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Dün gece yurdun 
her tarafinda 

IŞiklar maskelendi 
'f'eşkil edilen kollar mahalleleri gezerek 
kontrollerini yaptılar, göze çarpan bazı 

küçük ihmalleri (ashih ettirdiler 

~askelenme işi büyük bir muvaffakiyelle yapıldı 
• 

~ıstanbul gurubla 
~eraber tamamen 
aranlığa gömUidu 
~~tv --
~'i' ekilieri Heyeti tarafından ıe 
~flııe ın 15 inde verilen ışıklan sö n 
~}'tın "h rnaskeleme hakkındaki 
~leri . Uausi meakenlere aid hü -
~ten nbn tatbikine dün aktamdan 
~ Dun aşlanmıştır. 
t ~~~d, akşam memleketin her ta -
ıı~t~ h olduğu gibi ,ehrimizde de 
;:: ,t\'J 

118Usi, gerek resmi binalar -
~el erd~ bütün ıtıklar tamamen 

&ıır.etnl lllıt veya söndürülmüştür. 
te;,/ on gündenberi yalnız ha- Seyriiseferin lcolaylqtırılması için yollar boyanıriren 
~ :atın maskelenme ve sön - kalelarda tamamen maskelenmi§ için sıkı tedbirler alınmıthr. 

~ l,ıa.~ Yarı karanlık içinde ka- lambalardan başka ışık bıralcılma - Vilayet, Belediye ve Emniyet 
-~ı tan 1 dün akıııım gurupla be- mıştır. Müdürlüğü memurları ııehrin bü -

l.~r. tnamen karanlıklara gömül- Dün akşam resmi ve hususi dai- tün semtlerinde en tenha sokakla -
\.~ıı relerle, bütün evlerin, bar, sinema, ra kadar sıkı teftit ve kontroller 
~ ~a.ktat bir zaman için sokak- ticarethane, lokanta gazino gibi yer yapmışlar, pencere ve kapılanndan 

So ı'!' elenmem~ ol rak..bır h .. lerin pencere ve kapılanndan hi;- dı§anyi' ~ık JUZ/lnlaz ilitarlarda bu-
arnba da söndürülmüş, ao - bir şekilde dışanya ı1ık sızmaması (Devamı 3 üncü sayfada) 

''4~~~lfı6~N Muht~c asker ailelerine 
, TAARRuz " tevzıat yarın başlıyor 
\ı .'ııı:ıe 1 CA A.) - Hindistan na
~ ~ t'! bugün Newmarket'de söy
~ !lı ~ nutukta, Yunan askerlerini 
~ ~~ tena etmıt ve demiştir ki: 
~ t~ıt erı~r kahramanca harbct -

tı.'l.a . Çunku bunların kendi da
l., ~aıcıllllanııı.n vardır, çünkü ma
~et cı Ikiarı suikasdden şiddetle 
~~et~Y~uşıardır, çünku güzel 

Kaymakamların tevzi edecekleri para belediye 
bütçesinden ayrılan 40 bin liradır 

.. ""'ltry er,n, içten seviyorlar. 
4öz!erıne şöyle devam etmiş-

Muht~C: asker ailelerine nakdi ı ker ailelerinin ihtiyaçlarına göre tev 
yardım ışıne yan n veya Çarşamba zi olunacaktır. T evzi işine aid Ica -
gününden itibaren başlanacaktır. nuni formaliteler bugün ikmal edii
Belediye Muhasebe Müdürlüğü, Şe- diği takdirde yanndan itibaren, bi· 

~ hir Meclisinin geçen toplanbsında tirilemediği takdirde Çarşamba gü-
ha asker ailelerine yapılacak ilk yar - nünden itibaren tevziııta ba lana -

~tlıaltl~taıar içinde harbin veçhe- dımı karşılamak üzere Belediye büt- caktır. 
llıe~ e detı.şmişttr. Dl~er Bal _ cesinden münakale suretile aynlan Diğer taraftan Tesmi daire ve mü 

d,~ş eketıerinde, Türkiyede, bü- 40 bin lirayı bugün kaymakamlık - esseselerle hususi müesseselerde ay
t~aı. arkta ve hatta daha uzak- ]ara tevzi edecektir. lığı 100 lirayı geçen vatandaşların 

