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Cü MHU RiYET BAYRAMI 
~~~~~-~~~~-... ,~--~-~~-~~-

Bd$ ve kilim iz yarzn bir hi-
tabe ile Bayramz acO.cak 

- ' . ..~-~~~-~~~-

lzci le r yar1n Ankarada Millî ~efe ve Cümhu .. 
!!!_et hükû~et!~e bagl1l1k tezahürat1 yapacaklar 

G 
• • • • • Ankara, 26 (ik<lam muhabmn. yap!lacak merasim bilhassa muaz

arbÎD bekçisi d:n>_ ~- Cümhuriyetin _1s inct y1l - zam o_~acaktir. Bunun IÇtn icap e
donumu yurdun her ko§esmde ol- den butun haz1rltklar bitmek üze. 

-----~~~~~~~~-- dugu gibi §Chrimizdc de büyük redir. Yapilacak büyük geçit res -
Almanya §arkta teeuid merasimle kutlulanacakhr. Bu mü mmde yer alacak o lan izci kafile-
ettikçe, orada genÎf im- nasebetle hûkûmet merkez1m1zde (Sonu, sa: 3 Sü: 5) 

kânlar buldukça Garpte 
Franaaya kar§I gayet mü- BERLÏN'E GORE 
lâyim bir tavir almakta
d1r. Eaaaen bütün mü•
temleke imparalorlagu e
linde birakdan Fransa 
garpte bir nevi bekçilik 
vazileai ila edecektir. A t
lantik denizini teltif ve 
murakabe ve Büyük 
Britanyay1 yakmdan ta
kip rolii bu hükismete b1-
' ak:fobilecektir. Boyle bir 
l\lman. Franaiz anla1ma• 
aile bütün kit'a Cermen-

Gol'iin 
nutku 

On iki günde 
801 Sovget 
tag gare si dü-

1 ü r ü lm ü, 
Bir günde ise 

FRAN SA 

ligin kontrolü altma gÎre- ,..--- - "\ 
ceginden Berlinin bu po- 1 98 Ta y y are n in 

Hiç bir ' eyden 
k or km ad 1g1n1 
gosterecektir,, 

litika11 bilhaua Londra I 1 ta h r j p edildigw i 
Ve V Q§Ïgtonda ciddî en-

Cuma günü Fran
sada faaliyet, be~ 

da k i k a d u ra c a k 
dife ve telâ:;la takip edil- b i 1 d i ri l i y 0 r 
nvktedir. -

'\' az:i.n : Prof· 1;iükrü Baban 

~ usya taarruzu ba~Jadrk • 

~ tan ve geni~ araû Alman. 
lar111 eline geçtikten sou • 

l\; Alman ~iya eti, "zaktan da ol
~ ana çizgilerinde belli olmaga 

t lami§hr, deni!ebilir. 
b• §arkta, harbin ba§langicmda, 
~r tak1m kâhinler Almanlarin bü. 
r 11 Balhk bükûmetçiklcrioi tek • 
b~·r i_hya cdeceklerini, Ukraynaya 
b lai-iyet ve ist iklâl verecekler ini 

1 •sap ediyorlardi. Battâ ilk zaferer • b· amnda Balhk memleketlerinde 
~-r millî hükûmet bile korul • 
~i~k isteudi, fakat çok geçmeden 
t. hassa Prusy a y a yakm kmmlar. 
ltlt a~cak belediye ve mahallî te -
ta Itullere müsamaha edildi. Uk • 
,1;.llada durum ayni ~kilde teee!li 
li i. Alman payitabboda h atman. 
bit •na namzet olarak bekle§ip dur
l ~kta olan bir çok rüesa hayal su.. t: .1tna uiJ"adilar. Kiyefio zaptJ ü. 

1, •
1ne havalanmak istidad1ru gos· 

lt~~ll ~~lya ordekleri, kaoatlarmm 
~ldigme 1ahit oldu. 

Berlin 26 (A.A.) - D. N. B. a • 
jansmu1 askerî bir membadan al. Londra, 26 (A.A.) - General 
cilgi haberlere gore 10 ile 22 i1k _ 00 Gôl bu a~= radyoda bir nu. 

tuk siiyhyerek d.emi§\ir ki: 
te§rin arasmda 801 &:lvyet tayya - ~an, günahs1z Fran5izlan 
resi tahrip edilm~tir. Bunlardan k"'"""M ~ ' -erek Fr0 -•y1 knrkuta. 
427 si Alman av tayyaresi, 152 si -.~ uu. ~~ ~ 
tayyare dafi bataryalari tarafm • cag1m zannetUi. Fran68 Irorkmad1-
dan dü§llrülmii§, 222 • i yerde tah. ~m1 d~<1na ~ektir. 

... .l FraMa b unu milli bir .-Haztr ol, 
rip =ilmi.§tir. f ·-' parolas1ru i ade c:uecek olan umu-

Ayni membadan bildirildigine • .... . t kk f .. ;.,;J mi ulr eva u trumaY-v- e en 
gore harbin baJïlangicmdanberi beylbetli bl'r tamia isbat edecek
§arlû Prusyaya ve P<>lonya umu • 
mi va!iliki arazisine hiç bir Sovyet tir.. .. .. . . . 
tayyaresi gelmemi§hr. Yalmz' 24 .. o n.u"..'uzedki 31 I l<le§Tlll Cum~ 
llkte§rinde §ark cephesinde d~- 1 gu.nu oglerlen sanra saat 14 loe, 14 u 

(Sonu, sa. 3 Rii. Zl h"'ll geçe aramnda Frans12 t.oprak. 

·R-· . .. ... . lt. : .. .. . lh. ~ I ~;~~:.::~~·tf:!~~~: ~~: 
UZ'Ve ln SU ma günü o saatte büfün Frans1z 

b b •• •• J erlrek ve kadmlar1 bulunduklari te 1e us un e yerlerde hareketsirl àuracaklardir. 

b l 
Tarlalanda, !albrikalarda, bürolarda 

U un ma S l lS- mektep1er<1e, magrui:alarda ber tür. 
• lü ~ kesilecektir. Yollarda bulu. 

rarla istenigor nanlar olduklari yerleden kip1rda
nnyacakland1r. 

V~1 , 26 (A.A.) - Havas ajaœ1>o 
nm Bœt.ondam balber aidJg1na go. 
re, Birlf::i1k Ametiikanm Poh'.mya 
\"C Belçikad:OO saJbik elçisi John 
Oudahy,, •Her ~yden ev-vel A. 
mer'ika> isrmli irufi.rad taraftar1 
cemiyetin himayesi altinda b1r 
nutuk ooylemi§ ve Jrongrenin tas. 
vHnyle, su]h leh indc, cmaœjümul 
b1.- tC!;e<bbü&e guri§'ibnek fulere 
Cürrlhurre1S> Ruzvelte hlltep et. 
m~U.. 

Bu muazzam milli grw dü~a 
ve ona h1zmet eden hamlere ne 
~adar büyük bir tehd11Je sanlm1§ 
bulunduklaran gèisterecektir. 

Ellbirb,g1Je yap1lacak bu milli ha. 
z1r ol hareketile milletim1z teme. 
lini felâketlerimixden alan karu
m1zla !arsin ed:ilm;~ •bulunan Fran. 
s1z kard~hgirun ümit1.,.-Je parla. 
d1gm1 121har edecektir. 

Frall6lzlar, "\n'J.müzdeki Cuma 
i.çin parola §Udur: .Jf32lr e>l>. 

SPO R 

• 

;Thi :\Iman neferi llmen golü sahil ler inde ve bir Alman yürüyiif tolu hareket esnasmda 

Sovyetler Bildiriyor 

Sta.lino 
,ehri ge
ri al1nd1 

~------H..,......a~r~p=-_v __ a_z==1v ........ e=t~• ...... __.~~= 
Rostof onlerinde 
mücadele cok cetin , , 

Almanlar. Bildlrlyo·r~ 
-~·.... . .. 

Donetz'in 
i,gali bi
tiriliyor 

KREMLIN SARA YI 

BOMBALANDI 

Bir günde 

69 Sovget 
taggaresi 

tahrip edild i 
&riin, 26 (A.A.) - Alman or. 

àulari Ba§kurnandanJ1gmm tebl [';: 

1 Son 24 saatlik Al man S l M k d - K .. .. . ovyet er os ova a ve 1r1m kasabalar1n· 
zayiab uç yuz bi n da hararetli müdafaa ha zirhklan yap1yorlar 

Doneç havzasuun ~ahne dcvam 
ecfümektedir. Dogu cephesir n 
~a kesimlelindekl narekât dl 
devam etm"itir. 

Alman hava kuvvetlerme men. 
6llp kuvvetli t~kdller, Doncç ile 
Don arasmda, Mœkova muhar€he 
sahnesinde veVo§o!'un dogusuncl~ 
lbulunan dü~n kit'alan ile mils. 
tahkem mevzilcrme "" kiollarma 
§'lddetli hücumlarda bnlunmw1lar
dir. 

B
• A 50VYET -Alinan cepbesinde Mosloova cephœinde ba§Jam~ 
Ir Iman tahu- va>Jiyet tooligleore ve muh- e>lan büyii!k ÇB"1Jl§lnalar devam et.. • h d · 1 d • telif kaynaklardan lihmn hd>erle- mektedir. Ahnanlann Moslrovayi 

lU JID a C J J re gare ~u ~ilde hulâsa edilebi- ~all §arkîden yani Kalinin isti-

Rostof' da va
ziget tehlikeli 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet 
gec yar1s1 tabl'ig1: 

20 IHclie§riat günü, lot'aJ.ar1m12, 
Moofuaisk, Maloyaroslaveti, Tagan
r.>g ve Makeievka 1stikame1linde 
C: ü§manla rarpl§Jll!Jjlardir. 

BÎlR TABUR tMlHA SDILDI 
Mœlrova, 26 (A.A.) - Savyet 

t~bl!i!i zeyli: 
General Gribov ard.z;una men.. 

sup b ir c ü züta m 254 cil A.Iman 
tümeninin 424 cü alaymin bir t.a
burunu imha etmit;; ve ii<; top da:hil 
olmak ürere etiemmiyet!i mi~a·r
da harp mal:œmesi ig'tinam eyle
mi'§'tir. 

STkLÏNO GER!: ALINiMIS 
Londra, 26 (A.A.) - Mühim bir 

(SODU, Sa: S Sil: 5) 
,, . ,,, .. , .... ,,,..,,. . ,,, 

Hitler ltalga 
haricige naz1r1 
ile iki saat ka-

dar gorü1tü 
Berlin 26 (A.A.) - italyan Ha. 

riciye N azin K.ont Ciano'nun Hit.. 
Jen ziyareti hakkmda cD. N. B.> 
ajans1 ~ag1dalo tafsilât1 vermek. 

tedir: 
ao~e iki saat kadar sürmii§. 

tür. 
Hitler ve ltalyan Nazm vazüe-

' si icab1 hazir bulunam"Yan Alman 
ordusu Genèkurmay Ba§kam 

(Sonu. Sa. 3 Sil. 3) 

lir: (SOlUI, Sa: 3 Sü, 1) 

Uzak §imalde, muhanllJ._ t~yy~. 

releri Mourmansk demiryolunun 
ban k1s1mlan ile balikçùar yar1m
a.clasmda baz1 barakalar tanrb et
nu~lerdu. 

Bunelt 

Kopenhag 
elçimiz 

Sevket Fuat 

Lizbon elçiligine 
tayin edildi 

Aillkara, 26 (A.A.) - Li.Zbon e!
çili.gine K.openhag elçisi l;)wket 
Fuat Keçœi taym edilmi~r. Uz. 
bon el.çiligi vazfesi ~mdlye kadar 
memuriyetme Hâve olarak Madrid 
elçtmiz tarafmd.an gôrülmekte 1di. 
Tavin yülœek tasd1ke iktiran et.. 
m~ir. 

Frans1z rehinelerinin 

kur§una dizil m es i 

RUZVELT 
beyanatta 
bul undu 

"Bir tak1m bigünahla
nn Almanlar taraf1n
dan oldürülmesini 
takbih ediyoruz,, 

Çorçil de 
Ayni dütüncede 
oldugunu bildirdi 

Mœk<>vaya yaplan gt"Ce hiicum
la:n e&nasmda Kreml:n üzor ·!le 
borribalar atilrnl'lltr. 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman hava 
(S-u. Sa. 3 Si<. 7) 

.. .... 

Almanga Ru
Pet r ol m e n 

istihsalâtina 
el kogmu, 

.Bükrel, 18 (A.A.) - 1939 senesinde 
alti milyon 240 bln 1<>11 olan Romanya 
petrol istlhsalàU 1940 seneslnde bef 
misyon 810 bln tona dü~müttür. 

194.0 senesinde Romaoya petrolleri
nln b~ea m~teris1 olan Alrna.nya 
flmdi bütün petrol istibsalâ\Jm elinde 
bulundunnaktadu:. Bu sene lstihsaliD 
fazlalastlJ'llmas1 iÇln ebemmiyetli hillTI'--

Va§lllgtOn, 26 (A.A.) - United Press: 1 1 lm Id "'""dan • tihsal ye-
Be-'? saray Ruzvelt'in a-IJ.dald e er ya.p1 li o uo........ is . ~ 

b 
,_tin ' tml tir ~ lcilnu.i:un dokuz nulyon tona bahg ola· 

eyana 1 n•llf• J : • edil ekted 
cFransa, Belçikn ve ciller yerlerde cagi ~n m ir. 

günahs reh1n 1 Almanl tarafln- HOll)U!n evvel petrol ;,,let.me vc las· 

d 
.. 1d~. ülm e enn kbih cdlaryoruz. Bu f!ye i;'rkeUerinin büyilk bir losrm ec· 

an o ur C3Ul1 ta • bl sil t _,_._.. ! t . 1 
A a UleUerinin m.anevJyatm1 tet- ne sermnye e e$CJU\U e 1n1s bu u ... 
his~P k.ir:ak j Ç1n yaptlan blr nazi te- nuyordu. 
