu ~ıra'arda idi ki 
İngilizlerle. Fransızların gönder· 
dikleri orduları taşıyan gemiler 
de, boğazlardan ,ceçerek Vsrna 
önüOıC gelmiş ve içindeki asker
ler de derhal karaya çıkarılarak 
Tuna boylarına sevkedllmlşlcr
di. Bunlardan Fransız ordusu . 
(Mareşal Sen Arno) kumnndasın· 
da 50 bin askerdi. (Lord Rag'an) 
kumar.dasında bt,lunan İngiliz 
ordusu da (25) bin kişiyi bulu· 
yordu. Rus b· şkumıındanı, müt
tefik orduların da cepheye vetf,::. 
t klerlnl görünce, harbi ~kesip 
Tunanın gerlJerlne çekilmekten 
başke çare bulamnmıştı. Bunun 
Uzerlne her iki tarafın muvafa· 
katile. Avusturya orduları Ro
mrnyayı işgal ederek Ruslarla 
müttefik ordulnrııı nrasına gir· 
mişler ve bu suretle bu bölgede 
harp hiçbir net ce vermeden 

lerl muhakkak bir felfıkelten 
kurtarmışlardı. ·Bu zafer duyu· j 
lunca, tstanbulda, Parlstc, Lon
dradıı toplnr atılarak 5e11ii.kler 
yapılmıştı. Her giin İstanbula ve· 
purlar dolusu İngiliz, Fransız, 
Türk yaralıları g~llyor, İstanbu 
halkı büyDk btr heyecan lçindt:' 
hastalı;.rın tedavi ve istirahatleri· 
ne yardım cd.yor, hediye ikram 
ederek onların göniillerln alma
ta çalı ıyordu· Bu esnalarda ital· 
yanhır dil 15 bin asker göndere• 
rek sıvastopol harblr:e karıstı 
ıar. Bu tarihl, rde bugünkü ha•· 
va devletı henüz kurulmuş dc
ğ•ıdi. Jtaıya toprnklnrında yedi 
_nçük hükümet \'ardı. Bunlerm 
en bü>üi:U de (Piye Monte) hü
kumeti idi. İşte Sivestopol harbı· 
ne iştirak eden İtalya hük(ımeti 
de bu P ye :'.\tonte krııllığıdır. 
Bur.un da bu harbe işt"rnk el· 
mektcn mak!tadı Fransa clevlctı. 
nl memnun <"<l:p lleridc beklediği 
yardımları koparmak için, Frr.n· 
sızların dosUuturu ka:ı:anmaktı. 

* K ış geçmiş, yıız gelmiş, fa· 

durmuştu. 

kat "Kırımdaki bu savaş 1 
bir türlii b tmemiştl. Herkes üıli- 1 

liJyordU· füttefik orduları b r 
türlil, s·wstopolu a~amıyorladı, 1 

Çürkn müttefik orduları , s· v.ıs 1 
topolun şimalin( kuşatam.ndık n· 
rı için, Ruslar da buradan dnlm 
taze lmdad kuvvetleri alarak 
kalelerde tutunup dayanmak m· ı 
ktınını buluyorlardı. Artık her 
ne b~hasına olursa olsun Slvns· 
topolu almağa kerar veren, m\\t· 
tefik orduları, 1855 senesi haz'. 
ranrnın (7) ne! günil büyük \"C * şiddetli bir taarruza geçmişler ve 

B u vaziyet kar&ısınd:ı müt· llk hamlede M&lakof tabyasını 1 
teflk orduların kumandan. zSJ>tct.mişlerdl. Btr.dım sonra ı' 

1 mültef\klerln muvaffok'ycUerl 
arı, yeni bir karar verdiler. Bu ı ' t 

karara göre müttefik orduları de· çorap sökilğil e.bl b rb r nl takip 
etti İki buçuk ay daha bir çok 

nizden Kırıma r.akledllecck, Rus· l kanlı ve ştnlı savaşlar yapıldı. 
arın o zaman Karadenizde ye- Nlhllyet Ruslar, bir harabczare 

; === =:=:: :aı 

Demokraside 
bir :ik artarken 

'\han: 1\f. H. :7.AI. © ~·ıe gôrtllü.}or ki mlh\"er de'. 
leUcrJ, Jn.giliz • Rus anlaş

m::sına lkı "urcUc ntukabele eılc
< ddcrdlr: Bir müddettir kim hl· 
lir ııc glbl ümit , c hesapla rJa g-e'. 
şl~ e~ ıa_nrruzl ra hız 'ermekle 'e 
tlirlü tlırlü propagaodalaıta_ 

l'uknt ne yaparlarsa ~&.[)!)ıular, 
bu anla.şmanın .li:endJ aleybl<'rinr 
çok afır bir darbe olduğunu lnklı r 

cdf'ntf.} ooelderdlr. Denıokra.'>i ,.:ıfh. 

rındakl blrllğln kun·et baJmıı ... ı , '" 
hele bu birliğin giLll dlplomıı"I a
lmsınn alt menfaat uzlaşma~ına de
kli, lnsanlıiın hayrına yara~abllc
cck ııren iplere dayıtnınası, pek km 
,·etu bir ınane,·ı Ufıht.&r. 

