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Fiat Mürakabe, bütün zabıta ve Belediye 
teşkilatı hep birden faaliyete geçiyor 

----o . --
KaJmallamlar, muıtakalarıada•ı llltllllr llarelEeU ve Bat 

talllbatmdan bizzat meıal oıacı••ar 
Vilayette, Vali ve BclediYC Reüı: 

Lütfi Kırdarın riya.seti altında ya. 
pılan içtimada verilen karar mu • 
clbince hazırlanan ihtika:rla şiddet.. 
li mücadele programının tatbikına 
carşanba sabahından itibaren bil
hassa et, ekmek, kahve, peynir, o
dun ve kömür fiyatlarmm kontro
lü şiddetlendirilecektlr. Bu kontrol 
fiyat mürak&be, zabıta ve beledi • 

Sovyet 
tebliii 

---o--

Bir Alnıan 
kruvazörü ile 
bir destroyer 

batırıldı 
--o-

ye teşkilatının müşterek hareketi
lc yaprlacaktır. Kaymalcamlar ken 
di kaza hudutları dahilindeki her 
türlü fiyat takibatı ve ihtikar ha· 
reketlerinden biuat meeul olacak. 
tır. 

Diğer taraftan, fiyat mUrakabe 
bürosu §imdiye kadar fiyat mUra.. 
kabe komillyonunca fiyatları ko -
nulmuş olan kırk kadar maddenin 

kontrolüne de şiddetle devam ede
cektir. 
Cümıllmeşhutu yapılan ihtikar 

h8.diııeleri. hiG bekletilmeden der • 
hal a.dliyeye verilecektir. Adliye • 
nin de iıhtikAr oünnUmeşhutlarmı 
günil glinUne maıhkemeye intikal 
ettirmesi temin olunmuştur. Yarm 
dan sonra yapılace.k bu mücadel~ 
nin çok mliEesir olauğı kanaati 
vardır. 

Moskova 
konferansı 

bugün 
toplanıyor 

o 
Amerikan Aq.fi r.ui 
Diyar iri: 

Dalı" ·mai
den Rusgaya 

Amerikan 

Fin tebliği 
-<>---· 

Bir çok Rus 
fırkaları 

imha edildi 

Hindistan da 
Telldlt altına 
gbeldlecelE 

••tüalanla .Bütün cephe 
boyunca 

Kıtalarımız 
düşmanla 
çarpışmaya 

devam ediyor 

Şark ceplleılade 

Harp 13 ncü 
haftasına 

tag9areleri ve Kan~a_laska 
petrolü geldi şehrın.!_ '!ldık 

Halkın tahliyesi 
planları 

hazırlanıyor 

Mosko\-a, %9 (A.A.) - İstihbarat 
bürosu tara!mdım neşredilen Sovyet 
gece yansı tebliği: 

27 eyllllde kttalar:mız bUtUn cephe 
boyunca dU,manla ı:arpıgmağa devam 
etmlşıerdJr. 

26 eylülde 98 dU~man tayyaresi tah 
rlp edilmlştır. Biz 36 tayyare kaybet. 
tile. 
Şimal flloauna mel'lS'.ıp gemiler dllf

JDAlllD 8 bin ve 4 bin tonluk iki nakli. 
ye vapurunu batırmışlardır. 

Sahil batarvalarile Daıtık llloaunun 
gemileri bir düşman k"t:vazörU ile bir 
destroyeri balırmışlar ve diğer ikl 
destroyeri !lasara uğratmı§lardır. 

1000 tonluk bir d~m:ı.n petrol ge.. 
mlsi Karadı?niZde batınım11tır. 

(Yazısı 4 üncüde) 

Amerikada 
bır rezalet 

---0--

Ganpterıerla 
IEorkaaç ıellabl 

Oldlrllalell 
tlzerlae 

Yüzlerce memu
run çete ile iştiraki 
olduğu meydana 

çıktı 
Çete memurlıula polia 
ajanlarına senede 50000 

dolar v<!riyonnut ! 
.(YUIBI f tlndi.cle) 

• • 
gırdı 

ilk karlar 
düşmeğe 
caşladı 

Londraya göre 
Bı ı ordaıa topla 
bir balda mukave

mete devam ediyor 
(Yazw 4 üncüde) 

-0--

Koaleranı bir 
baltada menfllDI 

bltlrecelE 
Londra, 29 ( A.A.) - Sovyet 

Rusyaya yapılacak olan yardımı 
tesbit etmek üzere Moskov:ıda 
toplanacak olan levazım konf e
ransına iştirak eden lngiliz ~e
yeti r~isi Lord Beaverbrook ~l~ 
Birleşik Amerika heyeti reısı 
Harriınann dün Stalin tarafın. 
da.-ı l ,ı.bul edilmişlerdir. . 

Mülakatta Rus hariciye komı
seri Molotof He Litvinof hazır 
bulunmuşlardır. Levazım konfe. 
ransı bugün i'k celsesini aktede-

(Devamr 4 tınctlde) 

Tahrandaki Alman ve italyan 
elçilikleri erkam 

Almanlar dün, it~lyanlar· da 
bu sabah şehrimize geldiler 
~ 

Tabr&n- gt'lea AJmaıı ....... ~ s•rken gsrta kalavaltr ediyor 

.CYUlll 4 iincilde) 

Ballar Slberyadaa 
tallnye kıtaıarı 

getiriyorlar 
Helslnki, 29 (A.A,) - Fin ordu. 

lan kwnandanlığr remni tebliği: 
I<Tultındiya kuvvetleri Rus kuv • 

yetJerine karşr taamı.zlannr inkl • 
ııaf ettlnnekledirlcr. Bir çok Rus 
piyade ve zrrblı fırkaları imha e • 
dilmiştir. Kandalaksa şehri kuvvet 
leri~z. la~afmdan zaptedilıniştir. 

Finlandiya hava kuvveleri Pet
rozavodsk • Nivski demiryolu üze. 
rinc on defa hücum etmişler :mü
teaddit istasyonları ve bazr ~Uhim 
mat nakleden birçok trenleri her. 
hava etmişlerdir. Diğer noktalar • 
da da Murmansk clemiryolu nakli· 
yatı bombardnnanlar neticesilld 
kesilmiştir. e 
~to~ho~ •. 29 (A.A.) _Havas 

Ofi: Finlindiya cephesinden alınan 
haberler şayanr dikkattir: 

Petrozavodskun 25 kilometre §İ 
malinde bulunan Praesanın Fin 
kuvvetle~ ~rafından i5gali neti • 
c~de J?nlandiyalılar Olonetz ile 
Vıel.ıaervıye kadar olan bütün 
münakalatı kontt-ollan altına al • 
mışlardır. 

Fin fırkalan aynı zamanda Pet
(Devamı 4 Uneüde) 

Peshanr, 29 (A.A.) - Dünya 
buhranı şimdiye kadar Hind hmtirt 
larmda hiçbir teh.did doğumıa. -
ın.rş olmasına rağmen Hind bükü. 
meti her ihlimalo karşı tedbir aı. 
ma.ktan ibaret olan siyasetine ~ 
dık kalarak, tdıdid altma girebile
cek mmt.akalarda ihalkm tabliyeei 
için pli.nlar hurrlanmasmr emret. 
mi§Ur. 

·---o----
Almanya 

Japonyayı harbe 
girmek için tazyik 

ediyormuş 1 
--O -

Japonya Çin:leki harekatın 
ikinci plana Jü,meme•i için 

çekingen davranıyor 
Ş1ınghay, 29 (A.A.) - Sahip_ 

leri Amerikalı olan "China 
Press'' gazetesi Tokyoda bir Ja
pon mcnbama atfen bazı beya. 
nat neşri!tmektedir. Bu beyanata 
göre Almanya. Japon ordusun
daki fa.şist zabit'er ya ıtasiyle 

(Denmı 4 iinctlde) 
------~---~~~~--~---

SAMATYADA KANLI BiR VAKA 
-- - ·--<> -

Bir adam iki genci bıçakla 
ağır lJaraLadı 

DUn 8amoıtyada o,.·ı•).ı anıaııııamı • !ayan kavga biraz aonr!I klZl§mış, ve 
yan bir aebeblen doıny; kanlı bir va. Mayton cebinden çıkardığı bıçakla f.. 
ka cereyan eLını,, su..,lu yakalanmı§. ki gencin ~rine saldırml§tır. Genç
tır. ıer kendilerini mUda!:.:.ıı f:tmlşlerso de 

Muharrem csıu Cemal ile kardql mütecaviz :.-ııvveUI oiouğu için ikisi. 
Hikmet, diln Sama.t.v.lc;n Marmara Dl de atır aureUi ,ara'aınışt.lr. Y.._ 
caddesinden geçerler:un karşılarına mahalline yr.ti§en zabrt" memutllm 
çıkan Varluhi oğlu N.:a:;tonun sebeb- yaralıları Ccrrahpaşa hastanC8ine 
siz yere tecavüzüne 1.ığramıılardır. kaldırmıg suçluyu yn!mlı.;mıştır. Talı. 
'Og kl§l arasında cvvc;:.ı. aıuı ile haf. klkata devam olunm;ıktadır • 
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- (Kızılay) m Fener harikzedelerine 

Z!,IBirsanayi ser
gisi kurulacak 

Sergi yeri inOnO 
gezglsl olacak in ulan toplu bir bnld, ıztıra. 

l.ıa sllrUlıl'.) on ulUrnUn kuc:ığına o.· 
tnn durt bti UI, nrct \nr: Zclzelo, 
..,..ı, h rıı 'c yan ın ... 

1 OS4 orfahnnd-nb0 rl, ilk i i. 
ııin uıl'flllcl<etlmlzdc, llçUncUsUnlln 
de • rok '4U Ur • biz.den uzal.'1.a, O· 
mm tli,)ICr ürııerten lınelerini o 
ı.ndnr U-;tU t<' 1 itt:'k ki, nerede)'. 
sc tı bli ' anın bunla.nnz ola· 
nm ata !lna lnuıınsrmız geliyor. 

OcırclUncü une gcllnce, o da, nr. 
J,ad:ı.şl:ınnm ereftl ( 1) mll\affa.. 
kı etlerinden malınım luı.lm1 hir 
sohrct. budalası gibi, lılc olmaz 11 

bir de\ir )ıh ile ol wı ndmı hahr. 
l.atnıakt :ın geri dunnu~·or. GC(:<'n 
ti, bogUnlerdc An karanın • · nıan 

pazan ynngını, bu ~ ıt da sola im. 
,an, tja,ğn. ytil, elen, uçan, titriyen, 
knılr.ımh dunuuıhu'.ilc gökUn ma
\islni orten fstanbnlun Fener ynn. 
gım ... 

&n'a: mP da.ııb.rınüa, bir clrid 
mcydanıymı gibi cebkenJerinl o· 
mm:lanna atıp, mfn fannm kol. 
lamn na;)ıuı:ı.".i, hilal gömlekleri
ni parnınk ı1ıiğiımlerile kollarına 
çeHelcylp dohyarak: Yeri goğii 
t it.retcn bir "Bl<mılltah I" nkJ1'6ilo 
atmı mahmw.layıp oynatmaktan 
zc' k alan ,.e Y.elzele felil.ketlnJ dtıJ. 
ma bir Jaııon Uknnetilc 1mr?5ıh.· 
ynn ecdadomz, yangınla selo karı;t 
yerinde çf"klngcnlik göstenıılsler, 
ve tevahhıı la.rını 6Q sözlerle ''eci. 
z~leştJnnl.<ılerdlr: 

Su~la, nıe,lc aka olma:t! 
ı~scıı. bu dört ftfetlc tinsfyeU.. 

ınlz ço'I> fnzlAdır. 'r c onlar hicıterl.. 
nıirln tir.erinde o kadar lnwvetli 
bir urette yer edinml lenUr ki, 
biz onl n birer tarih merhalesi e
larnk kullanım:. Hem de, Jan ya. 

.... - - -
Yeni Sabah 

Hüseyin Cahil YalçcJ, "ltalya nere. 
de?,. b:ı§lıklı mııkaleıılnde, Uç ayı ge
çen bir zıımrı.nılant-erl Almıınlarm 

Rusyada son derc<'e P.tln ve otddeW 
bir gayret :ır!ed rek l:ıüyUk !cdeJı:&.r. 
lıklara katlandı~ uıU~h.'lede edildik. 
çe zihinlerde bllıl htiyar "ltaıya nere. 
de!., suııll hAsıl o'dul':ur.u kaydederek 
ezcUml d yer k 

•1U:ılyn, Alnı • nnın mutttoi'Ud, mlb 
"Wrln Jl!l !O -,.r. Clcll'r m~:ıkınm t<"

nıcllerlndt>n biridir, ı.-nıııa llo Uzak. 
\ııynnm bn1lm \'P WMiklnl, SC'\k ,·e 
idııre temle-rint• wm:ıl-t da\'8!11 ile 
nw.yd:Mı ç1kıın lıu u~ lıı."'11 giriştikleri 

~~ayı mU tel'<'I "n t>.ııa (ılmr:ıcakb
n ıo.ıımt.u ulllrhlllr, uııııu !Ilı Almım)a 

He tt.ılyımın lmlliki lıUlde A\'nıpada 
cereyan etm"l'tc olan mUcadclcde l'lıla 
bir 1 birli rı y:ıprmıl:ın tnbli görülür. 
Çünka ~alnız J\l.::ıanva bttrbeıdip, yal. 
nwz Al ıı' l kan du, •p yıpranmayı 

göze alrp b'1\lf'IK"li ten lıı t>df"(".ek,. ttnı
ya lı:ızmı kor.:ıc'.11· tılçblT :r.:unıı.n ı.d 

ek'\. iM arasında mt !ili\'Dt esa.ıma mıİı'i., 

tcnit blr lc;hlrtır~I vOt>ut b-.ıl:unar..,. 

• UlkU:l.:ırd ~ E:ı \n6nllnde 85 es.. 
tıaf ve muht.Jl l ıromtlcrde 15 ı.ıotör 
he.kkmd be edıye ccnlıarı kesl\ınl§Ur. 

Uzatmıyıı'rm Ar;ınuıda c .. 
fa.rık bir kavga oldu. Kocam o 
z:unn.ru: kndnr görmediğim bir 
sertlik! · r-.u"'unun yerine geti 
rilmesini istedi. eğer yememem 
rorla yediı:cc ğini, yatırıp bo~a
z:mı mkarak agzıma sokaca~ını 
kat'iy tle sövledi. Tavrından bu. 
mı po.cngını kcstirdm. 1nciri 
yedim. 
E~i f'l\i U yalnız bu hadi

scyl m~l oJdum. Ariıdnn, ta.. 
ı :ı1ım "rırdum ve r.;ıı ... ··et öfferen· 
dim ki kocam b?na yalv np sev. 
gi d:lrnmektcn ibıl;:mu;. işi hncı. 
~ a. hoc.ava dökme~e karar ver
~niş, buyUcilJere b vurmuş .. 

- Bunu karihni sabihamzdan 
mt krof ettlniz? 