~bbüsildür. Nezilerin muvakkaten R~n topraklann1n âzamt verim 
çdzmesi alt.inda bulunan memleketlerde temui etmes1 için Berllnde t Continen· 
Almanlar&. kBf'Sl yapilan münferit hÜ- tal Ûll> 1smtnde bi r sirket te$k il cd11-
cumJar1 mislllemek içm gü.nahsiz re .. mi~tir Bir $Ub~1 yak:.nda Dükr~!e 
hinelen toptan Oldünnek usulU, bu vai.. faahyete geçecekt1r. 
~i usullerin tatbik1ru gërmeG:e esasen Bu ~irket ytnl sondajlar yapt1k1~n 
ahsm~ olan b iHün dünyay1 isyan ettlr- ba~ka, yen1 pclrol damarl.ar1 bulmak 

S Ov Y ET RUS Y A Y A m':~~ âlem, bafka btrlsinin ~1ecliii1 •~:t1~:S~:-"i:!' :~;4~r.•rctrol arrun• 
bir suçtan do!ay1 bir d1ger insarun ce-1 Harbin 1ptidas l.J'! da ingiliz hük. ûrne -
zalanmamas1 csas prens1bi kabul edeli tin1n kontrolil alttna geçcn vc .:\stra 

Î n g i l t e r e d en (Sona, Sa. $ Sli. Zl (S<>nu, S> 3 SU. 2) 

deniz malzeme c~7JPA~ 
si gônderilmi,I "7: 

h1td asyonal Sosyalizm Yakin§ark 
1

1111
dll tlanm emniyct alhnda bn _ 

~I ur~1ak ve oralar1 yeni impa • 
l-~~lugun tam bir cüzü gibi te • 
~lt 1 .temek tasavvurundadu-. 
(à{ ~lak1 geni§ ve münbit sahalar. 
tih~>nkanpC) c:serinde soylendigi 
~,/• Cermenlik için hudutsuz ser. 
li lie imkânlar yaratmaktadir. 
Ï.~ llimetlerden dogrudan dogruya 
h lfadc edllecektir. Mütcveffa im. 
Ci •ator ikinei Vilhelm: •Almanh
~,\istikhali denizlerdedir.• demi~ 
"1

111 
Il yüzdcn Îngiltere ile muba • 

1'1.r1t8Ya giri§1.1i~ idi. Adolf Hitler 
ltat , hâkimiyetini istcmektedir. 
)et ta dcniz balisiode daha hida • 
h; te Riiyük Britnnyaya nazaran 
b;;;~e 35 nisbeti kabul etmi§ vc 
4iQ> ';« lngiltereyi teskin ederel: 

DÜNKÜ G. SARA Y - FEN ER MAÇI 
Hettermg, 26( A.A.) - Amiral

hk Bmnc1 Lordll Aleksar.Jer, Bü. 
yük Britanyamn R'll..;y.iya bir mik
tar deniz malzemc~ 1 gOndcrcce§"'in1 
vc Sovyetlcr lc çanp~aga :::,. mur 
takviye k1t'alan ta~1yan dii{man 
nakl';ye gemiler !ne, ayn ayn 14 
ta.arruz yapild1gi.n1 ;:èiylemi~tir. 

i1tanbol C111wers1te11 Ecle'b~yat Subeal 
Semi ar mos··tstr.:n ~lk seme_ r si : 

"'''' .. 1 '•ta ·1 P:t.21r 1klar1n1 tan1 :i:mlama· 
Îd· a. onun yard1m1n1 ten1in eylen1 i~ 
Ili~ Büyük Britanya ile eidal, Al • 
~a ~l~r- için, i~tc hu i;ark ve Avru. 
!!on <1kuniyetini elde etmck iizere 
liiah:ngele kar§ yapilan hücum 

., 1Y•tindedir 
"'' h . ta as edef Rusya ve ~ark olun · 

1t8l 8'P tarafmdan bir dereceye 
)•J·ar e1nin olmnk; Nasyonal So<-

q •ztt . 
)a•et 'm gayesi olm~tur. Bu si • 
'ab'b~o Fransa mühim bir mevki 
lti \, 1 ~labilir. Almanynmn, Fran· 
lt,11 ezimetindenhcri hu memle -
lit;k • takip etti(:i miisamahah po _ 
l an1n • b"" ay mana» ovlecc daha ko· 
~'"nt ~nla§ilmaktadrr. (Pcten)i 
l' de ~'.rc'dc ka hui ederck fevka _ 

llsnükabul ;:ostcrmck ve 
(Sonu, Sa. S Sli. 4) 

Ta lar 
-------

Nas1l oynad1lar ? ----Maruf !'pnr n1 ub arriri ve 
dt"gc. r i:a ;t' ll.l 

Adnan A KIN'1n . - -
Buna dair yazlSI ile dige1· ma~lnr 

ve at yari~Jarma ait tafsilâll 

Dlin binlerco seyirc1nrn heyccanla takip cthgi 
Fener - Galatasaray maçmdan bir eastantune 

4 üncü sahif emizdeki geni§ spor 
sütunlar1m1zda bulacaks1n1z 1 

~1===============================~ 

1 Aleksan'Cier, Ruslarm. Mœ loova 
konferanmnda i-stcdiklen hcr §e
yin, ayhl'< partile<r halinrle gonde. 
rilmesi vâ<ledild1gini soylem~tir . 

Belçikah rehinele· 
rin de kur,una d i· 
zilmesi muhtt' met 

Londra . 26 (A.A.) - Ruyter: 
Belçika topraklarmda Alm::. '1 subay

lar1 Oldürüldilgü takdi rdt soy .~1 ta:c-1 
... iben 400'ü bulan Belçikah siyt: •! esir
!crin, ôldUrülen hcr .r\ hnan iç 111 ~ 
cs1r hesa biyle idam f!·<ii. lttekler• Al-l 
man makamatl taraündan Belç1kal.u<t
ra ihtar edihni$tfr. Sirbhtt.anda da ~n-

(Sonu, Sa. a su. 3l. 

Selâmi lzzet SEDES 

- 1 
Soze ba~lamadan once mu · 

kadder suallere CC\' DP vereyim: 
- lngilizce bilir n1i:;iniz ki , 

boy le bir incclerne yap•J orsu -
n uz? 

_ Îngilizce bilmem, fakal 
Türkçe bilirim. 

_ Shakespeare'in Türkçe ter
cümesi hakkmda soz soylemck 
için Türkçc bi!mek kâfi midir? 

- Degildir, fakat Türkçc:si i
le Frans12cas1 arasinrlaki muka· l 
ycselerimde tercddiide dü~tii • 

giim noklalari aydinlataettk de· 
gerli bir yardm•r1 huldum: 
•Vindsorlu ~en kad1nlar• ve 
•Bulunmaz U!jUk • 1nütt: r,· in1i 
aile dostumuz n1uhtl'rc n1 ru k;1 • 

da!'-tm !\tefhnret E1 ~ in . 
- Akhn1zca Uni,·< rsite ln~ i .. 

Jiz rdebiyat1 ~ubcsi 11 r ofcc: ür i.i, 

cio~cuti , .c t all·hcl,·rfnin ya nlt~ .. 
lar1?11 bnl1nak, llatnlct tcrrii1uc. 
sini ~tirütn1ek iddi :i~uu 1111 gü .. 
d Ü..f W SUll 113:? 

(~ s-_. 1 S .. li 
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---VE--
lSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÏ 

r Yazan: Z 1 Y A ~A K-1 R 
D;ye, sarih talim tlar verildi. 
M kken1n fethmden sonra da, 

(Haht bin Velil), maiyetinde otuz 
ath ilahlt 'Olàugu halde, (Beni 
C ïzeyme} kabilesi n zd.ne gonde. 
rild .. f.Iaksat, kabile halkm1 àine 
da\ eth. Ha lit, 1slâm ordu,,unun en 
nâmdar kumandanlarmdan oldu -
gu i1alde, bu mcmuriyelc tayin o. 
Iw1dugu zaman, kendisine harp i. 
çin '1iç bir ernir verilmi~ dcgildi. 

Fakat Halit, çok hiddetli ve atil
gan bir zatt1. Her ne ::;ebepten ise, 
kabile halk1 ile aralarmda bll" ihti. 
laf ç1karak mesele silâha dayand1. 

Resulü Ekrem Efend1miz bu 
Yak'adan haberdar cd!ldi~i za:rnan 
çok buyûk bir teessüf gosterdi. 
Derhal ayaga kalk1p yüzünü kib

meleri, artik putlarin 1xiada dur. 
malar.na hiç bir lûzum kalmad.1 -
gmr anlamaga kâfi g:-imi~ti... Fa -
kat halk, son derecede cahildi. 
Kendileri islâmiycti kabul etmek. 
le beraber, ecdatlarmdar <lin mi _ 
ras1 olarak kalan bu put: ... ra doku
nulacak olursa, bir §eart't.!le ugra. 
yacaklarm1 zannetmekte!erdi. Bu
na binaen Resulû Ekrem Efendi -
mil, (Kâbe)yi putlardan biz.zat 
kendisi temizledigi gibi, gerek ba
z1 evlcrde ve gerck muhtelf kabi. 
leler nezdindeki putlarm ortadan 
kaldmlmas1 için icap eden yerle
re, ashab1 kiramdan baz1 zatlar 
gond~rdi. 

Yine tarihî hakikatler cümle -
sindendir ki, (Taif) kalesi tesli • 

leyc çevirerek! 
- Yarab! ... Sana malû dur ki 

1

. miyet gosterdigi zaman Taïf hal-
bcn, Halidin yapt.gmdan berî'yim. k1 kàmilen islâmiyeti kabul etti • 

Dedi Ve bu sozleri üç kere tek- 1er. Fakat, putlarm ve mabudla _ 
. l 

rar etti. l nr m bir sene müddetle yerlerin-
Mübarek kalbi fazilet ve ~efkat den kaldmlmamasm1 da rica ey. 

hazmesi olan Resulü Ekrem Efen- lediler. 
d1miz, yalmz boylece teessüf et - fl...k dininin hüküm sûrdügü yer. 
mekl-e kalmadi. (Hazretf Ali) yi, de, bâhl bir dinin ibadet vas1ta -
âzami sür'atle vak'a mahallir.e lan bulunam1yaca~t içm, Resulü 
yollad1. Bu yüzden katledilen in - Ekrem Efendimiz, bu ricay1 red • 
,,anlanr., hayvanlarm ve hattâ kü- detti. 
pcklerin :tlliodi hakkmda tah.kikat Taifliler, dÜ§Ündüler tasmd1lar. 
yaptu:d1. Derhal bunalnn diyet •. Resulü Ekrem Efendimizi~ hare • 
lerini odernek suretile, zarar go • ketini çok tabï b ld l · 

1 
. .. .. 

11 
. . Id l u u ar. 

reRn erml" gEonku enEnf1 ad.1. . b' - Yâ Resulûllah!.. Îslàmiyeti, 
esn u rem en 1m1z 1r a- . 

raltk (Hazreti Ali) yi de n~ri din ka_bul ettik. A'.t;k putlarla bütün 
içir. (Yemen)e gonderdi. Ve sev. alakarnlZl kestik. Fakat, as1rlar -
gili yt.!geni ile veda ederken: . danberi kôkl~m~ olan bir itika. 

- Yà Ali! .. Y men topraklarmaj d1, bir anda kalblerinüzden sôküp 
ayak bastlgm zarnan, eger onlar ç1karam1yoruz. Qnlara, ellerimizi 
scninle harp etmczler::;e, sakm sen dokunduram1yoruz. ~u halde, siz 
de onlarla harp etme. ne ister:;eniz, ôyle yapm1z. 

Diye, emir verdi. (Devann var) 

Yine bazt garp müverrihleri, -'!!!~~~~~!"!!~~~~~~ 
Resulü E.krcm Efendimizin emri -
le -mü~riklerin taptiklan putla - Küçük haberler 
rm \"e- mabudlarm tahrip edil - , 
rr.~smi de ho§ gormüyorlar .. is - iiïiïiiiiiïiiiïiïïiiïiiïïiïïiïïiïiii 
Jâm diuine, barbarhk isnat edt -
yorlar. * Elektrik idr.resi muhavvile 

E 1
• b'l k l' .J. merkezlerini pevdeI'pey yanile~ 

vve a ~unu L me az1mwr t ~ . 
ki, Resulü Ekrem Efendimiz (Mek iz:nege karar vermt~hr. 
re)nin fethine kadar hiç bir yer. 1 Hk par:~d= Büyükdere, Aksaray 
deki putlann ve puthanelerin tah- ve Kad1k-oyünde Bahariyede 15 
ribini emretmemi§tir. ~1.ekkenin •bin Hra sarfile ~·('ni 3 bü,yük mu
fethinden sonra yapilan temizlik havvüe merkezi irt§a olunacakhr. 
i.se. pe-k tabiidir. Îl'IL)aata onümi.i2ldeki ay içinde 

Çünkü Mekkenin !ethi, dogru - •bafilanacakhr. 
dan dogruya dinî bir harcketti. 
Buna sebebiyet veren de, i:>izzat 
:O.!ckkelilerdi. Çünkü islâmlann, 
(Kâbe)yi tavaf etmelerini menet. 
mi§lerdi. 

* Bugün resmî daireler aç1la
cak ancak Cur:thuri-yet Bayram1 
mün.asebet:Ie yann ôgleden sonra 
kapanaook, aym ·:n 'ne kadar de-

ra 1 
Güzel San'atlar 
Akademisi yevmi
yeleri art t 1 rmaya 

karar verdi 
,Son zam:mlarda Güxel 

San'atlar Akademisinde can-
h model buhram b~ter. 
m~tir. ~imdiye kadar yev. 
miye ile tutukm bu rnodelle. 
rin talipleri ~imdi koLay k<>
lay müracaat etmemeWtedir. 
BuiJdan dolay1 Aka<l.emi Di
rd:torli.igi.t yevmiyeleri art.. 

tirm1ya karar verm~ir. 
Akadcmi dircktôrlü.gü ta

l!.'benin gorU.~ün.ù düzeltrnek 
içm güzel modeller bulmaga 
karar v-ermt§tir. Bunun için 
b~ liraya Radar yevmiye ve. 
rilmesi mukarre11d1r. 

ia~e te~kilât1 
geni~letiliyor 

\ 

Murakabe komisyo
nunun kadrosu gc

ni~letiliyor 
Ticaret Vekâleti Îstanbuldak! 

r.a~ t~~làtmm geoi~etiknesine 
k.arar vermi~tir. ~imdiye kadar 
muhtefü ellere dag1hlm!§ olan ba 
t~ilât gcni~letilerek lbir elde 
toplanacaktir. 