\."":-tıa.r~tin yeni inkişaf ihtimalle- Bu para kaymakamlıklar tara - maaşlarından bugünden itibaren tes 
~~~~ lZı teşvik etmiş ve düş __ fı_n_d_a_n_m_ın_t_a_k_aı_a_rı_n_d_a_k_i _m_u_h_t_a_c_a_s_-_____ <_D_e_va_m_ı _2_ı_ı_cı_sa_y_r_ad_a_>_ 

ı.~~ 

ecı ın Yanında yer alma~a te
l!bilecekleri de derin derin 

1 iı ttı ktı.rıtı Yunanlıların ka -
'-.. uvaffakiyetler bize bütün 
~'-...~aou 2 nd ••ylada) 

llgiJiz Kralı 
~ tayyare 
,~~~argahında 
~~ltı ~A.A.) -Kralın, bir bom
~'1. t~ırcı,faresi karargO.hında bir 
'ıı'~ır rtiı ~ugün ö~renilmiştir. 
\~ taty klü Wellington bombar
h.~~ r, ~reıerinin Kolonyaya ha
.~ ~a Ilaında hazı:r bulunmtı3 
t\~~llııı.,~ §eh~.ine karşı .muvaffo.ki.. 
\ ~batı done n pllotlarJa sa ir 

ı,., ~~ 11V'detıerinde karşılamış.. 
~ııtOaunen tayyareeller ist.lhba

~ ~'aat un salonuna girdikleri 
lt;Cilı tı h g~ Yarısını vurmuştur. 
._~tııı ecıa~r Inncıa mürettebata su
~· ~ ~ ltıttır ken kral da bazı sual-

~~an'cı 
)'a anı Almanya üzerinde 

lA ~:!~~ııı ~~~~d~~:. zaman "lilh '~ada) 
l P.1··d hta \l afaa V ekili 
~Sabah geldi 

d•f•a Vekili Saffet An
Ankara eksore•ile 

Orfl idare komutanı 
tetkik seyahatine çıkıyor 

Askeri mahkemeler 
yakında faaliyete geçecek 

Örfi idare Komutanlığı kararga
hı olarak ayrılan Tophane köşkün
de icab eden hazırlıklar yapılmak
tadır. Komutanlık karargahı bir iki 
güne kadar Harbiyedeki Ordu evi 
binasından bu binaya nakledilecek-
tir. Örfi idare Komutanlığının mü -
tavİr kadrosu ikmal edilmektedir. 

Diğer taraftan Örfl idare Komu
tanı Korgeneral Ali Rıza Arh.ıı:kal, 
askeri mahkemelere aid kadroların 
tamamlanması igi ile meşgul olmak
tadır. lstanbulda teşekkül edecek 
askeri mahkemenin bir kısım azası 

tayin olunmu~tur. Adiiye Vekaleti 
de askeri mahkemelere tayin olu -
nacak sivil i.zayı tesbit etmektedir. 

Askeri mahkemelerin kadroları 
bir kaç güne kadar tamamlanacak 
ve mahkemeler faaliyete geçecek -
lerdir. J< 

Örfi idare I'I..Cjl!PIUI:II\~If#l 
Ali Rıza 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
latanbul Komutana ile beraber 

F"ıatı 5 kurue 
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.ı ur ıman arına 

omanya a ·d· l b ·z kl ri den fazla insan -gz ıp ge e ı ece e • 
katiedildi Milli korunma kanununda yapılacak tadilit 1 

Son hadiselerin akim hakkındaki kanun projesinin yarın Parti 
k~lan bir hükumet umumi heyetinde görüşülmesi muhtemel 

darbesi il e alakah 
old uğu anlaşıldı 

Londra 2 (A.A.) -Times ga -
zetesinin Belgradda bulunan bir 
muhabirinin bildirdiğine göre. Bük
reşten gelen bir rapor Romanyada 
cereyan eden siyasi katillerin halen 
Rumen hükumetinin başında bulu
nan şefiere karşı müfridlerin hazır -
ladığı geni~ bir suikasd teşkilatı ta
rafmdan yapıldığını göstermektedir. 
Son günlerde tevkif edilerek parti -
den hiraç edilen Corogarunun sui
kasdi idare etmig olması muhtemel
dir. Corogaru taraftarlarının açtığı 
mücadele Braşov, Turnu - Severin 
veCrayovada karışıklıklara s~bebi -
yet vermiştir. General Antonesko -
nun gaybubetinden istifade ederek 
müfridlerin bir hükumet darbesi 
yapmak istedikleri ve generalin ani 
olarak avdeti ve aldığı tedbirlerle 
hükumet darbesi için alınan tertiba
hn bozalduğu zannedilmektedir. 

News Chronicle diyor ki: 
Budapeşteden gelen malumata 

göre, son üç gün içinde çoğu ) ahu
di olmak üzere iki bin Romanya -
lının katiedildiği anlasılmaktadır. 

Arnav.udluktaki 
italyan ordusunda 
faşist aleyhdarhğ1! 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldıklarını 

bildiriyorlar 
Atina 2 (A.A.) - Atina rad -

yosunun dün bildirdiğine göre, fa
şist ida;rOdilerfnden Strace Arna -
vudluktaki İtalyan kıt'niarı c.rasın -
da artmakta olan fa~izm aleyhdarı 
hareketleri bastırmak üzere Arna
vudluğa gitmiştir. 

Askeri vaziyet 
Atina 2 (A.A.) - Dün, Atina

da netredilen resmi tebliğe nazaıan 
Yunan kıtaatı, Arnavudluk cephe
sinin muhtelif noktalarındaki hü -
cumlarına devam etmi~lerdir. Mü -
him yeni mevziler alınmıştır. 150 
İtalyan esirdir. Ayrıca külliyetti 
mikdarda harb malzemesi iğtinam 
edilmiştir. Havanın muhalefetinden 
dolayı halyan tayyareleri Yunanis -
tan üzerinde hiç bir faaliyette bulu
namamışlardır. --- --
Sovyet- Amerikan 

dostluğu 
Vaşington 2 (A.A.) - Times 

gazetesinin muhabiri yazıyor: 
Sumner Welles, Sovyet elçisi U

manski ile yaptığı uzun konuşmaya 
telmih ederek bu konuşmanın dosta
ne ve kurucu olduğunu söylemiştir. 
Bu mülakatta bilhassa iktısadi ve 
ticari meseleler görütülmüştür. 

Molotofun Beriini ziyaretinin A
merikan - Sovyetler Birliği münase
betleri üzerinde tesir edip etmediği 
sualine karşı Sumner \Velles demiş
tir ki: 

Sovyet - Amerikan münasebetle
rinin ayni dostane hava içinde de -
vam ettiğini söylemek bu suale en 
güzel cevab teşkil eder. 

Yugoslav Başvekil 
muavinine suikasd 

Belgrad 2 (A.A.) - Avala a -
jansına nazaran, başvekil muavini 
ve Hırvat köylü partisi şefi doktor 
Maçeke. suikasd tesebbüsünde bu -
lunulmuştur. Dün Zağrebde Maçe
kin evi önünde bir bomba infHak et
miştir. Hafif hasar vardır. Tahkilca
ta ehemmiyetle devam edilmekte -
dir. Avala ajansına göre suikasdin 
failieri Hırvat köylü partisinin siya
setine muhalefet eden Hırvat nas -

Ankara, 1 (Hususi) - Milli zakeresi kuvvetle muhtemeldir. 
korunma kanununda yapılacak Öğrendiğime göre alacağı ted-
deği~iklikler hakkındaki kanun birler için milli korunma kanu-ı 
projesini müzakere eden Parti nu ile büklımete verilmiş olan 
grupu komisyonu proje üzerinde 25 milyon lira sarf salahiyeti ye-
tetkiklerini tamamlamıştır. Ko - ni projede (50) milyon liraya çı-
misyon yarın mazbatasını hazır- karılmıııtır. i 
lıynrak Parti grupu Umumi Hey- Bundan ba§ka fevknlade ah - ! 
etine tevdi edecektir. valde fcra Vekilleri Heyetinin ! 

Komisyon mazbatasının ve kararile limanlanmız arasında ec- ! 
projesinin aldığı son şeklin gru - nebi vapurlarının da iııletilebil - ~ 
pun Salı günkü toplantısında mü- mesi esas pr'ljede yer almıştır. i 

\-._. ...... ·-·--.. -·-·· ... ·-·-· ... ···--·-... ··-······· ................ -.. .............. .tl 

Yunan kıtaatı cepbeye giderken 

İtalyanlar ı.r--------~ 
yeni hallara Askeri vaziyat 
Çekiligor/ar Ele~ süngülerinin 

Dağlardaki ltalyan 
mevzileri tamamile 

temizlendi 

halyanlar uzun menzilli 
toplarm1 Elbasana 

nakJediyorlar 
Atina 1 (A.A.) - Yunıın bag· 

kumandanlığı tarafından dün gece 
neşrolunan 30 Sonteşrin tarihli ve 
35 numaralı resmi tebliğ: 

Taarruz hareketlerimiz bütün 
gün devam etmiştir. Çetin muha -
rebelerden sonra kıtaalımız bir çok 
noktada muannidane harbeden düş 

(Devamı 3 uncu !!iayfada) 

Balkanlarda oyna-
makta olduklan rol 
Yazan: H. Emir Erkilet 

G öricenin zaptından son
ra, Ohri gölünün cenub 

batı sahiline doğru ilerliyerek 
Göricenin 35 Km. ~inıalindeki 
Pogradeç mevküni zapteden, 
Yunan ordusunun en {imal 
müfrezesi, İtalyanların bu böl -
gede yaptıklan mukabil taar -
ruz.lıır üzerine buradan Prespa 
gölüne doğru , yani Cerava de -
resinin gerisine çekilrneğe mec
bur olmuştu. İşte yeniden tak
viye edilerek taarruza ba~lıyan 
bu Yunan müfrezesinin iki gün 
evvel mezkur dereyi garbe doğ
ru geçtiğini, bugün de bizzat 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Fener .. Vefa maçında bir 
çok oyuncular yaralandı 

Bir çok oyuncuların yarall olarak aaluiyı t~..nftj 
maçandan bir aafha 

Vefa - re.r 

Dün lig maÇıları iki sahada oynan- İki sahanm en heyecanlı ve sert 
dı. Hattanın en çok golUnU Tapkapı oyunu da Fenerbahçe _ Vefa aruuı

r-.~· . .....,.._.,......,. nw.. 
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SON POSTA Birincikanu~ 



'relgraf, Tele~on .Ve IJie 
~ 
8

uiliz layyareteri 
rendiziye bir çok 

hücıımlar yaptılar 
Valiler arasında bazı 
değişiklikler yapılacak 

1 "Har b ilaiyani ar 
için musaid 

careyan etmedi, 

herleri 
Dan gece her tarana 
ışıklar masketendi 

Aslieri hedeflerde 
infilaklar oldu, 
!angınlar çıkh 

Ankara 1 (Hususi) - Muayyen valiler arasında bazı tebeddüfler 
daha yapılacağı haber verilmektedir. Bingöl valisinin diğer bir Taliliğe 
nakli, Gördea kaymakamının Hakkari vali vekaletine tayini bu cüm
ledendir. 

1 
(~ tarafi 1 inci ayfacia) pandJ!ı mman ikinci kapı açılmdl. 

Y ı unmuşlardır. dır. 
UDan - talyan . Yapılan ihtarlara nğmen n-'le - 4 - Ampnllerin üzerine muhıeı. 

h b• • S n~en ve clük.kinlanndan 1Jl)c mnn renk kCı~d yapıştumalt 'SUl'etile mu-Ar man kıtaatı Müteaddı·d Alman ar ının ovyet lcımseler müddeiumumiliğe verile - kclemek yasaktır. 
~~h. ire 1 (A.A.) - Hava kuv - Rusyada akisleri cefı: ~ kbava taar~~a~a ~1'11 ~o- 5 - Bilümum dü"'nlarda her M 
·~ B k b d nınma anununun bukümtenne go - şekilde olursa olsun dıp.nya aV'.iınlık 
28~ Urnumi karargihmın tebliği: u reşte l•r geç1• ,·aşe gem1•1er1• Te cenlandmtacak.lardu k Hhnba . ~ 29 Sonteşri n gecesi hava k Londra ı (AA.) - MoskaTada Çl- Dün ak,amdan itiba~ eobklaT-~ • yatmJ atar!. .m;mnudar. 

'ttlerimize menırub bombardı - h b d Id an ~a~ Zvezda:ıı gazetesinde da da maskesiz el fenerlerinin ya_ Q rı.ayel e ecegı nuırıatıf 
~ddtaYyareleri Brindiai üzerine mü resmi yap1yor ta ri e i. i albay Popof, ltalyan -Yunan harbi- kılmasına müsaade edilmemiıfu. So 

1
- ~lkın kullanacai'P el fenerleri 

~ hd hücumlar yapDUJlardır. AB- nin s_afahatını gfuıden zeçirerek ~i h'ktarda maskesiz e1 feneri lrulla- de m~vı am?uı veya boya ne ma.ste-
t'ıt~ı..eddaefler üzerine 12.000 kilo Bükreş (AA) _ D. N. B. Londra 1 (A.A.) - Bahriye nezare.. 10Bar kı: İ nanların fe.ıterleri müsadew"e oluaa- ~:.~~melldlmır. ~~~ı"t kullananlarm 
"'ı_ ,..ll yüksek infiliıklı bomba- bildiriyor: ti bugün a§aiıdati tebliği neşrebni§- rb talyanlar için müsa\d eere cak ve kendileri ~zalandınlacak - arı a ac ....... -..r. 
~h >'angın bombaları atılmı~r. Romanyanın üçler pal"tına ilti _ tir: . etmemiştir. Çünkü İtalyanlar lardrr. 2 - ~aranlı~a balkın yol~n-sa-
~~~~~rnbalardan bir grupu, bir bat hakı dola}'lsile Romanya.da bulu _ Bu .s:ı..bah hficum botlarımızdan bir bır "11ldırnn h~ yapabileceklerini Sehrin iç ve dış tennratının nıas- ~mı takib c~esı selametle yurumek 
!lııırı c·' nhtımlarla benzin depola- nan Alman talim ve terbiye kıtaatı taarruz devriye kolu,. llolımdrı. ~nru:~erdi. ualyanlann hata et- ke1enme ve eôndürülnıe vaziyeti noktasınsan luzumludur. 
~'rıd ~und uğu wehrin cenubu pr- yann hal Mihailin ve bapekil ge- açıklannda büyük bir dü§Dlan ia.şe ~rı afikirdır. Yunanlılar ~ndan .onra geceleri tayyarder- 3 

