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Tazyik kar~ısında 
Kafkasyadan 
petrol sevkiyatı 

durduruldu 

StaUno geri alındı. 20 
günlük Alman zagiatı 

300 bin ölü o• garalı 
Harko/ta daganıgora• 

MOSKOV A 26 (AA. 

Sovyet ~ece ynnsı tebliği: 

1 20 ilktcşriıı günii, Jııtalarımız, 

Tehlike dakikası l\:ozhai,.k, Malo~arosla_v~tz. T~-
(.:ttnrog ve Makeıcvka ıstıkaınctın 

g a k la ş t ı " 1 de dü~ma.1la çarpışmışlardır. 
Tokyo, 26 (A.A.) - hıdofaıı Ne. 24 ilkteşrinde, henüz tam 0 1-

zaıetı umumi karargahı kurmay ba,. mıyan rakaınlaıa göre. 35 Alman 
kauı Geııeıal Kav.abe, lıu nkşıl'nı rad layyare,oı tahrip edilmiştir. On 
yo ile ııc~rcclilcn heyanatındıt .Tapon altı tayyare kaybettik. Kati ra
ı~illetine hitııhcıı, son ıruıılc:nlc hii. kanılara göre, 2 3 ilkte~rin günii, 
tun JapQn)•ada yapılım lıuva ukınla. C\'velce bildirildiği gibi on deoğil, 
rı tali~ıleriıı~.n h~sit hireı tecrubo 3 2 Alman tayyare1'İ tahrip ed>l
olnıadıgınl sııylernı, ve Jıav~ taarnııı ııı :ş ıir. Kati rakamlara göre, 24 
ltlrıııdıııı hııh;l.'tlerck: cTl'lılıke d11kl_ ilkteşrİ'n gunü Moskova civarında 
ka~ını_n . yakla~ml'J> olriuf:uııu ilavQ evvelce bi!diıildiği gibi t 7 değil, 
ey cn'IŞtll'. · ( Devamı aayfa 3, ıütun 3 de) 

Pazartesi 2 7 Birincit8fria 1941 r . 
Ge~ik çajı, bahar mev•imi 

gibidi1. Ekil•celc, biçil•cek her 

J•!Iİ bu •e11simde gopmak ıe· 
,.ktir. W alter Raieigb 

Telefoa : 2 8 5 Z O 
Tel&. Tasviriefkir, İstanbul 

(Şerhi 2 .-~) 

1 
Hareka 
sür'atle 
inkişaf · 

ediyor 
Harkof ve Katinin 
mıntakalarında 
düşman ric'at 

halinde 
Alman askerleri yannuJda olan Soıvyet tdıri ne girerken 1 Kremlin üzttrine 

-----r ' i 
Amerikada 1 ~oskova ı 1 sulh lehinde komutan 1 
bir hareket 

I n/iratçı bir siimr• 
Roo••t1eltten •11111 içi" 

eihanşumııl bir teşebbüste 
6ılun'"a•ını iıt11di / -

Vicby, 26 (A.A.) _ Ha\"lltı ajan. 
si 11111 l3cst-0h'daıı l.abeı· alc.lıgıııa glı. 

re, Rirleşik Aıııerikaııın Polonya ve 
Belçikadaki t1-abık elçisi ,John Oudahy 1 
c Hcrşeyden evvl'I Amcııka> 1ııi mli 
infirad taraftan cemiyetııı himayesi 
altında bir nutulı: aiiylcmı~ ve kon. 

(Deva.mı •ahi/• 8, •ıltıt11 5 de) 

Yaklaşan tehlikeyi 
halka ilan etti 

"Mo~lcof1a solc.ak/a,, 
tliJşmanla muharebeler• 

slllrne olabilir,, 
hazırlanınız 

MCSKO\' A, 26 (A. ) 
.Moskova Koıııut.aııı bug(lıı 1'111v 

da gaır.ew11tnde çıkan bır mı.kale. 

ıı1nde şoyle denıeltt.edıı·: 

d>uşııuın \atanın ınerkt.'7.lne 

1 talyanı_n 

gemi zayiatı 
çok ağırmış 
Egliıl agında / t alga 
limanlarından .lıar•ket 
•den ge,,.ilerin güzd• 

otuzıı hat1'ıl111ıı 

1 bombalar atıldı, 12 günd• 
1 801 Sovget tag!/aresi 

t•hrip edildi 

BERLİN 26 (A.A.) 
Alınan ordulurı Başkumcndan 

lığırıın telıliğı: 
Doneç ha,·ı..ısının İ,ı..ıline rlt"

vnm edilmektedir. Doğu Cl"pheo
t:in:.n başk.:ı krsiınlcı indeki httrl"
kii.lda devam etmiştir. 

Alman havn ku,•vetlermc m•n 
sup kuv'l.·ctlı teşkili er. Doneç ıle 
Don arıısıııdıaki. Mo<ı.,, ,•a mul ,,. 

LONDRA, 26 (A.A.) rebe sahnesinde ve \~oıoşilofun 

R t J
• b- .. kd 

1
· doğusunda bulunan düsrnan kı.s 

PU er a ansının gar ı "' · cnız n . . -lan ıle müsuıhkem mevzılQnne ve 
gıltz fllosu nezdındekı husus'i nıulıa. lı: · ı 'dd tl" h'' -, d b ol arına şı e ı ucum .u a u-

l bJn ~·azı~oı: lunmu~larc1ır. • 
1 Cuıııa gunO kend ııile \'aııtığıııı ı.·, 1 ( Devamı Hyfa 3, sUtun 5 de) 

mulnlcnt csnıı,:;ında Akdeniz fııo~ • 

Türk imar kudretinin parlak misali . . ............................ .. 
yaklaşıyor. Hı.zır bulunmak Ui
~ııııdır. Moı<kovn sok klın·ı düş

manla muharebelere sahne o!abı
lir. Buııutı tçln her sokak şimdi
den n keıi bir mwnz:ıra alınalı. 

Her ev, hır kale, her ntandnş b1r 
askPr kaime gırmelidıı. l'ılo kova 
cıvarındakı ıstihkimhu· her gıın 
daha kU\\tıth bir vuzı~ete gC'Jmek 

'Başkumandanı Amırnl Cunnınglıanı 
İngılız denizaltı gemılerıle İngilız 
hava kuvvetlerinin eylül ayı zarfın. 
da ltalynn llmanlı;.rından çıkan l\lih. 
wı ~r·mılerincll'ıı ~ uzde otuzunu mü. 

1 

teca\'IZ bir kısmının tratırıldığı ka
nantıııde bulunduklıınnı ı;o}·lcdi. 

Is enderun limanı: Scwyct hava laalhett arUııııkUı, 
kan hlç biı eııı 111n görülmo. 
'lllŞ b r ş kılde akmaktadır. Gc.. 
ııel'al ha1kı dü,mıın tarafından 

l\Ioııkrıvo)~a gonderilnılş olan ca. 
.uRlardnn ııaktnnııya çaj!:ırmakt-11, 

bu cı.:ıuRIRrdnn birçoğunun Kızıl 

oı du ünifonııasını tn~ıdığıııa ışa 

ret etmektrdlr. 

Amerikada 
• 

yenı grev 

hazırlıkları 

VJCRY, 2ti (A.A ) 

C'urınfo h l u zlw llihe etti· 

ttalynn tfc nıt gemtJorınln bu 

fe\ kalidr z ,.,, tıı uğradıktan ııonra 
1 

1 
h li drnızl' af· lın'I\ ı naıııl göze aldık. 

hırını anlam )rırum. Fııkat tahmin 

ediyorum ki Almanlar tarafından 

lr.bıır rdıli~orlar.> 

Anıtrııl, tnmırlnf' ve dE>ni?.c indl 

rllml'ııınıı vııkıt tıulunRhl!cn İtalyan 
don11nmııııına mı-nc:up j!emllerin hıılrn 

ıflh t, beş v.ırhlıılan S 11u~luk toplınla 

m!i !'hlırz ll\I lıPlkı ıfe dört kruv11. 

1.1\rclen. 11tnmt fi puoduk toplarla mu. 

<'Phhez 14 krı" a~l\rıfen ılmret hulun. l ılıı~urıu t11hınln etını ktedır. 

ş~vk t Fuat 
Keçeci 

................................................ ............... .. ....... ... ······ ............... . 

Amcc'lka Devlet Reisi Rooseveh 

Roosevelt 
ve Churchi 1 

Alman tenkil hareketlerini 
takhbih ettiler 

G~lat~saray F enerbahçeyi 
dün 2 - 1 mağlôp etti 

• • • 
Yapılan dlğ11r maç/a,da 

Beıiptaş Ve/a.qı 4 • 7, 
Beglcos T •kiıimi 2 • o, 
lsta!'bul.por Altıntuğu f 
J • 2, Sü l11gmanig] 

Begollu$poru J - O 
g•nmiılertlir 

• • • 



Sdtfe: 2 

YapbJlımız 
vUcude 

tot Yazan: KANDEMiR ········ ............................... . 
b r içtimada gizli teşkilat 
geUrmlye karar verdik il 

1 c~~411 nrıRALAR ııo 

1918 de Moskova 
- Den ,.k kt bu gıbt t>mirler Yl!l'-

D k içi n part:ye yazdırdınız!. 
Cı:vabmı Terdrm. 
Ct:>p 

sunda mfillkcr ve taeviı> edildikten 
sonra, Komun~t Pıırtlsi umum mer. 
kez n yn~b. O aırada buna ben.. 
zer başka teklifi r de ileri aürülmOı. 
tü Fakat (Lenin) in mO cırJeke mc 
selesıne d ır b:ızırlamış oldu ro bir 
proje ctr fındn cereyan eden hara
retli bir münakaşa, bhe bfitfin haki. 
k:ıtJ •rl!tmış oldufru lçın, oskovayı 

terked"p kendimize bambnıkn ve yep. 
) m bır yol m mcclıuriy tinde 
kaldıfımm anlam~k. 

Zrra ben H nrkoftnn d nilp geldik. 
ten 1ıa Lenin ~rti tckrnr yanına 

k. Ü CÜ Ento-na~onn. 
d i için bizzat ha-
d ı rr. •~ SL cere,:1n ~rn zırlam ş oldu u (m llıvet ve mfis-
u: 'l.k nlmmixı hıkiye ettim. P. tl'.'mlrb m ~·nr d:ı r ll"&ler) ı v r. 
ti ,,. falb Jmıoktu old~~muz.a) mlş ve 12 madd d n ibaret olan bu 
lı kır.etwk. tczl,.r bakin da hfr di ece ım varsa 

\ akıi vrua ve S ııHr.'m yazıp ke:ndı me bfldırmemı f temieti. 
ırtbı (kliellk ış\('rı b ralup Ru Y mık Ark dnşlarln top anarak m leyi u. 
, :ı.r<ında bitytik ıneeleiule uğraş. 2un IJ%adıyn m zaktt ctUk. Bu mfis.. 
ıııak) iu.ct.1 nefsizn1, gururumu okşı. veddeler üzennde birçok ta hlhlcr 

ı:ak mahiyt!t.te bir tcl\:lifu. Hatta o yaptlk, ayrıca bırkaç madde de iliı;e 
ı:Wılerde t o ... :ıya ~roış olan Cc. rıtrrrk r.ı ı ln'e ııııfo cttik. Ben ta hL 
mal Pac~. bana aynı tav!!iycde hu. hat n tad.1Attan başkn bu tezlerdek1 
Jun01uatu. ( kuı;:uk burJuva) tabirinin daha va. 

