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MÜSTAKİL YEVMi GAZETE 

Kalinin ve 

Tula'da yeni 
taarruzlar 
başladı 

- . ,._._ -
Şark cephesinde don 
başladığından 
harekat için 
şartlar iyileşti 

1 
Ruslar ~17 4 tayyare 

1 kaybettiler 
.1 -

Halkın ekm•lll• 
oynayanlara 

bllmeylz ne 
demell? 

Moskovadan sonra 
BERUN 16 (A.A.) 

Alman ordı.ıarı Başkumandan 
lığının tebliği: 

1 Sıvastopola kar~ı -:yaptıkları 
hücum hatekatında , Alman kıta. 
lan kud retli tettibata malik olan 

Kız/LORDU NEREDE 
ve çe~in bir sur:tte müda~aa cc~ i-
len bır kaley ı ışgal ctmışletdır. 
H ava kuvvetlerimiz Sıvastopol 

MUKA VEM ET EDECEK? ve K~rç ctr~.fında k i kara muhare_ 
• belerme, mustahkem p_levzılerle 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
ESi(/ ORD U KU.llA:O.'!JAJ\.LARI N DAN 

( Devam ı sayfa l , au tun 5 d e) 

r- ' 1Sivastopol'a 1 

son hücum 
başlamak 

•• uzere 

Milli birlik= Milli lktısat 

H ÜKÜI\IET her zaman faz. 
' la miktarda un stoku bu

lundurabilmek için, baklava, 
börek, pasta gibi evlerde ya. 
pılması mümkün ve lüks mahi
yefinde gördüğü maddelerin 
dışarıda satışını yasıı.k etmek 
niyetindedir. Böylece un istih. 
laki sınırlandınlmıt ( tah~it 
ed ilmİf ) olacak. 

H er iktısadi buhran, istihsal 
ve istihlak a.rasında bir müva
zene buhranı da ifade eder. lh. 
tikim emziren de bu müvazene• 
siz1"ktir: Mal az, istek çok: mal 
çok, İstek az: veya bir yerde 
mal çok, 'stek a,z fakat baska bir 
yerde o mal az, istek çok ( Di. 
ya~bakırda yirmi, f stanbulda iki 
Y' murta beş kuru, ). Bunlar, is
tihsal ve istihlak arasında, buh
ranı doi!uran üç müvazenesiz. 
lik hal"dir. 

Harp ekonomisi az istihlak, 
çok &stihsa1 emreder. Çünkü 
harp veya harbe hazırlık ist;h. 
sal gücünü a7.altır ve istihlaki 
çoğaltır. Demek istihlaki sınır. 
landırmak, istihsali ayar1andır· 
mak gerekiyor. Bunu plan1ız 
yapmıya imkan yoktur. 

Planlı ekonomi, bazılarının 
yanlı, olarak bildikleri gibi, 
serbest ferdi ekonominin de. 
ğil, dağınık, düzensiz, bafıbot 
ekonominin dütmanı~ır. W. 
Sombart ıüel eö)'ler: cPlanh 

Pe1ami S A F A ·-····· ....................... . 
ekonomi içtiğimiz her katık 
çorbaya karıtmaz.>> Bu planın 
lakayıt kaldığı iktısadi faali
yetler pek çoktur ve fert ora. 
da d ilediği gibi kımıldar. Fakat 
milli menfaatleri llulasa eden 
bir bütüne göre ayarlanmış bir 
plandan mahrum olan memle
ketlerde, istihsal ve- istihlak 
arasındaki müvazenesizlikten 
doğan buhranın ve ihtikarın 
önüne geçilemez. Çünkü ora
larda ist'hlak batıbof, istihsal 
li:if ayet siz kalır ve aralarında 
bir denkle,me te~ini mümkün 
olmaz. 

Kapitalist ve ietii iktısadda 
yalnız hususi 111~~ cnrplan 
planlıdır, ÇÜ1Jkü eillar yalnız 
l<endi menfaatlerinin pefİnde
dirler; milli iktısadda yalnız 
devlet planlıdır, çünkü o yalnız 
milli menfaatin pefindedir. 

Plan olmıyan yerde milli 
iktısad~ milli iktısad olmıyan 
yerde milli birlik yoktur. Çün. 
kü sınıf ve zümre menfaatleri
nin çahfmasından doğan b irlik
sizliği ve düzensizliği yalnız 
milli plan önler. 

Ticaret ve fktısad Vekalet. 
!erini bir «M"lli lktısad Veka
le•i» halinde birleftinnek fik. 
rini bunun için alkıtlamıthm. 
Milli birliğin miUi iktısada sım 
sıkı bağlı olduğunu bilenler 
için bu fikir, en büyük müjde. 
dir. 