- Elektrik fenerlerinin vesaıte 
\ot b ~ mıntaka arasına düşmüı neral Antonellcomnt önünde bir ge- gemisine taarruz ederek hasara u~ _ ~fı!~ . derecede hazır bulunuyorlardı. Je ba'nldau kontrol edüeoek ve nok- karşı tutulması ve bDhassa gelen o -
~~Yuk bir yangınla müteaddid çid resmi yapacaktır. ratmı.ştır. Bu vapur 5.943 ıonillitoluk Ingilız hava kuneUert''nin de müda- -nlar tesbit olunacalc.br. Bu nok - tomobiliere karşı tutmalan kazaya 
~ l' Yangınlara <Sebeb crlıtJUfOir. Santas adındaki Alman ge.'Illsidir ve halesi esaslı bir yardım f.e4kil sanlar bakbnda derbal :icab edea sebebiyet ver~inden .hn cihetten 
~~~.ınlar eanasanda bir çok :in- Askeri Escaut mansabı açıklarman torpn _ harei:Abn ~de miiessir tedbirler ahnac:alctn. hallon sak:ınmalan l!zımtıır. 
~ 1:... r ı§itilmiştir. Diğer bombalar di~ini iblldircn imdad iŞD.reUerl ver- Son aneler iÇinde Yakmda şdırimizde gece ve gün 4 - ~-o maskelemenin mhayet 1/2f s-. 'ıun ce mJ bu ,arkUinde bu - .... a-1 wet miştir. Bütün hücumboUarımız dön _ Yunani.stana açtJiı krediler Yu mm dÜZ olmak iiz.ere müteadd;d hava 940 günune kadar ikmal edilmiş olıııa-
~ll d~ııiz. teı,eihlarile benzin de- W A.&J m~tür. Yalnız bunlardan biri San_ tanı muazzam bir hava ussü haline taarruzlanna kartı pasif konınıoa sı l!zmıdır. 
~ ~ cıvaıına dütmü~lerdir. Seh CBa.ttuafı 1 tacı sayfadal tos'a retakat eden harb gemisİnın a _ getirmiştir: tecrübeleri yaptlacaktır. Ba tecrü- O g~e yaplla:a'k tenişte maske -
~tt t~hu garbillinde bulunan Pogradeç mevkiin" • aldığı ... te§ile ebenuniyet.siz hasara uğramış Popof, Itnlyanların hareket tcşeb- ibdcr esoa.snda bütün pasif lo - lenınemış l§lk gorülürse emre riQ&t 
'-ı rafına düşen bombatarla lima- reniyoruz C h 1

• ııe~·- k nı og- tır. T~rnfımızdan iki yaralı vardır - büsünü Yuna.n!ılara bırakma~a mec .konmma ekipleri vazife cörece.k- etiniyenler bakkırıda kanuni tataıat 
h.. ~~\Ib tarafandaki ucunda iki lannda .ı' epL en_~ .ıge.:_~ım - LllDdra ı (A..A.) _ Han neza~t.i- bur kaldıklarını Ye üçüncü harb haf= lerdir. yapılacaktır. 
i~ d h ka 1_,_._ p-ı_ "d ~a munareuenın 1'1'""-'a ve tası · tL f" , __ ..:ıı_u_ A.-'--- da 
~ı,"-- • a çı n~·:. CA 11 .. - burada, tedricen Benler lehine in _ istihbarat büroou dlyar ti: _ sonunda Italyan vnziyctiuin büs.. uıır .fO or ee&a...unKU ..ı-um.ara 
tıı~ı, üdafaa atf:4lne ragmen lıııu - kişaf etmesi ~öet • ki y Sal:ıil müdatan te~natına mensub bütün tenalaştıtını yazarak makale- Evvelki gece yanandan .sonra Ankara, J (Hususi) - Bu a~. 
~~ı..ı_r~rn~z sona erdirilmi!J ve tay- taarruz kuvveti' ventyor u~ Bean!ort tipinde bir tnyyare g-en Cu- bitirmektedir. ışıklarını maskelemiyen üç otomobil şam 'gurup1a beraber şehrin her ta-

-~rn;_..ı h" b' · · d h e aarruz ııev~ w..- -- -- f"' .. - 1·-1 25 l" f d ki b" "k b" ff \'aJıj •L.Uen ıç mııın e asar tükenmit ve durmu~ değı1dir. An - ma giinfi 'l.2 saat ~inde üçüncü defa to oru ;;r---aıımıt. ıra -ceza a - r~ m a ışı ar uy~ . ır mu_va ~ • 
~ olmamı§tır. w Jtalyan ordıuwı ha Jj tak - olmak üzere dfilman ja~e gemilerine ,·ng,·la·zrerl·n Af lınmlfbr. Bunlar 2068 numaralı o - 'kıyetle maskelenmıştır. Te~kıl edı -

V 
. viye edilmesi ve arau~nin ~üma _ karşı muvatfakiyetJi bir ~rpa taanu.. • man tomobil şof~rü ~.~zi. 2402 .numa- len k~U~r mahalleleri g_ezerek kon-u n an 1 s tan a naati sebeblerile Yunan takibinin zunda bulunm u§ ve bu suretle dÜ§ - d :ra lı otomobıl tof~TU Sa_v~· ve ~462 trollen~ı .!a~mı~lar, • goze çarpan 

A hızı tabiatile azalmı§ ve bu suretle manın 20.000 ton.ilAtolulc iaşe gemi - eniz üslerine numa.ralı ~mobil tofon.ı Faik~r. b~zı ~çu~· ihmallen derhal tashih 

'\lller·l kadan harb yeı_üden tiddetli eephe muharebe - • tahrib e~ilmiştAr. Düşmanın sekiz h . V ı lAyetin beyannaması e nnı~eT ır. 
lh len oJmıya ~ITUfbr. bin tonluk Oll' Yapurunun arkasma ücumları J ı1J .önt]"" :ülzne " Juuu 1 •ı• 11. ''l8' . . . Y:unan- ltalyan ~binin 'biri~ci bir iaıpil Jaabet et.mit -ve ~ Ho f arın ı.ır. sı - tDQI IZ ru'ah .zemesl verlhyor •f!'asınm y~~n .ailahları Jehıne landa ~erinde batmlltu': Londra ı (AA.) -ı T ha- aında eolerJe yapılacak tawnre kararnAhmda 
~ neticelenere'k iJdncı aafhanın da ke- Daha ance, kuvvetli himaye a:tın- va nezareti . • ihb ~gı ız . lvıarıiiCil 11- ::1 
s~k l CA.A.) - Taas. :mlik ~~~ ordu.a jçin m~d au - g"ıden .daha kiiçiik r.ıpurlardıın mü dİriyor: nın ısti arat burosu bıl ı - Her ~· ~neere, ta.r:ı.-.. ~al - ~ ı iDCi •yfada) 
~ lan gazetetennin Rrc:lıgl bir rette mkitafa baılaması, :ittihadının re'kkeb bir kafileye mensub d~er bir Sahil m h f k'J• kon, kapı gibi lbilumum mentezlerı si- kral §unu .sormnştur· 
~.;, göre Amerika hariciye mfuıte- yirmi ikinci yıldönümünü düa tes"id gemı ele geçirilmiş ve tayyaremiz ha- Bllb Blenh ~ a azab .. tedş ı abna lneln- yah bez veyahud tllıdla gayet sıkı Berline giWnla mi? 
ı "'en etmi" 1 y 1 ,_.. d eım pın e tayyare er 1 ~ h:.ob•- __ ,,..,. __ .... ır 

\tıia ~ gazetecılere blldınniştir ki, • "' 0 an, .u~os ~vyanın mevım- n ati WJılannm .saçtığı. n~ tufa- dün pfaktan e:vvd Alman iJca.1i al- 0 nra... 1'e u.,.. 'u ~_.~ """rA sızmı_ A'fUSturalyah olan filo kumandam 