R •krrdlstnn müın •ill ğtnde Ce.. ub bir şckıldc tarif ve tii)·ıninl, mu~ 
mal Pqa eett.fiııe •e,rilen d~afet.t.e temlckcl rde kapitalizm kaldınldık. 
\,en ortaya bir meııcl atmış; BakUrla tan nı (bikı ıUct proletneya. 
y.;un bit' r.amnnda tıtıtün ~rk mem. ının rehberllfi'i de\·aın edeeektir) di. 
!eket'lerlnin murahha larmdan mti.

1 
yen tbarenln tadilini vesaireyi isti. 

nkkeıı bir Şark JCApgresi akdi lüzu ~n ayn bir ;proje d yazıp k!!ndis1-
munu ileri ııtirmftıtüm. Bu teklifim ne yollamıotlm. Aı·ndan gllnler geçti. 
J>arli me:rkezinin mllsttitnan büro. ( Devam1 11cır) 

Türk imar kıdretiaia parlak mis!!! 

lskenderun limanı 
(8lrlnci ıahifeüıt MNM) lir. Ona bu canlılığı veren şüphe 

T rab m ve Beyrut limanlan yok ki, linuındL O halde cidip 
Lübcıan ~e Suriye içlerine demh limanı görmeliydim. 
yoUarile bağlı olduklan halde, Şimdi gelmiz de birlikte, hem 
L.kenderunu, demiryolu Türkiye- de süslü kelimelere, tnavirlere ö
y bnğlamıs bulunuyor, fakat r~nerek değıl, yalnız maddeyle. 
r.ümrük kayıtt11rı bulunmıyan bu rakamlarla aydı{llanarak limanı 
limnndan iııtifademizi imkansız gezelim: 
kılıyordu. Bu vaziyette hinter- Şu, yanyana dizilmiş koskoca 
lcındım ka\•betmiş olan lskende· beton yapılar 15 bin ton mal alan 
run kurtu!u., gunlerirü bekl·yerelr 8 büyük nnhardır. Fakat bu da 
yıldan yıla ö'üyordu. kafi görülmcdıği için nbar saha-

Son defa, anavatana ilhabn- .;ı alabıldi- ıne genişlemektedir. 
dan dört 11y CV"'l.'C' ueçriğım za- Kaışıda vasi arazide liman me
man, orada • iz.lıkcn bunalmış' ınurlan i-çın yeni evler yapılıyor. 
bırkaç memurla, uyukJıyan ibcş Me'\:CUt re\'İr tev i e<i1liyor. 
on l.:ayıkçıdan başka kimsecıkler Solda mukemmcl bir hf iye 
örememiştir. Limanın bu öl· gıupu var. Yangma karş.ı hiçbir 

cünlu· ü ~hre de cansızlık, i iz_ emniyet terlihatı olmıyan liman 
lik. ~izlık vermi~. dn, lsınabul itfaiyesinden seçile-

••• rek getirı1en bu grup artık bu 
t k~nderunu bir de bu defo. esaslı noksnnı tnmnmile tdafi et· 

},ir hafta evvel gördüm. Evvela mi~tir. 
çarp p zardalc.i hareket, sonra Elimize geçtiği zaman deniz 
Qlellerin hıncahınç dolu oluşu gö- vasıtası nanuna bir fey bulunmı· 
zu ne çarptı. yan limanda ~imdi -motörlü, mo-

Görülüyordu ki, yurdun bu lorsüz- 54 pnrça denız vasıtası 
~üzel koşcsı artık kendıoe gelmış I vardır. 

Eskiden kalmı olan 7 tonluk 

Balnşlor .................... 1 
vinçlerın yanında L:eodi elimzile 
kurmuş olciuğumuz 25 tonluk 
vınç yü.ı-seli,·or. 

t Bıraz açıkta ise, yirmi, yirmi 
beşer tonluk mesel5 mu u.am lo· 

1 koınot:fler gibi en ağır ve büyük 
P~yanti SAFA rşyayı vapurdan lıp şata çıkara· 

Sövmiye 
cfoyemıyor!arl 

............................ cok kudrette. çok kuvvctlı vinç 
(Dftinri ıahifeden c!eı·am) tertibatını haız koca ve yeni bır 

sil ediyoı: Bu piyes, geçen ıe- ! araba vapuru bekliyor. 
ne Şehü- Tıyatrosu tarafm&ırh Ayrıca rıhtıma aon istem elek 
ııeçilerds ve beğenilerek reper- trik); vin~ler kurulmu tur. 
tuvara a1mm~, ÖÇ hafta fasıla· Bır yandoıı da geniş demiryo
ıız oyn rn lı. Resmi bir mü· lu -hem de ç.ft hat olarak- ikınci 
e&SeSenİn mennuası, beğenilip mendireğin ucuna kadnr uzatıl-
oynanan de"il, batta beğenil- mı ır. St)n zamanlara kadar 

nımyan eserleri tez- ı kupkuru bi: mendirek olan~ u
nereden alıyor? zun tnş dilin üst6nde imdi vızır 

M b adaleti: Dünyemn vızır trenl'"r işlemektedır. 
lıer ycrmde olduğu gibi bir Be- insan kuvveti yerine makine 
lrdiye tiyatrosunun bir heyet ktıvvt>tini ikame etmek gaycai gÜ· 
tnafındıın idare edilmesini is- clulr:liiğü idn duba üstündeki tm
h mek, mutlaka o heyette vazi· bih vinçe, bir de karadnki trak· 
(c 11lm k emelini mi if'!a eder? törlü vinç ılfıve edilmi~. ayrıca 

Nükte sefaleti: İkide bir eı- ~şyayı nnkıl ve ishf etmek için de 
pri lutlığı çckenl rin beni tehzil yenı bir is•:f makinesi kurulmak
iciıı dillerine doladıkluı Cingöz tadır. 
Recai tckerleınesil a !atılmak Dır metre genişliğindeki liman 
iıtenen dir? Hiçbir edebi hattı -mcndırekleri takviye için
idd 'anm m h Ü olmıyrın bu mutt>madıyen işliyerek uzak yer
kitaplar, f>Boat f amuna. !erden taş şıyıp durmaktadır. 
hcrhald~ Şehir Tiy trosunun B ı aycde mcndırekler l,iıyük fn
vaktile oynadığı uOç Saab v.s. tınt.Llara, muazzam dalgalara mu
gibi iğreQ~ fehvet cümbütlerin· kavemet e::l,.bılecck bir hale geti-
dcn daha k de ir. rjlmiştir. 

Üslup ve eda sefaleti: cTürk Eskiden pek zayıf ol n elektrik 
TiyatrosU> gibi üstünde büyük teair.atı adam kıllı takviye ed lc
bir milletin ve büyük bir aana· rek tekmil anb rlar, yollar, mey· 
tın a.dı 'bul n resmi bir mec- dnnlnr, rk ve garp mendirekleri 
muada «rejisör kovulmalı. ye• rnükememlen tenvir eclilmiştir ki 
rine fiilin heyet, az.alıklanna da bu sayede hem gece emniyetini 
f an adamlar gelmeli, Şelupir tesis, hem de her ağırlığa şiimrl 
eibı kötü muhanirlerin (Ham· olmak üzere gece gÜndüz yi.ikle
let) gibi berbat eserleri yerine me ve bo 1 una i !erinin fasıla· 
filia r oynanmalı;ı, tarzm- MZ devaım temin edilmittir. 
Cla en adi cinsten bir polemik lskenderun limanında, o ölgün 
eai11 nasd kullamlır? devrinde eszıacn Jüzum olmadı-

Dirkaç tır içine sıkitan bu ğından atölye, kalafat yeri gibi 
~ kollekaiyonu evvelki id- teaısat yoktu. Bunlar da bütün 
C!Wanmw tekzı'be değil, teyl• teferruatile yeniden tesis edilmiş-
Ü kopn, tiyar11z ve fUUl'MIZ tir ki, bu sayede bütün vesait 
(alı;at canlı bir ~etten baf• muayyen müddetler iç.inde, icap 
b ~7 ettıği tckilde elden geçirilmekte. 

!.4 MtılJUI 1918 de Pctuaburg etımfi oerlffne Sıdta.n. llq ft4t1H114 1ı cdlytı rıdı olo.n 1..-ıırm-ettar hııl ıı 
teırümindmı a01ırcı alman resim. llalı le ~ııdekl kur'anı kerim Enver PafQ taro.fmdan lıediye cdılm:if olup 
Çenıfİı" Hafız tarafından Hicri 131 scnııBinM vazılm~tır. 

Rahle · acığut,daki K - Baf'miif Alim Ca•ı, a.rkadcı GlJtıeral AbdUltiJ:iz, soburdtı Moııl.-ova camii 
imanrı, onun 'J14lU1•dald qraftau. llakıut l'e/a, Generalin saDı'lldcı Hüô.Ua1ımer. munrltk48ı }' f Akcora, o
aım om&ndt'/.?i de Jloskova sr./1.ri Galıp Kemalidir. z ntı Şahane na ına, Pet.ersburg. - •er olmakla. bal'lcin ıuırnınğı olmadan 

dakı cııınil şerife rcrşedilmck o. Galip Kemali Söylemezoglu boytc· hır hnrl!ket çıkaı:ıınıasınıı ım. 
zere Enver Paoa tarafından .He.rlin. kıın olmadığını ıddıa etmektedır. nu 
de bana nderil~ bulunan gayet . . 1 ldrlırı pek de 1.ıoş ıJeğlldir. Yalnız h!i 
lctymettar 120 metre terbıindekl ka- f bın klşi~ık bi~ c~~ant h~urunda cıı. ktinıet e.rkam arasında bir a;ı ılık 
lı~ ile kendi namına ihdn ettiği el. mRli teril hey~ idarcaı reisi, ea ık eıkmaııı m"6steb'ad olın.ııdığı A,Pbl 

"'· ... b• k .J kc. us Genm1Tiennd rı Abdüludz Dev. T • yazu;ı uyme..u ır u.- aru nm ve . . rotzky'nın bamba§ka hır yol tutma 
sadefll ralık!yl mahalllne teslim et- lctşın 1!e rilfckaııına tevdi edll.dlftın_ı, & mfimktinsüz olmadığı da kuvveti~ 
mtk tizere Kazan müftfisü .Alim Can gerek ısmsyonda, erek ca~ı tcılf / •dıhn edılmclct<'dlr llatta, yenf bır 
Efendi ile °Y'usuf Akçora ve Nuri Be- ve gerekse ondan ııonra birbinni t.ıı. ordu te kil ederek ıtWr d ı ., ı 

klp eden '&iyafctlerde, tl edıl ı ş • 8 ev ewer • 
)i biriik.te alarak yısın 22 nci canlı sözlerd Rmya mali.la. nin yanında teknır harbe glnn k file 
per~enıbe akıaını Moskovadan hare. hakk ~ Ud . hi r1n buluııduğumı bana temin eden 
ket ettim. Ferdası cuma snbnhı Pe- rıııın nn a eıı ssı. ler •ardır. Askerlik kımmdan ~ 

yaun pek samimi tersburga muvasalaumızda garıla fi.krtn ameli bir !aydll.sı OlabtlcceğL 
llusynda m kfilı muhtelıf mu liıman olduğunu, heqlycleri bü.} uk bır hür. rıl ta ıa etmıyonım. ftüif d~ct.. 
mllletleı1 mil~ flleri'nden mürck. met ve ta'kdir ile ziyarete koşan hııl. teri, de ıılynsi bir m •af.fakı et 
kep ~ alb )'{iz k~d a "ı olmı- kın, ilk defa olanık Ru dakl mOs- kaıanmış olurlar ve Bret..Llto•ık 
yan bh cemi pfir tarafmd n istik.. lümnnlann böyle bir it1fete mıızlıar mu:ıhedesini yeni ~tan :rapmal.: L 

edilmelerinden müteha"sn neşe ilo bal olunduk. Kallçeyi imam efendiye cap eder, o kadar. Onun içm, Kaf. 
teslim ed rek d ruca camli eenfe ~ü r ve minnetlerlne nihayet olmıı. kn • da vulyet.in istikrar geyda et.. 
gönderdıın. Ve cuma nanıaz.ını cema. dığını, başta mc.rlmm Buhara Emirf mesindc yeni htikümrtın sııflar.ılaı,. 
a~ eda et ek v emanet.len de me- Seyid Abdülhnd Rnn otttuku hıılde l'!laınnda bilyük menfaat.tnıız vardır.> 

