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~~akt.tıy :d A k ···d Rahinelerin kurşuna] Rehinelerin kurşuna 
~ a an n araya ... ar 

"ı t dın kompartımanında seya. dizilmesi üzerine dizilmesi üzer!n ~ 
~ ltırn. Tren kalabalıktı, kom. 
~nda birbirımizln üzerine 
' ııtık. Maddi bakımdan ra. 
~Oldum. Fakat yataklıda yer 
~iııldan ve Türk kadınları 't a böyle bir seyahat yapmak 
~tıı bulduğumdan dolayı pek 
lltr lınum. 

Gl. Dö Gol 
Fransızları 

greve davet etti 
ıı....-ek.ctimizden sonra bir saat 
~llttnı3ti ki kırk yıllık ahbap 

bluk. Birbirimiz hakkında her 31 
~1liYorduk, bir tek aile halini 
~ık. Çocuklardan biri pence. 

llkteşrin Cuma 
günü saat 14 de 
Fransada faaliyet 

~ iarktı mı bUtün kompar-
fttbir tek anne telaşlle yerin

' lıyordu. Her birimiz teyze 
~1 almıştık. Çocuk anneleri, 

~lı:adaşlaruıdan bir kadın hak· 
l:OCuklarına bir şey söyler. 

•'l'eyzen ... » demeyi tabii gö. 
du, zaten çocuk da annesinin 

14:1tfatne temas ettiği her kadı-
~ lirnat mevkii ne olursa olsun, 
~· derneğe ah§lnıştı. Mesel& 

11~tcire bir şey sormak lazım 
fıı ı ıaman çocuk: uAmcaıı di· 

ı. tap edl)ordu 
I~ • 
tttı~ yamalak U.irkçemle ma. 

ltıı kavramağa çalıştığım bu 
d ebet tarzı, bende şu tesiri u., 
~tdı ki Türk milleti içinde gc. 't aııe ruhu var. Bu millet 

ine kardeş ibzılc bakan de· 
l hıslı insanlardan mUrek. 

duracak 

Belçikad<J bir Almana 
mukabil beş esir 
kurşuna dizilecek 

Suikastçilan ihbar 
etmiyenler cezalanacak 
Vlchy, 26 CA.A.) - Vichy ha. 

herler ajansının bıldirdiiine göre, 
Fransız nazırlar meclisi, bilhassa 
tahrikat ve laaliyettc bulunacak
ların ihbar edilmesini temin mak 
sadilc bir kanun lsdar etmiştir. • 

Bu kanunun hükümlerine &öre, 
her Fransız vatandaşı suikastler 
hakkında sahip bulunduğu malü. 
matın hepsini bildirmlye mecbur 
tutulmaktadır. Bu kanunun hü. 
kümlerinc riayet ve taarruza ma 
ru~ kalan makamlara yardım et: 
miycnlerle mücrimlerin tevkifine 
mani olanlar hapis cezasına çarp. 
tırılacaklardır. 

Amerika ve 
İngilterede 

infial uyandı 

Ruzvelt, bu tethiş 
ka2anamıyacağım 

bilen adamların 
hareketidir, dedi 

Çörçil de cinayet;erin 
cezası harbin gayeleri 
arasma girmelidirdiyor 
Vafington, 26 tA.A.) - United 

Prees: 

Harp !\loskovanın kenanna kadar geldi. Diler şehirleri olduka ılbl 

Ruılar .;\IOSkO\"a)'J da müdafaaya haurlanıyorlar. Mosko\•a müdafa· 
asında kadcnlar da büyük bir ,·azlfe almıt bu.111nmaktadırlar. Beeimde 
iki M0tıko\·ah kadını ıökten gf!lttek tehlikeyi cklerlerken cörilyoruz. 

Sovyetlere göre 
~imanlar 
Moskoıiaga 
yaklaşıyor 

Stalino şehri 
Almanlardan 

geri alındı 

Almanlara göre 
Donetz'ın 

işgali 
devam ediyor 

Tayyareler 
Kremlin'i 

bombaladılar 

Londra, 26 (A.A.) - Vichy a. 
jansının Paristcn aldığı bir teigra
!a göre, Alman işgal kumandanı 

general Stuelpnagcl, Fransadaki 
akrabaları Nants ve Bordo suikast 
!erinin faillerini bulmıya yardım 

ettikleri takdirde Almanyadaki 
Fransız esirlerini tahliye ettirmeyi 
dlı c:tinmcktf'dır. 

Din Iadıkö7iinde Fenerbahç e stadıada ae•enin en miJWn w~ •iri •lu Gala-
tuaray - Fener maçı •:rnaDdı. Se~eri Jıeyeeaıul&D 1ıe1._.. ririldi,_ iNi ,... ..ı-. 
maç1-rm t&flilitıaa Hdaei .. ,., .. ..._ HJacıa..... ~ -

Amerikanın itirafı 
Anlatan ve itiraf eden : 

Sumner Velles 
Amerika Hariciye Müsteşarı 

Yazısı 3 üncü sayfamnda 

:ıs 

ASKERl VAZIYET 

Cenupta· harekAt 
Roatof'un düşmesi beklenebilir mi ? Buna 

ihtimal verilemez.' Aksi takdirde Rus 
müdafaasının manası kalmaz • 

Yazan~ Ihsan BORAN 
(Yazısı 3 üncü sayfamızdadır. ) 

-, Birkaç ılln evvel iki bölpye ayrı· 

,-----------. laa B• ceplıetütde nıJyet fiyle
clir: 

R u z v e l t 1 - Lenlnırllıd eUafıncla karlar 

gavaş mı 

hareket 
ediyor? 

Amerikamn eski 
Fransa Sefiri 
yavaşlıktan 
şi ki yet etti 

Ruzvelt. bugün bir 
mesaj neşredecek 

Vaıtnıton, Z6 <A.A..> - ite· 
oeevelt deniz cinü münaa.e. 
betile.:rarın millete hitaben 
ıaetredeceti me.ajı dün haaır. 
lamı ya bqlamıştır. 

Filadelfia, H <A.A.) - A. 
merilLanın eski Fransa sefiri 
Ballitt Amerikanın derhal bar· 
be rırmeal lehiadeki faali)e· 
üae devam ederek Roosevelt'in 
Bitleri• tecavüz ıiyaaetine kar 
ıı kifl derecede ıüratle ,.e 
9iddetle barekete ıeçmemesin. 
dea · •iklyet etmektedir. 

Nev7ork, H CA.A..> - Bi
taraflık kaDMIHUlUD ilp.sı le. 
~IJI rerltria ~ .ı.aa 
QllMla ,....._ n 11-. Uldefrlahl 
:raruuıda, bel •isitet yüHe t6 
ya ve ondan $0Dra da yüzde 
54 e çıkmıştır . ki, bu da SÜ· 

ratli bir terakki ıöstermelde. 
•ir. 

Vlehy, 26 CA.A.) - Havas 
ajaMının Bostentlao haber al. 
dıfına cöre, Birleşik Amerika
nı• Poloaya ve Belçikaclald 
sabık elçisi Jobn Oatlahy, "her 
'9Yclen evvel Amerika•• isinıli 

infirad taraıtuı cemiyetin hi. 
ma:rest altında bir natuk aöy· 
lemf4 ve konrrenJn tasvibile, 
salla lehinde, ciballfiimul bir 
tetebbiiae ıirişilmek ünre 
Cimhurreisl Roo.evelt'e hl· 
tap etmiıtir. 

M. OllclalıJ, umanın miina. 
alp oldqu mütaliasmdadır. 

Demi"ir ki: 
"Amerikanın, harpte• te·nk. 

ki eclemi7eeeti atikir•ır.ıı 

Ak denizde 
İtalyan gemi 

zayiah 
Limandan çıkan 
gemilerin yüzde 
otuzu batırıleyor 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter a· 
janıının ıarbl Akdeniz İngiliz fi. 
losu . nezdindekl huausl muhabiri 
yazıyor: 

Cuma &ünü kendisi ile yaptıf:ım 
bir mülakat esnasında Akdeniz fi" 
losu baıkumandanı Amiral Cun. 
ningham 1nıiliz denizaltı gemile. 
rile tnımz hava kuvvetlerinin ey. 
h11 ayı zarfında İtalyan limanla. 
rından çıkan mihver gemilerinden 
yüzde otuzunu mütecaviz bir kıs. 
mının batırıldıiı kanaatinde bu. 
lunduklarını söyledi. 

Amiral, tamirine ve denize in 
dirilmesine vakit bulunabilen itaı: 
yan donanmasına mensup gemile
rin hilen dört, beş zırhlıdan, se. 
kiz pusluk toplarla mücehhez 14 
kruvazördcn ibaret bulunduğunu 
tahn~in etmektedir. 

Yeni Lizbon 
Elçimiz 

Ankara, 26 (A.A.) - Lizbon el 
çililine Bay Şevket Fuat Keçeci 
tayin edilmi§tir. lıizbon elçiliği va. 
zifeti ıimdlYt kadar memuriyetine 
illve olarak Madrid elçimiz tara. 
tından piUft\ıkte idi. Tıty~ yük 
r•lr h<:ıiı lc:" iletir"" f'fmlır+it" 

l!:lnde tam bir ı>per m~ ..... 
lam.ıştır. Siperler araaıadalü ....
fe 40 • 3e metredir. 

2 - tlmen cölü cenubada Bas· 
lar mllkabll taa.rna~ yaparak Al· 
manları eak1 me\"Uleriae atnu,aaf, 
Velye kaaabaaını işgal etnıhler n 
Kolm şelırlndea batıya aür~ttfler· 

1

1 dlr. Bu hareketle yeni cephe kuman 
danı General Zukof Almanların K.a

' Ulliu lııtikametlndekl taarruı.ıı J&a• 

1 
dan ve ıerlden köıteklemete çah91· 

• yor. 
1 S - Moııko\·a etrafında Alman 
1 taarruzu ve Bua müdafaası, büyük 
bir dej'işikJife uframamıttır. Kalf. 

1 ola ,ehrl 9lddet1l Rus mukavemeUae 
rağmen artık Almanların eline ceç
mittir. Almanlar bundan sonra Vol· 
ca nehrini kolayca Cfl!.'emlyecekler
dir. ~foskou yolu üzerinde Mojaak 
da çok kanlı muharebeler cereyaa 
etmektedir. !'lenller Mr t&rafiaa 
wfer tarafa ceçmektedir. A1mall 
hücumları kar,11ında Bu müdafJ. 

1 lerin araz.iye kene clbl yap19&1kları 
1 ve her karış yeri ölüm balluına 

l müdafaa ettikleri a~ılıyor. Ru· 
lar için batk& çare de kalmamııtır. 

' 1'1oıkovayı kurtarmak içla derinli· 
1 fi 104> kilometreye vıarmıyan böl· 
1 geyl muhafaza etmeleri it.z.amdır 

1 ~rojaık cenubunda K.alup aeıarı.: 
de Ruılar muka,·emet ediyorlar , .• 
ıok&k muharebelerOe Alman laUcum 

ı laruu kırmata çahfıyorlar. Orel 
dofuıunda Alnlanlar taakJaıia bir 
turru yapnutlana da ~ 
maküll~ ~ 
ear. 

<Devamı Sa: 3 Si: l del )t 

Atlee 
Amerika da 
lngiliz Nazıre, 
Ruzveltle görüştü 

Vaşington, 26 (A.A.) _ Beynelmi· 
lel iş bUrosu konferansına iştirak et· 
mek üzere halihazırda Bfrleflk Ame· 
rlkada bulunan İngiliz Nazın Mister 
Atlee, Pazar gUnU Potomac yatında 
reis Ruzvelt'in misafiri olmuştur. İn· 
&iltere büyük elçtsl ve Lady HaMfa.U 
da davet edllmlflerdir. 

Mister A.Uee, pazartesi gtlnU açı
lacak olan konferansta bulunmak U· 
z~re hava yolu He Nevyorka ıidecek 
tır. 

Japonya 
karar 

• 
veremıgor 

Hem hazırlanıyor 

hem sulh ümidini 
kaybetmiyor 

Amerika· Japonya mü
zakereleri akim kalma
dıkça Japonya tedbir 

a/mıyacak 

TokJo, 26 (A.A.) - Müdafaa 
Nezareti umwni kararclhı b&f· 
kanı General Ka \"abe bu aktam 
rad3 o ile n~redllen beyaaat.nda 
Japon milletine hitaben 908 l'lln 
lerde bütün .Jaııonyada yapdaa 
ba\'a akanları taliınleriain bMU 
birer tecrübe olmadıj'ını aöylemt, 
,.e ha\·a taarrıızlarındaa babıle

derek «Tehlike daklkuınan Yak· 
ıa.,mı'» oldugunu _llbe eylenılf
tlr. 

\"aşlnı;ton, 26 (A.A.) _ Auocla 

ted Pre...,'in ötrendlğine cöre ıla
ponya barışın rnuhafazaıı lçla 
timdi cereyan etmekte olan mu 

z.akt'relerln akim kaldıtına kaaaJ 
at getlnnedlkre Vzakprkta 1ıer-
1ıaa1ı yeni bir teıtttlre ın.~ , UP.. 

~tır. 



--· 
VATA 'iN TARİHİ JtOt\IANI: 

Soruyorlar : ı ı 
Havagazı saati 

Yazan: Maurus YOKA Y 

Dilber kız, mert bakışlı 
Türke tulu/muştu 

<ı ... Hava gazı §irketinin ::rl. 
tı enelik abonelerindcnlm. tiç 
ay ev"el, İstanbuldan bir müd. 
det lçln ayrılmak mecburiye. 
tinde kaldığım için, ljirkete git. 
tim. Şimdfllk gau kesiniz. Bi· 
labare yeni bulacatım eve ve. 
rinıiniz, dedim. Uzun bir se. 
yahattcn onra i tanbula dön. 
dum. Şirketten gazın açılması· 

i G.Saray Fener bahçe gi
1 

dün 2 -1 mlı.ğlllp etti 
Fakat pıskopos 11 c maı) eti de bir 

taraftan gelmışti. EvlC'nme mera· 
sunınin ba~lı) acai;ını gosteren c;an 
lar çalındı. Genç kontun huscsıne 
aıt hAdıse arada kaynayıp gıtti. 