Pazartesi 17 lkinciteşrin 1941 

Medenigeti11 en son 11erimi, 

ıoş t1aktini zeka saye•ind• e11 

kullanmaktır. 

Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkiır, İstanbul 

HEYETİ GELDİ 
Misafirler dün akşam 
Ankaraııa hareket ettiler 

Alman heyeti reisi dok tor Schimidt Y etilköy bava 
İltasyonwıda k&.J'fılanırken 

JSTANBUL, 16 (A.A.) 
An aıaya gıt.mekte olan Alman 

matt uat he~ ti bu sabah saat 10,15 
de tayyare ıle şehrlmıze gelmışler
dır. Alm n Hnrıcıy Ncza1et1 Mat.
buat Daire ı P..N ı Orta elçi doktor 
Schm dt' n b şkanlığındıı. bu n 11 

bu he~ ete aııağıdakı zevat dahıl bu
luıım:ıktndır: 

Schworb 1 Oı ta Eıç1 Almanya Ha
rıclye Nezııı·cti Mntbuat Uaırc ınde 
Cenubu Şarki A\'TUpa Şube i şefı, 

Steunerbwhel Elçıllk kul bı, Kıeın

leuı Elçilik klıtıbl, Do"ktor Hudolf 
Fi cher Ilıışmuharnr, Hclmut Lame 
H lnt Werthmıınn Matbuat Dairesı 
.Memunn daırcsi şefı ve bır foto mu
hablı ı 

Tasviri Efki,r: Alman heyeti. 
run dun akşam A nkaraya gıttiği· 
ru o· eıınuştır. 

Sovyet Baltık 
filosu 

Buzlar arasında 
sıkışacak mı? 

Hcl nki, 1, < A.A.) - Stefanl: 

Asker Ailelerine 
yapılan yardım 

Tevziat her ayın muayyen gününde 
ve numara sırasile yapılacak 

İstanbul Beledıye,,ı, asker aıleleri- ) zıılnrında ıse paralar, ayın 17 ınde 
ne )aıdım içın yapılmakta olan tev- da •ıtılncnkt ı. Bu kazalarda da her 
zıntı gunlere tak ım etmlştlr. iln 200 kışh e tevzıat yapılabtlecek-

Fatıh mcı kez nahiye inde ay n 21 
ıı cı, Snmııtya nahl\e ınde 23 uncu. 

neı nahh c !nele 2G ncı günler nde 

evzınt bnşlıvneak ve paralar numa-

Hazıı·1anmış olan progı am mucı

bınce, Beyoğlu, F.mınonü ve Bcşıktaş 
krızıılarındııkı tevzıııt ayın 12 ncı 

gunu başlıyecak ve lıeı gün numaı a 
11 ra~ıle 500 kı.ıye para verllecektır. 

B u mıntaknla ırı rııııalart bugund ·n 
ltibaren tevzı edı l eeektır. ra ı;ıraııılc 'eri ecektlr Vokt nde mü 

Sarıyer, De;)' koz, Üskudnı, Kırlı- racaat etmı C'nl r paralarını tevzı. 
köy, Adala r , Bakırkoy ve Eyup ka- at n h!t.nınıııda alacaklardır. 

SPOR 
-·-- - - - - -- - -· = = = = -

Bertrand Russel 

(Şerhi 2 nci ııahifemlzde) 

Leningrad'da 
Almanlar 216 

bin zayiat 
verdiler 

Üç Alman Generalile 
360 yüksek rütbeli 

subay ölüler 
arasında bulunuyor 

Tola Almanlarıı 
eline düşmedi 

MOSKOl A, 16 (A.A.) 
Sovyet gece yarısı tebliği: 
15 sonteşrinde kıta!annıız biıtua 

cephelerde duşmanla çarpışmışlar

dır. 

14 sonteşrınde 44 Alm<ın tanar i 
tahrip edılrul§Ur. 

Biz, 10 tayyare kn)'bett k :.\J 
va dvarında, 15 sonteşrınde 4 Al
man tayyaı ı dli ürülm ştu1. 

Leningrad önünde Alman zayiatı 
Mo kova, 16 (A A.) - Tass n n. 

ından: 

General Temarhko, Jzve tın z.e-
t ınde yazdı rı bir makalede, 4 a • S• 

to tanberl du manın Lenın •ı & 

kar ı devam ed n hUcumlaı ı, esna -
ında Almanların, 216000 aı1ker, 759 

top, ı 7 .ı tnnk, 146 zırhlı otomobıl. 