1 eri · l __ ı.. ..,__ P.usya ve Asya müslftmanlannın pek rasim e Y erme vazey eıın:a ..-.~ cEIY"m hftlnirncti en dynde fşgal 
nan.az Va•·••nd- a• ~·ı ru- f-... -m. kfılllyetli ianesile meydana gelen bu 11 fk" '"" "'' • ~· '"' .,....... ey yen, ve <' nrı umumıye nazarın. 
la birllkt ca i terlfe gittik. Şark cam1i şerifin ikmali nevnlmıı fcın b(ş da da düş6rnıl.}e. hatta istinat cdH-
tarzı nıimarlslnde yapılmıı kubbesi, bin lıra g6nd rıl nin büytilt teıdr kte b lund ~ kütlenin kendi aley 
H . ----•- -•---ı..h ·.;, • ·r yapacağını> arseUım. mi. =uıu, yuaa:"" cıu :r.art ve hıııe donebılmesınc C!D bü)'Ok aıµil o. 
fakat dış ka111 le etrafmdald duvar. * f:ıhılc('el keyflyet. kıtlık ve ncl•lı 
ları natamam bir bina tdl. Kaliteli TOrkiycden firar cdf'ı C>k l\fo kova. 1neııcl "'<lır Ellndekf mfüıellfıh ku•. 
beiti.in Ci!mnn~ tekbirler nlnrak min. ~·n ıtdmış bulunan, !lahık c1fham> ... ııtc dav naıak Bo!l!.e"Vllr b klim ti 

ı. til G ı g.ıııete~ mulıarrlrlerinden il' •afa berrn online :fer er. ar pUr, b ıv k şebırlerdelri eervet n n fm 
güya ki, ölçü ile Aipari~ edilnu~ glbl, Supbı lsnıınde bınsı, buradn cYenl eahıplerınf lilıtıma kııdıır u.mı-şt1r 

nd k ı--~' r>unya> adlı bir gazete çıbrmıya VfJ 
ikı direk arası a ·ı .._.u lam•- Ancak koca Rusya lçerıııJndf! bir de 
men kapattı. Tarafımdnn ve tnıam Osman lı hilkümettle devletin idaresi. koy Zeni?ll\~İ Tantır, kt, bunlnnn 
efendi tarafından zemin v 'zanuına nl ellerinde tutan rlcnl hakkında Jll!k aynı sırra dııçnr olnbllm~ı o den:ıco 
muvafık ve kalbleri manevt bir bu- 1 garazkanınc neşrl~·ata . bnşlaınıştı. kolay değildır. ( (Jakikaten Bollevfk 
r.ur tıe dolduran 6'>zler teati edildık. Brest Lltovsk ah1dn m 1 mocıbhı e, hükumeti bunlarl!l yıllarca knnlı bır 
ten aonra, cuma nmaz.ı kılın ış, ve tarafeyn memleketinde birbiri n a. ıurette ula'ra mııtJr). 6te ıimdi hü 
çıkaı ken renınatle birlikte bir de fcı. lcyhinde propaganda yapılması m m kümet. köyler halkım, çıfttOcrl, bun. 
t-~n almmı.,..•r. A....ı..-.ı. c~lda d" nu olduğundan, hfilrUmet nezdlnd" 1 I hl I . k ""f;•-'-' ~ nı.a<ıa ~ .... ar n ey ne çev rmıye ve z.engın oy 
ran Oniformalı uıt. Bahriye mira ay. yaptığım mii lr ~cbbtiaat üz rın(', 16y0 fakir köylüye çiğnetmJye ~ıll~ 
\arından •e Kazan mü lümanları11. bu gazeteyi muvakkaten tat.il ettir maktadır. Lenm bu nükteyi, ıon u. 
dan olup, ı.ımdı haft.alıırdnııberi Al. mıı, ve vatanın hakiki men!natleı·tnl mantarda söylediği mDU-addit nutuk 
manları uğraştırıın Cron">tadt ada. unutan bu bcdb:ıhtt bu ~bı nC"Srı~·at hırda açıktan açığa beyan. ve hunu 
sındaki tstıhkimlann planını yapan tan vug 1 için. lmıd ınm Pa. bundan bö~le hükümetin bır meslei'J 

tt rlate mektep nrk daşı nlnn lkınrı bl il"- _._, ld ~ ..n..ı Ç • zn ır. . • • • O "kr{j B I Ali C\.UU$ o Uı;u ıı;u•. ıçenn 
Moııkovaya avdetimde Haıbh•e Na kitlbımız Baban zad .,,u ey r. e bcndenize teyit eylemi4. ve ~~. 

•·• t ı ınta!Ile veu""tı ldztmede bulunma• zırı Enver P ile Hnr0<;.ı)'e ar.ırı J- • faatperest köylü e~rafı> bel olan 
Ahmet Neı1lmı Beve: cTarnfı e,rcfi tum. ıahırevı ıpeldillsyon rruık dıl• gız. 
Hazreti Pndişalılden Petcr hurg ca. Bo, Suphf, 111111 mficahPdentn ba. ll~rek etkin umamiyeyl cbtik~t. 
mil şerlfıne lhda bııytırulmuş oluı> eında bırhç benmııııile Trıı!mma memlekP.ti aı;lıktan alduriiyor> san ı 
Berllnde tesllm etmiş olduğum hah gececck BolşE!"llc p!'OJ)1!g:rndaııı yap. na düfijrcrek idlil ve hem de halkı 
ile kur'anı l<erim "' rahlevl n!ııkab mıya kalkıştlğındnn, ml<?!!ı 0 ım tnnıri 1htivacatını beş en kat fu. . 
fıciuın<'mde bütiin d:ıhlli Rusya ınils.. man yakalannrnk. bir mot~ ile Ruıı . lnsına almıya icbar etmek ıuretile, 
IQmanları mOftfisll ve umuru dıniye yaya iade edilml 1 r ve akıbetleri "on derece zrar ediyorlar Bunlara 
şefi Alım Can Efı>ndi, Yu•uf Akçora meçhul kalm"ISbr. karşı en ntır cewan tatbık edece. 
ve Nuri Beyler bulundu~u halde. ev. O uman ıııııt 1 ler Hnlk 1\ollıi lrin demi Ur. 
velisi gOn Pelt'rsburg ramlı şerifi. -eri bulunan tln'e Kazan Tilrk- cŞimdlve kadar valnız 10!kovadı 
ne ıhda mCT1\ imi: Kınmlı. Kııfk.s11- lcrinın utradııi'J tazyıkat h:ıkkmdakl 2l;OO ti m0tecav1z e~h~ n ukabıl ıh 
yalı Lıtvanynlı. D ğntar.lı, UkraJ- v'ki müncaaUm l!zı rıne bınat Kn. tıllilcilık t.Ohmetile tevkl1 e<lllmiş ve 
na, .Lehistnn. TO kı Uın ve Azcrbay. ı.anıı mtmlş ve .tabkıkatının nPtire kırkı m5tecaviz zabit kurıun:ı d ztl 
can Tilrklerlnden mille kkll bh kaç sini ııefnrete ı?elerek bnna anlatmıştı mi tir Au Giddet ka~smda lhtılil 

Lenin~adılan döndukt n b 1 kaç bastırılmış l?İbı gözOküyorsn da heT 

l?iln ııonra da, Çıçerın lnrafından yeni tn:r.yikm o nı'>bette klıvveut bir 
O"mnnlı ordulannın lnv rnvt Rnf. ınffliH· hnreketl hasıl evlemC111 tabii 
ka..cıvaya dağı u ileı llemekte olduk in. olmakla hOkümetin va:r.ıyeti herhnlde 
rını ve bu halin önftne 1?eçllmt'ıı1nf pek mtiekfildür. 

tamir edilcbilmektedır. 
Hulttsası udur ki: bir zaman· 

lıu ·hem d dun denecek kadar 
\.akın bir günde- iş ızlikten uvuk 
lavan lskcnderun limanı. nıhayet 
mukadder olan canlı. hareketli ve 
verimli hnyatma ka~uşmuştur. 

Buglin yüzlerce j çinin gece 
gilndüz bilafımla çalıştığı bu li
manda .bugünün rtlann göre
""n mükemnıel şekilde boşaltm:ı 
ve ytikletm~ i~leri başarılırken. 
hir taraftnn cin günden güne ar· 
tan ''C daha da çok artacnk olan 
t;ılımil ve tahliye hacminin vüsatı 
hesap edi\erek en yeni fenni va· 
sıtalarla takv;yeııi, genişletilmesi, 
bir kelime ile her türlü aui tcc
haatı havi birinci·ııın1f, bir iL 
man haline getirjlmesi için dur
madan çalışılmaktadır. 

Beş altı sene evvel ( lskcnd~ 
rnn limanını yapacağız!) deyişi
mize dudak bükerek gülünuiycn
ler, yollan düşüp de bugün oraya 
uğramış olsalar, eminim dünkü 
itimadsızlıklanndan utanırlardı. 
Fnkat faaliyet ve g yretin seyrine 
bz.kılıraa, pek yakın brr istikbalde 
doğacak olnn yepyeni ve muaz_ 
za!n (İ kenderun limanı) karp· 
sında hep miz, yapıcılık kabiliye
timiz önünde gurur duymaktan 
kendin izi alamıyacn;nz. 