Dutun devam ederken bir tatar 
_ç;elerek Kont Toloki !çın iki mek. 
tup setırdi. Bunlardan biri mus. 
takbel kayın babası MI el Tclcki. 
den gclıyordu, Dıgcrini de tatar 
gizlice ehne sıkı.,tırdı. llk mcktu. 
bun meali şundan ibaretti: 

Sevgili otlum, 
işlerimiz pek iyi ı;idiy'or. Türk 

orduııuna Hlihı-.k etmek uzere bu· 
a;unlcrde sekiz bin a ker çıkardık. 
l\tuntazam kıt'alarınm: Guyuladan 
hareket ederek J)ev:ının cenubun· 
da Himmet Pa.anın kuvvetlerine 
katıldı. Kopnılunun kar:ırgahrna 
\annak uzere pek yakında hep 
beraber yollanacaklarclır. .Artık 
harbin onuııc geçilemez. l\luzafler 
ordunun lıa) rağını en önde taşı. 
mak şerefi Transilvan) aya düşe. 
cektir. Çabuk gel, ı.ana ihtiyacımız 
vardır. Yolda kızımız l'loraya iyi 
haknıanı tavsiyeye hacet vok. İki. 
niı de Allaha emanet olun.ı> 

İkincı mektup Helen adk genç 
bir duldan geliyor, derin bir sev
danın ıfadclcrilc dolu bulunuyor· 
du. Mektup sahıbl yakında Meha
dia kaplıcalarına SidecC'ğini, ken. 
dl<1:inı orada bcklıyccegıni de ilave 
edyordu. 

Delikanlı bu mektubu o kadar 
kayıtsız bir tavırla okudu ki ka. 
dın kalblerile pervasızca oynıyan 
kelebek nevinden bir genç oldu. 
sunu belli etti. 

Dlltliln alayı kiliseden şatoya dö. 
nunce ziyafet salonlarına gidiş ha. 
z.ırlısı ba!;ladı, Her crkegin yanı· 
na dilsen kadına kolunu vererek 
sofra ve salona sotürmesi lazım 
ı::f'lıyordu, Bu kaideden yalniz ru
hani davetlilerle Ahmet Pasa ve 
Ferıt Bey milsterna sayılıyordu. 

Turk vakar ve gururu, kendilerine 
aıt olmıyan usul ve kaidelere kör 
korune uyulmasına cevaz vermi. 
yordu. 

Ziya{C't salonlarına giderken en 
nntie, Prensin miımessıli sıiatilc, 
Kont Tolokı yüruyordu. Kolunu 
ı;:üveyin ihtiyar anne inC' vermiş_ 

ti. Arkadan kolunda gelin bulun
duğu halde Paul Beldi gelıyordu. 
Ev sahibi Mişel, Beldinin karısını 
asına, gUzcl kızı Arankayı soluna 

almıştı. 

Aranka sarı saçlı, pembe yüzlü 
bir melekti. Yanaklarındaki gul
lcrın hiçbır zaman solmıyacak si. 
bi bır halı vardı. Gulerdi, soylerdi, 
liıtıfcye kızmazdı, Fakat ayni za. 
moında içli bir kızdı, kendine sak· 
!ayıp belli clmcmeğc çalıştığı his
len vardı. 

Ferit Bey, Aranka geçinceye ka. 
dar dış kapıda durup bekledi, Dil. 
ber kız, mcrd bakı~lı, suzel Tür· 
ku 'orunce bır kat daha kızardı, 
başılc selfım verdi. J:.'erit Bey bu 
ısclama mukabele ederken derin 
bir ah çekti, sonra kızın arkasın. 
dan ziyafcl salonuncı ı,:irdi. 

Gilvey. kolunda Flora TelC'kl ol. 
du'u halde Ferit Beyi takip etti. 

lınle Aranga ve Flora birbirini 
bulmuş, blrbırıne sarılmış, opus· 
muşlerdı. Her biri ayrı ayrı suret
te güzeldi. Floranın, goz;u derhal 
ıılan bir gilzcllisi vardı. Yüksek 
alnı, asil ve akıllı tavrı babasına 
benzerdi, fakat dudaklarındaki 

tatlı tebessümü, hassas ifadeyi de 
annesinden almıştı. Giızel Aranka. 
nın, hiıyük ela gözleri, pembe ya. 
nakları, kızıl dudaklarile yaman 
bir cazibesi vardı. Kız, hazan Flo· 
raya, bazan geline sokuluyor. iki
sini de buselerc boğuyordu. 

Biltun gozler uç dilbere dikil. 
mışti. Fakat tablonun en canlı ta. 
rafını suzel Aranka teşkil ediyor
du, 

Nihayet sofralara oturuldu, Y<'
mekler pek güzeldi. Kadehler bo. 
şaldıkça neş'f' artıyordu. Sırbistan. 

dan ı;:elcn nıusıki takımı pes pcr. 
dr.den kahramanlık şarkıları çalı. 
yor ve söylüyordu. 

Ahmet Paşa uzun miıddet ses 
çıkarmadan yemcğıni yedi ve şer. 
bet bardağıle şarabını ıçtl. Niha. 
yet neşesi )'erine gelince müzika. 
cılara donerek dedi ki: 

nı istedim. Bana e ki kontra. 
tan feshedildi. Saat tc yok, bek. 
liyeceksiniz, dediler. Bir buçuk 
aydır bekli,orum. Daha ne ka. 
dar da bekliyeccjim bclll de. 
til .•. n 

Bunu bir okurumuz yazıyor 
ve soruyor: 

- Bizi gaza kavutturacak 
eşref Hat daha çok uzar mı a. 
caba? 

Polise hakaret 
Bir adam, kafayı 

tütsüleyince polis ve 
bekçiye hakaret etti 
Osman adında birisi, dun gece 

Kumkapıda muhtelıf meyhaneler 
dolaşarak bir hayli sarhoş olmuş, 
sonra yollarda nara atarak 'ider· 
ken polisler tarafından yakalan. 
mıştır. 

Osman, kendisini karakola gö· 
- Bu kedi mırııtılrırını bir tara. turmek istiycn polis ılc bekçilere 

fa bırakın, Türk şairlerinin sevda hakaret etmiş ve kendilerini dov

şarkılarına geçin. mü5tur. Güçlükle karakola gôtü. 
rülebilen Osman dün adliyeye ve. 

Bu scizlcr uzerine Ferit Beyin rilmiş ve altıncı ceza mahkeme-
yuzü birdenbire kızardı. Ahmet since 78 glin muddetle hapse mah 
Paşadan başka güzel Aranka bu. kum edılmiı;tır. Suçlu kararı mü. 
nun farkına vardı. Ahmet Paşa ı lcakıp tevkıf olunmuştur. 

sözune devam ediyordu: 
- <Aşıkın feryadı) sa~ısıru bi. 

liyor musunuz? 
- Bestesini biliyoruz, fakat s(>z. 

Panfalon çalarak 
kaçmış 

!erini hatırlıyamıyoruz. Hüseyin oglu Ethem adında bir 
- Ferit Beye par~mcn ve ka. adam dun Tahtakalcde dola§ırkcn 

lem verin, Şimdi size yazar. sergici Yakubun sergisinden bir 

F ·ı B k ld d k 1 pantalon çalarak kaçmıya başla. 
erı ey sı ı ı, naz e ece o • t 

ı mıi ır. 
du. Fakat ciızel kızların hepsi et. 
rafına üşüştil. Hepsi o ı,:uzcJ şarkı· 
yı yazması için yalvardılar. Deli
kanlı Arankaya baktı. Onun gozle 
rindeki arzuyu okuyunca mukave. 
met cdcmiyerek yazıya oturdu. 

Ferit şarap iı;mıyordu. Fakat 
ı,:ozlerlni karşısındaki bir çift açık 
ela göze dikmişti. Oraya baktıkça 

Hırsız ile esnaf arasında ecre· 
yan eden heyecanlı bir kovalama. 
dan sonra hırsız yakalanmıstır. 

Adliyeye teslim edilen Ethem dün 
tevkif olunmuştur. 

75 yaşmda bir çocuğu 
döven kadın mahküm oldu 

sarhoş oluyordu. Dilber kızın bu Sultanahmet civarında oturan 
yakıcı bakıııın tesiri altında pern· I Hafize adında bir kadın, komşula. 
be yanakları kızıl bır renk aldı. rından St~ltanın oğlu Salmın kapı. 
Dudaklarındaki tcbessı.lm uçtu. sının önünde oynadığından dolayı 
Bütün gizli sevdası, bunun büttin sinirlenmi::; ve 15 yaşındaki çocu· 
heyecanı ruhunu kapladı. Kaça. gu bir hayli dövdükten sonra ba. 
cak bir yer arıyormuş gibi anne. şını da taşla yarmıştır. 

sine sokuldu. Yuzlinü onun göğsü. Ciırmil mcııhut birinci sulh cc. 
ne gömdü, sonra güzel delikanlıya za mahkemesine verilen Hafize 
bir daha baktı, dudaklarını anne- kadın 27 lira para cezasına mah. 
sinin yiızünde gezdirdi. İkisi ara. kQm edılmitıtir. 
sında gidip gelen mıknatıslı ecre. 
yan her ikisine dünyayı, her şeyi 
unutturmuştu. Bu saniyede ruhla. 
rının gilzel cennetinde birlcsmiş· 

tiler. 
Ferit yazdığı şarkıyı çalgıcılara 

uzattı. Salonda herkes ~esini k~s. 
ti. Türkçe şarkıyı can kulaglle din. 
!emeğe başladılar. Burada türkçe. 
yi ana dili cibi bilmlycn adam yok· 
tu. 

Çalgı~ılar cll~rinl sazlarının u. 
zerinde ı;:eıdırerek şarkıyı oku. 
yorlardı, Meali şu idi: 

r-Müsobokomızın~ 
neticesi 

Dünkiı lik maçlan uı.crlnde tu 
tip ettlğlmh: mu abakada yaptı· 
fımız ilk tasnlfte V•kudar birin 
rl orta okul talehe5lnden l<"lkret 

Futbol meraklıları, dün iki ezeli rakip 
karşılaşmasında büyük bir heyecan duydular 

Fenerbahçeliler dün kongrelerini akdettiler 
.,ularla ezeli rakibinin karşısına 

çıkmış l''cnerbahçeden esasen ga 
libiyet beklenemezdi. Onun için 
dlr ki Fener taraftarları çocuk. 
!arını sahada gormek sevınci ıçin. 
de rahat bır maç scyredccckkrdı. 
Fakat çocuklar bütun enerjılerınl 
ortaya koyarak oyle bir oyun oy. 
nıtdılar ki, taraftarlarına zaman 
zaman ı;alip gelmek ümidinı bılc 
vererek, he.} ccanlı dakıkalar ya 
ti<itlılar. 

Oyun, baştan nihayete kadar 
sıkı bir mı.icadele icinde &eçti. Bi. 
rınci devre baştan nihayete ka
dar mutcvazindi. Her ıki taraf t.ı 

solluk vaziyetlere e:ırdilrr. Bun 
lardan Fcnerba hçc, Cihadın kcn· 
dine mahsus gi.ızel oyunu, Galata 

Dünkü ı~ener Galatasaray ın~ın d.ın enel ~apılan E>eramoniıle saray da fubolde fazlasile ınanıl-
ı 

Dun spor meraklıları yine dol· I Ounku takımla sarı lacıvcrtlı· ı ması !azını gelen şansılc kurtuldu 
gun, zevkli bir gün yaşadılar. Gu- ler ıçın yenilmek mukadderdi. U. Eğer Fcnerhahçc hücum hattında 
nün en mühim Mdisesı Fenerbah. zun ı::amandanberi bır arada oyna·! Nııimin tutuklugu. topa dorL beş 
çc klübimdcki ihtılfıf ve sonra da mamış. saha antrC'nmanı yapmamış metrede dahi vuramamak becC'rık. 
iki ezeli rakip Galatasaray . 1''e. buna ıl~ve olarak ta mucssesc ı sizlıl;i. Melih in ne yaptıgını bil
ıncrbahçe klüplerımizin karşılaş. kluplcrinın vazıyeti dolayısıle en rnC'Z halı olmıyarak topu Kuçıık 
ması idi. Buti.ın dedikodulara Fe muhım bır kaç oyuncusunu kay. Fıkrcte çok değil, beş on defa ge 
nerbahçe takımının meşkük va. lıetmış. Daha h•nı..z G:ılata. çırebılmış olsalardı, muhakkak ki 
ziyctinc ragmen yine sahaya yedi .. ara.} a karşı oynamak hcyec ... nı O.} unun şekli dPGişebilirdı. Cünku 
sekiz bin kişilik bir taraflar kut.

1 
tatmak şoyle dursun, ikinci derr- Galatasaray müdafaasında gC'çen 

lesi toplanmış bulunuyordu. ccdeki bir maç hC'yccanı dahi tat. hafta olduğu gıbi Salım, :Faruk tin. 
Saat üç •.• Herkes biribirine SO· mamış genç ve tecrubcsiz oyun. (Dc\•amı ~s: 4 :sli: l de) /= 

Puan cetveli ruyor: 
- Acaba Fcnerbahçc nasıl çı. 

kacak? 
Saat üçe .ı;eldiği zaman süriip 

giden ihtilaflar dolayısıle uzun 
zamandanbcri sahada gorunmıyen 
sarı llıcivertll futbolcuların ezeli 
rakipleri karşısında oynıyacagı an 1 
laşılıyor. Halkın gozlcri tribiın· 
lcrde dolaşan Cıhada, Küçuk Fık. 
rete. Aydına ve onların ct~:ı{ın, 

olan idarecilere dikilmiş bulıı nu. 
yor. / 

Fenerbahçe taraftarlarında bir! 
itimat var: Onlar diyorlar ki: ı 

r 
Takım 

B<'şiktas 

Galatrısanıy 

1 tanbulspor 
ı cncrbahçc 
Kcısımpaı;a 

VC'fa 
Suleymanıyı 

Beykoz 
Bcyoglu 
T::ksim 

i'1. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

G. B. :\1. A. Y. P. 

5 23 4 15 
4 ı 20 4 13 
3 ı 1 8 5 12 
3 2 14 5 11 
3 2 14 11 11 
2 1 2 8 7 10 
1 1 3 8 16 8 
1 1 3 5 15 8 

1 1 4 5 21 7 
5 17 5 

- Her n~ olursa olsun kalbi Fe· \. 
nerbahçelilik nıhu ile çarpan bu -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~ 
çocuklar, ezeli rakipleri karşısına 
çıkacaklar ve renklerini sarı kır. 

mızı renk onünde müdafaa erlecek. 
terdir. Yine klUbun menfaatine o. 
lan mücadeleler hiç bir Fcnerbah 
çeliyi böyle kud~l bir vazifeden 
müstağni bırakamaz. Mesele anlaşılıyor 

Saat üç buçuk, Fenerbahçe ta. 
raftarlarının bu temiz düşünceleri GiiuJ Sanatlar Akudcmlsi ı;uzeı 
ta:hakkuk ediyor. Klüp sevgisini 'ücutlu modeller arı~or \e boylelerl 
her ı;eyden ustün tutan sarı lftci. ba,ka ~erlerde çalışmayı tercih et
\•ertli çocukları yine formaları sır. tikleri itin kolay kolay bulnmıyor
tında, sarıkırmızılılar karşısında muş. Hatta, Akademi talebeslnln"§lın 

diye kadar ı;ıizel 'licutlu olmıyan 
görüyoruz. 