- Hayır,. Bu çesit dalavere. 
terden nnlayan, vaktiyle büyü sc· 
bebfylc itviicülerle münasebette 
bulU11Fn hir ac~en öğrendim. 

- Evet. Sonra'! 
- Et'teiı Qk~nm aynı sahne 

tekmrlaruncn kendisine i in far. 
kına vard wımı söyledim. Biraz 
boznMu. Fakat vaziyeti idare 
ctti. ltldnci mciri de vemek mcc. 
buriyetindc kildmı. Sonra ar:;ı,ş.. 
tmnslanmı Herlctince kocamm 
süııe bq wrduğunu öğrendim .. 
Sim.dl ~'bir ricada buh.maca· 
ğmt,. 

yardımı munasebefüe -
\ a" bir lmmıı lıir O.\ uç toırrakl.ıı, bir 
yığm hntıradnn lbnrct kalıı.r. \'C bir 
kı nu da I~ le bıı~a,,ta. unutul • 
mus, basörtülel".iııln bcmbcyn7. de. 
kom içinde yüzleri nurlıı ıınrlıynn 
hamlruıelcrlmizln dlJiyle ... 

esillcrlnln son ınümes!>11leri o. 
mı ınd u ı.onusm l:ır ne knda.r 
ık eçer. Trııkı ı:ı ı.rnk hir arkJ 
na1•amtı gfhl. 

- A, a) ol, ot• dil c 3 n.."1111 o ka. 
dar kUçUltrneğc knlkıyor. IlüyUk 
zelzelede g lln olduğunu da lnk&r 
edemez yn•: 

- J~r.ıurum u•lzeleshıılcıı onra 
hu kadnr d<'lı etli 'c bli~ lil, kı 
ancnk iki ılefn oldu. 

Hnrbc ,ellnec, "cı~ıclt doııekte 
de ·il, at U tUndc olilr.'' sözlinü bir 
rncrt lik ölçli5U yapan ıınlubı) ılıl rı 
~eni lerdc l,"llnnı , beyıu destnr· 
lnn ;a\aı:lıırdıı ammwı ecdadımı. 
:zm elinde. onun nn.,.ıl bir oyunca!. 
olduğunu dUnyn blllr. 

:BUt.tin bunlar, yungmlnr, wlıele
ler, seller \C h rpler, çok korkunç, 
ı•oh neı \ e çol· tiz\ı" i ~ ornbr<lır. 
l'nk-a.t toı,yel.uıı, clbirllhrflr mcr. 
hem ünne~I, ıJt carelcri arn.· 
nıa mı bilen mtllctlmiı: lı:in, blrbl. 
rfnl ıfah:.. kuv,etle lrucnklamayı 
t.emJn edf'n bir tali ,mğUıniidllr. 

(Kwlay) m her fclM.ct flnmdn 
ıruıtemzcdel<-re uzattJ~'1. yardnn eli 
do lrunun bir mJııall değil midir! 
Ve nlh&l'et. (Kızılay) m eli biltUn 
hlr ulusun cll dej;"'I mMir? nu mu
kadde<J kunıma, yardım .ıtmek, 
kendimize yardmı etmek demek. 
tir. 

Vaktıi.dir ahdu v fa eylemenm 
sultıınnn. 

IAEDRI 

LA tik 
aeldi 

Yolda a 14 bin 
otomobil lastiği var 

Vcnlcn malCin• ıt .. ır... şehrimize 

yont bir par'.i otomot n .;e kamyon 
lAst.1.ği gelmtotır. Ounlop markalı ve 
8000 adet olan bu 111. thdcr dUn Hny .. 
wır'paşaya geln~ u... 2000 lAstiklcn 
mürekkep bir p~ru de J11kenuc.ı unda 
bulunm:ıkt l r. H. p.ı!Jnya gelen llı'
uı,ıl'rtn gU.ınrUk munmt:Jc•l ikmal edil 
mek liMercdi ... Bunlord!l ı ba11k Hııy

d:ırpa ya gclınclc üzere olan dnhn 
l500 lltsUl. vardır. Ayrıca ticaret o
fisınln Amerlknya slpor. ettiği 14. 
bin l~tık d bu ·l'nll'•tl yola çıka 
caktır. 

Bir lrlancla ilrbi battı 
!Stokholm, 29 (h A.) - Mıw.. 

cJıester Gua.rdi n gazetesi 1071 
tor.hık Ctt. ' Of Vnt rfard ismındc
ki :trlnnd:ı şileb nin bir rpışma 
neticeelııdc battığını bildirmekte -
dir. Şilebin biltiln mUrettebnlı kur 1 
tanlmrştır. ı 

önUmUUlrki Jlkha1'arcJn İl!tanbuJda 
"İstanbul ilkbahnr s..:ıuy. tıerglsl,. 

namllc bir sergi kunılransı takarrür 
etmiştır. Bu scrgt tçln belediye llc 
mlll1 sanayı tılrligı ar aıııd:l ilk te • 
maslıır yapılır.ııı ve t-lm lldl'n hazırlık 
lanı başlanması takarrür ctmlşt!ı·. 

Scrgi yeri o!arak Takf ı:.adc inönU 
gezi mahalli acc;Umlfl.lr. Bu suretle 
,sergi Tıı.ksını m"ydanınd1r bsşlıytt -
rak TaJWln rohçcsiDt.' kRd:ır olan 
.sahada kurulıı.caklır. 

DU.şünülen §ekle g~'H. İstanbul llk
balııır saJtııyı acrglJ tnb ıı. gez.:s1ndc 
6 büyük pavyon ıçlndc lmrulncaktır. 
Pavyonların UçU gczirnr. on ve Uçü d' 
arka cephesinde \'e blr aırudn olacak
tır, Scrglnln dev-ınu MUddctlnce Tak 
s\ın gaz!nos:ı ve bahÇCbı sergi lk 
m~terek bır hale l<onul .. mk sergi eg. 
Jeneoo ve toplnntı'nrL'la tı.hsis oluna. 
caktır. 

Yakında bu salın Uzc.r.ı-de sergınin 
alacağı şekil etrııtmd~ proje ve plt\rı. 

lıır hazırlnnarak vali \'C U.::lcdlye r lııl 

Lfilti Kırdam verlecckUr. ---o-
laıe müate~arı seyaha'\e 

Cıktı 
Ticaret veltftkll ta,e uıtlat~nn Şr. 

fik Soyer, şarkta tetkik ııeyalıaUnc 

çıkmıvtır. Ml\ıtqo.r, C:\Jn Err.urumıı 

mUtev.?CC.llıen Ankanıdan hareket ct
mlştır. Bu scyah!ltin ohlı:kçn uzun ııc. 
t"ecr.ği nnlaşılmaktadır 

Gazi Terbive m.titüsüne 
şehrim;zden girecekler 

Gazi Terbiye Eruıt'tt!.sCne glrınek 

lli;erc açılnn mllsnba'-ndn echrimlz -
den kazananların a.slınlct! aşağıdadır. 

M tcrrnıtilt gnıpundıı VelidetUn 
Soysal, tabliye grupundan: Pakize 
Öz.den, ?datlle Bersu, Hayriye ~bc
oğlu, Tarih • Coğrafyn grupundan: 
Suphl Uzunca. Vediıı Aydoğa.n. GUzlde 
Kızıldemir; türk.çe grupundıın : ZU .. 
bfıl, ~abat, Beria. 

-------<>--'--

ikinci kağıt fabrikası 
lzmit - İktçcl 1'At1t \'Q sellUluz 

fıı.brtkal:ın iı;ln Sapanca gölUnden lan. 
le edilecek t."U tMtsatmm ipşa taaliyc. 
ti stıraUe d•vam etmflktcıdir. mor fnb 
rikasınm innptı da Puıcmektedir. 

Teknik öğretim miisteıarlığı 
.Matırlt vc::..ıuetı. merı.c~ teşkilA.t 

ve vazlfelert hnklcrndakl knuun iliyi. 
basile, mcmlcketln mııt.t.nç; olduğu, 

teknik unsurıa.n yeUştırmck makaad!. 
le bur.n mütenazır o!nrıık hazırlnnnn 
dlğ'er kanun lA.y\halıuı Resmı gazete 
llt1 nc§?'cdllerclt merlyct.e g!rmlgUr. 

VckLUet, tek.nlk öğrctlrn mllsteşar • 
lığına eski teknik tedrlb•t. umum rnU.. 
dl.1.rU RU§tU Uz.eli uı.vin ctnıl§tlr. Stın. 
at okullarmrn :.evııiino dal!' hu Stıno 
ynpılmnsı icap eden i:ler ctroflndak! 
haztrlıklor bitmek Uv.ırcdir. 

Yaya kaldırımlarını iıgal 
eden bahçeler 

B-Olediye, Omıanbcy Ue Şl§ll arasın
da ıkamctgQ.blarm anıor!ndo ynyakat
dxrmılanıu ifgal eden 'bahçeleri kal • 
dırtmcığa bıM}lıım~ttr. 

Büyük Röporta ı serısi -
h~tnfurullah. cmır buyu. 

run! .• 
- Tekrar <'diyorum! Şahsen 

büyüye, büyüciilU~e innrunamak. 
la ber be.!' şöhretiniz etr.a.fmdaki 
korkum; dedi kodu beni korkut· 
tu. BüyU yaptığınız bazı kadın
ların çı1drrdıkları, timnrhnnede 
cnn verdiklerı, baz larmın da az· 
ra ·ıin pcrır:'!esinde rahata kavu~
tuldarı duyduğum bu kor!mnç 
dedi kodul~rclan bnzılarrdrr. Ri. 
cam da Ru: Kocamın müraca~t
lan tekeı riir edecektir, Bunu iyi. 
ce biliyorum. çUnkU bütün ısrarı· 
ma rağmen beni boşamamakta 
inadını ~urdiırü~or ... Size tekrar 
ba'l Vl rduğu zaman büyı.ı. yap
ma.vm .. 

Guldum. gi.ıluc:-üm kadını bmız 
hiddet bir parça da hayretle 
sarstr: 

- Benimle alay mı ediyorsu. 
nog? 

Tavrımı değiştirmeden muka-
be'e ettim: 

- Ne münasebet efendim! 
- O halde neye gülUyorsunuz? 
- Teklifinize giilmekten ba.c;. 

ka verilecek cevap yok d ondan. 
- Acaip?I 
- Hakikaten aca.ip hanıme-

fendi .. San'ati büyü yapmak olnn 
bir adnma gelip benim için bunu 
yapmayın demek acaibin acıaihi .. 
Buna imki.n tasavvur ediyor mu .. 
sunuz? 

Buraya kadar olan sözün eli
şinden ve kadının arzusundan 
benimle pazarlığa giriPmek ta-
nvvunmda olduğunu pekfila an. 

lı ·ordum .. Bu pazarlık bir kac 
kuru~ fedakdrhğmdan ibar tol~
m:wlr .. Belki kadın bunu he~ap. 
lamış, böyle bir neticeye \-armak 
için de huırrlanmıştl. Netekim 
son cünllt"Jni 86yler söylemez 
çantasma sarıldı.. Çrk~rdığı ile: 
tane beşilbir aradayr ymilme 

----

Odun 
fiatları 

jKırkçeşı 1e ile 
1 Halkalı suları 

ls\ahı için mtlra
caaoar yapılıyor -..t..o--

Murakabe l<on1is
yonu bugün 

kararını verecek 
rıatın ıoo ku:uş 

lndlr.ıeceği 
tabm n edi lyor 
Fi~ at münıkabc komisyonu bu

günkU içtinınmd:ı gl.inUn en milhlm 
meselesi olnıı kömlir ve odun fiyat 
larını yen.den tavin işini gö:rllşe • 
celdir. Bu husustaki milzakerc!.ere 
geçen içt 'rnadıı başlanmış evvela 
belediye iktmat mUdlirlüğilnUn 
bundan evvel mahallinde kömür 
ve odun fiyatlnrmr tetklk ederek 
bir defada çeki b:ı-. nn 100 küsUr 
kuruR ılaveslne imkan veren mura· 
krbr o t('U:lkatr nasıl vo.ptrğını iz.ah 
etmiş. ounun nrkıumıdıın yine ma· 
hallinde odun ve kömür fiyatla. 
nnı tetkik eden fiyat mürakabc 
bürosunun genç kontrolörleri rn • 
porlarmı okumağa ha lnm tardır. 
Ynlnız vıı.kıt gec olduğımdrı.n rn • 
por k ·rmf'n okunabilmiştfr. 

Bu raporun okunnn kısmı odun 
narhmın normnld~ yüksek oldu • 
b'Ullu meydana koymalı:tadır. Bu
gün raporun mütebaki kısmı oku • 
narnk karara rnptedilceoktir. 

F1yı:ı.t müra.kabe komL-;yonu, bu .. 
gün.kU içt.imnmdıı mııltnnuı. fiyatla· 
n hakkında da ikmnl C'dilen tetJı:i
ka:ta müsteniden kararını verecek 
tir, Yme bugllnlrll içtfmada Devlet 
De.miryollarmm mU.bayaatı ha.kkltl 
da geçen içtlmahııila.n knlan mü .. 
bıı.yaa f yatı hnkkmdn da karar 
verilecektir. 

• Veysel adlı tı!r iş~:. N~11antıı.1mda 
Suphl admdıı btrWnin evindeki döşe.. 
meler! yaparken 68 liralık eşyn çal. 
dığl iddiwıUe mUddelumumlllğc veriı.. 

mlştlr. Sultanahmct trulh ceza malı.. 

kemesi Vcy~lin auçunu aablt görerek 
bir buçuk :ıy hap lno karar ~rml§Ur. 
8uçlu, t •vkl! edllm!t.§lr • 

• Arap ca:nlıslndo 7 yaşında Demir. 
Uı§ adlı ç~•Jğn, ııo'ö:- J\.l!nln ldarc. 
ı:ılndeki 3623 nun.ııra'ı 'uunyon çarp. 
ınl§, btışmdan ynmlıı.mr.,trr Yorah, tc.. 
dııvi nltınn almmıttır, 

• Almanya® bulunan Ins1Jlz, Fran. 
sız, Yugoslav, Norveç, Belçikalı ve 
Holandalı e<:lrlerc, menmıp oldukları 
devlcUcr:ln konııolos'ukıarı vasıuı.suc 

gıda maddclorinla Kızı~ay umumi mor 
kezlnoo. muntıı..zrun ltolıler halinde, 
~·crıerine gllnd<ırilıncsloe <.lcvam edil. 
mektedlr. Bugün.!' kadar, Almanyaya 
Kızılaym tnv&E.SUt:ı ile 15 binden 
fazln koli g6nd<'rilmL!!Ur. Kolilerde, 
Tilrklycdeı ihracına mllMadc edilen 
gıda madd .. lerinin her n::vl vardır. 

tükürür gibi kürsünün u~rın~ 
fırlattı, i•ave etti: 

- Buvurun Kocamın kimbi
lir kaç defa yaptıracağı büyüye 
mukabil ödemek mecburiyetinde 
bulunduğu paranın ıbirkaç misli. 
Par~lan elimin tersiyle ittim 

Aynı esrarcı ~iz gülüşle mu.ka~ 
le ettim: 

- Bu. olsa 01sa maddi cephe
deki tazminn~ karşılığıdır. lşin 
bir de manevı cephesi var 

--- :t-:c gıbi? · 
- Şöhretim! .• Bir defa zevci. 

nız paşa hazretlerinin müracaa· 
tını kabul etmiş lbulunuyorom 
Ve tabiidir ki u ba.sladık Hat~ 
U1. bir kaç gun evvel p sanİn ha. 
:reketlerinde farkettiğiniz deği. 
sildikten onra onu sevimli bul 
mağa bo.şladığımzt eöylmenii 
büyilniln mUsbet tesir ısahasınd& 
ilerlemekte ol<\u.ğunu i iraf etme
ni!ıdir .. Şimdi ben isi yarıda bt. 
:ralrmmm lbakm SJzin muhitini~ 

Son zamanlarda kcsllen kırkçeş 
me sulaıınm kesilnıesjnden dolayı 
bazı semtlPr halkt yllimek maka.m
lara müracaat ederek Mimn.r Sina. 
nm J)ahcseri olan bUyilk bendler ve 
yolların .har::ı-p olmaması için bu oo 
yun çeşmelere verilmesinde devam 
edilmesini fatemektcdirler. 