Aynca Fiat Murakabe Komisyo. 
nunun da kadro.;u yenil~tirilecek
tir. Komis~nd.a tüocar âzamn 
miktan çoi!'alhlacakhr. 

Bebekte bir ceset 
bulundu 

Bcibekte KirrntZl yah onünde 55 
ya~armda igaynmili>lim pir ~ahsa 
iti ubir œset bulunmu~tur. Yüziin
de yara ve bereler vard1l'. Sarih~ 
ken riktundan denize düserek bo. 
guldu.gu sanùmakta<i1r. , 

Bir boyac1 asansor ho§ 
luguna dü~erek old ü 

Taksimde Nil apartimamnm üst 
katmda çah~an ·boyac1 Peh:o, a. 
sa!llSOr bo~h.rguna d~ereü olmü~ 
tür. 

Tren memurlan 1ç1n 
' yaphrilacak evlcr 
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Çirkinlik!e mücadele •. 

Yunan 
'ileple 

• 
1 

Dünya •== !' es 1 
·--------------------. Bu harpte dinî al·~· 

Yard1m malzemes~ i de lerin rolü rr. iiess1r 
Yazan: Hayri M!.!hittinjnakil için birkaç ~ilep olaman 1~tir 

I f d 
1 liman1m1za geliyor ., ai ~tra mm a çirldnligin, insan !en güzclliginin boya vc kuma 1 taan: Hâmit Nuri ~ 

çirkinhginin bu k:.dar ürt>me • a lâ ~ifa verici bir ilac1 dcg1l K1zilann Yunani.stana gonder- 1 
sindcn, en ufak cstetik terbiyc- dil'. •uekte oldugu g1d;. maddeleri ile IP:!!:!!. eçmi§ as1rlarda ;1-aP

1 

si olitn bir adamm azap du;yma. Bir defa kendimizdeo -;u me~- yard1.m maizemesinin naklOl.un-1 ~ harplcrde es~• tc~il' 
mas1 kabil degildir. mn tevckkül felsefesinia di§le. masma Yunan \':ipurlanm.n da Ï§- den, ikb~adî geyelere l 

Biçare elbise lüksüne bu de • rini sokmeliyiz: irak etmelui suretile nakliyatm 1 du; veya paravana vazi.fesiPÏ )'' 
ret:c uuh'?muz, ~üphesiz, kuma§ lnsan güzelligini Allah ver . 'esri olunmas1 kararla~hnlm1-?l:r. 1 pan fikirler dini idi. 19 uncU '' 
sanayii deh11sm1n seksapel'in . niez, insamn kendi yaratir. Vü. Bugün Yeya yarm bir kaç Yunan birinci yaris1111 takip eden yallsr 
den mcdct umdugumu-z için o. eut ~üzelligimizi yaratan kültür ~il.ebi bu maksatla limanm11za ge. de sanayiin el tezgàhlarmdall ~ 
l<1cak. fizik, yâni vücut sporurdur; l~e&ktir. tardarak tedricen makinelerle 

1 

Fakat ne oluyoruz. :;arkm en bundan §Üphe eder misiniz? l •t LI hiz ohmmas1 içtimaî mez1teP
1 

ince, en yüksck zevkli, §àiri bâ. Yüz güzelligimizi yaratnn da ~Çl t!re nQfJQ• para veya s:rmayenin mer1''~: 
fmn, (hir §irazh Türkün, bir -s1hhî yemesini bilen bir mi _ 1 • • • le§tirilruesini meydana getirll'~ 
ben'ine Semerkandleri, Buha _ de ile- dimag sporudur. YlCl Z Q r UT l g e ti. Haz1rlanan mamulâta pPs•, 
ralan bah§edeu) CO§kun §Î _ Midenizin en küçük bir ho - / 1 lar bulmak mecburiyetlerile ~· 
irler s0yledigi zamanlardan pek zuklugu yüzünüze hemen ak _ ma iget f iaf fnQ §ila§tlm1§t1. Asya ile Afr.i~ 
çok geçmi§ degil. Bir zamanlar settigi gib! dimag1ruzm hamhg1 • k müstemlekeler, istismar edtl 
§ark ve garba ün salmt~ Türk veya koflugu da yüzünüzün Vf!rl / ece milletler, ip~da} m.adde ka~.~:! 
güzelligine ne oldu? hendesesini rezil eder. t,,,,. 1 rr·· . . 'l , lan bulmak 1hbyaçlar1 ba§iO· 1 

B h b
. l h Bir millette vücut çirkinligï l~k1 e~in. ~-e l..'lt'· 'l}I hs

1 
e dn'e§ghu. 1' mic:ti. Bu yu"zden 1850 ile 1914 

u em tr sua , em bir fer. ""' - tenbelligin, yüz çirkinligi ceha. 0 ma u-z::~ s~1re .1 ma. I usa 
1
. akt~e : rasmda düzinelerle müstet1

11 

yaUtr. Z1ra, Türk §Chirlerinde-
1 

. d d 
1 

d r1m1ze go1ruen m § o an 1sa. . . . 1111 
ki halkm yüzlerinde in"an ehn utan ir1c1 amg11 a1·1 ir. V k"l t' ;- d . ,• R : . E . B h' harplen oldu. Çm seferlcr1, ~ t .. 

11 
.. • • b .. 'k .. l e a e i ·~ a1res1 e.s1 rus e 1ç 4, 

güzelligi gu"ne~i s<>nmektedir. nsan guze 1g1nm 1rcc1 mu· d" ·ht "f f b "· lard .. kin Dahomey Transival l\fB " d 
1 

k • 'd d' • un mu Cll a r .... a a mu§a- • , , 'h 
Bugün ancak kuma<: boy•lar1'le ca e e aynagt mi e vo unag .- J l ·b' i·kt t tk'kl •-' b J gaskar Tunus Cezair Fas J,1 " • k"lt" "d" H k'ki t al b \ tt1 er e ir 1 e e 1 erue u un- , , , , . 1 

v. üz derisi boyalarm111 k1'1nyev1· u uru ur. a 1 uv et u. t B d G l'k n.. harpleri ve benzerleri tevah c. d :nu:;; ur. ura an em 1 ve ;:;ut'-

aydmhginda biribirin1izin yüz. ur. saya gidecektir. ' ledi. 
Buna riayet etmek. milleti • 

lerino bakabiliyoruz. . . . k' lik b 1• d k Hayat pahahhg1 mai'§et ~arUa. 1914 de ba§ltyan nuz1 !;tr m c asm an ur -~üphesiz, itiraf olunmaksa _ k hd ld . . . nm agtrla~tirm1~ Glduguodan Ve. müstemlekelerde, isti mara ~ 
tarma ce i o ugu içm aym kâlet·, Î""l üeretlerirrin imkân nis. tutulan kit'11larda ve memlc~ 

zm, çirkinlikle hnrl1 b1"r 111u"ca· zamanda da nu'll1' bi"r vaz1'fed1'r n 1 ' het nde yukseltilmesini e\-vele- lerde me k:ûn milletlerin kut 
dele yapmaktay1z. Fakat bu ü. Zîra Türk halkmdan yüz gü. millde na~n dikkatte tutmakla mücadelesi degïldi. Mezkûr pt~ 
mitsiz mücadelede tamamile zelligini çalan odur, tekrar ya -yanlu~tayiz. Irlumizm kemiri _ ratacak olan da odur. b~ra:be~ bu .;.aibil vatanda41lara kre- temlekelerîn insan ve iptidaî f 

----------------------------•! d1 ile, aks1Ue ucu'Z ~a tevzi o. de, yeraltt serveUerini, sati~ 

r·----------..--------------------------1 L ADLIYE KORIDOR ALRINDA 

Bir dilberi canrüban1n ~ebi visali 
için nelere ha~ vurmad1m ! 

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

"Bugün art1k hicap etmiyorum, çün
kü be ni, bu f ekilde "ben,, yapan, 

benden ziyade cemiy~t idi •• ,, 
•- Ne günlerdi o günler yara'b -\ hey .. muazzam 'bir refah içinde, 

bi.. k.oskoca bir konag1m1z, etra - hiç bir kaygu ve derdi bulunma -
f1m1zda br dol~an saylSLZ ba,!jl dan Oin bir sefahet Ve eglence da[. 
holozlu çerkes halay!klaruruz, u - galannda çalkalanarak omrunun 
~aklanm1z, nei-erimiz nelerimiz yar1sm1 harcayan bir adam; bir 
va1·d1 .. Ah evlâd1m dü~mez kalk _ gün gelip on apras1z bU" lokma 
maz bir Allah derler .. o günlerin ekmege muhtaç vaziyetle <>rtada 
ilelebet sürüp gidecegini zannet - kal1rsa ne yapar soranm size ... 
tim .. Har vurup harman savur • Bilhas.sa ki biraz irade zâf11 dü • 
dum .. dükkânlar, evler, hanlar, §Ünce ve telâkki noksanhg1 o zat1 
hamamlar kumar masalannda, ka- §erifte mevcut ise?. 
dm meclislerinde, dalkavuk ku - i~te tekrnil bu meziyet veya na
caklarmda kar gibi eridi.. gitti.. k1salara malik olan bir §ahsm ya. 
Bir gün evde son kalan antika ça. pabilecegi her ~eyi ben de yap • 
nak çomlegi de eskici yahudiye hm .. ba§vuracag1 her çareye ben 
devredip parasmt genç ve hoppa de ba~vurdum .. nihayet bir gün 
bir ka<lmm bir gecelik demi vus • haydi bakahm hapishaneye dedi -

lumnasmJ.. maliyet fiahna salbun, zarlarm1 elde etmek için san°l~ 
y~g, ra~ulya, nohut, mercimek. pi: kuvvettenmi§, teknik harp b•~ 
r1nç vesa!re g~bi g1<ia maddelen hklarmda ilerlemi§, askerî b9 

da/!Jhlma-s1 kararl~tmlm1~hr. i~e hklar1 fazlala§ml§ büyük de~1~ 
Sümer Bank tarafmdan ba~lan~la. lerin, millctlerin aralannda ~' 
rak 1Jiillî fabrikalar1m1-z diger !ab- hklari harpten ibaretti. 
rika ve i.malàbhar.elere nümune o- * 
lacaklatdir. Birle§îk Amcrika Cüinhuri>' 

Kahraman askerleri- nin veya Cümhurreisi l\fs. tt1 
• velt'in mümessili Ms. Miron 

IDJZe kt§ hediyef erÎ lor'un Papahgm merkezi vati~ 
Ka'r ra man aiilœrlerimize kt.~hk da y11pbg1 gorii§melerden 1 

hcdh•e haz1rlanmas1 :çin yardun,. Londrayn gitmesi, oradan r:ii 
seven 1bayanlar cemiyeli ghbi Kt- yorka avdetle Beyaz Saraydo 
z1lay Cerniyetince de esaslt faali. hatta bulunmas1, dünya matb'ç 
yetc geçllrrni:jlir. tmda çe~itli tefsirleH yol ' 

Bu ytl halk1rn12ldan ka.bul olu. Birle~ik Amerikada mevcùl 
n~ak Y.eni h~iyelik ~va1am~ ne- milyon katolikle birlikte diill' 
v1 ve cm.>len §U ·suretle tes'b1t o- daki 290,000,000 katolik di11it1' 
lunmu~tur: . . .. . . ii~' 

Pamuklu htrka ""-n "ml k hk msanlar kutlesmtn Na:z: . 
' .....,..., go e ' F . 1 ·h· f"k ' b' l'k b çorap. yün k~ak, yün eJrl,nn, ka. a§•Z1~1 a e~ '.n~ 1 n . 1r 1 .J 

zak ve yûn b~hk. le gehrmel~nmn te~mi ~.'~ 
Heciiyelik e~yalar Kmlay Cemi. la.~mm tak1p ohmdu~.11 so~olr 

yeli §UJbelerile Halkevlerinde ka- Boylece 210,000,000 dunya P d 
. , tan!tg1 ile 110,000,000 ort0 

bul -0lunaca-ktir. K1z San at Ens. ! 1l OOO OOO • . l ool· 
tifüleriooe ve A~am K1z San'a.t 1 ' • • musevm'.n 33 '·Jll' 
mekiteplerir.de de k1zlar1m1z as. ' tu~n b1r küt~e hali~de ~a~1 ,~ 
k .... l~"im[z~ y"n . e'b t .. t Fa§IZln aleyhme b1rle~t1r1ll1l •• 

.... ~....... ç u m • usa orme. . . h . 1 . d b•'' 
g~e h~ ·rlan aktad r' r1wn e emm1yet erm en .. z. m i.iar. 1 d / un u. 

r Üsküdar Ceza Filhakika Londra, Bcrli11, fi• Resulü Ekrem Efendimiz, (ne~
ri d'.n) ·azife ini deruhQ.e buyur
duklan içip arl1k bu meseleye ni.. 
hayet yermek istemi•r. ecdad1 ki -
rami tarafmdan bina ve in~a e -
dilmi~ olan (Beytullah) l rnânen 
w maddeten ehli islàma (K1ble -
gâh) ·apmak içm Mekke fethine 
karar \"erml§ti. .. Bu karar ile bir 
:jehrc giren muzaffer bir kuman. 
damn ilk yapacag1 hareket -çok 
tabiidir ki- dogrudan dogruya 
programm1 tatbik elmek vc mak

vam edecektir. Maga.zalar 28 ve 30 
gül1leri ka.pa.lmak meob~1r.yetind~ 

Devlet Damirrollan idaresi bü. latma hibe edip. o hüsnü dilrüba- 1er .. Yapmad1g1m h1rs1zhk, dolan. 
ayhklan bugün 'yi.tk ista,yonI~rda memur ve mü.>- nm 3Pu<u d~linide sabah ezan•- d1rmad1g1m adam kalmad1.. Para 

<legildirler. * Memurlarm 
verilecektir. 

tahdemleri için modern evler yap- nm okunu~Lnu din~edikten. tan için, paradan ziyade o paran:n te. 