Fenerbahç~ taraftarları sarı 10 nıodell"r üzcrl~c ı;alı~nıak net~r~i 
civertlileri sahada görünce bir çıl-1 1~1 hatlara sahip olanuldıklan goru· 

dö ·· "b" d rmadan ıılkıc Iüyormuıı. cına nmuş ;ı ı u ... • . 
1 1 Son ıuma.nlarda ı;uLel ıa.nat rnün· 
ıyor ar. 1 t . 1 . ı ı Her iki takım karşı karşıya ge. et;ıp erın n umwn .yetle neden küblı.-

llnce, ~arı licivcrtlilerin son ta 
1 
mc meraklı olduklarının tıırrı şimdi 

limatnameler doJayısile yine has. anlaşılıyor. 
mına nazaran zayıf olduğunu SÖ· YA Hl~ AL.'.\IAK iÇ!NsE .•. 

ml, )olosıı gerilmekten mi ı;e.Uyor, 
pek belli değU. Eğer gerilmekten ile 
Japonya henuz tehllke.)I atlatmamış 
sayılır. 

BUGÜNKÜ TİYATROMUZ 
Bir taraltan Hamlet hakkındak.I 

müt.alia 'e mUnaka.şalar de\am eder. 
ken şimdi de tiyatromuz llrrll)or ınu 
gerlllyor mu? Da\'ıtbı orta~·a atılma. 
ya başladı. Bunun için uzun uzadıya 
fikir yormaga lüzum yoktur. Uzcrin• 
ile fazla durulmağa başlanan her §"Y 
ilerleme deuesine glnnlş denıcktlr, 

ASIL ME:SELE 
Salonda sofralara oturulmadan 

davetliler ayrı ayrı gruplar haline 
dagıldılar. Bunların C'n eazibini 
uç dilber kız teşkil ediyordu. Ge. 

((tiç giizel kız bir araya ıelmiş. 
ti. Birbirlerine okulmu lardı. Bir 

~!!!!!!!!"!'!!'!"'""!!!!!!'!'!'-"'!!!!!!!!!""'!!!!!---""""3 tanesi tatlı bir aydı, ikincisi şaşa. 

DcmirP-1 bıitua mlısahakaların J;'& 

llplerini \e Fenf'fbahı;e - Galatu.-
5aray karşılaşına&ının :.! • 1 Ga
lata aray lehine olacağını ilk go• 
lü de saJ'ı kırmııılıların ~'8lla.c&• 

gını bulmak suretlle bırinclllğl 

kaz.anmıştır. su,un yapacatımızı 
ta niften &oora yarın wnuml ne
ticeyi okuyucularımıza blldlrece- 1 
ğiz. 

ruyeı111z. l\Iaamafih taraftarların:- «Vakit» do A ım Uı;, cı:Japon)a 
çocuklarını bir arada görmek se- karşısında Amerika ı;erililor» dlynr. 
vinci yenilmek knrku unu tır.ut. Belki U!;tat dıişünce!!lnde haklıdır. 
turuyor. Fakat ya Amerikonın bu gerilemesi 

Bir gazetede gözüme ilişti: «Oto. 
.mobil li tJğl ı;ıkıntısı kalmıyacak». 
1)1 bir ha\adls amma, bence asıl me
M'le «Taksi sıkıntısı kalmaması» ııBa 
dır. Tak~I wkıntısı kendini his et11r
dlkçe lastiğe binip bir yerden bir yere 
gitmek lnıkinı y~k. TATLISERT 

HERGüN BiR FIKRA 
Kavurt Han 

Selçuk hükiımdarlarından Ka
vurt Han, siyasette, askerlikte 
oldufu kadar idare ve iktı at iş. 
!erindeki bilgiçliği ve hecerikli· 
ligi ile öhret kozannıı<;?tır. Za. 
manında servet artnıı::, halk 
hBlluk içinde ya amı tır. icraa. 
tında cok iddct sosteren bu 
han, gunun birinde bir yerde ek. 
mefln pahalı, çiy ve siyah ya. 
pıldı(ını haber ahr. Hemen o. 
raya ko ar. l"ırıncıları toplar, 
orr:aya ba11lar: 
- lcmleketinızc cekirgc -,;e· 

ya dolu nıu ya dı? 
- Ha:>ıır. 

- Bufdaylarınızın bir kısmı 
:>andı, yok a talana nu uğradı? 

- Hayır. 
- Sakın )akanızı tefecilere 

kaptırmı,; olmaya ınız? 
- Hayır. 

- O halde malı ulünüzden 
fazla harç 'c~ a haraç altnmı,. 

olacak? • 
Han, bu suale ele hayır cevabı. 

nı alınca ha tan a) ağı titrer: 
- Ekmeğin 120 batıuanını bir 

dinara atmı)anlarııı cezası bu. 
dur. 

Di •e, eJ ve ayal•larını bağ. 
!attırdığı fırıncıları birer birer 
kızgın fırına surer ve manza. 
raya acı aci 1:ulerek seyreder. 

ıu;ını etrafa yayan bir runc , üçün. 
cüsii de parılda)•.an bir yıldız •.• 

(Arka.la \'lU) 

Dağlardan hafif bir rüzgar esmcğe 
ba§ladı. Bu rlırgfır yarı ~U11cşli, yarı 

buzlu bir onnan kokusu taşıyordu. 
Florcntin, bu akşam riıztıArını ne çok 

severdi! Otlar bukUlmns. yapraklar rü. 
yaya dalmııı, kuı;lar susmustu. Etrafı de. 
rin bir süküt kaplamıstı. 

İ!ıtasyonıın ktiçük bahçesinden sesler 
~ükseliyordu. Akan suyun ve birbirine 
çarpan kovaların ıı:i.ırültusü. .• Akşam 
safaları kapanmasa başlıyordu. 

İstagyon memuru Florentin'e sordu: 
- Bu sene Kızıl Kayaya tırmanacak· 

sınız, defi! mi? 
Fiorentin birdenbire kendine ~elerek 

cevap verdi: 
Evet, yapacai;ım. Bu çetin 

tırmanıeı yapmaga her sene niyet cdıyo 
rum, sonra başka senelere bırakıyorum, 
fakat artık bu defn tesebbüs edeceğim. 
Benim son neticesiz sC'forimdcn sonra 
kimse talihini denemedi, degil mi? 

- Etmesine etti, fakat kimse becereme. 
di. Berlinden gelen bir sporcu ikınci tepe. 
ye kadar çıkabildi. Çok şiş vardı. Oranm 
sisi de malüm ••• Orman memuru birkaç 
gi.m sonra kendisini bir çatlak arasında 
bulmuş, geri getirdi. 

- Ne olmu&tu? 
- Aman bu lakırdılardan vazgeçelim: 

Kolu kırılını~. ilstlı başı yırtılmıs, her ta. 
tarı hurdahaş olmuştu. Daha ne olacak! 

Florentln kesik ke:slk ı:illdu. Kendine 

Maçın tafsilatına geçmeden he- hız olmak lçinset .. 
yeti umumlyesi ilzerinde bir kaç Sonra bir nokta daha ,·ar: Asım 
satır yazalım. Uıı'un «~erlllyor» tiözU gerilemekten 

VA1'ANIN EDEBİ RO:llANI: 

Yazan: Vikkl Baum 

mahsus bir &;illü§ü vardı: 
- Ah, ne olur, §U işe bir muvaffak ol. 

sam! 
- O Kızılkaya menhus bir yerdir, ~ha. 

tını bozmağa kalkı~anları birer birer dıl· 
§iirıir. O kadar çok insan düştil ki artık 
hesabını kimse bilmiyor. Kızılkaya hak. 
kında blnbir efsane anlatırlar ••• Bu tır. 
manma iı;i için çok cesaret lazım. Baron! 

- Adam sen del Bak uıı ufuktagörilnen 
karaltı yok mu, onu ben hiç bejenmedim, 
Havanın bozacağına alAmettir. Yine bek. 
lem ek lazım .•• 

- Evet, Stclla tepesinin etrafında s;cik· 
!er ı:Urledi. Arkadan da şimşekler çakı. 
yor, fakat nerede ise mehtap başlıyacak. 

- Artık yola çıkmalıyım. Yoksa otel. 
cinin karısından istediğim Pudin' hamur 
olur. Kestirmeden gi deyim bari ••. Allaha 
ısmarladık· 

Askerce bir sclAm verdi ve uzaklaştı. 
istasyon memuru Florentln'ln gitgide kU. 
çülen ı:olgesine baktı ve başını salladı. 
Biraz sonra bu ı:ölge ormanın içinde kay. 
boldu. 

'fEFRİKA No. 3 

Çeviren: Rezzam A. E. YALMAN 

istasyon memuru bu çe§it adamı sever. 
dl. Bunlar nazik ve neşeli olurdu. Men1. 
leketin Adetlerine uyarlar, yl"mcgini yer· 
ler, kıyafetini giyerlerdi. Daslara tırman. 
mak. dal: yollarında ytlriıyüş yapmak, 
uzun ve geniş adımlar atmak; bu dağ a. 
damlarına cedlerinden miras kalmıştı. 

Florentin, ;ıiiaçlar arasında ilerliyordu. 
ba;lılara mahsus hal ve tavrını takınmış. 
tı. Bu hal ve tavır, kendisinin asıl yüzil 
idi. Bu ylızün sahibi liehirtle ya§ıyan Flo. 
rentin'e hiç benzemiyordu. Şehlrli yüzü· 
nü, salon adamı tavrını, kadınlara dur. 
madan sulanan o çapkın Florentin'i; do· 
labında ımlı bıraklıfı şehir elbiseleri, 
frak ve smokini ile beraber şehirde ter. 
ketti. Bu fikir delikanlıyı bir an güldilr. 
dii. Kendi kendisini, ipek gömlekler, ütü. 
lü bantolonlar arasın da asılı tasavvur et
li. KAtibi burada san ki daha rahat çarpı. 
yordu. Kabuğundan çıkmış, kurtulmuş 
gibi bir ferırhlık duyuyordu: Her şey ne 
,uzel. diye düşünüyordu. Dağ ı;lçeklcri 
ne ho~ kokuyor! Fakat bana gelen koku, 
daha )"Ülaek tepelerde açan i<içeklerc ait. 

Yoksa bu kokuları hayalimde mi duyU. 
yorum? 

Bu ormanı ne severim. Ne çok severim! 
Buraya dcincfökçe, uzun bir yolculuktan 
gelmiş, hasretler çektikten sonra yurdu. 
ma kavusmuş gibi içim sevinçle dolar 
Sevcili yuvasını görünce insan ne duyar: 
sa, ormanın ilk af:açlarını gcirünce ben de 
ayni hissi duyuyorum. 

Hele su derecik ••. Ne hoş bir arkadaş. 
tır, yabani otlar, yosunlar ne güzel ı;:o 
runiıyor, Taoların araşında alabalıklar; 
~.arckctşiz ~ rahat uykularına dalmışlar. 
Uzerlerinde küçücük kırmızı yıldızlar 
parlıyor. Buzlardan akıp gelen gUmUş 
renkli suları bütün ı;:un içiyorlar. Alaba. 
lıkları susmasını herkesten daha iyi bilen 
mahiüktur. 

Büyilk bir kuş ~eniş, sarı kanatlarmı 
açarak sessizce 1ıçtu. Delikanlının elleri 
çi,dcn ısJanınıııtı. Avu!;larırun içinde se. 
rin bir ncmlilık vardı. Binbir altın renkli 
çiçekten, blrçok yeşilliklerden süzülen 
çl,leri avuç içinde toplamak ne hoş bir 
~y! Bir dağ adamı için çiğ Adeta içilir bir 
§eydir. Tadı buruk ve acı bir cenup ruz. 
gArına benzer. 

Flor~ıtin, bu saniyede bütün tabiaUe 
sulh halinde idi. Kendisine öyle geliyor. 
du ki ayakları her adımda toprakları öpU. 
yor. yerde biten sUzel kokulu çiçekleri 
ok§uyordu. 

'-Arkası var) 

f~IÜ~lıDI~~~ 
--~~ 
Tahta silahla!u~ 

l'E3) ir Sovyct tebliğinde bU JlluJı!D' 
1.9) ğlnc göre, Alınanlar. )JliCııııı' 
miktar(]a zırhlı liUV\ ctlerill 11ıtrfl 
geçtikleri zannını 'erıntk tşıı~ 
l\losko\a <harında tahtıııUll 
kolları hulunduru~orııırnı•Ş· -ıı ıılt 

ı.a•· ' Bu lıllc)I ilk orta)B çı ~o,ı· 
ay kadar t'\ \el bir Jngil•L nı örf' (i~ 
Mnda okuduğum bir ) nzı)'ll :ıııJ'tl
neral \ a\clnıl-.. Jngllizlerlıı ~ 
)C kadnr da) 

0

nnn Llb)& ıs:abtsıl'o 
rııra!!'lındıı Gl'neral Va,el ııuııl•rı 
yllzlerce tnnk )aptırnııŞ ve eÇlrtrıJ 
orad:ı buracla harekete g \'1.,rt" e ta.· it ltııllan keo:if kollarına \ i~ 
ll'rln1> garp çohinde nıllhlıl1 '*'" 

ltis~ı.ıı.I .ı-ku\ ı·etıerl bulunduğu . ıı!ıl li 
mlş, Ondan ı;onra. da lirıU• eıı .S 
si Ilı> l\lnresnl Grazzisn1'11111 rl _..ı • • ıoe eP"" birkaç l hz bini bulıın ss 
nııığlfııı etmiş. ,, .~ 

B n ol,.aııı oo~ le bir Jıllt~ ,,4r 
ı.atıtle O 

<'lnsteıı bir hile ile ınu 1' dl 
rlm. 'J'nhtac13n lılnlerre tarı ,rt• 
topu )Bptırır. bu sahte topııır)ID""' 
ına hakikileri ~ erlrştircre1" ~"' 

ma. getttek hakiki tankları. ılJ ~· 
ne taraftan atılacağı buı.usıJJI 
şırhrım. tllA)l'' 

Hem bu kartılıklı taııta tıit il' 
rın bir földe&I daha olur I>~· zS)-jtll 
raftan hakiki top 'e tarı}; ııııtl" 
azalır, cliğ<'r tornftan da 1~ ~ 
\ e,va tahrip olunan top ıe ta I' )'D" 

&inde resmi tebllğlerl -;ı':ır.ınt ).,ıfll 
la) la~ır. llele hlr do tahtad11;

11
f'l11P 

<"1 ta)yıırc yapıp harnda dur 11.ı' 
ı.eJ'"'. 

u ulu bulunursa clokunnıa BJP 
1"E!\ERBA11ÇEDE ıut/fı\ ~ 

ntıU ıı 
Feııerb:ılıçıı klüblınün dU ,rtfl 

ı;resindı- iki muhalif tarsfıll r (it' 
lıulunmıı' 'e birlikte bir Jd'~., ıır 
3 l'tl l'i~ Ilın 1 M bir ay ısoıırıı.~.ı ti" 

• 1 il'' 
rakılm ş. Öyle anlaMlı) or 1" rsııtıf~ 
raf müaıdele ısllahlıınnı bı ~· 
hlr nylık bir «mUtarekeı> yal' rtl'tııl' 
'l'emrnnl edelim ki bu n1Ut• 

sonu, do\Umlı blr :sulh ols110~vı 
J{Ö8 ~ 

~ Sorunuz~ 
Söyliyelill' 

atSert saçı yumuş 
1
? 