(Devamı sahife 3, l'Utun 3 del ....................... ············· ....... ····· 

Uzakşa rkta 
Hazırlıklar 
sür'atle 

ilerliyor 
Jngilizler Hong - Kong'a 
t a k fi i g e k ıt' a l a r i 

ıönderdil•r 

TOKYO 16 (A. A.) 
D.N. B: H ariciye Nezareti mah 

fıllcrinde temaslan olan Japoa 
Timca a nd Adwertiscr gazetesi. 
parlamentonun fevkal ade içtimaı 
Uzakşatkta akdedilen içtimaların 
en <-miıhimlerınden bıri olduğunu 

yazara k diyor ki: 
Pasifık denizinin akıbeti bıa 

celseye bağlı bulunabilir. Yann, 
Başvekil General Tojo, Harı ıya 
Nazırı Togo ve Bnhriy~ Na ırı 
, imoda. millete hitap ettik!eri 
zaman vaz yet öğrenilecek ır. 
Japo vanın Kendi menfaatlc-rıla 
ve Pasıfik menfaatlerile mı- ...ıl 
olmıya karat verdı· mı ve• kahın~. 
nirı millete uz.un uzadıya isti are~ 
lerden sonra \ a:r.ıfesuıi ) apaca w, ı_ 
nı diınya öğrenc<"ck t ir. 

(D' m sahifr 3, s t n 4 de) 

Ditn yap lan Gnlcıtasaray - Beyo{jlU8po:r ma(:mcm n gi1zel bir enataKtane 

Dünkü lig maçlarında lstanbulapor S&leyma•lyeyl 4 • 1, 
Galatasaray Beyoğlu11poru 1-0, Fenerbahçe Beykozu 6-0, 
Vefa-Altıntuğu 3-0, Beşi'dat Taksimi 9-0 yendiler. 

( Yazısı 2 ncide) J 



E!!!!22 Sahife: 2 17 tıdncitepin 

~_.@~QN~~B\l ( TARiH BAHISLER!l 
Fatihin heykeli Türk san'atinde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ır.15 'Pö'"ff811 ı.;..,_ .. _,_ ...... __ ,. ___ __, 

Lig 
maçları 

• A < • 

SIYASl .. V.l\ZJ.VET 
' . 

Akdeniz 
H arbin sıklet merkezi Rusya. 

yaİda olmakla ~raber ln
giltere için Akdeniz ve Yalan. 
prktadır. lnh edelim: Kıt mev
siminin iyice lıulôl eylemesi üze. 
riııe eski Kıpçak bozlnrlannda 
ne çamur ne bataklık kalm.a11Uf• 

bir dönüm noktası olmalldır r 
J atanbulun fethinin ben•üzüncü yılım kutlamak için önümüz-

de ıd.ta.a on iki yıl varken, ber zaman yaptığımız gibi iki aya

iunm bir papuca sokmadan baz ırlıklara timdiden ~lamak hu
susunda gösterdijimiz dikkat, bütün memlekette genel bir takdirle 
ka11ılandı. 

Ç~itli gazeteler, bijyük Türk hükümdan Fatihin heykelinin ye. 
rini tayin konıusunda Lalkm diifüncelerine tercüman oluyorlar, 
muharrirler yazıyor, ve anketler yapdıyar. 

· Şimdiye kadar beliren muhtelif fikirler ,unları Eski Şehremini 
Operatör Cemil Topuzlu, 'bu heykelin Ayuofya meydanma, En 
Son Dakikada Bir Muharrir imzasile yazan arkadatımız Eminö
niine, bazıları Fatihe ve bafkalan da Beyazıd ıneydamna dikil
mesini istiyorlar. 

Bu arada Haber refikimizlde Orijinal yazılarile dikkat nazan
mızı çeken Efdal Noyan arkad~ımız ise İkinci Mebmede en mü
nuip yer olarak Kız Kulesini gösteriyor. 

Kanaatimce, ileri sürülen bu heykel yerlerile, tarihin bir dev
rini kapayıp yeni bir devir açan, ve bize Avrupalı olmak ealahiye
tini kazandıran Fatihe karfı gösterece~ saygı ve sevgi ara
sında büyük münasebet vardır. 

Hasta adam 
Sivastopolda 

ÇAR İN G İLİZ S E Fİ R İN .E : ---
- " Benim hasta adamım ( O s m anlı imparatorluğu) 
- yakında bir kalb sektesi ile ölecek kollarımızın 

-

arasına düşecek ve belki de mirası güzünden si~inl• 
bizibirbirimiıe düşürecektir " 

I tır. Toprak üç metre donarak 
stan6ulspor, Galatasrog, granit haline plm~tir. Nehirlerin 

Fener Vefa fiti Beşiktaş kilometrelerce ıe~fliğindeki su. 
' • • • • lar Üzerlerinde en ağır zırhh tank 

rakıplerını gendıler ve toplann geçmesi;- müsait ka-
im buz tabakalan ile kapllllmlf

~ Lig maçlanna dün F enerbahçe 
ve Şeref ıtadlarında devam edil
miftir. 