radyolarile propaganda ve 

e V 1
• n d e nc§riyat vas1tala1'1 bilhassa" •' 

nesriyatlarilc hiitiin dünY1 

miktarlan 250,1)00,000 nüfu~' ~ 
1rmaga k.ararla~t ,rrni~t:.r. Bu me. y rrn; 11 a:!an~m1 seyrettikten son. min edeccJi bir dilberi canrüba -

anatoryomunun ___. <l 6 y ed Ul ' 
0 B" hk" d•" • • au.ua (100\8 a_ . emc . e, U- 1 n. kf l :rnfam1 ta~lara vurdum .. 1 mn sebi visali için nelere baf!YLtr- Ir ma um 1genn 1 

genÏ!jletHem5i kar rl~tmlm1~hr. k1sla, Toprakka.ec!e 4 er, ls.kendc. vurdu amma ben benden gidm· mad1m, namus ve ahlâk telâkki • sustah ile yaralad1 
* Va1idebag1 

la§an Müslüm:in dinine salik 
11 

telif 1rklara mcmup millctlcl' 
rinde tclkinata de\'am eyJctll' * hmir limanm n yen'den in§a rur.da dürder memur evi i!t§a o- cc lPVP varar .. ye bugün de neye ler;nin, prensiplerinin en zid ça _ """· !.k' .. u·· k"d . 

si prograanlanm1:t1r. Bu i~ yakm. 'Unn.a:;,na hemen ba;:lanacakt1r. a·? 1 . .. . i:;v-VP • gun s ·u ar cezaevm-
dirler. 

yara 1. • re en ne muracaat ethm .. ve bu • . b' 1 ·ak' . l t 
da tahakkuk ettir]ecektir. 1 Liman idaresinin me- Yan un da oturt!p derm der ln i • 1 gün !§te gorüvorsunuz ki bütün 1 ~{e tll~ yar; ~ma \ 22 ~l eyo mu~ uhr. Bu barekctler *le faali• cttct. i 

* NazilHden nursaya geçerek c n1 , ekerek bunlan anlatan a. bu sevvieler~i hiç bir hicap cse. küa 
1 

creHn. a.tayil·i K" s~ln e mad- J ll1 · S" B • u mur i"mt1•hanlarI · ' b'. ·· t: , · · . . · • . m ami · ·e arm arasm a \·am edcrkcn, sayd1g1m1z 6'1 
tetk1kler yapan umer all.K. •

1 
ni va~h ba~h li u1 .y ... rd1 . l~ir.. ri auymadan anlahymum .. Htcap k.l , . 1 t k .... d t · · · · • ·r · d kel<>!) 'e kar J · .. 

1 
.. b . b .1 a lVe ocagm1 !~ e me yuzun en salik muhtelif millctlerin J 

mum Müdürü Bi.khan Zilinmm ri. I Îstari.bul Liman Reisiigmdek. ga:-10i e1 e:r n e <.; • ~1:;·n - e- m1vorum çun m em u §ek1 deb. k :lk!!n bu d K" 1 d 1850 d te"' ~admr temin eylemektir. 
Mekkeye islâmiyet girer gir • 

mez, art!k bâtil bir dinin rnabud -
lart, orada yerlerini rnuhafaza e -
demezlerdi. Bâhusus, Mekke civa. 

yasetmdeki heyet bu.gun er e ~o - münhal mernuriyetlere lise ve Or- a. a ir.: 1 • • n~a. .1,. ~ arrra . en yapan, en en ziya e .. cemly: giûioe tedarik ~tli.gt bir s;.-stahy1 ziimrele§en müfrit, mutedil ~c .. l d h cl d • d d'k d n b'r i·a d 1 b • b d . d . t !r av·ga ç. t5 sira a ami arasm a en sonru 

rimizc gelecektir. ta rnektep mezunlan arasmdar. bu.1.muy:0rdu .. !hhy ar .1k.1 elmi k~l- tdi .. beni bend~n aymp nrna.):ets~ ~ekerek Hâmidin üze'l"ine hücurr.. · 1' listleri, demokratlar1, milliY'
1 

* Bakkallarda gaz s1kmt1S1 ba~ memurlar almmak üzere bir im. dt~ar~~- uzatttgun sigarayi bin v: hud~.tsuz bir ba§t bo§luk içen- ~mi.Ïlj ve ka~as1nrlan agir suret~e verleri birle§tirmck, Na:ii'
0t 

Jam~hr. Petnol tevziatmm daha tihan a:çilml.§tlr. mu~külatla yakhktan sonra de • smde hur birakan, sonra za~alli - yara.lam~hr. Hâmit hastahaneye : Fa§izm aleyhine müttehiil 
muntazam §e i e yap1 mas1 - m t an .l <->itLn16<m1 uma ' · . , ai . .. • ' · · I kal.dmlmu;, tahkikata b~anm1ll· cephesini kurrnal:mm tcw•

11 
1 

k Id 1 dü. i t'h 14 on.. .. • · · C 1 ·am ctti · (Sonu Sa· 3 Su· 5) [ · t 

ünli.lmektedir. 1 günü saat 14 de icra ohmacakhr. •- Dedtm ya he:i: 0 di gunler Fatin Fuat NARLIKAY A tU'. lemek gayretleri hizland1r1 I~ rmdaki kabilelerin de akm 11km 
~ehre ko§arak islâmiyeti kabul et-

ayata Tap y rom! 
Yazan: IRF AN DOGAN 

-
1 '-·----- Edebî Roman: 40 ___ ,..,_ 

Gene k1z, kô.? dek. t,rrarnofonu ganniyenin.sesi, ber~erce birle~ 
~çn11~: cRayat'a A.§.ikrz• plâg1m mi~lerdi. Ellerilc plàk kutusun11 
çalm1ya ba~lami.;h. . . dayanan Hayat'rn haflf onüne egil 

Alti ay evvcl konse-rde dmlroik.. mi~ ba~1. kumral saçlanni Kemalin 
leri muganmye, §imdi bu ~k se":· dudaklan hizasma getirmi~i. Ne. 
aiklen §ll.rk1y1, sar.ki hususi olarak fos ahrken ka:baran gogsile bera.. 
yalP1z bu scvi~en çifte sêi_,vlü~o~~u: ber inip kalkan bu dü?Jgün saç yi.. 
lIJÇ ses ç1karm::dan plâgm b1h~m: gm4 oerke-gin ylizünde tatlt kidik. 
tbekk"<ll-er. Sonra Kemal ayaga ka!.. Jamalar doguruyordu. 
karnk, gramofon ba~nda duran Plâk ikinci defa sona crince, Ha. 
Hayat'in yanina gilt: ve ayni plâg1 yat makineyi durdurdu ve ba~m1 
b1r kere da.ha çr.lmak üzcre, zem- yana çevirdigi zaman Kemalle yüz 
be ·,i Jmrmaga .balilad1. ... l.d' 

$imoi, kenrlilcn de si>ylüyorlar. yuz~ ge. 1. _ . d ..i;~ . 
• Bir eh masa uzenn e ......gen de 

è.1. Ha ·nt m açlan ar:u;mdan ya. 1 . ~ i. . b' 
1 

l'k k k K 1 duvara dayah ol.;n erkegm orac1k. 
y1.an ..,a)igin 1r c ' a o usu ~ . . ~. 

1
, •.. 

1 
d . na sur" 'kl" ta meydana get:rdig1 koldan çem. 

ma 1 eu;ane er 'an u u.. b • er, genç k1z1 arasma alnn~h. 
yordu. 

O<lamn ~esi bulunmaz güzel- Bir müddet hir, bir ~y sëiyleme. 
iikle:!.'le dolmuitu. En b8.!?ta Ha-yat, den bak.L§hlar. Kemal. nL§an gece. 
sonra sevdikleri ~ark1, Ieylâk ko. si dans oderken bile Hayat'a bu 
k~·su, eski g..inlcr. hahrlatan mu- kada.r yakl~arms 1. Teneffi.is et. 

' r J ~imdiki cihan~ümul r •ticllclt. 

tikleri hava, birinfn gi)gsünden Çl. bu sefer iki iba§ ayru zaman hare- pek zordu. Ço.k iyi tetibiye alrm:z 1 s 0 z a 1-.111 ha~rnda hulunnn esaslt iki itl~ 
ktp, digerininkme g:riyordu. . kete geLerck yakl~t1, oonra du. tecrütbesiz bir kmn, hayatmda ilk \_ s1mdan hirisinin Îngilterc. clir 

Hayat bu çemberden kurtulmak daklar yine biribirile kayn~ti. defa bir erkiegin loollan arasmda '.li nin Almanya olduguna gorf· 
için geri çekilirken, sag omuzu Ke. Bir rr.i!d-det oyloece kakh1.ar ve kah~p.ndan soma b8.!?m1 kaldmp: Biz de.. J~ik Amerika, hal)·a, Japo,·~ 
mal'in duvara daval! olan koluna tekrar aynldüar. <.Hay1r üzmediniz, ne eilemmiyeti dl<rer büyük devletler1' 1"k1" t11•· . o telcilerden sonra hamam - .., 
tcmas elti ve gogusleri biraz da ha Erkck · biraz sonra ~u odayi ter. var, zaran yiok• gfüi §eyler sôyle. birisine müzahir kabul oW~ 
yakla~t1. ke-decek, adam degilmi1 gûbi, hcr cdar da zam istiyorlar. Su - i'cap eder. 

a· d' 'k' ""' . akt rncsi mümkün deg.ildi. Esasen, er- yu 151tmak için odun fiatlarirun "' 
..,.im 1· ! 1 \li. g&z, bakm an §C"'i unutm""tu. Pencerc kenarm. keg"in bi:iyle bir sual sormas1 ma·- 193A d 1" 

<l k 
• -; artmas1, pe temal vesaire gibi ha. 't en evvcl Nasyona • 

ziya e ay11a,m1~t1. dak.i kollug" a oturdugu zaman, 1 L N. k' k 1· !fi' 
1 k 

nas1z 1Ah. tte 1m, iz.m cevaP mam levnzimmm yükselmesi gibi istelr iktidar mevkiinc ge 11 

Kema • mn gü~nde çarpan ka! Havat 
0 

andaki mahcubiy~tfni bir vermeden onün~ bakrrnakta ,1e- yap1lan Ray~tag" intihaplar1t1P 
binin scsini i~tiyor; Hayat ise, ni.. • • 

1 
k .. "l.l i.ebepler ileri sürdükleri için bu _ .1, 

P
arça ol:sun giderebi me ve om.. varn etmes1·, Kemale lbu h.a· t~~1n1 k b 1 d'l k · mokrat SOS" l" tl • 20 111

1 
· !?::tnhsinm yüzündeki kavrulmala. .._, zam a u c 1 cce nu§. J·n 1s crin 

rm hararetini higse-diyordu. ründc ilk defa ~air.id:. ol<lu~~ b\l anlatm~ oldu. Eh, demek biz de kirliligimize dan. miifrit sosyalistlerill 
Ba<;!ar ga)Ti fütiyari 

0 
kadar :sims1z heyecamn üzenndeki iz~c- \ Odadaki sessizligi kon~makla zammedccegiz! milyondan fazla rey ald11tl•'

1 

yak!; ·mi~t1 ki, biraz evvel porta. , rmi sihnoek maksa<iilc d~an çik. _nam1yacagm1 dü.'iünerek ayaga ILERLÏYOR MU rülmü~tü. l# 
kal di!imleri üzerinde ayn ayr1 1 mt t1 kdk.ti ve gramofonun bulunqu. GERilEYOR MU? 1940 Ma~·1s ve Haziran 11' 
oirle~en dudaklart, • •bu . ·:ik!a~a ' ÏKi dabka gcçmeden tekrar c- gu masaya giderek bir plâk seçti, Bir gazetemiz Hamlet tem . da Beh:ika,. Holanda, Frans'~! 
ncti.cesindc ibixfbirini buk!u. 1 cl,ava git'<iigi zaman. biraz düzele- sonra ~mbercgi k.urup i!jletti. ~ili miina:.ebetilc bir anket evvel Norveç harplerindc . 

E:ekgin duvara dayalt duran l 'Jilrni~l1. Fakat, yanaldanm ve al- - Da~s ecJ..er misin Hayat? a!;tnI~ ·oruyor: gibi, 1941 Haziranmdanbe;~1 1 
rol eli, bu bulu~tan sonra oradan ! mi kapliyan gelncik rengincieki K1z, yme cev.ap vermeden aya. _ Tiyatronrnz ilerliyor mu, ge.. vam eden Sovyet Rusya ll ;e• 

ld 
i:.r t · · k d' · A • k 

11 
rileyor JllU? deki miicadelede dahi, ,t\1111 , 

ayr'. 1 ve 1 aya 1 iy1ce en :sme t,,_th k1rmmhk l;aybolmam1~1. -1 ga . ·a ü1 ve kedisini erkegin kol- r' çck~p kaldi. . gir ag;r yürüdü ve Kemalin yan larma 1nrakh. Vâk1a küfretmek için ileri git • da ordu ve halk c;m1flar~ ;cri 
Bl!I' an.da ... ·ukubulan fbu gayn ar-:ifr.daki bir kolt.uga o:urarak - Ban§tik degil mi? mek lârnnd1r. Fakat güzidc tiyat· vatanseverlik, milliyet btS ~· 

iradî hareket. her ik'.sfo1dc <le bü- b < .. .. • i· - DaPgm m1 idik Kerr:al? ro rejisoriimUzlc ~âir Halit Fahri cadele ve askcrlik ruhlal'I . 1 
..

1 
b' h . a,1111 cnune egGJ. arasmdaki ltàdise de hahrlamrsa: k . ' 1( 

yu { ·~. 1:1a ~ub!yel yaratm1:?h. 1 Bir mtirldet li.:ç b;r ~y konU'.'l- ~eraberoe gillüsüyorlar \'e don- Bu suale: nk1~v ii i~gal eylemi§. d1~
1

·,..,; 
K1zm yuzu, b1r k'Or gi•b1 içm için ,, .. .. nuye mas11vorlar. a 1delerin menfî t-irJer1 " • . .. . ma-uJn ve birtb:rlcr:nin yuzune · · • - HPtn ilerliyo1·, hem gerileyor! ~~ 1" 
yani or, erkek ise, 9C>7.den z1vade b , d .. 1 k ld 1 ~- Fakat rl.uvardaki saat on blI. 1· 1ne111'1~t· B" J b 1t11•

1 
• ,aKnU• an ov.cce a 1 ar . ..-vnra, , . . . Deml;'k dogru olur. ~ •r. o~· ece u f 

gozlerile af diliyordu. erkek b•r h~~ekette bulunmu~ oL ça!Id1g1 zarnan, Kemal! ~·me btr Çünkü vumruk vurmak ic;in ev. Almanyada hozgun husulc,, 
Fakat, gerek bu yanan yüz ve , mak iç:n sigara çikardt ve yakt1. buzün kaplad1. \'Clâ geril~mek, sonra kur un git:.: 1 gine dair ümitl~r, tahrnil• 1",~ 

gerek.se af diliyeri gozler mü.~terek 1 - Seni üzdüm galiba Hayat? 1 - Valut ne de çaibu•k g>!;i.oyr? ! ilerlemek lâz1mdir. hakkuk etmenu~, im>P i; 
hat.âl;mn1 çabucak unuttula:- ve Bu u:ile cevap vermPl; o an.da (Devam1 var) J Cl.1'1.BJ'T, netil'f'<1iz kalm1§lard1r. 