.nak için ne yapıJla ~., 
ııP'e 

1 - Kadıkoyunde Tallı11 ııı'rıı!J 
l\Iekteı> sokağında 16 nıı Jıbi 5'" 
Bayan Ş. A. soruyor: S~,-o 
bcplerle yavrumu cıuıl ı lJO 
runı. Yeni tasındığtııt1 ıı;ııır 
semtte Jı:ilis 6Ut buıına"'~ıı s0

1 

kuliit çekiyorum. yavru ııı,ıı· 
huliisasile beslemekte lıit ~ 
zur var mıdır?. crılt", 

Cevap -- Çocuca v ı:ııd'' 
siıtiın mumkun olduğU . ıııut' 
ana sUtunc bcnzet11mcsı il d :· 
ettiğine göre yavrunuz01~sıı5' e 
rudan ddi;ruya sut ll~ ııııdil'· 
beslenmesi muvafık e,,., 

1 
Mektubunuzda yavrunun 8ıô:t'e 
ve bi.ınyesl hakkında 111,de 1 

bulunmadıgından sutlC jJ1 ' 

hulasalardaki fazla aJbO~ ıÇ 
tuz miktarlarını azaltnl9 .,c 
bunlara ne gibi şeyıcrlll ,eı6 
miktarda i}{ıvesi iAzıll1 bllııı 
hakkında bir tavsiyedcd'" f" 

C ıP• 0 
mak imkanını gorerrı 1' iÇ 
kat, size nafi olabılmcı.ı bıı0\I 
stillerinin hfılls oldulltırı o~· e~ 
~imiz meraklı bir sutc 84a 
adresinizi verdik. ~~ 5ııe tt· 
muhtaç olduğunuz siili.1 
min edecektir. ~ 

ıımwı:w:ua 
Bezelyeli kevgıt 

yahnisi e41 
d 1 

!{oyunun yarım budUO ı;ıitl" 
sekiz: parçaya ayır.nıalı. il•''td~ 
rine ve aralarına bol Jtl b,ıı•, 
çentilmi~ soğan ile tuz:, .11 ııı 

5er• ~t· serpmeli 'c bir gece tı ,,. 
yerde bırakıp bayatıat111• •1~ 111 

tesi sabah, etleri tcreYaf''ıi V',· 
· ·· tturıne • ll1 

fıfçe kavurup bur . ·"te J 
bi ve a'zı ayni genı~ll6'~,,~ 
karavananın ortasına. bır 1ıt 1 ko~malı. Uzerıne bir --~; 1çlll 
turtnıalı. Etleri ı.evıır ııedıt' 
ıralamalı. Kara\'anaya, "o'11~ 
değıni~ ecck kadar 5U .,p•Jıl' 
harlı atese oturtmalı. !' utl,_ fi. 
kapa.) ıp kenarlarını baııttıetı ,,. 
''amalı h i saat sonra. c ı;•'' 
karııl lçinde bolca so~a:fııı''~ 
rulnıus bir ku haneye "ı:ııırd' 
ezcrinc bir çay kasıt• 5etf 
kafi miktarda tuz ve bah•~ııd'" 

. t 5U) ,e. 
meli, karavanadaln e . j1'i , 
da üç l\C}lçc gczdirnıel•jııi\'esl1: 
mek kasığı dolusu )8~ 3,t "ıı 
küllü ate'j üzerinde b•t 

5
tard1

1
: 

dar bırakmalı. Ta baga J;~itilıı' e
taıı ı:;onra tere~ aeile p \ c .. 
bezciye 'c bir kaç ha' u;c1'i sıı; 
reviz katmalı, ku blJJlC rt>-ı 1°,. 
yunu üzerine dökÜP s0! etli• ~J 
lamalı Gerçi biraz cı1? <&P' 

• • bit .ı 
kat o ııısbctte lezzetli 

>C1l11r, 
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~;~~AN 
Cenupta 
harekat 

<Başı l incide) X 
~. Moako~• etrafında dôrt 
~ette yaptıkları taarruılaruı 
lıtı Olaı;uua ııcbep olarak yatan 
'1'e lla'a teı.irlnl ,öetermekt& 
'-. · 8u doğru olmakla beraber 
'ıtı 1111lka\emctlni de buna iline et· 

1 ~taraf bir dil~ünce olur. 
\.:"" ~nupta \azlyct dddiıllr. Al· 
~Rosto\' chrine hUc·uma haf· 
~dır. Dlğ,cr taraftan l..011dra, 

'
0 '1dan aldıgı hir habere atfen, 

'ııı._-l'lıı ~ ıün de\anı eden bir 
~en ı;onra Stalino ~hrinl 
~ ,,,} etti.kJeıini blldirmekt4!<llr. 
~ ~r dotru iı;e :Rusların Harkof 
ıı...'-to, latikametlerlndeki Alman 
~"ııarını durdurduklarına bük· 
~lir. Harkof 'c Bielgorod Al 
' eline ~mı,tır. ı•akat Ruıı 
\ ltotıto,"u Moskou gibi müda· 
'~ekleri beklenmelldlr. Zira 
' 

1 
btitün Rus cephe5lnln M>I ce

' '' lran. Kalka ~olunun anah 
~ Bak6dan RotitO\ 'a borularla 
' petrol ıe,kiyah durmu~· 

· bı \ t" tanltan Almanlar Kırı· 
~rruz ctınl~ler, berzahtan ı; 
S re kadar ;lrınrte mu\'atfak 
'larrıe da Rıııı mukabil taarruz· 
~erı atılmışlardır. 

1\ ._: '.\fol!kou taarru:tunrla hli· 
~ detl,ikJik yol.tur. Buna 
~ Ruı-ların llmen \'e ZcUJ:'er 
' ırııntakasında yaptıkları ta· 
~ 'hareketluJ ıniınldardır. Cenup 
\ f'epltesinln iki cenahı Al· 
~la&rruı.ları ile 3 üz 3 üı;e gel
\ rı. • 8u C1'nahlar Kurıık sinıalln· ur • 
' bel \r. <·eııupta Rost°'dur. Fa· 
~tada da Ruı;ların heş giin 
~ U taarruz ~ aparak ta Un o~ u 
~ırıaıarı 'e OreldekJ Alman ta 
\ U kırmaları dikkate !;iMY&n· 
ltııı ~reı:aı Bud,rnni \C \'orotilof 
\ .~.'dular t~kiline baı:Ianıışlar
\ ~n bu hareketler \'e tedbir· 
\'ılı rın derinliğine miitlalaaya 
~ edecekJerinl \8 kışa kadar 
~ayı 'e lran • Kafl\88 yolunu 
~etmek lı;tediklerJDi söa· 

~ ha~ına gelen aual fUdur: 
\ıı.""" dti~ mi: Buaa şlmdillk 
\~ 'erUemez. Akai takdJrde 
'~f&a6lllln bir mADUa kal· 

t-m-e_ı:ı_p_e-tr_o_l 
istihsal atı 
arttırılıyor 

\~r~. 26 (A.A.J - .1939 senesin
J'lt l>Ulyon 2i0 bin ton olan Ro· 
~ a Petrol fsUhsalAtı l9t0 sene· 

'~ milyon 810 bin tona dilŞ· 
~· 

&cnesınde Romanya petrolle· 

başlıca müşterisi olan Alman

,~i bütün petrol lst.IMalAtını 
bıılundurma.ktadır. Bu sene 

•ıill !ulal~tmlması için ehem 
tıı h 
l&ıw. _•mleler yapılmı, oldutun· 
~~l l'ekununun dokuz milyon 

ıt olacağı zannedilmeJ<tedir. 

~~ya;a vaad 
~dilen malzeme 
tönderiliyor 

lllgiliz Bahriye 
Lordu dedi ki : 

1'üttefiklerin zaferi 
bizim zaferimize 
~ baglıdır 
'a1 ını. 26 CA,A. > - Amiral. 

,,.1.ncı Lordu Alcksandr, BU-
11~tıı.nyanın Rusyaya bir mik· 

&o l'lız rnalzcmesi gonderdijlnl 
;~ellerle çarpı~maya memur 

~e kıtaları taııyan düşman 
' itınılerine, ayrı ayrı 14 ta. 

~hrıtıgını soylemiştir, Alek. 
~ • l'{uıların, Moskova konfe
~ ~ istedıklerl her şeyin, ay. 

~ulıJer halinde sondcrilmesf 
diifnl &Gylemlştir, 

ı,., ~leksandcr, ilkteşrin partisi. 
~ lırn edildlğınl söylemiş ve 
~ı.ı.1 illve etmiştir: 
~~ra, istedikleri malzemeyi 
~1 <'yf vadcttl1'. Şimdi, şu 
.vı ~ lınutrnamalıyıı ki, netice iti 
\ ~ ll'lutt<'fiklerimızin zaferi, bü 
~ı:ilanyayı namaı:Jup olarak 
\: ııı~• etmekten ibaret kendi 
\ ~e bağlıdır.» 
~ ~ Lord, bu iOıleri, i•rpte 
~tı lr cephe tesisini istiyen mü 

ı~ti kastederek söylemiş ve 

'• .. ~k.ıer ıçin bir tek cephe vııır 
~ sozlcr.i.nı b.itirm4Ur,. 

Bugünkü harpten kim mes'ul? 

Amerikanın itirafı 
Avrupada diktatörlükler çıkmasının bir kısım 
mes'uliyeti Amerikan gümrük tarifelerine aittir 

Bir müjde: "Harpten sonra kurulacak iktısodl düzende bütün 
i n sa n 1 a r ı n k o r n ı d oy o c o k,, J 

ı:ıJ SON, HAllllllfR 113 
Roma üzerine H i t ı er 
yürüyüşün Ciano 
yıldönümü 

Roma, 26 (A.A..) - Ste!ıı.nl: Ro· 
ma Uzerinc yUrUyUşUn yarın kutlana 
cak olan yirminci yıldönUmU rnünase. 
betile, Romada harp malQlü evinde, 
Hava Marcşalı tttaıo Balbonun 
mermerden büstünün açılış töreni ya. 
pılacaktır. 

•• •• • 
goruşmesı . 

ltalyanlor, bu görü~
meye ehemmiyet 

atfediyorlar 
Roma, 26 (A.A. ) - Stefanl a· 

jansı Kont Clano He Her Hitlcrin 

G 1 Do•• Gol buluşmalarını ve ~·en i Avrupanın 
[Amerika Hartcıye :MU.,tcşarı B. tehdıdı altından kurtulamıyacağız. tesblt edecek formüller de ar~lırıl· • iki büyük şefi olan Dı.ıce ile Füh 

Welles, harici ticaret cemiyetinin se· E\•et, mazı bJzc pek açık dersler maktadır. Cıda meselelerine çok c- F rer'in sevk ve idaresi altında bu. 
nellk toplantısında muhım bir nutuk VCl'mıştlr. Fakat muhtelif mılleUerin; hemmlyet verilmekted,ı'. BütUn ın· r an Si zl arı günlerde yapılmakta olan İtalyan 
söylemıştir. Bu nutuk, dünyanın mU· bu kadar korkunç neticeler veren yd •• sanlaı ın karınlarının doyması yalnız • Alman mUzakerelerlnln ehem. 
hlnl bır 1ktısadl kuvvetını elınde tu· lış lktısadi sıyascUere yemden baş insanca. bir endişe değıldir. Kendi ra· g e e d t ett' miyctinin biltun Avrupa matbu. 
tan hir memleketin, A \'! upada dıkta· vuımaları ihtimali pek dlA vardır.! hatımız ve nıen!aatimiz de bunun te• r v av e 1 atı tarafından belirtiln1ckte oldu. 
törlUkler zııhurun 

dan \'e yeni b'M.· 
harp kopmasınd&11 
kendini mes'ul ( 

Anlatan ve itirr:l' eden: ınin edilmesini I· (Başı l incide> % eunu kaydediyor, 
cap ctt;rmektedir. liyet duracaktır. Önümuzdeki cu. Doktor Funk'un Romayı ziya. 
Eğer bUtUn ınsanla ma ~ünü 0 saatte bütün Fransız ret ve beyanatının Kont Clano'nun 
rm varlık \'C sıh· erkek ve kadınları bulundukları Fiıhrer'i ziyaretinden birkaç gün 
haUerınl koruya. yerlerde hareketsiz duracaklardır. cv\•el vuku bulması basit bir tc. 
cak a garı ınıklar Tarlalarda, fabrikalarda bürolar. saduf eseri olmadı~ı gibi İtalyan· 

Sumner Velles 
saydığını ı;-östcrl· 

yor ve harpten son 
Amerika llari <'l)e l\lıatetuı 

ra.kı ıktısadl dUzen hakkında Amerl· 
kanın neler dUşündUğllnU anlat.yor. 
Bu nutkun dunyanın her yerinde alA· 
ka uyandıl'ması tab.idlr. Metnini a· 
'~ıya geçırıyoruz.J 

Geçen harpten sonra Amerıka lk· 
tısaden çok kuV\'etlendl. Hen.en ner 
memlekete karşı alalaklı \'az.ydlne 
geçti. Halbuki d ğcı memlchı..•ıc-ı ııı 

lktısadl bUnyelcrl hnrp yUzunden ar. 
sılııııştı. Hancı ve dahıll boı 1: ) uk· 

lerı altlnda ınllyol'lordı. Bulun bu 
memleketler ınaddı ve manc\•l hanım. 
dan göz açmak ıçın bızden medet 
umuyorlardı. Bız kcndılerıne el uzıı.· 

tacak yerde aksını yaptık. YUJ,sck St::-.. ~. '\'Clles 

bır tarife. du\•artle piyasamızı ken· ı Sonra gerek bu memlt:kette ve ,erek 
dilel'inc kapadık. Bu sebeple muhtelıt' başka memleketlerde kcndı hususi 
memleketlerde yaşıyım mılyonluca nıenfaatlerıni arayan \'C bu menfaat· 
lnsanın arasına buhran ve zaruret 
saçtık. 