.,, u nokta unutıılamnz ki demok
rasi ı;ahasıııda bu şekilde pcrrlıılc
rırn bir hlrJlk 'P. ahenge karşı mlh
't'.!r aflarında bu manzal"Rııın ta. 
mnmlle ak!il gtize çarpmaktadır. 

~rk ceıılıeı.lndc bulunan 200 bin 
Rumcu 'e bir o kadar Macar: fır
ı;at bulsalar sllAlılannı Ruslara dc
~I, dP.rhal birbirlerine çe\ireceklcr
dlr. ltal.}anlar g-önUlııll:r: 'e \Or
pındur. ı·enl Anupa nizamı ad; al
tında harbe I'.!\ keclllen kun·ctlcr, 
şe' kle döğUşmU.}or. Fintan<1a, ikin· 
d defa olarak ltarbe atılmasının 

hata olıluğunu gitgide anlı.) ur. 

Akıl ortnlıj:;•u hakim olsa ış l~teıı 
ıtfl1:nıcc1en le<lhlr aramak lhtl~a<'ı ci
hette dUJ ulurdu. ı~akat ne çare ki 
h{ull!telerln gldl~lne akıl, hıtklrn ola· 
bllıneklen uzaktır. 

iUUn.)a bir aralık aldrnı bounu' 

\'C ne kadar şe3 tnn 'e f'ln 'arsa 
tıeııstııl ıı.)aklandıran &hunu on 

hadde kadar knUanmı,trr. ., lnııl 

bnnlan dıırdurıı<'.ak af unu klnı'!r 

bllml.) ur. llQdl,.cJcr, l ter ı teııw:1, 

gfıne herp limanları olan S lvns· h ı 1t klldil topol h ı dönen şe r boşa ıp çe er. tabii 'e zanıri cerP.•anını, ta ~e r zaptcd"lecek, bu su· Arkasından İr:gi"izler, Fransızlar ~ onu 
retle Rusların hem Keradenlze ve Tilrkler de Sivastopola g irip, na kadar takip edecektir. 
h~klm olmalarının öni\ne "C"ll-t b " şehrin kale duvıırlsrı tistiindc 
m ş hem de diişınan içerilere ü· rülerek müskm bir duruma $0· şanıı sancaklarını datgaıandırma· Bankalarda yoz mesoi 
ku1muş 0ıacaktı Filhaklkıı dn ııa muvaffak oldular. Bundan 
karar verildiği gibi yııpıldı. Milt- sonra Rus çarının talcb. ilzerlnel saati tatbike bo~!andı 

müttefikler ve Ruslar arasında Y 
tefik orduları, Slvastopolun şlma· Partste bir barış imzalanarak Sıcııkların başlaması ve artm sı 
lindekr Öpatarya mevkllne lhraç edildi. Ömer Paşa kumand:ısın· harbe son vcrra:. Harp bitti ama. sebeblle bankaler yaz mesai saat.· 
dakl TOrk ordusu da, müttclik Türkler de bu sa\•ıışı bir türli\ n"n tatblkına ba5~amışlardır. Bun-

unutamadılar. S vastopol gazlle· ordularının yanıba510da yer al- rl, uzun seneler, gelip geçen Türk dan sonra biıtun bank .. lar hcrgiln 
mrıı ve onlarla beraber dövüşme· ıneaillerlne Sivutopol Mferlni ef. 8,SO dan 12 ye ve 13,30 dnn 15,SO 
ltc başlamı,u. tıH- zafer (Alma) mevkllnde kazanı'arak Sivasto· sanevi bir de.wtan gibi anlatmak• kadar çalışacaklardır. 
pol yolu müttefiklere açıldı. Ar- tan geri durmamışlardı. Bu ga· Cumartesi gunler de 9,30 
kasından müttefik orduları do· zi.lerin çocukları da daha sonru- 11,30 aras•nda muan1elc •vapılacak-kı senc'erde, blıbalarından işit· ... " 
nanmalarının da vardımile, Si· tır " tikleri tarihin bu şanlı gi.lnlerltıe · 

