
SON HAVAD iS LE R 

Moskovada 

örfi idare 
ilin edildi 

Şehrin 
müdafaası 

için kuman
dr nlar tayin 

edildi 
--<>--

ı\1 oskovada bütün gönüllü 
ve milis teşkilat askeri 

idare alttna konuldu 
1 Sol•yt>t Kl3·l'f önündeki ınuharobelcrde tahrip edl "" • 

l\lo-.ko\ a, 20 (A.A. ) 
Sovyetler Birliği mü~afan k?,mi. 

lesinin bir kararnamesınd~ şoylc 
denilmektedir: 

ı _ Moskova ve civarında örfi 
idare ilan edilmiştir. 

'>_Gece ynrısmdan sabah saat 
5 ; kadar ışık~ar söndürli~c.cektir. 

3 _Dahili ınzıbat scı;vısı N. K. 
v D kuvvetlerine tevdi edilmi~· 

tir. h k ti "' 4 _ "Şaşırtma ar~ c erı n-
de bulurunnğa te§ebbus edenler 
derhal idam edileceklerdir. 

Bn..c:ka bir kararname ile gene • 
al Jonkof Moskovanrn harici cep. 
~esi kumandanlığına tayin edilmiş 
tir. d h '" k• t 
Aynı kamma.me c u ume 
crkezl müdafasının garnlr.on ku-

m ( Dernnıı 4 üncüde ) 

şark ceırbeılaln 
garp 11 ısmında 

3 şehir 
Almanlardan 

geri ahndı 
I..ondra, 20 (A.A.) .. ·· l 
Moskova radyosu pazar gunu 

akşamı yaptığı nc!iriy~t esnıuı~da 
h den ''kızıl ylldız gazetesınc 

cep e - Al k 
ı b 'r telgrafa gore, man ı-ge en ı . tik 

talannm cephenin 8'a.ry> ıs ame • 
t 'nd bulunan üç şchırden tarde-ı e . . 
riildi~ini bildimııştı r. . . . 

T !!!Tafta şöyle dcnılmektedri .. 
Yedin". · Alman tümeni cephenın e cı ,.

0
., 

~k . tikanıetinde bulunan 
gn. 

15 
· · ti Alman şehrinden tardcdılm ış r. 

krta.lan iki şehirden daha tarde -
<lilmişlerdir. 

Sovyet tebliği 

Almanların 
Moskova 

istıkametinde 

Y aplık ları şiddetli 1 

taarruzlar 
püskürtüldü 

I.ondr a , 20 (A.A. ) 1 
Geceyarısı neşredilen SO\',Yct 

tebliğir{dc Almanların Moskova i~- l 
tikametinde yaptıklan şiddetli tn 
nrr:uzların geri pU&kilrtüldUğiln'i 
bild~tedir. 

19 ilkte.,rlndc muharebeler cep
henin ıbütiin istikametlerinde de • 
va.m etmiştir. Mojask ve MaJoya. 
roslavotz istikametlerinde bilhas • 
sa anudane mıiharebeler ccreynn 
etmektedir. 

Alman ve fa.sist kıtalannm şid • 
dct)i taarruzları geri pUskürlUI • 
miiştUr. 

18 ilktcşrinde 38 Alınan tayya -
resi dil§ürülmüştür. 17 Sovyet tay 
yaresi !kayıptır. 

(Denmr 4 üncüde) 

Japonya da 
Hariçle yapılacak m uha. 

berata sansür kondu 
Tokyo 20 (A.A.) 

20 ilkle§rinden ltlbarcn Japonyııdıı 
hariçle yapılacak bUtUn muhabcrat 
sansüre tabi tutulacaktır. Mektup 
gönderecek olan kimseler, mektupla • 
nnr açık olarak bizzat postane gi§C • 
lerine tevdi etmek ınecburiyeUnd1:dir 
ler. 

Bazı büyük terziler 
hakkında tahkikata başlandı 
1 erziiik ievazımaiını toplı
ljüfük zhtikô.r gapıgoı larmış 

be bürosu son za. , lar üzerinde yapılan bazı ihbar ve §i· 
Fiyat mura~a çıkan ~e içine bü. kAyeUer üzerine başlıyan bu tahkikat 

manlarda mey an~ in karıştığı geniş genigllyerek bazı büyUk terzilerin BI><' .. 
yük terzilerin 

18~1~. Uzer!ndo tahkl. kU!Asyon maksadı ile piyasadaki ter • 
bir lhtlkAr hare e 

1 
• zilik levazımatmı topladıkları şekli. kata bB§lanmıgtır. . 

. d bazı terzilik leva.. Dl' girnılı;tır. 
Son zamanlar : kıl tel~ gibi terzi. Fi!baldka, son zamanlarda bazı bil· 

zımatr, astar, tel ' bur olduğu yük terziler in hariçten de l<unıaıı ka. 
lerin kull.anmağa n me~iliııi ikı bun • bul et miyerek müııterllcrinl kumaşı 
maddclenn ortada ç da kendilerinden almağa mecbur et -

•. • 1 •· 101 ederken ~0, yet reJınııne nıcı 

ve onun zaaf sebeplerini ara~t ı~ır
ken idare tarzla..rınııı CC'bir \ 'e ~·~: 
dete mü.,t.enit olıhı~n hal.~wıdakı 
17.ahatını berek et ' ersin ki r.u~nn 
ya halkı anlama.ını~tır. ('ünkiı bu 
nec;;riyat Ruo; diliyle YBlnlmı. trr. 
Rier. an]a-.;a)ardı Rıımany~Jı)arm 
gizli gi7.li içlerini çekm~l~n ' 'e Y~ 
bt>lın halimiz! diye du!;lilnmcl('rJ 
pek t:ıbii idi, 

meleri ve bu kumaıılnrı flhiş fiyatlar 
ıa satmaları da. buna inzimam ede • 
rek halkı en yakından alft.kadar eden 
terzilik işıer!nde bazı şeyler döndU • 
ğü anlaşllmıştır. 

Terzılik levazımatının muayyen el. 
lerde toplanması neticesi olarak ikin .. 
el ve ilçüncil sınıf terzilerin iıJ yapa. 
maması ''eya !iyatınrı çok yUkSelt • 
mesi, balkın bundan ge.nlıJ mikyasta 
sıkıntı ve zarara duçar olması eb~m.. 

miyctle tellkki edilmektedir. 

~ 

1 .8 uınr. l\fıırc;;nl Görlnı; oophııdc ıa\ 

nızL'\rı tiakkrildıl 17,alia t alıyor 

Or~l 
bölgesinde 

Ruslar muvaftaki
yelli taarruzlar 

yaptllar 
---0--

Bir nehri geçmek ist~yen 
Almanlara ağır zayıat 

verdirildi 
1..ondra, 20 (A,A. ) 

r akşamı, Moskova radyosu, p:ıza b ar 
ı.ı:oskovanın 320 kilometre cenu u ~ • 
kislnd1: kt\ln Orcl kesiminde Rus UI 

vaf!ııklYC rın yapmı§ olduk.lan mu U 
mukabil taarruzlara tcımlh etmiş r. 

Radyo ııpikeri ş(Syle demlşUr: ce 
DUn Orel bölgesinde Almanlar, t p 

henin muhtelif kesimlerine karşı n .. 
nrruzlar icra etmişler ve ilerlemek ltr. 

d l{ıtaa ı. "Cbbilsilndo bıllunmuşlar ır. 
1 " t kle ka · mız bu taarruzları pilskUr me k 

• tıi mu ll • mıynrak birçok muvatfaklye 
dUşmana bil taarruzlar yapmışlar ve 

aıı..r zayıat verdirmişlcrdir. 
b ' an kıtaa. Spiker dUn sabah dilşm rl 

1 ' un san a • tından mürekkep b!r grup t 
t ebbUS e · larla bir nehri geçmeğo eş olda tn • 

mlş olduklıırmı fakat yarı y ruz kal 
fek ve mitralyöz ateşine ınn ildi 

ki rın devr -dıklannr. birçok kayı 11 ilt\vc 
ğinl veya tahrip olunduğUnu 
etmiştir. 

Almanya 
ıtalyadan ı milyon 
asker istemiş 1 

ı Z"i (A .\.) Il.B.C. Lom ra, ' . . . . .. t şarla • 
Amerika Hancı) e mus. e . 

nndnn Lang dlin anti fas17~. cemı
yetlerin içtimaında söyledigı _nu • 
tukta Almanyanm Rusf·~d~ .u~ • 
dığı sayısız zayiatı tela!~ ıçın. - ·~ 
·nd bir miJyon asker ıstedıgını, 

)' an · · · '"'ugoslav bu kuvvetten üçte bırını ... .. 
yada iiçte birini Fransada ve mutc. 
bakisinl Rus cephesinde ku!Jana • 
cs.i;'lll! söylemiştir. 

-- - '~ - - - --r--" - -'---- - ----

A 

moörlü ,·ııaıtabrı 

Yeni J ; pcn 
kabinesi 

i lk içtimaınz 
yuplı 

Japonyan ın mukadderatm
da donanma şefle ri mu;1im 

rol oynıyacak 
Vişi, 20 ( A ,11.) 
Tokyo k~binesi ilk içtimaını 

akdetmiş ve vaziyetin miistaceli
yetinc binaen mesaisine rekor 
teşkil edebilecek bir zaman ic;irı.. 
de 'baelnınıştır. 

General Tojo'nun başvekil ay. 
nı zamanda harbiye nazırı olma. 
sına ve askeri faaliyetten uzak. 
}aşmasına müşalıidler istisnai 
bir mana atfekmektedirler. Böy. 
le bir vaziyetin eşine ancak 
1914 de mareşal Teranchi'nin ka
binesinde tesadüf edilmiştir. Ye. 
ni kabine Rus _ Japon harbin
denberi Jaonyada iktidara geçen 
kabienlerin en enerjik olanıdır. 
Donanmanın büyük şefleri tara.. 
fmdan kabineye bir amiral ile 
iki vis amiralın ithal edilmiş ol
ması Japonyanın mukadderatın. 
da pek mühim bir rol oynadığı_ 
nı ~östermektedir. Japon siyaseti 
Tojo, Shimoda ve Togo tarafın. 
dnn idare enilmektedir. 

.Müşahitler Togo'nun hariciye 
nazırlığına getirilmesini Japon. 
yanın mihverle tesanüdünü teyit 
eden bir hadise tela1'ki etmek. 
tedir, • 

Togo Almanlara karşı şahsi 
muhabbeti ve Almanya işlerinde
ki ihtisası ile tanınmıştır. Ber
linde sefaret katibi, müsteşarı, 
nihayet 1937 de sefir olarak bu
lunması dolayısiyle bu şehirde 
bir çok tanıdıkları vardır Zev
cesi de Almandır. Togo V3şing. 
tonda sefaret katibi, :\foskovada 
sefir olarak bulunmuştur. 

Vali dfln Ankaraya 
gitti 

İstanbul vaıı ve belediye rclsi Dr. 
L!ltti Kırdar, dUn Ankaraya gitmiş • 
tir. Valinin çarşamba gUnU ,,ehrlmlze 
dönmesi beklenmektedir. 

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

oskova önünde 
Rus 

mevzileri 
varı ldı 

-0--

Kafkasya 
üzerine 
taarruz 

in kişaf ediyor 
-<>--

Leningrad müdafılerinin 
birçok çıkış hareketleri 
zayiatla püskürtüldü 
Vı.şi, fO (t'l,A .) - Uj,dcn: 
Gelen son haberlere ~öre Mos

kova etrafında muharebe aza.mi 
şiddetle cereyan ederken Alman. 
lar cenupta da Doneç hav.&Sm. 
da tamnızlarına devam ediyor. 

Rostof'tan kuş uçuşu ile 60 ki. 
lometre uzakta bulunan Tagan
rof şehrinın z;ı.ptı, Kafkasyaya. 
k;ı.rşı geniş ve Moskovaya yapı. 
lan taarruzdan daha büyük ve 
daha chcmmivctli bir hareketin 
mukaddemesi Bir. 

Leningrad Rus garnizonunun 
ağır tanklar himayesinde yaptı
ğı bir çok tıunıç hareketleri, a. 
ğır zayiat verdirilerek pil$kür. 
tülmüştür. 

Merkezde Moskova önünde Al
manl;ı.r, muharebeye sevkettik
leri taze kuvvetlerle fevkalade 
bir inadla müdafaa edilmekte o. 
lan Rus mevzilerini bir çok no'k. 
ta1arda -armıŞlafôrr. 

(Del'aDlı 4 üncüde) 

----- <' • ---

laglllz f ayyareıerı 

Ak denizde 
ıki ticaret gemisini 

torpllledller 
Kahire, 20 (A.A.) 
Pazar ıak§amt neşredilen Orta. 

ı;ark lngiliz hava kuvvetleri umu• 
mi knrargiıhmm tebliği: 

17-18 ilkte12rin gecesi donanma,.. 
ya mensup tayyareler orta Akde· 
nizde bir düşman knfilesine mu • 
vaffakryetle taarruz etmişlerdir. 
Orta hac.imde iki 1icarct genrls~ • 
ne torbille tam isabetler kaydedil· 
miştir. Bundnn be..slm daha küçük 

(Devamı 4 üncüı1e) 

Amerikan 
muhribi 

Alman denizaltısı 
tarafmdan torpillenmiş ! 
I..ondrn, 20 (A.A. ) - B.B.C. . 
Ameriknn Bahriye N'ezarctı 

Kömi muhribinin bir .Alm~n taı:'" 
telbahiri tarafından toll>~le~S 
olduğunu ilılıı etmiştir. Komı b~r 
Ameriknn Umaııına varmıştır. Mü· 
rettebntmdan 11 knyı "ll 2 yaralı 
vnrdır. 

, l 11 dMIT.nll ı!il ,\ tlırntik t:ı ıı:ırekfıtta bulunan bı r A mıı blr dcnlı. üs ündı> 

ınlllıiımnat a lryor 



Çolc c:l\!tllr ycti'itlrcnc, iki gliıı 
onra o ~ram... T nrı, lıep"mlzi, 

tl:ılla hicc ~-ıl!:ır, hiiyle ullı 'e sii-
1 fan l"'

0

nılc r.ec:..cn bayrnmla.nı. kn 
\'uşturc;un .•• Dun,nnın nğcnm tn. 
llı f,nı;tr~ı bu 'nlcrde, biz ::ıi:'Zlmızı 
~kl'rle t:ıtl in tırncnk, ı;i.llccek, 

i;lencce fü~ 
lhtlynr hUrenln h"' .ma ~ornpJıı.r 

oriildü ,•i, sur:ıd:ı., burada kanl:ır 

diilıülC:üğü bir ı.run:ında bnn lan bü. 
'Ilı< bir nn~t olur mu'!.. Bunun 
lu~mctinl bilelim. Ve hıırnda bir 
\ azlfc:1 i, bı'r 'nt:m borcunu da ha· 
tırlıyıılım. 

nu bo~. llnm I<urumuna yar· 
dım b~cuclu~. ı•:ıyrnma lu\\ uşur
kcn, fitre \e zckrıtımı21 Jla\'i\ J{u. 
rumun:ı 'erirselt, vatana knrşı ~·np 
mnğıı m~cbur oldui:"lunuz \'nzifelc:r. 
elen birini ynıınıı oluruz. 

E\ et, fitrcnfzl, ~..ekfi.tınızı Hın-a 

Kurum• na \'eriniz. Uunu ynpmnk. 
) alnız onu: tutattlarm, bemlıeynz 
h:ışörtiilcri jçlnile oruçtan )'tizleri 
bir ne' i efl.at 'e mcrlınmetlc nı. 
hnnlleşcn büytik nnnlamnıı.ın, bem 
he:1 z snkallı dcdelcrimlzin, nızi ~ 
fesi değU, oru~ tlilmıyıuılann ela. 
'ııtaru\ l{nn;kt ödem eğe 'mecbur oJ
duJ,lan bir borçtur. 