KANDEMİR 

istiyen bir nota nldım. Bunun bir ~Tnklibı hukÖmet meselesinde Anıt 
ıuretini Hariciye Neuıre•tne bıldir. rikalıların. şimdi Frnnaızl rdıın 1.1. 
dıkten SO?lra Cıe< rin'e dC' bır cevap yade çalışmakta ve bu umırda mll. 
yaınral< hareküttan mn!Omattnr 01• yoıılar !lnrfctıuckte oldukları mcvnılı 
mndıftımı, maamrıflh orduyu şahnnP. surette lı:ıber alınmıştır. Demek olu. 
n1n _ Brest t.ltovsk muahedesi nhki'ı. vor kl, tnksimi amal kaidPsine tcv11. 
mına dayanarak • ornlarda nııayi!l kan, Fransızlar bu va-..lfeyi yen1 
temin etmek ilıtivacile bu kilde bir dünya miittef klerlne tahmil etmiş. 
h:ırC'kettc bulunabtleceğ~ni d ilive fer Bund::ıki dı~cr mnk.oıat dn, Ame. 
eyledim. rık lıların bu yolda çalışmaları Rll!. 
,28 mayıırta kovada <hali ihnrp) ya hOkümctlnce istihbar edilm1yerek, 
flin edilmi• ve zabitanın (iç, efradın meydanın kendilerine bos bırak•ln<'a 
da b1r gfin zarfınd::ı mahalli Sovyet.. ğı Omıt ve ihUmnli olabilir. Mllsyll 
lcre m racaaü ilin olunmo tu. Run. Çıcertn ba müJr hnzava l•tlrnk eder 
d::ın i1d gün evv 1 de .M~kovanın llibl olll'~ herh l<fo hOkiimetln mO. 
Kazan arında bir ntilllk vuku bul. tevaklm bulundui!unu l!~ylemıştir.> 
muş ve ao u cephane, biri de ae.ker 14 Hıı:ıirnn 1918 - Hariciyeye tel. 
dolı:ı 300 vagon berhavıı edilmıeti. [!raf cC koslovakların e1lühlarındıın 

4 Haziran 1918 _: Burada bulun. tecrit edılmemesi hııkltmdald ttfllU 
duğumuz ild aydan berıdir hemen nota!lına. Bol evık hilkfimeti. esbabı 
her aqam, ııabaha karlJI ıabık Çarlık ı mucibeııinl tafsH eyi dlı-ı bir nota 
ordusu zabitnnınds.n (o tarihte Mos. ilr kat't ~ Cf'Ynbı veTmt~ttr. Fakat 
kovada 20 _ 30,000 raddesinde zabıt 1>11 1tn"'etler Samanı: P~m v 
va.rdı.) 100 • 150 hazan 200 - 300 U Kitchtim'f de ele geçtrerf!k~ Volgıı 
kurşuna dizilmektedir. Diın tehlrdc rırı ..-ı.,;rı öt~r1@ cephe almıNarıln:. 
blr ayaldauma hareketi oldu. T bii 1'7 Hazlnm 1918 - Harlr!vev<' tel 
derhal brurtırıldı. Bu mfinascbetlc I" 1\· "H ilôlmet ile Almıınlar nra
Hanciyeye 1JU tc-lgrafı çektim: sında hıı'Sıl olan ttllilf mudhinee ·o. 

c . Şımcl'vc luldar dlldnclcrle tc-v. vor~c;k•e bal TI Kan&.: :ı filosu 
k fat yapı Hü.umct ihtılnl Sivııstopola mıklr rM ek ~Mıları alı 
har k U" ba t r ıc ıro11.0kmektc. ve nacaktır. Filo hıp·b"n son"" katlar 
~alkın, dı e l}eU kendi ne tıı.ıaflar orada kalaca~ hltumın-ia bil11lk Rmı 

27 Biriaci ria .. 

«Türk tiyatro r 

tarihine bir ba .IS» 

• - • + J A • • 'ft_.ı~~- .• ~J·•~.,' 

.'SiYASi ·VAZIYET 
. . , .... - ·,· ~, ... :. ~ı-~--f°"'Sl 

Harp ve 
Ortaş 

Şehir Tiyatrosu ilk 
Türk tiyatro 

eserlerini tenzsil 
edecek 

.Şehir Tıyntro!u, öı.ümiizdeki 
cumartcsı gunü merhum Şın.ısının 
1859 da yazdığı \Şnir evlcnıncs•) 
adlı esenn~ tahsis cdıl rrı ş~ır. Av· 
ni gun Ali beyin (Geveze her· 
ber) 1 de oynanacaktır . 

Selim l\ıizhel Cerçek'in i1k 
Tiirk tıyatro•:.ı hakkındaki hı•a_ 
bcsae bdsh.y~ı:ak obn bu hnft..l· 
yı 1 fas n B drcdd nin ( 1 k .ıtı ce
nin), urrnın (Zamı::m· ık rı), 
Mehmet Rıf atın ( Corenck) isım_ 
lı piyeslerınden ııcçılmış bırt'.r pcr· 
d~oın oynilnması ınkip t'dccekt r. 

T emsillenıı uçüncu ~smı Mol
yer terrtiıııelcrıne ı.ıh ıs edilıııış_ 
ıır. Bu Kısı·n la Ahmet Vdık 
Paşanın (Mcrcıki) si. Tt•odor Kn· 
sap cfcndinın ( lşkıll. M<·mo) su, 
Ali beyın (A.> "r Hnm7e) si vnr· 
dır. 

Dördüncü kısım gene telif eser 
ı~ri ihtiva cdC('ektir. Bu devrcrle 
l:büzzıya T e"·fik b'"y merhumun 
(Eceli Kua). Ahmet M that 
,.fendınin (Eyvah) ve Recaı za· 
dl'! Mahmut Ekrem beyın de 
( •Jslat) ısımli eserleri temsil 
edılccektir 

Beşıncı devrede Abdülhak Ha
nı ıclm tSabrü sebat) ıkınci per
desı. Namık Ken1alın de. (Vntnn 
vahut Silıstirc) si oynanacaktır. 

(Tiirk tıvatro tarihine bir bn· 
k1ş) is mı "erilen lnı temaillerdc.n 
öncf' eeyrrcilere kıs;ı bir tarihi ve 
mevzuu cmtatılncaktır. 

rk 
Jmnnlann bütün •ğırlılclarile 
Mozkovanın üzerine yük~ 

lend kleri ve Sovyet kuvvetleri· 
nin ovcmm en ya!.nn k,.pısı 
scıyılan ~fojaiskı ve Malı Yarıs· 
lavd tuLuruınıayıp geri çel<lldilc
leri anfo\jthyor. D~ tarıı.f <1D 

Alma!) hava kuvvetleri birbirini 
akip eden dalgnlar barnde tim· 

diye kader Sovyet hüküı:netin'n 
ıiie.o ve <levairi bnluneJJ Krcn11in 
tmıyı iızel'İne hücum etmektedir~ 

ler. 
FıoJ~t h'llbin en tiddetli sabne

d Rostof tt:mlakası t~il etmek
lcd r. Azrıb. denizi savahilini ta· 
lc'p eden büyük Alman k1 vvetl~ri 
Kafka~yan;n kapısı olan bu tebri 
7or1P-m~k -:tdı .. lar. Sovyetlcr ge
n k Mo .. kovnda gerek Roııtofta 
vaziyet"n vahametini artık gizle
miye lüzum görmemektedirler. 

Sovyct!cr Bırliğinin müttd:ki 
olan İngib .. re ise Orta ve Y kın
~aı·kt.a nıülıim siyasi fıtaliyetlcrde 
bulunmaktadır. Dün İngiliz Ha
rici) .. Nazırı Eden tarafından hn
ber verild'.ği vedıÜe lrnn hüku. 
metine fngiltcre ve Rusya tarafın
dan teklif olunan misak imul:ın· 
mak üzeredir. 

Bv m' akm maddeleri malôm 
Otmamakla beraber &ramn timd' 
ki harpte İngı1tere ile Rusyaya 
her suretie y,udım ve kolaylık 
yapmayı taahhüt eylediğine fÜP· 
he edilemez. 

Diğer taraftan lngiliz- mandaııı 
alhndaki Manrayı Enliinün hü
l<lımet tefi Emir Abdullahın Bağ. 
dada ~h:lcrek Kral n~ibi Emir 
Abdullah ve yeni Irak bükinneti 
erkinile görü,cuği anlatılıyor. 

S Bu temas ve müzakerelerin mev
ar hoş /u. ğ an $ 0 Jl U :tUU muhtemel olarak İngilterenİJt ___ ....__iiiımı _____ himayesi altmda olarak Yakın· 

Bir adam 78 ,arktaki Suriye, Irak ı:e Filistin 
gibi memlckctlerin ~aziyetlerine •• h ve birbirlerine olaı> münasebetle-g u n a p s e rine yeni bir tek.il ve ıunt veril
mesidir. 

hk "" Jd Şarkta lneiltereniu en ziyade ma um o u i•imad ettiii aiy~t adamı Emir 

Dun aktam Aksaraydn oturan 
Osman adıncia biri son derece 
ııarhoş lıir vaziyette fUna buna 
takıhrken mahalle bekçısinin hak 
lı bir müdahalesine kıunış ve ü
~e-rine yürüyrıek dövmek iste
mi tir. 

Bu Cl!n da vaka mahalline ge· 
len bir polis memuruna da ayni 
şf'kilde hi.ıruın eden rhoş, ya
kalanarak adliyeye vcnlm' ~ 6 
ıncı sulh cezada 7 8 gün h psine 
karar verilmtt ve tevkif edilmiş-
lir. 
--------------------------~ UnakalAt Veklll 

'ehrlmlze geldi 
Münnkalat Vekilı Cevdet Ke

rim lnccdnyı dün sabah tehrimize 
gelmıştir. V ekıl birkaç gün şehri_ 
m:zde kalac. k ve Münakalat Vc.
kiılctine bağ]• müesseaflerde tet. 
kiklerde bulunacaktır. 

Bebek koyunda bir 
ceset bulundu 

Bebekte Hafimpa~ yalııı Ö• 
nünde hü vıyeti tesbit edilemiycn 
bir ceset bclunmuştur. 55 yq· 
!nur.da oldl:,ğu tahmin edilen ce· 
set tabihi adli Enver Karan tar • 
hndzn morga kaldınlmıf, müddei 
umumi Edip Ünal Erzen tarafın
d n <ia tahkikata ba.tlanm!fUr. 

Cinayet "eya lcaza olduğu bu 
tahkikat ııonı.-nda belli olacaktır. 

yayn inde ed ılccekUr.> 
20 Hıızıran 1918 - Hariciyeye tel 

graf: cEmin bir membadan haber 
aldığıma gore; Kafkasynda takip et.. 
tı •imh sıyasetl önlem k kaııdıle Al. 

Abdallahtu. Ham Or\Afarb ya
yıJmazdan evvel fngiltere burada 
kendisinin ve Rusyamn mevkiini 
emniyet altaıa almak iatiyor de
nıelttir. 

Çünkü İngiliz kabiaesi Yuna
n' :an ve Giriddeki muvaffak'
yeUizlikten sonra müttefiki Sov. 
yetler Birliğinin mukavemeti ba
riz bir avretle kmlmakta olma
sından dolayı birçok itirazlara 
nuı.ruz kalmıthr. Bu esnada ti· 
mali Fransa ve Belçike:!,.1\n Oiin
kerk limanı ü~n lngiliz or• 
duaunun ıilihlanru bırakarak de. 
nize nasıl çekildiğini izah eden 
ıabık Başkuml\ndan Lord Gortun 
fİ.mdi ne$redilen raponmda ifa 
edilen b~ok hatalar lngilte.re 
parl* nloswıdaki itirazları bir 
kat daha kuvvetlendinniftir. 

lngil~ kabinesi yeni ve ıayrl 
muntaZlr bir darbeye manız ka· 
!arak ..whalillerin itirazlan art
masına nw;ydan vermemek üsere 
Orta ve Yakouariıta lnciitereaia 
askeri~ aiyaıi mevkiiai nkit ve 
za11w1Dile sağlamla,tımu7a her 
,eyden aiyade ehaımıiyet Yel'• 

mektcdir. Bunun için de Ameri
\cadan :."ardtm olarak ~· 
olan · n .. immat tercihaa 
Y ııkmsarka .Wedilmektedir. 