Mimar S:ıtanm yaptığı bu su yol 
lan 300 ısenedcnberi lstıınbul şeh
rine su vermektedir. Bu su yollan 

ı ıı-lah edilir, bcndler tc.mizlenlr ve 
Puyu sUzecc~ süzgı çlı;r veya ter • 
5ih hnvuzlnrı yııpılacıık olursa tu 
büyük fi0hrin eu fötiyacının mıihim 
hir kısmı temiJı edilmiR -0lacaktır. 
F.:sn.sen belediye de krrk~e ve 
H11lknlı sulnrının rslah v e temizlen. 
me.ı::i ıçin tetkikler ~·apmrıktndır. 
Bir.zat Vali ,.o Belediye Reisi Lfıt.. 

fi Kırdar bu ecdnd yndJgArı tesfsa
tm ha.rap olmasına taraftar hulun· 
lTU\maktadır. 

lstnnbul mebusları muhtellf 
se.nıtlerde yapWclan tcmoslnrda 
kırk<'eITTne su ranun t.t'krnr nk1tıl • 
mnsı için lıa.lkm mtitcnddit dilek • 
lerini lesb::t et.mi,.,lcrdir. 

---o---
.Necip Alinin 

ce aze merasimi 
OOnkü sayımı1.da vefatını tecs

siirlc hnbcr vcrdiğ?m.iz Necıb Ali 
Küçtlkn'nııı ccnzesl. ynnn ka1dın
hcaktır. 

Necib Ali, evvelki akı;am, Büyü. 
kadada ba.cruuı.ğı Dr. Tevfik Berk. 
maıun Ziyapaşa sokağmda.ld evin -
de misafir bulunuyordu. Yemekten 
sonro. çocukları ile konuşurken ve 
hiçbir rahatsızlık al!meti göster • 
meden liierine bir fenalık gelmiş 
ve ani 6Urctte vefat et.mlştir. 

Merhl.Dllun ailesi bumda bulun. 
madığı için nA31 mf.yUkadnda Mt111a 
Kiizrm sanatoryomuna nııkledilmiş
Uı•. Nil.§, burada tahnit OOilmekt.e .. 
d.lr. 

Boş topraklar devlet eliyle 
i§letiliyor 

Ziraat vckAlell. devl~t etiyı. cel§ 
ölçüde :tlraat yapılt:ıPPJ fç!n hamrltk. 
ıa.ra ba.şlıımıfltr. Bu cllmledcn olarak 
birçok mmtnkalarda. §imdiden faal.!. 
yete geçifın19 bulJnnısktadır. Merkez 
mmtakumıı. bağlı bir çl!Wk ekibi 
kunılmuş, Niı'!dcnln Aksnray taratın. 
rmda mllll "mıtıko ait bO§ ııro.z;tnln 

de lşlenme.!me b'ı§lanml§ttr, Pek ya
kında şark vi!tı.yı.ıUerinac de faaliyete 
g-cçilecektlr. 

Kadıköy ftrB bacı lan 
fiyatları yiikseltmişler 

Fiyat mura:.a~ rJroııv Kadıköy 

yUk ıırabarJtarmın 'blr~,.ıtı bir hare • 
keUe fiyatları yUluıelttikleri ve mu
ayyen maddslerln nakl!yı\lında bir n& 
vt inhlur tcs1ı:ı elUklcl"'n! l&ıblt et • 
mlştlr. Bu hususta l..d.hklkata ba§lan. 
mıştır. 

Ilkınektepler bu sabah açıldı 
Resmi ,huauaı, ecnebi ve e'kalllyet 

!lkmekteplerl bu l!:ıbdl tan · itibaren 
tedrla~.a b'.'1.,lnmı lardır 

kadar rayıldığım söylediJZ'iniz 
ı;Ohretim paslanmaz mı? Benim 
de rakiplerim var. Onlar burulan 
fo7.lasiyle istif adc ederler .. Son
ra, ~~ hazretleri gibi nüfuzlu 
devlet rica'inden bir mUştcri, 
mesaimin müsbet netlces:ine va. 
rır~ hiç §Üphe yok ki kendi iV. 
bi yüksek şahsiyetlerin de ihti-
sasıma müracaatı etrafında rek
lam yapacak, bu: benim hem 
maddi henı manevi kazancımın 
"enişleınesine sebep olacaktır. 
Binaenaleyh nefretle suratıma 
fırt.attığınız bu para tazminat 
değil kendi elimle bindiğim dalı 
kesmek için verilmiş ba'ta Ucreti 
gibi bir §t.Y.. Binaenaleyh. b..ı 
hususta affımı rica edeceğim .. 
Kadın dudaklarını bül<tü: 
- Mademki si~ kabul etmiyor. 

sunuz, o ha'de rakibinizden biri
sine bu parayı verip yapacağınız 
büyüleri bo7.durmak çaresine bq 
vuracağını, 

Tclfı.şlı bir tavırla atıldrm! 
-Aman, sakın buna teşebbUs 

etmeyin.. O zaman korktuıfu.mı. 
r.a uğramak ihtimali yüzde yUz 
sizi tehdit eder. Zaten büyü kar. 
§lSinda c:ıldıran. 5len. nfizül ısa. 
bet edenler ibüyü lborrihı~ak için 
hocalata mllı-a.oaat edenlerdir. <ne...,.,. ,...) 
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F1rltr.alt havad.n SC'!,/redctl bir ~·Oman zırhlısı 

Zırhlı ve Ehemmiyeti 
. 

Sııyı \·e kuwet itibarile üı;tün Kaya olmak füı:ere bir hat üzerinde 
z.ı hlı muharebe gemUerinin hiçbir ilerlerlerdi. 
)'erde faaliyete geçip muva.ffn.kı - Bunlara "hat gemisi'' dendi. De-

l vctli harekatta bulunmamr§ olduk- mek eskiden ağrr hnl'.P gemılerinı
İ:ın herkesin aklma haklı olarak hat 3eklinde arka arknva muharc. 
~u suali getirir: Bu kadar büyük beye Lc;tiriı.k eWklerind.en bu isim 
mnsraflarla \'Ücudc gelen ve dtiş.- verilmiş oluy'Or. 
rr.an tarafmdan hırpalanab'Jen mu- ·-----------
zzn.m deniz kalelerinin bugiinkü • 

modem harpteki kıymeti ve ehen:
mlveti nedir? 

Yaı.an: 

F. LUTZOW 
lion tr. ı4 miro l J<Jlde mevcut ta1-ihi misallere tc 

ma.cı ederek, yelken devrinden bu 
güne kadar geçen muharebelerde 
bu ehemmiyetin nasıl tekemmül 
ettiğini birkaç yazıda kısaca anin. 
tacağnn, 

Orta çağda, harp gcnı.ısi ile H -
caret gemisi arasında fark yoktu. 
Denize ~lnn her ticnret gemisi 
kendin! korsanlara veya TSkip ti -
careUıanelcrin gemilerine ka~ı 
silB.hla korumak mecburiyetindey
di. Yani her ticaret gemisi mü~eı. 
!Ahtı. Avrupa devletlerinin ku\" -
ı.·('ti, fjahsi t e cbbüslerc karsı koy
mak için kafi derecede kuvvetli 
değildi ve r.ayıf olan donanmasını 
bu gemiler:le tnkviye etmekten 
vazg~me1.di. Demek orta çağda. 
devletler donanm&larmı kullandık. 
lan zaman şnhsi ticaret gemilerin. 
aen yardnn görüyor, onlardan U;tf 
fado ediyorlardı. On yedinci asnn 
ortalarm.da ic;e iş deği.sti. lngilterc 
Fransa ve Holnnda hükümetlcri ' .. muharebeye mahsu~ gemı ınşa.'!r -
na başladılar. 

Bu gemiler yük tuşımıyacak, 

yalnrz ihtiyaç dolayısile sayıca ar
tan ıığır topları ta.51yaca.ltt.J. Gemi. 
ler kat kat inşa cdılerek her kntı
nn toplar yerleştirildi. 

Bu sul"etle bir katlı, iki, üç ve 
hatta dört katlı ve 70 den 130 to
pa kadar taşıyan gemiler meydana 
geldi. En ağır toplar, gemi muvn. 
zcnesinin bozulmaması i~n en alt 
katta yerleştirilmişti. Toplar lom-
bar deliklerine benziyen ma.hreç -
lerden ateı:; ediyorlardı; bu mah • 
reçler fırtınalı den.izlerde kapakla 
kapatılırdı. Kapaklar denize doğl"u 
o.çılrrdı. Toplar geminin yan taraf
lnrma ycrl~tirildiğinden ancak 
yona do~ru a.teıı edebilirlerdi, Oy • 
le ki muharebe esnasmda düsman 
la temas ~ yanmı vermek icap 
ediyordu. Gemiler ancak bu şekil. 
d~ aleş edr.blldiklerinden arka ar-

IS\-ecli A. Mf:NGHA.JI 
eevtren: H. D. 

kadde.c; olan en bUyük re.mizleı<in -
den biriydi. 

Bu mukaddes remiz Habeşlilerin 
eski din ldta.pla.nndaki dilince şu 
mfuıaya geliyordu: 

"Semadan gelecek kurt.arıc.ılnra 
güveniniz!" 

Gariptir ki Ha.be~ ki.hinlerinin 
binlerce sene evvel llabcr verdik -
l~ri bu müjde, Hn.bcşista.nın e~i 
olaralc çöktip battığı zanncdılen 
ı:ıu günlerde tahakkuk cc'U)"Ordu. 

Hakikaten semadan gelecek kur 
tarıcılıı.r tekrar Habeşistanı ihya 
etmek için ciddi ve erld bir azim· 
le hareltete geçmiş bulunuyorlar. 
dı. Ha:be§ Kmlı Hnile Seliisi eski 
Habes mukaddes remzlerinin ha • 
her v-erdiği bu mucizeye inanma -
lan için Hahe6 kahlle re.lalerine ve 
Raeıanna aynı :reım:i, tflpbeeiz ta-

• 
Hat gemileri üç filoya tnks:m c-

dılirdi; baş, arka. ve orta filo. Do
nanma kumandanı ekseriya ort.n. -
daki filoda yer ahrdr. 

On yedinci asrın ortalarında, İn
giliz ve Holanda donanmalan arn
smda geçen kanlı deniz muharebe. 
sinden başlıyalım. Bu iki devlet 
arasında. vukubulan Uç lıarp, ils el
de etmek veya. müstemleke zaptct 
mele, işgal ,·eya. ihraç ha.roketleri 
rapmak için değil, her iki devlet 
1'endi ticaret gemilerinin denizler
de serbestçe seyrüsefer etmesini 
ist~iğlnden deniz hAl<imiyctinl el. 
de etmek .için vukubuldu. 

Holanda v~ İngiltere aıasındaki 
harpler 1651 de Kromvelin tatbik 
mevkiine koyduğu bir kanun yü -
zündcn patlak verdi. Kanuna gö -
re, lngittereye ancak İngiliz mili;. 
temleke ve müatemlekede imal e
dilen mallar ithal edilecekti.; it -
halat ise ya.lnl% lngiliz hükiımeti • 
ne ve İngili7lere a.it gemilerle ya
pılacaktı. Holanda gemi seyrüsefr· 
rine böylece öldürücü bir darbe in 
dirilmiş oluyordu, zira lngilter<' 
it.hel:itrnın onda dokuzunu Holan. 
da temin ederdi. Holanda, gf'mile
ri l!ayesinde yaşıyordu. lngfüere -
nin bu hareketi üzerine 1652 de 
Lıhca davranmak mecburiyetinde 
kaldı. 1652 den 1651 deki ilk mu. 
harebe esnasında harp egmilerinin 
refakatinde olan 50 veya 100 tica
ret gemisinden müteşekkil gemi 
kafilelerine karşı harp edikli, Bu 
nevi muharebe wmlü, kafileyi hi
may~c aaln harp gemflcrinin a.. 
icyhinde idi, zirn kafile, hnrekel 
serbesti.sine bti.yilk bir mani teşkil 
ediyordu. Bunun üzerine harp ge
mileri ticaret gemilerinden ewel 
denize açılarak düşmanı arıyor ve 
onunla muharebeye tutuşuyor. Ti
caret gemileri, muharebenin neti-

rihin en mühim bir anında tekrar. 
hyor ve onlara bu ananevi müjde
nin doğmakta olduğunu bildirerek 
maneviyaUarmt artırıyordu. 

Filhakika. bu mukaddes remiz n
deta .sihirli olan tesirini yaptı. Kur 
tuluş rooui bütün Habeşistanı tek 
rar dola§tı. 

Bütün imanlar tekrar <lıı ilmeğe 
ba.ı,Iamı~lt. 1 

Haile Selasi gayet zekice bulun 
duğuna şüphe olmryan bu remzi 
Habeşlilerin İngilizlere tam bir 
itimatla. tabi olmalan ve kurtarıcı 
n.a.zarile balunala.rı için şüphesiz 
bilyUk bir imil olmuştur. Yani, 
ltaıyanlann (Hum) zehirli gaz: 
-zannettikleri bu rernze karşı his -
a~ttikleti büyUk endişe pek de yer 
mz olmamıştır. 

Stirlinr;-, belki de Habe Kra-
lının mektubundaki bu remdn ma. 
na ve mahiyetini bilmediği halde, 
bu remzin kabile reisleri tarafın -
dan dini bir huş\ı ve hürmetle a
deta bir tılıSmı gibi yüksek ~le 
mtrtldarulara.k tE>krnr olunduğunu 
gördüğü. için, ezberlemjs bulunu -
yordu. 