~l !.anın harb ibt.)'açlan IÇin d .kuvv~tlendınp bır dereceye ka- nma rağmen vapurun üzerine inmiş tlllda bulunan Lori t d • .. .. tekilde tapama.Jıdır. gülerek ltı cenbl verm.iftOr: 

rı'r lrliibayaatta bulunmak üsere ar aaglaml&fbnnı.ş:ır. ~]~anya, Ye torpilini atmıttır. Tayyare daha hiic:wn etmitler ve ~üb~ ~:fiı~k 2 - ~ı:mzı. sarı. ~ ~bi renk Evet. orasını pek iJi bih')oruın. 
~Gıt;lçıalDin Amerika maliye naun Yunan.- İtalyan -~hlı ıhtıl&fına uzakJaşmadan bu '1'1lpur da ai.ta bombalarile yangın bombalan at - veren ortülerle maskelemek yasak- Berlin üzerinde uçtuktan sonra dZL 
~ı.- reınnı makamlarla lkarp1 ibitaı::'f v~ bıgane • durdukça, rafından batıyordu. ~lardır. Ingiliz tayyareleri ciöner- tır. nen ~er :bir bombatd.ıman tanare • 

"'!l'elere h iki tar f ta yan aa1eri hıVYetlen de Ama- Jc b b.. "k 1 - Ape..ıUmanlarda bllhaasa mer &nin .. etteba 'lercı er -"~ at~' . vudlultta bir muvaffakiyet.aizlikten lt f f d en.l q hrih~yu yang_?tın bütün şid- penee:relerile hava ar~ . m~ __.._ tı da bu aırnda saıc.,. 
bır ta._.. ne ı..~enm'§ - diğ . tlld lt y la b" a yan ar yeni halfara eu e ta at yaptıgıru ve infiJak- te .. na gmn-en ..... Kral, tayyareye ku -l enne a ı ça ugoa vyayı ır lar vulcua gekü-· . _ .. .. saduf eden mutfak gibi pencerele _ manda eden ;pilotun elini Slktıktan 

._,. • ~ü~et evvel kaplıyan tehlike de çekilivorJar Kolonyaya h~o":d§turi il' de tamamen mukelenmesi limn- aonra atın hakkında bul aualler _._ 
Yt~ • • • w • oertaraf olur 1 en ngı ız dır 

l'ln sıpanş ettigı Bundan a~la b llci .. M'h <Ba~ı ı inei sa:rtad:a> tayyarelen dahili limanı şiddetle 4• A tım teıı • muttur. Alman~ iilen'nde 25 'UÇ'al 
')nn • • • 11• yo~ • ~~ 1 - k bombardıman etmi,ler ve ıkan bir - par an. 0 • ga7.1n0, han yapan bu Pilot demiştir tl: 
4.\JU tayyareyı ~nn pllanı. dediltle;ı B!hi·. Yuna - mamn mu avemetini lrnmış ve de- çok yangın uzun mesafed ç 0 .. _ gibi .binalann kapılarında "fe ant.rele- Talih bize .biraz yardım etti. Tuıl 
ı, nutam ~ vasrta~le. ıstı1a ec!e:,ek rinleme mühim ileneyişler elde et - lebilmi,tir. en g ru 'J8.IWl lAmbalann ıtoyu mavi l'8ktinde ibulntıar ~dı. .Bombalaımu-

~ "-anada aldı ':e bu teırirle Bulgan.stanı da suruk- mi~ir. Sağ cenahta ileri müfreze - Kolonyada büy"'- ta "t d renkte ve üzeri masketenmiş olua.k m atarken bedetimiz _,._ gan _ 
L.''t"'. liyeTek Yugoalaı.'Y&YJ heT t ft lerimiz Pogradec·e girmişleTdir, 6 u..; çap mu ea - k "' ........ ı.ı.. u&&u .,. • 
~ ~;rorlt 1 (A.A.) - "tua: Uni- ilıata etmek ve bu ınıretle bu sr:ık:n top, 50 mitralyöz, çok mühim mı"k- did bombalar dört dokla ve civa - so a;~ .a.J~ wnniyeeet tekilde zıhan Pdiik. 
~.::in verdiii bir babere sö - devletini, RomMIJ'a .gibi parçala ~ tarda hava topu ve her tür]ü harb nna isabet. etmiştir:. Yangın ~omba- DS:Iılı:_nmesı l~ır. • .Uürettebata -.erVen taL"matı dinle~ 

\. ,'tı...:"" vaktile Amerikaya sipa - dıktan ~nra Alman iwtali altına levaznnı iğtinam ettill:. 15 zabit 200 larmdan brr çe* küçük Ye brr tane rı an, DlllglUD. VS .enualı dilden sonra t:raJ. Almanya üzelint 
,, -:."' olduğu 200 tayyareyi Ka- almak ve nihayet BuJ

2
aristana va _ nefer esir aldık. de çok büyük yangın çıkmı~hr. ;yez:lerde yapılaCGit. ri,Zer balta bir akın Y".Pnıata. hazırlanan 

~.~tç hrı ~lmı1tır. nncıya kadar bütÜn Balkanları ele Hava lUI'T'UZU olmada . Alman tebliği 1 - Sokak, cephe, numara, rekllım bombardanan tayyarelerinin de hare.. 
~ıı111 ilçiliği, Valty Aireraf fir - geçirme'le idise, bu J)lan fJenlerin Atina 1 (AA.) _ Hava neza- Berlın 1 (AA) - Alman or - bllftmwn tenvil'atm :her ne te _ Iret ve aTdeUerinde hazır bulunmuştlar 
~lt iveç hükumetile bu babda evvel& halyan taarruzuna mukave- retinin tehliği: dulan ba~mandanlığının tebliği: tilde olursa o~ yakılması !Mm - lkamete tahsı·s edı"lmı·~ 700 
~bit ~uğu m~kaveleyi feshet - metleri ve sonra da bu taarnızu kı- Bugün memleket dahilinde hiç Deniz qın_lıarekatta •. ~~u~an bir • .. • y 
~ ~ dırrnektedır. Bununla bera- np mağlıib etmeleri sayesinde şim- bir dü,man hava taarnızu vultu - Alman _muavın knıvazoru. tımdiye 2- Dükkan ve ma~azaların "itrtn- vagon hizmete alındı 
~~~.hükumeti bu aipariılerin dilik. ..ya dü~üt demektir. bulmamıttır~ _ ka~ar ~ret harbindeki faaliyetinin tamamen maskelenccettir. 
'-~~elıni tesviye etmiş olduğun- Bulgaristanda, kralın nutkuna ve- ~ ric'ati n~~ıceaı olaTak ceın·an 79.000 to - 3 - Sinema. tiyatro, bar ve mü - Ankara 2 (HustJSi) - Münakalat 
'ııı ~a~ya fle biT anlaşmaya '\'ll rilecek cevabın neleri muhtevi ol _ Manutır 1 (AA) - Manastı- nılatol~ .düşman vapurlarının . gibi umumi yerlerin nntreleri Vekili Cevdet Kerim tncedayı, mııb. 
A~l'llid etmektedir. ması iletin edeceği haklnnda1ci So'b- ra gelen haberlere göre ltalyanlaT n~ edibnış o!duğunu bildinnekte gene maskelenmiş koyu mavi lfmıba te.1if tipte '700 "V&gonun. birçok istu-
"ltı . • ranya müzakereleri bu Balkan dev- bütün §imal ~phesi boyunca aleti- ~:.r· Bu muaVJn knıvazörün döktü - üe .soka~a a.,.runııt sızmıyacat oeJölde yonlarda geri ha'tJara çekilerek ika -