. M arrem Feyzi TOGA Y 
•••• 1 •••••••• ' ••••••• ' •••••••• 1 ••••••••••••••••• 

Validebağı sanator .. 
yomu genişletiliyor 
Validebağı prevantoryom ve 
natoryomuna yeni biı pav) on 

i!ive ecllmf'k suretile genifletile· 
cektir. Bu pavyon m'Ulllimle.rin 
ha ta ailelerıne taha.ia edilecek-

manyıının müdah lesini temin etmek tir. 
için TcMritclli Berline gltmitUr. Kal Prevantoryomda 932 yılın. 
kas meııele inın halli sırasında kendı dan beri 601 öğretmenle 17 38 
hukuklarını• mulıaf:ıza ını temln l- okur paralı 334 öğretmenle 1236 
~ın Kafkne Ermaıflerinht de Beıli. talebe de parasız olarak teda-ri 
ne murıı.caat et.mio oldukları haber eJılnüttiı. 
alınmıştır. S=~~~~..;:;-:~~~=-=·· ::::;:;;.;:=:=::=::::;21 

Eı:cr mnhallıncle lcrayt faaliyet e. 
den milslümnn te..,ckküllcri Bakuyu 
ele g~ircbilirlerse Ermeni mukave. 
metinin kıni cağını; ve o 2amnn hO. 
kümctı scnlyenin tasavvur etti~i itı. 
fetkfırane mukıır.-erattan istifade et. 
mck üzere itilafa yamışacaklannı 11. 
mit ederim. 

20 Haziran 1918 - Harictyeyc tel 
t:raf: cÇekoslovaklar ıto kovaya 800 
verst. j1067 metre) mesafede kiin 
Kazloff lgısabnsını işgal etmişlerdir. 
Yarından itibaren fçerflere doğru 

trenler i lemiyeceklerdir. H reket eı 
mle bulunanlar 180 kilometreden ile. 
r1 g dememiflerdlr. Bırkaç ~n evvel 
de dostlcın tarnfından Yekatcrin. 
bourg'dan kaçırrlmfş bulunan Grıı.n. 
dOk Michcl (R~ tahtına vlirlıı 1liin 
edilmişti) Omslt oebrine varm1' el. 
mnkla; bunun üıerlne impantor llıı 
imparatoriçe ve kızlarının Bolşevik. 

!er tarafından katledllmit olacaklıı. 

rına e.üphe yoktur. Seferberlik ı;ehe
bile lo kovadaki amele arasında hoş 
ı otsuzluk baelamıttır •. Zabıta ile vu. 
ktıbulnn milaademelerde yedi &mele 
!ildf.ğilnd<:n ıntibim bazı :fabrikaların 

grev UAn etmeleri bdtlenmcldedir..> 
Galip Kema1i Söylemezoi)u 

İTİZAR .... cGölge> cdclıi roma. 
nımız, ynzımızın çokluğundan bugiln 
konamadı. Özllr dileriz. 

rrıt ... -MltUH•NOi-lunw .. ıJiui 

~ .. ~.~.~.~?..~~~~~111~~:~~"""' 
G•nçlik cofı, bahar 

mau•imi gibidir. Ekil. celt, 
biçilecek her ı•yi bu mc.v· 
aimd• yapmak g~rektir. 

WAL TER RALEf GH 
Gençlik çaf:ı öteden'>crı hayatın 

baharı diye anılır ki hem addi 
h m manevi bakundan dogruJur. 
Baharda tabıat, gençlık çaf:ını yıı 
şnr. Tabıat yeniden dirilir, ve 
her zerreden blı- hayat fıek..ıı·ıı·. 

lnsan ise gımçllk çağını bır .ke. 
ı e yaillr. O halde lnııan, gençlik 
çağını oyle kullanmalı ki Deride, 
bunun büt(fn verimlerini alnı.alı. 

Uzun ve bahtiyar hayatın u. 
n1eli gençlikte atılır •e insan Ylli
lnndıkça gençUğinde cktlkl u lıum 
!arın semeresini alır. 

Gençliği, c[tlenme ve oynama 
çatı sayanhtT fler:lde ellerini bC\ŞI 

bulurlar ve pffmnn olurlnr. 

• 
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yet gece y.arıaı tebliii zeylinde, na ı· ı ı· z 1 er ıe bombal&.ır atılmıtbr. 
~oxa 4trafında .c..,... ~I.. • Harekat inkitaf ediyor 
a.ddeıtli _..bere'-e •• Wlilk V..., 16 (.A..A.) - 06.: 
-itndtt1't!ir. O.,.,,,.,;. .-rlfrı Jt..,ada ~ 5'Satle .... f 

Orel civarında hareki! yap.t 4öjfV..,.; w&ile ..... • .. Oiia gece ......... . 
ıt.ir:S..- ı.ık--L* ... IC "ılı ti f erlere gorc Moakovaya .. rfl ye 

~ ......-ı. • i•er cır ıçinde iltı A 1man piyade alavı • ı b.r Alı ıan talll'Nbl l:ııaffannr 
..._ t H .... 14 \eptl, ff ta U H4MtM 26 (AA.) ır. Alm rılar Moskova - MoJa 
_.ı.,,.,.,....,. .... ,_...,._. t d MM...._. .... I " k y.auntla ·--~ auhatebc.. 
"'uteaddit 91J>eT ... '\"aft topunu v h, M7"ft !h'ltanyanm 1tu yaya ı&erc!en 1ı0nra iteıllemıtlerdar . 
~t.,,~li IS •laıııiıMıii. ıııö~ Mr ..._r -leııla t 4 J f fi/ta- Kalini9~ mutı..cb leı dev.ana 
1annı ve n ürette'batmı, mütead_ derd'ifınl ve 'SovyetJerle çarpı.-.. t:dıyor. ""'81af •ıdtl.dı IMT rnu4ta 
ıJ.it M'"" k 9 HH tıtı1.9.... JUı Jll&IW&ı' .t.akvlye Juı&Jan taJI- ve"llôeıt &östermekle beuber çdtJ 
eıiıptir. Pil ..... " ...... •emllerl•, ~ .....,._. .ı..ı.ıaalar. teala • 

Cuma ,dildi, lııir ~ ~ •:rn 971'1 W ._... yaptıt• "alda da muharel>eler devam edi 
teM 41' A1man tankı, mühim... e6yff:nrigtir. Aleksand.,r, Ruslara, yt>r. Moskovanın vazıyetı vahim 
mat y\ildii 6(J k "l'GID ı.hri,p ve Moakova konferanaında htedıkl.., 11_ 

tiri Almılıııa pılpcle tal.tunu imla. ._. te7h, ..,.,~ jlllıJ"Üler halı• I>.neç &.vu_. .4a .,_.et 
eı..ı.t.ir. ~llsawi W' ·.-ım a6yla.. a»k nıılıaiwlir. M. .... A... b 

0..-.lt*'e · d , 5e,,-et ~ -... hu) ediyor. Harkof ve 8hıHo: 
!eleri. faali.pte devaıo -.Wmlar. JI. Alekaander, ilkııqrfn P•rfL «M. 6Qlıld ı At..n .._,ederı 
Birkaç aiiD .,,-vcJ, ıbir pte Rurnım üdn teslim e4fla\lbll t6ylemıı .. dw.i• •al e,...ı f u. 
oıdqiluu .-e wAkci Aabal.ua ftlll)an Mve etnnlSSr: Hadiıaa t •ea ıil&ıi ...._ıfte 
bındiı:ilnut. ait.ıal7i&1frJe ,.,. .ok>_ c- Rualara_ ~eri 11181-. .......... •' der A.sl~. 
matik ai:Llhlada .hücum et.iftir. meyi •iindeı:aeyt Ylıd*ik. Şimtl. ., ıMn ct...d~a 
Rumen ...ı..y n .uksdoci .... fU cllaetl &uıW.mamM.1J& .ki, netıl. .m_.. 1 r r "1 ... der. 
yakalanıp kaçınıtlar• da. So117f11' ce itibari]a;, mfWıltJkMrt.illln aL hı•ta;sms ~ 
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11aeD ,. ... nmepn. JrwliMt-....ı.~ .ııııld• ..... tdele ...... ,., M 22 
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;çin yentc1en tıdc!et1i taarru .. ra .... ~ ilill Wr talı •il ei ~H 4af '-taT)'a1an, 
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mu1lafa~ edayor.1:'aaa ajanaı a,u.. .a ._ 1 lıılıır. Öıal 1 dı*t cıu- ..idam ~ Gcıe ~ .ı...lllı 
rada mudefa.aQID ,Wd.&J.edıiinı. giln!I o ııaatte batan F1911• _.. aa.ıe ..., 89 • ...,_ •rktrt 
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oyter a1anaı oato un vabn- de. mağa&aJa.rda .her lJU ft 11 ke ile. Pıft· 
hır.ıııda muharebenin başladıpm cektır. YoTiarda lıııdunantar oldukla. 
ve ~afka,.)adan boru il~ petınl J'I ~ ......... , ... ~. &vaı .iaf'atı' M ~vek"im a,. 
ııe\·k.iyatını:; dw-dumld..,.w••u iut • .-.._ ~k tııfrau nıı _,..t't..._.,· 

• DU maanaııı tll1lll ırrev ..... rmma hrımll. • ...._ • ..... y~ 
her ll'erıyor. Karımda da mllM- ,._ ena tl191net _... ._tıdeft M ka p•haır ...,.._lııdlı A1ma919r W"ll 

rcbe devam C'Oiyor. Cuma R•u ..... ._,.. * ••tlflıt ~ h fuadlln i'iirt!r .. ......_ ..,.. 
Almaalar Rıa hatlanpa bet ..... l•lllM '* .............. rua .., .. .ıılw.n- -a• e·...e.+- _,_ 

d . 'Wiııde . . 1 .. - -·-- -· - - ,,_, .. •net. enn ...-. •· • 1'Jwwwı~ar, 6ııhı9z.6$ı cuma iefn ~ ı,....a • ~a11 
bt burada durdurulmutlar .. r parola ıoi!ur: c11Ull' olh•. btr Nazi fAııldııbidıdlr &u ..._. a. 
Rwmlar mukabil Jaiiaıınalar.la -i ulJ •- '-·-· ••n•••••••w••• •••••• .. w•• .. ••••••••••••• • eruı .t.a,t.a,i&.UD ...,._,ı,. .-.en •· 
11A%i7eti ia<le dmifltt.W. lıpaıe C\laıı bdtlo aün11..,.1 ..,.. et • 

Stalino ıeri •hndı bu or.dulana vU..cla 'b.re.kita .. _ .. b:dJ 
ı..adra 29 (AA.} - Müfııiı,ı lfl.ıru ~klet:ilıııi aöylem.ıfiİJ'. wr;:;.:1 ~lem. bstk. ~I .... 

lııir •oayi feiıı'i .U. .!taalino-.n Kolm .... ri seri aluıda 4Mi Mı ..,._ ...:. ~ ~ "'· 
hef 8Ün devam eden bir muhw 1. a im Z6 (A.A. l - Rirter tanın cPıalanmamııı _,. PN91ıplnl 
b~c;fen sonra Ruala, ı.rafınd.n wia - «sık•v deki m.......,_ ..,., .-H ...,,.. ca .... .._r 8u 
tekrar•itgal edildiii Moakovaclan ~~ btlcum1a1'ın faıU olanları yabla18Jwı 
~ ıttliıili,,ar. Atı •.,... il .... 9illU IMilee nndrtedlr dhnıvan 111azJl•r lımcUleıt 