Bunun cezasını derhal kendımız 

çektik. Bız yabancı memlekeUerden 

mal almayınca onlar da iştira kud· 

reUerini kaybettiler, blzım mallanmı. 

zı alamadılar. 

1921 ve 1922 larlhlerlnde yaptığı· 
1 ınız gUmrük zamları yetışmiyormuş 
gıbi 1930 tarife kanunumuzla muhte· 
lü ecnebi memleketlerini dogrudlin 
doğruya fe!Akct uçurumuna attık. 

Bu yüzden dünyada sefalet arttı, 

yıkıcı Amiller kuvvct'tıuldu. Bize kar. 
şı kin ve infıal her tara!a yayıldı. 

Bu gıbi Amillenn dığer bazı sebepler· 
le btr araya gelmesi de, dlktaUirlUk· 
Jerin zuhuruna yol açtı. Bu diktıı.Uir· 
IUkler de dllnyayı bugUnkU bUyUk 
harbe sUrüklediler. 

le.r namına başkaıarının \'e umumun 
me:ı!aatlerini hıço &a) an rerd ve grup 
!arın yenıden ortaya atılmıyacat;ını 

'e at oynatmağa çalışmıyacağını 

bize kım temın edcbılır? 
Dcmokl'ası mııcsseselerlnı korumak 

ıçln bu harbi mutlaka kazanmamız IA 
zımdır, fakat harpten sonra sağlam 
bir lktısadi düzen yaratmanın bu ga.· 
ye ıçln ayni derecede !Uzumu vardır. 
Öyle bir dUzcn ki 1ıusu1:1ı tcşebbU lcı·ı 
ortadan kaldırmamakla beraber mil~· 
terek mf'nfaatlerln vikaye edilmekte 
oldur;una datr insanlara ve milleUere 
emniyet versm ve ya~ama şaı Uarının 
tedrici surette sallh bulmasına yol 
açabllsın. 

lnsanlığın b..,lıca gay•:ıl, 11ulhiln 
ve emnıyetin de\•amlı bır surette mu· 
hafazasıdır ki bu da yine harpten 
sonra iyi bir iktisadi dilzcn kurula· 
bllmC'slr.e bağlıdır. 

da ol un gıda~a ka .. -uşmal rı temin c. da, mekteplerde, masazalarda her Alman muza kerelerinin de. bugun 
d.lebılırsc a.}nı zamanda mahsulAt türlil iş kcsılecektir. Yollarda bu kil muzaffer ihtilalin en ehemmi. 
fazlaları yUzUnden zıraatın maruz ıunanlar oldukları yerlerde kıpır. yctli birinci merhalesini teşkii c. 
olduğu buhranların da önUne gcçıl· damıyacaklardır, 1 dC'n Roma uzcrine yuriıyüşiln yir
nılş oı ur. s.ze şunu mujdelenıckle Bu muazzam mılli grev düşma. mincı ) ıldonümline rastlamış olma 
bahtıyaı .ııı ki b ılün lnsanlarm kar· na ve ona hizmet eden haınlere c:ı da adeee bir tesadüf mahsulü 
nının do~.ıbılınesı dın ası gerek Ame· ne kadar buyuk bir tehditle sarıl dc~ildır, .. .. . 
rihcı tıukonıetı ı n \'ı; gerek dığ'cr hU· mış bulundukları ı;c>..tercccktir. llalyan • Alman lesanudu sıy~sl 
kım ıctlcrın ılk gaye olarak go .. öniln· El bırli~ilc yrıpılacak bu milli hir ittifak v: harp zamanına mun. 
de tuttuıwıı ı \ c tctkıK ettıklerı bir hazır ol harc.kctile milletimiz tC· hasır bir silah arkada~lıGı de:lldlr. 
ıı;;~lr. üyle bır dbzım kurınıya hazırlanı ınclıni fclaketlerimizclcıı alan ka O, ayni zıımanda sulhiin ve harp ı 
ycıru:e kı, gümıUk duvıu·Jaııııı, takyit nımızla tarsiıı edilmiş bulun:ın .:onrasının ona a~rc kşkU~tlandırı. 
ve ıuçhan •ıı lcmlcrını artık tnınıuni· F'rnnsız kardcşlıeiniıı limitlerle par l ıal·ak olan inkılabının yurUmcsln· 
Je nıaz ye karıştıracaittır. Hıı;bır ladı{:ını izhar edecektir. 1 ~c amil olacak. fi~.ri, lklısadl ve iç. 
mıllel, dığcrının zararına olarak men. Büti.ın dünya Fransayı diışün. tımal bir tesıınuttur. 
faal arnmağ.ı. kalkışmamalıdır. Yı· mekte, ona dogru bakmakla ve 
kıcı ıktısadl harpler ycrıne bUtUn ın· ondan bahsetmektedir. Fransa diln s ti •• • 
sanlaruı mhşterck menfaati namına iş yaya {lÖ tcreeektir ki, inhiz.am kor ovy: ere g ore 
berabcılı(;ı kurmak sıstemı geçme· kusunu alan korkak bir düşma. <Bası 

1 
incide> = 

lıdlr. nın Fransız çocuklarına karşı iş. . . 
Amerika hatalarını tekrar ~tml)~k !edici cinayetler Fransayı hiç kor için her sokak şımdldcn a"~erl bır 

nuz\ elt ıle Çorçılın Atlanllk be· kutmamıştır. Fransa kendinden manzara almalı, her ev bı.r kal_<~· 
ba.,ka kimseye tabi olmadıg-ını dün ! her vatandaş bir a ker halıne gı.r-yannamcsinde de soylendığı Uzcre, " ı d ki 
va,•a .,,0·ı;. t~rcccktfr. Fransa, dün. melidir. Moskov.a. c varın a ıs .. hıçblr mllleUn meşı u tıcarctı, başka ,, ,, .. " k tl 

meınleketlerın gümrük tarıfelerl, hu· yayo göstcrect'ktir ki, müsterih, ti.hkamlar her gun da~a UV\'e 1 

Clnl·n "e azlınlidir. c·Fran~aD dır. bır vaziyete gelmektedır. susı anlaşmaları 'e rUçhnn sıstcm- • 
ıerl yUzUnden tehlikeye dıişUı ülcmi· Fransızlar, öniimüzdeki cuma j . Sovyct hava faııli) eti artmakta· 
yccı:ktir. Bilhassa Anıcrikıı., G"cı:en çin parola şudur. ~nazır otı. 1 dır. Kar, hiçbir ıamıın görUlme. 

Lomlra, 26 (A.A.) - Belçika mi~ bir ııeklldc artmıştır. harpten sonraltı ha tasını tekrar et· 
mlyecek \'e başka memlekeUerin dar topraklarında Alman ı:ııbayları öl· 1 General, halkı, düııman tarafın. 
ve yıkıcı iktısadl .siyasetlere sfiı'Uk· dilrUldüğii takdird<: sayısı takri. dıın Moskovaya gönderilmiş olan 
ıcnmelerlnc sebep olmıyacaktır. BU· ben 400 ü bulan Belçikalı siyasi casuslardan ~akın.mıya ı;aiırmaktıı 
~fk kUçilk muzaffer ve)a mıı.t;IClp esirlerin, öldürulcn her Alman 1- bu casuslardan bır çoğunun kı~J. 

lbUı ı'ı '1 k u h t k çin beo: esir hcsabilc idam edile ordu üniformasını taııdıi;ını bıl. t n mem e e er, arp en onra 'I " · · 
iktısadl düzenden mlisavı hak ve fır· cckkri Alman m~kamatı . tar~f~n. dırmektedır. 
sallardan istıfade edebıleceklerd r. dan Bc-lçikahlara ıh.tar edılm~ştır. Loııdra , 26 (A.A. ) - l\fo!kova 
Tekr r edı,Y<>rum: Bunu yapmak ln·ı Sırbistanda da tcnkıl harcke.tı ay. radyosu. Kızıl ordunun organı O· 

sanlık hesabına goze alınmış bır t~ nl derecede ~lddctlldlr, ~n giln .~v lan , KızılyıJdır... gaze<eslnln. son 
ragat dc<'l-ıldır. Mazinin tecrübclcrı 'el olen bir Alman aske:ı için s~z. yirmi ciln zarfında Almıın ordu. 
netice ol~ak şunu ısbat etmiştir k i, de kom_unist 200 Sırp ı~am cdıl. su zayiatının 300 bin ölü ve yara. 
hiçbir millet tek başına inkişaf ede- mişiir. Üçü kadın olmakkilzerel, sek. lıya bcıli~ olduı:u hakkındaki ha· 

k . k' · d kanun" "Y ·ırı o ara b · t · 1· Lısanlar ileriye doğru bakıp da bu. 
günkü se!aleUerlnin devamından b~· 
ka hiçbir ümit noktası görcmczler.se 
karşılarına çık.an macera dUşkUnlc
rlnin her soz;Une kapılırlar. 

mcz ve başkalarının zararına olarak ız ışı C' " " erı neşre mış ır. 
Bir rnlijde: Herkeısin karnı doyacak refah \'e saadete kavuııamaz Bunun silah taşıdıklarından dolayı idam Kulblchev, 26 (A.A.) - Şark 

Harpten sonrası için muhtcllC tel· , devamlı bir şekilde te~inl. bUtl1'ı in· edilmişlerdir. cephesinden gelen son tclı;:raflar, 
kıklerc \'e hazırlıklara de\'Um ediyo. sanlığa alt mu,terek menfaallerln el General Zkukov kumandasındaki 
ruz. Bu arada esaslı eşyanın !!yatını birlığlle korunmasına bağlıdır.> Amer"ıka ve in- kuvvetlerin Mojaisk \·e l\toloya. 

Ha.tayı ıeç kaHadık roslaveta istikametlerinde Alman 

T k h k h • · 1 k 1 f 
1 

ıarın yapmakta oldukları taarruz. 
GUmrük tarl!eleriJnlz bir kısım ür a. ru unu ıyıceeşa eme azım gilterede İn ia ları ' muvaf.fakıyetlc durdurdukla. 

memlekeUerde dlktat.örlUkler yaratır. rını bildirmektedir. 
ken diğer bazı memlekeUerdc de kon. • lBa~ı l incide) // lecek hata ~e zararlar, hıçbir za. j <Başı ı iacide> §§ Londra, 26 CA.A.) - Mühim bir 
tenjan usulleri ve klırınJr sıstemlerı bu orncı;:i bi..ı.lün kusurlaril~ taklit man rnerkezı vesayete dayanan b.r Çörçil B~vekfdel binasında şu beya· "'anayi şehri olan Stallno'nun beş 
zuhuruna sebep olmuş ve dUnyadan etmek yoluna ı;:ıdilmiştir. işte bu me!11ur mekanizmasının sebep ol- natl neşretmiştir: ıun devam eden bir muharebeden 
ticaret serbest.Işi ve kredıyl ka.ldıı·· yüzden idaremiz halk arasında duı;:u hata ve zararlar kadoır bu. BU~ Britanya hUkwneti. N~I· sonra Ruslar tarafından tekrar iş· 
mıştır. kök salamamış mevcut ihtiyaçlara yUk olamaz, şu şartla ki hurriyct. ıe tarafından Fransada yapılan kal· gal cdildi:o.i MoskO\'adan bildirili. , . d r a; 

Nihayet ıUnUn birinde Amerika l söre sürekli surette inkişaf imka. le nızam ar~sın a muvoızenc. kur~. Hamlar hakkında Amerıka Birleşik yor. 
yaptığı bUyük hatayı kavrıyarak nına kavuşmamış, kağıtlar arasın· cak mckanız~a ~n~.ayışla. ışlcsın de\'letlerl reisinin lzhar ettiği nefret l\1o.kova, 26 (A.A,) - sovyct 
ckarsılıldı .f.iCarot anlaşmaları ve ıyı da oynayıp duran bir memur ida. ve voızıfelerlnı gunu gunüne, asıl \'e ıtham duyG'lllarına tamamen işti- eecc yarısı tebliği z~ylindc, Mos. 
kom~ul!k ınilnasebet tarzı~ dedlCı· resi olmuştur. maksada uygun b_ir .surette-- ;ör. rak eder. GUnahsız insanlar Uzerin· kova etrafında cereyan eden şid. 
mlz sisteme baş vurdu. l<~akat iş ış· Tıpkı Fransanın idbarına sebep siin. Ahmet Emın l ALMAN de sot;ukkanlılıl\ln tatbık edilen bu delli muharebekre ait tafsfüıt ve. 
teıı geçmişti. Yeni usul tıcarct mua· olan idare sistemi gibi, bizim idare t'1 ı f b. idamlar. bunları eınredcnlerln başına rilmcktedir. 
hedclerinln tesir göstcrınesıne zaman mekanizmamız da bir merkezden es U lr nişan. 1 felAket getirmekten ba~ka bir netice Odesıı böl&esindc, Sov)·et çete. 
kalmadan yeni bir harp koplu ve ık· halka vasilik ic'ldiasilc çevrilen bir Köprlllti Redif fırkası sabık ko· vcrmlyccektlr. Fransadakı katliam· !eri faaliyete devam ediyorlar. Bir 
tısaden bütün dUnyayı bir harabe ye· idaredir, Hariçten alınan dcınok. nıutanı General Ali Rıza torunu ve 1

1 ıar, Hltler Nazilerinin boyundurukla· kaç ıiln e\'Vel, bir çete, Rumen 
rlne çcvırdl. rasi şekillerinin halk arasında kô- topı:u yarbay SU!cymaıı Ordayın kızı rı altında bulunan ba::ıka memleket· orduı;:cihına gece vakti arabalara 

Bu dakikada blzlm karşımızdaki kü, dalı, budagı yoktur. Sırf hu Bayan Fikret ôndayla, emekli Gene·, lcrin ço~unda yaptıklarının bir miııa· bindirilmiş, mitralyözlerle ve oto. 
ba~Iıca gaye, t.ligallUp sisteminin tanı yüzden bütün mekanizma verim· ral Nurettin önalın oğlu topçu teğ· dır. Polonyada. Yugoslavyada, Nor· matik silahlarla hücum ctmi~tir. 
ve kat'ı bır şeklide ezılmcs,dlr. Bu sız işliyor, murakabe fiill olamı. men Mennan önal ıkı tarafın akra-1 veçtc, Hollandada, Bclçlkada ''e hep- Rumen subay ve askerleri panlce 

k yor, halk umumi hayata karışamı. balarlyle blı·çok gUzıde klmsclcrln sinden sonra da Rusyada Alman cep yakalanıp ka,.mıclarsa da, Sovyel gaye arşıBında, b~ka her şey !kıncı ,. "' 
d d k 1 H . •- d d yor. huzurunda nışanlanmı~lardır. Ordu heslnın gerislnde yapılan vahşeUcr su··varı'lerı' tarafından bi,.ilmicler. erece e a ır. Urrıye...., ayanan e- ı t .. .. "' 

k asi il 1 lz rUz Bu vaz ye e gorc berraklığa doğ Evi salonlarında vulrn bulan bu nişan ınsanlığın en karanlık ve en lptidal dir. 60 Rumen olmiış, 50 Rumen 
:

0 
rtehlikm. es:~e erım in bu ~ • ru gitmenin yolu şu olmak liızım- unutulmaz blr hatıra yaratmıştır. Sa ı devirlerinden bcıi bilinen vahşetlerin yaralanmıştır. 