trıka Çın e }()O tetinin methur ve malilm taleblerini cele ve ağır zayiat vererek Pogra - f. mayn}ann muva!faltiyetli netice- olmalıdır, veyabud dıp.nya aydınlık mete tabsis edildikierini görerek, der-
"ı\1 d k yeniden ortaya lcoyan mevcud nu- dettm çekiliyorlar. en bu rakama dahıl_ deği~ir. YenlleDlesi iÇin i~ iki kapı olmalıdır. bal bwılann sefCI'e konul.malarmı 

Yon olarlı tultlan ve gazete makaleleri devam Yunanlılar, Korka ve Namika Cuma - ~artesı gecesı Alman Birinci kapı açıldığı ozaman ikinci ka- emretm~ir. Bu suretle T&gon sıkm-
kred· a b dmekte Ye lnm1ar Bulgar - Yugoıt- dağianncim fta}yan mevzilerini ta- h~v~ k~:tleri Londra üzerine ye- bpalı bulunmalı "fe birinci tapı ka- tı.mıın da önüne ~ olacaktır. 

ı Ç Jav ve Bulgar - Yunart münaaebet _ mamile temizlemi§lerdir. nı brr b~~. ~.zda bulunmuş - ----------------------------
1 (A.A.) _ Reisi _ leri üzerinde az eo lt fena tesirler ltaıpa~arm yeDi batlan lardır. Birbnmı tak.ih eden dalga -

Birleıik Amen'lca yaratmaktadır. Bununla neraber, llanastır 1 <A.A.) - Reuter aJıın- lar. h~inde. h~:ek~t eden tayyare 
Çin hükumetine '00 Aınavudlulrta Yunan muharehe mu sınm Yugoslavyanın Arnavudluk bu- 1:nmız ~ehir ~nnde uÇmuşlar ve 

bir kredi açhğıaı .,.ffaltiyetleri devam ettilcçe Bulga- dw!unda l:>ulnnan busu.si muhabiri bil- bıllıassa Paddington, Kensingtoıı ve 
) · n.tanın herhangi bir ku~etli sel d.iriyor: Battersea·ya aiır ve çok ağır bom-
~~ · akıntıaına kapılarak bir .,eyler yaP- Şekan. Çlllyı boyunca İtalyan me•- balar atmışlardır. 

(ftbd b bal maia kaikqmua jbtimali yoktur. zilerine §iddeUi blr taarruz yaptıkian -------
~ e om ar Ortun timdilci lliyueti, hir taraftan .sonra Yunan h ücum lotaatı dün sa- Si vas ta kaz-

\;_ 'tladı, hasar yok MiLver devletlerine dayanmaleta bab çaJl geçerek Pogradet vadisine 
~ 

1 
olduğu gib; diğer cınetten de So~ girmişlerdir. ~nlar ~ltilıneden Sivu 1 (AA.) - Mevsimin ilk 

'(A.A.) - Din fılledeD Ruayanın'klııe uydanılmak isten - enel meVZilerini şlddeUe müdafaa et- kan bu gece sabaha b111 yağınıt 
~ tehriııin mrahtelif yer- mektedir. Bilhasea Smryet RusyaDin mitler ve dır zayiata u~ram.JI}ardır. ve ince bir tabaka balinde cadde -

k bombalar paUamJ4W. siya.etia~ tamhar meh'us1M. ee - . Buraya gelen son haberlere g~re, leri kaplamıttır. 
~~~anılJtır. FaOleri timdiye mıbi Dolnucanın barış yolile istir - ıtalyanlarm Pogradetin timali gaibf- --H···A···Z····~··N ........ B···I·R···-Ö:···L····o·-M··· .. 
~k~~ kalml§tır. Polis \ahti dadı, yalnız Milı..-er deTietleriain Mokra dallarmda bulunan mil-
~~~. 'IIIIITafakat Ye yanlım.lmile, yani him meftilerden uzun menzllli tcıp. _ . 
'll) Salsb1rl"'f kODferanmıın hükmile hir lannı alellcde b.ldırını.şlardır, _ ~.'!.~~~ duyu~u ~umıye bqmü-

lQı tayyarelen emririlci olmıyarak bunun için da- ll'*hidler ba toplann İtalyanla _ ~=eddEn ~utetk~ mer~m ~jj 
LJ• • • • • • ha e-vvel Sovyet Rusyanın Besarab- rm yeni bir hat teşkil etmesi 1htima- . ıaad .. ~11~ Te 

1 
ve stan 

l nındı Çınısını yayı Romanyadan hir ültimatom1a li bulunan :ıaı.•n tarafına ai!Ykedil- ikt -k kud~ru Baıf: 't!~ ~on. 
~ Q()ho..hal d 1 «eri istemelli ve aJmuı lizun geleli- dili f.ikrindedh'. Develi vadisinde n yu se ~~1' Y t • son 