Tren, bir adamın 
ayağını kesti 

iki \'astopolu cenuptan sarmağa mu- alt hatır~ları, etraflarıııdakPerc 
varfak oldular. Bu sıralarda (İn· hlkflyc ederlerken. şu eı;kl şarkı· 
german) mcvkllnde de parlak yı da. büyük bir vecd içinde mı. 
bir zafer kazanılmıştı. Burada rılt\enmaktan kendilerini alamaz· 
yapılan savaş1ar esnasında bir tardı: ~ Evvelki akşam sant 21 de Slrkt'· 
aralık İngiliz. kıtalarının, Rus S~pol önünde ,.tan gemiler 1 elden kalkan 6 numaralı po tn 
çemberi lçinde mahvolmak Oze• treni Yccllköy tst ı Atar da aİPftl tepımu, yer rök • , asyonıınR g rcr-
re olduklarını gören Türk tabur- 1 ken peron kenarında duran 55 va· 
lnrı derhal lmd~da koşmuşlar, inler. şrnda Jınmnl Aragıle çarpmıştır 
düşmanları perişan edip fnılliz• Baha a'J'nı;el Çarpme neticesinde tckcrlek1cr.r 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve ~~~~iı Y:;·nr~ı~a~e 
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sı tme o•ııyonun an : kaldırılan ve ted vı altına atına•ı 
zavallının yn5aması um.dl yoktur 
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Zlulfttme tarihi T erkos tesisatındaki 

ô rıza 
Tesisattaki ibazı Arızalar sebebi· 

le evvelki akşam ve dUn de şehri.' 
çok az miktarda tcrkos suyu vc
r!lm1$tlr. Tcrkos idarcsj müdüru 
Bay Ziya, gnzetecllere ftrızomn 

bcrtarnf edildiğini ve suyun t11m 
olarak verileceğini. söylemiştir 

DOKTOR --··~ 
I.taabul Belediyesi ilanları 

Londra, 13 (A.A.) - B. B. c .. 
Hamat dolaylarında yeni bir 

tank muharebesi başlamıştır. Bu. 
na dair henUz hiç malOmat alına. Kırmızı merci- 1700 
mamıştır. mck 
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1 
.A.kııarayd& Inebey mahallesinin Atatürk caddesinde 63 Uncu Adada 

!!artta No. ıı ve 245,87 metre murabbaı sabalı arsa sa.Wmıı.k tlzcre ka
rı.tı %&rt ueullle arttırma.ya konuımuftur. 

'raıunın bedeli 6010 lir& ve llk teminatı 450 lira 75 kuruştur, 
Şartname zabıt ve muamelAt mUdllr!Oğü kaleminde .g6rUlcbfllr. 

llt.lha.ıe 29.G.942 pazartesi gUnU saat 15 de Dalml EncUmendc yapılacak-

'l'aıtplertn ilk teminat makbUZ veya mektuplan ve kanunen ibrazı 
~ Selen vesikala.rile 2490 No. lı kanunun tari!atı çcvrcsln~e hazırlı
hcaltları teklif mektuplannı tbale günü saat H e kadar Daimi EncU-

~. Yermelui llznndır. (~) 

* 1' .\be.ray yangın )'erinde Mimar Kemal mahallesinin Şair Fıtna.t so-
"1hda ıo uncu adada. 4/tl No. h ve 314,19 metre murabbaı sahalı arsa 

te.tıı--.. n.aıc Oı::ere açık arttırmaya konulmuştur . 
'rahnıın bedeli 2200 lira ve llk teminat! 165 liradır. 
~a.me zabıt ve ınuamellt mOdllrlutU kaleminde glirWebUlr • c.::;:e 29.6.942 pazartesi g1lnU saat 14 de Daimi Enellmende yapıla-

Taııpıertn ilk teminat makbuZ veya mektuplan ve kanunen fbrazr lA· 
ı:nn 'relen veslkalarlle ihale günU muayyen Baatte Daimi Encümende bu
tıınalan. (8512) 

Erzurum imar Birliği Riyasetinden : 
lrnar birliği tarafından yaptırılacak döıdcr daireli sekiz pavyonun 

trusa.aı i'l kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşir bedeli her pavyonun d2"43:t Ura 25 kuruştan «8:t pavyonun 

Jnecnıuu ketlf bedeli c99M6 ııradır. Ilk teminatı c7466:t liradır. 
Şartname, plA.n ve diğer evrakı imar birliği muhasebt'.!slnde görU

leblUr. 
lllkaiıbne 30 haziran 19'2 salı günü saat 15 de Erzurum villyet 

Jftakamında toplanacak imar birliği :komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Taliplerin Ticaret odası ve bu işe ald Nafıadan alacakları ehliyet 

VC::,lk& ve teminat makbu.& ve tekllf mektuplannı o gün saat H de ka-
...,_ ri)'Uetllle nrmeleri ilAn olunur.. cS997 • 6133> 

Şehir tiyatrosu eski 
müdür ü vefat etti 

Şehir 

den: 
tiyatrosu müdürltllün-

Müessesemizin eski müdnru 
Memduh Kızılağaç vefat etmlstlr. 
Cenazesi bugün Cerrahpaşa hasta
nesinden kaldırılarak namazı Fa
tih camllnde kılındıktan sonra 
Edlrnekapıdakl Şehltılfe defucdL 
lecektir. SanatkAr ·arkadaılarımı
zın cenaze t&eninde buır bulun· 
.tnalan :rim olunur. 