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SON .. HA.BE~LER Günün tenkitleri Garbin bekçisi 1 
(Ba~makaleden de\'am) \ 

~onra Alntan • 1''ran:-.1z sanayi cr · r 
bab1nm s1k1 i~birliiini ten1in ey .. 

Cümhuriyet 
bayram1 

,,· .. ~ . ~· ...... ' .. 

Bedbaht Rusyan1n 
mukadderat1n1 de· 
ùîstirmek art1k 

mümklln deQildir 
B:r Madrit Gazetesi 

boyle yaz1yor 

Bern, 26 (A.A.) - Stefa!IÎ: 
Hart) n idaresi hakkmcla Av am 

1'a1narasmda cerevan eclen müza. 
i:~'"eiE•ri te~kik e~n cPuelblo• is.. 
tn1r.tdeki Madrid gazetes! garpte 
\; r cl'ptie ltr.isir.e it,1raz eclen Ba. 
k ·r ,.~ Movne'nun nut.uklar1111 te. 
b"liiz ettlrml•kteclir. 

Bu gazele lngi11zlerin A\•rupa 
k,t·~~ma askerî bir kuvvet gônde. 
•Eb<le.:ek bir vaziyette bulunma. 

tl1wn1 ve Man.i sahiline mü:frezeler 
lhraç et'mege muvaffak olsa bile 
bunu.n d&ha l"hlikeli bir Dünlœrk 
St'feli olacagml yamnakladtr. 

13aker'in fikr.i Kafkasyada bir 
Î~J,z müd.afaa bath tesis etmek. 
l1r irogiliz k1t'alar1 mtivcudiye!le. 

r ni mümkün mertebe ancak oracla 
!;'.h,terebileœklerdir. 

Bedbaht Rusyanm mukaddera. 
l1n1 de,gi{!lnnek mümkün alma. 
rcaida brra.'ber bu memlekete ya. 
!>11'!<'ak yegilne füli yarclun bun.-
0a • •barettir. 

r AMERIKADA '"\ 

Yeni 
grevler 

----- ~ 

43 bin maden ame· 
lesi g rev yapmak 

üz e r e 
v~. 26 (A A.) - Va~ingtondan 

haber verildigine gôre, 43 bl:i. ma
de.n a1nelesi, ej:er maden ss;-h.iple
ri. memleketin diier madenlerJn
de mcr't olan sendika rejimini 
kendl haklarind3 cta talbik etmi
Y<'<'Ck olurlarsa., bu~ün gre\· ilâ
ntn..t karar ver111~lerdir, Grev, 
Birlc~1k Amerikadaki en inühim 
7 ~elik fabl'ikaswtn kapan1nasm1 
intaç edccektir, 

Berline gore 
(Baotu'af• 1 lnel sa7fada) 

rülen iki Alman tayyaresine mu • 
kabil 98 Sovyet tayyaresinin tah
rip edilclij!i tasrih o!unmaktacltr. 

D. N. B. §Unlari ilâve etmekte • 
die: 

Salâhiyettar bir mi:mbaclan ve • 
rilen bu haberler dü§man propa -
ganclasmm iclclialanm çürütmege 
kâfi olclugu gibi Alman hava kuv. 
vetlerinin ezici üstünlügünü de 
isbat etmekleclir. 

Rumen pet ro lleri 
(Ba~ tarait 1 inci saytada) 

lngiliz Akdeniz f i· Rom•n> p•lrol ~irk•ti esllam!nm bü -
yük bir k1sn~ma sahip olan petrol p.r... 
ketlerinin yeri.ne 1imd.i Alman sirtcet

losu k u m a n da n 1 leri h;.k:m oèmlJlllur. 
-._ j Petrol kuyula.nnt.'1 hep;,;i Ploe:-;t.1 bôl-

/ 
• ~esU~de temerküz etmi~tir. Burast zan-

{ a lgan gemile nedtldij!inin tamamtle .akain• olarak 
Sovyet hava kuvvetlcr1 taraflndan La,. ' • h "/ A 1 ./ ~Y denecek kaù'lr az bombardunan •nzn a a se, e edilmi;tlr, 

Ploosli bolges~ \Jir çok ehemmiyetli l°e çzkmalarzna 1«RC1yehanelerin bulundui!u Kostence 
limanir.a bir boru He ba!lannn~ bullll)... 

hayret ediyor mal<t&àtr._-<>-_ 

Ruzvelt Loncira 26 (A.A.) - Royter 

iansmm Girnbî Aloclemz ingiiiz fi.. 

hz1ym-: 

Cuma 'günii ker«tis! ile yapltg1m 
bir müw.kat esn•nn.da Akdeniz 
fiJœu B~umaoclaru Amiral Cun. 

n>n.gham t~liz den!i'zalt1 gemile. 

riyle l~itiz hava kuvvetlerinin 
E:ylûl ayt zarfmcla italyan limanla. 

•ir.<ian ç1kan miihver gemileminrlen 

YÜlld,e otuzunu mütecaviz bir los. 
ll'l!n1n batmldig1 ka.naatïnde bu. 
1U!Jldukla.ruu séiyl<di. 

Cwm;~Nll !iU sëi<zlet'i i!iive et
~i: 

(Bai lara!1 1 inci sayteda) 
hayli zllrnan olntujlur. Bu hücumlara1 
faili olanlan yalµlamaga mukledir ol
mayan naziler kendiler!ne has olan bir 
trzda elli veya yüz (Ünahstz katlel· 
melctedirler. 

HiUerle i$blrliftl yapmak veya onu. 
teskin etmek iste1enler ~a menlur ih
larl gôzonünde tutmahdtrlar. 

Naziler insanlarm ruhlarw1 tethi:Jle 
ezmek kdba olm1yacaitn1 geçen harb n 
dcrslarJndan filtrenm~ olmali idiler 
Fakat bOyle olacak yerde evvelce hlç 
milracaat etmedikleri ünlitsiz telh.i:.; 

harekellerine ba~ vurarak hayat saha
larmt genisletmek ve yeni nizam1 kur .. 

'mak istiyorlar. Bu hareket, aneak b!r 
giln cezag1 müt~ olacak o!an kin to
humlan ekmektedir. 

Avrup:i bu tetbü; hareketile sulh:i ka
Ïtaly.an bi<:aret ge.mHerinin bu '"'~cal< degildir. Ifakikatte bu hare

ÎE>vkalâde zay.iata u1'radtktan son. keUer, kazanamiyaca~uu bi!en umltsiz 
a~ a.damlarm h.3.rekellet"idir.> 

ra hâlâ denize aç1lmay1 nasù go- ÇÔRÇÎLÏN BEYANATI 

•~ al<i1klarm1 anlayazm.y<>rum. Fa. Londra, 26 (A.A.) - ~vekll Çor. 
kat lahmin etcüyoorum ki Ahnanlar çil baFekâlct binas1nda su beyanatt 
laraft.l'lldan idbar ed~rlar. n~retmi;,tir: 

Büyük Brit:inya hükûmeti naziler ta-
J\mir.al, taffiirine ve ~IIÎ2e in. raflndan Fransada yap1lan katliamlar 

dirihnesine valnt buluniibilen L hakkmda Amerika Birle~ik Devletled 
lalyan diœl-Onmaslml meonsup gemi. reisinin !zhar ett.iti nefret "" ittiham 
I"""-- h 1 cl" t "'"" -"-!·~ 8 duygularma tamamen l>tirak e<ler. Gü-~-4 l'U a -en or , ._.... .Zui11 .1Uan, . w 

1 
ltl 

.. nahstz jnsanlar üzennde soguk an ùc
PU11lu k loplarla müc~ez ild beL la tatblk edilen bu idamlar, bun!an 
ki de oort kruvazôrden, azanû 6 emredenlerin b"itna felâket getirn1'?k· 
llu.sluk toplarla mücehbez 14 kru.. ten ba>ka bir netice vermiyetektir 
va. •· . .. $in1d;den sonra bu cmayetle.·10 ceza-

.2l0rden ilbaret bulundugunu tah. st bu harbin büyülc gayrellerl araslllA 
lllin etmektedil'. sokulmaltdir, 

[~-----H ...... a ........ r~p---v--a_z __ ï_v_e ___ t=t---=-' 

Rostof onlerinde 
mücadele çok çetin 

(Bat taraf1 1 1nct sayfada) 
•me tmden in~re.k ~arktan da füa. 

ta ve tam b•r çember !-çine alma 
~C\J:lbüslcr1 hell'i.iz tahakkuk ede. 
ll'ttmU;tir. Moskovada büyük 
~afaa haz1rhklan , y"'nlmakla 
ls~r "V b'r kale ve he:r aokak bir 

.lhkâm l;aline sokulmaga çah. 
'''maktacii.r. 

Cenu+> ce1Jhœirrde, büyük sanay1 
~rkezi olan Harlrofo ii;lgal ettik. 
d~tin'. bildu-en AI.man.lann bura. 
g "" !Il mali §arkiyc c>o,gru ilerleme, 
k e çall\'itil:lan ,.., 'Sovyetlerin mu. 
da\~ll>('tlerine de,·am ettilùeni biL 

1•iln1eklcdir. 

\"f: )(,ir 't'a va.p1lan hücumlar henüz 
S • nk~einar g&termem'i~ir. 

0
"Yetler Kmmda büyük müda. 

faa haz1rhklar1 yapmaktadirlar. 
Kmm1n §Oh•i ve kôyleri birer ka. 
le ha)ine sokulmakta, sukakla.rda 
barikatlar yaptlmakta, Sivutapola 
yeni toplar y.r.l"'i.~rilm<'kled1r. 
S<>kakla1'Cla yeni a.>kerlerin talim. 
Ier yapmakla olduklan ibildirili. 
yw, 

Hazer denizi bqyunca i!erlemek. 
te olan Alman mororlü kru.,,yetler 
Rostof !jehrioiin varu!jlarma var
mJ.:îlardrr. Burada Sovyetler mu. 
kavemd etmek•e, çok kanli çar. 
pl!;rnalar olmaklacùr. Ros:of Kaf
ka6larm kirpist saytld1gmdan bu 
!jehre büyük bir t>henuniyet veriL 
mekte ve bunun için buradaki mü. 
ca<lele çok çellin olmaktadi.r. 

* 

(Bas taraf1 1 inci saytada) 
Kat'iyen boyle bir iddia • 

mtz yok. Hamlet iizerinde yap . 
t1i1m1z bu incelcme dencmes1 
5ahsiyallan lamamile âri, eli · 
mizden geldigi kadar iluù'dir. 
Belki de biz yan1hyoruz, belk. 
de hata bizdedir. Üni\'ersitenir 
da1ngastnt ta§iyan bir terciin1c 
kirnseyi ~üphede birakmamalt 
dedikodulara me~ don ver me • 
tnelidir. Biz sirf aydtnlanmak 
ve bu suretJe hem ingilizce bil 
meycn 1ni.ioevverlttin1izi, hem 
de Üniversile muJ1iti ni aydtn • 
latabilmek ümidile Hamlet mü. 
terci1nlerine sualler soracag1z. 
Profcsor Halide Edip ile doçen· 
ti Vahit Turhan, i)·i bir mak • 
satla yaptlao bu inceleme vo de. 
nemcmize ccvap vcrirlerse iyi 
bir hizmettc daha bulunmll§ o-

<na..tanft 1 incl sa-Yfada) 
lemek, Fransaya bir çok_ i;1lid~i leri muhtelif istikametlerden hu • 

v~rmek hep bu s1yasetm , · . . 
1 

· 1 
•twhlelif safhalan olarak goriilür. sus1 lrhe1t1lel.rfle §elhrimtz.e gfe mecl1~1·1er 

.. b 1 · . ve :nu e 1 yer ere misa 1r -Almau • Fransiz munase el eri i . 
1 

cl' 
" k d b · • ' d bulunul ml§ cr rr. 

mutare e en cri tçm e • • Cümhuriyet Ba ranu Salt günü 
"'.~•.'.na ragmen ha~·li selâh~ ~og~u (yarm) ëgledcn ~nra ba§lamak • 
yurumekte berdevamd1r. Ikmct • tacl1r. Bu münasebetle ·ehrimize 
t · · b. · · " .. d ïibaren ~ 
e~r1n1u 1r1nc1 ~nu~ en .1. . . 1 gel1ni~ olan izciler, Samanpazar1n-

. 'Y."~."' Perisleki ~numcssth da tcplanacak ve alay halincle U
Ahlz V1~1 de yerle§ecckhr. Bu su· ! damna gelerek Zafer âbi • 

1 F h "k' 1· ·1 l us mey ret e ran"z u ume 1 1 c emas.. cl . t fmcla gcnçlik namma Mil. 
1 d . , 1 b.I k . A est e ra 
ar a1m1 o a • ece hr. yrica li $ f Cümhuriyete ebecli bag-

llfarsilye Lyon ~e Algcr'de Alman h!tke e ~e~ahüralt yapacaklarcl1r. 
konsoloshaoeleri aç1lacakhr. Kar. u ·d d t lanan izciler saat 

1 k 1 k H b · b. me\ an a op 
§• 1 o ara am ~rg vesa1r tr • 13 de ihtiram vaziyeli alacaklar 
kaç Alman ~hru1de de Fransiz A k cl osu larafmclan 
konsoloslar1 bulunacakhr. Büylece· ve "c1·iarak jrat'k~l .• l ma""mt hep r ' .. b • . ne§re 1 ece s 1 a ., 
1car1 munase etler s1kl1sacag1 gi. b' • cl . 1. kl di'r Bun 

b · • d t . . . • ir ag1z an soy 1yece er . • 
1 a e a yari s1yas1 mtinasebetler cl B k ï · D ktor Re 

de kurulmu~ olae kt an sonra aFe 1 1m1z o . • 
lurlar knnaatindeyiz. Boylece Almanya a ~'a',kla teessu"s fik Saydam radyo ile memleketi~ 

Tekrar ediyoruz: Maks3·hnuz ' f 1 k I b h 
eltikçe, orada geni• imkânlar bu!. her tara .na yayt aca o an tr i-

münaka§a kapm açmak degil ' t be ·1 B kl -' 
dukça garpla Fran•aya kar-i ga _ a 1 e ayramt açaca arn1r. tercürne hakklnda aydmlanmak · ' 

ve aydmlatmaktir. yet mülâyim bir lavir almaktad tr, * Esascn bülün müstemleke impara. Sovyetler 
bild iriyor Istanbul Üniversilesi Îngiliz torlugu elinde b1rak1lan Frausa; 

1 
edebiyah §Dbesi seminer me • garpla bir ne,·i bekçilik vazifesi 
saisinin ilk semeresi olan •Ham. i(a edeceklir. Atlanlik denizini (!1a41&rar, l incl sa7fada) 

Jet. tercümesini okurken bir lefli§ ve mürakabe ve BÜJÜk Bri. sanayi §e'hri ola'! Stalino'nun be§ 
1 k d tak. rolü bu gün d• v~rn eden bir muharebeden noktanm farkma vard1k: Sah • anyay1 ya ID an tp . 