Damla. darn1n titre 'Cn top lian • 
dillerin nltmda \ Ucutlnnnr mnne 
vf,J elin 'eceline sııln eren mü'min. 
let, ruhlnnnda serin ve tatil bir 
iman ve ahiret rlizgiln eserek oo,. 
mi csiğinclen çılmr çıkmtı7., muJını,. 
knk, fitre ve :ıekutJnnnı, Hava Ku· 
rumun vermcli<llrlcr. 

lloyle ~ npmnlda., en büyük se\'9· 
hı L1cm15 olursunuz. Ji'fınlllğin bu 
rıoklasmdıın bekn.yı eyreder. ra. 
humızun kat lmt ~ıldığmı, ema -
lııro. yük cldlğinj duyarsınız.. 

ritrc Ye zeıdit dini bir mükelle. 
fi3ettir. Vo sevabı büyükttir. Fa. 
hat, bu mUkellefiycti, mcmJekeUn 
mUdnfıuı ına. çalrsnn bir teşekküle 
\•crirsenlz e'nJl muhakkak ki iM 
katlı olur. Bu suretle clahn büyiik 
ecir kn:r.a.nırsuıız. 

lln\ ıı I"urumuna \'erilen parala· 
rııı, yapılan ynrdnnlarrn tnm:ımi~"" 
le ~"Crlııe sarfcdiJdiğinl, Tiiı'.l< or
dmmndnld çe\ilc lmnntlann her gün 
a:rı,.,ı çoğnlnn \'c i'ürldru,.unun dn

hn.-ı nrfan çaiı.,mnlannclan nnI~ı -
in bilir. 
Hına Kurumunun, te eklri.ilüıı • 

denber.!, lıalktn yaptı-:., 3 ardnn ek. 
en milyonu g~I~, bu paralar, 

Türk hıwncılı!mı ceyfiyet ,.e ke
ıniyet itibarile ) ült_eJtmeğc ayni· 
mı<;f ır. Ve bu yekun, milletimizin 
gı·ı:'!lilı:-0 ifUh rla itabt\rfucak, gu.. 
rorlandırn.cak kndıır biiyük bir 
Jınrniyet :1 ~ı.nnucı.ur. 

JJa,·n l\ururnu, yulnız Türk or
du una, son 11istenı tayyare temin 
ctnıelde Jtalmnnmıt ır, Memleketi -
miztle si\ il t yyııreclliğln lemclinl 
ılc ntmı tır. lu glizcl, u~"llrlu te. 
melin ü lUncle, bugiin bir bina yülr. 
sdiyor. \'c pek yul<mda da yedi 
kot göğe yükseleceğini görecei;:;-iz 
\ e kn nnç duyncnbrız. 

D ınu ~örme!· için, halkın ynnh· 
mınr e ilbnenıesi, bunu bir iman, 
"lilli hir borç ~ym:ıc:ıı liizımdır. Ve 
lıunu, Türle mlllctinln bir \'lU:ife 

B.} d•ğı, milli bir borç bllcli~i de 
muhnMuıldır. Runcln kim tereddüt 
cdAbllir? 

- Sorma şeyh efendiciğim .• 
Memnun olmaz mı? Ama, adam_ 
cağıza. da acıyonım. Çünkü ka
dınefendiylc sevdalaşmC}ları şim
dilik name yolundan yukarı çık. 
mıyor .. l3e.ıı sana hayr~n. sen 
cama tnınan: uz:ıktah ahlar, 
oflar, bıyık bükmek, göz silz. 
mek, iç ~ekmekten ibaret .• Hal
buki sultanımın simdi başka bir 
ricaaı v"-r .• 

- Nedir bu rica? 
- Candan sevdiği yaverle §ÖY-

ie yan, yana bulunmak, bir kaç 
s.ıntlik olsun bir telaki ele geçir
mek •.. 

Güldüm: 
- Bunu ben yapamam ki, .. 
- Aman sey-h efendiciğim, 

sizlerin iktidarı h~ricinde kalan 
hic: bir iş \'Ur mı? Şöyle uzaktan 
iki dua. a amin ile biribirine 
zıt iki fikri tek kalp haline getir. 
dfuiz .. Bunlar sizin için ufo.k iş-
ler · 

..:..:: Bu istediğin uınrnu hafiye. 
nin yapac..1ğı tesirle ele geçmek. 
ten zi) ad ırecerikli ıbir mulıab_ 
bet de1lfilııım kolaylıkla Yaraca
ğı neticelerden .•. 

Kalfa. ısrru ı ::ı.rttırdr... Yine 
kırmızı atlas k lede verilen ul. 
tınlar. benim inadımı kırdı. 

- Peki! 
Dedim I • ri•nefcndi saraydan 

dıı:::ı!'ı çıka mı? 
- lm\anı yok .• Zaten dışarı. 

nu \'llZlreyi, Gn.zi'nin nlia ett'. 
ği ,.c nnı'I içti~i r\inclcnberi TUrk 
milleti ~nıun:ıMndrr. Ve b ı. ıllptl'
rl lıir hnld',ntfir. Ve işte lıalkın 
emeği}~ büy\iycn, bir ,m lret olan 
Illl.\ n l\lltunıu bunun misali clc7iJ 
midir? 

Fltrcnizi zek!l.tmızı lla\'ıı l\'lru
munıı 'eriniz. Banu y omn klıı, 
hem dini mülrellefiyct"nlzi lfn, 1ıem 
de yurclun mlhlafnnsm ~nrdım et 
mis olursunuz. 

l'iı:.\ teemmillde tutun bunları. 
Ey vatanın gençleri, ihtiyarları! 

f,f\ImRt 
&ZJWIE 

13aşm,aA.a&teı-... - - ._-- ,_, ,..-. 

Vakıt 
(İş randımanını artlırma:t içln) 

serlevhası altında yazdığı başmaımıe. 

de Asım 'Us, c:cUmle diyor ld: 

Dilimizde 11J~cn artmaz, <li,.· 
ten artar .. şel'l'ndeki e ki 

ataJarsözünün ifndc ettiği 3 anlış 
tasarruf zihniyeti ile zaman zııman 
mlicııdelc etme~ mceburiyctf hnsıl 
oluyor. Gerelı: maden işletmeleri, 
gerek fabrika milos;;e eleri gibi iş· 
çi kesafeti bulunan \'e devlet ser· 
mayesi ile ldııre edilmekte olan 
yerlerde ameleyi yemeğe ahstır
mak için parn..'!JZ yemek \'ennk u. 
sulUnün tatbilrlne başlanma~ı bu 
mechuriyctln bir netice ldir. Z'rn 
bu gibi iş ycrkrinıle ameleye 1>a. 
rnsn yemek vcrilm i v.ahirde fazla 
sarfiyat i e de istlhsııli dııha ziya
de artırdığı i~hı hakikatte en se
mereli bir tasarruf teşkil ettiği 
filli teeriibclerle anlnşılmşhr: A· 
melenin ağlığını temin eder: 1~1-
ler için sağlık i c i tihsalin en e. 
sash bir :r-artıdır. 
Şu halde yeni ekonomi pren ip· 

lerine göre tırtık "İtıılen nrtmaz, 
r1l5ten artar., özilni.i tersine ÇC\'İr· 
nıek: Yani "Disfen artmaz, i den 
artar,, fikrini lılitün zihinlere yf!r
lestırmek, hatta işlerinde MlCH 
tasarruf yollan hnlnn nmel YOi u • 
t.alınn, u taba5ılnm mlildifallnr \'e. 
rerdi teş' iklenlc bulunmak lil.
zmıdll'. 

Yeni Sabalı 
Hllscytn Cahil Yalçın, (Bir İtalyan 

tez!) serlevhası altında yazdığ't bag· 
makalede, İtalyan radyosunun tUrkcc 
olarak verdl~l İtalyan propagandacısı 
M!Lrlno Opeillsln mUtalealarmı mev. 
zuubn.hs ederek diyor ki: 

••lnı:-lllzlcrln fxı&ka mllletlerln m.'ll. 
tarım !: lm.ıılnrıııa., pnra Jm7..ıınm.ııl:ın· 
ha, biltUn dll.nyarıı hlUdm oJma.k 111. 

ternclt•rlno gelinci:', h..ırbe tekaddüm 
eden günlerde mihver devlet ndam~ 
rmııı ve matbuatının 6tizlorl ve ftlJf • 
r-ıyatı bcnUz hntınmızdan çıknu!f de • 

i;rildlr. llh\·er, lngtıiz.ler tol<tur, biz 
nçrz, bir dlllm ekmek lçl.n lınrp \"C cL 
d..ıl ediyoruz dilO lı..ığırmı.rorlnr mı.r 
dı '! lstcdiklcrt - <lllnyanm ıılmet.. 

lerlnl paylaş111ak de •ll miydi? l\llh • 
\er devi tlcrl dünya milletlerinin hUr
l'iyet \"C lsttldAll dtl\'tl mı ıığtz.l nnıı 

bile nlınadılar, İngilizlerden hisse l<o.o. 
pannak davnsllo meydann ntildılttr, 

---<>-""--

lk ncıteşrinın beşine 
kadar uzatıldı 

Elicrinde ticari mah.!yette odun 
buluııdura.nlarm miktnnnı bir be • 
yannnme ile vilayet mnkıırnı, kay· 
makamli:klnr veya fi)nt mürakabe 
btlrosuna bildirmeleri için beş gUn 
mühlet veıilmiı.s, oduncula'r bu mUd 
deti az bulntnk itirazda bulunma~. 
tardı. Fiyat müraka~e komisyonu 
bu itiraz.ı yerinde görerek odun 
beya.nnrunesl vermek için milddeti 
ikincitı:şıinin be$lnci gUnU nkşa • 
mma kadar olmnk üzere yirmi gtln 
uzatmxştır. Bu mllddet zarfında 
İstanbul vilayeti hufüıtıarı içinde
ki toptancı ve ~ernkendcciler ette
:rinde bulunan her nevi kesilmiş 
ve kesilmemiş odunun nerede bu • 
lundukbnnı ve kimlere alt olduk
iarmı beyannamelerle bildirmeğe 
mecbur bulunmaktadırlar. 

Beyanname mUddctl bittikten 
sonra yapılacak kont.roller netice -
sinde mevcutın.rnu noksan göster. 
dikleri veya sakladıkları belli o • 
lanlnr hakkında 'deriınl millt ko • 
runma kanunu dairesinde ta.ltlbata 
girişilecektir. 

Geçen ilk mUddet zarfında İstan 
buldaki odunculardan milh[m bir 
kumu beyanname vermiştir. Fa. • 
kat asıl bUyUk toptancılar beyan • 
name vermemiştir. __ .., __ _ 

Sebze fiyatları neden 
yükseldi? 

Bu sene sebze flynUan geçen eene 
ye nazaran y'llkselttlr. Bunun sebebi, 
şehrimize az miktarda eebZe gelme • 
sldlr. Sebzeler umumlyeUe 940 acne • 
sine nazaran DU yılında 56,545 kap 

---<>--

Parti na zetlerı 
ıttilakla 

kazandılar 

Ankara, 19 CA.A.) 
&§ kalan Ağn mebusluğuna e

mekli Korgeneral Kemal Doğan, 
Bllecik mebusluğuna Kfibil bUyük 
elçisi Memduh Şevket Esendal, De 
nizli mehusluğuna lzmir belediye 
re:SI Behçet Uz, Manisa mebuslu • 
ğuM emekli Korgeneral Ali Rıza 
Artunkal ve Mardin mebusluğuna. 
da eski Burdur mebusu Halid On. 
ran, 19 ilkteşrin 1941 ~r günU 
yapılan intihapta, parti namzedi 
otnrak ittifakla seçilmişJenlir. 

Belediye, kamyon yerine 
araba kullanacak 

Belediye, kcndl kamyon ve kamye. 
netlerini azaltarak bunların yerine 
a:ra\58. ikame etmcğl nıUruıslp görmllş· 
tür. İnhisarlar idaresi de bira nakli. 
yatında arabalardan isUrado etmcğe 
başlamıştır. 

llk tahsil çocuklarının 
sayımı 

tıkmeklcp çağınd&kl çocuklann M· 

yımı 8 teşrinlsa.nlde yapılacaktır. o_ 
gUn 7 lll 1! ya§ındakl ,;ocuklnr evle. 
rinden dışarı c;ıkmıyncaklardır. 

eltSlk gelmiştir. • Ünyon Fransezdeld bUyük sala· 
nun tiyatro haline getlrllmcsl için be. 
lediye te§CbbUste bulunmu~tur. 

ı·wıı s;nluımıs mııldı\n kcndllerino de • Dahiliye vckı11etı, nUrus esasına 
blr hakkı ııll~t \"erllmesln l açıktan n.. göre köyleri sıraya koymaktadır. Taıı.. 
ı;ığa ister bir va7.lyet aldı1ar. Bl.naen· nit yakmda bitirilecektir. 
nleyhJtalynıı propngnndn<'m bugUıı •İstanbul Be Uzunk1Spd0. ve J(ırkler 
hak c fazilet ruunma. S-08hU ytlk!M"lt., eli artısında. işlemekte olıın S numı.ı· 

mektt'n ziyade, tnrkce bir darbı ınese. ' ralı yolcu treninin İstanbul ile Ha ... 
lln dediği gibi, ''J ııtlşrmecllğl d~re drmköy arasındaki tarifesinde defi • 
pis diyen kedJ,, gibi mJyavlar bir \·ad· şikllK yapılmıştır. Aynı 22 sinden 
yettc görünüyor, sonra bu tren Sirkeciden 8,SO la kal· 

l:·ıı üçli:ılü ml&ak? İngiltere ı•ğC'r kacak, Hadmık!SyUno 10,18 de vara. 
iliinyayn h!kbn olninlc hınımı besH., cakbr. Tren, bu istasyondan sonra 
;yol"\& hiç olma7.B8. bunun ayıplana. • eski tarife ll.zerlndcn yoluna devam e. 
c:ak bir ey oldu~unıı n.nla.yacak im· decekUr. 
dar blr ntılfılc hl ı lbm:r. etmlt) vo bu • Şirkctlhayriyenln 71 numaralı 
emelini Jçlnde sııldıyarak zahlren vapuru dUn ~iktaf isCkelesine ya.na· 
bütün milletler için nıUSA\ l bir ha.k !,itrkcn vapurun tornistan yapmaıım. 
\"e lstilıltıl bayra~ ı:nuıtır. Mihver dan kab:ıran sular Recebin 4127 nu.. 
f<;e üçler mls.'lkmı lmzalarnak suretııo maralt eşya yUk!U aıı.ndAlınr Gcvlrmf.3 
bu Mklmilct dııvnsı;nı pcl'V&SI7.oa. lir,. tir. Blr !Obadan b~kn bUtUn e§ya \re 
rı sUnnliştUr. 1tnlyan propagnndacısı sandalcı kurtanlmTŞlrr. 

müstakbel Avnıpa ve Afrlkanm ııe\•k • Her sene devlet dcmiryolları ta. 
,.e ldareslho Unlyanm da 1 tlralc l!ICV.. rafından İstanbul • Ankara trenlerin. 
dasmda bıılundıığunn aetıoo unutnn1, de bayram mUnasebetile ihdas edilen 
mudur? t.enzllft.Ut tarltc, bu yıl tatbik edilml· 

Biz bu maknlo De ttaıyıın radyosu· yocektır. 
nun ncşriyntını ht~ delf tiımedell • Mardiroa Gemlcl adında. b!r 'genç 
telmır ettııc vo dlnleınomlJi olnınlan Beyoğlunda Fabna o.dmda. bir kiı.dıfuı. 
muhtemel lnılunnn olnıyucUl.anmızın takilmış, !,i!.kfi.yet UzCiine yaknıana • 
gözlorl ününe koyduk. ttnlyıuı radyo,, rak adliyeye verilmlotlr. DUn nöbetçi 
&u d.'.1 ncaba biz.im bu ncııriyat üzcrlno cUnnifraeŞhut mahkemesi <>lan Sultan 
iıllşündüklerlmlz.1 hl tahrif e~edeo ahmel aülb ceza mahkemeSindo yapı:,. 
ltalynn hnlkınn blldlnncJc lınMn vo lan muhakemede Mardlros 81 gUrl 
ı::esnretinl kı•ndlslndc bulablllr mi'! hapse mabk(lm edlhniştlr. 

Büyük Röportaj serısi - 4 · 2 Röportajı yapan: R. YAVUZ 
da ne işi var. Efendimiz onu öy
le kıskanır ki ... 