Vişl, 13 (A.A·) - B. B. C. K'.:"'.:'""u_ru_1lzU_m ___ l_7t_3_0-----::':'"" 24660 89 1838 72 > 29.6.942 pazartesi 15 

Rommel orduları doğu lstlkame. 
tinde ilerlemektedirler. General Kuru barbunye 20800 29600 20 442 50 > ek 

83llOO ~ 1238 25 > 
Rltchle kuvvetleri inatla bu taar- Kuru soğan HllOO 
ruzlara mukavemet etmektedir. Patatee 96250 13~ 37 3663 > 

Amerikan Kız 
lisesinde 

<-. J ....... ) ·ı· 
Türkin Tiryaki (İstanbul hazine
leri) hakltında lnglllzce birer kon· 
ferans vermişler, çok alk,~lanmıŞ
lardır. Bu arada iki r;ukı daha 
86ylendikten sonra künilye Gü. 
zel Sanatlar Akademisi müdilrü 
Bilrhan Toprak gelerek, genç ta
lebelerin yarınki hayatları için 
faydalı olacatını tahmin ettlğınl 
aöyllyerek eski Yunanda ahlAk te· 
llkkisl hakkında uzun bir konfe
rans vermiş ve sözünün sonunda 
genç mezun kızlara hıtabcn, en 
dotru yolun ahlAk ve faziletten 
ıa§mamak suretlle yürünecek yol 
oldulunu söyllyerek, sözü mektep 
müdiresine bırakmış, o da mezun 
talebelerle lnglllzce bir vedalaşma 
ve dertleşme yapmıştır. 

Bunu müteakıp mezun talebele. 
re blr~r birer diplomaları dağıtıl· 
mış ve her talebe ayrıca alkıştan· 
m~r. Diploma tevzii bittikten 
sonra, mektep tiarkısı okunmu§, 
bahQeye dalılan davetlilere limo. 
nata ~ paııta ikram edllmlıttr. 

Soda. 14800 18700 H lM M 

Domate.s salçuı 3050 4350 84 274 05 

Tuz 21750 27700 11 228 53 

Sıhld mUeueeelerln JH2 J!lı ihtiyaçları olbaplaki ,al'tname ve nft· 
munelerı veçhlle ek•lltmeye konulmu,tur. 

l - EkaUtme capıofiunda Sıhhat ve Içtimaı Muavenet :MUdUrltığU 
binasında toplanan koml8JOnda yapılacaktır • 

2 - Eksiltmenin ,ekli ıöıı ve H&tleri, muhammen fiyat, muvakkat 
saranU mlktarlan ~nd& göeterilmtfUr. 

3 - Kapalı zarfla yapıtacak eksiltmeler için ihale saatinden bir sa
at evvel üıteklUer teltllfl havi ve af zı mUhUrlU zarflarını makbuz mu
kabilinde komisyona vermeleri Ulanndır. 

-t - Mektuplarda tekHf olunan !lyaUarın hem yazı ve hem de rak· 
kMll ile yazılmuı kanuni mecburiyettir. 

5 - l•teldller 1942 J!l: Ucaret odası veslkasUe 2490 say:iı kanunda 
yasılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya bar..ka mektuplarını 
kapalı aarflarm içerisine koymaları lAzımdır. (8282) 

Gaziantep Bölge Başkanhğından: 
l - Gaziantep şehir stadının 24779.52 lira. keşif bedelli tesviye işi 

11/8/942 tarihinden itibaren on bn..ş gün mUddetle ''e kapalı zart u~u
llle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - MUnakasa 27/6/942 tarihinde saat 10 da Gaziantep böl-
ge bqkanlıfında yapıtııcaktır. 

3 - Talipler evrakı keşfiye)i her zaman Antep bölgesinden para· 
aız olarak ala'blllrler. 

t - llltekWerln teklif mektuplarını ihale aaaUııden bir aaat evvel 
bölge bafkanlJlına vermeleri JUDHır. ct390> 

Cild ve ZOhrevt mUtehusısı 
Beyoflu Suterazı eok&k No. :ı 

Nil apartlman 2 ci kat Tel •3734 

Radyo, 
BVGt>NKti PROGRAM 

8.AB~R 
8,30 Program ve memleket sa· 

at ayarı, 8,33 Hafif program (Pi\ 
8,45 Ajans haberleri, o.oo HıtflC 
parçalıır ve marşlar (Pl, g lö • 
9,30 Evin saati. ' ' 

ÖÔLE 
12•30 pro!P am \'e memleket sa

at 11.yıırı, 12,33 Oyun havaları 
12•4.G Ajans haberlt'.!rl, 13,00 Şnr: 
kı ve tUrkUler, 13,30 • 14 00 MU· 
zlk: Radyo salon orkt'.!stra~ı. 