nede kitaba uygun olmiyan ba. hükûmde b1rak1labilecekhr. sonra Ruslar larnf1ndan tekrar ·,r 
zt siizler süylemi§ti. •M;. lord•! Boy!~ bir .. A.Iman : Fraos1z ~":. gal eclil<iigi Mo•!<0vadan 1:111lclirili. 
Jar •efendim. olmu§, • A ha• 1 la§mnst~~ bulün ~t a ~rinenhgio ~r. 
nidalari hazfedilnti§li. Ve asti konlrolu altma g1reeeg10den, Ber. ORiELDE 
mühirnmi, Kraliçe ile kcnupn linin bu politikas1 bilbassa L·ndra Mosk:ova, 26 (A.A.) - Sovyet 
Hamlet (Sahlfe 73) •§Ura; a bir Ve Va§ingtonda ciddî endi§e 'e te.. gece ,·ansr tebligi zeylin<le, Mo,ko. 
baksan1za! Bakin nastl s>v•§• • lâ§ln takip edilmektedir. An<:lo - va etrofmcla cer<"yan ~en §Hi<iet. 

Saksonlar an'a nevî "e asu larca ,·1· muhare<bel~ ait la~liât ,·eril.. yor. dedigi halde, sahnetle Ham c•~ 
let rolünü oyuiyan Talât: •.• kokle§mi§ Fransiz • Alman reka • mekledir. 
Balun nastl süzülüyor:. de • bctinden kâh bir larafa, kâh übür OrEI civarmda harekât )apan 
mi§li. tarafa i>linat ederek istifade elme- bir Sovyet tan.k te.!jkili, bi-r kaç gün 

Biz pck çabuk geli~n, olgun. y;_ itiy•t edinrni§ id i. ~imdi bu ko. içinde i.ki Alman piyade alaym1 
zun elinden ç1kmakta olmas1na 35 t • l .. an, çok kere büyük san'at • 'rrlha 133 tank1, 14 topu ane

1 
· 

'"" büyük bir teessilr ve ele1nlc ~a _ ' ' ' .. 
kar payesini verm~kten çekin • ayyare kar~1 koyma topunu, mu. 

hit olmaktadir. Binaeualeyh biiyl< 
medigimiz Talâtm ~iiksek isti • leodclit si.per havan topunu ve mo. 
daduta hayrantz. Amma. bir bir .vaktnla§ma imkâmnt bertara~ 1 osikleti, 15 traktorü,. ro!l11.lrklari. 
.. etmek için elden geleni yapma, 
Univer~ite He .. ·•etinin tercümc. n1 \"e müre\ tE-bat1na., müteaddi • bbiidir. 
sini lashilL veya tahrif " 4,,~esini ·a1•n1<-l1 kam'~~u •-'--·,p etmi~tir ' ~ Fransada hcrgün karanli!darJ, · > ·,.v.. ""'u · .., · ho§ gürccek kndar sevg::nizi i. 

bir Ahnan nefer, zabil vcy:t ge - HARKOF YAKINLAIRINIDA leri gOtüremiyorui:. Acaba muh. t 
ncrali üldüriilmektedir. l~gd kuv. FAAL YET lerem profcsor Ha!ide Edip ile 

degerli Vahit Turban bu tashih vet.lerinin snbri o.lma~a, bu. l 1dise. 11-foskm·a, 26 (A.A.) - •Kiztl 
Jer1n Frans~ ~ch 1 rler1111 b.•.r n•.~ • Yikitz• gazetesin!n bugünkü bar 
b~haya çev~ntesi pek 111umku11 • 1 makal<E-sine gOre, Ahnanlarin bir 

veya tahri{lel'i n<'<len ho'i giir • 
düler? Acaba Hamlet tcrciime. 
sini n 73 üncü sahifesindeki •s1. 
Vl§tyor• siizü yaoh'i mt? Dog • 
rusu Talâhn dedigi gibi: Süzü • 
lüyor mu? 

dur. Fakat 1~gnl ordulafl as:l ha - k d f 1 t 1 · '-'ukl 
1 B.. "k B •ta k ço e a ar za.p e mi~ o..., artnt 

s1m ari uyu · fl nyuun " me-• b·•~;rc1·kJ · H k f __,_ · ··ak 1 • . • .. k 1 b" 1 'd '""'· 1 er1 ar o ~·,un ., m a. g•ne yag surece o an oy e ~· • j . • 

&erin 5 inri sahifesinde Ber. 
nardo, Marcellus \'C Horatio da 
~üylc konu~uyorlar; 

detli misilleme usullerine mür.iea. \ rmcla, Sovyet kuvvetleri ha'I! fa. 
at etmemck hususunda büyiik bir aliye<le müdafaada bulunmakta. 

ihtiyat gostermekte israr edi~·orlar. \ di.rlar. . 

«Marcellus: 
- Dart ldt, 
Bernardo: 

Nuizmin !;iefi gayesine \'&rmak 124 SAATLIK AI.MAN ZAYÎATI 
için â razi hâdiseleri hiç dikkafe a l- Londt.l., 26 (A A.) - Moskova 
ma rn.akta çok Jnahi rd ir. Bütün radyœu. K.lizt1ord'Uniuni organ1 ().... 
Baltrk hükûmellerindeki Alman • Ian Kl'Zll Ytl<i1l• gazetesinln, son 
alr1; Ruslari mcmnun etmek için yirmi gün zarfm.da A!man ol'dusu 

- Bak s1vi~1yor.• y~rlerin~en soküp ç1karma1~"i i •
1 
zayia.tmm 300 bin ôlü ve yarahya 

Mefharet Ersio bu cümleleri dt, Leh1standan Ruslar1n hic kan bal'" 1 ~ • h kk ~ k' 
1 

··'- · 
•"yl tcrcu"m nd'yor• d"k d b" "k , 1g 01<.tUgu a tr.ua l '""""ri ,o e e ' • • o me en en uyu pay1 almala· • t . l' 

M Il .. h n<>§re m~ ir, arec us: rtna goz yummamt§. atlâ Besa • 
- Ôfkelendi, rabyanw istilâs1111 bile Rumenlere ROSTOVDA VAZÎYEYI' 
Bernardo: 

- Bak ne azametli yiirüyor.! 
Beroardo'nun s0)•ledigi so • 

zün ingilizcesi: •See, il stalks 
away. dtr. Acaba lngilizce lah. 
silini Îngiliz kolejinde bitirip 
lahsilnc iiç seuc Amerikada Co. 
lombia'da devam etmi~ olan ha 
yan Ersin mi hata ediyor yoks1 
•stalk:, away .. •S1\·1~mak. de .. 
1nck n1idir? 

iyi telâkki ettirmege çah~mann~ L~ndra, 26 (A.A.) - Reuter: 
tm idi? ~imdi de geni~ polilikast Moskova raclyœu. bt1 Pazar gü. 
icaplar~n•. tabakkuk etti.rmek için 1 nü saat alhcla yaptt.g1 r.C'§!lly,alta, 
kolay 1shkamellere muracaal el • Almanlarm, Rost01.· kesimuJde, 
menin kudrelini go5!ermekledir. j mütcaddit hücum k1t'alar1 l~k!L 
Fran••: Avrupa &~lranç tahlasmm. leri \'Ü.Cudc gettrdiklerini ve bu 
gal'p bolgesincle ehemmiietli bir j ~ehr'n. gitgide d~a fazla tet.dide 
ta~ 11ltnai{a na1nzct ~Orünüyor. maruz bulundugunu hcl:Jer \'ennek 

Î§lc •Hamlct. tercümcsini o • 
kumaga ba~lar ba§lamaz ilk 
tereddiit eltigimiz noklalar bun. 

lu oldu: 

'D. Deniz Yollan isletme U. M. ilân lan" 

- Devam edeecgiz.-

Hitler Ciano 
k onufmas1 

<~1arar1 1 lru: I ll&Yfada) 
F'elclmar~al Keitel'e vekâlelen 
l-0ocu Generali Jold tarafmdan 
sskerî durum hakkmda verilen ;. 1 
zahalt clinlemi~lcr ve Generah:l,e'' 
Hark!'un zapti ha·berini i:igren . 
m~lerdir, General, vencligi izahat 

aras1ncla italyan bi<rliklerinin or. 
àunrun ccr.up gru1puna ilti•hak et.. 
Ukleini ve m1>vaffa.k•yetle faal" 

ye;te bul.unciu.Jd~nni z:kretmi~tir. 
HillE-r ltalyan Har:.C<ye Nazmni 

·i:Ie vemegme ahkoymu~. Alman 

Hariciye Nazm Von fül:!bentrop. 
topçu GE'nC'raLi Jo1d, italyan11. 
.Berlin Büyük Elçisi Dinnoalfier' 
Almanyanm Roma Büyük El-çiE' 
Von Mackem•en ve Almanyam,1 
Romaclaki Büyük ELçi1igi nezdind. 
&.ikerî ale~i General Von Rinte. 
1
• ·n yemek~ haz.r bulurunu~lar. 

à.tr. 

Belçika rehineferE 
(Bü.i tarah 1 inci sayfada) 

27 Birincite~rinden 3 ikinci te§rine ka· 
dar muhtelif hatlara kalkacak vapurlann 

isimleri, kalk1-? gün ve saatleri ve 
kalkacaklar1 nhhmlar 

Karadenlz hatbna 

-
izmat hatlwa 

Mudan,ya batlma _ 

.aand1rma halltna _ 

Karabica halhna 

imroz hattma .... 
Ayvahk battma 

Î7JI'lir birinc1 sür'at _ 

izmir ikincl sür'.it -

Paurtesi 17 de (Ego), Per~embe 17 
de (Cümhuriyet), Galata nh\unJn. 
dan. 
Çat~amba 18 de (Çanakkale), Cu· 
martesi 18 d<> (Anatarta) Sirkecl 
r1hhm1ndan, 
Per,embe 8 de (Ülgen). Tophane 
nhllmtndan. c1,·~r1 ahire kadar hlf ... 
tada bir posta yaptlacaktrr.) 
Pazartesi, sali 9.50 de Ç:af13,mba, 
Per;embo, Cuma 16.00 da (Su•). Cu
:nart.e~i 14.00 de (1.'rak) Pazar 9.50 
de (Sus) Galat:i r1htim1nd<1n. 
Pazartes[, Çar a1nbu ve Ct~ma e de 
(Tr'..\k l Galata r1hUm1ndan. Ayr1ca 
Çar~mba ve Cumartesi 20 de (Kon
ya l. Tophane rlhhn1L11d.on. 
Sali ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane r1htur.mdan. 

Pazar 9 da (Saadet). Tophane rlhh
m:.r.dan. 
Ça~:Hrba 12 de (Bartm), Cumartesi 
12 cic c ~ers:n). Sirkeci rthttm1ndan, 
Paz<1r 16 da (Î.7.mir). Galata rthli-
1nindan. 
Pen::rn1bc 13 de 
r1ht1n1:ndnn. 

Galata 

NOT; Vapur seferleri hakk1nda h'er türlü 1nalûmat a1aj1da teJcfon nu
maralar1 yaz.1h Acentt>lcrtmizden ôlrcnilebilir. 

Galata Ba~ Al.'enteliil - Galata r1htun1, Lim:mlar Umum Mü. 
dlirlügü b1nas1 alhnda, 42362 

Galata Sube • Galata r1hhm1, hf1ntaka Liman Re-
isliji bmas1 altmdu. 40133 

Sirkecl • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

kil hareketi ayni '1erecede s;ddetlldir. 
On gün e\~vr:-l Olen bir Alman asker1 
Î('Îll .Ozda komünlst 200 S1rp idan1 edll
ml,lir. Üçü kadi.n ohi;ak üzere sekiz 
k:~i de kJnuna ayklr1 olarak silâh ta-] 
i:dlk.larllldan dolay1 fda.xn edilmi~ler-

~ ........................ ::ma=»:m11 ...... Imliil 

lAYFA - 3 

J 
Amma sabirli doktormu~ ha! 

Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

Dün bir cloktoda üslü ve et. 
ra fi açtk b>r ~ ercle hem birer ~
ç>k hava kalwe,;i içlyor, hem de 
~le clereden, tepc<ien lronu~u. 
yorrluk. Bir ara!tk kal'§tmtza di. 
kilen uzunca boy!.u blri kimizi 
de selâ:mlacltktan sonra cloklora 
dert yanmrya b&ïJa.cli: 

- Doktorcugum, kaç gün<iiir 
rnidemde bir yanma var, ayn: 
zaman<ia §U 90( bocaguncla da 
lbir haftadtr ka(Lf b·r agn ba:i-
1adt. Aca.ba nedendir bunlar 
densfniz? 