Çöl lturdu olan bcı lneil!z <:aBUeu 
Afrika "'8d1 ~ maddiyat • 

eesine göre serbest kalan denize 
aç:.hvor veya limanda kalıyorlar -
dı. Holnndn - İngiltere arasında.ki 
ik,nci harpte. i:r.ahat vermek iste
diğim btiyilk muharebede bu usul 
tı:ı.tbık edildi. .Muharebenin ~alibı 
denfa hakimiyetin} ele alacak ,.c 
böylece ticaret gemileri serbeste(' 
dolaşabilecek ti. Mağliıp taraf ise 
deniz ticaretin" kendisi için kapalı 
,·eyn büyük mikyastn tahdid celi -
miş göre<:ektı. 

O zaınanm lngiliz nmiralı ve fi
lo kumandanı .Monk, bu harpler 
münasebetiyle çekinmeden ııu sert 
sö1.leri kullandı: 

''- Harp ıçin ne diye uzun u. 
r.adıya hir bahane arıyalnn; mnk -
sadımız Holaııdalılann ticaretini 
elde etmek değil mi? 

11 haziran 1666 Kale-Dover bo
ğazında sabahın ilk saatleri ..• Bir 
giln evvelki SİS, cenup..cenub~ar. 
biden cSCn serin rU2giır tarafm • 
dan dağıldı. Sisin dağılması üzeri
ne nmirnl 1fonk'n kunuında.smdald 
lngiliz filosu ile aınirnl Mikael de 

..Ruyterin idar<>sinde.ki Holnnda fi
losu biribiı leı .ni g-ördil. 1ngillzle .. 
rin 1 gemisine karşı Holandahla.. 
11n 91 gemisi vardı; iki ta.rafın 
toplan ve muharipleri 4500 top \"e 
21 .000 muhıır;p olmak suretiyle 
müsa\'iydi. iki filo, harbin netice -
sini şiddetli bir deniz muharebesile 
elde ettiler. BUtün Holand:ı ku • 
mo.nclo.nları Ruyt~ri hllınil sancak 
ı;emisinde toplanmış filo kuman • 
danının vertliği talimııtlan dinli -
yorlardı. Ruyt er sözlerini bitirir
ken muharebenin ehemmiyetini ve 
lJolnndayı imha etmek istiyen tn. 
gilt.erenin tasavvurlarından bah -
ı:ıctti, Bu sırada Holandn gemileri • 
nin hep.'\iııde mürettebat dua için 
yere çökmüştü. Devrin en mulcte. 
<lir. en bilyUk ve mertebesine eıi
F>ilmiyen filo kumandanı Ruyt.er 
böylece mohnrebeye girdi. Muhn -
sıını Monk. iyi bir hi:za ile llerliyen 
35 yelkenlisi, amiral Tromp ku -
manda.cır altındaki ~-filo ile He. 
landah amiralm gemilerine btiyük 
t;ıkmt: çektirdi. 

Lükin aradan dört saat geçince, 
Monk Dünkerk kumluklarına fıula 
~·aklaştığındıuı geriye çekilmek 
mcoburiyetinde kaldı. Geriye çeki· 
IİN:e orta filoyu idare eden Ruy-

(Deumı 5 incide) 

tan ziyade :maneviyatın hüküm stir 
dilğünü gayot iyi biliyordu. Onuıı 
l'.,in ilk görllştilğü kabile reisleri -
ne scüun yerine yüksek sesle bu 
ı enızi söylüyor, onların evvela 
mili.hiş bir hayret duyduklannı. 
:.onra kalın dudaklarının :ldet.11 
manyat.ize olnıu.<s gibi titriyerek 
aynı remzi huşüln tekrariadJkla.l·ı
'lI görüyor, yıldırım gibi bir itimat 
.:!uygu.silc ker.dlsı.ıe o.ığlıtnılıkları· 
nı gortiyoruu. 

Ç'ocuklan ACUsababadaki gece 
ynnsı katliamında mitralyözlerle 
.sokağa serllıniş bir Rns Stirllngin 
ağzından bu remzi işittiği zaman 
elleri titriyerek Hıiile Selascnin 
Ha.beş diliyle yazılmış mektubunu 
okudu ve fıdeta ce:ı:be haline geç.. 
miş gibi birdC'nbire <'Öle doğru bir 
knç n.dım koşup kumlarn diz ç.öke· 
rek kuru ellerini hava.ya kaldırdı 

- Ey Afrika! Sen intikam ülke• 
ı;isin ! diye bağırdı. 

Nohum-glosseri..N'olıumu remzi 
bütün Ha.beşista.ru lx.ujtanbaşa t6k 
rar ayağa. kaldıran, ~ah1andıran se 
mavi bir tılsım ınbi Habeşistana 
yayıldı ve !nglliz gizh ordW!una 
zafer yolunu açb. 

Hakilt'atıen de .A.frika.de. il& kur -

Sinema mevsimi başlarketl ................................. __.. 

i pekfılm Stüdyosunda 

Bir ilim 
Ttirkçele t 

Dublaj e:masmd;\ artistler neden kestane I•ehabı ~erler? -
Şimdiye kadar 64 f!lm türkçeleştirildi - Aıapça değil mi 

uydur, uydur ı:;öylc: ~ 

- 66! 
...... .... 
-66! 
!pek ı.~ilm Stüdyosunun, 1.izerir:

de (Girilemez) yaz.ıh ktiçük bır 
kaprsmın önilnde~"im. İçerden bir 
taknn ıığultularl::ı beraber bir GG 
scsi.dir geliyor! 

Burasmın stüdyo olduğunu bil. 

1 meseydim içerde herhangi bir i.~ 
kambil oyunu oynandığı zehabına 
k:4bpılabillrdim. Fa.kat değil! 

- 66 fragman! 
Hayırdn' inşallah! 

Biraz daha bekledim. 

Ferdi Tayfur, ldmbllir, ~ine 
t iirkçe konuşuyor? 

Dobli.i !!>füd)·osunda artı'stlcr- rollerine ı •-• ça ışıyormr ... 

Bu eefer de, merakımı bUsbUtün 
kamçılayan garip bir konuşmanın 
dışarıya kadar sızan kelimelerini 
i§itmeğe başla.mıştım: 

- Bunu ben yapmadım. Bana 
tuzak kunlular, ben de aldandım. 

- O halde bayrağı neden indir-
l' ., Cilll • 

- Bayrağı ben indinnedhn. Ba. 
na tUMk kurdular. ~n de alp 
dandıın. Ama hainleri meydana çı 
karacağım elbet. 

- 339 fragman! 
Artı'k saıbD11rzlanma~a. haşlamıı::

tmı ki kapı ~ıldı: 
- Buyunınuz. 

Tavanları yük...cı.ek, küçük bir sa
ıonn giroim. Salon, okserisinl ta • 
nıdığon artistlerle doluydu. İhsan 
!pekçi beni onlara, onlan dn bana 
tanıttı, oturdum. Sordum: 

- Bir f>6 dn· gidiyor. N ediı· bu 
allhaşkmıza? 

thsnn lpekçi güldü: 
- Bu, bir numn.radn- ! Duble et. 

tiğimiz sahnelere böyle nuınarnlar 
koyuyoruz. 

tık nazarda pek de bir şey an _ 
ıamL<ı değildim. Sesimi çıkarma _ 
dım, bekledim. 

Işıklar söndü, pek Ynkınnnız
daki beyaz perdede bir Arab pey. 
dahlıı.ndı, onu başka.lan takjp etti: 

- Lftyemktin en -0gndirill aleme 
fi ephi hezel lcyleti 

- Levlemyo'kün lc<liha emrı.. 
hatirül ma irselt-Oni ile) k. 

- Burası mı? 

- Evet burası. 
- Ne diyoı-? 
Karanlıkta bir ses: 
- Arabça. diyor! 
Işıklar tekrar yandı, artist.er 

1hsan lpekc;:Jnin yunma geldiler. 
filmin ellerindC"ki tercünıes.ıle bu 
sahnenin tUritçesinin ne ola.cağını 
knrnrl.n.ştırdılar, tekrar perdenin 
önilne kurulmu."? kürsü gibi bir ye
re çıktılar. Isıklar söndü, Jl\!rdede
ki Ambların sesi ikesıldi; onların 
Yerine blz.imkilcr kelama ağaz C\ .. 
lcdiler. • 

Bu ~ahne de türkçele!Jtirildikten 
sonra lhsan lpekçi)e sordum. 

- Bfr arapça filmi tUritçele tir. 
nıeğe çnlıştığıruzr görüyorum. Ne
di:r bu film.in ismi? 

- Salühaddini Eyyubi. Film bir 
Arab filmidir. Senaryosunu da b -
ze yolladılar. Omcr llizaya tercu
me ettirdik. Fakat, Arablar bu fil
mi kendiler•ne göre yapml§lar, biz 
bunun üzarinde birnz fnzlo. çnlLS -
mak mecburiyetinde kaklık. Sonra 
arapçn ile tür'kçeyi !karşılaştırmak 
da zor oluyor. Ağız hareketlerini 
uydurmak lfızım. Bunun için biz 
icabına göre tercümeyi ya U7.alı • 
yoruz, ya. kısaltıyoruz 

- Siz ara.bça biliyor musunuz ? 
- Hayır. Arabca tercümanımız 

var: Bay İhs.'Ul. Mü6ltüllC"l"imizi o 
tnrıeı gö~l=rd~ gelmiştir. llk çar hnllediyor. Mnnnınfih, diğer dillcr
prşma, gorunınıyen ol'(lu arasmda acld filmleri duble etmek dahn k"-
göklerde oldu. ' lay oluyor. 

Almera cenubi Habeşistandan - Size ilk dublaj fikri neredeı 
tell\Jj ve heyecanla ve İngilizlerin geldi? 
haztrlıklarma ait gayet mühim ha- İhsan İpekçi, bu sualime. l:ardr. 
herler ve mukabil projelerle yliklü şi stildyo müdürti Osman lpekı;ı 'e 
bir halde ncele Trablusa tayyare dublaj ı;ıC'fi F<.>rdi Tnyfunın i tiıa· 
ile hareket ettiği gün yollanna bir kile ı:;u cevabı verdi: 
denbire ik1 İngiliz Spitfayr tayya. - Bundan aJtı yedl sene kad 
resi çrkıvcrdi ve İtalyan t.ayyal"e _ e:wel Par.:ı.mavnt şirketinin Rom.ı 
sine bir şahin gibi hücum etti müdUrii AbU\•af bura~ a geidl, B • 

Afrika çöllerinin kızgrn gökİe _ z.c. bir ccnC'bi f.lmmin tılrkçelP t • 
rinde ilk çarpışmayı aç.an bu iki r.aebileeeğ'inl ilk defo o hatırlattı 
ingiliz tııyyn.resi sekizer mitralyö- Biz o vnkt.e kadar bö~ le bir " 'ıı 
zünü bir noktaya teksif ederek Al farkında bile değıldik. J."ikıi ondaı 
mernnm tayyaresine korkunç bir aldık .. 
ynylım nte§ile saldırdılar ve bir 1''erdi Metodlnrmı da biz u • 
d~1ta sonra, onu altı mit'ralyöz durduk. Yoksa b:ışka slüdyolard 
hır anda Almerny1 tayyaresile hE'. başka usulletlc de dubllij yn1ıılı -
raber hnvada ikiye bölmtişlerdi. yor. ·:ı-., 

Tnyyn.re parçalanarak kum çöl- - tlk tüıiı:çelcştircUği.niz f.u.w • 

ıeri :.i:Jtüne parçalarun~ bir akba- - Gün doğarken. . . 
banm kanatlar, gibj d\lıiüp sapları• . - Ş~ndi.:.'" kıı.dnr kn~ !DD:: W.ri< 
dı. ; ~Yt' ~cvirdcnz ! 

İngiliz :.an-c.1crir.ci~n SUrlin. l - ~~ l:::DG;ıim ! ':''!idi cWıa. iyi 
.::r. Afrika gtin~d~ ze:ıci ~ bi.11.-. l!"r.rli! Ka< fil-... duble ~ 
bi karamı-.~~ ı&-lcrden Ol:ndiYe kaaM'! 
pa~.alcn&nLk kur.ıl=t!"".ı. •flp!~ bu ı - '53, M. y.m. be1l 119 ftllıDdı: 
tayyareye kork~ıç •• mmtfer plııgiwc. ~ • 
:!özlerle ba.luyoröu. (O..,...., ,•rl ' CUU- eri na' 1 Is •> 



DDnden Bu -Anadolu ajansmm verıllb,-i bober. 
lere güre dün ·a \'ll.ılyctın.~ bir bakı' 

Sovyetler 
10 kasabayı 
geri aldrlar 

Lsa: Wlr 
m E ~ nıe 

IBI 
arıiıyor 

Bir Amerikan gazetesi Sov
yetlerin muka :lrleratı •Laay. 
yün etti diyor • Almanlar 
2300 maktul ve.rditer • Eski 
şah lranclnn ayr:~ıyor • Bo. 
hemyada fovktlade ahval 
ilan deldi . 
Şark cephesindeki h~rekfıt 

hakkında diın ~ece neşredilen Al
man tebliğinde şöyle deniyor: 

Leningr;ıd'r ihata eden cephe. 
de ordunun ağır bataryaları 
Kranstadt önünde ve bu şehrin 
sahilinde bulunan Sovyet hl\rp 
gemilerine muvnffnkıyct1e ateş 
açmı~lardır. 

26 eylülde bir kruvazörde yan. 
~ ~ıknnlmıştır. Kharkof ve 
.WLOskova mıntak~lariyle Vilna
.ıuıı merlbnlannda tayyarelerimiz 
nakliye gami'erini ve demir yol. 
larını bombardıman etmişlerdir. 

Kronstat limJ.Ilında bom.bardı. 
man tayyareelrimiz bir Sovyet 
Z!rhlısma. tam lı:;;bet kaydetmiş.. 
lcrdir. Wmnn tnyya relerinin gece 
1Jarruzlannın hedefi Moskova. 
nın tesisatıydı. 

i>. N. B. ajansının öğrendiğine 
giıre, Sovyetler dün 128 t:ıyyare 
k"v'betmişlerdir. Bunlardan 28 i 
hava muharebelerinde düşürül. 
nıüş. ilst tnrafı yerde tnhrip e
cli'rnijtir. 
Sovyctlerin sekiz nakliye 
Gcmi:;i bcıtırıld. 

Yine D. N. B. ajansının aldığı 
bir habere göre ösel ad~ı açık-
1 arında Alman tayyareleri kendi 
silfıhlariyle seri bir SGvyct bo. 
tunu tahrip etrni~er ve lbir ih-
1-aç teşebbü ru esnasında Sovyet. 
lerin içleri asker dolu sekiz nak
liye gemisini batırmışlardrr 
Kremlin bombalnndı · 

Alman Sa\'aŞ tayyareleri dün 
gece yeniden l\1osko,·~ya taar. 
ruz ederek askeri ehemmiyetteki 
hedeflerde müteaddit yangınlar 
çıkarmış· ardır. 

Mosko,·a:v a yapılan son hava 
akrnlarında hasara uğrayan nske. 
ri \'er~ ac:keıi ehcnuniyetteki he-

Salondaki kırmızı Ulmba tekr:ır 
) andı. Studyoda k·rmızı lil.mbn ya
nınca çrt çıkmazmış. Ma.kinclcr o 
kadar bnssn.srrrn ki, slnck vu:ıltrsr. 
n: b:te ~mruş ! 