- Öyleyse ne ol~nk? 
Bu sualim kalfaya tasavvuru. 

nu izah ettirdi: 
- S!z, yaver beyin gönlüne 

öyle şiddetli bir sevda ateşi aşı. 
lavın ki Badısehcrden haska bir 
"'ey görmesin. ondan baı::ka dü. 
şüncesi kalmasın .. r~dınefendi 
günilüzleri harem bahçesine 
iner .. Bu bahccnin arka tarafı 
tüfekçi taburlarının bulunduğu 
pavyonlara bakar Orası sık a. 
ğaçh bir koh.ı.luktur.. Buradı;ı. 
duvar yüksek olmakla beraber 
ağaclara tutularak kolayca ini
lir. Yaver beyin biraz ces:ıret 
röstennesi bahçeye inm sine kfı. 
fidir, anıa, tlu~r Uzerinden van 
yana konu.şmnğı da ıumdılık l«i 
fi gören ke.dınefe ı s"zi m.Pn 
ve fh3ana garkedc>cCk 

Anh)onmnuz yn •. · • J{ tlfamı 
izah ettiği bu düşüne den nrtJk 
mevzu un pek büviiylr 11 ıak ı~ı 
kalmadtğını. Rİmdil.k \~lnız ı:· ıı. 
dırıcı bir rolle ke:>em icın çalış_ 

ma zamanının gclip çattığım 
gösteriyordu .. 

Bunu da yapacağıma söz ver. 
dim. Kalfa teşekkür ve ömrüme 
bereket okuyarak çıktı, gitti .. 

Bir kaç gün sonra, zaptiye ne
zareti ya.veri binbaşı Şehamettin 
beyin kavmakam rütpcsine ter. 
fi etliğini, uhtesine hiirıkar :va
\'erliği de tevcih olunarak Yıldız 
sarayı muhafız tüfekçi faburla. 
rından bit if:inc kumandan tayin 
dıldiğini öğrendim. 

Sevgilisini nasıl bir < kadm 
efendi) ile ~dişahn bu kadaa
yaklaşmağu muvaffak olduğunu 
Badısehcr kadından başka kimse 
bilmez tabii.. Fakat hadise blı
nunla bitmı~. kapanmış olmu_ 
ror, bilakis ·eni '~ tchlil{cli 
.:ı.fhaların inkişafına doğru hızlı 

bir ilerleyiş gösterivordu .• 
Günler, nylaı· geçti,. J\rada btr 

F rman!r kalfanın u2ramasiylc 
b·ı ahane v~ililerin harekatın· 
dan haber ~ı. bıtiyoıdum. On beş 
fi, nE"dC' bir mülazımın rütpe dP
,., iştırdıği o devirde; padişahın 

müteakip iki iradesiyle binba§ı 
Şohartıettin Uç ay içinde miralay 
olmuştu. ~rtık onun için bol 
sırmalı ~nıforma!ar, çeşitli ni. 
E:anlar, lı~·~lık, feriklik, müşirlik. 
ikl>al ''e ıtıbarın son :rütpeleri 
biı· zaman ve nıerh:ıle meselesin
den ibaretti. 
Kıırbü sultan, Jtcşi su.Za.h buna 

derler .. Bu Fars Y('Cİ7..esi hiç saş. 
!nayan bir ısral'la doğruluğunu 
lSbatta berdevamdır Bunu bilen 
)er dah:. iktidara vnkın olmanın 
caz1besini onun bin hir tehlikesi
ne karşı tercihte tereddüt etmez.. 
!er. İkbalin neticesini· aynı keli
m,enin te~inelcn okun~şuyla <La 
bek!l.) Yanı sürek~iz diye tefsir 
eden lrnllavi sarıklı eSlti môllr'
lnr. sarık ve kafes tı~vrlnin W hi 
ejdl!I'lcrı bilt: oyuna atı!J1ğın1 an. 
latrnıyacnk ka1ai· bnslr fni b'lğ. 
Inınıştı. 

Bidayet•.. nıe •ı •·•ı• • ..,, '·c-
rumak i iıı ]· • r ·, l'l.c:;ır n 
teşvikiyle J nr)(lj,.;, ' VtıtJ•l~n t..ij. 

yüyü bozd" ·r.· l· l 1a1 j\·)" ~n ncı 
müracaat cC:~•ı bi. b::ı..~ı !'imdı \'a. 

Mareşal Çakmak ' hastanesi 
tıbbi müsamereleri 

erzun.1maa ilthfü v'e 'bilhassa rno 
dern tababetin ınkişaf sahası ol~n 
1-Iareşa.1 Çai<m::ı.k lınslanesinde sc -
nenin mutat tıbbi mUsaıiıerclcri bu 
hafta başlamıştır. Bu toplantılara 
EI'Zllrumun bütün hekimleri ve 5. 
lim hevcskiırla.rı hararetli münnkn 
ça ve tenkitleri lle iştirak etmekte 
dir. İlk müsamerenin mevzuları 
~onlardır: 

1 - On söz: Dr. Nu~ret Kara· 
su. 

2 - Göz clsnı ccnebilerine dn
ir: Dr. Süreyya Gördüren. 

3 - Erkek bir köylü çocuğunda 
büyük isteri nöbeti ve sar'alıla.rda 
teşhis tecrubeleri: Dr. hrısinı Ad.ı .. 
sal. 

4 - Hicabihnciz fıtığı: Röntgen 
mütehiissrsı Dr. İsinet Sayman. 

5 - Bir i)olimorf crite.nı vnkn
St: Dr. Tacettin E>z. 

6 - Nesicde dizant.eri am.pili 
boyanması: Dr. Ziya Atasoy. 

7 - Bir (Gronulle n. frotd) va. 
kası: Dr. Nusret Karosu. 
MUna.k~alara Dr. İsmet, Sürey

ya. Gördüren, Nusret, Raslin Ada.. 
sal, Hüseyin, Ziya, Asını :t tir5.k 
etmişlerdir. 
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Donanr11a ve 
hava k u vveti 
Son harbin tecrübeleri, tayyarenin harp gemilerinin 

kıymetini düşürdüğünü isbat etmiştir 
'''Gllıw" Bilgili ve spiritUel bir muharrır, 

g denizcilik hakkında ynzdığı bir ki -
azeıeı . tabı su sözlerle bitıriyor: 

erı ''Uzak denizaı:ırrı nakliyatı ölilme 
/ıq4ı. d mahkumdür. lster '-'olcu veya ti -

'"" Q •öyle " :r caret eşyası nakleden gemi olsun, 
ÇQ' t ister harp gemisi olsun, bunların 

!erden Ccbeliittarık \'e İskcnderi • 
yeye çekti. İngiltere muhtemel bir 
r,nrp•~mndan ı-;ekinerek, nz \'e bu 
~-üzden nazarında kıymetli olan 
znhhlannı, denizaltı ve tayyare 
tehlikesine karı;ı muhafaza t'tmek 
gayesini gütmüştü. 

a.1 .. ! l llberl yerim tekamuı gören tayyare ala-

' "" lrah.ı cnkt.ır." l'a:::9n: 
~il.. ıDe Verilen hüküm yıuılışur. F LÜTZOW 
"'101'd Su, kendi a~:rlığı saycs:nde, her h · 

~.\·~.) h • U hangi bir yükü kaldaınağn mü le • l Konfr - Am · :l 
• lttıi ~.n. hammildir, yeter ki yüzen c!sim --------- -----

ıtı·taıaa1 kabıne hak _ ·\'ani gemi k€ı.fi miktarda bliyıik ol- İspanya hıı'rbi daha kıymetli tel' 
•lletiıı: Yürütmek· sun. Hav~. denize nısbetle, kayde rübclerin el<le edılmesine vc.3.tle ol

i • l'eni hüku- değer bir yük kaldırmaz \'P. nğır du. ÇarpIJjmalar başlar lıa.c•ln.ma.z, 
•i)ag .. ti~el'g.n}iğ n 1 ticaret eŞ)'nStnı büyük ölçllde k:ıl • hu\·n ku\'veti deniz kuvvetinden 
hait1ı" bekle _ dıra.maz. En mühim yirm. sekiz beklenen bir ~i ba.!;ardı: Hava yo-

1~eltt ~ÖrdUğiınü devletin 1936 ı-ıenesındekl hava luyle deniz üzerinden asker ıuik • 
11 taı edirıer. ı nakliyatı, biner tondan olmak üze- letti! 

ltzıbe/tes, Japon re 36.090 ton tlr:ıret eş) ası, paket Frnnkonun buylik tayyareleıi 
ı Pıö~ı1 . bö~Ie bir ve po11tn nakletmekten ibaret kal. birkaç hafta 7.arfmda Fastırn ce • 

UYor ve di. dı. Halbuki 1936 senesindo dünya nut)i İspanyaya tcçhizntlarile be • 
ı:ı deniz ticaret filolan üç milyar ton raber 20,000 asker ge-Çirdi. Kısa 

.• Yenı k bi denizaşm nakliyatında lmlunrnuş- bir meımfe dahillnde yapılan bu 
"tg_lri g,;,..,t nhtikneyi J rd k' h kl' t d s k 'h lil · · 1 ~ ..... a rr ı, ava na ıya ın an e - ava yo e nakıl usulu, A mania • 
.. er '°'' , u - d B ak S"latiııi vır faaliyet sen bin kere fazla ır . u r am, ıın Norveçte yn.pt!ldarı hava yolu 
it..: Veıın kt ilerde, hava 11eferlerinln artması ııakliyatmın bir mukaddemesini 

l" "• da· e c " k ·ı kt t~ ~tn~a. siya _ üzcıir.e belki jıırnz e sı ere ir. teşkil ecl<ır. Almanlar, tayyareleri-
aı._ -~ .... maamafih kütle halinde cşynnın le, uzak mesafeler katederek ı<a • t.~t ıı· •uUt.ab::ı· 

~\'l_v~8• 1Y~t~ as _ naklt>dilmes!nae, deniz yollan da!. yısız ıısker ve malzemevi. muvaffa-
~ t\'\> 1 de nttimkUn ma ön safı tutnC'aktır. Ticııret ge. kr.retıe Non·e~e nakİetmigler vo 
,: llııı~b· ~·eni kab·. misi yaşadtkça, kendi ticarı>l fılo- :"\orveçtok\ lngilizleri daha kL<ta 

h:' altatini be sunu korumak ve düşmanınkini ze- bir zaman zarfında mağliıp etmts _ 
C"<tt~ - delemekle mükellef olan harp ge- lcrdi. 

ı, her ~~-der~, na • misinden vazgeçilemez. Demek olu 1939 s.:nesine kadar elde edilen 
t ~d ""lU ıbtilıifı yor ki, denız ve hava kUV\'lj birer tecrUbeler bu kadardır, ve bu tee. 

a._ YJ e YapıJd ğı rakip değil, lakin müşterek ''azife. ri.ibeler, tekamül etmek istidadını 
~'- e l"aııy ı • nm' ffacı 1·çı·n biribirini tamamh.vnn " ~ b· or· ,.., gosterdiği gibi, bugünkü harpt:ı 

la.'... 'lilhass • birer unsurdur. -~dır a ehem. yapılan tecrübelerle kıyas edile • 
':•~ti bi ... lianciye Deniz ve hava silahıııııı mli~~ - mez. Mesela bugün, tayyarelerin !\,.,.' baai' azimle, rek olarak ne şekilde çalJtjtrklannı i~tirakj olmadan bir deniz mııharl"

tderelt ret ve ih. ve ne gibi neticeler elde ettikleri- besi tasavvur edemeyiz. ~unu da 
bıı ~ b· • haJihnzı.r- ne dair hüküm vermek kin şimdi- unutmamalı ki, bugtlnkü Alman • 
~"etı~r-~aı çaresi ye kadar elde edilt>n harp tecrü ft.nlyn.n denlz kuvvetleri !ngiltere 
<\~li~c;','.~letin ar. bell"rine istinat edelim. Bugünkü ile mahdut bir sahada çarpı9ınak -

"1.._ gı urnuıu • harp başlayıncaya kadar kayda de tadırlar ve bu mahdut saha, karn. 
.. ""- ğcr bir faaliyet göstermediler. U - ya bağlı modern bir hava kuvveti-
Clıttıırllı<la• ham hali mumi harpte, ister Almaııla'I" olsun nin tahakkümU altındadır. Bütün 
~~ . ,. ister İngilizler, iki taraf hava sefi- Akdeniz bölgesi tayyarelerin nu • 

ı.'. ~tru gazetesi nelerini filoların keşif ve himaye - fuzu altındadır. Vukubulacak her -
''U' ili kabin d ' ~inde, aynca kafile \'e mayn ara. hangi bir deniz harbinde tayyare . 

Yııaet be~te~~~ yıcı gemileri himaye elmeğe kul - ler derhal faali.yete geçer. tngil • 
h. landılar. Tayyareler ik! tarafta sa- tere civarındaki sahiller, kezallk 
~lcgj lard im 

h .. Cal·eıı:!' .huküme. hilleri müdafaa altına alıyor ı. A an hava kuvvetlerinin kolay<'.a 
"(!_vttt rı laha.k _ Zırhlı ve kruvazörler henUz tayya- eriştiği yerlerdir. 
llııııet.ııı ~tirmek re taı,ımryordu. Birkaç düzüne la.}. Tayyal'olerin harp gcmllerlne 

t ~ lün kuv vare taşıyan modern tayyare ge - karşr olan müvaffakrvetleri hak • 
lunrnasını mileri ancak harpten sonra İIU}a 0 - kmda birkaç kelime :qÖylemekle ik· 

ltııııo lil-li. Hava kuvveti filolarla tesri- tifn edeceğiz, 
ıı.~)[)[~~~et:sl de :n me ai edt>rek deniz harek.~tlerin. Hava kuvveti, hal'p gemilerinin 
~ ~ata•~: kuvvc"t- de muvaffnkıyet gösterccegıne da- inıınsı ve stratej~k kullanışları U • 
~ laıet "<l(!aID rnü • ir pnrlak vaitlerde bulunuyordu. zel'inde müe83ir olmuştur. ~on on 

\;.' lıtıtıı e diyor ki· Fnknt işin teknik d.heti hen Uz te- !lene zarfında. h:ızı devletler gemi -
' t~e~'!lerj i~len liımül etmemişti. !erini 20, halta 25 santimetrelik 

'\_ ~ it~' buhrnnı Çin - Japon harbinde, hava ku\• zırhla örtrnüşlt>rdir. Fakat bu zırh 
"'I\ .\ \'"Vetıendir- ·ctin:n. Şanghaydaki ihraç hare - ~ar g~miye o kadar ağır bir yük 

ı:ı .\d"'ert.· keti esnasında faal bir rol oyna - teşkil ediyor ki, hacim bllyUtüldü. 
ht ISer şö, l.ğmı görUri.iz. ğü halde, ztrhlTlar müsademe lnıv -
~ i~· 1932 senesinde Japonlnr, Çinlile veli itibariyle hiçbir Şey · ka.zan:ı • 
~r llr, 

1

~talnunak rin 51 tayyaresine mukabil 74 tay- mamışlardır. 
~ aıt eha."s•... mre ile harekatta bulundular. 937 Tayyare bombalaımııı deniz st -

'1tı'!lfetnı lnda ku\' senc>ısinde ise Japonların 1500 tay-
~;~ ekle ve vare kullandrklırrını ve Çinlilerin 
~ ~l harbine. 

0

10'\ tayyare ile mukavemet elme:C 
lıi-~ a bu telı. istediklerini gördük. 
~hı,. ~ilebl!ir 1 l!J35 • 36. 1talya • Habeş harbin-
~~ ~~ ıtskeı i de 1talyan deniz tayyarelerinin 
~Ilı~ lelere bu 'lluhasnnlanna karşı harekAta nk • 
.. ~t~İleı. rn nugUnlin 11 

• ıf olarak geÇmediklcrlni göri.irW:. 
'il h 1t. ~hı CSclcıen, Buna rağmen harbin neticesi üze: 

Ilı 'iyllııetı aenaıeyh rınde müessir oldular. Ha.beş harbı 
Clıııı" <'d~ ~ar ı::. e;rasmd:ı, 1tal)a ile ~~':asebatı 

ılnıı o ı c;'Prginleşen lng:ıtere, bulun harp 
~ l <emll,rini ltalyoyn ynkm olan üs-

ra bıraz konuştular. Az sonra sa • 
mimi olmuşlardı. HattA bu va.ka -
dan Sam için için memnun o}du, 

İşte bu yeşil gözlil ince kızla 
böylece iYİCe ahbap olmllf; ve son
ra madamın her hareketinden ha· 
ber almaya ha.,1amıştJ. Zaten Ma -
dam Vilynm genç kıza çok fena 
muamele ediyordu. Bu hali herke
se karşı aynı olduğundan blitUn ev 
halkı \'e hizmetçiler bu kadından 
nefret ediyorlardı. 