\..r~ 
1 
... a ı ar ğini nabrlatmayı lüzumıu görmek - nan neri kefif mııan m~tk\Uııa ma ~e. ~~~beı ı;ı.o8un v~e -

~~~ (A.A.) _D. N. B. nin tedirler. rus ~adan 1'1Uıi.telerini görmekte- '-!ben ır:'_!_ Bnı:_van an f tayant . a. • 
... 111..-i" :·; B b R '- -..ı· . Ital · , t nı ı:nıın eaaon ve a e mıttır. 

k t•:OOlQJri hildiriyOT· esara vayı uayaya nnaı nza- dır. yan nca i yalnu Pogra.det'e C . 2112; 940 p rt . .. .. 
~r~·~~~~ete.inin Hanoidan öğ _ sı1e Terrnek mec'btıriyetini duyan inbisar etmektedir. Me~~zesıM _ı. la t ak ldı fu::k 

~ ıı!Qaran Siam tayyarde _ Romanya, Tnnsilvanya ile cenubt Şimal cepbesinde ik~'ıi&-dia a'ıi&-apa D~n d a ı~ ~rd 
~ ı.ı. ·- . . " ın namazı LICJ'aZl callU8m e 
~~liQdı • Çinisinde Sava - Dobn~Gayı da MıhveT devletlerinin Manastu"a gelen haberlere core fi.. kılındlkta sonra Merkezefendid lt" 
li~dd· Üç bomba atmışlar - taZ1'ik11e, eski sahibierine iad,. et - cephes&nde Yunan hiieunilanm aile kab~istanına defnedilecek~/ 
.. ............._-ıd ölü ve yaralı vardır. rnek ıztmmnda kaldı. Bütün bu $a§an İtalyanlar daha Cenabıhak Talımet eylesin · •tl ------=---- C!oğrn veya yanh!f zlOar memleketin cenubda Leskoviç ve Kolouya anı.sm- · 

' lteşal Peten vabaneı bir devlet tarafından işga- da kuvvetli mukaba taarruzıar yap - ( T 1 YA T R Q lAR 1 \.. ~tail lini sürükledi ve nihayet memleketi IIll§lardır. • _ 
ltı." Yaya gidiyor bugünkü fUrişe attı. B~ :n:ukn.bU taarrqzlann piis!tiirtül-

-..ı <A.,l) . Elhasıl Balkaniann hugünkü sü _ dfitü soylenmektedir. • 
1\..~hh - MarCfa} Petain Hmeti, Amavudlukta dökülmekte İtalyan tebliği ~ 

Şehir tiyatrosu 

İstiklDJ caddesinde 
t.e gitmektedir. Ma.re olan Elen kanına ve muharebe cep.. Roma J (AA) - 175 m~maıa-

Yakkuf edecek ve Sa- helerinde paTlaınakta olan Elen lı İtalyan tebliği: 
aı. ..... ~· süngülerine borçluyuz. Bu sebeble Yunan cephesinde, düpnanıa 
~a ıore. oalana bacün oynamakta oldultlan mükerrer hüeumlan taıdedilmit ve 

IJqlml!ıııı. linl ftPUI'Ia taı1a1 ıol lMIId kıtaabmiZ mukabil taar -

tomedi kıamında 

akşam saat 20,30 da 

DA D I 
c.maı 8&hlr JGbılUi 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan ~: 
L - TarauaW. Berdan aul.anıa §e'beke.si ikinc.l .kısmı Ye deoeraJ kana.Da

rae sına1 lmaliu inpa&;a mııtıammen aau bedeli vahldi fiat üzer!ndea 
d65.000ı. liradır. 

1. - ıı:tailtme 10/lJIMO tarihine :rutl.lpıı Slılt .günü saat d.S• de Aa. 
b.r.aa Bulama İjleri itletme lllerkes obinaaı .iÇinde toplanan S.. Eltslla.e 
Arttırma Komisyonu odasında t.ap&lı art waalile }"QP'IacakW'. 

S.- İsteklllel'. ebiltılle f&l't.na:ıneJ1. mukavele pl'Qjeai bayındırlık 1tlerl 
genel şartname.i fewıl f8,l11wne vo proJeleri .aa. lira c25• :kurul mub.. 
tilinde 8u İ.tleri ~iDden alabWrleı'. 

"'· - Btsatmere ~ ~ iıııelda1eriıı ~. llrallk muvakb& 
temınat vermeli n eUiltlllenin ,,ıpUaeaiı günden eıı u~ cü.n enel eL 
lerlDıde bulunan -.lllılkalaı'Ja blrlikt.e bir düekçe ile .Nafıa VeWetıne aL 
raea.at ederek ba ile mahlaa olmak üzere 1"8Slta. almaları w bu 1'esikQl 
ibnlz etmeleri op.rtm. Da müddet itiDde Mlik& ıalebiılde bulwı.mıyaaJar 
ebiltmeye iştirak edemezler. 

6. - İstetlllerin ietlit mektublannı itinci maddede yıwlı ~n bir 
saa.t evveline kadar 8u iolert ReiauıtDe makbua mukabilinde -.ermelld 
Jlmndır. Postada oları cecikmelu kabul edilmez. •753h cıı10.,.._ 

Satılık kökDar tomru.tu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden: 
ı - Büyük düz bölgesi kat'iyatından omı.anda Manca.raeı deposunda 

lstifte meYcud ce7Zıı aded muadili .eo. metre miklb •4-Hıı desimetre m&.. 
kAb köknaT tomrutu açık arttırma ile a\üacakt.lr. 

2 - Tomrutların kabuk.la.r.ı aoyuhnl&f olup ı..cmı or~ kutu.r üzeriD
den hesaplanmıştır. 

s - Tomruklara aid aa.b§ p.rtna.rnai Antara Orman umum MüdfirlL 
pnde, Ankara. istanbul, ZOnguldak Omıan Çevirge Müdürlüklerile Bar
tın Orman Bölge Şefiiiinde " :ıtar&bük Devlet orma.n i.§letmesi Revit 
Amir\iliDde tı6riiJebilir. 

4 - TomnıkJMm mabpımen blcJell db öra .ala t11ı'u1Wr· 



4 Sayfa 

Fener - Vefa maç nda birçok 
· oyuncular yaralandi 

(Ba.starafı ı Ine! sayfada) ıı;aman top eline değdiği için verilen 
Ve!aya verilen penaıtı oyunu çı~ı- penaltı Jtirazı muclb oldu. 

n ndan çıkaran hldlseye meydan ver- Oyunu sert bir şekle sokan bu sa
tıı: Birçok hücumlarda futbolcular yıdan sonra Vefa soliçi Sulhi ciddl 
birbıri ardı sıra sahaya serildi. Ba. - bir mücadele yaparak 30 uncu daki
ılları yardımcıların omuzlarında acı- kada üçüncü golü yaparak maçı tek
lar içlnde soyunma odnlanna t~ın - rar beraber vaziyete soktu. Bu arada 
dı. Bu garib ve acıklı .sahneler me - Melih tekrar sahaya girdi. 
n.klılnrın gözleri önftnde, tr meyda- Oyun o kadar sert cereyan ediyor
nında, ve nihayet bir futbol maçında du ki blr Fenerbahçe hücumunda. Ve
oluyordu. Böyle bir futbolü artık sey. fadan iki oyuncu blrden sakatlandı. 
retmek istemiyoruz. Hakem de kafaslle kasdl vur~ yapan 

Bunun önüne kim seçecek?.. Melihl sahadan ç:ıkardL 
Fenerbahçe sahası: Oyunun sonuna iki dakika varken 

Galatasaray 3 - Beykoz 1 Vefa müdafaasını boş bulan Küçük 
Galatasaray, Beykoz ma9ı iki takım Fikret mftkemmel denebaecek bir 

Için de oldukça heyecanlı oldu. Ga - şütıe takımını galibiyete götüren dör
ı.a.tasaray hfıkim, fakat durgun ve tu. düncU ve oyunun son sayısını yaptı 
tuk bir halde oynuyordu. Beykozun ve sakatlanıp sahadan çıktı. 
bu vaz.yetten istifade ederek uzun Maç da 4 _ 3 Fenerbahçenin galibi
pa.slı oynaması oyunu çok defalar yetile bitti. Bu oyunda iki taraftan da 
Galatasaray müdataası üzerine yük- sakatlananların sayısı pek çoktu. 
ledi. Ömer Beslm 

28 anci dakikada Beykozdan Şaha- Beyoğluspor S - Albntui 1 
bın enfes bir vur1.14ile Galatasaray ilk Milli küme yolp için mücadele eden 
golu yedi ve bütün blr devre esnasın- iki tarafın oyunu daha iazla Beyo~lu