Fenerbalaçe ştadı 

Gariptir ki Rusyada kar İn'.•nn 
bayatını tehdit etmez ve bilak·s 
kurtanr. Çünkü en dehşetli tipi 
ve fırtınalarda kendisini ve atım 
kara gömen yolcu hem baya.tını 

~t. Spor 4 - Süleymaniye 1 hem ..ınlıatini kurta Rusyada 

Çok rüzgaTlı ve soğuk bir ha.. kann böyle mucize~-~ Icudreti var. 
vata ilk maçı hakem Ahmet A· dır. Binaenaleyh Lusyada bare
demin idaTesi ahında 1atanbula.. kit harbi için en müsait zaman 
porla Süleymaniye takımları yap~ gelmİft.İr. Kıt ve ıerin havalar 
mıflardır. mevsimi geçmezden evvel Al. 

lk devrede rüzgarla - benber manlarm l>ütün aiırlıklan ile Ak· 
oynıyan İstanbulsporlular oyunu denizde ve Yakmprkta lngiliz. 
tek kale ~eldine sokmuşlar ve u- lerin üzerine de yüklenmeleri 
zun bir müddet Süleymaniye ka- muhtemeldir. 

Heykelin yükseltileceği yerle beraber. bu eser için yapacağı
mız fedakirlıP,ı da simdiden tes bit etmek lazımdır. Mesela, Ame
rikanın., Hürriyet Abidesi çapında bir eser yaratmıyacaks~ Kız
kuleııinden bahsetmek abes olur. Sofyada Sobranyamn önündeki 
Bulgar Çanmn heykeli tipinde b · r i.b!de ancak Beyazıt dekoruna 
yaraşabilir. Eminönünde dikilecek heykelin Y enicaminin heybeti al· 
bnda ezilmemesi ,arttır. Ve .eğer Fatih, Ayuofya meydanında ken• 
dini gösterecekse, burasını 'imdfüi durgun halinden kurtaracak ve 
herkesin uğrağı bir semt haline getirecek tedbirleri de beraber dü
fÜnınek İcap eder. 

Öyle tahmin ediyorum ki, balkın ve bükUmetin kadİl'fİnas ala
kaları, ve bu muazzam i,in mesuliyetini omuzuna alabilecek olan 
yüzde yÜz Türk san'atkinnın dehası, Avnıpaya Türk satvetini 
tanıtan Fatilı'n eserini tamamJovacalı: ve yine Avrupaya Türk tan•• 
atuun büyük nümunele.rinden b. :ni gösterecektir. ı 

Cihad BABAN 

lesini tazyik etmişlerdir. Lakin Bunu pek iyi bilen İnıgilizler 
sıkışık bir oyun oynıyan san ai. Alman külli kuvvetleri gelmez· 
yahJılar bu devrede birçok gol den evvel müttefikini zayıf dü. 
fırsatlan elde edebilecek iken bu ,örmek için her ça.-eye ha~ vur• 
tarz oyunları yüzünden ancak üç ı maktadırlar. 
gol çıkarabilmişler ve devrenin lngi~iz efki.nlOllumiyesi Alman 
sonlanna doğru yedikleri bir gol- lar yetişmezden evvel f ta.lyan do. 
le sahadan 3.1 galip olarak ayrıl- nanmasmm uğradığı zayiata b~· 
m1"1ardır. yük ememmiyet vermektedır. 

ikinci devrede daha düzgün Bunun için Akdeniz İn.giliz do .. 
oynıyan lstanbulaporlular hakimi nanması kumandanı Amıral Cun
yeti derhal ele alarak bii.,tün devre n :ngham bu donanmanın şimdi. 
imtidadınca rakip kaleyi sıkıştır- kı başlıca üssülharekesi olan İs
mışlar ve sağaçıklarmın ayağın. kenderiyede mühim beyanatta 
dan bir gol daha kazanarak maçı bulunmuştur. • • 
4-1 galip olarak bitirmişlerdir. Bu beyanat ingilızlerı memnun 
Galatasaray 1 - Beyoğluspor O e~~cek m:ıhi~4:tted!r. .Çünkü .~n· 

Tefrlkaı tta-u Yazan:KANDEMIR .............. , ....................... . 