- Hrngi makıne ile çalışıyor • 
sunuz? 

- TobL~ makfilm ile. 
Tekrar (fragman) sesi. 
Işıklar ycndr. 
- Fragman ne demek'! 
- Efendim. beğendiğimiz sah-

llenin num~ms: ile beraber ((rng. 
mo.n) cüyoM.17.. Böyle s:ıhnelerl ica. 
bmda birleştirir, reltlfun filmleri 
vücude getir"::iz. 

- Dubliı.j wr mudur? 
- Muha.ltka.lc ltl kn.blliyet işidir. 

BC'n b;le kaç sencd.lr bu "şlc uğ • 
raştı{;t'Jlll luıldc :rap:ı.mıyorum. Bir 
çok k~ler, kendilerinin bu işte 
muvaffck olacakln.nnı z. unodip b1· 
ze ~eliyorlar. tecrllb" kin mnk ne 
l1a.sma geçt cleıi vakıt ~ı~rnp k&· 
lryo':"lnr ve <: kı g dh•orlar. Bir de. 
ha. da görUnmU\·orlar. Bu ı .. e he • 
vesleneıı ço':. Ar!l.doludnn Ferdiye 
yilzlercc mc1ıtup geliyor. 

Tekrnr kırnrzı liımbıı. yandı, tel< 
rar Arab nrtlsU<>ri türkçe konuş
iunıldu. ''C tekr r ı ı'.lar :,nndı. 
Heır I"tk :, :ındikça. bir iki "persc
nel" m çık p gitti lnl görU,•ordum. 

·-Ne olu;or? <..ye sordum. 
- Efcınllın, her seansımız Uç 

saalt r. Bir günde clalıa fnzla çs. 
lIJ}Dlt~oruz. Scnruıl:ınm zı, ak§nm 
beş buçuktnn sonra ~ np yoruz. Se
anstaki vwfesinl bıt ren nrtist 
dalla rı.~ '.l b kl,.m"yor gidiyor. ' 

De'rken ortal n i:tl tolY.ı.k dolusu 
kestnrte krb, ı gctiıl!d. Dı5!lrdn 
)Rb'm\!T ~O.'ı ·er. J'ar:ınlı't eb fi 
sardı. ı~ .. t.ıne k iıabı, kış eı;:en • 
celiği ... Aıtistl r, oruç bozu:ror d"
ğillerdi ~ a ! ... 

Bıı., "in kil senn :ı ~ üı ak ı ·len 
başlıc::ı. nrti911c !"Cleıı Nevin Al·{"· 
ya, Adalet N~z"lıe. Ferill. Ta!.ılt 

Sami, Necdclt~n kala kala salonıJ~ 
beŞ k"~i kP.lınr trk. Ferdi, Tnlı\t, 
lMnn ı:e OSMnn lpekçilerle bcnd"-.. 

Grıfan. ($!11!!.ba.ddin Eyvtl i) J,... 
!'fle b~ ba.."a hll'8karak rtüdyodl"n 
<;.tktJğnn vnk·t saat akşamın doku
:r,ıı}'du. 

l~E.5A'.l' l\IAIUIUT 

-
Tahranda 

harp meclisi 
toplandı 

Ce up a 
2 Sovqet· 

Amerika Bahriye f 

Nazırı divor ki : 
d~fler arasında Bolşayn Doro::ro. 
mılovs~<ya üzerinde Kivef garı 
da vardır ki bu gara müteaddit 
bombalar isabet etmiştir. Kiyef 
ı.:arı, Moskovadan ·.,riamsk yolu 
ile füyef'e giden ve cenunta 

0

ba.c;. 
lıca münakale hatlarından biri 
olan çifte şifendifer yolunun 
ba.R1 adı_ğı istasyondur. General Vavel bugün 

tümeni 
imha edildi 

Bitaraf Jık 
kanunu 

saçma bir 
kanundur 

Tiverskoya geçidiyle Kremlin Hindistana dönüyor 
tesi5atı da ciddi hasara uğrnmJ"· v~ı. 2u (A.A.) - orı • HaVM 128 Rus tayyaresi düşürüldü 
tır. f blld rtyor: Tahrandan gelen haberlere 

.Moskova istasyonlanna ve de. göre Hl.n1!stan b:ı~kurr.or.dıı.nı gonernl 
mır yollarına yapılan muvnff~kı. vm.·eı dUn Tahranda. Rus t,gal lruv • 
yetli taanı.ızlnr nakliyatta pek vetlerl kumrmdaı:ı gent:aı Novikof 
büyük .zorluklar çıkarmakta ve ile görU~mu,tur. Bu Jın.rp mecllslne l. 

Be.rlln 29 (A.A.) - Rı;ı: cenup cep. 
heslndc 2 Rus tamcnl imha. edildi. 
:Merkezde .Alman ta.yyaT<"::erı mUnaka. 
lAt merkezlerini bomtaladı. 

ia~ye mani olmaktad:r rfndakl 1nglllz işgal J:uvvetlerl ku -
LeningraJın mu/uıv~meti mıındanı da l;jtirak cY:crutştır. Gene. 

Bcrlln, 29 (A.A.) - ~'7 ey!Ulde 128 
Rus tayynresl dU§UrUlmU§tUr. 

Bu kanun ne kadar çabuk 
kaldırılırsa o kadar iyi 

olacakllr Artıyor mı Vavel bugUn TahronC:nn Hlnd!sta. Taranto ve 
Palermoya 

Moskovad~n bildiri1d:ğine gö. na dönecelttlr. Hamilton, (Bcrmudes) 29 (ı\. 
re, T...eningrad'm mukavemeti -----<>-----

Sovyet tebliği 
A..) - Albay Noks beyanatta bu
lunarak demietir ki: gün gcçtikc:e artmaktadır. E· 

hemmiyetleri ikinci derecede ol
makla beraber. bir c:ol• mıntaka. 
larda Sovyet birlikleri mulmbil 
taarruza bile ge<'mişlerdir. Bu 
haberi veren "lzvestia" Stezetesi
nin muhabiri ~unlan ~nlatmak. 
tadır: 

''Bir rnıntakada. Sov,·et kıta
ları, <lüşmanm büvük "mukave
met göstermesine raı{men on1arı 
mevzilerinden atmışlardır. Neh. 
rin öbür tarafına atılmaktan 
korkan dü~n cndise iGindedir. 
Ruslar 10 kasabaJ'ı geri 
Aldılar 

Sovyet kıl.alan Jeline mınta. 
kasında. tahaş.şiit ettikten ve Al
manların :mevzilerini 7..aafa dü
~ürdükten sonra 10 kasabayı: 
istirdat etmi~lerdir. Mnre!"al Ti· 
moçenko'nun kumandasındaki 
kuvvet1er Almanların sahilin ge_ 
rieinde vücuda getirdikleri üç 
müdafaa hattını ?.aptetmiş].Prdir. 
Rusların sol cenahı evvela bu 
hatların birincisini ve ikincisini 
rorlamış, bunu müteakip Sovyet 
tankları muazzam kütleler halin. 
de ilerliyerck üc:üncü hattı da 
işgal etrnşlerdir. Sovyetler bu 
hareketi yaparken Alman tank. 
lannm müdahclesine meydan 
bırakmamışlardır. 

Sovyetlerin sağ cenahı tank
lardan yardım görmeden hareke
te geçmiş fa.kat topçu kuvvetle. 
rinden mükemmel surette isti
fade etmi§tir. Sağ cenah kuvvet. 
leri, Desna.'yı geçmek isteyen 
motörlil Alman nlaylarmm bu 
teşeb'!>üslerini nkcmete uğratmış
lardır. Bu muharebe esnasında 
bir çok Alman tnnkl~n ve zırh
lı otomobilleri tahrip edilmiştir. 
Bir Amerikan gazetesine 
Göre ••. 

D. :N. B. ajansının muhabiri 
Nevyorktan bildirdiğine ~öre 
Hearst'in muhabirlerinden Kar 
Von Vfar:nnd şöyle yazmaktadır: 

"Sovyetlerin askeri mukadde. 
ratı taayyün etmiştir. Stnlinin 
ordularım ~ncnk bir mucize k~r
tarabilir ve İngiltere ile Ameri. 
kanın bu mucizeyi yaratmalarına 
imkan yoktur. Evvela, bu iki 
memleketin. Almanlar tarafın
dan tahrip edilen Sovyet endüst
rilerinin yüzde ellisini verine 
koymaları, sonra da Soryetler 
Birliğine vn.~ettikleri ,·ardımı 
pek kısa ibir znmanda, bir kaç 
11afta içinde veya hiç olmazsa bir 
kaç ay içinde yapmaları ıazım. 
dır ki, bu da mümkündür. Çün. 
kii bu müddet geçtikten sonra 
bu iki memleketin Sovyetler Bir
liğine ancak sembolik bir y~. 
dımda bulunabilirler. Her iki 
memleketin mümessil1eri şimdi 
ölmek üzere bulunan bir hasta 
nın başı ucundaki hekimler gibf 
Moskovada. bulunmaktadırlar 
Fakat ''ı:.ıırıngn'' edilecek olan blr 
mi:üar harp malzemesi kuv,·eti 
tükenen h~tayı ölmekten kurta
rnmaz. Almanlar bir &cemi Pe 
oyna.yan bir satranç şampiyonu 
gibi metotlu \'e sistcmntik b•r 
c:urctte muvnffak1yetler kazan. 
maktadırlar. Leningrnd, ağır a
ğır. fakut emin bir surette bo
ğulmaktadır ... 

Viegand, bundan sonra Alman 
larm Sovyctlerin aksine olarali 
insan malzemelerinden mümkün 
olduğu kad~r tasarruf cttik'eri
ni kavdetmektedir 
AlmanlaJ· ?.300 ~ahtul 
Verdiler 

Dün öğle üzeri neşredilmiş o. 
lan Sovyet tebliğinin ilavesidir: 

Son yedi gün 1.arfmda k·zılor 
dunun cüzütamları ı::arp mıntl· 
l;nsında düşmanla harp etmişler 
ve ona ağır znyiat verdirerek 
müstahkem rr.evzilerinden çıkar. 
mıc:1~rdır. Düşmanın 18 bö'f ~ü 
imha edi'miş ve bunlar, muha. 
rebe meydanmd1 2300 m:ıktül. 
1.13 tank. mühimmat dolu 41 
kmnvon bır<> km'"'laı dır. Dür::mn. 
nın 10 ~iper h~va~ toou bntnrya 
sı tahrip eJilmiştir 

Bir cok Alman Q.skeri esir e
dilmi§tir. Alman ganaim mera. 

27 cylUlde ıkl AJmlLil kc§lf tc:;yarc. 
si dllı;UrUlmU§tür. 

Jo,,kova. 29 (A.A.) - Geceya. 
ıısı neşredilen Sovyct tebliğinin 
bir ilfıvf's~nde §Öyle denilmektedir: 

Cuma günü geeesi ve cumartesi 
s:ıbclıı' tayyarelerimiz cephenin 
garp ve merkez kısnnlnrmda fa,a.. 
liyettc bulunarak dü§Dlan hava 
meydnnlarmı bilyiik muvnffalayet
le bomb:ırdnnn.n ctmişle"rdir. 

Fecir vııkti Sovyet av tayyare
lerinden mUrekkep bir :f"'.ı.lo birçok 
Alman hııvıı. meydanlarm.::ı. baskın 
şeklinde bir taarruzda bulunmu§
tur. Yerde 7 adet dört motörlü, 12 
adet tek motörlii Ye 15 aclet çift 
motörlü tayyareler görülmü.9ler • 
dir. Düşman tayyareleri ibombaJa.. 
rımızla ve mitralyöz ntP,şile tahrip 
edilmiştir. Bir havıı meydanında 
görülen blr h~ tamnntiylc yan 
mıştır. 

Yabancı tayyareler 
Dalgalar halinde lsviçre 

ü:zerinclen geçtiler 

nem, 29 (A.A.) - .isvof.çe !kam 
ordusu kumandnnlıE;11 bildiriyor: 

28.29 eylül gecesi saat 23.15 ten 
itlb:ıren ecnebi tayyareleri birçok 

dalgalar halinde lltin lsviçrenin 
garp kısmı Uzcrinde şimalden ce
nuba doğru, sonra s:ı.a.t 24,30 oda 
doğnı tık.si ist.iknmette pek yüksek 
ten uçmuşlardır. 

BUtiln tayyare dafi bataryaları 
faaliyete geçmiş ı:e 6iddetli bi'r n• 
tCl} açmışlardrr. 

mnda sağlam olnra.k 48 sahra 
topu, 19 siper havan topu, 64 
mitralyöz, iki radyo mür.silcsi ve 
bir GOk tüfek vardır 

Cephenin ~imali ·garbisindeki 
bir mınUı.knda 580 Alman zabit 
\'e neferi itlaf edilmiş, 6 tank 
kullanılmayacak tbir hale getiril. 
mis, 3 sahra topu ile 20 mitral. 
yöz ve 600 tüf ek zapt veya tah
rip olunmuştur. 
Eski lran şahı memleketten 
Ayrılıyor 

Eski Iran §a:lu. dün Benderab· 
bas'a hareket etmiştir. Saltanat 
hanedanından bir GOğu kendisine 
refakat etmektedir. Eski hü
kümdar evvela Hindistann ve o 
radan da cenubi Amerikaya gi~ 
deccktir. 1ki kı~yle şimdiki şa. 
hın küçük kardeşi olan veliaht 
Ali Rıza. kendisine rcfaknt et
mektedirler. 
Bohemya Z•afvekili tevkil 
Edileli •. 

111 Hz tan rı 
taralın an 

a 
Londrıı., 29 (A.A.) - B.B.C.: 

İngiliz tayyareleri cumartesi gü ~ 
nü, AJaienizdeki İtalyan üslerine 
muvaffakıyetli taa.rnızlıı.rda bulun 
muşlar Sardunya.dslti deniz ve ha.. 
va. üslerini bombardıman eylemiş • 
lerd;r. Hava muhnrebes:inde ve 
yerde birçok düşman tayyareleri 
ağır ihıısarlarn uğratılmL5tır. 
Aynı gün !ngiliz tayyareleri Si

cilya adasında :Marsalndalki han • 
garla telsiz istasyonuna hücum e
derek hnngnn, telslz istasyonunu 
\'e yerde bulunan düşman tayya.re
lerini hasa.m ul'mtmışlardır. Bor;. 
soda yerde duran dilşn.an tnyya. 
releri ni;rır ibir surette sakatlanmış 
düşman tn.~·are teknisiyenleri de 
mitralyöz ntel}ine tutulmuştur. 