da beraberliği temin edemedi. spora ydr olacak şekllde idi. İlk dev-

İkinci devreye Galatasaray pek hız- re 2 - ı Beyoğlusporun lehinde bitti. 
lı bir şekilde başladı.Aından oyunun İkinci devreye sertti diyebiliriZ. 
bütün yükü Beykoz blesine bindi. Futbolu mümkün olduA'u kadar bl-

Oyun öyle bir şekil aldı k1 Bcyko - !erek oynamaya gayret eden Beyo~
zun her an gol yemesi bekleniyordu. luspor a:ıu devxede 3 sayı daha yapa
Nıtekim 4 dakika ara ile Gündüz rak maçı 5 - ı kaı:ı.ndı. 

Galatasaraya iki 8!\Jl kazandırdı. f. Spor 4 - Süleymaniye 2 
Şütten ziyade pası tercih eden Ga. Süleymaniye sahaya 9 kl§i Ue çıktı. 

fatasaray bu galibiyetlne r:ı{~men hA- Birinci lig takımları için bu sayı sa-

SANTA ,. 
B$'kes, bilhassa çocuklar taratmdan alınması ıa.;ret 

kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
J[aqı ıaret tesirlldir. Barsak solucanlannın bilfÜlderde ve 
küçüklerde sebep olacağı tehlikeler röz önüne alınarak solu
can bastawı.la.nnda bunu kullanmalan fa.rd.alıdır. 

Bekimlerimlze ve halkmuza. tavsiye ednen bq miistahzar her 
eczanede bulunur. 

Batasa 15 Karattar. 

ı Devlet demiryollara ve limanlar• 
ltietmesi umum idaresi ilAnlara ____ ___. 

Muhamınen bedellerile mıktar ve va.aınarı ~a~ıda yazılı iki grup mal
zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere (6.12.1940) Cuma günü biza
larında yazılı saatlerde Haydarpaşad.a Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiitme usullle satın almaeaktır. 

Bu i.şe girmek isteyenlerin her rrup hiza.sında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etti~l vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar 
komfsyona müracaatları lbımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - Diş Kliniği için bir aded kabili naltil Röntgen cihazı maateferrüat. 

Muhammen bedeli 1351 lira 
Muvakkat ternınatı 101 lira 33 kurw; 
Eksiitme saati 10,30 on buçukta 

1 - Di§ lOini~i için bir aded teferrüatae birlikte Ül ra Viole lAmbası 
ve blr aded Sollux l~bası. 
Muhammen bedeli 
Muvakkat teminatı 
Ek.sı1tme saati 

299 lira 
22 liro. 43 kur~. 
1M5 onu kırk beşte 

(11023) 

kirniyeti biran gene Beykoza bıraktı. dece acıdır. B b d v l D d d f 
Salahattin uzun bir şütıe 35 inci Bu vaziyetten iStifade eden İstan- 8 8 an OgU 81 e e en OT Una 

dakikada Galatasarayın 3 üncn go- bulspor ilk devreyi 3 - ı galib olarak Kalan Bı·r ş o·· h ret 
!ünü yaptı. bitirdi. 

İki taraf için de başka blr tehlike İkinci devre ümidler bUltma Sü - A L •l M U H •
1 

D D •
1 

N 
yaratınıyan oyun 3.1 Galatasarayın leymaniye güzel, hem de hft.kim oy -
galıbıyetile aonc. erdi. nadL Kırk be~ dakika zarfında iki H A C 1 B E K •

1 
R 

Fenerbahçe 4 - Vefa 3 taraf da ,Pirer gol yaptL Oyun 4 - 2 
Fenerbahçe büyük bir tazyikle baş. İstanbulsporun lehinde bitti. 

Indığı oyunun beşinci dakikasında 8eıiktaf 10- Topkap 1 M erkezi: B A H ç E K A p 1 
Melihin çUtlle birinci golü yaptL Fe - Beşiktat, yeni elemanlarile muvaf- ~--- Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 
n er bahçenin devamlı tazyikinden kur- fa kiyet ten m u va ffakiyete giden oyun. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;.
tulamıyan Vefa, 25 inci dakikada Me- larından birini daha oynadı. 
lihin .şahst olarak yaptığı blr h ücum- Filvakl Topkap zayıttı. 10 gol ye -
dan sonra ikinci golü de yedi. di, Beşikta§ da çok güzel oynadı. 

Melıhi tamamile boş bırakan Vefa- İlk dakikalarda Beşikta., iki gol 
War birkaç gol allatarak devreyi 2-0 yaptı. Topkap buna penaltıdan yap
mtıllüb bitirdiler. İkinci devrenin 4 t~ı bir sayı ne cevab verdi. Oyun bir 
üncü dnklkasında Vefa merkez mu- müddet heyecanlandı. Nihayetlere 
hacımi Hakkı iyi blr şütle birinci co- do~u Beşiktaş üç sayı yaparak dev-
lu yaptı. reyi 5 - ı bitirdi. 

Vefa takımı toplu olaralt yaptığı İkinci devre iÇin yazabileceı;imiz fev. 
devamlı hücumlarla oyuna o kadar kalo.delik Beşiktaşın kaçırdıgı ~ sayılar 
hlikim oldu ki büyük blr müdafaaya arasındn yaptı~ı ikinci beş goldür. 
mecbur olan Fenerbahçe 20 nci da- Kıırııgümrük sahasında.: 
kiknda Hakkının yaptığı beraberlik Karagümrük 13 - Doğuspor ~. 
golünü yemekten kurtulamadı. Biraz Davudpaşa 2 - Eyüb o. 
sonra da Melih sakatıandıAı için Fe. Bakırköy 2 - Demirspor 2. 
n er bahçe 10 kişi ile kaldı. Anadolııhisa.r sahasında: 

Fenerbahçeyi galiblyete götüren U. Anadoluhisar Rumelihisara. hükmen 
çüncu gol Esadın penaıtıdan çektiği gnlib. 
şütle 26 ncı dakikada yapıldı. Anadolu 3 - Beylerbeyi ı. 

Vefa müdafıi Vahld yere dUştfı~ü Alemdar 2 - Hiltıı ı. 

~---~Oep, Kol Saatleri Altın 
lll ~letal 15 sene gıırantil 

6 TAKSİTTE 

Kömür n odun 
sobaları 

4 TAKSİl'TE 

Havagazi ve elektrij A E G Elektrik Avizeter 
süpürge ve ve 

ocaklan fırınları h 1 ediye ik1er 
4 TAKSiTTE 6 TAKSİl'TE t • 6 TAKSiTTE 

LUXOR Radyola.rı ve otomatik rramofon:arı( Taksitte) 
O A Ş KAR ve Şki. 

Galata, Bankalar caddesi 5S-·47 Tel. 42769. Beyazıd, Ünlveraıte cad. 
a. desi No. 28 Karnköy, İskele caddesi No. 33/ 2 ~ 1 

İLAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
:s 5 ve 15.12 1934i tarih ve 2463 • 2614 numaralı kanunlar muci

blnce ihracına sallihı)'et verilen ve geliri tamamen Sivas - Erzurum 
demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 geliri Sivas - Erzurum 
istikrazının 20 senede itfası meşrut 5,5 milyon liralık yedinci ter
tibinin kayıt muamelesi 5.12.1940 akşamı nihayet bulmak 
20.11.1940 sabahından itibaren ba§lnmı.,tır. 

Tahviller hAmiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
kıymette bırlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmı.,tır. 

Bil tahvUler umumi ve mülhak bü~elerle idare olunan daire ve 
müesseselerce viltiyet hususl idareleri ve beledlyelerce yapılacak 
müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazi
nece satılmt§ ve satılacak olan milli emldk bedellerinin tediyesinde 