Perakop berurhında AJmanlar 11nde llir..... ,......... -.. a• tli1' o1an M" randa •ftl ~.,. ,1111 
ft.ua :hatlanna girmelerine imkan k.lıtinin -~,..-.deki Cft'Sia du- llnalma 1ran-tmelrteclh1H 
veren m1W.af1Akıi.yetıl.~ .-ı· ....... J11.-.i• .tnıiM ,.....f tt ttrl"t@ etwı11ti p__. ~· .. 
ıa püekürtülmüt görünüvorlaT. • alltıilt •• qtw. Gi'I na ""'ktn f'tmf4ı tıııteymteF hu "'" 
.D.ier t '·• ,..u ''- ..... lıu- ri\lanndak mu._.. lt.-.lenlr hr Jlat&rı ...,ipe..,, trtv htll'iııu' 
.mı~ g .. ,ı,._ ·• 'nJr W.ı- ~ııu1f'tt:• &vadl ed4.!n ~arplflnA)aı 1Cu'1er. 1wn1arm nahlannı t.et 
nan Kalinin tehrinin zaphnı ta- .... sonra dlfaaan i1k mevzile1111r ...... eımt'llı "-""' dtnn711Mıtriıı ....-rı 
....._ı._- ~ard.r W •' • ı .. ...- --- ha.- •:•dınılj19 •• c r1t olmalı _ r a •1ru mu• w --ıll'-• we...., 
~arpıfmalar devam etme\ted r .... Bir ....._ ....... fırlcM1 ._.. ıılM l\u .._.f't --* lıdr rin • 
~ iılısi ~lrıedeaini ve l.ücum bt.i.ıandan ıınü~kkil &A•t milthl nlııralı olan klu tohum • 
wllrt ......... -··~eti l:.ir alay. Sowyd miid.iaa hatlaıı_ lım f'1rmı4rted'lr 
~=+ti eıı: lnclia &. .W...W.nu .1111 b r noktadan gırmiye muvaf- Avrupa bu ttsthı, lıarl'1'f'Ulf' ııulla 
~ J1.i ..,, .. de~r. fak olmupa da. Sovyeı luı.luı kııvu Hı·ak dtsiilılir R ılctkııtt.f' butta 
.:......_.-la a..ı. ........ •de mııhbiJ .bite'•• WIG'RC-. .biM:um reketler. bnmımıva atını b en l\ 
~ il Biate •e .Malt , l f •••' w-.IUıi:llt._11 ....,. ılı 1 r-. ... ....,ı_. 

._ _..___, • __ ........ ~ ...... AP!:-~ • • -m•.::_ 79,.Rl&CCac:t.1aı. -..... 9u .-1le Al=d= lıiır - .__. -
~- --L... . ~ -· ... _._ 1 1 

... f.ııl.&.1 - . .. • ~ .. ıa•lııt ~ zaptenHc.1"1 n.vrm 
Le dr 2' (A A.) - Mo.lto- 11chrinden tardedilmiflerdir. ('h rrhtll R v•k6t .... _.. .. -

ıra ..r.ady.mı;. lr••ı•·ıd·••• ....-nı llmen göhi civannda cereyan vıınRtı nı>sl'f'-..W: 
olan cKızıl Y.aldıu ı1eıetı ·mn. tıM ~ iar: _,. ._ ,.,.1814~ c~ arita..,. ltilktitnlld. Knl 
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Beşiktaş Vefayı 4 -1, Beykoz Taksimi 2- O 
Sülegmanige Begoğlusporu 3 - O, 

lstanbulspor da Altıntuğu 3 - 2 yendiler 
, 
D n Fcnerhnhç!' -stadında >·apılan f tı Bu gol ile gıılıbı) ete ulaşan sarı Vefalılar soldan yaptıkhrı bir hil

Galatu aray ıl h n ı barçc aıa"ın- kırmızılılar oyunun sonuna kadaı cunıla baı.ladılar ve hemen Beşiktaş 
t dııkl maçı Galatıı'!aı·a:ı; 2-1 kazarıdL caıılı o}iunlaı ıın devanı cttılcr. 37 kale ıne ındılcıse de b'r netice ala. 

*. 

1 - Bır Asya devlet . 2 - \'al. 
desi - Rabıt edatı. 3 -- Her iki ta
raf. 4 - İsımler - Nota. 5 - :-.o. 
nuııa ( K) eklerseniz içınde ) c k 
yediğimiz çanak olur - llirder.t ıe 
G - E eı·e nazar kıl. 7 - Bln.ıd:l 
ırtıfalı b >lınc - Rlr cln, beygiı. ~ • 
Koşucu - Htıda. O - l~ık parı;;a ı. 
lO - Saklı tutulan şey Ka a ıou

ı ul r "\ıh bo~a. 

Sarı kırmız.ı laı dunku oyunun cllJ 1 ncı dakikada, liri lıh kııptıgı ara pa. , ıııad l::ır. 
dakıkasını hak m <>~ııı)arak bu galı. sile kalecUe kar ı kn şıvn kalıp topu . !ı.Jrnbil hficuma geçen Betiktaşlı. ,,.,.._..,_ " ~, ... t 4-t.ek, lrir hliwM fU S I N G '8 R S A A T l 4-l•lrm. Çı1Mt 
bı>~ı haketmıflerdi. Osmanın kuı.:ağına att·ktan tiOnra, \ar ~agdan guzcl hır anlaşma ile Ve. Pırlantalı n elmulı saatlerin bfitün hakiki nııııtı ... ~unı ilem nlan StNGER aaatl!'rınde toplan· 

0) uııun ilk devresi, ıkıncı devreye Galntasaı ay galıb.yctını ıları ederek fa kalesine kadar indiler. 12 nci da. •lfbr. Bunan için: Saaı alacaiıaıs umu, '9reddı1tsiiı SİNC, ER uat1 almalııırus vı saatın il&erla· 
aısbetle dahıı az heyecanlı oldu. Zıra sahadan ayrıldı. , k•kadu Şiıkru taKımının nk sayısıııı 1 4eti SfNGER •arkaaına, nıli~emi:lin adre•ine dllıtlrat etmenıı li.r.ımdır 
bu dc\l·ede heı ıkl takımın oyunu da C•latasarayhlar nasıl oynadılar? yaptı . Beş dnkika sonıa Sııbri ur.ak. Modayı takip eden her asri kadın için kıymetlı ta,larlle ve nef'ıs !şll'meeile lıaklkaten nuan dılr-
ıuıır· uz derıebılecek kadar bozuktu. 1 Kalecı 0 nıan, nıulıakknk ki çok tarı "ıkı bir şüUc takımına ikinci ııa. bti celbeden bö7le bir harik:ullde SİNG!:R saatine sahip olmak ldcta bır ut!Ptt r 

GaluUı aray, Esfakı ha!bek hattına şanslı bir gum1ı1de idi. Maamaflh y~yı da kaııandırdi ve devre 2.0 Be- ' s 1 N GER s AA J 1 Hota S~deeecDekau!:~elmakbul HE o 1 y EL 1 K J 1 R 
almakta ıı1ııb<>t etınıştı. Çunkü Eşfak vaz.lfesını nıuvaffnkiycUc başardı. şıkta.ş l;htııe b!ttı. ı '"' e • 

tan başka Kü~ük l~lkretı liyıkıle maı· j raı uk ve Sıılınıdeıı nıütc ckkıl b!'k İkıncı devre b~elar. b~şlam~z V~- 1 No. 82-A Elmaalı •• 11 pırlantalı 50() Lira, EMSALL~t{I GİB\ 15 Sl!NE GARANTİLi )iR. 
laalledllmlt 

h edebilecek bir oyuncu yoktu. Bu. hattı güz •I ~er tuttu ve mu\·affak falılar Muhteşem n a~aı:lle bıı sa~ ı 
nunla beraber Eşfakın geı ıyc alın- oldu.' Hılha ~ Fı.ı ukun 1\l{'liht maı. k11z.ıındılar. Ru •ol üzerine Be<ıiktnş ı 11rn.k1k1a1t1:.s1ınllireı-r •atlerl l.taabulaa yalnı• Emia:;ııii merkeal•dekl m ıjuamııı:da utıl•r. t .tanlıul 1' 

k d h · .... beınb 7oktur AdrH SINGF.R SAAT Matnaları. ?stanl>ul E niftönü. No. ıı --·••••ıi 
:ırıaıılle forvet hattı en mühim oyun- ke cd~ tarzı ustalıklı idı Haf bek. , ta ınıı n a zıyaclc canlı oyn ımıya 

ENİ NEŞRİYAT 
cu~unu kaybetmıştı. Bu yüzden, a.ola- !erde, E"f"k f!'\ .mlıtdı, Kuçuk Fık. bn>;~ndı. 'İbınhlnı fiçfiııcu Bcııikt~ş 
tık Mehmet Ah de her za111ank1 o. ret gibl tehlıkelı biı oyuncuyu yer gol un il. ~ aptı: Ulı nz sonı a Esı cfın 
y ııuuu çıkaramadı. tutuşu sayeıılnrle kı m!'ıı iptal etme. kale dırcklcnnc çaı pıııak geıl gelen 

Et-r ortada Ce1Rıl, muvaffakiyeUi 1 sml alkıelamak :uzınıdıı·. Musa \'C ~ut üne y!'tl,en \emnl, t:ıkımının 4 j BGE SPOR Ml-.:Ci\l UASl - Mu
•ir nuıç çıkarmamış ol aydı, Galata. Enveı her zamanki oy\lnlarını O)lll- uncu saytsını. ~ıuıtı. nu golden he. hnbirlmiz Liitfi lAksungur) ile ga. 
uray ne aol ne de sa,.. cenahlarile vamadılar men beş dakıka sonra rnkem Vefa 1 · N t .... i ·ı b11vrık fedakfır ' " · · ı h · bl i ı.eWcı 1 evza ,.,ı ş n "" -
e711nu kaunmıya muvaffak olurdu. 1''orvet. lıattında yegiınc muvaffak e ne r penalu '~rd · i\fu~:nf.ı pe. lıklar ihtivar ederek çıkar mnktıı ol-
Birlnet devre, bfttfin akınlar, Cemıl olan oyuncu Cemildi. Ve bu oyuncu . ııııltı~·ı l\lc•hnı~t Alıııl~ı eller ınc ata- , duklıırı b;ftahk ('l<:~c Sıl:ır) nıccm\1. 
tarafından oldu. Ve bu tehlikelı o- takımının galip g!'lm!'sınıte en lılı- rak muhakkak blı sa~ 1 fın<atı kaçır. asının 16 ncı savısı da bu dcfu, için. 

k 1 1 d A ·r 'I 1 ı · . · dı ve oyın da 4 1 Re,lkta ııı ga. . _ ... J'UDCUY• maı e etwıek le n Fener. yük ro Ci oyna ı. ıı , ,, us a 1 a ı~ ı . . . . de sporcu gençler• alakadar ..... l'n 
ltahçeliler EHdı memur etmışlecdı. de~ldllcr. Eşfak saye,.indc büyiik iş. lıbıyetıle sona cı dı.. • spoı tcnkitleı j ve ha vadi leı ile olgun 
Dün Eaat, yalnız CeMlli güzel mar- ler başaran l\fchn•"t Al!, dün vasat- j Fenerbahçenın lc~nrresı bir şekilde çıkmıştır. 
ke etmekle kalmadı, ay:ıı umanda tan yukarı çıkama Sait' açık H,k. ' Fen:rbahçe Ge~çlik Klfıbu ı · nıunı1 Egenin bu blı Ieik spor ml'cnıu11 ı~ 
ul Ye ııat 'haflara Aıaı.ti yardımı ve mcte geltnce: hakim da lııı şey söy. Heyt"lı durı snb,ıh Klfip merkezinde nı sporcu karilcdnıize hararetle tav. 
forvet.e de en güzel l>a lan yağdırdı. lemive dıhmlz varmıyor. Zira bo~·le Cevkallide olaıak toplannııştıı·. ilk İl · -·1c•·iz • , sıye \.'U • • 