Tdranto körfezinde bir mihver 
gemisi alevler içinde brrıüılmı.stır. 
Cuma gecesi Palermo limn.nma tn.
a.rruz edilmiş Ağricentod:ı:ki demir 
yolu bombardıman cdilm.İlitir. ln • 
giliz f:a.yyarelerJ. &rdia ile civarı. 
na da taarruz ctmi~er bir Alman 
tayyaresini dü§limı.Uşler bir çokl~ 
nnıdnhas:ırau~'I'nt.mışlarw4 

Almanya Japon a
yı tazyık ed· or 

(Ba~ tnrnfl 1 ncidc) 
Sovyetler Birliğine derhal harp 
ilin etmesi için Japonyayı tru-... 
Yik etmektedir 

Aym habere göre Japonya 
başvekili Prens Konoye'nin ''ta.. 
aru.z yoJiyle genişleme" siyaseti
ne olan itimadı azalmaktadır 
Prensin göıii.~leriyle ordu ve d0: 
nanma zabitlerinin görüşleri ara. 
smda sarih bir fark vardır 

Diğer cihetten Almanyan;n zn
f erd~ !henüz UY.ak bulunduğunu 
ve uzak şarktaki kuvvetli Sovyet 
orduswıa yapıiacak bir taarru
zun Çin h~bini ve cenuba doğru 
'1Pt~eme hareketinin ikinci 
plfma bırakıldığım bilen 'I'okyo 
hü1.-funetini ihtiyata sevketmek 
tedir. • 

Moskovakon er Si 
(Ba.s tnrarı ı ncido) 

cektir. Konferansın bir lınft.Q. 
kadar süreceği tahmin edilmek
tedir. 

Stalin taraf mdan ka:bul edil 
mezden evvel Birleşik Amerika 
heyeti reisi Harrimann matbua
ta beyanatta bulunmuı:ı ve Sov. 
yet Rusyny.a. yardım i~inde hiç 

D. N. B. Qjansının bi'dirdiği. vakit kaybetmeden son sür'atle 
ne ~öre. Moravya ve Bohemya gerek şim<li ve gerek bundan 
başvekili Mösyc; E'i~s hiyaneti sonra muhtaç olacağı şeylerin 
vataniye cürmiyle Alman rnn.. tenıin edileceğini bildirmiı:ıtir. 

"Bitarnflık kanunu benim her 
zaman itiraz ctUğ'.ın saçma bir 
kanundur. Bu kanun, hnl'bin baş .. 
langıcmclıı. Amerikalıların muh~ 
matın alacağı şekli tahmin edemi· 
yccekleri bir sırada kabul edilmiş. 
tir. 

Noks, bitaraflık kanununun her 
§eye engel olduğunu ve müşkülilt 
ihdas ettiğini söylemiş ve bu ka • 
nun ne kadar çabuk kaldrrıfacak 

olursa o kadar iyi olncağmr Havc 
etmiştir. 

Fin tebliği 
(Ba. tarafı 1 ncide) 

rozavodskun cenubunda dahi iler-. 
lemektedirler. 

Lndoga ve Onega gölleri ist.ikn. 
metinde yapılan taarnı:run birlayc
tindenbeıi şimdiye kadar dokuz • 
dan fazla Sovyct fırkası imha e -
dilmistir. Bunlardan yedisi Pero.. 
z::ı.vodska. karşı olan ileri hareket 
esnasında, ikisi de Olonetz. Svir 
'\'e Murmansk demiryolu üzerine 
yo.pılan ileri hareketlerde imha e
dilıni~lerdir. 

Büyük bir krsmı Sibirynlı lhta -
nttan mürekkep bulwınn Rus tak. 
vlyc kuvvetleri Petrozavodska. La .. 
doganın şimalinde inşa. cdilmi6 o • 
lnn yeni dem.iryolu ile getirilmis-
tir. 

Daha şimnlde Buz denızinde ln.. 
giliz filosu çok fnnl bulun.makta ve 
NorveÇ ile Petsam.o a:rnsm.dald At. 
nınn bahri mlinakal!l.tma. hücum 
etmektedir. 
Alınanlarm Murmanska kartµ 

tna.rnızarr inkişaf etmektedir. 

Harp 13 ncü 
haftasına girdi 

(Ba.5 tarafı 1 ncide) 
Loııdnı, 29 (ı\.A.) - Sovyet Rwı. 

yadaki harp vaziyeti haklundakl mu. 
talealar §U !'lcrkezdetUr: 
Almanynnın Sovyet Rusyaya kal"§t 

açını§ olduğu "yıldırım., harbinin dQn 
on UçUncU 'h.ıftasma girllmlşUr. Zn.. 
man ilerlemektcdl.r. 

:Muazzam Rus ordusu toplu bir hal. 
de mukavemete devam etrncktedl.r • 

Bn.zı mmtakalarda ıerl çekllmeğe 
beraber dU§mano. pek ağır zayiat ver. 
dlrmiş ve yeni ve kuvvetli hatlar tt',. 
81~ eylcmlşUr. 

Lcnlngra1m ser!en znptını elzem 
addeden Almanıann ııchre doğru Uer. 
lediklcrl hakkındaki fıldlalnn doğru 

d ğ!ldlr. 
Almnnlar bu §ehrc dcğru değn iler .. 

lcmek gerll •. n~ktedlr!er. 
İlmen g61U cenubuıı~:a yapılan mu.. 

vuffak!yeUl Rus harck.ctlerl Lenin.. 
grada karşı olan Alman Uı.zylklnl ha,. 
tlfletmektcdlr. Alman;aı- J...cningradm 
son dc~cede muknv"mct etmekte ot.. 
du~'Ullu tasdik cylemektedlrlcr. 

Merkez cepbeslndo: H.U$ kıtlllarmm 

11<.'.ri hareketleri devam etmektcdJr. kamlan tarafından tevkif edil- Moslrova, 29 ( A.A.) - Jr.~iliz 
miştir. ve Amerikan heyetleri azası •Almanlar b·ıgUn :Mo,.•:ovadıın bir ay 

Pragdan. Alınan resmi ajan. Kremlin samyındn Stalini ziyaret evvelkinden <!aha :Co..z~ ı;zak bulun.. 
sına bildirildiğine göre, dünkii ettikten sonra kendileri için ka· mnktndırlar. 
~ar günü Bohem va ve Morııv- bul resimlerinde hazır bulunmu"- Yelnia havalisln1e Rue~nr üç Alman 
va himaye idaresinin altı mmt!l.. }Qrdır. mUdafan mevld!nl zaptedcrek uı: köyQ 
kasında istisnai ahval iııln edil . Beaverb!'OOJC ile 1ngiliz heyeti. geri aımı~lnrdır. 
mistir. • ı nın askerı azası, Jn."ilterenin Ukraynad:ı. Alm!lnlar yeniden ilerle .. 

Beavcrbrook ve Hnrriman'la Mosko?a büyiik elc;isi Cripps ve diklerine dıı."r hiçbir haber yoktur. 
İngiliz ve Amerika heyetlerine general Macfarlane ile uzun Odcsa eıo.:ı koya. gibi mukavemet et 
mensup diğer ~. dün alq~:ım mUddet görü.ı:mıüslerdir mcktcdlr. 
Moskovaya vasıl olmuşlardır. Amerikan heyeti refsi HaITi-
Pnri~tc Suikastler mann, gazetecilere beyanatta b-u. 

Paris matbuatı, 22 - 23 eylül lunnrak konferansın derhal mU
'!ecesı, bir mühimmat deposun. znkerelere b;:,şlanmasmın ve mü. 
dan kUlliyetli miktarda infilak zakerelerin mevzuu bahs mesele 
mad::iesinin l:omünist olduğu lerin ehemmiyetine ve lnı.nlarİ 
muhakkak müc:aJlalı haydutlar sür'atle halletmek zaruretine bi
tarafından çalındığını yarnınk· naen bir hafta içinde sona erme. 
tadır. Bu sirkatten sonr~ ve bu sinin ümit edilmekte Qlduğunu 
htrsızh~ın yanıldığı mahalle ye_. söy1emiştir. 
km m \'kide 24 • 25 eylül gecesi Harrimann, ilil.ve etmistir: 
\'e 25 eylül giinü askeri nakliye Ç.ahşmaınız slir"atli olacaktır 
trenlerine ve Fransız trenlerine ı Çünkü zaman. pek büyük bi; 
karşı mev~ddı infi1akiye kulla. kıymeti haizdir 
nılnrak suikastlar yapılmıştır. Daha ı:jimdiden Rusvava Ame-

unanlstanın 
s ova elçisi 
esine gidiyor 

Antmrn, 28 (A.A.) - Yun~. 

tanm Mo.skovn. orta elçiliğine ta)in 
edilen Pipinclis ile orta elçilik me
murları bugün s:ın.t 15,30 trenile 
Erzuruma gitmişlerdir. Yunan er. 
ç:llik erkfı.ru Erzurıımcfan otomobil
lerle Sarıknmışa. oradan da tren
le Ru!lynya geçccc!derdir. 

H ... ~c:atan f"al~~O komiinis~ işl'!a! riknn !>etrolü gel:niı:.-tir. n neticesinde-bu şehirde hiç !bir 
m!l! ~ı:atı t .. r .. mdan. mukabel~ı l!nnmann, Almanlo.rm Mo kc. hasar vuku.ı f!Clmemiş olmasına 
b.ilm_ısı! olmak u7.ere kurşuna dı. 1 va uzcrine :rnpma~ tr<-"'bb""o:rrı h m ltPhıyyir o!duğunu da söy-
zılmıştır. buJurunuş oldukları hava akınla. ı lcmiştir. 



~Gveık Milli Roman s. 
Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 

'tııv 
iı~ .arkadil.Şsız 
~ n~ Allabtan 
hır . Riiııtü baba 

ın aıı E'li uza. 

ı~ın 
• OnUzun SÖyJemc

llot ve un. için dost 
le ha .~1§!erdir. O 

Yalıntızin insa_ 

henUz tenhaydı, !.Jultanahmede 
geldiğim zaman büyiık bir heye_ 
can içerisinde olduğum belki yü
zilinden bile belli oluyordu, Bu
raya pek çok defalar gelip gitti. 
ğim icin bir tanıdığa te-;adfü 
etmekten çekiniyordum. Evin 
bulunduğu sokağ,1 süra'tle ı:ı~p
tım Mahalle bakkalının önün
den' geGerken görlilUp, tnnılaca_ 
ğım diye bir hayli koı l\tum 
Canip beyin evine g !dikçe beni 
bir kaç defa görmüı:ıler ve tnnı 
mışlardı. Gözlerim evin J)('nce~·e7 
lerindeydi. Birden S<'rsc>m1er f!'ıbı 
oldum Bütün camlar kaoal1vd1 
Perdeler çık~rrlmıst1 ve ev ro:rr
bn tu .. 
Soka~ın nihayetinde boş bir 

arsa vardı. tlc. beş çocuk oyun 
ovnayorlardr. Yan'anna ynkl?~
tım. Cocuklardan bir tanesınr. 
sec;Jendim ! 

- Ol?lum bana baksana bır.:ı.z 
Hepsi bırden ovunlarmı bır.•

karak \'anıma j!t"ldiler. 
- Bu mahailede bir doktor 

Cemal bey vardı dl' im. :-01aksa_ 
dım çocuklnrr birden süphcve 
düşiirmemekti. Şöyle bir an dü-
8iındüler, 

- Efendi amca burada böy'e 
[-jr;c:ıj vok dive CC\ -P verdiler. 

l~lerindcn bir tanesi daha zeki 
çıktı. 

- Bu Cemal bey Canip bey 
olmasın efendi amca çocuklar 
hep bir den gülerek itiraz etti. 
ler. 

- Can'p bey doktor değil ki 
be .. 

- Belki de bir yıınlışlrk var. 
dır. Bu Co.nip bey nerede oturu
\'or? 
- Biri-:i Canip beyin evini gös. 
terere.k 

- Şu evde oturuyordu ama 
ı;imdi burada yoklar Taşındılar. 
Çocuk'nrdan bir tane i: 

- Evini bastılar. lçeridc hır
sız ynkalamrşlar. Birini vurdu. 
!ar bile .. 

<ne, nmı \'Ur) 

Belediyesi ıliinları 

HAuza-~,.e. 

istanbDI Deniz Komatanblmdaa 
ı Deniz Gedlk.ll orta okuıu için ber fkl mllsa~ka ımtl~'ll1A gırcn c. 
kurların kabul listeleri gelmlftir. Al&kad r okur:arm aceıc J.at•nbul Donlz 
komutanlığına mUrncanUnrı. l8i68) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

harici askerı kıtaatı ııanıarı ___ __.. 

~ğıda yazııı rn<'va•Jom pazarlık la eksiltmeleri 3ıl0/!141 cumıı 8linıJ 
ıaal 1.J e l3ola)'lrda askeri satın almcı komisyonunda )apı:acaklır 1"-ia' 
tiplerin b..JJi \' kıtte komisyona gelmclerl. 
Cln~ı \'\liktarı Tutarı 

Kilo lira 
Sadıı yagı. 6000 10,800 
Saman. 400,000 22,000 
Kuru oL 400,000 !?'l,521) 

~ ... 

rcminat.ı 

llrn 
sıo 

1650 
:.:139 

(1137-8600) 

Behtr nıctre hın 133 kuruıı tahmin dilen 250.000 mct•e mahruti ça.. 
dır bezi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. lhaıesi l.10.9'1 çar~mba günllf 
saat 11,30 da Ankarada M.M.V. satınalma komlsyonuni211 Y•v:ıacaktrr. Kau'ı 
teminatı 34.100 liradır. Evs:ıf ve şartnamesi 1663 kunı~a kı.mlsyondan a&ı. 
n:'" TBl!pleı in belli vaıttc kkomisyonıı gelmeleri. (l 13P.~64.7) 

• • • 
Keşif bedeli 15.208 lira 59 kuruş olan Ankara civarında bir ln§llat ı..'ı 

Ko.palı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhalesl H.10.Ml eah gr.nu saat 16 da 
Anl·arada M.M. V. Hava satmalma komlııyonunda yapuaca!<t.Jr. llk teminatı( 
1140 lira 63 kuruştur. K\!§1! evrakı 77 kuruca komisyonaan :ılınır. Tallpıerin 
kanuni \•csikalarllc tekli! mektuplarını ihale ~aatın~n blr t evvel ko. 
mısyonıı vermeleri. U103.S438) 

• +"' 
Kcşıf bedeli 37,721 lira SO kuruş olan Etlmesuttn yapll&c&k 701 ın~tı 

' kııpnlı ~rfla eksiltmeye konmU§tur. lbale8l 13.10.9'1 pazatteet gilnU aaııt , 
16 da Ankarada M.M.V. Hava satmalma komisyonunda yapılruıaıttır. Uk tl'
ml11alı 2829 Ura ırı kunı tur. Keşlf evrakı 198 kuruşa komU.yondAD alınır. 
Tallplerln kanuni vesikalnrllc teklif mektuplaruıı ihale sa.alin~en blr .saat 
C'\'Vf>l komisyona vermeleri. (1167-SH2) 

*** 
A§ağıda yazılı mevaddın kapalı zarnıı. ekailtmelerl H.l0.941 aa.lı g1lılU 

lııuı.lannda yazılı s:ı.e.tıcrde DlkUldc askeri 3atınalına kom•syonunda yapıl1. 
caktır. T llplerln kanuni veıtlkalarlle teklif mektnplarmı ihale .aatlDden biT 
Gnııt evvel komisyona vermeleri. (1113.81502) 

Cinsi M'lktan Tutan J'emlnatt 

Sıl\'ır eti. 
Samıın 

Odun 

kno lira •lra 
180.000 72.000 MOO 
440.000 
850.000 

• f. 