Madam Vilyam \'Cya Mada.-u 
Hilda fon Şpls gayet güzel bir ka
dındı. Yüzünd~kl mat buğday ren
ıtile, gözlerindeki koyu yeşil bakış 
qrhhatli bir güzellik vücuda getiıi
\'Ordu. Uzun boylu, geni.ş omuzlu 
dolgun vücutlu olmasına rağmen 
heykel gibi bacaklara ve incecik 
bir bele S3hipti, Bilhassa saçlo.rı 
garip bir mana taşryordu. Açık 
kumral ipek gibi snçlan vardı. Fa
kat sol tarafta bir tutam sarı sac 
arkaya do~ru gidiyordu. Güzelli • 
~i.r den emin ve mUthiş gunırluy • 
du. 

Sam, gelir gelmez oda81na çık -
mrştı. Bu meşum rolU o~"Jl8yan ka -
dmı ;merak ~ OdaY.&. ~ 
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Bllfw•kJI ismet pa,a hazret~ri il•· 
lla rlC'lye vek llimlz Tevfik Rü~U IM>yl 

\'e rerakatlertndekı V'\'&tı gt'tlr<'n 
E~ vapuru dün "8&t 12 d f! llmıı· 
nmuı.u muvasalat Ptını, \·e ht•yct 
büyftlt bir mer881mle kartdır.ı•rw!ttır. 

girmez herkeei .küçük görmiye a. 
lr.şmış bir c;iıft harika derecede gli
zP.l gözle karşılaştı. Sir Vilyamın 
ölilmlinü söylediği :r.aman yeşil göz 
lcr en bilyük scviçnle doldu. Srun. 
bir ölümil anlattı, kocasınm öldü -
rüldüğilnü ve bunu bir Almanın 
yaptrğrnı blldirdi. 

Bunl:ın öğrenen kadın sevinç • 
ı en çılgına döndü. Gözlerinden gu. 
rur ta..sıyordu. Cevap olarak oda -
nm orlasma. geldi ve kalınca bir 
srsle Alman marşını mınldnndı · 

''Dentdılanrl übrr a llf'S" 

Ne yazık ki, sevinci uzun stir -
mcdl. Çünkü ümit ettiği gibi artık 
serbest brrakıllJll)ordu. Eski ha· . 
yatının gene devam edeceğini Sam 
söyl~ yaiJt ka.dmın yü.zUniln 

ratejisi Vf' taktiği uzcrine indjrdj. 
ği darbe nısan ayında İngiliz hli • 
kumeuııin tebl:ği ile açığa. vurul 
muştur: lngiüz hüktimeti, Norveç -
teki muvnffakı~ etsizlik karşısın -
cıa, Almanlnnn ilıraç hareketi:lf' 
mani olmak iC'iıı fiyorlara harp ge
misi sokamadığını \'C sahilden u1.ak 
tutmak mcı::buriyefnde kaldığını 
ııksi takdirde gemilerin Alman tay 
yare bombalarına kurban gideceği. 
nl itiraf etmek mccbudyet:lni duy
au. 

Tayyareler ayr.ı zamanda bazı 
mUnfeıit Usleli kıymetten dü~Ur • 
muşlerdir. Afoscli ıııa:ta :ırlı:ı.s: mü
temadi bombardnnanınr karşısın 
da !ngil'.zler tarafından bosaltıl · 
mışur. Cebehittnrık b.Je Jngılız 
donanması için emniyetli bir üs ol
..:.aıı tan çıkmr.:ıtır 

1940 senesi, nı.sa!1 ayında yapı -
lan Norveç harekatı denız harbinin 
temeilerıni teşkil eden kaideler 
den birini de değiştirmiştir. Her -
k~. bir ihrnç hareketinin, başarıl. 
ması için, denizde kuvvetli olma -
nın elzem olduğunu bi!ir. Yani hıı
rckütı'l • • f)J!ı:ığı sahar.ın deniz yol 
l:ırına hangi dcvl.!t hfıkim olursa, 
muvnrfaklyet onundur. 

AlmBn donanması bu kaidenin 
hiliı.fma olarak, kend$i.nden on mis 
li kuwetli bir İngiliz donaruna.smm 
bulunduğu denizde faaliyet gös 
terdi. 

Alman hava ku\'\'eti. donan
maya mtizaharet etti. Hatta Al • 
man clonıınmn.c;ı bnşhbasma hareket 
etmiştir. Hava kuvveti lı;e lngiliı 
drır.annıasını sahiiı:ı :,..a\laştırmadı -
ğı gibi nuruç noktalarını ('nınlyet 
nltına aldı. 

GörUIUyor ki, tayyare, kendi 
harc:!ı:et ~ahası dahilinde olarak. 
det!iz harbindo kati bir inkılap ya· 
ratmı~tır. 

Okyanus muharebder.i.nde ise 
hava kuvvetlerinin bu derece kuv
veili bir rol oynamıyacaJdarı !ı.§i • 
ıuirdır. Tayya"t: gemileri mc,·cut • 
sa da, en bUyuğu 20.000 den 30.1100 
ton olan bu gemiler, aralıı.rında 
btiyük modeller olduğu halde, 3\l 
ilfl 40 tayyare tasrr. 

Bu miktar çok azdır. Tayyare 
11ayısının artınlması için gemileri 
bilyllltınck lazrmgelır, hafüuki tar· 
yare gemisi bugi.lnkii hacmile h:ıs 
sa.s, kolayca tahrip \'e zarar göre· 
bilen bir hedeftir. 200 metre olan 
ve tııyyarclerin inip havalanmal'J• 
na yanyan güvertesi, en ufak b': 
bomba isabetiyle geminin teknesi 
11:ığlanı kalsa dahi, kullanılamaz 

bır hale geı .ır. ~er zin depolarm·-:
hemen güvertenin altında bulun · 
rıın.sı yangın tehlikes:nin önllne ge
çilmemesine ~beptir. Tayyare 
gemisinin eslihası kendini mlidafa· 
:ı etıneğe Jı:iıfi gelmez ve bundan 
dolayı uiğer harp eüzül:ımlarının 
hlmayesine muhtnçtır. Tay,•are ge. 
misinden açık den;zlerde vazgec;i • 
lemc1.se de, kara ile lı tibatı olan 
hn\'a kuvvetlerile hiçbir zaman 
inya.s edilemez. Tnyyare gemisi. 
taı:ıdığı hava kuvvetile, karaya is. 
tinat edeıı ha\'a kuvveti kadar de
niz m~ıhrın belC'rinde mile11.c:;'ı ola ı 
nınz. 

ı H39 tiPLesınden beri hava \'C 

.deniz kuvvc•ierınin hareki'ltır.a göz 
gNtlirirsck taarruı: cd0 n kııvveti•ı 
miıdıdanda lmlun'l.:ıdan dııha faz -

aldığı ifadeden hemen hemen kork 
tu. Mnda.m Vilynm küfürle karıı:ıılc 
bir tehcl!t yağmuruna başladı. Sa~ 
kadının kızgınlıkla ağzmdan laf 
knç•nnn.sını istıyordu Netekim 
beklediği bir iki kere oldu: 

Madam Vilynm. bağıı ıyordu: 
- Dikkat edin, benimle bor<; • 

lanmada.n oynanılmaz. 1nUkam sa· 
nti bir gün ı;alncaklir, bu çok va · 
kınlaşmıştn-, çok yakrn ! 

Hatta bi~ kere f;(lyle söyledi: 
- Ka11!ını1.da yakmcla cezanızı 

verecekleri bulacaksınız. Hem on
lar merhamet tanmıazlar. Yumruk 
la olsun ateşle olsun onlar her 
mukavemeti kmp istediklerini ya
pacak kimselerdir. 

Demek kadm 'bir §eyler bekle • 

Hlr kufllPye hücum t"drn 

ı:ı muvnıt~kıy<'t knyri~tliğini gö • 
n;rilz 

Dunun ~ebebh:.ı tayyarenin yük 
sC'k .ı;ıiratinde aromalıı:i•r. Btiyük 
m\kyaı;la baskınlara vesile olan 
tayynr<:ler deniz strnteJisinde yeni 
sahalara yol ı-çmı•dardrr. Teeri.ibP. _ 

3 

Alman ta~·.,·arelrrl 

lerden elde Pdilen ikinci netice, 
eskiden denizlerin mutlak haki • 
mi olan zrrhlılann ilk ehc>mmi~et. 
!erini kaybctmi~ olmalarıdır. • 

Zırhlılıınn kı~ melini diişüren 
denizaltı ve mayne bugün tayyn -
re de katılmıştır. 

Sefil haddin 
ve 
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"1ıı111ıı•urıııııııumıııt1ıt' 
,ıttlHllHllilltl llffl[llJaUtlı, 

Bir tasarruf 

mekteydı. Sam, şatodakileri salon 
da topladı onlara h tap et tı: 

- Hangi sanlte ve nel't"de o -
ıursa olsun, en küçük bir hiıciise • 
vi haber verin. tJfnk bir ihmal \Ü. 
~ünden Madam \'ilyamr kaçıra~sk 
olursak ta.hmın edemi\'eceğiniz ka 
dar büvük bir felaket meydana ge
lecek lir. Bilhnssn ııatoya hicbir ec 
nebi ayuk basmamalı. Cephedeki
leri dtişiincrck vazifenizi dikkatır 
gör meniıi rica ederim. 

A:r. söyledi. fakat nlftbt\ ln din 
lendi. 

Şatoya gcld ğinın liçilneü g\ini.1 
.ksamı uzun bir dolasmadan dönü
)Ordu. Alaca karanlıkta bir kara'
tı farketti. Kendisıni görünt'e ka • 
çı\'ennişti. Sam, hemen fırladı. Ka 
rnltt b!r ka)nn·n arkasına saklan • 
mı.ştı. Sam. tabancasın1 çıkardı. 
va vas yava.5 yaklllı.ıtı. Bir cıtırtı 
oldu. Bir rüzg{ıl' hissetti. birden i
çi titredi. Karanlıkta müthiş bir 
glirültü koptu. Koçnman bir kaya 
parçası tozu dumana katarak yıt
dır..m sUratile üzerine doğrµ ini -
~ordu. Bir adrm daha atsaydı par. 
çn pa:-ça olmuştu. 

Yanına sokulduğu ıkayaya çar .. 

Boflosu A'ın;z 

paıak b nbir p:ırç-aya ayrılan taşa 
bskrın Sam, bir mucize ı;awslndl' 
kurtuldufrunu düşlinü,ordıı. Tek -
ıar b;r çıtııtı fccitti. Knrırdn c• ·<Yııc 
lnnn a.rası.'l!l biraz ev\'elki kara)tı
nın kacıverdiğini gördü. Sam. so -
Juk soğuk trrlemi~ti. Şatonun yo
lunu tutmaktan başlca bir RC\' ~a
p:ım:ı.zdı. 1\or:ı Jco~:ı ~::toya dön . 

dil. -
Co Be nete o gece u:. umns ·nı soy 

lcdl t.:ırn<'ada kendisi bekli) ccek -
t',~ilnkti u;umnsııın jınlcfı.n yoktu. 
faraçn.yıı bir koltuk ko) du, yerle-::. 
1 i 1..-~CC' d ilşUn c k ti : biraz evvel· 
ki hiLciis~dcın bnqJa<fı: Karaltı onu 

- 1•,....,ıc n11;; nden 
iiplıe!c-ııdırm.ef!e <' ... .,. •• ., r ~ 

siJrLiklenuş ve bu suı etı_c .tuz.agın 
l:aztrlnndığı :. ere g<'tirmıştı, fakat 
t a151 vukardan brrakıı.nla~ ?cel~ e-
dlnc~ kurtulmuştu. Bu bırıncı ıh . 
tardı. Madam Vilyamm s<))lcdikle
ri.ni hatırladı: "Merham?t tanı • 

. ""nJar'" ŞUphesız bu tu • ml)an ın..,.... · ---'- , 
zaklar boyuna tekrarlan!WöA ""e 
belki de nihayet muvaffak olllü-
lardt. vakı"'·ı ,.u., ,...,_ 

Sam Coys, her wu ı>llVl uu • 
"UııUrken gene mmldaruyordu: 
.,. .(Devamı , ·ar) 
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BuaOne 
Anacıoıu :.~nsrrıın verdiği hnbcr, fena olmasına, düşmanın nehir. 

ro rürc dUu)u vu'l.lfttlct bJr bakı: ler üzer:ndeki köprüleri atmak, 
mayın tarlaları vücuda getirmek 
suretiyle, ileri harekete mani ol 
mak üzere yaptığı teşebbüslere 
ve şiddetli bir muk~vemete ra~
rnen, bUyük bir süratle inki~af 
etmektedir. Şurası karda de~er 
ki, ham sahasında. Sovyet Rus
yanın en büyük demir saruı.yi 

rians!< ve 
Viazma 

muharebe 
sa ne•e"'inde 

1 emzzıik 

fabrikalarından bir c;oki:ırı bu. 
lunmaktadır. Bir lt.alynn kuvvei 
seferiycsivle. Alman zırhlı kuv 
vetleri düşmanı takıp ediyorlar· 
Hnrc1·~tın bu sarhnsına. bundan 
evvelkı harekatta ~ ~rr.ayüz eden 

Aevam ed. lljOr süvari kuvvetlerinin de dahil bu
"" lunduğu bir seri ltalvan fırkası 

tarafından bm;lanmışttr. 
Stalinin neşrettiği emir 

Stalin millete hitaben neşretsara 
a e tiği bir ı:;inlUk emirde Sovyetle. 

rin Moskovavı sonuna kadar 
müdafaa etmek hmm:.Jıındaki a 
zimlerini teyit etmiştir. • 

Oclesa Rumanyaya ilhak o. 
lundu - Efganistanclaki Al. 
man ve 1talyanlar ~ıkarılı -
yor - Japon bahriye nazı • 
nnın nutlm - Avrupa ile 
Türkiye Masında münakalat 

Stalin bütiin halk hükt'.'ımet 
merkezini müdafaa işinde kızı
lorduya yardım i~in e1incen gele
ni yapmaktadır. Demi~ir. 
Moshova radyosunun 
Neşriyatı 

Vişiden gelen habere göre 
Moskova r.:r.dvosunun spikerinin 

Alman ba..cıkuman&.nlığy tara. ''Düşman Moskova kapıların. 
fmdnn dün gece neşredilen teb.. dadır" Suretinde vermiş olduğu 
liğ;."' yeniden bir şehrin is..,.al o. haber Moskpva halkını dehşete 
lunduğu bildiriliyor. Tebliğde salmıştır. Pravda gazetesi di. 
şöyle deniliyor: yor ki: 

.Azak dcıılzı Ue Donetz arasında "\l.ızı~ct ciddi olmakta devam et • 
dU~manın takibine muvaffnkıyeUe de. melde beraber, multnvemetimlz.ln mu.. 
vam cdilmclttedlr. HUcum mUfrezele- \•nftak olacıığına illmııdımız artmak • 
rl aokak muhnrebeıer!ndc ve evden udır." 
c.ve yaptlan muharebelerden sonra Dlin bir İngiliz ajansı sovyeı .. - 1 

Taganrog §Cbrinl ıruaı ctml:Jlerdlr. .wonını istirdat etmiş oldukları hn • 
Hurutt tebTığde dıı bildlrlldlğl vccııt- .. n. v ı t B•ı bab r trrv\•Ut et.. 
le BrlllI13k ve Viae:mıı. muharebeleri mcmlııtir. Tehlikenin \'ııhamettnı an.. 
sonn ermiştir. lamııı olan Ruslıı.r, Moskovayı kurtar. 
Mnr~al Von Bock'uıı yUksek ı-u • mıı.k ve hiç oıınıızım ruşın düşman ta.. 

mıındıuıı aıtr•rJ:ık! kıtalar, Mareşal rafından kullanılmıyacak bir hale ge. 
J{osııelı:lnı; kuımındıtsındnkl hava. kuv Urmek Umldlndedir1er. Almanların taz 
vcUerl ile sıkı bir işbirliği yaparak ylla karşısında, SovycUcr, Rusyanm 
Marctııl :r1moçenkÔnun Sovyet ordu • insan :1.·e !ptldıı.l maddelerce tUkenmez 
ıan grupunu lmha etml,şlerdlr. Sekiz olan ihtiyat kuvvetlerinin blr mucize 
ordudan Hıaret olan bu grup G7 avcı yarata.cağına. inanmakta. berdevam • 
tllmenlnden. ~3 sUvarl tUmenlndcn, 7 dırlar. Bu muclzc fikri, balkın mo.nc. 
zırhlı tUmrndrn ve 6 zırhlr tugnyd'lD viyatını muhııfo.zo. etmek fçln Sovyet 
tnUrcltUrpl! propaganda.sının mllracao.t etmekte 

Harp sahasının temlı.lenmesi esas ' olduğu bir çııredlr. Birkaç gll.nden be. 
lt.ıb:ırl: tıt tır. DUı:ı. ak§amkl hu- rl, mUtetlklurln ynrdrmından bn1ıso • 
ırust tcbl d zıkredllcn rakamlar, a. illlmcmesi dlkltnte eayan görlilmekto.. 
racıan rıccen ::aman zarfında artmış dlr. 
ve G37.94S esir, 120 tank ve 5396 to. Sovyet tayyarelerinin 
p:ı b:ıllğ olmuştur, Muazzam miktar. Akınları 
dıı ganimet cllmlze acçm!I} veya tııtı. 
rıp ed 'm1•tlr. ne m~~m yeniden ver. 
t'lı 1 zsylııt pek mOh!mdlr. 