Llkln sarı liclvert ROi tarafının bir oyuncuya Galatasaray blrııırl tn. olarak muraknh!' heyeti raporu okun ..:..--------------
nıfıptedı gençler tarafından teşkil e. kımında yer vcrnı k' bılmem ne dere. auo ve sabık idımı heyeti ibra edil- c·u m h u r 1 ' • t 
ıillmlş olması, blltiin işı Melih, Naim ce doğrudur. ~iştır. Bundan soma Klüb!in umumi ll•yremını kutlulame 
ve Kuçük J.'ıkrf'te bırakmıııtı. Küçük F ' ı,.a. liler ... .ı oynadılar? ı ışlrrınc dair konuşmalar yapılmış ve 
FtkıeUn Eşfak ve ~alim tarafından ener çre d 1 d bl i tam bir te anüt ile fı;birl: •i <.>dılece- ı programı 

Cıhat, omıun a o qay ı, rınc _ . . • 
yak nen mark,. rd lme111, Naımın fena . 1 b 1 dl İk · ı gi teyıt edlleı"k merhum Galrp Oaküdar Halkevinden· Cümhura 

gole mlinı o a ı ı r . ınrı go u ~ e- ı k . i 1 • -
htr ~rUlnde olma!lı ve . felihln ise mekte nınzurdu. Çunku kcndl"'ı o ge. ve Hak ı Şrn·ı i • ve m 11i at~et yet~mizi~ 18 inci y1ldönümü aşa-
yanırıdnn Fanıkun a\ nlmamaııı Fe. 1 1 1 • d d ır.. Hilmi Alcnıdaı ııı hııtıı nlarıııa huı·- - d"ki progrumla kutlulanacaktır. 

ı guze vuru~un c ogru an 00 ruya . , • . gı ... 
n rbiihçe tak1mıııııı uınitl< rinl daha ğl lil •nn melen bır an ıı(ı:rnt edıl<hkt ·n sonra ?n ı O 941 ,.8 ,....Amba aünü gün-taleye 11rece ne en az go awo . • .., ~ ·v- t;' • 

Uk devrede kırmı~tı. Maamnfıh Ga- l t M t; . f k t toplantıya nlhav t 't'erılnıı tir. 1 d"~ 1 1 de· 1-lalkevi önünde hal kadar nanmamıli ı. urn ıyı, a a u.r. • • -
lataHray bu devre katı bır hikı. C< mnl fena ıdı. llııf hallında 5 at. ikinci küme maçlan kırı ve bütün okullar talebesinin 
aı~et kurmuş deg ldı. Ancak Cemtıın tan başka guıel oynıyan )oktu Bil- Ş!'ref tadınd~ Ta~ i111 ~ Rcykoz topluluğu ile tören, 1 - lstklal 
•alma lkl bekın Rtft!lında knlrye daL ha a A)dının bozuk oyunu, batta maçından evve~ < c ıkırırl lrnnıc ı~.nç_ I nıarşı ( H. E. bandosu tarafın
nıaııı l<'cnrrbahçP kıtl!'~i ıçin ne ka. GıılatasarAY gğaçığını tutamıyacak l.ırı ~a.pıldı. Kuı ull1ş takıtnı gu~el dan), 2 _Parti ve H. E. namına 
daı tehllkl'll olnıu a. Melih ve Ku. kadar bccnıkııızlıicl takımının mıığ. ı hnkım bir oyundan oıııa F.yup 

1 
~c)z: Avukat Reşad Kaynar tara

çftk Fıkretın de mfınferlt akınlnrı Hlbıyetlne ~ebcp olmuştllr. Alı Rıza t ık•.mıııı 3.1, Dr. •u poı·_ takıı~ı da fıncian. 3 _ Şiirler (talebe tara· 
Gal ta aray için <ı n!ı;bctte tehdit fena ıdl Jo'orv!'t l>nttıııda, ıyı oynı- Halıç takımını 2-1 mağlup ettılıw. fından). 
edıcı blr mahi)et almış, boylcce tik yan yalnız Jo'lkr ttl. Gelen t.oplnrlıı Gece 20', 30 da Halkcvi salo-

dPvrr gol Oz bıtmı~tır. daima tehlikeler yaıatan bu oyuncu, Oakıı·ıı aranıyor nunda: 1 - Söz. edebiyat şube-
tkıı ı d vred Galatnııarayın daha ımhada maalrı;cf kımseclen yardım f.!' /" !Iİ re:Si ihsan Tezer, 2 - Şi.rlcr, 

"nu go " cnrpmı tır. Bllhas. remedi. Beyoğlu Dordiincil Not.rlii'ind• bando konseri. 3 - Temstl. H. 
a Cem Un ara paslara dalışı. Eşfa- Hakem Ahmet Adem, dünku maçı eskı ve yeni harfleri bilen bir I E.. temsil kolu tarafından. 
k beki re )ar dı!lı ettigı kadar fot. 1yı ıdare edcmt'Cll. Verdiğı karıu lar. daktilo ba1ana löaıım nrdır. Ga- 'O 1 O 941 perşew.be gunu 
" ti E' rlc açık l:ı laı H' işı Fener. da lsahet olnıadı~ı gibi avaııtaJlam Jııtada Mertebani sokaklnda Dur !lfüJt 20, 3~ da: J _ Söz· Güzel 
aııa-_ kaleıtlnı cıddı blı tcMıkeye sok 

1 
da rıa~et etmekte tıtız oavranma<lı. dunci Noterlıte mtlracaat edil- Sanatlar şubesi reisi Ecvet Güre· 

mu tur. fakat ı-: adın hPr \ere ye-1 Takımlar: mf'lll. sın, 2 _· Tcmııl. 
ti rr k doi! n telıllk it rl uınkla tır. Fcnerbahçe: 
ma ı _takımının rnanevıyatını takvi- ı Cıhat _ Cenıal, Murat - Alı Rıza, 
~e edıyordu. Esat, Aydın _ Fıkret, Naın1; Mehh, 

Nıhayrt 4 fıncü dakık ıda C'cmilın ı Cemal. Cemil. 
fevkııli\de hır paqı)e ~flı ııfa, Clha. GalAtasaray taklmı da ş6yle sıra-
d n .. ai'ınıian Gıılnta•aı ay heı1abına lanmıttı: 

tik ırnlu ~ıkardı Bu gold<'n l'Onra heı· Osman - Faruk Salim - Musa. 
iki takıında da bn· canlılık gozc çar. Enver. Eşfak - Hıkmet. Arlf, Ce
~l\orıtıı. Fakat Ft'n!'ıba!-ıçc ıkı yan mil, lıluııafa; Mehmet Ali. 
hafının, bowk o\ unlan, tc pun sık sık S. f'. 
b!Plerlnı 7!1V8r!'t etmoılııc veıııle O- F•nerbalı,,.~ sı.tlı: 
luvnrıfo. Devrenin ~rklzıncl daklka. Y-

ıııııda ve bu müddet zarrında ancak 
dort bet tnp alan Fıkrct demaı ke 
" 7. )f'ttı- tııpn \"ıkalı\arak 'kendisine 
lale 1tir TUruşla t.akımını beraberll
i.'." ulastırıtı Vaır.h-t>t 1-1 olunca, iki 
ta :ı fın ıia cetin ovunu ııeUceyi de.. 
t1>1tirmelc ıçin salta~·· hiikım olmut
ta. 
~at ıı~ık1ıırının fevblide bozuk o. 

FUnu 11• ideta vana yatmıt ve tek 
ayak Or.nlnde durur bir ,ekti almış. 
olan Galatasaray for.,et hattı bil. 

9'N"burlvr Mlldan ftlemıye katar Yer 

111i,tt. Liikln her an Eııfaktan yar. 

41ım ır(irmıve alı,mıt oln Mehmet 

Ali takımını kurtarabilecek bir iş 

ctrmektH uzak kalıyordu. 

Denf'nın ortalarında, bireok kere. 

iv yakaladıtı fır11atlar kadar mfümit 

ır.tr pozisyona ~ren Hikmet, kendi 

.. dar biııl de tatırtan bir vuru,ıa 

GalM.uaay hesabına ikinci ırol6 yap. 

Puan 

Süleymanİye 3 - Be10i1u O 
Hakem Şazi Tezcanın idare ettiğı 

bu maç, 3 _ O Silleymanlyenin gallbl_ 
yetlle nihayetJenmittir. 

iatanbulspor 3 - Altıntui 2 
Hakem Muufferın idaresi altında 

oynanan bu maç oldukçn he)·ecanlı 
cere•;an etmi$tlr. flk dcvı eyi 2-1 ga. 
lip .bltılren İstanbulı1porlular ikinci 
devrede bir hayli tehlike atlattıkları 
sonra nihayet ti~uncü gollerıni de çı. 
karmı~lar, fakat çc>k g~med!'n Şeıcf. 
Altıntuğa ikinci gıılü de kazandırnııı. 
"" maç 3-2 İstanbulspor lchne bıt
ml,tır. 

Şeref Staiı: 

a.,lsos 2 - Tallaim 2 
Baht Galıbın idare ın•le oynanan 

bu ma~ta Be~koz hikım bir oyundan 
sonra 2-0 galip ıı:e'miı,tır. 

BePLtaı 4 - Vefa 1 
Hakem Taı ıkan ldareı1ınle oyuna 

cetveli 
Tflltt111Jar iti~ Gclıp Beraher Mağlup Attığı Yediyi Puan 

... !!""'"'!"!"------------~--..... ---------------- ----- ·--------Betik taş 1 5 23 4 ıs 

a.JatRSaray & 4 l 20 4 13 
İııtarıbulspor 5 3 1 1 8 6 12 
l'enerMbce 5 3 1 14 6 11 
Kuımpqa 5 3 t 14 11 11 
Vefa 5 2 1 1 8 7 10 
Beykoz • 1 ı 1 3 5 15 8 
lllf'ymaıılye 5 t 4 8 16 7 
-.,otlu 1 ıC 5 19 6 
Takılın 1 6 17 6 

~----------------, Sirkeli Hayriye Müdüriyetiıdeı : 
Boğı.ızıçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 onteşrln 1!141 eumar. 

tl'sı sabahından itıbaı en t'4tbık olunacaktır. 1'arifeler gi clerde sa
tılmaktadır. 

,, .................. QllJllllU~i .... !Uillll!&1!9'1 .... !'110~4S .. ""' ..... ,_. ... - FF.,...,.04"'111• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tuhna11 8. ltk Tem. 

2525,00 189,38 Temizlik itleri amelesinin iafQi lein alınacak bul. 

pr, yeıil mercimek, kuru fasulye ve nohut. 

1620,ot 121,60 Temizlik ıılen amelesinin !aııesı ıçln alınacak ku. 

ru soğan, pa ı.atee, prasa ve ilhana. 

Tahmin bcdellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ışler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mıi. 

rJilrhıtü Kaleminde görOlebllir. İhale 5/11/1941 çaı·şamba günü saat 14 te 

Daımi Encümende yapılacaktır. Talıplerin llk teminat makbur. veya mck. 

tupları Ye 941 yılına ait Tıcaret Odası vesikalarile ıhale günO muav''"n 

saatt.e Daiml Encümende bulunmala n . c!J326, 

Nihayet kapıya gelmiştim. Aynı 1 Blltiln kudretlmi toplıyarak ko. 
zamanda kendııni kı.raıılık ve rutu
hctlı bır ycıde buıt1uııı hapı arkam. 
dan tekrar kapandı. Duvara yaıılan. 
dıoı; b'4c:aklanın tlt,.l\or, başım dö. 

l nüyordu. Kısa bir ıaman sonra iten 

'

dime gellr gibi olunca Dow'a ba'kt nı; 
peimürde ve pek zıwallı bir halde idi. 
Tek kozü hrsla oarlıyor Ye aol e. 
lınde de bir rovelver tutuyordu. 