İkinci maç hakem Şekibin ida_ gılız Amıraılı~m iddıasma gore 
resinde Galatasarayla Bepoğlu- bütün Akdenızde bulunan İtalya 
spor ar~sında oynanmıstır. donanması nrblı, ağır kruvazör, 

Çok lakayıt bir şekÜde oyuna hafif ':'1'uvaıı:ör, tnuhrip ve tab-
18.63 ısenetinde milttefikin donanman Sıvutopol limanı önünde başlayan Galatasaray, daha ilk telbahar olarak lıer sınıftan oıev• 

Enver Pa,a, 
etmeden 

bir karıf yeri bile harp 
bırakmak istemiyordu 

1853 eenesi ikincikanununun 9 un~ • .. ve şerefli şefi Şeyh Şamll, Ruslarla dakikalarda Beyoğlusporun ma_ cudunun takriben yansım kay. 
cu gönü akşamı Rusya Çarı birinci Samih Nafiz Tansu boğuşuyor, bu memleketlerin bürri- neviyatını yükseltecek bir tarzda betmiftir. Bu hesaplara göre Al· 
Nikola, Petersburg sarayında yeni 

1 
- yeti için harikalar yaratıyordu. İn- bozuk ve geli~i giizel bir oyuna manlar harekete geçtikleri zaman 

İngiliz Sefiri Sir (Hamilton Sey- • "' • 

1 
giltere için Boğazlara inen ve Mar- kapılmıştır. Dakikalar ilerledikçe yükü~ ~ütün ağır)~ yükle~-

- Ne yapsak ki, ou (padi~ah) sö- Hele böyle buhranlı zamanlarda, nıa.. mur) şerefine mükellef bir ziyafetf Fransa ve Rusy~ruı:ı nazarlarını bu mara yolile Akdenize çıkacak olan Beyoğluspor müdafaası Galata- melerı lazım gelecegtndenİn ~mt: 
zünü kaldırsak .. demişti. Ona, halkın nevi kuvvete zarar verebilecek lilf- veriyor ve ziyafeti bir suvare takip manza~aya .çevırmlş . ~.ulunuyordu. 1 bir Rusya çok tehlikeliydi. Fransa saray forvetlerinin akınlarını ralin sözleri fÜpheııiz gilu:lerı 
ııoıı dereceyi bulan sevgi ve sayı~ısıı r, pek haklı olarak sinirine doku- eyliyordu. Petersburk aristokrasisi- Kanunı dcvrınin kapıtülasyonlar.ile ise Akdenizde vücuda gelen muvaze- akim bırakmıs ve bu yüzden sarı hayli nefes aldırmıt olacaktır. 
dan başka bir şey ifacltı etmıyen lı tdu. nin mümtaz simaları da bu eğlencede Osmanlı memleketlerinden Katolık- nenin ih19.line aııla lakayıt k.alamaZ- \ kırmızılılann ~yunu daha ziyade Şu kada.r var ki Almanlar her 

.. ·• --1 ı·ı t' r~e ı· 1· ~0 .. ·ıed · ,. , s · k d k ı d t leı· için imtiyazlı bir mevki elde et.- t fta h ·· ha a tefevvokumı ııozun ıııt:nL"u em Y ' g 11 ~ > 10·- cssızce ar ·a aşınım o un an tu bulunuyorlardı. Çar bir ara Sefir d1. bozulmuştur. Forvetin bir is ya ara enuz v 
· · t d d kt k miş ve istismarcı siyasetini iktısadi · - uh f d' rlar h • hafta mız zaman ıısc: um ve yavaşça o a an çı 1 • cenaplarını bir köşeye çekerek ona İkincit<1,ı-inin SO uncu günü Kaf- pamıyacağını anlayan Galatasa- ?'. a aıı:a e ıyo . : ~ 

Evet, şlın<lı böyle şeylerle uğra- Paşanın sinlrlen!aekte hakkı yok şi:>yle demişti: müsaadeler altında gizlıyerek her knsyadaki mı.icahidlere :yardım mnk- 1 (Devamı sahife 4. ııı · lrıtt ı de} ıcirııde Ruslann ik.1 bın kusur tay• 
k kt. i k b k ı • Ik d .... ld' H k I tarafa sokulmuş olan sinsi Fransız k b l k Al aın şaca va ım?. yo • ıru :ı ım ı•a egı ı. er a adan biı- sözün çık- - Bilmem ki $UCe büyük bir ha- sadile ve on parça harp gemisinden yare ay etme erme arfl ~-

j •··d·~ · ib. tı ·d 1 I ı- 1 d 1 . politikası, Kaynarca musalahasının I .. k t f il s..., ıgı il'. ı yapsın. cı·ı e ıe '"Y • :ı tıgı yer er e iş erın nasıl karmaka- diaenin üzerimize gelmekte olduğu mürekkep bir Osmanlı filosu Osman mahvolmak raddesine geldiler. Bu ar yuz se sen ayyare ve ng 1z. 
u.olir ... diyerek eusınuşlu. rışık olduğunu kaç defa görmüştük. maliim mudur, benlm hasta adamım 1~rhtiodol1<S1 teba:~- hlRmayc etm~~ll~a- Paşanın kumandasında Sinop hma- ımaıJa 1''ransızlar imdada yetişti. lerin yüz seksen tayyaresine kar,ı 