AK~A!\1 

lS,OO Program ve memleket sa
at. ayarı, 18,03 P..a.dyo dans orkes· 
tı ası, ıs, ıo Fasıl heyeti 19 •o Aj ' ,., 

ans haberleri, 19,45 Ankara ilk 
bahar nt yarışlarının nt'.!tlcelerl, 
l0,55 Karı~ık pl~klar, 20,15 Ko· 
nuşma (Tutum v~ bakım) 20 30 
Şarkı Vt'.! TUrkiller, 21,00 :Konuı;ı
ma (Ziraat saatt), 21,30 Kanşık 
program (Pi.) 22,30 Memleket sa
at ayarı "e Ajans haberleri, 22,•5· 
22,50 Yarınki program ve kapanı~ 
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A R 1 
İKİNCi -MEKTUP 

-======·" 
Yusuf Ziyalar, Ali Samiler, Ahmet Fetkeriler, 
Zeki Rızalar, Burhanlar, Eşref Şefikler ve T aip 

Servetlerin fikirlerini almak doğru olur 

Su sporlan ajanı Şaz.J 

ı ----........ 

ÖL LERE SAY 
_ôSTERMEK LAzIM 
r 

Beşikf aşlılar, Şerefi anmak kadirşinaslığını 

f Deniz mev.1 
" J simi bugün 
1 açılıyor 

göst:::riyorlar. Fenerliler ve Bölge, Galip ile 
Fahriye bu kadirşinaslığı neden göstermiyor? 

Ynınrl Ziya 

S~yın Vekil! .• 
Haftanın birkaç ııünündc beden 

terbiyes1I teşkilAtrr.da yaptığınız 

incelemeler, bu işi her ne suretle 
olursa olsun kurtarmak tçın en 
büyük hareketit yapacağınızı bize 
anlatıyor. Yakın bir is!lkt.alden 
büyük üm:tler beslemekteyiz. 

Bundan evvelki mektUbumda 
tefkil&t.a verilecek Ve('hc etrafın

da bazı dileklerde bulunmuştuk. 

Bugüne kadar yaptığımız mücade
lrnin memleket sparuna hizmet 
gayesile yapıldığı hadiselerle teza· 
hür ettiğinden, yazılarımızın sa
mimi karşılan.acağından emin bu
lunmaktayız. Onun jc;:ind'.r ki, ilk 
mektubumda da kayı;,,ttığim gibi, 
fikirlerinden istifade edebileceği

niz k:m5eleri tanıtmak cesaretini 
gös:ereceğim. Şu ikinci mektu
bumdan dolayı beni af buyuraca· 
ğınızdan şüphe etmiyorum. 

Beden terbiyesi teşkılAlina yeni 
bir veçhe vermek kanun mevzuu 
olmakla beraber, yine bir hataya 
dü~~mek ve i.eek'.lltı verimli 
bir hale sokabilmek için gerek k:ı.. 

nunun tadili yolur.da ve P:erek!!!e 
çalışma programında f;kirlertnden 
istifade edilebilecek birçok kimse
ler var. 

Bundan evvel, teşkilatın tam 
amatöİ' olarak çalıştıtı günlerde 
müsbet işler gören, memleket spo· 
runa hakikaten müfit olan. yarat
tığı eserlerle tanınan öyle amatör 
rporcular var ki; bunların bu yol
da filkrlerini almak h'ç şüphe yok 
ki, sizin için faydalı olacak ve lşL 
nfzi kolaylaştıracaktır. Yalnız şu 
\""Rr ki; eskt :darcciter arasında 

sizi yanlış yollara sevkedecek kim 
sf'Ier de olduğunu hatırlatmama 

n1üsaade buyurunuz. 
O gecen günlerin idarecileri a

rasında bu işi bir zevk ole.re k ya
pan kimseleri bulup seçmek lAzım
c;ır. Ker.dlsine bu işi basamak yap 
rnak düşüncesile hareket edecek 
~timscler de vardır. Biz o a-eçen 
ı ünlerde senevi elH bin liralık bir 

ah..;;lsatla her .ayın iki hafta~ında 

Maarif Vekillml• 

İstanbulda ecnebi tema~ıar yapan, 
takımlarımızın Olimpiyatlara ~ti

rakinl temin eden, Avrupa turne
leri hazırlayan ve yalnız bizde de
ğil, bütün dünyada kendiS! ni ta
nıtmış sPor idarecileri tanıyoruz. 

Bugün verimsiz çalışması sabit 
olan tcşkıt•tın mUyonlarca Jlra 
urfllc yaptığı bir işi 50 bin lira 
ile yapmak, hatta bu tahsisattan 
klüplerJmizc de yardımda bulun
mak bu zevatın memleket sporu 
!ç'n ne şekilde ç;hştıklarını lsba
ta klfldir. 

Az para ile müsbet işler gören, 

memleket sporunun temelini atan 

bu kıymetli idareciler seneler var 

ki, bu işten uzaklaşmışlar ve bu 

vaziyet dahilLnde de memleket 

sparu, ellerinde milyonlarc~ lira

lık bir tahsisat o1ınasına rağmer. 

faydalı olmaktan ziyade zarar ve

ren iş bilmez kimseler el :ne kal

mıştır. 