Biiansk kesiminde ltalyan 
Esirleri 

Brlnn ": ve cenubunda.ki ccmber 
içine alının•~ k,. imlerin Sovyet 
b:ık'yclcr:.. den tcntizl,,nmesi, D.N. 
B. aj:ı.nsınm ranhiyctli bir k:ıy -
mıktan öğrondi:'nc gJre 18 ilktcş· 
'tinde bitmi."tir. Ceplerden birinde 
çember içine alm.mış Sovyet b:ıki· 
Ycleri lm.nlr telefat vermişler ve 
imha ed'lmi~lerdir. 6imdiye kndar 
:rnpılan mUşahcdelere göre 5.91~ 
cs'.r alın.m·s !J top bir çok zırhlı 
tank iğtinam cdilmi..';tir. Ccnupt:ı
ki en son cephe bolı;ıcvik kuvvet
leri d03f!la.nm l::ınlı zn:.iıı.tn uğra -
masmı mUtcakip dnğıtılmıcılnrdır. 

.Kullirctli gnnnim elde edilmiş ve 
f;imdi3·e kad'l.r 1000 den fnzln esir 
nlmmı5trr. BunlDr .meyanmda 13 
t.incU Sovyet o!'dusu kurmay su -
baylan da vardır. 18 Hktcşrinde ve 
:l9 ilkteşrln gecesi dUııürülen Sov
~ et tayyn~elrrinin snV'st ı:ıimdi bi
te1n raporlara göre yekunu 04: e 
~tıcarmı5fn-. Bu tayyarelerin 61 la· 
ınes:j havn muh:ı.rebe1crinde 28 i 
tayyare karşı koyma toplan taro-
1rr.d:ın dU-ıürüimU~ttlr. Ayrıca r. 
revvnr" 'erde tnhrin dilmiştir. 

D .• '.B. ajansının asken bir 
ıkeyn::ı • an o-. , a-;:tin~ göre Al
mnn or usu l ·t~ları 18 ilkteşrb. 
de, ma :ıcı'l dı'. marn takibe de 
"' m c:tr.ı• lerd!r. • 

Bo revı'< rın f"hemmiyctli ge
rı kur:et1erle All!'lanlarm ileri 
-ıre't •ini d rd 11· "Va cr,lı tık
n b:r co\ n ta1 :ır 1n!d i~t.ih 

.kfunlar V"rılmı tır. Alman kıta· 
ları dür.m:..n t "r:ıfu:dan tutuş
tl~ıl .. n ~ir ı:örrüve varmışlar 
ve koprU ge<,:ılmez bir hale gel. 
med~n evv:ı di'"man topc;usunun 
ate~ıne rn•m<"n '\.aTI~'1lı söndür
mu terdir. Dört zırhlı büvük 
tank imha ed 'miş altı top iı'!ti· 
na'il oluıı'!111 tur 
ita'yan fırl.ala;ımn şarlı 

1. .,,,.il l. cep.ıcsın ... c .ı er cyı"leri 
Stefani ~j:ınsımr. Fark cephe. 

sindeki hu~ısi muhabiri. merkez 
ve cenup böl~ -~da So'ryct or
dularına ~ok n !ır bir darbe in
dırilece,::·ni b ··rtme•-+ .... .-1·r D • 

tz'le .A- f "n'zı a .. ,,.,~ ı\ 
ft->.'vrM Jr:r:rvv,.tı . . ' ~ 

hirl'' l" d 1'" 't; .. ,..•.'l • t ri'· 1/r. 
h 1 r:n e i t., .. ' 'J. ce ~:::ırı 
rl '11 'MUO:Z7.a.m }•~rck" t. 'GOk mn
, ı t 'hnva .. raiti'le, \·olln,..·r. tx>k 

Dün öğle üzeri Sovyetler tara. 
fından neşredilen tebliğde mu. 
harcbelerin hütün cephe boyunca 
şiddetle devam ettiği, bilhassa 
merkez cephesinde şiddet kes. 
beylcdi~i bildirilmekte. Sovyct 
hava kuvvetlerinin son 28 gii:1 
içinde 56 hafif tank. 15 zırhlı o
tomobil tahrip ottiklerini bildir 
mektcdir. · 
Diğer taraftan Alman snrn .. cı 

tayyaresi teşekkülleri de, dün, 
muharebelerin merkez bölgesin.. 
de, Sovyet geri hatları arasında
ki irtibat vasıtalann"1t hücum 
ederek bir tren, ÜG lokomotif ve 
91 otomobil tahrip etmişlerdir. 
Beş Sovyet Zirhlı trenine şiddetli 
bomba isabetleri olmuştur. Cep.. 
henin bu kesiminde cereyan eden 
hava muharebelerinde, Alman 
avcı tnyyareleri ikendi başma 'ı:l 
S?vyet tayyaresi düşürm{işler. 
dır. 
Odesa Rumanyaya ilhak 
Eclilcli 

Mareşal Antoneskonun, umumi 
karag(ıhtan yazdığı bir kararname 
He, Oclesa şehri, Romnnyanm, Din 
yester ötesi idarf teşkilatına dahil 
olmuştur. Bu kararname mucibin. 
~. Odcsn, Trnnslstiryanm merke. 
~ olacaktır. 

Efganistandaki ltalyan ve 
Almanlar 

Kabil radyosunun bildirdiğine 
göre, Almnn ve 1talyan tebaaları 
Afganista.nı terkedeceklerdir. Af· 
gan hUkfımeti, Almnn ve İtalyan 
tebanları11m memleketlerine Hin • 
,ılstıın - lrnk - Tiirkiye yo1uy. 
1:ı. serbestçe dönmeleri bakkmda 
lnvlliz tclcllfini kabul etmiştir. Af
gan hUkümetinin bu yolda.ki kara· 
n,. Alman ve ltnlyan elçiliklerine 
bildlrilml3tir. E!çlliklcr bu mesele 
üzerinde mutabnlrntlnrını beyan 
etmişlerdir. 

Kabil radyosunun blldlrdiğine 
r:öre. Afgan hilkumetınin bitaraf 
!:a.th hareketi müteaddl t vesileler
'e bcl!rtilm §tir. Afgan hükümeti 
bitnreflığmm mcmlekette"ki vahan. 
cı unsurlar tnrnfındnn bilhn;s=ı şi.m 
diki harp esnas·nd!l jhJ!t c~ihne. 
me&ine hueum b'r dikkRt atfet
mekte .,.c komşuhri ·ıe dostça 
mün ebeUerinin nıuhafnznsı ve 
·ev mı ç n elinden gc>lenı ~ apmak 
t "r 
n s· Q.}'Q mal:z.eme 
Gönderilmesi meael:eı;i 

'hgens Nı:hcteı 'hı \'aşingtond9rı 

Singapurda 
Bazı mıntakalarda 

akın tab .. lyesln e 
att bazırlJklar 

yapılıyor 
Amstcrd:Un. 20 (A.A.) D.N.B. 
Slngnpımlan blldlrildlğine göre Sin. 

gnpur sahllhıln ıtıırk vı gnrblndekl a. 
rnzlnln :sh11 hallım fc:ıbrnda t:a1a1ı,.-
6loe mUte:ımk hnz.ırhldar ynpılmştlr 
Ba babdıı emir vertllr '-erilmez proje. 
lerln tatblldnc glrl_5flccel;tlr. 

Hırvat k~taları 
Şarı~ cephe inde 

ateş aıtıaa 

grlrdUer 
Berlln, 20 (A.A.) 
Almruı nı.dyosunuıı bildirdiğine 

göre, Dinyeperin şarkında, son 
günlerde gark cephesinde mtitte • 
Ciltlere iltihak eden Hırvn t kıta}a. 
n ateş hattına girmişlerdir. 

Sof yada 
Dlrt kundakçı 
idama mabkt\m 

edildi 
Sotya, 20 (A.A.) 
Sofyo. askel'i ma.lıkerucsi, dün 

gayri kanunt bir amele teşekkülü• 
nUn kundakçı grupunun reisi ile 
üç azasını idama mahkum etmiştir. 
Bunlar şimendifer kazaları hn.zrr • 
lıya.caklar, köprüleri berhava ede
cekler, yangınlar çxlranlca.klardı. 
mahkemenin vel'diği karar, devle
tin hlmnye~i kanunu ahkammn tev 
fikan ver!.lmiştir. 

Nevyork civarında 

ilk tahaşşüt kampı 
kuruldu \ 

v151, 20 <A.A.> 
Ecnebilere mahsus ilk tahaşşüt 

kampı Nevyork clvarmda Longis -
landda kurtulmuştur. Sathi mesa· 
hası 16 hektar olan bu kampta 120 
çadır içinde 700 ki§i barmabilecek. 
tir. Harbiye nezaretinin birkaç 
knmp daha vtlcude getireeeği söy· 
lenmektedir. 

Bir Matador ö)dü 

l\lıırsllyıı. 20 (A.A.) 
Mars lyada yapılan bir boğa dö-

6'iişün-Oe Matador Emilio Canaro 
kalbine isabet eden bir boynuz 
darbesıle ölmUvtUr. 

Hırvatistanda "tevkifler 
Dem, 20 (A.A.) 
Zagrepten bildiriliyor: 
Hırvat dahiliye nezareti 30 ey

lülde Alman askerlerine knl'§I ya -
pılan suikat neticesinde l3 kişinin 
tevkif edildiğini bildirmektedir. 

haber aldığına göre, Japonyanın, 
Çlne ve Sovyelor Birliğine gönde
rilen hnrp malzemesi sevkiyntma 
mani olmasma, Birleaik Amerika· 
nm mlisande etmiyeceği, Beyaz sa
ray :mahfillerinde söylenmiştir. 
Japon bahriye nazmmn 
Nutku 

Japon b3.hriye nazırı amiral 
$imada. dün akşam radyods 
memlekete hitaben 'Vel'c1iği kısa 
bir hitabede, Japon donanması. 
nm, yalnız Çin hii.disesini hallet· 
meğe değil, Japonyanm göğüs 
germek vaziyetinae -0lduğu ber 
türlü vaziyet deği§ikltğini de 
hesaba kntmai?a lıazır bulundu.. 
ğunu söylemi§tiı'. 
Harp lclakctineuğrıyanlara 
Yardım 

Ruzvelt hnrp f e!aketinc ui{r.a· 
y.an yabancı memleketlere yar. 
<lım için 50 milyon dolnrlık tah
sisat verilmesini kongreden is
temiştir. 
Bu yardım işi için ikinci defa. O
larak 50 milyon dolarlık tahsisat 
veril!llis olacaktır. Bu t:alısisat, 
aynı zamanda, .Almanya tarafın· 
dan i !Yal edilen mem1eketlerin 
iasecıini i::teven Hoovere' cum 
hur"'eisinin bir mu1mb~lesi ola~ 
cal:tır. 

Tiir'ıiye i/.e Avrupa arasuıda 
ı~rrlir rııdyosu. 'il'ür'·iye ile 

ı\ vıı.ır-.:ı. ıu-.. ISındaki demir '-o! n 
mti....,l· ıatmm 1 'lkkıinun 19;12 
den itibar('n venidr>n tesis <edile 
oeğ:ini bildiTmclctrdir 

HA DER 
Bir Ameaikah Amiral 

diyorki: 

Hitler 
Amerikayı yenme-

dikce harbi 
kazanamaz 

.Boston, 20 (A.A..) 
Fransaya hitaben radyoda. negre(ll. 

fen bir nutukta kontr nmlral Blrd 
demiştir kl! 

Hltıer Amerikayı bir taarruz ne 
t:cesinde yenmedikçe harbi kazana • 
maz. 

Amerikan lmaıa.t.ına telmih eden a· 
mlral fWllan s6yleml~tır: 

BlrgUn gelecek gökyllzU Amerikan 
tayyarelerlle ııhnalyah olacak ve bQ 
tayyareler §lındtye kadar icat edilen 
en rnüessl.r al!Ah olacaktır. 

lnglllzlerln Bm sya
ya Jardımları 
devam ediyor 

LoDdra, 20 (A.A,) - (8.8.C.) 
Dallon, lngiltere.nln Rusyaya yar • 

dun göndermek iç!n Moskova kon!e. 
ransınm ncUeelerinl beklememi§ oldu. 
i!uııU. Uç ay zarfında Rusyaya çok 
miktarda kauçuk. kalay, alllml.ııyum, 
çelik ylln ve birkaç milyon çift poa. 
tal göndcrmıı olduğunu. Rusya.ya eı.. 
den gelen ynrdmıln yaptlacağmı söy. 
lemlşUr. 

Moskovada örfi 
idare ilan edildi 

(Baş tararı 1 ncide) 
:mandanı Artemlefe tevdi edildiğ'
ni bildirmektedir. 

.Londl'O, :?O (A,A.) - (B,.B.0.) 

.Birkaç saat evvel Rus radyosu, ~os 
kova şehrinde mu?ıasara hali IAD e. 
.ıni!Jtlr. Bu tedblrden maksat. Noa 
kovanm mUdafaa.smr, cephede harp 
eden askerlere malzeme il'8allnl temin 
ve casuaıııra ka.1"1 mUcadeledlr. BUtUn 
gönl\lJQ vo mllla te§kiltltı ruıkert dda. 
ro nıtrn:ı konuım~ur. 

Stalln ne§I'Cttlği blr glltıdellk emir
de Uoskovanın aonuna kadar mUda • 
ıfaıı edllmest hususundaki azmini te 
yıt cderclt btıtfln vatnnd:ı§lnra Moa • 
kova 1 mna:ıraa l§indo kwlordu}'a 
~nrOıma d ;·et etmektedir. 

Moskova halkı sakin olup, orduya 
btltün yardımı ynprruı.ğn haı:ırlanmak· 
tadır. Mosllova 1.lzerlndekl Almıın bU.. 
cumlnrı ptıskUrtUimU~tllr. Son Rus 
!ebllğlndc zikredilen Mojask Mosko .. 
~·anuı 100 kilometre gurblndo Mııloja· 
rosıaveak, 'Moskovannı 120 kllome!ro 
cenubugnrbtslnde klUDdlr. 

?.loskovaya kaJ'§I Alman taarruz • 
tarı başlıca Qç istikametten yıı.ptl 
maktadır. şımo.U a;ıırbtde Kalinin 
mınta.ımsında muı.-affa.ldyeUl mukabil 
Rus hUcumıa.n -yapılml§tır. Garpte, 
\.1azmtı mıntalmsıııda Almanlar ağn' 
zayiat bahas-.na olarak Rua b&tıarmı 
ynrmışlardır. Cenupta Orel mmtalta. 
smd3 Alı:ı.1an htıcumıan pUaldlrtfilmllş 
tur. 