Doktor b~tan savma ve ufak 
tefek bir kaç lâk1rd1 ile kendisi. 
ni atlatmak iste<li amma, ohma. 
dt. Beriki hemen altma bir san. 
dalya çekerek yammrza çoktü 
ve bu sefer kartsmm bir laktm 
rahats1zhkla.rm1 say~ dokmiye 
'ba§Jad1. Bi:raz sonra, buna frna 
'halcle cam stktlan cloktor: 

- Rica ed<rim de<ii, SIZ yarrn 
'bana rnuayen<'haneye gelin de 
buclari orada uzun uzlftl gël'ii. 
§"lim, çünkii ~mdi bey le mü. 
'him blr §'!Y ~yoruz. 

Herifçiog'lu 'bu set'er ne dese 
begenirsiniz, demesin mi k ·: 

- $ey dokl'Orcugum. sen· bir 
dakika rahats1z eclecegim.. Bi. 
zim valcier>in tansiyonu yiTmi 
be§i geçmiye ha~adt. Bun> ne 
dens~niz? 

Bfüfuüttün içerliyen <l.oktor: 
- Hiç bir ~ey diyemem! 
Dedi. Yann onu da ·birJikte 

muayenehaneye ge'irinsiltlÎZ. 
Adam §imcl'. de ban.a clôndü: 
- Müsaa<le eclerseniz dokto.. 

ra bir §ey da.ha 90racag1m: 
- Buyu:vun, .sorun! • 
- l)c)k:torcugum, fazla lcalp 

ça"Pmt!Sl neclen Heri gchr? 
Kenclinde artrk slllb1r ve la. 

hammülün zerresi kalmad1gm1 
isand1gim doktor, yine ne sd.)tr. 
h, ne talumllllülü, ne insafflt a. 
dammt§.. Eger onlll'l yerindè 
ben oJ!sayclon: 

- Elinin koründen gelir1 

Diye bagmrdtm. Fakal baba. 
can dokbor oyle yaipmad1: 

- KaI.p çarpmtis1 muh·.ehf 
s'4>eplel'cien olur. Fakat senin. 
kisi fazla Jron~a!<lan olacak, 
onun için, sen ~i .git, evin. 
de se&9iz, sadoo1z istira·hat et. 

salon kimseye agzm1 açma, ya. 
nn muayenehanecle onun da i. 
cabma bakanz. 

Adam 'Yanrnuzdan ayril<irk. 
tan biraz sonra lekrar geriye 

clonüp 1bize clogru ge>lmiye ba§
laymca dolotor: 

- Aman dedi, çalbuk kalka
hm, çünk>ü kalp çarpml1smm 
claniskas1 §imdi bencle bru;ladt. 

stanbul Levaz1m Âmirliginden Verilen 
Haricî Askerî Kitaah ilânlan 

5000 çifl rotin altnacaktir, Pawrllk!:l eksiltmesi 3l/10/9U cuma gunu Sllat 
11 de Ank.arada M. M. V. Hava ~ttnalma komisvonunda yapdacaktlr. Sartna
mesi 220 kuruJSa komisyondan al:n1r. Tahmin b~eli 4.3,750 lira kal'i tenünah 
6562 lira S.l ku~tur. Tallplerin belli vaki"-' kom!syc•na gelmeleri. 

( 1214-8994) 

* 100 ton sade yaf1 ahnacakhr. Kapall z.arl ile ekstltmesi 4/11/941 günü sa~t 
11 de Ankarada Lv. Am.irliii satina1ma komisyonu.nda yapJlacaktlr Ta~tnLB 
bedell 170,000 lira ilk temwau 9750 llra.dtr. 25 tondan apt1 otn:1amak u1ere 
ayn ayn b.1liplere de !hale edilebilir. Bu tat:d.ird.e lahmin b~eh 42,500 h.ra 
i.Jk temfnr.1h 3187 lira ~o kuru~tur. Sart.na.me 850 kurup komisyondan ai.wi.r. 
Talfplerin kanunl vesikatartJe teklif melduplarlru ihale saatlnden bir ~at 
evvet komisyooa vermeleri. (1248-9183) 

* • 
1%0,000 kilo nohut ahnacak.lll'. Ka pal! zarfla eksiltmesl 4/11/941 günil 

saat 15 de Ankarada Lv, Amlrlili satmalma komlsyonunda 1apttacakt1r. 
Tabmin bedeH 22,800 lira ilk te:ninah 1710 lirad1r. E\-s.at ve 3artnamesi ko
misyonda gOriilür. Taliplerin kanunl veslkalarUe tekllf mektuptarin1 ihale 
eaatfrtden bir .aat evvel ko:-nisyona verm.elerL. (1236-9126) 

* Ankara c!vatmda 15,208 lira 59 ku~ 1<e1it bedelli inpal i1i pazarhkla 
yaptmlacaktir. Ïlk temina\t 1140 lira 65 !ruru~ur. Îhales! 31/10/941 ouma 
gilnü saat 15 de Ank>rada M, M. V. Sat~Ima komisyonunda yap1lacakt!1', 
Taliplcrin belll vakitte komlsyonA gelinelerL (1284.ll354) 

~•liida yazth soba malzemtsi 31/10/QU gilnü saat 10,SO da pazarhlda 
ihale edilecektir. Tutar1 12213 lira 60 ~ tem!nati 1832 lira 4 ku~1tur. 
Sartnamesi her i5 ganü komisyonda gônllebiUr. Ayn ayrt müteahhitlere 
de ihale edilcbilir. iseklilerln kat1 t.emlnatlarlle mua77en gil.n ve saatte 
ûndlklJO:. komisyona gelmelerL (9367) 

Ad et C!nsl 

• 

5623 
1337 

25 
329 
331 
361 
80 
42 

Soba bol'U6U 
c dlrsej!l 

D~ dirsek 
Soba tabtas1 
Kürek 
Soba ~"" 
Boru oapkd 
Oila bo1 manpl 

253 adet büyük ve 185 adet kUçük dokme soba 31/10/SMI günil saat Il 
de pazarhkla !hale edilecektir. Tutar'.l 10176 lira olup kat'.I. temmat.i 152.1 
lira 40 kUflJll\ur, Sarlname.l h.er ~ IÜDÜ komisyonda IOrillebllir: Jstekli. 
!crin belli giln ve saatle Fmdtlùt.da S&tuialma komisyon\111• celmelert. (9368) 

ADLIYE 
kor idorlaranda 

(Ba~laraf1 2 uci sa)'l.ada) 
la§hran cemiyet.. ve i§in garibi o 
cemiyet bugün de benden hesap 

istiyor .. • 
lhtiyar boynunu bük~. v~ du • 

claklartndan iki mtsra, gozlermden 
dokülen iki damla Y:l§ ile hemâ • 
henk akt1 gitti: 

•Bir güo gelecek sen de peri§"n 
olacaksm• ,. 

•Ey gonce bu cemiyeti ber dem . ., m1 sanusm ... > 

$ ARK 
SINEM AS INDA 

BALIKÇININ 
KARISI 

Almanlar bildi r ii o r 
(Bal taraft 1 loci saytada) 

:It:uv>vetle«:i 25 ~ günü 55 i 
hava muhanlbelerinde, 10 u dati 
bata-ryaliann at~i il.1! ~-e 4 ü de 
yerde ohnak yzere œm'an OO Sov. 
yet tayyaresi tahrip etm~. 

Ayni gün zarftnda Abnan hava 
l!!§ek:kkülleri, Sovyct dentliryolla. 
rma muv.aMakiyctle taarruz el~ 
tir. Buodan b~ka 26 lren de va. 
hlm hasara ugrahlm!:jllf. 

Merkez kcdi>rn 'nde Rus layyare 

me)"clanlar1 ~elle bo.mibalanm t§
tir. 7 tren, 10 Jolaomotii, 21 clooür. 

yolu islasyonu, 12 top ve 250 araba 
tahrip olunmWJ!ur. 

l\loskovatla sou vazi)et 

Berne 26 (A.A.) - Mosk.ovadan 
gelen haberler, Sovyet hükiunet 
merkezi etrafmclaki muharebele • 
rin k"t'i safhasma glu;n~ olclugu· 
nu fakat cenubi Ukrayna'claki 
Sovyet ordulart vaziyetinin ""n 
k1rk oekiz saat zarfmcla hi!isolunur 
clerecede vahamet kesbelmi§ bu. 

! Emsalsiz bir muvaffakiyetle lundugunu ve mare§al Timo~enkn. 
. nun Stalingrad'a gelerek umumi 

~:mlll•d•e•v•a•m•ed-iy•o•r•••••I karargâh1ru bu §ehirde tesis ettigi· 
,.,, ni bildirmektedir. 
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SAYFA-4 1KDAM 

Li Maçlar1n a 
Galatasaray F enerb ltçeyi 2 - 1 
yendi. Maç, iki tarafin temiz ve 

gayretli çal11masile geçti 
~ 

,_,.-----------... - j 

Fenerliler 
birlestile · 
Kongre dün 

hay1rl1 bir 

netice verdi 

~EREF STADINDA: 

Be$ikta, Vef ay1 
4 -1 mafilûp etti -Beykozlularda hâkim bir 

ogunla T aksimi 2-0 gendiler 
[}~ref S:admda günün son maçm1 l l"ll§'la takunuun yejgâne giolünÜ 

B~1kta.§ ile Vefa ya.p.tilar. Hakem yaomaga muvaffaY. oldu. Tekrar 
Tank'in idar~ ettigi bu ma.ça ta. J h1zlanan Be~kta~lùar $iikrünün 
klmla~ ~ ~ekilde ÇÙ!lml§la~1: ayagile iki gol dah!i! yaparak bU 
Be§ikt~: Mehmet Ali - Yani, maç1 4 • 1 kazanidilar. 

Istanbulspor Kas1mpa~ay1 3 - 2, Süleymaniye de Beyoglusporu 
Fenerbabçenin fevkalâdc 

kongresi, klüp bey'eti umu. 
miyesinin üç rub'unu ge • 
çen bir ekseriyetle, bugün 
Kad1koyündeki Merkezde top· 
lanmu~hr. 

Feyz~ • Çaçi, M~mdllh, Hüseyin. BEYKOZ: 2 _ TAlIŒÏ'M· o 
· Satbn, Kemal, Ibrahim, i:;iikrii, i:;eiref staduI'da günün ilk kar§J>o 

IE§ref. 

3 - 0 maglûp ettiler. Güzel hava sahay1 seyircilerle doldurmu§tu 
Fener stadmda günün en miihim 

ka~1~as1 iki eski rakibin bu 
scnen.in likindie birinci kallj1la.~
mas1yd1. Bir taraftan Galatasara
ym geçen haftakj maglûbiyetinden 
sonra bu seier nas1l bir ne trce a. 
lacagm1 merak edcnler, d.ige1· t<l
ro.ftan koyu San - Kmnmhlar Fe
nelibahçenin bir ihtilâi yüzünden 
zaylflam~ bulunan futlool tak1m1. 
m nas1l yenecclderini seyredebil,. 
m<! ki.çin tâ saiblilitarlberi Fener 
stadmm dôrt tarafm.1 ÇC'l.'iren tri. 
hünler.ine yerl~ çah~yorla:-. 
cb. Buna mukabH Fenerliler de 
salihleyin umumî t.oplantilanm ya. 
pa<:aok v.e buradaki ïhtilâfla ezeli 
rakiipleri ônoiine on.Jan Joolayca 
yen<:œk ku'V'Vette 1bir tak1mla kar. 
!il koyacaklanm kaibul ederek ke~ 
diJ.erinc maihsus trlbünde yerleri
ni a1m~ bulunuyorlard1. 

- Yazan: f ADNAN A.KIN l 
devrede a.ncak yedikleri bir gule 
mu.kalbil ik·i g;ol yaparak devreyi 
2 • 1 bitir.mi§lerdir. 

k.ind de-vtrede stanlbu119uporun 
hâkimiycti yine devam etmi§ ve 
15 mci dakikada yaphklan üçüncü 
gole muka.bil Kas1mp<1§é!hlar da 
bu- go! y.apmaga muvaffak olmU§· 
larsa da ker.<lilerini 3 _ 2 maglûp 
ohna:i:tan kur!aramam~ardœ. 

Bii<yük maçm zamam yakla.~hg1 
rnman stad1 dolduran binleree se. 
yit~i yalmz §UDU di.i§'ünüyordu: 

fak olarak 20 inci d.akikada Gala.. 
!11 aray kalesini tazyika koyuldu
lar. Bu arada bir de gol ürsati ka. 
zandilarsa da bundan istiifade ede. 
rr:ediler. Oyun iki taraâm gayretli 

kli2amnak gayretile a<rd1 ardma hü 
cumla ve miitemadiyen Fener ka. 
lesini telhdide ~la!Jll§ bulumiyor
lardl. Sag.cian soldan iJùd§af eden 
·bu hücumlan Fener müdafileri Cümhuriyet Bay

ram1nda ~ ap 1 I a
cak maçlar 

Galatasaray nssi.l bir talum ile 
çikaeak? Fenenbahçe tam kadro
sumi oynatacak m1? ~e iki tarafm 
bu üzüntülü anlan talomlar saha. 
ya çikmc1ya kadar uzayip gitti. 
Nihayet mua)'1)'en zamanda iki ta. 
rafm fu!bolicüleii sa.ha.da kar'§l kar 
§1ya dizilince bu merak ortadan 

1ki ezelî rakip dünkü maç ta Jnutad sercmonilerinde 

Cüm'huriyet ·baywr~min ikinci 
Pel'§emlbe günü i;>eref stadmda he
yecanh bir spor günü daiha ter. 
tiplenm~tir. 0 gün saat 13 te Fe. 
nerlbahçe ile Îstanbul>spor geçen 
haftarun revan§mJ, 14,30 da Gala. 
tasaray tekaütleri. Matbuat1a inti. 
ka.m maçm1, Galatasaray ile Be. 
§ikt~ ta yeni bi\r hususî ka~1la~a 

1 
yapmay1 karal'l~tirm~lar<l1r. 

Puvan vaziyeti 

çall§'ll'lalarile devam ederken maç 
büyük bir heyecan içinde geçiyor. 
du. 

Oytm bu {lekilde oynarurken. 35 
inci dakikadan itïbaran Galatasa. 

kaHrti. T.A.KThn.A!R ray mu!liacimlan Fener ·kalesini 
Îki takun da bir gün C'V'Vel i§a- üstüste sik11tmnaga lb~ladtlar. 