Memlekette sporu eşkilfltlandı

ran, futbolumuzun Avrupa futbo

lu ile boy ölçüşebilecek bir hale 

gelmesiRde Amil olan '.deal bir 

idareci tanıyoruz. O da hlç şüphe 

yok ki; .eski Futbol Federasyonu 

reisi Yusuf Z~yadır. 

Yine ilk Türk Spor Kurumunun 

kuruluşunda en büyük ro!ti oyna. 
yan bir idareci de eski Türk ye 
İdman CemiyeHeri İttifakı reisi 
ve Galatasaray klübümüzün kuru. 
cusu AH Samidir. 

Eski Futbol Federasyonu rets! 
Hamdi Emin Çap da memleket 
futbolunun yükselmesinde 8.mıı· ol
muştur. 

Senelerce Balkan şampiyonlu
ğuın.u kazanan btr güreş takımımız 
vardı. Bu takımın yetişmesinde, 

muvaffakiyetlcrlnin ldames;nde A. 
mil olan eski Güreş Federasyonu 
re:sl Ahmet Felkerinln ismi sa~gı 

Devlet Demir yolları Umumi İdaresinden: 
1 - Kumaşı bütün ,harcı ve düğme ve alAmeU farikaları ve her nevi 

teferruatı müteahhide ait olmak Uz.ere Haydarpaşada. deniz liman perso· 
neli ıçfn bir takım Uman şefi elbl~· . 52 liradan, 4 adetten ibaret oian 
kaptan ve makinistlere mahsus paltoların beheri 50 liradan, bu Unvan
daki kimıelerin iki adetten ibaret olan kasketlerinin beheri 3 liradan 
12 adetten ibaret olan dalgıç, ate4t;i ve tayfalar lç.n muktaz1 gemici 
gömleği mııa pantalonun beher takımı 26 lira. 50 kuruftan, bu Un\·anda
ki kimselerin 15 adetten ibaret olan paltoların beheri 47 liradan, 6 a
detten ibaret olan ş:apkalarının beheri 1 lira 50 kuruştan açık eksiltme 
usulü ile dlklirJecektlr. 

2 - ?wluhammen bedeli 1290 llra olup ihalesi 2490 No. lı kanunun şart
lan içinde 22. Haziran 942 pazarte.ii günU saat 15 de Haydarpaşada ı 

inci işletme Arttırma. ve Ekfliltme komisyonunda yapılacaktır 
3 - Kumaş ve harç numuneleri mezkCr komisyonda görUleb:Jir. ı.tu

kavele ve şartnameleri meccanen talep edilmelidir. (6232). 

Sahibi ''e "Se,rlyat l\füdürü : AJvnet Emin YAL,IA..."'J 
Vıı.taa Ne,rlya.t TUri< L td. Şii Va.tan MA-ı 

Zeki Rı7.a 

ıle anılmalıdır. 

Eski milli takım kaptanı Zeki 
Rıza, Fenerbah<;eyi Fenerba'hçe 
yapanlar art.sır.dadır. Balkanların 

en güzel der.ecek bir stadı olan 
Fenerbahçe stadını kuranların ba. 
şında gcl 1r. Memleket futbolunun 
kalkınmasına hizmet eden milli 
kiime ş, mplyonası tamam.en onun 
fJkridir. ~neelrcc rcrek tc;jkılfııta 

ve gerekhC klüp ldareıclllt'nde 

müsbet işler görmüş ve güzel eser 
Küçük Kemallerin, l\.felihlcrin 

lcr yaratmıştır. 
yetışmeslnd., boksun memlekette 
kökleşmesinde Amil olan bir tek 
idareci var. O da E~rcf Şcfktir. 

Atletizmde bütün Balkan dev
letlerini h!!ıyrctte bırakacak bir 
Bslkfn Olimpiyadı hazırlayan ve 
bu işi hakkiyle başaran bir Bür· 
han Felek var. 

Bir zamanlar tenisle b:r varlık
tık. Balkan şamp;yonu olduk. Bu 
sahsda ilk Tenis Federasyonu re. 
isi Server büyük iş görmüştür. 

İslanbulun sporun her sahasın
da başta gittiği günlerde bu böl· 
gede bu işi teşkil3tlandırar.lar ara. 
sında Talp Servet de başta yer 
alır. 

Yapılan ağır tenkitlerle hiçbir iş 
görmedikleri sabit olan, varı yok 
eden bugünkü profesyonel tdare
clleri artık bir tarafa bırakelım. 
)fer sahada yokluk içinde varlık 

yaratan Yusuf Ziyalar, Ali Sami· 
Jer, Ahmet Fetkeriler, Zeki Rıza
lar, Bürhan Felekler, Taıp Ser
vetler, Eşref Şefikler, Serverlerln 
yine bir hataya düşülmemesi ve 
iş görecek bir teşkili! kurulabiL 
me~: için f kirlerin~ almak en doğ 
ru hareket olur kanaatindeyim 
sayın Vekil! .. 