22.000 
17.000 

1660 

~276 

!bale 
aatJ 

10 
11 
1% 

Dbküm halinde clmak Qzere 600 ton dOğeıı Mman.ı alt'l&eaktır. Kapalı 
zarfla eksl!tmest 9-10-9U pef§enbe çilnU ıııaat 11,30 Esklf":il:cdo askert 
satın alma komtııyor.ı:nda yapıla.caktır, llk teminatı 1012 Ura DO kunıotur 
T ıp· e. uı kanuni 1·U:kalarlle tekllt mektuplarını ıhale saatinden bir aaaı 
evveı komisyona vermtlE'ri. (10815 - 8818) ..... 

Beher çiftine tahmin edilen tıyatı 13 lira olan 8 Ut GOOO çift ctzme pazar 
.ıkla ~ksillmcye konmuotur. İhalesi 1.10.941 çarpmba ı-QnU M.&t 11 de Asl
karada M.M v. ııntınnlma komisyonunda yapılacaktır. Katt teıntnalı ıı,MO 
liradır. Şartnamesi 450 h-Urtl§a koml.eyondan alınrr. Ta!lplerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri. (1183.8596) 

•• • 

Devlet Oemiryo\ları \'e Limanları İşletme 
Umum idares; ilanları 

İzmlrde motörlU vagon dt'}>Osunde motbr ttlmlr ij erin•le çalıctınlmak 
ı ,..,e !.yak.at gösterenleri lit.ajdan sonrıı motörlU tr n maklnis~··~l.DP terfl ett -

l'ilmek llzerc blrlncl sınıf tes\·lyccl v usta alınacaktır Mllracıı.nt ed eekle 
rin askerl hizmetlerini ita eunış olmalıın ıa.zımdır S nnt c;.k.ıu mezuntnn 
tercıh ed!lecektir. latcklllerin l5.J0.91l tarlhıne k!ldar birer fsl!tla Vl' çatı:
tıklan yerlert ve işleri gösteren blr hal tercümesi Uc b zzrı.t tahriren Aııka· 
ra<lıı Devlet Dcnılryollnrı Umum MUdUrlUğU Z!ıt l~Jerl Mtic!11'-llı C.ne mUrn. 
cnat ve adreslerine yazı llo bildirilecek günde imtihan için ! h • vücut et· 
mele.ri IU:ıumu 1111.n olunur (64<19) ı 050) 

40 •• 

Muhammen bedeli t8000J Ura olan 50 metre munbbaı 2 nı/m \•e 100 
ructre murabbaı 8 m/m kalınlığında \Qstik levha (llU0.1041) pazart,..si 
glınU saat 04) on dörtte Haydarpnşada Gar btn sı dnhlllrr."xt komlsycn 
tarafmdlan açık eksiltme usuliıe satın alınııcıı.ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1225) llrnlık muvakkat teıuil'ııt ve kanunun 
ıı.vln etUği vesalkle blrllkt • ksBtmc gUnU san Un kadar ktJmısyona m!l. 
racaatları ldzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
( ~4'9) 

Kayseri Valll e 
Kayseri memleket hastanesınuı thuyncı oıaı ıot.ı kr. en. e.::::a ve malzc. 

nei Ubbıye açık ekaUtmey konulmuş v1.> yapılıı.caı,. tenzllCl.t tıP•J~i lflyık gb
-lılı.Uğil takdircle 8.10.941 çarşamba gOnU encUmcnı daluıtca 1ha.ıcı!lnln icrası 
tnkarrtlr ctml§Ur. Muhammen bedel 2077 lira olup muvaKkat teminat 157 tL 
ıncıır, 'l'allplerln şeraJU anlamak ve llstcyt görmelt Uzcre lstıınbul ve Ankara 
s.hbat mUdUrlUklerine ve ihale günU encUmcnl dalmlve mUuıraaUan illn o. 
ıunur. C8~2f) • • 

Z1rhl r ve ehemmiyeti 
(lla~ tamfı 8 üncüde) 

terle temas mecburiyetinde kaldı 
\'e gemileri fena halde hırpalıındı. 

O devirde böyle bir deniz muha
rebesinin nasıl yapıldığını gözönli. 
ne getirmek lfı.zmıdrr. Y clken ge
mileri müessir b.l:r ateşte bulım -
mak i~n dilsmann bir pi!'Jtov men.. 
1tlllne kadar sokulmak mecburiye
ttnd-:ı kalryorlrırdı. Mu'hnrebe bu 
ylizden mllnferid hallere girdi_ 
Ruyter, eskMicn İngiliz C5llretin -
de bulunan ada.mlarnu gemilerine 
t.a.tsim etmişti; maksat, es:ırette 
bulUMnlarm anlattıklarını dinli • 
yen diğer muha.riplel'in çarpışma 
kabiliyetini yilkscltınekti lng'liz 
v!samlrali Ber.keleyin sancak ge • 
misi blrkn.ç Holanda gemisi taro. -
tından kuşRtılarak rampala.ndr, .A. 
miral, etrafında herkes dliştUkten 
sonra güvertede tc.k ~a çnr • 
pışmağa devam etti. Bir pi~tov 
İrurşunu ile o da yere serildi. 

ve matıall rdekl nıfücrt satınalıruı. ko.. 
A§ağtdakl mcvac~ın pazarlıkla ekalıtmeleri hizalannd:ı yuılr gUn, saat 

4 
buıunmallU'r. -<ıı4 s..._tl672 mlsyonlarınd:ı y pılacaktJr, Taliplerin belli vakiUerde alt o!duğu koml8y0Dl a~ ... - ıın. t ) 

Biraz ötede l:lolanda gcıniler..n• 
den bili İngiliz amiralı Hannanın 
bulunduğu sancak gemisine yana 
tr. Rampa için kancalar atıldı zift 
yağ. odun, ve yangın maddeİer.le 
yağmura tutulan Holanda gemi:il 
Yanmağa başlııdı; İngiliz gemisine 
mensup birinci subay Holanda ge. 
misine allıyaro.k kancnln.rı cıkardı 
ve iplerin ucunda salla.namk ken
di gemisine döndü. İşte ikinci bir 
Hola.nda gemffıi daha. yaklaştı. ln
gUizin yelkenleri tutuşunca gemi
den olli bahriyeli kendilerini deni. 
ze attllar. Amiral, yalın.kılıç gemi
sinde husule gelen paniği !karşıla -
mağa ve adnmlarma ynngını sön • 
dilrt.rneğe uğrııştr. Yanan yelken 
ve iple'l'den kurtulan bir direk 
parçaar gUverteye dll!ıerek am1ra • 
im al n.ğmı hurdahaş etti. Üçüncü 
bir Holnndalı yaklaştıysa da isi 
bir ateş altına alınarak lıxıhıı olun. 
du. Holandnlı amiral Evertıscn, ln
giUzc teslim olnıasmı söyledi. ln • 
ı;iliz yine bir bord at.eşi ile cevaı 
verdi ve nmiral Evertsen bu ate . 
sin altmda ölerek İngiliz.in bfrıı:; 
nefes n'lma..'Ullt temin etti. 

Cinsi Mlktarı Tutan Teminatı .uıale ı sacı Ye mnhnllt 

S:ıma.n 

Buğday ıurmaın 

Zeytinyağı 

Kunı ot 
Sndl'yağ'ı 

!(uru ol 
ı uru ot 
Kuru ot 
Kuru ot. 

kilo lira lira 
873.000 

S.600.000 
5.000 4000 800 

400.000 l300 
10.000 17.000 2550 

1.620.000 &U\00 '860 
1.476.000 51.&60 3307.50 

1.200.000 42.0000 8150 
1.140.000 39.900 %992.MI 

ı.ıo.9il u 
1 .... J5 
2 .... l& 
7 •• 16 

2 " .. 15 
1 .. • 9) 
ı • ,. 9.SO) 
1 .... 10,30) 

Kara 
Kanı 

Yalova 
HOtJ~re 

Bol yır 

ı • .. Jl) Kaıak6se 

lnhiaarlar·U. Müdürlüğünden: 

lki düşman filosunu gecenin ka
ranlığı ayırdı. Muharebe, ild taraf 
netice nlamndan iki gün silrdü. 
Monk'un zayıf dilşen donamruwna, 
muharebenin üçüncU gilnil, )'imıi 
tane takviye gemisi gönderildi ve 
Monk dördüncU gUnU tdtrar mu -
harebcye tutuştu. Faka.t Ruyter 
muharebe meydanının efendisi ola 
rak kaldı, Ruyter, hatlar arasında 
karmakanşrk geçen şiddeUi muha
rebelerden sonra ikindi üzeri tis . 
tun bir vaziyete gelerek "dUşms.n 
üzerine yarma" hareket.ini emret
ti. Holanda.hlarm bu da.r'besi 1n -
gillzlerin bel.kemiğini kirdı. Gemi
ler bordalanmı.5, kanlı bir muhare. 
beye tutuşmuşlardı. Bat.an, ya.nan 
havaya uoruı gemiler 83.yısızdr. 
Monk, kaçmaktan ibaşka bir ~e 
görmedi ve akşama doğru basan 
sis saycs'nde daha. faz ağır ze
Yiat vermeden muha.l'ebc sa.hasmı 
terketti. Monk yimli gemi, Ru:rter 
ise dört gemi kaybetmişti. RU3-ler 
hayatında iştirfık ettiği 43 ~
ma ve Hola.nda filosunu idare etti
ği 43 deniz harbinde bu dört gim. 
IUk muharebe kadar lbüylik bir sa
fer ve muvaffakıyet kammnıı • 
ınıştr. 

Cinsi lluhammer. B. Muvakkat T. 
Ura l(r& Ura laf. gün O 

Mfütan 
Ekıilllme 

nu eekli 

pazarlık 

pazar1ık 

A. Ek, 
A. Ek. 
Pazarlık 

• .. 
• 

.. 

ihdnol kısmı 

(Ue.amı ) 
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rakip erini gol yemeden yendi taraf ındarı. 
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Fener Stadında 
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G. Saray Vefayı güçlükle1-oyendi 
Fe_nec Bevoğlusporu 

6 -1 nıağluo etıi 
ŞEREF STADINDA 

Bcşlkta...,: .Mehmet Ali • Yani, 
Feyzi • Ahmet, Memduh, Ca.,it • 
Kemal, Hii eyin, jbmhim, Şükrü, 
F.şref, 

Siileymaniyc: S.-fer - R ahi, Bür. 
hnn .. Fikret, Melınıct, Cezmi .. 
Fothi, Danl5, İbrahim, Abduı.;, ru.. 
fat 
Beşiktaş takmunda Hakkı, Li. 1 

man Gençlik Kulilbü kurulduğu ve 
kendisi de Dcnizyolla.rnıda. çalıştı
ğı için son ~ıkan knrardan sonra 
takonmda yer alamamL7tır. 
Beşikta.şm nisbeten zayıf ka.d -

rosu karırsmda Süleymaniyenin 
birşeyler yapacağı umuluyordu. 

Fakat Beşiktaş buna mcydıı.n ı 
·crmiyen bir oyunla. rnkıöini &-O 
gibi açık bir farkla mağliip etti. 

1';TANBULSPOR - BgYKOZ 2-0 

Beşi.kta.k _ Sü'cymaniye ma
çından sonra, sıra bu sahanın 
en mühim müsabakasına gelmfc. 
ti. Bir hafta evvel h~cmin gari~ 
bir karariyle berabere bıra.kıln.n 
lstanbulsporluların Bcykozun 
karşısında alacağı netice merak 
ediliyordu. Takunlar sahaya ç·. 
kınca Beykozda Bah-1.ldırın son 
karar dolayısiyle takımda yer al
dığı görüldu. Hakem Ahmet 
Ademin idaresinde karşıla.5an ta_ 
krmlar sahada şu 5Ckilde dizil. 
mi.şlerdi: 

lstanbuZs-,m: Fi'k"rct • Hrıyri, 
Faruk - Rilştü, Cel61. Enver • 

Kadir, Ta1°'ık, Mükerrem, SeıJfi, 
Yaııu::: 

Beykoz: Rahadtr • Sadettin. 
Kamıuran. Cahit, Kemal, McJ·. 
met • 8aba1ı'altin, Rcfii, Şahap 
Aytekin. Kô::ım. ' 

Oyuna Beykoz takımı rüzgarı 
arkaya alarak :hızlı bir şekilde 
b<ı.şlndı. Fakat !stanbulsporlu. 
lar, Bcykozlulnra. gol yaptırmak 
fırsatını vermiyordu. Birinci 
devrede her iki takım müsavi ve 
mutevazin bir oyun çıkardılar. 
Yapılan hücumlar zaman zaman 
tehlikeli oldu. !Birinci devrede ta. 
rafların g~yretleri hiç bir netice 
vermedi ve devre bütün gayretle. 
re rağmen sayısız nihayete erdi. 

iKİNCi DEVRE: 
Bu devreye her iJ,i takım da 

canlı bir sekilde baş!.a.dılar \'e 
muhakkak neticeyi lehlerine çe
virm.ek istiyorlardı. Beykoz da. 
ha z1yade sola.çık 1\'.fı.zım vasıt· • 
siyle Jstanbulspor kalesi için 
tehlikeli oluyor, fakat üç orta_ 
nın beceriksizliği vüzünden rol 
vapmak imkanlarını bulamaror. 
l~rdr. Buna mukabil 1sta.nbuls. 
norlular rakiplerine nazaran de. 
ha tehlikeli hücumlar yaparak 
müşkül anlar yaratıyorlardı. 
Dakikalar ilerledikçe her iki ta_ 
rafın, tc,raftarları birer gol bek
livorlnrdı. Nihayet 8 md daki
kada Yavuz crılcrdcn aldığı to-

pu sürerek Beykoz kalesinin a_ 
vut çizgisine kadar ~etirip " ":;el 
bir orta yaptı. Bu ortaya Tank 
beklerin arasından sırrılar~ ta
kımının ilk sav.ısını Beykoz ağ. 
)arma 'taktı. 

Bu gol Beykoz takımını can. 
l~dıraca.ğı yerde bilakis durgun. 
luga sevkctti. 

lstanbulsporlula.r tamamen 
Beykoz nısıf salıasına yerleşerek 
oyunlarını rakiplerine kabul et
tirdiler. Beykozlular da zaten 
müdafaaya çekihni!Ş bir vaziyet
te oynayorlardı. Oyun vine bir 
müddet bu şekilde devam etti 

31 inci dakikada Yavuz rcri. 
terden söküp getirdiği topu yine 
ort~layarak tam Beykoz kalesi_ 
nin önlerine düşürdü. Kadir de 
yıldırım gibi yetişerek Istanbul. 
sporun ikinci savısım Beykoz 
ağlarına takıverdi. 