- Çabuk &ayle, dedl Eter bana 
ı•\ ı ı , ı .ı.nl\•a gelıtinse buradan ıat 
çıknmazaın. 

nuşmıya başladım: 

- Do" ,bu hareketin le bir f!'Y 
kazanıımaıaın. B 1!ıyorsun ki ııeıl'ıı 

katil olnıad gına uen de, balıaa da, 
Mister Lane da kanllz! ... 
Bınla: 

- Aaron Dow'u buradan aağ çı 

karamı~caklar, dedi. Benı buradan 
kimM sat çıkaraırıaz. 

- Dow, b6yle yaparsan "'" ırı.t
hakkak cHd6rtırler .• Teslım QI .•• Se. 
nın için en hayırlıaı budur!. .. 

Bun arı siiylerken pencereclea 
tarıırını da pltlyor4a. 

dı- Durmadan konuttum, lronuıtum. 

ı Neler 8iJlecütlmi ıl•di batu'hyamı. 

, 
Devlet DenizyoUarı 

Umum Müdürlüğü 
işletme 
ilanları 

27 Birincitetrinden 3 lkincitetrine kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurların İ5İmleri, kalkı\I ııün ve saatl~ri ve 

kalkacallları rıhtıınlai 

Kar:ıd~niz hattına 

Bu rtın ha ttıııa 

fzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandııma h.'lttına 

Ka1 abiı.."ll hattına 

İml'Oz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir Birinci Sürat 
lznıır Jkinc! SQrat 

l\'OT: 

Pazaıtc ı 17 de (f;ge), peışemhe 17 de 
( Cimıhuı iyet ı. Galııta ı ıhtınıırıdan. 

Çarşamba 18 de (Çanakkale), eumaıtesJ 18 
de (Aııafarta) Sh-kccl ııhlınıından. 
Pcı şcmbe 8 de (Ülgen) Top hanı? ı ıhtııııın. 
dan. (İş'uı ı ahire kadar lıaftı&da bır posta 
yapılacaktır.) 

Par.aıte.ı, salı O.&O de, çal'~emba, perşembe, 
cuma lG 00 da (Su ı. cunıaı te>ı 14.00 tc 
(Tıak) Pazar {) uO <le (Sus) Galata rıhtı. 

ınınıian. 

Puımrteaı, ç.u~aıubıı ve cuma 8 de (Tıak) 
(, 1 1 ıı•.t ı ı d ın A}ııca çaı.,amba ve 
cun.arte ı 20 de (Konya) Tophane ııht.ı. 

nıındnıı. 

Salı vr cuma 19 da ( S!!yyar) Tophane rıh. 
tıın ııdan 

Pazar !J dn <Saadet) Tophane rıhthnından 
_ Çııı~ ınıba 12 de (Baıtın), cumaıtesl 12 dt 

( ;\1eı·sın) Sıı kecı rıhtımından. 

Pnını 16 dn (lznılr). Galata rıhtımından 
Pcı şenıbe 18 te ( Kadeş). Galat.a rıhtınıtıı. 

dan. 

Vapur set'erlerı hakkında her t(ırlu malümat afagıda telefon 
numaralan yazılı acentelerımiır.den oğrenilebtlır. 
GalaUı Ba: Accrıtelığı - Galata rıhtıı 11, l.ımanlar Umum 

M {ıdürluğu bınas. a1 tında 42362 
Galata Şube A~ntt>liğ! Galata rıhtımı Mmtaka Liman 

Ht•lsllgı bınn ı altında. 

S•rkeci Şube Acentelı~i- S rk!'Cı. Yolcu salonu 
40133 
22740 

RADYO 
BUCONKO PROGRAM 

'i 30 Program 
7..;,.., !\luzlk 

8.30 M zik 
ö 15 Muzık 

iV. ,O Ha ı.e ·Jrr 
ı ı. ı:ı Kur U!!ma 

7 .4o il lwılcr 

8.l!U l'll ur.ık 
8.Hı E' m 
8.30 Muz k 

:ıt !fi 00 M k 

... 
12 30 Program 
12 "'l !\l uzı k 
12.45 ti 'eı !er 
1~~ oo :'ılı zık 

13.30 l\l u lk. ... 
18.00 Pı o~·ram 
18 o . l\1 tiz ık 

20 1 r; ı· 1 
:!O 15 Muıık 

'1 00 Zlıa!\t 

az 

k-
\I ıi 

21.10 ''ı. k 
21 o T ı 1 
21 15 
::!'''.O 
2.:' ı; 
2:! 'ı5 

IT IY ATROLAR 1 
ŞJrnlR TIY \1ROSU 

İııtıkl:d ca-t le i K il\ l k mı 
Bu ge;ıe caat (i!O .$0) da 
Kİ:dARl.H. IH l>.\LASI 

(S0~ H \F TA 

f~ - - -- - 1 

B ğı T S •. 1 M h f 1 ğ d 1 l orsa harici alhn fiyl'.JJ eyo u apu ıcı u a ız ı ın an · .. 
l .!(e,adiy• 71 ı..lr• 9,. Kt-

Tahı ir Komi~yonunra Va 1d n ın truk olarak hazine adına )'BZılnıa. Kalın Betlblrll\ \ıs ,, oo . 
ıına binaen lstanoul Dcftcrdarlıgıncn 11cnt'tslzden hazine nan; ıDJ te eılı Kü.çe altıa zra :aı s ., o " 
istenilen Hasko~ de Kırcmıtçı Al m< l Ç ılelıi mahallesinin eski Ayazma 
ycnı Tuğar soknğınrla eskı 7, 3 yem~ ııvılı ga\'rlmenkul için 4/11/941 ta. 
rihlne tcsadilf eden salı guııti Fant ı& te mahallınde tahkikat yapılaca. 
gından bu senet ız mal uzeı inde biı hnk tasarruf iddia edenler vaı a 
vesaıki tasa rı-ufıyelerllc bh ilkte ın:ı 1 alllnde bulunacalt memurumuza ya. 
hut daha evvel Sultanahmettc Be ğlu Tapu Sıcıl . .l\luhafızlıgına mura. 
caatları lüzumu Uiin olunur. c9159> 

S.JMfullıı:lata • • idrar 

' , 
Ye 

l' öbrellıı: huta1ıklarına llıı:arfl 

BELSAMiTOL 11.11 ...... 

B..t anıt.ol ıdrar yollarırıı L eıı ıı \erek hastalığı• llerlemeıaine 
ve kana karı maııına nıanı olur. Hı urııunı idrar yolları haatalıkla. 

ı ının tcdnvı!';ın le te!!l"İ kat'i ve emsals11 bır müatahzardır. Ecu-
ıwll'nlen a1a:11nır.. 

Satış depo u: Sıımi AkH, 
Rahvan.:ılar. sokak No. S. 

Bahçekapı İt Bankası arkuında 

1 

1 
t 

tsirineitqrlr : Paıarte.i 

mm., 27 
ıısı 

Şen ili 1 Kuml 

' 
l ci tetrln 

14 
Gila ·Sil Hızır ı l'ft 

'~ ı [ıı:an1 Vuatl 
i D ;; D --· Gil .. t ıYanakl) 111 14 M 

Öib " 4S ı 51 
lki....d ,9 ,,, 

' s~ 

Akta• .J l. 17 12 
Yataı JI ~ ıl • im .. ı Y .1rı ı 'dl 11 3S ' 47 

Sahibı : z. T. EBCzzJy ..t 
N1>şri:ı:at Mtidurfl : C. BABAN 

Baaıldığı yer: Alııthaoi EBl ZZJY,t 

ı ~ oı um. Zannedersem, onun ıçln na- ! kadar yakın bir vaziyette 4iuı·uyor, Cinayetten blı un e\ vel Dı. hıw. 
ıl çalıştı •ınrnu ve kendi•ini mulıak. bl ı 1 de b.ışımı ıslatıyordu. cett'in utatı bu ıliıhı muayene oda. 

kak kurta.ac:ığınıızı anlııtt rn. 1 !\H ·~ t l'\'C do111mgum ve olan bı. ıındakı )az hane in n ust çi.'knı~ 111 

BP'l cızlcrimi lıiıırince Dow kı ıl< t •r,ı rı uabamln Mi::.tet Lıtne'a anlat. de ııuımüş. Bunu ı-en aldın Do\' SPG 
ses.ile: · ıı ılıtiy:ır bafı~e yeılnden o eve glıdln! 

ı ''·' tı: Dow, uzun teırddütle den - Ben ma.,umum mııılaın. d"tll. 
h >ıhı ohm kı on11 ben olrluı .edim. 
r: kıılıl de~;lim . Kura ııı b·ı 

Kurtarın ... 

Nl' ~nptın Patinence, diye ba- nihayet eve glıdıginı ıtlınf e •ı . 
• el • B ıı u Drıw'a soylemlyecektın. k. t cioktoı u o hıı nıedıg.nde ı ı aı e. 
h.ı ı ı ~ ııl kl ı .arabilecee;· nlze emin d yordu. 
11 i'ım. \'ııkıi\ bu izin üzerindeyim... Saat on blr buçukta Dr. Fnw. 

7.avallı adnm, rliıılerinin {ı tııne ~·ö il ıı d~ ş.ıvanı hayret bir iz ... Fnkat cett'le buluşacaktım. Eve gııd im 
1.:l'ı ek ell!'l'inıf' saı •ldı ve opmıye ha • tnııınııı dl"Ail, eğer bir tamamlıyabi- v.aman kendisini öliı olarak buldum. 
ı ıdı. I:;Jiıu eki rovnlvl'r )eıP ıhı 111 ' 1 lıı cıı o zaman Dow'u kuı·tarmayı Kan içinde yatıyordu. Yazı masası
tu. 1'Ccndi ini kul.ıklıvnrıık kıl 1 1• d ı <ıı t'biliıiz. nm Ostilnde de bir tabanca vaıda. 
ılım ve biı kolunu b ~ııunıa u~ııı.ık Do\\, Jlluddeiumumi Hume'un dal. Görür görmez bilmem niçin; hemea 
bir kolumla da belind n kıwrıyıırnk ıe~lı de isticvap edillyorau. Biz de aldım ve kitarak evden kaçtım. 
kapıra doğl'U lleröJedlm ve dı !I orada idik. ::"lludrl •ıumumi masasının - Ya kutu parçası? 
çıktık. gozııııclfn çıkarttığı ve Dow'un kulO. - Onu da ben ırönderdlm. 

Bundan sonrasını :tıatırlıyamıyo. brdl' kullnııdıgı bir rovelverl pte. - Naaıl ııönderdlnT. 
ruı,., Zira, Jı(aıdh'anlar koşup Dow'u rerek: - •..• 
yakala\·ınca ben dütüP bayılmı!ll'ım. _ Bu silih, diyordu, Dr. Faw- - A11lqıldı... (JA) am _.. ... 
Kendime ıreldiğlın •man Jeıemy, ~e. cett'indır. Sen, kendiıinl gönnedltini nedir? 
men hemen ytld ,Oafhn• detect k ldtfla ederken de J&}all 16111Fonmı. (0.....Wll'} 