:~ ~e b şmes.nc meydan bı· j dır: Türk milleti içinde kurulu du. tonun en başında İstanbul valisi LClt-1
1 

herhangisinl geçmektedir. Bunlar Hlt 
r.a.nmıyacabız, una azmettik. Bu iU· ·· d k · 
b 1 b ü hU U ran tabu cmo rasıyl, enkaz ara. !i Kıl'darın, Nuri Batunun, Rlşart Pı. i ıcrln şayet imkan bulursa İngiliz ve 
ar alekugU n rUrdıye!tı m dafaa eden sından çıkarıp tam Yerini bulma· bertin, Veteriner tatbıkat okulunun. Amerika!\ mllleUerlne tatbik edeceği 

mem e ere m a aa vasıtaları ye· . k ' k d · 
ti tlrmeği iş edindik. sına ım an verme · emokrasınin Efganlı kardeşlerin. Saadettin Ergu· 1 muamelenln bir habercisidir. 
ş ancak halktan merkeze gıtmck su- nun yolladıkları çelenkler duruyor- şimdiden sonra bu clnayetlcrln ce· 
Kendi müdafaa ı>ro,ramırruzı Uı.l· rctilc faal bir şekil alabill!rrjini du. zıu;ı bu harbin bUyUk gayretleri ara· 

blka aıt nakliya iınkanlanle malzc· b ti deva 1 • • ad j ve ancak u sure c m ı vcrım Genç nifa.nlılara sa etler dılerız. sına aokulmalıdır. 
me bakımından darlık içinde olma- temin rdcbilcceğinl anlamak, cc_ 
mıu rağmen bunu yapıyoruz ve Y" nebi misallf'rden ancak ham mal. 
pacağız. Ayni zamanda cenubi A· zcme halinde istifade ederek bun· 
merikadaki kardeş cUmhurlyeUe.rın !arı kcndimiz:c cidden mal etmek, 
ıktısadl ihtiyaçlarına yetışmcğe ınec· krndimize ait usulleri. adetleri hor 
'buruz. Bunu iı;tedığımlz kadar yapa· görmekten vazıeçmek. yeni bir 
ırıadık, !a.kat yapmalı)ız. l'ılallarını nevi taassuba kapılmamak şartilc 
ıhraç edemiyorlar, lhtıyaçları olan ıt- korkbrünc taklitten, sabit fikir
halAtı tedarık edemiyorlar. l<endıle· lerden korkmak ve kaçmak, hür. 

rile fş birllfı yapmaktan geri kala· ;:~;t~~ 1~~~k;;:i~~dz~~;:tu~ı;:~ 1 

mayız. müvaıcne için mahzurları de!edc· 
Harııten ııonrakl düzen cek, fakat :faydaları yok etmiye. i 

Fakat bir taraftan mühim bir iti· 
mız \'ar: Harpten sonrası için hazır· 
lıklarımızı yapmalıyız. Bu Işı harp
ten sonraya bırakamayız. Şunu bil· 
meliyiz ki ~imdi ne derecelerde buh· 
ran karşısında isek harpten sonra da 
lktısaden o kadar buhranla karşıla· 

şacağız. Bur.Un harici tecavüzlerin 
tehdidi altlndayız. Faka~ bu harp, 
lnrlltere ile mQUe!lklerlnln, bUtUn 
dünyayı kendi kötü istibdat ve inhi
tıariarı altına. almata çalıfan sistem· 
lere karşı tam bir zafer! ile bile ne· 
ticelense, diğer bazı Jlc\ii tehlikelerin 

cek bir şekil aramak, kcı1<li fdco. 1 
lojimizi berrak bir §ekildo Türk 
ruhlarına yayarak ecnebi idcolo. 
jilcrinc kapıyı tabii bir surette ka· 
p51mak •.. 

Berrak ışıklar altında böyle bir 
umumi istikamet tutacak olursak 
setametin, emniyetin ve istikrarın 
en sağlam yolunu keşfctml§ olu
ruz. l!akikl bir halk idaresi altında 
yer yer halkı aldatanlar ~ıkar, 

halk da iyi tenvir ve ikna edil· 
mczse hazan yanlı§ dU~Once vc gö. 
rOşlere saplanır. 

Fakat bu yi.ızden ileri .:elebi. 

Sineması : Bu akşam 
güzide bir ka!aba/Jkla 

temelinden çafJsma 
kadar do/acaktlf 

Hatırlardan silınmeyen 

H 1 L DE KRAHL 
cA&ABACL"\IN K1ZJ l> f 1.1.nılııiD 

yıldrı.ı 

Büyül< aşk romanlarının, bütün beye· 
cao \'e hl5 boralarını ya,ataa filmle· 

rln en eı,ıi:ıi 

iSABEL 
Şaheserini: S r.: S Sinemasında bu 
ıkinci ııUpcrfilmtnl emsalsiz bir sanat 
kudreti ile canlandırıyor. Hayatı ve 
aşkı acıklı bir sır gizleyen bir Bar 
Kızı ... Suçlu bir sevıı .•. Bir nıuunma! 

uarçler için yerlnlnl~i evvelden 
a.} ırtabllir5lıılı. 

--• Teleiea: 49369. ---· 

'Moskova. 28 (A.A.) Reuter: 
Ağır Sovyet tank birlikleri Mos. 

kova önündeki meydan muhare. 

b<?lii esnasında Alman muvasalele. 
rfnl altUst etml§lerdir. izvestiya 

gazetesinin harp muhabiri bir kaç 
gUn evvel kısmen Almanların elin 
de bulunan Kallnln'e 8 Sovyet tan 

kının birdenbire sirdiklcrini ve 

dar sokaklarda butün toplarını 
atcşliyerek etrafa panik saçtıkları. 
nı ve bu panik neticesinde Alman 
!arın şehrin öbür ucundaki köp. 
rülerl attıklarını yazmaktadır. 
Diğer bir Sovyet tank birliği 

Kalinin istikametindeki ormanları 
ve ovaları şimalden cenuba kate. 
den saldaki yol üzerinde bir iaşe 
koluna muvaffakıyetle hücum et
miştir, Bir iiln sonra ayni Sovyct 
tank birliği diğer bir Alman i~c 
kolunun ortasına girerek 25 kam· 
yonta 4 otomobili tahrip etmiş. 

sonra Alman tayyare meyc!a. 
nına ant surette gelmişler. Bir 
Alman tayyaresi havalanmağa va. 
kit bulamadan ı:övde kısmından e. 
ıllmiı, diler bir tayyare de hava. 
da iken düşürülmü5tür. Geri ka. 
lan Alman tayyareleri Sovyct ~nk 
!arını bomba yağmuruna tutmuşlar 
dır. 

MosJCova, 26 '(K..'J;.,,. - 1'r' ~n.et 

' 

[SIYAsl ·ıeM~L 

Amerikan gemi
leri her tarafa 

gidecek 
'X azan: M. H. ZAL 

A merika ayanınan hariciye 
encümeninden bl.alm ikta. 

sadl hayatımız için de ehemınlye. 
ti dokunacak bir karar çıkmıt· 
tır. Amerikan ıemilcri bundan 
sonra dünyanın her tarafına ri. 
debilccektlr. 

Bitaraflık kanunu Amerikan 
ıcmilcrinin harp sahalarına ıit· 
melerini mencdiyordu, Hanıi ıu. 
ların harp sahası oldu&unu le.bit 
etmek hakkı da devlet rcü-lne ,.c. 
rilnıişti, B. Ruıvclt, bir kararna. 
nu: ile bu cemi sahalarını ilin c. 
diyor, llabcşistanın fethinden 
sonra Kızıldcnizde oldu&u ribl, 
bir yer harp sabası halinden çı. 

kınca Amerikan ıcmilerlnin ora· 
ya girmesine izin veriyordu. 

Bilaraflık kanunundaki yasak. 
tan maksat, Amerikanın bitaraflı. 
ğını bozacak ve memleketi har
be siiriıkliyecek yolda badilele. 
rin önune ıeçmekti, 

Gitıide Amerikanın ıozu pek. 
l~miş \'e olur olmaı hidıaeler· 

drn pr.rnsı kalmamıştır, Ameri· 
ka gemilerinin harp sahalarına 

da ıirmuini iyan hariciye encıi· 

meninin tas\'İP tıımtii bunun bir 
alametidir. Bu encümenden ona 
karşı on üç reyle çıkan kararın 

umumi heyet tarafından daha 
biiyıik nisbctte bir ekseriyetle 
kabul edileceğine de ııiıphe edi
lemeı. 

Amerikan ıemilerinin seyrüse. 
ferine ait tahditlerin ortadan kalk 
ması, memleketimizle Amerika 
arasındaki nakliyatı da kolaylaş. 
tıracaktır. Artık Mısırda aktar. 
ma~ ihtiyaç kalmayacak, daha 
kestirme yollardan limanlarımıza 
kadar Amerikan ıemileri ıelebi· 
lecektir, 

Görülüyor ki Amerika yerin. 
de durmuyor, harbe kÜ~Ük küçük 
adımlarla olsun yakla~ıyor, Bu· 
nun bir hudadu var mı! !vct, 
o:vle : ·runüyor ki var. Amerika. 
daki umumi meylllere röre bir 
noktada bir sed kurulmuştur. A· 
mcrikalılar, meıılefl askerlik O· 

lan ve olüm riııklni bir meslek 
riski diye karşılıyaıı deniz ve 
hava kuvvetlerinin \ 'C bir nevi 
yeniçeri ocatı mamıaruını .röa
tercn bahriye silihendaılannın 

harp hareketlerine karıtmasını 

içlerine ,-tırm!Şardır. Yalnız 

mecburi askerlik yoluyla topla. 
nacak bir ordun•n Amerika kı. 
tası haricine sevkedilme1ine kar· 
şı hili sıkı bir m11halefet vardır. 
Bu seddi aşabümek için Amerika 
11ın dofrudan dojruya tıehdlde 

maruz kalmaııı linmdır, 

Almanlara göre 
<Batı l ineide) §~ 

lMil!atı bi.ıyük bir müesslrlikle bom 
balamı§lardtr. 

DU~man tayyareleri, Alman to:rı 

rakları üzerinde uçmamı~lardır. 

Bertin, 26 (A.A.) - D.N.B. a 
jansının askeri bir membadan al. 
dığı haberlere sorc 10 ile 22 ilk
tcşrin arasında 801 Sovyet tay. 
yarcsi tahrip edilmiştir. Bunlardan 
427 si Alman av tayyareleri, 152 
si tayyare dafi bataryaları tarafın. 
dan dUsUrUlmUş, 222 si yerde tah· 
rip cdllmlştlr, 

tebliği zeyllnde mühim miktarda zırh 
lı kuwcUerln hUcuma geçtikleri zan· 
nını \'ermek Uzere Almanların Mos· 
kova civarında tahtadan tank kolları 
bulundurdukları blldlrlllyor. Alman 
faşist kıtalarını bu gibi hilelere müra 
caat etmeleri Rus cephesinde !azla 
miktarda hUcum araba.sı zayi etmele· 
rlndcn Uerl geldiği ve bunun ayni ıa· 
manda SO\'yet kıtalan tarafından mu 
da!aada gösterilen azmi ispat etttg-ı 

bellrtllmcktedlr. 

Londra, 26 (A.A.) - Reuterin 
Kuybichev'dekt hususi muhabirinden: 
Kınm berzahı Uzerlnde bulunan 

Perckop'nın zaptı için gUnlerdcnberl 
ikinci bUyUk bir muharebe cereyan 
etmektedir. Alman ve Rumen orduJa. 
rı, 5000 asker kaybettikleri ilk muvar 
faklyetslzlıklcrlnden sonra ~mdı pike 
bombardıman tayyareleri ve lopçu 
kuvvetlerinin yardımııe Sovyet mev· 
zilerlne nevmldane saldırıyorlar. 

Sovyct kıtalnrı rıcate mecbur ol· 
muşlarsa da Almanlar bir ıedık aç· 
mafa muvaffak olamamışlardır llk 
muharebedenberı hava. akınları fail• 
!asız devanı etmiştir. 

Kırımın bütün şehir ve kasabaları 

birer kale haline gelmiştir. Kırımın 

merkezi olan Simferopol'da ıokaklar. 

da barlkadlar ytlkseldıfl &"ibl deniz 

Ussu olan ~l\'astopol şehrinde de bin· 
lerce top namlusu havaya dikilm1' 
bulunmaktadır. 