Kemal Oııa.ı (Con) 

• 

, 

ı 
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Barbarosun türbes'i 
önünde büyük 

merasim yapılacak 
1912 yılı deniz mevsimi bu· 

gün bUy11k mera5imle açılıyor, 
Istanbu1 Su~pot'ları ajanlığ"ının 

hazırladığı nıuazzam bir prog
ramla. faaliyetP. geçilecek. 

Merasime btiytik Türk de· 
nizcisi Ba.ı-barosun Be'likta.şta

kl tilrbe!ii önllnde ıeaat 14 te 

1 
1 
1 
i 

' r 
;. 
• 
! 
1 
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) başlanacak ve bundan sonra. da 
J Dolmabahçe sa.rayı He Ortaköy 

de Yüksel< Deniz Ticaret mek~ 
) tebl arasındaki ~ahada. kürek 
J ve yelken yarışları yapılacak· 
) tır. 

l Merhum Galip ~lerhum Fethi 

J BugUn yapılacak mU.sabaka
ı laro. bUlün denizci k41üplerin1iz 
) iştirak edecektir. 

1 
! Kadir~inas BeıııiklalJlılar kendi ku- mı idi., 
rucularını hiç bir zaman unutmu- Merhum Şert=t GörillUyor ki, ne Fenerbahc;elfler ,.e 
yorlar. Kalplerinde ya,ıyan ve ebe- nerbahçe idarecilerinin aklına. gel- ne de _te~kilA.t vaz~eslnl yapm~mııt 
diyen yaşıyacak olan Şerefin aziz 1 medl. Beşikta~Jıların kendi kurucu-/ ve kadırşınu:Jığı gt>slerememt11tır. 
hatıruını her sene ölUm yıldönUmUn-\ larına. gösterdikleri yerinde kadir- OIUJere bir parça saygı lAzı~ 

Hazırlanan n1eraslm progra· 
) m· 'udur: 
) Denizci l<lt\pter saat lam 13 
) de bUtlln deniz vasıtalarlle YUk 
J sek Deniz Ticaret meklebl ö--

J 
ntinde bulunacaklar ve tekneler 1 
karaya çekilccektir. Mf'rasime 
ı,urak edecek kafile önde Şe-

1 
hir bandosu olduğu halde cad
deyi takiben Barbaros türbesine 

geleceklerdir. 1'-Ierasim burada 1 
JsttklAl marfı ile b:u;ılıya.ca.k, 

1 
&şlktaş haJkevi, klUpler ve ls
tanbul bölgeı;I Barbaro!'lun tUr-
besine bUyUk birer çelenk ko· ' 
yacaklar ve büyük denizcinin ) 
önünde ihtiram duruşu yapa· J 

J ca~!~~dı;;lı su sporları mevsl- ı 
mi Vali ve Belediye Reisi Dok
tor LO.tfi Kırdarın bir hıtabeslle 
a~ılacak, Beşiktaş Ha.lkevı ve 
Bölge namına birer .sporcu söz ) 
söyllyeceklerdir. Bundan sonra ) 
tekrar mektebe avdet cdllecek ) 
ve deniz vasıtalarının geçit res. ) 

J 
mi ile mllsa.bakalara ba.şlana· ı 
caktır. 

MUsabakalar için hazırlanan 
) programa göre bir çifte bayan-

J
J tar, bir çifte erkekler, iki çifte 

bayanlar, iki çifte erkekler, bef 1 
çifte mektep flikaları, dört tek ) 
erkekler, dört tek bayanlar mu J 
sabakaları vardır. 

En sonra da mUs11ı.bakalar-

da derece alanları::=a-1 
rı verilecek tir. -----

de saygı ile an•yor ve büyük mera-' .,ına.slığı bir türlü gösteremediler. Hiç ı OO 

Rim yapıyorlar. J olmazsa Şerefe yapılan merasim bu· ı · 
Beşiktaşhlar ve Şer.fi seven bll·j nu kendilerine hatırlatmalı idi. lstanbulda ilkbahar 

tUn arkadaflş.rı dUn öğleden sonra, Bir klUp tıcarf':t mlle!.D\eseı;ıl değil- 1 
azız ölünün 9 uncu ölüm yıldönlımtı dir. Ka..'Jasıha glrrn parayı mo.he.lli- Of yarış Orl 
nıUnuebellle ha.tıra.&ını göz ya.şht.rı 1 ne sarfetmeslni blhnelldir. Son gün- İlkbahar at yarışları şehrimizde 
arasında andder, Mezarının ba.,ında !erde klUp kasasına binlerce lira gir- de 12 temmuzda başlayacaktır. Ve 
memleketin sporuna yaptığı btlyUk ı di. Fenerbahçeyi FenerbaJıçe yapan lie!cndi sahasında yapılQcak ve 
hizmetlerden bahsettiler ... Vazifeleri- Galibe bir mezdr ta..,ı yapmak,' 10 hafta devam edecek olan bu ya· 
nl yaptılar. Şerefe karşı olmez bağ-1 onun mezarı b~ında verilen sö- rışların bu sene daha büıyük b:r 
lılıklarını gösterdiler. zil yerine getirmekle eldeki pa- alflka göreceğini gözönünde tutan 