Akdenizde iki 
ticaret gemisi 

torp~llendi 
cna., tarafı 1 ncide) 

bir vapunm da yarnlandığı ta.1ımi.n 
edı1mektedir 
Aynı g~e • İng1iz 1ıava lmvvetle

rlne mensup ağır bombardıman tay 
yarelcr1 Sardünyaôa. Elınasda. bir 
h~va nıeydanma. :taarruz etmişler
dir. Hareket pistleri, kışlalar. han 
garlar, ,.e hnva meydnnmm diğer 
binalo.n ve tnyyarelerin dağılma 
meydan}an Uze't'inde birgok .bomba
lar infltilı: etmiştir • 

BüWn hu ııhareketlerden bütün 
tayyarelerimiz <lönmfişlet'dir. 

Havuza dii§erek boğulclu 
DUn Kartalda 8 yrt§Ulda bir 9ocuk 

hııvuza 'dll§:nek surcUte boğularak 
blmlljtllr. 
.Knrtaıaa oturan .avukat .AbdUnnac1 

Yararın S YB§tndald çocuğu ııuııir, 
cvL'lin b:ıhçcsiııdc oynarken mU\'B.Z<'

nestnı kaybederek havuza. dU.§MD§ blr 
az 110nra ıı.ıttuğu -suların teslrlle bo,. 
tulmu.11tur. 

Bir köyde yangın 
DUn pcy'kouin .:Mahmuet§evketpa,:ı 

köylindc del';lm1cncl Mebmc,dln evin • 
don yangın çıkmLq, ev kAm!Jcn tı•an 
ını_ştır. B:ıglm bir zarar ~.c a.ı.rıuı yok. 
lur. Y.llll:;ıfun yanan ocaktu:ı fırlıyıın 
kL\'tlcımlardnn ı;ılttı~ı tıı.hoıin o!un 
maklrulır 

T aymis gazetesi 
Uzak prktald 
vaziyeti nasıl 

görüyor 
Londra, %0 (A.A.) 
Rusyadaltl askeri vnziyetle mak 

şark vaziyeti hakkında mUtaleatar 
yürüten Taymls gazetesi diyor ki: 
Almanların muvaffakıyet iddia. 

lan biraz mubalüğnlı olmakta be • 
raber dikkate §ayan neticeler clie 
etmiş olduklarmı kabul ve teslim 
etmek icap eder. 

Taymis, Alman taarruzunun kuv 
veti Almanlıırm harbin eimdiki saf 
hasnıı sona erdinneğc azmetıniş 
olduklarını göstermekte olduğunu 
ve Almanların ga~Tetlerini iki mis 
!ine r.:ıkan:ı.cakla.rmı önümüzdeki bir 
kaç hıtfta. iı;inde bir had buhran 
devresine intizar etmek doğru o! • 
cağı mütalensmd:ıdır. ' 

Taymis Uil.ve ediyor: 
Japonyadaki son kabine tebed • 

dülü .ile Alman orduhr:mm knzan· 
ımş olduktan muvaffakıyetler nra
smda bir irtibat görmemek müm • 
kün değildir. Japon siynsctind~ 
henüz bir inklşaf a delıllet edecek 
bir aliimet yoktur. 

Birleşik Amcrlkado., dominyonlnr 
da ~ İngUteredc e!ldlnumumiyenlıı 

an1 ve tercddUtsllz olarak göstermiş 

olduğu mukabele ne Felemenk Hın • 
dJstanmm kendlıılnc her lürlU tecavll.. 
ze karııı şiddeUc mUdafac. etmek az
mi, h!ç şllphestz •rokyoda chen:ım.lyet.. 
le ka.ydedllrn~Ur. 

Taymls ga~tcsl, denıoitrat devlet
lerin bı.ıgiln cereyan etmekte olan 
muazzam harpte Rusyanm uğ'ramL:J oı 
duğu muvakkat mağlOblyeUerden la • 
t.l!adeyl iAtlhdaf eden bor tUrlU ~'b 
bllse kaqt bUtUn kuvv~uerno eı1 ve 
azlmkAraııe b!.r harekette buluxımak • 
tnn ba§ka Sovyet Rusyııya yapacak • 
ları yardım §ekil yoldur. mUtal.ı!a.mıt 
ileri sllrmektccllr. 

Rus ınevzileri 
yarlldı 
(Ba.5 tarafı l nciclc) 

Vi~i, 20 (.\,A.) - Jl.O.: 
Moskovadan alınan haberlere göre 

Ruslıır tehlUtenln wa.ht\metlni anlıl • 
dıklnrınclau payıtaht.ı kurtarmo.ğı ya 
but lu~ mevslminde onu dUşmruı iı;ln 
ı.sumaı edilmez lılr hale Umğı dil~. 
mektedlrlcr. 
Alınan hnmlcleri ko.rşımıda Rus • 

lar bir ınuclze bck.lcınektedlrlcr. Sov• 
yet propagandası halkın mo.ncvlyt.ıU. 
nı yllks itmek lçln Rusyaııın. insan 
kaynakla .-ının tUkenıncz b\r halde bu. 
lundugunu ııerı sUrmeklcdlr. 

\"iı;i, 20 CA.A.) 
Mosko,-ndan alınan .ba.bcrle:re 

göre, Almanlar gerek Ukrayna.da. 
ve gerek Moskovn önUnde t,uyik • 
!erini n rtırmışlardır. 

Bu iki haber biribiriııe uymak • 
ta.dır. ÇünkU Viazma \'C Briansk 
mmtakalarmm 'temizlenmesinden 
sonra. mühim miktarda bulunan Al 
man kuvvetler! serbest kalmıelar. 
dtr. Bunlar Moskova üzerine taar. 
ruzla.rma de\•aın eden kıtaatı tak• 
viye etmişlerdir. 

Sovyet haberleri lbu iki mmta • 
kadan bahsetmekte ve buralarda. 
harbin pek bUyUk bir şiddetle de • 
vnm ettiğim bildirmektedir. 

Leningraddan gayri Almanlar 
he'r tarafta ilerlemekte ve MOBko
·'-aya kn~ı teveccUb etmektedirler. 

Sov:vet radyosu Almanların 
'

1B" mahalline :\.-Rrdıklarnu bit .. 
dirmiş Ye burada beş gündenberi 
çetin muharebeler cereyan etti· 
ğini bildirmiştir. 

B;i.hsedilen "B" mahallinin Bo. 
rodino şehri olması pek mubtc .. 
meldir 

Kalinin mmt..akasmda n.uslat' 
Alınanların kütle halinde hü
.cwnlarda bulunduklarını bildir
mektedir. 

Bn haber Almnnlann Kalinini 
geçmiş oldukları mfınasmr ta. 
zammun etmektedir 

iyi haber alan Aİ>keri maha .. 
:filin !fikrine gl)re Von Bock kı
taatı halen Kirmy'e varmak Ye 
bu ~ur·~tlc Moskova Krasni de
m irvoluıı.u kesmek istemektedir· 
ler. Buna mukabil MosY.ovanm 
cenubu garbisinde Rus mukave. 
mcli daha .müessir 'bulunmakta
d·r. 

Filof Sof yaya döndü 

t, r fın. 
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tel l;jCıvok Milli Roman 
~ ~l03 · Yazan: ff AHMUT ATTiLA AYKUT 

~tle b~~~~ benim. sözlerimi Kime müracaat etmem .lfızım de
~.:1YdJ "~- • Dalgın ve dü- dim. 
~ i~ti;.~rni.~ yılların ha. - Beraber gids;ılim dedi. Akif 

~i'fa 111v.e kimbilir han.. beyle tanışırım. Hayırdır inşnl. 
~i :1 °k~yor .. Ve a.lbU. lah bir sıkıntın mı var? .. 
~le koapra~ını çevirerek - Sen zahmet etme diyerek 

-~ ~l'alletj~ll.Şınayan sevgilile- Ali beyi atlattqp. Akif beyin ya. 
t'1.~ 1 Vesile! e kucaklnşıyordu. nma girdiğim .. ~~ ~ı:ıımda 
.J h r ;r ~eçmişi anacak kıymetli bir yuzugum degıl; ce_ 

JJ'I ~ Z<Unan doğurduğu bimde bir ka<; lira ~ram bile 
. J iı! ded· yoktu. 

(ıV'- li~~n biun. Bu işte beni - Elmas bir yüzUğüm var be-
j cıı..._~ın 1 r nokta var: yim. Emniyete bırakıp para al. 

)tı~dı ~en henUz bir ha. mak istiyorum. Sıkıntıdayım. 
1';J k,, ~e dide, QVucta da bir Yüzde ka~ değeriyle pnra verj. 
L enıek istediğimi vorsur.• z dedim. 

~'\IQ.nı ~ - Vadesine göre bu nisbet dt-
h·.~_un~·~:ı~e dedi. Kırıp j!işir efendim dedi. 

• ı.~1~ ışı .ne olacak... _ Biraz evvel ihtiyar bir zat 
verır,e füenıın hadiselerine sandığa yatırdığı bir ci~t kü~ 
~ taıte~ ,bir yaradılıştı. için vüzcle on beş noksanıylc ~
~Y&eri ı:>lısı genç bir zabit rasını aldım dedi. 

ıı e\'v Ye tayin edilmiş, l\lemur yüzüme baktı. 
\'arı .. ~ bu işi kırıp sar. _ Böyle bir küpe bırakılmadı 

...... ıış ' 
• · di .. ·e cevap verdi. '\ anhşmız var. 

'~il tU • ~Nasıl olur efendim. Kendisi 
~~.Yanı~aba odasında bir şimdi buradan çıktı. 

( di d 1
1
• Kalktı Otur. Ha dedi . Şu bir şift nltııı 

~.Yata ~0 aştı. Fak~t; nnı- bilezikle bir' gerdanlığı \•eren bir 
~ . . oh ı:-ına girip uzam-n T\.;.d'~· . 
=~ır ·•Un bu 1 . " efendi var ama •• ~ ı,.;ınız gibl 
~ . tttj N 1~reketı bana küpe bırak~n olmadı. 
~ • ~oea asıl bir sıkıntısı _ Belki ~·anhş ınnlndun . Affc 

~.:- 'ili, g~eyi uyumadan dersinisr. dedim ve meçhul ı>ırlnn-
t ırı~alık Od ta vüzüfü aramaia koyuldum 
ij ııı Se~ l!-S~na ~ıkarak sı. Ceketimin, yeleğimin, pantalonu~ 

'de ~_harek bı!Jı sormak iste- mun ne kadar cebi varsa meyda. 
ı.~~atınetun, onun hür ve · · t'" I"' ı ı 
'fı. hısııı·n·ın bir kontrole ta.. na çıktı. Bır ur tt met: m vü. 
"b ı \' zük bulunam4dı. 

tt U fıkı erdireceğini dü. _ Vah .. \'ah.. Acaba düşür-
e ı ~h...;·td~n vazgeçtim. ··? 
-nı~::':'i:Lll nn ... u b ba dünüz mu ... 
~~ılı h '"'2" a mu- _ Nasıl olur beyim. Tranı. 
lii;a~ rklde erkenden gi vaydan indiğim zama~. c~bimc 
~~ tı. - bir kere daha baktım. Yuyuk ce. 

~~aşı Eİyarete gidi- bimdeydi. hri biliyorum. Sahte 
~~an bira dönerim dedi. bir teliişla güya yüzüğü arayıp 
·aıı t:n Sok g~ecenin sabahın- bulmak için odadan dısnrı fırla. 

ı· tlıetaı aga çıkış geceden dım Sirkeciye kadar beni ar. 
:ıt1~tdı, f:enıı daha çok zi . kamdan kovalıyorlarmış gibi 
~~ ~Oka~ n de hemen ar- koşarak gittim. !stasyonun kar" 
:\ıı laJup a fırladım Onu şısıooaki açık kahveye 41ldım. 
~ ~'~ıı.~lnıek arzusundal1 Sandalyeye yıkılır gibi ot~rou~1. 

:-ıı ~ ~rek11be Bindiği tram. zavallı Ril~ll Nbn; senm dün 
• \'t '.l'llrbed n de romorka akı::am niçin sabaha kadar uyku-
• h,C~I ~ e trnmvayd~n su~ kaldığım şimdi .ö~re~miş bu. 
~~ladı Oghına coğru yÜ· lunU'.'·orum, Sen; ~ıbp tUkenme. J~ . J - d 

'ili\ ilana ,·en fazilet knyna~mın son am. 
a~dııı bu tak~ına kadar de- Iasını da, sana muhtac ol~nlara 

lt\'l!atrnışt ıp; vaziyeti az vermekte kısırganmadın ... Anla
·~k"Bı kaıa1• Yirmi dakika dım ki; dün akşam sen:. senden 
·tııı ~a).;lan~rırnda kendimi ebediyen ayrılan sc\·gllı . cşının 

ı\ erd~n . ım. Af'Tyr nP.ır son maddi haltralarını bır yuva 
~'t'a.~r •ndi ve sola sa. kurmak p:;ı.hasma fcd3;"'.3 hazır. 
~ lıyet \'nya doJ'tru yürü- lanırken özi.ir ~·e. af ~ıhy_?~ .. \·~ 