Diı~cnb<>dc yan gelip oturnlıılecek Bahusus vaziyetiııııZin çok nazik ol. (0:.manlı İmparatorluğu} yakında a rt.n ver ığı k usya~ın. ıs a;ı ı nında tevakkuf ettiğ·ı e;;nada Rus ingıli?.lerı muhakkak bir felaketten da Alınanlar altı tayyare kaybet. 
h.ılıle ılcgıldlk. ilul lvıklerın pc •ı11İ7. clııınrnu da blliyorriuk. İlk günlerde blı- kalb sekteıılle ölecek, kollarımmn ~~e lerıle dçarpışma mec urıyetin e ı Amirali Nahimof'un anı baskınına kurtardı. miflerdir. 
den koştuklııı ını b:lıyoııluk. Nı.:re~" ~Tkaıııızdau geleı:ı Bolşeviklerin ni. aı·asma düşecek ve belki de mirası u unuyor u. uğrıyarak birkaÇ saat içmde batırıl- lial'p, Rusların müthiş z.aylatile lngilizler ancak kendileri ve 
i t' huı~~a tla gelccckll'rdi. Onlar;n hayet 1000 kısilik bir kuvvetten iba.. yüzünden sizinle bizi biribirimize dü Çaı· Bırınci Nlkola, ölümü ani ola- mıştı. hitam buldu. Rus Başkumandanlığı Amerı"kalılac Almanlar kadar 
gc eecklerı yol, bizim (Saray) ın cep. ret olduğu sö7lenirken, bu, blx. ınüd. şürecektıil'. Ilükumetinizle şimdiden cak addedilen Oı;manlı İmparatorlu- Vazıyctin inkişaflarını yakından 5 ikınciteşrin sabahı şafakla 1kl kol- tayyare yapabildikleri takdirde 
h d k. b lk d b k b 11 1 d b h t ,.ı • tak ı g· unun zengı'n kaynaklarını ne Fran- İ hlik • ld ~ h'"km 1 na e e ı ıı onun an ta a gı i gor - et sonr~ iı mislmtı, dahıı sonra iki as a a~amın mırasını s m YO· takip eden İngiltere ve Fransa, do- dan Fransız ve ngili.zlerın üzerıne le enın aza ıgına u o u • 

d E P b. ,, b · 11 1 d 1 k büyük ı· d' sız tüccarlarına, ne de Katol1k mis. · il · · Al ı ..ı..ı f ı ııtı)O!' u. nver aşa ır muudet u m1!\ ne ~ıkmış ve ilkıbet anlaıılmıştı un a an atma en eme ım ır. nanmalarını daha evvel Yunan su- atıldı. Ingerman meydan muharebesi b eceğmı ve man arııuan aza 

lıalkonda rıturarak, karşıki yola uzun 1 ki Bolşevik kuvveti, mukavemet edı?. İngiliz Sefiri Çarın önünde hür- yonerlerine bırakamazdı. !arına getırmışlerdi. başladı. tayyare yapmiya muvaffak ol. 
b k S 1 k 1 i •. . il Makamatı :Mübareke adı verilen duklan .... Aman dahı' --~erden uzun a tı. onnı oc aııına ı:e ı cteK, m yecegımız derecede büyümüştür. metkarane eğ' miş, hafifçe tebessüm b 

1 
d h 

1 
b .. _t.'ld" F k Bu hadiı;c üze-rıne Rusların Mem- İngılızler inı bir baskına uğradı- .-- zaı-