Mllls kıtalanna mcnsurıp cUzUtam. 
lann eokaklarda a.ııkcr1 ta.limler yap. 
tılı &örWmc1'tedlı:. ___,. 
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Dünkü spor hareketleri 
BULMACA 

<Batı Z iacide) /= ı kaya KasımpaşaDtn ortadan "91>
~ıyordu. Nitekim sağdan Fik· tıgı bir akınla başlandı. iA: ~ 
retin yaptığı her hücum Galata. dakikası mütevazin ıec;en oy,ın bll 
saray kalesi için büyük bir tehli. dakikadan !:Onra istanbul11PC)run 
ke oldu. Birinci devre biıtün ener be.skUN altına girdi, Yerden kısa 
jilerini ortaya koyarak oynıyan paslı bir oyunla rakip 'kaleyi t.eh
Fenerbahçeliler, ikinci devrede iyi dit eden İstanbulsporlular niha· 
bir oyun çıkarıtmadılar. Ali Rıza y~ 7 inci dakikada Kadirin çok 
ve Naim bu devrede tamamen or- ı:ıkı bir şütüyle ilk 1<>1lerini attı. 

tadan sillnml5ti. l\tüdafaada Cema. lar, Bu ıolden sonra Kasımpaşa. 
lın antrenmansızlığı ve ne yapa. lılar açıldılar ve 17 inci dakikada 
c~ını bilmez bir hale gel.-.ğl bu· beraberlik sayılarını attılar. 1s. 
tün açıklığı ile gozuktiyordu. o. tanbulsporlular tekrar galibiyeti 
nun hatalarını da güzel bir oyun elde etmek ic;ln çalıştılar ve 27 in. 
çıkaran Murat kapamak mecburi. ci dakikada Mükerrem ikinci golü 
yetinde kalıyordu. Sarı kırmızılı- attı. Bundan sonra mücadele ha. 
lar bu tarafın aksadığını görünce, linde cereyan etti. Birinci devre 
esasen en kuvvetli tarafları olan böyle ıeçti. İkinci devreye her iki 
sol ile mütemadiyen işlediler. Çün takım da canlı ba5ladılar. Karşı. 
ku ikinci devrede Ali Rıza ve Ce. lıklı akınlardan sonra Vakur Ü· 

mal bir koridor haline gelmiş ve çüncü 1stanbulspor golünü de yap 
bu cenahtan yapılan her hücum tı. Kasımpaşalılar 22 inci dakika. 
kaleye kadar dayanıyordu. Sarı da bir penaltı kazanmlar. Fakat 
lacivertliler bu devrede de Fikre. islifde edemediler. Kasımpaşalı· 
ti ~letemcdiler. Naim, adeta Fik- lar maihibiyetten kurtulmak için 
retc Pas eitmemek içln onun önü· canla ba5la u&,!raştılar. Nihayet 
ne bir sed çekmiş bulunuyordu. 33 üncü dakikada ikinci ıollerini 
Netice şu ki, Fencrbah<:e dün ye. kazandılar. Bu suretle 3 - 2 İs. 
nilmekle beraber yine Galatasa· tanbulsporun galiblyetile nihayet. 
ray karşısında böyle bir takımla lendi. 
iyi bir netice ald ı. S ·· ı · 3 
Maçın tafsllAtına geçelim. Bunu Uıeyman ye 

kısaca ve birkaç satırla anlatmak Beyoğlu O 
kabildir. Her iki takım karşılıklı o· Fenerbahçe stadında ilk maç, 
lar&k şu kadrolarla sahada yer al· Süleymanlye ile Beyoğlu arasında 
dıla.r . yapıldı. Maça, BeyoClu takımı on 
Fen~rbahçe: Cıhat • Cemal, Murat. kişi ile çıktı. Hakem Şazi Tezca. 

Ali Rıza, Esat. Aydın • I<'ikret, Na· nın idare ettiği bu maç ta kuvvet· 
im, Melih, Cemal. Cemil. ler müsavi olmadığından zevksiz 

Galatasaray : 05man • Faruk. Salım cereyan ediyordu. İlk devreyi Sü. 
• Musa. Enver, 1sm&ll. Hikmet, Ari!, leymaniyeliler 1 · O ıalip bitir. 
Cemil, Eşfak, Mehmet AlL diler. İkinci devrede Beyoğlu spor 

Hakem Ahmet Adem: biraz mukavemet eder gibi oldu 
Oyuna Galatasaray başladı, ve da· ise de maç sonlarına doğru yorul. 

ha ilk dakikada Cemalin bir hatası du. Bundan istifade eden Süley. 
az kalsın Fenerbahçeye bir &"Ole mal 1 maniyelller iki gol daha atarak 
oluyordu. Bundan sonra oyun mUte· maçtan 3 • O galip olarak ayrıldı. 
vazın bir şekll aldı. Karşılıklı hU· lar. 
cumlar ve güzel bir oyun seyrile Şeref stadmda ,· 
ve Galatasaray • Fener karşılqma
lannın heyecanını duymağa başla· 

dık. 

Fcnerillenn sağdan Fikret vasıt.as:. 
le yaptıkları bir hücum bir şans ese· 
ri olarak direğe vurarak kurtuldu. 

Beykoz 2 · Taksim O 
Şeref stadında günün son ve mü. 

maçı Beykoz ile Taksim arasında 
yapıldı. Hakem Halit Galibin 1. 
dare etti&! bu karşıla~maya her 

Bunu takip eden bir Galatasaray hU· iki takım en kuvvetli kadrolarlle 
cumun<ia Cihadın bir ko~eden bir ko· çıkmı~lardı. Oyun Taksimin canlı 
şeye uçarak ve birdenbire yatarak akınları arasında ba~ladı ise de o. 
enfes bir kurtarışını görUyor, hakl~ı nııncu dakikadan itibaren Beykoz 
olarak alkışlıyoruz. Oyun çok serı lular hAkimiyet kurdular ve bu 
oluyor. Yalnız Fener hUcum hattın- sırada bir de gol yaptılar. Devre 
da Naim durgun ve aksıyor. 1 _ o Beykoz lehine bitti. İkinci 

Fenerbahçe tekrar hUcumda yine devre Taksim, Beykoz kalesini 
muhakkak bir gol fırsatı kaçırıyor· çok tazyik etti ise de netice ala· 
lar. Bunu yine dıreğin kurtardığı madı. D~vre ortalarında Bc.Yk9Z. 
bir gol fırsatı takip ediyor. Bu teh· lular Şahap \'asıtasile bir gol da. 
ilkeleri auatan Sarı kırm12ılılar hU· ha yaparak maçtan 2 • O galip 
cuma geçtiler. Muhakkak gollük bir çıktılar. 

hUcumu da Fener kalesinde hakikaten 
bir ka:e glbl duran Cıhat durduru· 
yor. Devre ı;onlarına doğru Galata
saraylılar oyunda bir ha.klmlyet kur· 
du1ar. Fakat Cihatla, Muradın gU· 
zel oyunu gol kaydına mAnı oluyor. 
Ve devre de bu suretle O • O beraber· 
likle neticelendi. 

İkinci devrede Sarı kırm12ılılar z&· 
man zaman ağır bastılar. Bunda Fe· 
nerbahçe muavin hattında Esadın bir 
parça fazla topu a>:ağında tutuşu, 
Ali Rızanın ortadan sılinışl, ~·aım ve 
Mellhln çok bozuk oyunu A.mll oldu. 
Yine birçok hUcumları Cıhat ve Mu· 
rat durdurdu. Fakat nihayet ortadan 
bır hUcumda Galatasaray merkez mu 
hacim! bir eşape Clhadı m&ğlflp et
ti ve h iç bir kalecinin tutmasına im· 
kA.n olmıyan bir şiltle ilk Galata.sa
ray soıunu kaydetti. 

Beşiktaş 4 · Vefa l 
Şeref stdında gUnün ıon ve mü 

him maçı Beşikta~ ile Vefa ara
~ında yapıldı. Hakem Tarıkın i
dare ettiil bu maça her iki takım 
şu kadrolarla çıkmışlardı: 

Beşikta~: Mehmet Ali • Yani, 
Feyzi • Çaçiı;, Memduh, Hüseyin . 
Sabri, Kemal, İbrahim, Şükrü, Eş. 
ref. 

Vefa: Muvahhid • Vahid, En
ver, Necdet, Lutfı, Şükrü, Şeref, 

Hilseyin, Muhteşem. Fikret, Mus. 
tafa. 

Maç, çok süratli başladı. İlk da. 
kikalar iki tarafın karşılıklı hü. 
cumları arasında ve mlitevazin o. 
larak geçiyordu. Beş dakika ka. 
dar bu vaziyette devam eden O· 

yun yavaş yavaş Beşlktaşın bas. 
kısı altına girdi ve 7 inci dakika. 
da İbrahim, sıkı bir şiltle Be5ik. 
ta5ın birinci golünU yapfı. Bu sa
yının Vefalıları sevşettiği, gelişi 

güzel oynam~ar.ndan belli olu. 
yordu. · 

Nitekim, 2 dakllta geçmeden 
Sabri takımının ikinci golünü de 
çıkardı ve devre 2 • O Bc5iktaş le. 
hine kapandı, 

İkinci devrenin ilk anlarında 

umum1 ~ ctiin Kadıköyiiadeki 
klüp ıotta?inde tıoplanmt ve sen 
vaıziyeUeri ıör~r. 

Btı toplantıda buiüne kadar Fe. 
nerb~ lrıongrelerinde t..adü.f e
dilmiyen kalabalık bit- kütle bu. 
hmmu~tur. Evvela murakıplar ra. 
poru okunmuş ve eski idare he: 
yeti K>ra edilmiştir. Son vaziyet. 

7.33 Jrruzık 

l.'15 Ajamı 

~ MUzık 

S. lı6 EvUı eutı 

;.30/ 8.4l> Müzik 
12.30 Program 
l2.33 MUT.ik 
12.45 Aja.J'16 
13 Mtizik 

1

18.45 Müzlk 
19.30 Müzik 

1
19.45 Ko, n,.ma 
?O Müzik 
IZ0.15 Rad. Geze 
!ı0 .45 Müzik 
?1 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik 
21.30 Temıll 

}erin müzakeresine ıeçildlti zaman 

1

13.30/ H Mlizik 
eski Fenerbatıçelilerden Burhan 18 Proı;ram 
Bel~e söz alarak Fcnerbahçelilik 18.03 Müzik 

21.4-5 Müzik 
22.30 Saat ayarı 
22.45 Müzik 
2.55/ 23 Kapanıf. ruhunu ve 35 yıl evvelden bugü. Soldan Safa: 1 - Ağırbaşlı, e. 18.30 Müzik 

ne kadar klübün eeçlrdiği istiha- fendi adam; Şaka. 2 - Eski cün- --------------
leleri izah ettikten sonra açık bir !erin petrol markalarından biri; T A K V J M 
çayırda bile kendi oynadıkları za. Z.ırf edatı. 3 - Köşk; Tutsak, 4 -
man koşacak yer bulamıyan Fe. Yeninin selefi; Çok pişmiş pirinç. 
nerbahçenin bugün muazzam bir 5 - Göz rengi; Yeninin sonu; A. 

27 TEŞRİNİEVVEL SU 

PAZARTESİ 
lokale, Balkanların en cüze! dene mel. 6 - Eski bir hükiımdar; Bay. AY: it - GÜN: 300 - HIZIR: 175 
cek bir stadına malik oluşunu, rak. 7 - Nefer; Gösterme; Bir no
çok zamandanberi uzak kalmış, fa ta. 8 - Metin; İsim. 9 - Co&rafya 
kat o ruhu, o sevgiyi kalbinde ta. tabirlerinden; İri bıçak. 10 - Kör; 
şıyan eski bir azası sıfatile gör. Yemek. 11 - Tuzak; Bir iktısat 

RUMİ : 1357 - Birinciteşrin U 
HİCRİ: 1360 ŞEVVAL: 6 
VAIİT ZEVALİ EZAN! 

dükçe duydu:u sevinci ifade et. nazırı; Bir oota. 
GÜNEŞ: 6,25 

11,58 
14,52 
17.12 
18,46 

1,72 
6,415 
9 ,39 

ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 4,46 

12,00 
1,32 

11,33 

tikten sonra, Fenerbahçe denince Yukandan aşafıya: 1 _ Büyük, 
evvel~ akla ıelecek merhum Gali. yuvarlak ve çukur ka~ık; Bagışla. 
bin hatırasını anmak üzere arka· ma. 2 _ Tersi: basit; Bos toprak. 
daşlarını bir dakika süküta davet 3 _ Asker; Nezir. 4 _ Eveller; 
etmiştir. Nihayet Fenerbahçe ma. Keder. 5 - Vücuttaki nokta; Soy. 
çı arüesinde bu gibi, kendi arala· dan; Ba!ışlama . 6 - İlletler; Bir 
rında kardeşçe halledilebilecek ih millet. 7 - Hindiçini yarımadası. 
tilafların, anla5amamazhkların ko. nın şarkında bir memleket. 8 -
nuşulması doğru olamıyacacı dü. Haylıca; Temiz. 9 - Kalın ve kısa Dr. Hafız Cema . 
şünülerek, bunların müzakeresi şart edatı; Yemek. 10 - Baya~ı ; LOKMAN HEKiM 
bir ay sonra toplanacak senelik Tamamlama. 11 - Müsabaka; Çe. n...L..:J:...e Müt .. +•••• kongreye bırakılarak dünkiı top- _..,. .-virme. n..:... '-- ı n. .. 
lantıya nihayet verildi. vnranyoN ~ 

Dünkii Bulmacanın halli 1 Muayene a&aderi: Puu 
Ankara ot yarışları Soldan sağa: 1 - Aksatmak: ' !-ı a rk hergiin 2.5. Tel: 23898 

Ankara, 26 (Hu:;u:;l) _ Yarı~ Ma. 2-Lı; Dikiş. 3 - Esi; Abani. ı iıil••••••••••••• 
ve Islah encümeni tarafından ter·. 4 - Nakil; İn. 5 - İliştirmek. 6 -
tip edilen at yarı§larına bugün de. Lar; lş, 7 - Bademşekeri. 8 - Ek; DOKTOR 
vam edildi. Şu neticeler alındı: Ot. 9 - Can; Tek; Ma. 10 - Abi. TABANTO Birinci yarı~: de; La. 11 - Kazan; Anane, 

1 - Sekban, 2 - Giıl, 3 - Sc. Yukandan A-,ağ'ıya: 1 - Aleni; 
vinç. Ganyan 285 Bacak. 2 - Kısalma; Aba. 3 -

Dahili hastahklar tnütehassısı 
(PNÖMOTÖRAX TATBİK 

EDİLİR) 2 inci yarış: İki: Deniz. 4 - At; İşlek; Da. 5 -
ı - Ali Şah, 2 - Karabiber, Altan (matla); En. 6 - İr§at. 7 -

3 - Yavuz. Ganyan 335, plaseler Ada. 8 - Kin ; Mekik. 9 - K i; La. 
Tünel, Şa.hdeğirmen S. No. ~ 

Tel: 49206 
140, 125, 265. 10 - Mi; İki roman. 11 - A~an; 

3 üncü yarış: Şita. 

---DOKTOR ---ı - Bora, 2 - Ceylan, 3 - Tu- -------------
na. Ganyan 335, plaseler .135, 140. ••••• DOKTOR E il\ 
25~· üncü yarış: Ü R F A N İ D i S 

Ç İP R UT 
Cildiye ve Zühreviye MUtehas· 
sısı. Beyo&lu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta soka#ı 

köşesinde Meymenet apartmanı 

ı - Yataian, 2 - Sı!kap, Gan. Cild ve Zührevt mütehassısı 
yan 110. 1 Beyoğlu Suterazi!ii sokak No. 5 

5 inci yarış: =-:.: ıopa rlrnan 2 el kat Tel 4373\ 
ı -Tarzan, 2 - Kuruş, 3 - Tar 1 ıı•••ı••••••••d 

han. Ganyan 235, pl!selcr 115, 
125, 140, çi!te bahis 17,10 lira ver. 
di. 