bi illi be sandığıncja kapı yıllarca eşinin bll~ı<le.rmi gogsunu 
~ı~ adanıy isminde tanı. süsleyen bu pRra getıren kıymet_ 

~~~i bir ~~ıı;;. .. Onu bu- teri okşayıp iipiip koldavoı·dun .. 
·c:ı aı... ~om vaı. 

·••ak istivorum. ( Dmıamı wıı- ı 

l adet oksijen kazanı orta ooy komple 
15 metre oksijen lAsUk böru kırmızı 
l:S metre karpit boruau slyab 
1 Takım ~ynatıcı ve kesici llfubalar komplt 
Yukarda c1n8 ve miktarı yazılı dört kalem mRlzeme 21.10 9U s11.lı g!l. 

nli saat U te puarlıkla almacaktır. 
ta~klllerin Ka ımpıı.şada bulunan komisyona müracaatları. (9272) . \'. . 

Kalor ifer Memuru ,\luıacak 

Kasımpaşadaki Denlz HastanMi kaloriferi için 120 lira Ucretıl bir 
kalorifer mernuıı.ı alınacaktır. Taliplerin en kıs:ı bir zamanda Ankarada 
Milll Mfüiafae. Vekl\leU Deniz :MUsteşarlığınıl. 1stanbulda Deniz I\:omutan. 
lığına mllracaatıan. (7738-9235) 

ı;:ı;: * 
100 adet çamaşır mllSlalyesi 
~o su mancanal!lı 

1000 peçete "makine için., 
200 çift ateşçi eldiven! 

1000 adet çevalye 
5000 .. \<alı ııUpllrge 

5000 Hasır .. 
250 kilo kalay "çabuk., 
100 adet tllltre haYIUSll 

1000 kllo ltarplt 
2 ad-ıt boya sll.zgcçı 

Yukarda cins ve mlkt81'ı yazılı on kııleru malv•menln '.!1.10.941 salı gUnll 
saat 14 tc Kasımpa§ada bulunan deniz Jc\·azıın salınalma komisyonunOa. pa· 
zarlığı yapıJa~ağmdao isteklilerin beli! gUn ve saatte mezkt1r komisyona mU 
racıuıtıarı ilt\n olunur. (02761 

Dev le t Deniz Yollara t ~l etme Umum 
Müdürlüğü lt anları 

20 birincitearinden 27 hirincitesrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri , kalkrs gün ve saa tleri 

ve kalkac:ikları rıM.ımlar 
l\ .\tt.\h1<~Ntz IIA'rTI~A Pazartesi 1i de (G\lney~uı. per,embe 

17 'de (En:urunı). Galata :rıııtımmdan 

H ,\lll'l~ HAT'rl~A Cumartesi 1'~ dl' ıAnafartnl. Sirkeci 
rıhtımır.dtul. 

Ml i()AX\ 'A 11.\ T'J'ISA 

H \:\"lllRM A H .\ Ttl. ·.~ 

,\ \ ' \ '.\ L IK 11, \ 'l"l 1~ \ 

If.:\Un tı\.lxcı :-;\' ıtA 'İ', 

< lş'arr ahire kadar haftada bir posta 
ynpılacaktrr. lneboluya kadar gide • 
cek olan bu posuı gidi§ \"e d6nUşte 
Akçakocaya uğrıyaclıktır.) 

Per§embc de (Bartın) Tophane rıh. 
tımından. 

<lı.ı'~rı ahire kadar haftada b\r posta 
yapılacaktır.) 

Salı, perşernbe ve cumarte!i 10 da 
(Ç)anakkaleL Pnar ~ de ıTrak). 

I~ostnlnr Galata rıhtımınctan kalkar. 
tar. 

NOT: Yukarda yazılı gUnlerde yal· 

nız blrer vapur kalkacaktır. Wh·e pos.. 
talar yapumıyacaktır.) 

Pazarleal, ça1'f4rnba ve cuma S de 
('l'rak) Galata nhtıtnından Ayrıca 
c;a11ambtı ve cumartesi 20 de (Konya) 
Tophane rıhtımından. 

Salı ve cuma 19 da tSeyyar). Topbıı. 
ne rıhtımtnaan. 
ı>azar 9 da ı Bartın). Tophane rıhtı • 
mm dan, 

Çar§amba 12 de cOıgenJ, cunıartesı 

12 de (Mersin) Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzm!r). Galatn rıhtımın 
elan, 

Pel'§embe 13 t~ (Kadeşl Gnlata rıh 
tımındtın. 

- ----() 
:'11 01': \ 'npur ..,l'frrlerl ha ltlunda hrr ti1rlll" ınalfıınat nş;ıi{ıda l<'h'fı: • ıııı . 

ıııamlıı. rı ~azılı nı:rntc-l ı· rlmhclen öj; rPnltl"bill r. 

üıı la t ıı. Ba, Aı·en tetiğl Galata rıhtımı, Umanlar unıunı 

Ualn t u ı;;ub<• \ OC' ntcl i~i 
MUdUrlQğU binası ııltmda 42362 

Galata rıhtımı, Mıntnka 

man relaliğl binası altında 
Sirkeci, Yolcu ltalonu 

ıı. 

.ıoıs:ı 

22i40 

<9290) 

D ev le t Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

• 
Mııhammen bedeli ( 750001 lira ()\Rn 11000 ndedl TUium 1600 atiefü Oa.· 

Ket ve pantaıondan ibaret uHurn olmak Uzere c man 12500 ndel l;rçi elbiseef 
4.11,941 salı gUhU saat ı5 te knpalı zarf usulll He Anknrc.da idare blliaımıda 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıycnıerın (5000) liralık mu\•t1kkal teminat ile kıı.ııunuıı 
tayli'ı ehl~i veslltaları ve tekliflerini aynı giln snııt li4 e kad:ır komisyon re. 
lııllğine vermeleri lazımdır .. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara • Haydarpa!ôS ve 1zm!r veznelerinde 
satıımaktadır. (9150) 

stanbuf Levazım amirliğinden 

ııarı c i a§Reri Kıtaatı 

veriıe'til 
ilanları _ ,, 

2000 a·d-et-ba•k•ı•rmkiil·a·r•a•va•n•nııııiiilıın•h•n•nc•:ı•k•t•ır•. -P•a•za•r•lı·k~la-e~ks~i~lt~mesi 6.11.9t ı 
rıerşembc gUnu saat 10 da Erzurunıdn askeri satınaıma komisyonunda ynpı 
Jsr.aktır. 'l'abmln bedeli 19.500 lira katı teminatı 2925 liradır. Tnlıplerin 1x -
1 \akitte komisyona gelmeleri , (1273.9287) 

1 

1- :(. * 
Aşağıda yazılı mevaddın kap:.ıll zarcıa ckslltmelerl hlzala111nda yazıl 

Gtin ve saatlerde RUçUkçekmece civarında avcılar köyUndekl askeri satmaı. 
m.:ı. komisyonunda yapılacaktır. 'l'allplerln kanuni vesilmlarile. telcllf mek • 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şort 
namesi komisyonda gl:lrUltir. (124:1. 91 O) 

Cinsi Miktarı l'utan l'emlnatı ihale gtin ve snaU 
ton 

Ot 2300 
Saman 13900 
Odlırt 2000 
KokkömUrU 350 

lira Lira 
13Ui00 10,310,25 

5i,OOO 4175 
-:10,000 3000 

603 645.22 

...... * 

11.ll 941 11 
11.11.941 15 
12.11.941 11 
12.11.941 15 

A§ağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla cks!ıtmelerı 7.11.941 !;ilnll hl.Zs. 
ıannda yazılı saatlerde l"e§llköy clv~rmda Halkalı ziraat okulu yanmd3kl 
aekerl satımı.ima komisyonunda yapılacaktır. TJlplerln knunt veslkalaıile 
teklif mektuplarını lhaıe saatlerinden bir s:ıat evvel komlsyon::ı verraelcrl. 

Cinsi 

reı balycll saman 
\ l'el balyeli kuru ot 

Miktarı 

ton 
800 
ıöOô 

Tutarı 

lira 
84.000 
Oti.000 

* .y. ... 

temlnatJ 
Ura 

2550 
4125 

(1247. 9162) 

lhak 
saati 

15 
1% 

Beher tanesine tahmin edil n ilyatı 24 ılra otan 750 adet sllihiye ark& 
çantası 81.10.941 cuma gtıı\U snat 15 te paurlıkla satın almacakln'. Talip. 
ıerln bclll vakttte 2700 ilrtıhk ka'u tcmlnatıarlltı komisyona gehneleri. EV f 
ve nUmünesı komlSyonda g8rtııur. ~hale Ahkarada M.M.V. satmalma ko· 
wlsyônunda yapuacaktır. (1244. 9162) 

• *.. 1 
Aşağıd.ıı yazılı mevnddm kapalı .zarfla eksillmelerl hizalarında yan 

gün ve saatlerde Esklşch!rde nslteri satmalmıı ltomlsyonundu yapılacaktır, 
Te.llplcrln kanuni veslkalarlle teklif lllektnplo.nnı ihale snatıerln en bir mıat 
evvel komisyona vermeleri. '( 1255.918~) 

Cinsi Miktan 

Sadt>yağı 

Sadeyag-ı 
!\:oyun et!, 

Kllo 
15.000 
l:S,000 
16.000 

~ ~ . 

Teminatı 

Lira 
1912.tiO 
1912.~ 
sıo 

ihtıle gün, saat 

ll,ll.9U ll 

11,11,941 ı . 

12.11.941 1 ' · . 

On Uç kalem ceman 176,120 kilo kuru 'Sôğan alınacaktır, Kapalı zartı. 
"ksiltmesl 1.ll.!141 curuartesı gUnU saat 10 da. Kırklareli Merkez komutan. 
1 ığ1 binasındaki askeri satınaıma komli:ıyonund:ı ynpıtacaktır. Tahmin be "' 
') 06 lira ilk teminatı 660 lira 75 kurU§tur. Tallpıôrın kanuni ve:sikalarllc tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(IM6·91S6) 
.ıı:. .y, * 

Apğıda yazılı mevaddm kapalızarfla ek.eUtmelerl 4.ll.941 aaıı gtınU sn. 
at lG da Bahkeslrde askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vealkalarllc teklif mekluplannı lhale saatinden bir saat evvel koml!,. 
yona vermeleri. Evaat ve şartnamesi Ankara, tstanbul Lv. lmlrükleri satın_ 
r.ıma komisyonlarında görll!Or. ( 1257·9187) 

Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı 
ton Kuruş Lira Kr. Kuru fasuıye 240 24 4130 Pirinç 100 50 8750 Bulgur 218 22 3514 50 ,\fercimc\ BU 25 1500 

SadeyaAı 60 158 7670 Zey tnyağı 70 1;5 4225 Nohut 141) 13 1423 50 roz şeker 67 49 2482 25 .... 
İsale su tesisatı için 4025 lira keşif bcdclll bir dizel pompa grupu açık 

k&lltme ile satın alınacaktır, 1lk teminatı 801 \lra 89 kUnı§lUr, :thalc,;l Sl,10, 
flU cum:ı gUnll saat 16 da Ankaradn M.M.V. atınalma komls~unda ya. 
cı•acakur. Taliplerin bell! vakitte komisyona g'ClmeleH. 0237. 9127) 

• • • 
A§ağıda yazılı mevaddın kapnlı 7.arfl.a ekslltmelcri htzaıarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askerl .sa • 

tınalına komlsyonlarmd:ı yapılacaktır. Talıplcrı_n kanuni vesllmlarlle teklif mektuplarını lhnlc .!antıcrlndcn bir aa... 
at cwel ait oldu~u komisyona vermclerı. { l 229. 9070) 

Cinsi Miktarı ·ı•utan l'emınatı 

lluğuRy ö~UttUrillmesi, 

Bulgur inıali. 

kilo lira lira 
1313 2~0.000 

270.000 
ıo.ooo 

10.000 

' 

17.500 
47.000 
15.Mo 
!l:Z,5(11) 

1163 
5S75 

Kölesini çagırd ı. Cafer, 
valde ~ultana söylecJiİderini 
ayn en hük ümdara da l krar· 
ladı ve: 

- A le m bu gayrimeşru 
münasehet ler i duyarsn nP. de
mezler, velinimetim? Ben 
yalnız s izin şerefinizi diişü · 
nilvorunı . E~er ferman buyu· 
ru~!'>anız. onları bah~cdc gö· 
7.etİev i p. bideştikleri zan1a.n 
efeıı ilim in h ;;} ... ~ .... rt'"yİnı. 

lhaln gUn, Saat ve mahal' 

27.10.041 15 

27 " •• 15 
Birecik 
l{ars. 

81 .. " 
31 

ıı Erzurum. 
11.30 Erzurum 

Dedi. Kutbettin zaten: 
- Ben gözümle gör.medik 

çe inanma m .. 
Demift i. Caferin gözetle· 

mesine mu vafakat ederek: 
- Buluştukları dakikada 

bana haber ver, dedi. o za • 
man yapacağımı ben bilirim 

ltte Ca fer, o günden iti 
haren, bir kara çalı gr!li, il<i 
~inin arasına girmİ§tİ . 

H ükiimdardan müs.aaelcy 
alınca, ~ı;::niı1:ı. şişirerek hu· 
zurdl\n ç1k\:ı . 

ZÜHRE T AH1RlN 
• DiZiNDE YATARKEN 

Ertesi gün, Cafer nnları ta 
t·assuda hazırlandı .. Tnh~rir: 
hasbahçeve geleceğı .saatı bı 
livordu. O sfta tten bıraz Ö 
c; bahçeye İıt"rek, uzun yap· 
r a kh ağaçların iil rkasma sak 
lnndı. 

\]~"91\l ' • t) 



açlarında en mühim hafta 
aş Ga atasaragı 3 - 2 /. Spor 

ene bahçeyi 1 - O mağlfi.p ettiler 
Be 

90 da ikahk maçta 70 dakika tam hakimiyet kuran 
Ga atasaraylllar bukadar hakimiyete rağmen 
. gol atamamak re~ orunu yaptılar 

1'} 'kt ~1 ı t Al P ~· • OS TOP Sarı JacivertJIJerln hi ... bekleme->C§ı aş: ~· c ıme ,, ev .. ı, yazan : RErlK .ııAN " 
ı~atıi, Ilits<J!/Üı, McmduJı, Çaçı. dikleri bir anda Yedikleri bıı gol 
eoaı..-:, KL>->nal, lbraJ•ı'nı, -:.ukı·u 1 1 1 d' b ~ 1• k il t t 1 b' 1 oyuncuların Ustünde soğuk bir su ~· vıı vı • " Jat;ısara~ 1 ar pena tı ıye agır. azım ·en e e ll &raıı: ır go 
Eş-re/. dılar fakat kast olmadığı için kac;ırdı. tesiri yapt?. Ve artık oyun zevkin-

Ga1-tasa1ay.· Osnıaıı, Farı,k, h k a· ı d' G 1 tasara A 'f M t f b' "l" 'b' a· '1en bir hayli kaybetti. San tacı -ıa a em ın eme l. a a Y rı • l u 41. a, ır 0 'ı1 gı ıy ı- vertJiler mağlübiyetten ktırtuJmıık 
Salim. Musa, Enver, lsrnail, ol.~un paslı bir oyun oynayor ler. Galatasar:ıyın müdafaası için çok çaJışıyorlnrdı. Faknt ts • 
llil:mct, Arif, Jlu.stafcı. Eş/al:, Hatlarında ahenk var. Fakjıt ge- iyi. Mehmet Ali şayanı dikkat tanb 

1 ulspor oyuncu nrınm mUdafo-ca/cn/""' çici... bı'r K<Ol kurtardı. Ve ma" bu şe-
"' • "' ~ nv:ı fazla ehemmiyet vermeleri ve H 1 Şa~ Tc-ca11 Du tnzyı'ktcn kurtulan Beı:ıik. kilde nihavet buldu. aı-.em • .. ı ~ · J Halimi gayet iyi marke ctmelerı· 

Lik. d · d" h-ct d Ga siktaş takrmı solJ.,n indi ve Eş_ Refik O man TOP ın or uncu ft.l asın a - • san lacivertlilere gol ynpmn im • 
ıatasara,.. u,, .. 1·k+-ş kar"ı karsı rcfin kafa pasına :s.'iikrü yetişe. JSTANBUf . .,.pon. .. ı . rmi 

", ~ 1.<.1 "" • • -~ .. • kanlarını ve yordu. Oyun bu 5e· 
ya. düştüler ve dun Şerci: t-tadın_ rck ikinci golü yaptı. Sahada 1.'F..NERB \llÇI~ o k!lde ve bir srfrr tstanbulsporun 
da Ve bu .. yu"k kal .... ı..alık huzurun.. klüp ve renk tar.:ütaıları ba~·. Gun" u"n asıl mu"hı'ın müsabakası I b ·ı rd' •.ı.u J ga e esı e sona c ı. 
da şampiyonanın ilk oyununu ram yapryor. Beşiktaş soldan muhakkak kı' F"nen'n lstnnbulspor jK'''Ct DE\rRE.· 
oynadılar. indi ve İbrahim Şükrüvc verinde " ... , • -

d bir na- vererek Beciktncın i.i ... iin- la yapacağı mlisnbakaydı. MUsn • 
Yedi mühim oyuncusun an ~ " "' " bakndnn evvel hcl'kes Fene'tin Is -

malınım ol.ı.n Beşikta.~m zayıf cii golünü de yapmış oldu Gala. 