Buna Fener müdafileri canh mü. ret e ""imiz g~bi ebdeki mevcut dahalelerle gogü<S geriyorlard1. 
en Jruvvetli ekiiplerini tak1mlarma 

1 t . k kild d ' "ldil . Birinci devrenin oon dakÏ'kala. yer es 1rere §U lie • c 1z1 er. . • .. . 
G ]. t ""-- 8 1. 1ma_ dogru maçm surah azalmi§ 

a a asaray: · ...,.,.man • a 1m, 'k' tak d d · 1.süz· 
F k ,;>_..., k E M M h , ve 1 1 im a evrey1 go o-

aru • ~a , ?llVer, m;a • e . 1 k b"t' . b 1 .... 
met Ali, Mmtafa. Cemi~ Arif, Hik- ara ' J mnlt) u unuyo1uu. 
met. ÎkiIJCi devreye Galatasaraym 

Galatasaray, ceza heyetince on hücumile ba§larah. Ük anlanda ild 
be§ gün müddetJe cezalandmlan takun da lüzumsuz i>~r asabiyet 
Adnam tak:muna aJamam~ buna gooteriyorou. B11 sirada ve hemen 
rnukahil Mehmet Ali ile Cemili ~ inci dakikada Galatasaray Fener 
lJ.ücum hattma ycrle§tirm~ti. ~:alesi ônünde b1r gol i1rsah eldt! 

Galatasar3(y bu ~kil.de il.en Fe. el.ti, fakat Cihat bu esnada daha 
nel'liler s~ba:hleym yaphk.lan kon. aUk davrand1 ve rakipler:ne gol 
grede aralarmdaki ~htilâf1 halle. yaphrmaÙI. 
derek tam bir ban~.aya vararak G. SARAYIN B:ÎRJÏ.NCI OOIJÜ 
tak1mlanm ~u ~ekilrle toertiplemir 

1 

!Bu hücumu müteakip Galata. 
Ier.di. swray furlan 4 iincü dakikiada ye. 

C.hat • Murat, Cemal - Aydm nid.en Fener kalcslni sardtlar ve bu 
Esat, Ali R1.Z8 • Cemil, Cemal, Me. 6Sllada ~a:k'm il\1ohmet Aliye 
li'h, Nairn. K. Fikret. verdigï pasi M. Ali Musta!fa.ya 

OYUN B~LIYOR geçirdi o da güzel bir ~pe ile ta. 

ve Ciih.at mükemmel bir itabiye ile =T=ak=1=m===M==G=B==M=A==Y=~-·-
5 5 23 4 15 anlüyorlaidi. B~iktas 

G. SAiRAYIN GAI.1i!mYETGOL1i ---------
G. Sarny 5 4 1 20 4 13 

Nibayet 22 inci dakikada soldan 
ilerleyen bir hücumda t.op bi.trlen. _is_t._s_p;..o_r __ 5_s ________ _ 1 1 8 5 12 

5 s 1 14 5 11 bire saga geçti. !yi bir pozisyonda 1 Fener 
bulunan Galatasaray sagaç$ Hik. -----------
met élfllrtrna bir vul"U§la Cihadm Kasunpa§a 5 3 2 14 11 11 

1 2 8 7 10 

1 3 8 16 8 
üstünden bopu Fen.cr aglanna yer. Vda 5 2 

le§ti.rdi. Ve talomm1 galilbiyete yük Süleymaniye 5 1 

seltti. 5 • 1 30 zuru:u daki.kadan itilbaren Ga.. =8 .::ey:..:.k::o::.z __ .:_.:.._ ______ _ 1 3 5 15 8 

7 latal'laray hücumlar1m fazlal~hr. =B.::ey:..:.o~g.:..:lu:__.:.5_:1 ______ _ -4 5 21 

à1. Bu hücumlar kar§JSllllda Fener. Ta.ksi.m 
Lier kend.ilerini maglîibiyetten =~---=----------=-- .--------"""'~=---5 - 5 - 17 5 

Oyuna bakem Ahmet Ademin klm1run birinici g-olünü ya_pt1. 
idaresinde FenerliJ.er ~ladilar. F. B~~. M~E.LF.Si 
Ma.çm Hk dakikadan s1k1 hücum. Fenerhler yc'Cliklc-r: gollden son.- Galatasarayh Cemil Fener kalelin e yaphg1 hücwnlarmdan bîrinde 
la.rla geçiyw-. tki tara.! ta kalele. ra demal ~ahland1lar ve bu sefer 

!Congre Reisliginc Malat • 
ya Meb'usu Nasuhi Baydar 
scçihni~ ve mürakipler rapo. 
ru çetin münaka§alardan 
sonra küçük bir tadille ve it
tilakla kabul edilerek eski 
hey'et tebriye edilmi§tir. Bi. 
rinci futbol tak1m111a men • 
sup bazi oyuncular1n oyna -
tdmamasmdan dogan vaziyet 
tctkik edilmi§ ve bu mevzu 
etrafmda Muvaffak Mene • 
mcncioglu, Nasuhi Baydar, 
Burhan Belge, Ramiz Baknn. 
oglu. Kcnan, Hasan Kâmil, 
R:ig1p Ziya, Firuzan Tekil, vc 
daha bir çok hatipler soz al -
m1§lard1r. 

Bu },atipler, klüptc hir iki. 
lik olduguna dair dont> n §ayi. 
alarm hakikat olmad1f!1111 fa
kal kltip dahilindc riisiplini 
muhafaza mccburiyetini bil. 
dirmi~lcr ve bu to11lar.by1 Fe. 
ncrbahçenin c;:ozülmcz birli -
gini bir defa daha meydana 
vuran bir vesile olarak tav. -
sif etmi§lcrdir. 

Kongre, kendi direktifleri 
dahilinde dort ayhk mesai -
sini muvaffakiyetlc ba!jaran 
idarc Hey'etini takdir etmi!1 
ve saat 13.30 da içtimaa sou 
verilmi§tir. 

Memlcketimizin bu en es
ki ve güzide klübünde tam 
sportmen ve centilmcn ru • 
hun hâkimiyetini gormek, 
bütiin spor efki!n umumiye. 
sini oldugu gibi Lizi de mcm
nun etmi§tir. Fencrlilerc yc -
ni mesailerindc muvaffaki -
yetler temenni edniz. 

-------------
Zührcvi vc cilt hastaltkla.r1 

Dr. ayri Ômer 
t>tleden sonra Beyoglu aia.
camJi kal'!jismda. Ha.sa.nbey Apt. 
No. 33 Telefon: 43586 

~ ·rANBUL 
bL IYESI' 

Komedi 
27/10/941 Pazartcsi ak§am1 

KiBARLIK BUDALASI 

r ini müteaddit lrornerlerk müda. de onlar Galata~:iray müdafaasma kurtarmak için bütüngayretlie ça. -
fa e<lebiliyo1'lar<li. Maç tarafta·rla. mdiler. Nàbayet yedikleri golden l~aga b~ad1lar. Fakat 1bir türlü 
rmm he-yecanh takiplerile d am am dùrt dalcika. soma yani 8 inci m&>glûp ol'maktan s1ynlam1yarak 
clerken 15 ind dakikada Galata. dakikada müsait b ir pas alan F ik. 1 b~ .mühhn maçi 2 • 1 maglûibiyetle 
saray muhacimlcri Fcr»cr k lesine ret yerinde b ir sogukka nhhkla l b tbrdiler... • 

ra t Yan r 
tchlikeli bir an gcç'.rt•iler. Ci'hat ve mükemmel bir ·v~la tak1m1. Suley1nan1ye 
bu anî tdhlikeyi ustaca •ber:t.araf 

1 

nm beraberlik golünü yaph. Beyogluspor 
etti. Fcnerlilcr itiuna hemen be~ Oyun tekrar lu zland1. Bu de.fa 
dakika oonra muka:bdcye m uvaf- Galatasaraylilar muhakkak maç1 Fenenbahçe stadmda günün lit 

ka1'§1la§mas!D1l Süle:ymaniye ile 

Harbiye Yedek Subay Okulundaki 1 
Sabnalma Komisyonundan: 

~~m---. 
Bcher kilosu 41) ku~ t.ahmin ed.ilcn el11~er bin lrahk 15 parti ayaktan 

51iJ.r veya gôsterikcek yCTde tesllm ~artile ve pazarl!kla ayrl ayn olmak üzere 

;1itJr eti almacakhr. Bunlardan bir kag partiye veya bepsine birdcn temlnat
lanm yatmnak suretlle t:ilip çikabilir. ihalesi 4/11/941 sali günil saat 15 de 

komlsyonda yap1lacakt1r. Kat'! t minat!an beher parti i~in 750-0 lirachr. Ev· 
,;a! ve hususl ~rtlan komisyonda gorü cb!lir. Taliplem 1Iarblyede Yedek Su-
bay Okulunda askcri sati.nalmA komisyomma müracaafüm. (9336) 

$irketi Hayriyeden 1 

B~yoglu<>por tak1mlan yaphlar. 
Oyu.n Süleymalliyelilerim. .'hâkim 
ça!~§masi.Je birinci devrede 1 • 0 
bi~ ve i·kinci dewede de iki gol 
yapmaga muvaffak olan Süleyma. 
niyeliler rakipleriini 3 • 0 yenmege 
rnuva:flfak olmu~lard1r. 

lstanbulspor 
Kas1mpa~a 

ttkinci .kaf§Ù.a§nlai 1starlbuJ'ElpOr 
ile Kas1mp3§a arasmda oynaru:h. 
ikri takun da maça mutat kadrola:: 

Bogaziçi vapurlarma mahsus lu§ tarifesi 1 Sonte~ 
sabahmdan itibaren tatbik oluna caktir. 

Tarifeler ki§eler de sah~tacbr. 

1941 rile çik'm~ bulunuyorlaro1. Oyun 
istarubulsporun füstün çall~asile 
ba~lam1~ VC> San - Siyaihhlar bu 

Çifte bahiste Ali~ah - Bora'yo 
ognzganlar 17,10 lira kazandl 
· Ankara 2.6 (Telefonla) - An-12 - Sfka.p. Hümahatun ~mad:. 

kara at' yar~larma bugün de Ganiyan: 110. 
hipodromda devam edilmi§ ve ko. IBCl§inci yan§: 1 - Tarzan, 2 -
~ular1 ~g1daki atlar kazanam~ K~ru~. 3 - Tarhan. Ganyan 235, 
tir: peaseler: 115, 125, 140. 

iBirinK:i y~: l - Seklban, 2 - 2 nici ve 3 üm::ü ya:r1§1ar arasm 
Gill, 3 - Sevinç. Ga'IllYan: 285. daki çifltede Ali§ah • Boraya bile 

Îkinci yan§: 1 - A~, 2 - alanlar -bir iliraya mukalbil 17,lt 
Karaibiber, 3 - Yavuz. Ganyan: kuru§ aldilar. 

335, plâs{;-lcr: 140. 125, 265. ==========-=== 
Üçüntü yar~: 1 - Bora, 2 Cey. 

lân Tek, 3 - Tuna. Gaeyan: 335, 
plâseler 1135, 140, 255. 
, IDfüdün.cü yar~: 1 - Yatagan, 

TS'Ereq1eyq 
•;reJ2ya.r. uos• :Ja.t\ t~tPI1Sl?S: 

·ur~nq11.rex l<>pAa;) :~pQpfaJl'J 
111..\p§aN ·.r. a z z l ·a :1qrqi:s 

Vela: Müvcllhit. Vahit Eruver. la~as1m BeYkm ±le Taksim ta.-
N,._,., t L•bf · k1mlan yapmJ.§lardir. =ue , u i, i;>ükrü • $eref Hü. 
seyin, Muht~m, Pikret, Mustafa. Hakem Halidin idaresindeki O• 

Oyun süratle ba§Iadi. ilk dakika. yunun ilk anlan mütcvazin ge. 
larda iki taraf ta kaI§ihkh hücum. çerke.i1 Beykozlular hâkimiyeti ele 
larla biiibirini deniyorlardi. Fakat alarak rakiplerini Slk~trrmaga ve 
B~ikta~tlar ya1Va§ yav~ taplu oy. bu ara.da bir gol yapmaga muvaf.. 
n~maga b~ilar ''e 7 inci daki. ia:k olara:k bi:rinci devreyi 1 - 0 bJ· 
kada Sabrinin güzel bi.r pasmdan tiridler. 
Îbra'him tak1mmm birinci golünü • Ïkinci devretle yine Bcykozu.n 
ya;oti. hâkimiyeti ile devam ett.i vc ~a· 

Bu say1 Vdaya fena tesir etti. hap takumnm ikinci golünü de 
Bu sirada kendilerini taplamaga ya.ph. Maç ta bu suretle 2 - 0 BeY· 
i.mkân bulam1yan Vefahlara Sab. kozun galebesile bit1i. 

ri iknc golüde ç1kard1. Bundan lkincÎ kÜme mar Jar! 
sonra devrcnn n'lhaydine kadar ~ 

netice degkmedi ve birinci deiv1e 
2 • 0 B~ikta§m lehinc bitti. 

Îkinci kümc :naçJarma don , a• 
baib $eref stadmda <ievam ed!l· 
mi§tir. Ç1k s1ki geçen bu k4rs ilaï
malar neticesinde Kurtulu§ Eyübii 
3 • 1. Dogu • Halici 2 • J ma.glûP 
ctmi§lerdir. 

Îkinci devreye Beç:.J<:ta~hlar sü-
1 a tie .ba§ladi.lar. Du Mirat yava!? 
yavas Vdaya intikoal ()Lti Ve bu 
esnada Muhtl!<§em bir serbest vu. 

. iLE SABAH, ôGLE VE AKS,AM 
Ber ,emekiell 1ema lfinde tlç vfa IHDtuanwl 

dielerinizi fuçalaJUUL 

MiLLi PiYANGO 
Cümhuriyet Bayram1 Fevkalâde 

çekilif program1 

M ~ lli ~~~~~~~ 
Miktari 

ikramiye lkramiye 
Adedi Li.ra 

1 
1 
2 
G 

20 
40 
80 

400 
4000 
30000 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

Yekûn 

50.000 
20.000 
20.tJ(lO 
30.0tlO 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
160.000 

s: . :~, '. " 

Bi Ri NCi TES Ri N 1941~;\,,, 
CUMHURiYET BAYRAMINDA 