1 k · 1 D b d i f k h. b. d mi u mese e er a uyu u u. ev a- "'mın" vlabı''-ceklerı"nı' gı:ı" lemı"yor-... ,•lım raı>oı· arı o uc.ıu, ıcap eı en em- u.:cn e e dayanmıya kalkn1ak za- etm ş, a at ıç ır cıey vaa etme "- ı k t d k ı ta la ka lı bt boğu•ma baııladı Bu ... .ıe 
.. "' v "' lide salahiyetlerle İstanbula gönde- e e eyn en çı ma arını resmen - r, n r .. . 1ar. Alman tayyare ıı:ayı'atının 
nl.vet tertıbatının alınması ıçın emir. rardan başka bir netice veı·emezdi. ti... ı d b ı t tehlı'ke ı ·· ıe ek ı·çı n Tu· rk ve Fran 

rilen Çarın mahremi Prens Mençi- ep ve re ceva ı a ınca mar sonun. Y on m - azalm"""""'aıı ,·,.m' Ru•yada'-! hare-
kı w•rdl. Hunu herkesten evvel anhyan En- İnglliz hükilmeti bu haberi duyun- ğı l l 1 B b • 1 da (1854 harbe girdiler. sız kuvvetleri süngü hücumuna kalk- _,,. 7 " ... -

C b h Ç b"t" izli ks l kof, a r bir ü t matom a a ıa ~ye t kAatın çab·.J- h:&m-mesı' İngilı"zler .rtt>ııı $a a , Enver Paşayı, ~ra- ver Paşa, geı-isl iç.n alınacak tedbir. ca, arın u un g ma at arını giı-miş, fakat beklediği hüsnükabulü Türk, İngıliz, Fransız kara kuv. tılar ve nglliz1eri korkunç bir akı- ua " ... 

yın balkon kapı;;ıuı tuğlalarla örer . !erle meşguldü. öğrenmesi içi?) Sefire her fırsat düş- görememişti. vctleri müttefikin donanmasının bi- betten blr daha kurtardılar. ve Amerikalılar için hayati ehemŞ-
ken gördum. Hemen yanına koştum, Oturduğumuz (Saray) denen hü- tükçe Çarla temas etmesi hakkında - Mustafa ReşiJ Paşa, soğukkanlılık mayesinde Sivastopolun şimalinde İngiliz Baııkumandanı Lord (Rağ- miyeti haiz bulunmaktadır. U 

ona yardım etmıye başladım. Maı. kUmet konağını alelacele tahkim et- lazımgelen talimatı verm1şt1. Avru4 ve İngiliz, Fransız Sefiderile görü- karaya çıktılar (13 eylfil). Müttefik Lan), [Sizlere dostlarım. İngiltere kada.r var kiİnıgilterenin b~ında. 
gallar açılarak örulen kapıdan tıonra mek ıstemetd de Bolşevikler, umdu.. pada siruıi maksatların takip edildi- şüp anlaşarak istilacı emellere Tür- kuvvetlerinin mecmuu doksan bınl namına teşekkür ederim] demek su- ki gaae bir değil pek çoktur. 
ııra pencerelere gelmiştı. Bu tşle ğumuzdan ılaha tez yeUııirlerse, bot ği, bulanık suda balık avlanmak is- kün mukavemet azmini tebarüz ettı- buluyordu. rctıle Türk, Fransız kumandanlarına Büyük Okyanusun Öte tarafın. 
meşgul olurken Pa9ıınm hiç sesı çı.k.. I bulunmamak içindi. Zira Enver Pa- tenildiği muhakkaktı. ren _ red cevabını_ vermişti. Bu sırada Tuna boylarında Tllrk- mınnettulığını blldirmışti. Sivasto- dan yirmi bin Kanadalı a!kerin 
nı ıyordıı. Yalnız uada !':Irada; şa, bir karış yeri bile harp etmeden Diğer taraftan Balkanlarda eerek Bu hadiseyi Prens Mençikof şöyle !er (Çatana) mevkllnde Ruslara 8 _ pol şıddetli bir muhasara altına alın- Hnngkong adasDR takviyeye .gel. 

- Aferin Abdu1luh Recep .. Afe- bıl'akmak istemiyordu_ Tiirkistanda Rusyanm ve gerek Avusturyanın tasvir etmişti: ğır bir darbe indirmişler ve Silistre- dı. Fakat şimali açık kaldığından mif olması İngiltere balktna dP.rin 
J'in, bak her ış ~ıhı bunu da ne gü. a-eçen ömründe hep böyle hareket et teşvikile birtakım isyanlar, iğtioa~- _ Bu cevap benim ıur11;tımda yı pek parlak mıi<lafaa eylemışleı·tlı. daima ihtiyat kuvvetlerim ve iaşe nefes aldırmt.ttır. Çünkü bir harp 
&el öğı·endlnl. .• dıyordu. mıştir. lar müzmin bir dert gibi devam edip pathyan Sultanın beş parmağıdır. Ruslar, Kırıma daha fazla ehemmı- maddelerile cepbane alıyordu. vukuunda Japon donanmaaUlıtD 