Fenerli Nurinin bir 
kızı oidu 

Fenerbahçe futbolcillerlndert kale· 
ci ~urinin bir kızı dlinyaya gelmiş 
\'e ya>Tuya lnci ismi verilm iştir. 

Sporcu babayı tebrık ederken mini 
mini İnciye de uzun ömürler dileriz. 

Samih Türkdoğan 
dün defnedildi 

Vefatı gerek belediye muhitinde 
ve gerekse kendisini seven arka.d!L\I• 
!arı arasında bUyUk bir teessür uyan· 
dıran İstanbul Belediyesi Teftiş he· 
yeti mUdUrU Samlh TUrkdoğanın ce· 
nazesi dUn arkadaşlarının goz yaşları 
arasında kaldırılarak Edirnekapı 

şehitliğine defnedllmlşUr. 

Merhuma Allahtan mağfırct diler
ken, oğlu mllll aUeUerlmlzden ve Te· 
lefon idaresi ı;eflerinden yUz metre 
rekortmenimiz Semihe ve allesine tA· 

ziyeUerlmizl sunarız. 

tiir mektepli iş arıyor 
17 ya~ında ve Rizeliyim. Yük· 

sek İktısat ve Ticaret mektebinin 

1 
orla kısmına kayıtlıyım. İlk tah. 
sllimi Ankarada Ziraat Bankası. , 
nın yardımilc yaptım. Kimses izim. 
Geçinebilmek ve tahsilime devam 
etmek için oglcden sonraları içln, I 
büro, ma{iaza veya matbaada bo. 
ı:az toklul:una iş arıyorum. va. 
tan ı;azetesl vasıtaslle Fazıl Er. 
bas adresine müracaat. 

Tel: •3353 ,. ......................... _, 
Devlet Deaız10Uarı 
ı,ıetmesl Olaları 

27 Birinciteşrinden 
3 lkinciteşrine kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeniz battıaa 

lzmit hattına 

Mndaaya h.~ttıaa 

tmrcn hattına 

lımir birinci süra1 

tmılr lldncl ıürat 

Pazartesi 17 de tEge), Perşembe 

l 7 de l Cumhuriyet) Galata nhtı

mından. 

Çarşamba 18 de (Çanakkale) , Cu· 
maı·tesl 18 de tAnafarta), Sirkeci 
rıht.ımınclan. 

Perşembe ı; de (Ülgen), Tophane 
rıhtımından. 

t1ş'arı nhtrc kadar haftada bir posta 
yapılacaktır.) 

Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma 16 da. (Sus), Cu· 
martesl 14..de (Trak) , Pazar 9,50 de 
tSusı Gaiata rıhtımından. 

Pazartesi, ı;arşamba ve cuma 8 d'! 
(Tl'akı. Galata rıhtımından. Ayrı· 
ca çarşamba ve cumartesi 20 de 
<Konya). Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top· 
hane rıhtmundan. 
Fazar 9 da (Saadet), Tophane rıh· 
trnund:·~. 

Çarşamba 12 de <Bartın), Cumartesi 
12 de (Mersın) Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 16 da (İ.z.mir) . Galata rıhtı
mından. 

Perşembe 13 de (Ka.d6'). G&.lata rılı · 
t.mından. 

Bu gol saı ı lAclvertlilerde bir kam· 
çı tesiri yaptı ve birdenbire tekrar 
parladılar. Nitekim bir hUcumda sol· 
dan sağa geçen topu yakalıyan Fik· 
ret beraberlık go!Unü yaptı. Bundan 
sonra oyun y.nc mUtcvazin bir vazı. 
yete girer gıbl oldu. Fakat Fenerba.h. 
çe Uç ortasının topu ayakta dahi tut. 
makt&ki acızlerl oyunun blltUn eık· 

letlnl müdafaaya yUkledl. Bu ağır 

yükte en bUyUk vazıfo de Clhada 
di.lştU. Fakat o bUtUn hücumları ge
rek yerden, !;'erek havaya çıkmak 

suretlle defetti. 

Beşiktaşlılar çok hAkim oynadı. '"~-----------._~ 
larsa da netice alamadılar. Devre 
ortalarında Muhteşem frikikten 
Vefanın ycgAne golünü yaptı. Bun 
dan ~onra oyun tekrar Beşlktaşın 
ba~kısı altına girdi ve Şükrü il. 
çüncü golü sıkı bir şarjla yaptı. 
Vefalılar bir penaltı kazan'dılarsa 
da lstüadc edemP.dilcr ve son da. 
kikalarda Şükrü bir gol daha çı· 

kardı ve miısabaka 4 . 1 Be5iktaş 
lehine bitti. 

NOT: Vapur aefeA"ler; h&lrktndıı. her türlU m&lt\mat qatJda 
te.f'!on r.umarala.rı yuılı a.cent.eleriml2lden öğrenılebllir. 

Bir Galatasaray hücumunda sag 
açığın bır vuruşu ileride bulunan 
Cıhadın Uzerlndl'n aşarak beklenmi· 
yen bir vazıyettc Fencrbahçe kale· 
ısıne girdi. GUnUn kahramanı dene· 
bılccck C.hadı küçllk bır talıhsizllk 

avlamıştı. Bu suretle sarı kırmızılı· 

lar gallb yet gollerini de kazanmıf 
oldular. Oe\-re sonlarına doğru kale
ci ile karşı karşıya kalan Melih, ta· 
kım ı ~ 1 b yl't kadar kıymetli be· 
ra b r. f; Uı l ıracak bir gol fın;atı: 
'lı . .ı n.ı bır çocuğun blle yapmıya· 
cağı bır şek lide kalecin.o eline ver· 
mek ınırelılc kaçırdı. İki ezeli rakıp 
karş.laşması da busurctıe. 2 • 1 Ga
lata:sarayır galıblyetllc neticelendi. 

Sarı kırmızılıları kazandıkları ga· 
lıhiydten dolayı tebrlk ederken, Fe· 
nerbahçelllerc de bu takımla şampl· 
yonada bır netice almanın imkAıuız 
olduğunu da hatırlatmak isteriz. 

Kemal OXA.."l 

İstanbulspor-Kası mpaşa 
Fener stadında gunun ikinci 

maçı, istanbulspor He Ka ımpaş:ı 
ara ında yaı;fıldı. Hakem Muza.{. 
ferin idaresinde oynnnan bu maça 
her iki takım en kuvvetli kadro. 
larile iştirak etmişlerdi, Müsaba. 

İkinc:küme maç/an 
İkinci küme maçlarına dün sa. 

bah Şeref ı;tadında devam edilmiş 
tir. Çok sıkı geçen QU karşılaş. 

malar netıccsindc Kurtuluş İleriyi 
3 . ı. Doğu - Halici 2 • 1 ma:ıup 
etmişlerdir. 

Fenerbohçeliler dün 
toplandılar 

Spor efkArı umumlycsinin haf. 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2 l\Cİ > 
3 üncü > 
4 üncü > 

Abone Ücreti 
l'tirklye dahlli.Dıle: 

6a7'ık a •Jtık 

1'00 '1'50 
Hariç memJeketıere: 

8 aylık 

2'1'00 1'10 

l(.uruş 

750 
500 
400 
150" 
50 

160 iL 

talardanbcri başlıca dedikodu mev -------------
zuunu teskil eden Fenerbahçe klü. 
bündcki ihtllAfı halletmek üzere, 

Gar.et.eye rönderlJflD evrak deıe. 

dllsJD fldllmesln 1adfl olamua. • 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E R i R T İ Y AT R O S U 

Tcpcbaşı dram kısmında İst!klAI Cad. Komedi kısmında 

Bu akşam oyun yoktur 
Bu akşam saat 20.30 da 
KİBARLIK BUDALASI 

Son haftası 

Galata B&f AcentelJıt - Galata rıhtımı, Luna.nlar Umum 
MUdUrlllğü bınası altında .. •. . • 42312 

&lata Şube Aoentel111 Galata rıhtmıı, Mmtaka Liman 
Reıaııtt binuı altında • • • • • • • .01as 
Sirkeci, Yolcu Ba.loma • • • • • • • • 2Z7tO ..__. __________ , 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Haseki, Ct'rrahpaşa ve zUhrcvl hastalıklar hastahanelerile ZeyncpkA. 

mil doğum evınde 942 Mayuı sonuna kadar vefat edecek fakir has· 
talara aıt cenazclt'rln defni Işı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be· 
deli 2010 lira ve ilk teminatı 153 liradır. Şartname Zabıt ve Muamela.t MU. 
dtir!tiğU kolemind<' ı;cirülebıllr. İhale 3/ 11/ 941 Pazartesi gUnU saat H 
de oaınıl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat nıakbuz veya 
mektupları ve ~41 yılına alt ticaret odası vesikalarile ihale günU muay· 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (92~8) 

. 
•• 

Mecidıyeköyü İlk okul <bina.oıının tamlrt açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 7332 lira 19 kuı·u~ ve ilk teminatı 549 lira 91 kuruştur. 

Keşıf ve şartname Zabıt ve MuarneıAt MUdUrlllğU kaleminde görUlebillr. 
lhale 5/ 11/ 941 Çorşanıba günU saat 14 de Daimi EneUmende yapılacaktır. 
Tallplerın ılk teminat makbuz veya mt'ktupları ihale tarihinden sekiz 
gün evırel Vi!Ayet Nafıa .MUdUrlllğüne mUracaaUa alacakları fennl ohll· 
yet ve 9U yılına ait ticaret odası vesiknlarlle ihale gllnU muayyen sa· 
atte Daiml Encümende bulunmaları. (9327) 

MiLLi PİYANGO 
CUMHURİYET BA "!RAMi 

Fevkalade çekili~ plAnı 

İkramiP" İkramiye İkram.iye 
Adedi l\Iikdan Tutan 

Lira 
---ı r-~.000 

1 20.000 
2 10 000 
6 5.000 

20 2.000 
40 1.000 
8& 500 

400 100 
4 000 10 

2 

Yektllı 

Tam Bilet 
2 Lira 
Yarım Bilet 

1 Lira 

İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJJ 
Malın cinsi 

• 
Kırmızı mürekkep 1/ 2 kiloluk 

» toz » 
Sabit :ıı ıı 

Bilyük maşa raptiye 
Toplu iine 100 gramlık 
Pünez raptiye 
Makineli klasör 
Zamk !ırçası 
Cetvel tahtası 50 cm. lik 
Cetvel tahtası 75 cm. lik 
No, 6 çi~gili kağıt 

Karercna.f kagıt 

Küçük karbon kAğıdı 
İyi nevi kopya kalemi 
İyi nevi renkli kalemi 
İyi nevi kalem sapı 
Sarı kalem ucu 
Miırekkep last11:i 
Yazı makinesi 
Cam şün,ıerlik 
Yumak slçlm 
Kağıt kıskacı 

Şapoğraf makinesi 
Yazı takımı 4 parça 
Bez kaplı sümen 
Yazı makine fırçası 

Yazı makine yağı 
Yazı makine bezi 

l\Iiktarı 

500 Şi5e 
200 Pakd 
250 » 

2.000 Kuta 
5.000 » 

500 ll 

.2,500 Adet 
2.000 

200 
• 
• 

100 • 
2150 Top 
250 
250 

5,000 
5,000 
1.500 
1,000 

l0.000 
1.000 

300 
4.000 

400 
23 
75 

8 
100 

,, 
Kutu 
Adet 

• 
Kutu 
Adet 

250 J) 

ıs o o • 
İstampa 

1 - Müfredatı 

aoo • 1erı yukarıda yazılı 29 kalem kırtasiye nu.ınul1e 
mucibince pazarlıkla alınacaktır. 1' 

2 - Pazarlık 7/ 10 i9U Cuma giinü saat !>,30 da Kabatasta 

vazım şubesinde müte~ekkll alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Paz•rlık sırasında kalem teklifi kabul edilir. ı;5· 
4 - Nümuneler sözü geçen şlıbede her gün öğleden sonl'8 

rülebilir. (9350) / 

-----------------------------~-~· 
Devlet Demlryoııarı iıaaıarı __...., 

ofıl 
Muhammen bedelleri lllllliıda yazılı 2 liste muhteviyatı idr ren 

Pamuk ve sargılar 4/ 11/ 941 Sah günü saat (15,30) dan ftıiı9 uıı 
sıraı:ile ve kapalı zarf usuliı ile Ankarada İdare binasında 511 

alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat 

kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini aynı 
( 14,30) a kadar komisyon reisli gine vermeleri Uızımdır. ·rıöel' 

Şartnameler parasız olarak Ankadara Malzeme DaircS1.rı o· 
ve Haydarpa~da idarenin Tesellilm ve Sevk Şeflitinden teırıı 
lunur. ı;ıt•t 
Liste No. sı Malzemenin ismi Muhammen r.tuva µıtB 

1 
2 

bedeli Lira T~ 

İdrofil pamuk 33.000 2475,oO 
Muhtelif sargılar 26.800 2010.oO 

••• d,6ı 
Muhammen bedeli (75000) lira olan 11000 aded ı Tulum ısoo ; ç 

Cakct ve pantalondan ibaret takım olmak Uzer!! ceman 12500 ade ıd•' 
elb111eı;i 4/ 11/ H salı gUnli saat 15 te kapalı zarf usum ne Ankarads. 
re binasında satın alınacaktır. J;J' 

Bu işe girmek istiyenlerln (5000) lil"alık muvakkat teminııt ılt' ı1.r 
e 1<• 

nunun tayin etUğ! vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saal 14 
Komisyon Reisliğini! vermeleri l~ zımdır. t'ıet'o~· 

Şart.nameler (200) kuruşa Ankara • Haydarpaşa ve 1zmır "ezı1 
de satılmaktadır. (9150) 

'f. .ı:sı•fl 
:Muhammen bedeli (20.000) lira olan Hastahane ameııyat rns td"rl 

2/ 121941 salı ~nU saat (15} de kapalı zarf usulu ile Ankare.dB 
binıunnda ııatın alınacaktır. ıı:ıı,." 

Bu işe &irmek i"tıyenlerln (1500) liralık muvakkat teminat ıtr. ı<•d&r 
nun tayin ettiği vesikaları ve t('kliflcrını ayni gUn saat (10 de 
Komisyon Relsliğıne vermeleri lAzımdır. -ı1Jf· 

aıı) 
Şartnameleı· parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden. ~e) 

Paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılac~ 

Şirketi Hayriyeden: 
1941 

Bogaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 Sonteşrin gı· 
Cumartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır Tarifeler 
§clerde satılmaktadır. ... ........................ ~ 

SMibi .e Nfll!'İJu Miidiirii: AHMET EMİN YALMAN 
9-ıldıiı yer: VATAN MATBAASI 