Sırası gelmifken şunu da kaydet- ranın cUzt bir kıı;;mı mahalline sar- tertip heyeti hiçb'r fedak<irlıktan 
meden geçemiyeceğiz ki, Beşikta.ş i· çeklnmlyerck ş'.mdiden tertibat 
çtn Şeref ne ise, Fenerbahçe için de İ Bu a!ada merhum ~'ethiyi de unut- almaktadır. 
Galip odur. Beşiktaş deyince nasıl rfiamahyız. Yarış meraklısı halkımızın bah· 
Şeref akX gelirse, Fenerbahçe de- Istanbul bölgesı direktörlüğü ge- si müştereklere daha kolayhklS 
yince de Galip akla gelmektedir. rek beden terbiyesi teşkll8.t1 faali- iştıraki iç'n hertürlü tertibat alın .. 

Bu çok temiz sporcuyu da seneler yete geçmeden evvel geTek faaliyete mış ve sahada HAvcler yapılmış· 
var ki, toprağa verdik. Galibin ölümü geçtikten sonra hayatını bu işe vak- tır. 
iJe Fenerbahçenin temel direklerin- G 5 d • • 1 • 
den birisi yıkıldı. Sarı lAclvertlller !eden Fethiye bır mezar taşı yap- • aray en1zc1.er1 
boşluğu doldurulamıyacak bir idare mak vaadinde bulundu. Fakat üzerin- meVSİmİ merasimle 
etsini, bir disiplin bab:ıınnı kaybetti. den seneler geçtiği halde bu da unu· 
Onu k&ybettlğjmlz gün en büyük a- tuldu. açtılar 
cıyı duyduk. Mezarının başında dal
ma kalplerimizde yaşıyacağından bah 
settik. Ona, hattA bir Abide kurmak 
va.adinde bulunduk. Ne acıdır ki, Fe
nerbahçeliler bu sözlerinde durmadı
lar. Bu sütunlarda çok defa hatırlat .. 
tığımız halde ona bir mezar ta,ı bi· 
le yaptırtlamadı. Belki de onun me
zarının nerede olduğu bile unutuldu. 

Geçen sene idi. Galibi baba bilen 
birkaç temiz sporcu yaJnızca meza
rını ziyaret ettiler ve ona bir <;elenk 
bıraktılar. Bir mezar t8.fı yapmak 
şöyle dursun onun ölüm yılında me
zarını ziyaret, aziz hatırasını anmak 
üzere bir merasim yapmak bile Fe-

Sağa sola binlerce Ura sarfedilir-

ken, Türk sporuna .senelerce emek 

vermiş bir idareciye beş altı yüz lir& 

sartederek bir mezar ta.şı yaptırıla-

rnaz ve ölUm yılında aziz hatırasını 

anmak Uzere blr merasim yapılamaz 

Galatasaraylılar dün Bebekteki 
denizcilik lokallerinde büyük bir 
merasimle mevsimi açmışlardtr· 

Bu sahada senelerdenberidir bil .. 
yük varlıklar gösteren sarı kırmı .. 
zıh denizcilere bu sene de başa· 

rı1ar dileriz. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 1742!5 (on yedi bin dllrt yüz yirmi beş) lira olan 

20500 (yirmi bin beş yüz) kilo n>uhtelıt ebatta kullun boru (22 hazi· 
ran 1942) pazartesi günil saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komia~on taratından kapalı zart usulile satın 

alınacaktır. 

Bu t.şe girmek istiyenlerin 1306 (Bin Uç yüz altı) lira 88 (seksen se· 
kiz) kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin etti~ vesikalarla tek· 
!itlerini muhtevi zarflann1 ayni gün ee.at (14,30) on dört otuza kadar 
komisyorı reisliğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılm.&ktadır. 
(6223) 

,1----------------------.... Bo••DJ•nın Tanınmıı Saa•atlııil'I Plfaalst Madam 

S YL VIA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı GUnU Akşamı Saat 21 de 

S A R A Y Sinemasında 
TURKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Menfaatine 
BiR KONSER VERECEKTiR. 

Progranı: Ba<'h - Li!-i7t \C diğer bUyük --:öhretlerln e"terlertnden :nıU# 
rekkeptır. Biletler Saray slnema.sı gi'1elerlnde !t&tılmaktadu. 

Bugün mera!lıimle denJz 1'pMTar1 me,·slmlne glrUJyor. Bu resim geçen seneki müsabakaları tesblt ediyor ~'----------------------' 