Bu golde Bevkoz kaiecisi Ba
hadıı ın muhakkak ki büyük ha. 
tası vardı. E<{er topa zamanında 
çıkmış olsavdı he!' h~lde bu go_ 
le mani olabilirdi. Fakat zaman
sız çıkış yapması ona. bir gole 
mal oldu. 

~~~~ , .. ~•?w __ () 
• ~~~. ; i'f) J 
İkinci golden sonra Beykozlu

lar hiç olmazsa şeref sayısı yap. 
mak için canlandılar ve hemen 
muk~il hücuma geçtiler. Zaman 
zaman !c:tanbulsflor kalesine teh 
likeli akınlar yapıyorlardı. Bi; 
aralık Bcvkoz kalecisi Bahadır 
~atlı;~arak sahadan cıktı ye. 
rınc Kamu~n geçti ise de cok 
uzun sürmedi ve Bahad•r tekrnr 
yerine geçti. 43 üncü dakikada 
Kfi.zını yıldirJm ~ibi !stanbulsnor 
ka1csine inerken 1!'-tanbulı:.por 
bekleri Ki'ı.zıını hatalı bir şeki1dP 
ve Qelme takarak kaleye ı?irme. 
sine m~ni oldular. fakat Şahan 
verilen penaltıyı ber~l bir vu. 
rusla kalecinin ellerine atarak 
muhakkak bir vo1ü kacırmıs ol 
du. Biraz sonra da maç 2-Ö 
tstanbulsponın galebesiyle bitti 

KASntP,\Şı\. TAKStU GE~ÇJ .. İI{ 

3-0 

K:ısımııa.5a: Ali • Xlhnt, Rulnuı. 
!\"atık, J .. fıtrı. Sahri - Sait, li:imil 
~erer. Ali, Hilsamettin. 

Tako;lnı Gençlik: Agop • Ba-;ri, 
Cudi • Feıicl, ihsan, Orhnn _ Şev 
ket. Fethi. Xecdct, Uıtfl, Onnik. 
Oyund:ı üsliln ve hakim xaziyete 
gcÇen Kasmıpaşahlıır güçlük çek 
mcden ve rahat bir oyunla rakip -
!erini 3-0 yendiler. 

FENER STADINDA 

Galatasaray. Vefa: 1.0 

Galatasaray: 
~alim • J\fusa, 
Gazanfer, \rif, 
Mehmet Ali. 

O maıı • Fanıl< 

En, ·er, İsmail • 
J\lusbf.ı , E-;fıtlc, 

\ 'ela: l\luvahhid - Vahit, Hakkı 

Süleyma n, Lfıtfi, Şükrü • Ferdi, 
Fikret, H:ıkkı, Hüseyin, Mustafa. 

Vefalılar rii7..gar altmda ve çok 
canlı bir şekilde oyuna başladılar. 
Daha ilk dakikalarda yeşilbeyazlr .. 
lar oyunun merkezi sikletini basım 
yan sahasına intikal ettirerek, 
kar§ı takıma ciddi tehlikeler atlat 
mağa koyuldular. 

Dakika 4: 
Hakkı dehşetli bir sol ilo Osma. 

nı denedi. Fakat o dn aynı güzel• 
likle, §ık bir blokaj yapr..rak lopu 
köŞeden yuml'Ukladr, Hemen aka • 
binde muvahhit de Gazanferin ye. 
rinde bir vuruşunu uçarak kurtar
dı. 

Onuncu dakikadan sonra; oy~ 
da bir muvazene tecessüs eder g: .. 
bi oldu. Lakin bu ara.da, yine yeşil 
beyazlılar akmla.rmd:ı biraz fazla 
hareketli olarak, Galatasaray yarı 
sahasmıı. yerleştiler. La.kin fırsat. 
la.rdan bir tilrlti istifade edeme -
dikleıi .çin sayı çıkaramadılar, Top 
~imdi iki kaleyi de aym fasrlnlarla 
ziyaret ediyor. Bir sanlı:ırmızı ~· 
kmmda. 

Dakika 21: 
Hnkkı kaleye giren topu büyük 

bir muvaffakıyetle çıkararak gole 
mıin.i oldu • 

Gala tasa.raylıları yinni beşinci 
dakikadan sonra bir kez açılır gib1 
g-örüyonız. Sağdan gelen bir orta
yr, Mustafa. ile Eşfak payliı..,.cwna. 
dıklım için gol yapamadılar. 

Birdenbire hasonlarmm kalesin
de türeyen Vefalılar, Mu.stafanm 
ô.ni bir şütü ile güzel bir gole ka· 
vuşacaklarr bir anda, Osman lbil • 
yük bir şans ile elinden ka.çırdığr 
topu güçlükle ve tekrar yakaladı. 
Devrenin sonlarına doğru yeşilbe. 
yazl'ln.rm tazyilu çok arttı. J<'a.kat 
anlaşıı.mıyan forvetler bir türlü 
s:ıyr çrkaramndılar ve devre (0--0) 
berabere bitti. 

İkiı~ci devreye Galata.saray b.'l{• 
lndı, L3.k.in ycşilbeyazhlar bu hı'şi 
hemen keserek oyunun ağırlığını 
rnrşı tnkıma yüklediler. 

Birçok şütler ve enfes pozisyon. 
'r; sankırmızı mildafiterin müda. 
halcsile neti~slz kalıyor. 

On dakika kadar devam eden 
l:iiklmiyetten sonra GalatasarayJ·
lnr; Vefa kalesini bir iki frikik ve 
kornerle tehdit ettiler. Muvahlıl .. 
c!Jn yerinde çıkışları ile; çok güç 
elan tehlikeler de bu !iekilde sa • 
\-Uştunılrnua oldu. 
Akınlar artık karşılıklı ve oyun 

"TlÜ tev:ızin, 
Ovuncular canlı; maç fazla. he
:canlı ... 
Dakıka 19 : 
Sık sık Vefa kalesini ziyaret e• 

::len Qalatnsa.ra.ylılar Bülendin ya .. 
rım volcsilc köşeden bir gol kaUtn. 
CJılRr. (1--0), 

N'ot: (Bu golde Muvahhit hata
lıydı). 

Gnlfüiyete knvuııan sa.l'Ikırmızr. 
lılar gcv§ediler. Buna mukabil Ve. 

!alılar çok açıldı. Ve o;"Unun sonu. 
na k a.dsl.r ha.snnlannm kales'.nden 
ıı.yrılmadıla.r. La.kin forvetlerin 
dehşetli beceriksizliği ve Şükrü -
nün yerini teııketmesi ha.sebile 
bir türlü gol çıkaramadılar. 

Ve maç Vefa.n.ın çok kuvvetli 
hikimlyeU 8.ıtmda cereyan etme -
si.ne mukabil 1-0 mağlübiyetlcri. 
le netkelcndi. 

Not: (Maçı hakem Şazi Tezcan 
fuzuli bir gol karan müstesna, gü.. 
zel id!lre etti). 

Sulhi GARAN 

F.B. • BEYOGLll~POR: G.1 
ı·enerbahçe: _:lfnrat - Faruk, Mu. 

rat - Ali R17.a, Esat, E ni& - K. FJk 
ret, Naim, Mı>Jlh, Turban, Ocmil. 

l~ l·oğluspor: 

- Koço - Cambar, '1'aanldl8 - Na. 
tan, Sıı7fn , Hl.7.ottıpulo<ı, Aleko, Va.sil, 
Stclyo, Taki, Kerim. 

KadıköyUndc, Jlk nıaçıarmın ikinci 
baltası mUsatııkalarır.a devam edildi. 
İlk oyun Fcnerbahçe Ue Beyoğluspor 
arasındaydı. Hakem, tz:nirll Esadm 
idaresln~ ve Fenerlll:ır rüzglr ilstUn. 
de olmak üzere, saat U:iyi on geçe o .. 
yuna ba§lanclı. Santn i'e beraber fa. 
aliyete geçe,-ı Beyc,ğlu::ı>orular, dnha 
ilk anda mUhlm bir frr~et yakaladılar 
sa da iatilad~ edemedi'.er Muk:ıbil a
kında d~ K. .t.<~ikret, tcıp..ı ayaklarına 

dolaştırarak gole ımrni o:du. 

Birinci d'!vre .ıavar;-ı. dt• yardım.ile 
Fenerliler; hasımlarmın kalesine n. _ 
darnakıllI ycrl,,~crek, c.1<!dJ blr btıkl • 
miyet kurd•ııar. Ve bu arada daha ı_ 

kinci dakikada l'urh~.n. hemen biraz 
sonra da MelL'ı vasıtasııc derhal iki 
sayı kazandılar. 

Devre ortalarına doğru San l!cl -
vetrlilerin tazyiki çok arttı. Ara sıra 
bu tehlikeli t1aklkalıı.rı savuşturan 

Beyoğlusporlular, mün!erld bir iki 
inişle raklpte;oinl tehılıt ettilerse de 
neUoc alamadılar. 

Sarı lAclvertlller ekııik bir kadro ı. 

le oynnmala-ma rağr.ıı>..n t'asnnlannın 
bccerikslzlltl yüzUndf'n birçok sayı 

fırsatları kazanmakta geclkmediklE'. 
ri anlarclnn birinde: ve 3li uncu de_ 
klkada tekrıır M~lih vasıtaailc üçUn
cU gollerini ~ kolayra y:ıptılar. Dev
renin sonları yaklaşırker.. Beyoğlu _ 
sporlular blr:ı.z açılarak lıUcuma geç. 
tllcr"e de , aralıklardan lııtilade et • 
mcslni bilen Fenerll1er ortadaki korl. 
doru rahatça geçerek sen dakikada, 
dördUncU gollerini de yaparak de\Te 1 
yi nihnyetlendirdiler 

İkinci devre çok durgun başladı ve 1 
öylece devam ettı. K. Fikretln şUt at .. 
mak merakmdan vo Afellhln çok fena 
oyunundan «arr llc'vertlller gol ad{'. 
dini faztalaştıramndıltlt'. 

Çok sıkı§nlalarma rn~en, ağları
na hıll! topun değm.:dl'1n..I gören Bey 
oğlu.cıpor mildafıleri bu işi kendi ken
tlilerine yapmakta geclkmiyerek beşin 
el gole de !ırsat vermiş cldular. Devre 
ortalarına 1oğru bckıcl'in !azla ileri 
çıkarak, hasım oyuncu:unnı demarke 
bırakmaları mahsulU Fl'!Jerlller Stel. 
yonun ayağından ilk ve aon golü ye_ 
diler (!5-1 l. Artık OY\T.'l bu şekilde ni
hayetlenecek :-anılrrk".n son saniye. 
de Fenerliler bir kargaşr.ıJktan 1.swa. 
de ederek Nalmln gU7..:l bir kafa dar
be.Bile Rltıncı gollerini de kazanarak 
maçı nl.haye!lcndirdller. 

Ha.kem Eaat. tmılı .-.. ı.•ıcre hiç ben 
zemtyen bir şekilde maçı dUrUat, gil .. 
ı:el idare etti, 

değ i tiril~'~· 
Reden Terbiye i Umum l\lıidıir. lilt t.uHiıılcrlne ~rr 

lüğii ilk mnt;Iarınclan önce bir talj. nış bulunnıa~•ts · f,1(. 
matnarne göndermi ti, Bu tnlim"t. n j 0 fi .. \'J<':"'ıi u .. 
nam~ mucibince. hasılatın yüzcle ,. rSİ~ 
otuıu mmta.k:ı)a veriliyordu, s· ·ı tal ın:ıtll11111 jS ıcı uıerc f ıtl 

Hafta i-:Indc An'imracfa toıılnnnn nı haurııunı:ı.k ·urbsJl 
isti~arc heyetinde tefüik edilen bu ti n7,asınd:ı.n ~ ıcoıııite 1 
me ele-de, bu miktar çol< fnzln bu sctj al Unda bit {s'li.\'t p: 
lunnra.k bunun ancnl• yüzde onu. tır. tstnnbul~ eridıııı 
nun mmtak:ıya bırakılacağı !,arar. bu komiteye f de s1' 
laşt•nlnıı~tır. ve Kemal ttıı.lirıl , 

Bu bırakılacak ııara. da ikinci çilrnMerdir. 'zl 

Mili i Şef '1ıe 
şenlendirdt S 

ra a arışı 1 
Ankara l8 (Husus• muhabirimiz - kurt, ııı.ııe ı~ 
Ank 

den t.clc!onla) - Ankıı.rıı. sonbahar Ganyan so:S. P 
at ynrışıan !)ur(.ln şclur 1podromunda 
reisicumhurullluzun :in l:uzurlarllc ve 
fevkalAde :ı:alabalılr o.ı se;>irct kütlesi 
önünde yap:ldı. 

Yapılan koşuların nct'celcrlnl sıra_ 
sile bildiriyorum. 

ı ıs::;, ~ı ~ 
B RL"'iCl KQl}U: , .,.ı1 

Üç yaıımdnkl yeril y:ı ~ lkan tngL ~ - ,,..~~' ,,_ llz erkek vo dişi tnyla--ıı. mahsustu. tk_ "" 
ramlycsı 225 lira olan bu koşuda: 

1 - Elhan, 2 - Fcvcs, 3 - GUl. s;.- 1 "-~ 
Ganyan 110 kuruE' veımlı;ıti. ~ 

tKt:sct KOŞU: ALTJNO goş11: 
1941 scneslnı.e kaznıır'ı~ı ikramiye. 1 _ Ateınd~r. fi' 

ıer 500 lirayı gcçme:-JJ: sa!lmn tn • Karabiber, 01~,c . .• .t 
giliz atlnrı ıır:ısmd.ıyJı. Ganyan: '!00, İl ~~ 

l - Humahatun. 2 - özdemlr Uç ve dörd!Ulc 51-d J' 
3 - Ifomisarj, ' çlltc b:ıh!S, yıı~rıı:ı'' t9 

Oanyan 185 kuruş verdi. oynıyanlnr oır ~ 
{)'M\xcu rrnsu ,,,. ~ 

">' " ' kuruş \'crınl;ı~· ,ı\tıl>'" 
4 ve dahs ,>"Uka yııştnkl sa!kıuı Gnzcteınııdell 6 

Arap alla.. ara..'!ın ·p, • . ıar:;Jflll nn oynıynn 
1- Sava, 2 -Tcnurcuk, 3 - Boz kaznnını5ur. 

p lllllllliimiiliiiii ____ ,,,,,, 

T. ~Ş BANKA.Si ff';t"/ 
K üçük TasaTrul hesapları ]941 ;Jır~, 

l:ililj.UJ.ıı:.ı...EH • ' Şubat, 2 Mayıs. J A~to't 
tarihi erinde y:ı p:lll' · • 

1941 ıkramıyeıerl , ~;: 
l adet 2000 L.lık - 2000.-Ltra 1 
J • 7 60 • - 11'100.- • 
1 • 1000 • - sooo.- • 
• • 600 • - 2000..- • 

ı50 • , ;-;.~ 
8 

• ıOO • " ";ıt 
~ • (jlJ • " 

oC() • "' • 
soo 