başabq kabul olunacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon be
delleri de tahviiierin tamamen Itfasına kadar her türlü vergi ve 
resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmlftlr. Yani 20 lira
lık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıd muamelesi Türkiye Cftmhuriyet Merkez, Türkiye Ctimhu
rlyeti Ziraat, Türkiye İş, Eml~k ve Eytam, Halk, Türk Ticaret Be
ledıyeler Bankaları ile Sümer, Eti banklar tarafından ic'ra edil
mektedir. Diter bankalar vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren saha
larda işletmek isteyenlere keyfıyet ilft.n ve 15 günlük susklipsiyon 
müddet! zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatıeri ik-
tızasından bulundu~u iŞaret olunur. •10999o 

'stanbul Levazım Amirliğindan VerHall 
Harici Askeri kitaali Ilanlar• 

Z60 ton sı~ır eti kapalı zarfla ekslltmeye konmu-ştur. Ihalesi 15/12/ 940 
günü saat ll de Edirnede Hacıurourda asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliblerın kanuni veslkalarile teklif mektublarını ihale san

aaat evvel koml.ayona vermeleri. trahman bedeli &10,00~ Ura 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnlari 
Miktan Cınsi Tahmin İlk Ekslltme gün ve saati 

bedeli teminntl 

100.000 kilo K. Fasulye 26170.00 1962.75 4/ 12/ 940 Çarşamba. ı0.30 
95.000 kilo Toz 4eker 36100.0() 2707.50 4/ 12/ 940 ıı 12.00 
60.000 kilo Sadeydı 94590.00 5979.50 4/12/ 940 • ı4.00 
rzs.ooo kilo Zeyt~a~ı ı83()1.40 1372.61 4/12/ 940 , 15.00 
51.000 kilo Sabun 25500.00 191~.50 4/12/ 9401 » 16.30 
ı. - Yukarıda mikta.r, cins, tahmin bedeli, llk temınatlarlle ekslltme 

gün ve saatleri yazılı beş kalem gıda. maddesinin bizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde kapalı zarfia eksiitmeleri yapılacaktır. 

2. - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her gün komlsyona. 
m üracaa tl arı. 

3. - Eksiltıneye glreceklerln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha
zırlıyacaklan kapalı teklif mektublannı eksiitme saatlerinden birer sad 
evveline kadar Kasımp~adıı. bulunan komisyon başkanlı~ına. makbuz mu. 
kablllnde vermeleri. c10844.t 

Ura 

1 2000 -s 1000 -
1 '150 -• &00 ... 
• uo -

S5 100 - 1~00.-

8Q iO - 4000.-

300 20 - 0000.-

Türkiye lş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 

ll 
Kumbaralı n kumba.rUll 

Ke~ideler: ' Şubat, 2 Ma - h.esablarınd& en u elli u • 
Jl.S, ı Alu.tto3, a hincııet - rul bulunanlar kW''&Ja 

ıın t&rıh.lertnc1e J&puı.r cauw tclalirllr. 

····-··················································· .. ··············································· Son Poata Matbaa.aı: Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Vakit, Nakittir !., 
5 porslJonluk bir komprlme lle (Su ve ateşten gayrı barieden :: 
madde Udve etmeyi d~Unmekslzin) 15 kuruş mukabUlnde 15 d • ıı 
gibi kısa. bir zamanda zengin ve fştlhalı bir sofra hazıriıyabOtrslt1 

Maruı Vt meohur lokantnlarımızda dahJ bu der~ nefb bit 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

uııı· Bll1üt yardım ve faydası &şiklr çorbalık sebze komprınıeıer ıııs1 
Ein ııenelerce netaset ve tazelllini muhafaza ettl~ine şahid oıace.P 

ÇAPAMARKA 
MERCIMEK, BEZELYA, NOBUD vesalr hububat sebze ve çot~ 

komprimelerlnl kilerinl2ıde bulundurmayı ihmal etm.eyınız. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş ser"et 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir t.!" 
manda kıymeti daha çok takdir ediht·., 

Alleler ıçın oldu~u kadar yolcular ve sporcular için de her zıuıı;, 
her yerde sıcak blr yemek temlni kablld1r. Bakkallarınızdan 50 ll 

lık bir kamprime 9, 100 gramlık bir komprimeyl ı5 kuru~tıı 
alabilirsiniz. 1~ BEŞİKTAŞ: ÇAPAI'tiARKA TarlhJ tesisi: 19 

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

·GÖRÜN ME • • 
/çırı 

50 yaşlanndaki kadınlar 

35 YAŞI NDA 
glSrünebilirler. 

Meşhur bir cild mütehassısı ta
rafından ke~if ve genç hayvan
Iann cild ve hüceyrelerinden 
k.emaJi itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
uBlOCEL» tabir edil~n kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan pe n be renkteki To
kal on Kremi terkibine kanotırıJ:: 
mıthr. Bu ak§am, yatmaz.dan ev
vel eürünüz. Uyuduğunuz hel' 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy
metli unsuru maa edip beslene
cek. ve her sabah kalktığınızda 

cildiniz. daha saf daha .t;ıe...; 
rünecek ve gençle~ecektı(;..,Pf~ 

Gündüzleri, beya% ı
T okalon Kremi kullan10ı ~~~ 
kibindeki beyazlatıcı ~j ~ 
lendirici unturlar. dahı ~.,& 
ederek gizli gayri saf 1,cı ri ihraç ve aiyah nok~ll 
eder. Açık meşamelerı .• 
nr ve bu suretle cildi~ıl 
latıp yumuptacaktır. ""J~ 
tedbir sayeşinde her •e 
kaç aene gençle,ebi1ir i• 
kıziann bile gıp ta ecie~e ,eııe 
nı hayret bir cild ve bır 
lik olabilirainiz. 

(ABDEST BOZA 
d d •w• • • l •w w t•ı l 1urrı1" e ıgımız terıt er; çıg sıgır e ı e yapı mıt pa 
sucukları yiyenlerde hasıl olur. Uzunlukları 4 
1 O metreye kadar olan bu solucanlar kanımızı 
birçok tehlikeli hastalıklara yol açarlar. Bun 
tulmak için en birinci deva TIMOFUJ'dur. 0ııt· 
içinde tarzı istimali yazılıdır. Her eczanede bulıısııı.ıl 

TiMöFüJ: mT·i·MOFUT TiM~ 
~ 

ls tan bul S ıhhi Müesseseler Arttırıı' 
eksiitme komisyonundan: -o-J 

li el Leyll Tıb Talebe Yurdu hademeleri için 150 takım kasket 
a.ded palto imall işi açık eksiltıneye konulmuştur. ıııP 

Eksiitme 4/12/ 940 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağalo~l~ıı. 
ve İçtimai Muavenet MüdürlüRtl binasında kurulu komiSyon 
tır. 8oo 

Muhammen fiyat: Kasketli elbise mali 950, palto imali 
İstekliler şartnamesini her gün komiSyonda gör&biltrıer. J\ıJ 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ~ıı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
bu ile birlikte belli ııün ve saatte k<ıni.syona aelmelerL 