kadrosunun yine başta gitmesi tnsaraylılar gevşediler. Bılhnssa tnnbulspor knrşısrna nasıl bir ta -

d h . ~ı· haf hatları ae•·şedı', "r,.,larındu lmnla çıkacnğım merak· ediyordu. ve Galatasararın a ıç mag up 1 ,., • • " 3 k 1 
· · h f 1·rtı'bat knlm"dI.. Nihayet saat 15, O da tn ım ar olmadan sessizce yennı mu a a- ..... 

za etmesi bu mühim karşılaş. Türkiyenin en iyi solaçığı olan hakem Necdet Gezerin idaresinde 
maya ba.5Jca ve daha cazip bir Galatasaraylı Mehmet Alinin bu sahaya. çıkınca meraklar zail oldu, 
renk vermişti. Bcşiktas takımı oyunda olmaamsı yiizündendir Oyuna tstanbulsporlular soldan 
sahaya çıkınca icimiz sızladı. ki Galatasaravın sol tarafı mcf. )aptıkln11 bir hücumla ba~Iadılar. 
Çünkü emektar baba Hüsnü yok, Juç bir haldeyd. İşlemiyordu. S:ın lacivertlilerin bu hafta da Cı 
meşhur Hakkı yok, kıymetli Şc_ Eşfakta beslcnilemeyince, pas hat. Naci, Lcbıb, Reibii, Kiiçük 
ref yok, Şakir yok, Rifat yok. alamayınca fena oynayordu. Fikretten mnhrum olduğu görüldti 
Galatnsaraya gelince; mutat Nihayet Enver uzakt.an kuv- İstanbulsporlular hemen san liıci
kadrolarını muhafaza edi}orlar: vetli bir vuruşıa kaleyi bulma. vert kalesini tehdit el.mcğe baş 
Beşiktaşın bu takımını mağlubi. dıy"'a da top üstten avuta ~itti. ladılnr. Geçen sene Hilalden Fenc· 
-yetten belki de mucize kurtara. İkinci devre oyun güzel bir re geçen Murat her nn müşkül va
.:ak. Oyun halkın tezahüratı şekilde açıldı. Galatasaray sıkı ziyetlere düşiıyordu. 12 nci dakika 
çinde ha ·ladı. Ve Şükrü hava- bir hücumla indi ve muhakkak da sold:ın yn.pılan bir hUcumda 

dan yere düştü, Osman, Fcyziniıı bir g-ol kaçırdı. ~!'alisiz gibi görü- Tarrğm ortaladığı topu Süleyman 
oir frikikini kurtarıyor Galata- nüyor. bon.ba gibi biı· şütle Fener kale:>i· 
sarayın tazyiki devam ediyor, Galatasaray toplu fakat iste. ne yolladı. Fakat bereket versin 
Beşiktaş kalesi tehlikede... miye istemiyc oynayor. Neden top dı:jarı çıktı ... Murat biraz ol -

· S w ve niçin hem kuvvetli, hem kud- sun feralılndı. Bu atlatılan fn-tmn B""'İ1't"" canlanır gibı... ag_ h ı b ı k 
""''l> ._, retli, hem de nefesli. u,,..iktaş dan sonm emen stan u spor a-ian lbir akınla kaleye indiler f.Q.. "-"-~ c:<- wd 

,... saadan gu".,,,.l bir pasla ı'ndi. K<'. lesine hücuma geçtiler. oug an mt kafa vuruşuyla avut... v- "" .,,_ 
T !> malı'n c'u'tü bir Galnta9raylmm yapılan hücumlarla s:ın siyah kn-yun hızlı ve zevkli oluyor • .ı...ı:ı· ~ lard 

kafııs.ınn rarptı. lesine tehlikeler yaratıyor r. ~in h~yeca.n, asabiyet netice ver. " 'k d -d 1 
Galatasaray korner atıvor. 18 inci dakı a :ı. sag an ynpı an miyor. Galatasarayın sağ tau- J • rtaı d -

Kale içinde kimse yok. B""'iktas bir hUcumdn Cemalın o a ıgı fı nelen topları öldürüyor. Ni. ""!{ • • k Ik b' "t 
ı:. w sıkışıyor. Tekrar Galatasaray topa Melih yctişere s ı .r şu ha.yet Hüseyinin ortaya attıgı ,_ · · k 

l korner "ekiyor. lsabetsiz vurus. attı. Fakat :Mclihi 4;C>A ıyı mar e topu ~ükrü bir kafa vuruşuy a " · r 'f ı·h· •ı !arla ka"IP nidiyor. eden san siyah müda ası "'e ı ın gole tahvil etti. Galatasar~y " "' dı 
b l Oyun biraz zevksiz şekil aldı gol yapmasına mini oluyorlar . canlnndı. Canlı bir oyuna aşa-

dı Fakat müessir olamıyor. Beşik~lı E~ref numar~lar yapı Her iki taraf da bir tek gol ynp. 
çÜnkü şüt atmayorlar. Buna mu. yor mühim bir maçta olduğunu mn~ kin çırpınıyorlnrdı. ~yu~ bu 
kabil Beşiktaş tempolu ve güzel unutuyordu. Beşiktaşm f.lkışt1ğı 1 vazıyet karşısmda tam 3~ ı~cı .da: 
oyMyor. E!':refin :-oldan attığı görülüyor. l<~at bu vazivetten kık~yn kadar devam o~tı'.. "~ ın~ı 
pasa İbrahim bir vole vurdu ve istifade edilemiyordu. Bilhassa dakıkadn ortalardan R~tunlın sli
top Golatasarav kalesinin direk. Galatasarayın sağ açığı sürup rüp gctirdil::i top11 'f'arıga aktardı. 
}erini yaladı. Gadanfer :1\1ehmct knley,e yaklaşması lazım gelir- Tank ela uzaktan orlala~ı. Uzak • 
Aliyi aratıyor. Ve yakaladığı kem müdafaa ovuncusu gibi avut t.an gelen toppa hatalı hır surette 
topları kullanrunıyordu. Galata. atıyordu. Vclhac;ıl çok güzel o- C?kış yapan Mumtw topu elinden 
saray toparlanır gibi oldu ve bir yu.nlanm seyrettiğimiz Galn•a- kaçrrarnk üst diregc çarptırdı. Mu 
Mkimiyet tesis etti. Fakat nasıl saray bugün muvaffak sayıla. radm bıı hat.asından :istifade eden 
gol yapacaklar, nasıl inecekler, maz. Oyunun sonuna doğru Kadir yeti.şerek güzel bir kafa ile 
kim gol yapacak belli değil,,. Gadanferin soldan bir pastnı ka- topu ımrı llicivcrt knlesine soktu. 
Galat.a~nyın baskısı devam e- fnsiylc sokup bcmbrre kalmak lstanbulspor: ı, Fl'ncrbahçe: O. 
derken Mustafa yakaladığı bir 
pası uzaktan şüte tahvil etti ve 
top Mehmet Alinin sağ tarafın
dan içeri girdi ve bu suretle Ga. 
latasarny ilk golünü yaptı. Ga. 
latnsaray hakim. Top mütema
diyen Be.5iktaşın nısıf sahasında 
cereyan ediyor, Bu fena taeyık 
karşısında Beşiktaş müdafaası 
bocaladı ve Mehmet Ali kornere 
atarak !bir gol kurtardı. 

Taknn 
Beşik tal! 
Galatasaray 
Fener 
Kasmıp~ 
Vefa 
lstanbulspor 
Beyoğlu 

PUV AN CEDVELt 

~·· 
G. n. 1. 

4 4 
4 3 .._ 1 
4 " 1 ,, 
4 3 1 
4 2 l 1 

4 2 1 ı 

4 1 3 

A. \'. r. 
19 ;i 12 
18 3 10 
13 :1 10 
12 8 10 
7 3 9 
5 3 u 
5 18 6 

İkinci devreye Fenerliler başln
dılar. Ve hemen san siyahlıların 
kalesine indiler. Naimden Melihe 
gelen topu Melih sıkı bir şiltle içe. 
rl yolladı. lf'akat Fikret viontrlpiye 
bir vaziyette topu kurtardı. 

İkinci devrenin on beşfncj dn.ki
lrnsında İstanbulspor kalesinin önü 
karıştı . .N'aimden Melihe gelen to.. 
pu Melih ko.nşıklıktan istifade e • 
clerek stkı bir !}Ütlc içeri havale et· 
ti. Fakat tali burada da. yiı.r olmn· 
dr ve top yan direğe ~arn.k geri 
•f'ldi. Böylece topu kendi kaielc • 
tinden uzaklaştıran lstanbulspor -
!ular muhakkak bir golden kurtul
muş oldular. 28 inc.I dakikasında 
lstanbulspor müdafaası on sekiz i
çinde topu eile tuttular, Yan ha
kemi bayrağını kaldrrdığı halde ha
kem penaltıyı vermiyerek Fcnorli
Jcrj muhakkak bir berabeılikten u
zakla5tmnış oldu. Oyun bundan 
bônıa her 1ki tarafın knrşılıkh hti. 
cumlan içinde geçti ve oyun da bir 
&ıfrr İstan:bulsporun galebesılc so
na erdi. San siyahltln.rı kazandık • 
lan bu ııerefli alibiyetten dolayı 
tebrik ederken, sarı lıiclvertlilerin 
ı:ıenelerce Türk fut.botu için çalış -
?DL'i olan idarecilerine de artık l}nh 
si kaprislerini bırakarak yalnız sn-
11 18.civert renkleri dilşUncelerini 
ve önümüzdeki hafta senenin en 
mühim maçına da aralarında bulu
nan l·ara kediyi atm~ olarak çık. 
malannı tavsiye ederiz. 
1{.\SDIPAŞ.\ l'i - Sl'J.l~V)IANİ\'E 2 

şeref Stadında günUn birinci maçı 
Kasımpaşa ile SUleymo.nlyo arRSında 
yapıldı. Kuvvetlerin mUsavt olmaııı 
yüzUndcn çok heyecanlı geçen bu mn· 
ça her ild tnraf mutad kadrolariyle 
çıkmışlardı. Hakem Samln!n fdareıslr
de başlayan oyunun Uk anlarında SU 
lcymanlyelller çok canlı oynayarak 
hAkimiycti aldılar ve bu sırada bir de 
gol kazandılar. 

Bu sayı Kasımp:ışalıları harekete 
getirdi ve yaptıkları mukabil akında 
kolaylıkla bcraberlll:'I temin ettiler. 
Oyun bu sayıdan sonra mUtevazin bir 
şekil aldı. Karşılıklı hUcumıar arasın· 

da geçen ve devren!n sonlıırınıı. doğru 
suıeymanlyeliler bir kargaşalıktan 

istifade ederek ikinci gollerini de 
yaptılar ve devre 2-1 SUleymanlye 
lehine bitti. 

l r 

Top mütemadıycn Be!'}iktaş 
kalesinden ayrılmayor. Bu e~na
da top Yaninin cline deydi. Ga. 

Süleymaniye 
Beykoz 
Taksim 

4 
4 
4 

4 
1 3 
1 3 

15 
3 15 
3 16 

4 
5 
5 

İkinci devreye Knsımpa,şnlılnr çok 1 
e:ıerjlk bqladı. ,Muhacim hattında ı 

An kara ·at yarışları 
" Ankarn 19 - (Husust muhabirimiz DÖRDO:SOÜ KOŞV: DaJ!dL S"" 

a n telefonla.) 
Ankarıı at yarışlaruıın dördUncU haf 

ta koşularına §Clılr fpodromunda de. 
vam edildi. Koşuların tafslUl.tını veri· 
)Onım: 

HfHİNCİ JiOŞU: 

ı - Aşkın, 2 - Yıldınm 3 - 'Onal. 
G:ınyan 2:!0, p!Ase 130, pll'lsc 125 

H\İl\"l I J{OŞl'· 

ı - Ş:ıns, 2 - Ya..-uz, 3 - Dalva. 
ıacıro. 

G:ınynn 325, plAso 220, pU1sc 120. 
nçn::ıo.·cn Koşu: 

ı - Tomurcuk, 2 - S:ıva, 3 -
:'lflhrtılcan (Ünal bu koşudıı koşmıı. 
mıştır.) 

Ganyan 495 p!Ase 16!'>. pltlse 130 

1 - Karanfil, 2 - .p1'-
demir, ı40• ) 

Ganyı:ı.n 180, p1AS6 ~ 
(bu koşud Konca " 
nEşL~cı rwşu: ce.ut·•" 

1 - Neriman. Z - ~ 
vcs. 2()0.P!V' 

Ganyan 410, pJABC s 
,\LTISCI KOŞl7: f;JJ1lrll1-, 
ı Taı han. 2 .• ~ 

J{unış. 11~· P" 
Ganyan 175. plAst' 

kuruş ..-erdi r&51c 
3 vo fı inci koşuınr 21 

....... ıt 
Ne•""~ 

tıhlstc Tomu .. cuk - ' ıııu ,.3 
bilet nlan1!~1~a~ır ıırıı, ~ 
lira knuın~-ııl,j 

,0gıustıC 
yapt.Jkları değişiklik derbo.1 tesirini ' !,. • .~ct<>klm" Be) l:ı ı 

xıııltl ,ç gösterdiğinden Silleymnnlytı klUbUn ı u dakıkadı: pc ve 111 

çcnbcr iı;:ine aldılar. .uı.ni de kııznndıııır. rıJll S" 
Bu sırada SUleymnnlyo mUdııfo:ı <ilde 2-0 BeyoğJustJO 

1 
sının sebep oiduğıı bir penaltıdan ~ •, ı"I ,,.,.1 fiOı \ "t'\ S (>r, !)# rar beraberliği temin ettiler. Ovun ı. • - dıı ı;t!O ~ 
bundun sonra tamamen Knsımpa n enerbahc;e stadın 1J 1 

Mklmlyctı altına girdi. SOlcyman!ve ·tnci küme maçı Vefıı ll~ 11rı 
lflcr bozulmuşlardı. srnıla yapıldı. Eşref MU ııı•" 

bU 
Bu fırsattan çok suzeı istifade eden •.iği altında yapılan droıs r? 

Kasrmpaşa HUsamettln ve Şeref vnsı. takım en kuvvetll l<~efoılıl1 
taslyJo üç gol daha yaparak maç m~lardı. Oyun. s-l 
5-2 kazandı. r biyeti ile ncticeJendi. ~ 

BEl'OCLU 2 - TAKSIM O " ~ ,JI 
Günün ikinci maçı Bcyoğluspor ile fl<inci kü111e 111' cJil' 

Taksim arasında. yapıldı. Hakem Fe · ııırınıı ısı 
kinci küme nıllÇ de'" ~ 

rldunun idnrcllinde sahaya çıkan ta Fencrb:ıhçe stadındıı vl 
kmılar en kuvvetli kadrolo.nnr muhn. darı t 

t? ropkapı - AJCJll _1ıttı'lP 
!aza ediyorlardı. Oyundan evvel yt ıt~l , .. 11 

paşa - Ramiyi ~ _11 rUlU!en tahminlerin hepsi Taksim le ..- ı,.-
--0-- ._f, .4 hine idi. ırakat müsabaka başladığı l'k "1"'1 1" 

zaman Beyoğlu!porluların çol< gUze Ankarada 1 rııı' ~.,I 
oynadıklan \'O yllrUtUıen tahmlnleı Ank:ırad1 !il• mııçl• ı;~.Jıl 

ıH ili! 
bllAfın:ı. Taksim kalesini Sikıştırdılt. di!ıtl. Gençlerbirllb· ,, 

1 
c;eP 

lnrı görüldü. rasındakl musabllk11 ,_ 

üst üste tekrarladılt!an nkınl:ırı tehln • netice~ ttl 
durdurmak lı;:in Tııksim müdafileri f e-· 

bu l
• -ti ,. 

fazla cnerj! s:ırfctmck ınec ıiyE>tlnd· Ferit Karslı "'.,.et t 
kalıyorlardı. jııtıı '" .. ..ıı 1' 

Nlhıı.ret 5 inci dııkıhnda bu hücum ' -< 1 futbOl a t,l!tlWi~ 
o Jcn tLrb\ycsl dtrek .,ıJI~ 

lıır semeresini verdi ve soldan yap rnaı11" ııı 
tıkl::m bir inişte so1 açıklarının sıl:ı sındakı bir anııışa I{tıf'Sıııı 
bir vuru~u ile ilk gollerini yaptıınr 
nu sayı Taksim oyuııcularou hareke. 
to getirdi ve Ust Uste ynptıklan bO 
cumlarla Bcyot;ıuspor l'IUbUnU tazy! 
ke ro§lııdılar, Bu sırad.ı ynkolııdıkla. 
rı mUtcaddit !ırsatıar muhııclmlcrln.n 
acelesi yUzilnden netice vermedi. 

Devrenin nihayeUne kndar Taksi· 
mln hücumu ve Beyoğlusporun canlı 
mUdafaası arasınd:ı geçen oyun, za 
mnn zaman çok heyecanlı oldu ise de 
bir tUrJU gol kaydedilmedi ve devre 
1-0 Ecyoğlusporun galebesi ile n!.
hnyetlendl. . 

ikinci de\·rcye Taksim çok enerjik 
bo.~ladı, Sağlı, sollıf yaptıkları akın 

lıırln Beyoğlu.por kalesini Çl·nbcr içi 
ne aldılar.sa da blrln.::i devrede oldu. 
ğu gibi nıuh:ıcimler imle önünde mil 
teaddlt fırsatları kaçırdıklarındnn b!r 
tUrlil netice alıımadılıır. Buna m;ka 
bil Btıyo~lusporlular arada sırada hU. 
cum yapmıılarınıı rağmen, rakip kale 
tinünde daha !azla tcbllkc yarauyor-

Bıılyell kuru ot. 
Balyelı snmnn. 

sını vcrmlı,;tl. Ferit 
kabul edılmltşır. 

2 - Pıımııl' 
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