Son pencere}; de bıtirel·eğirniz 111- Şımdi adı (StalinAbad) olan Dü. gidiyor, Karadağda, Bulgar1standa Mençikofun hareketinden bir ay yet verdller. Sivastopol limanı ağzın- Sivaetopola ikinci hücumda şehre ilk hedefi Hongko!_1_g ve buraldaki 
rada. yanımıza gelen Türkıı<tanlı ar. şenbede de öyle yapıyordu. Fakat h1c tatsız hadiseler vukubuluyordu. Ni- sonra Rus orduları, hürriyete ka- da bazı ııemilerini kasden batırarak 165 bin gülle atıldığı halde bir ne- İngiliz donanmasıdır. l~ltere. 
L d ı d N flz 1 bo b ı b · ı kola taufından hasta adam !"kabı ·u 1 k • t • f · j-...:Jt.-re aa aş ar an a , nası ı;n .V u un ınm z. orara yalnız bir gece kala. 11 vuşturmak iddlasile ı.nem e eteyne nüttefik donanmasının ıçeri girme- tice alınaınamış.tı. nm ana. va an yam ne sı ~r· " 

muş, Paşaya : l cağımııı bilmiyorduk. verilmiıı olan Osmanlı İmparatorlu- (Eflıi.k - Buğdan) tecavüz etmiş, 3 <.:İne mini oldular. Sivastopolun et- Bir mıiddct sonra Piyemonte hü- ve Akdeniz donanm.1!q.,dan ~,.,. 
- Galiba üı;fümüze gelen Rols0 - F:nvcı· Paşa. 0 geee hiç uyumadı. ğunun geniş ülkesinde hürriyet, temmuz 1853 de harp başlamıştı. rafında üç sıı·a vilcutla getırılmış kumeti de ittifaka dahil olaı-ak 15 ra en kuvvetli donanması burada 

..-ikler çok kalabalık Pa.-,a HM:retleri .. Petrol lambaııile aydınlanan odasın. adalet ve kardeşlik hissi ise her za- Rumeli orduları Başkumandanı Ser- rılan istihkamlar ve tabyalar şehre hın askerle Kırım harbine iştirak bulunma ktadır. Şimdi ümid Ka. 
Bıı ıkı bin ılıyorlardı amma. havli da, masasının üstundeki harıtaların man bu memlekette yaşayan insan. dar Ömer Paşa, Şumnudan Tuna biiyük bır kuvvet bahşetmıştı. Sivas- etti. nadalılara bağlanmı,tır. 
f 1 1 k tarı mesut edecek bir derecedeydi. b l · · Olt · · 1 M h F • TOGA Y aza o sıı geı·e ... ba~ında ııabahı etti. Bu eımada yanı. oy arınıı ınmış, anıçc cıvarınra t.opol yo unu açmak ıçin Alma deresi Ruslar; kanh boğc«malara ragv _ u arrem ey:ıı _ --= 

. Fakat bazı kötü maksatlı muhterıs b · · ı ı " Dırıvermişti Paşa birdenbire dur- na girip çıkanlar onu vtnc nikbin tet'' · at ala1·ak tkıncıteşr n n 17 nci dvarında kanlı bır muharebe başla- men Sivastopolda çok mukavemet 
kimseler, sırf iktidarı ele geçiı-mek · T k ı · R d ıı. rlındeki kt>rpıı;ı bir kenara bı- ve metin bulduklannı !!Öy]ü ... ·orlar.lı. günti otra an yo una gırcn us as- dı Hücuma kalkan Fransızları, Riıs- ettıler. Siva!<topolun kumandanı Ge... 

J için mllletlerinin Çarlık Rusyaııının k · · k b .. d nkarak, ıı!nırlı bir halle~ (Devamı var) . erının ta ·arrii üne muı;aa e etmış. tem Paşa kumanda8ırıdaki Türk nerııl (Tatleben) nihayet .vaıalandı. 
ve imparatorluk Avusturyasının teş · T ç - Bırakın şu gallbaları, malıba- tı . op menziline giren ar ordu!lıı- kuvvetleri şıddetle hınrnye ettiler. Pren~ Gorçakof da umumi bir hücu-
vikile daha iyi bir mertebe.-e erişe- T'" k ı ·· ü d k. ı ı h k ı p laı-ı .. 0111a geı ekleri. nwreklt>r1 .. ACIK M, THA BERE.. nun. ur· top arı on n e ı zay atı A ma ne rını j?eçnıe te o an rens ma kaı·ar vcrc.li. 16 ag-us tos gecesi 60 
ceklerini ortaya atıyodardı. d h · B. J T k 

::;> zun ne fııyda;;ı \Rt, iş görelim!... e şettı. Jraz sonra ı a ür -Rus Goı·çakof Rus kuvvc>tleri dehşetlı bır bin kişılik Rus kuvvetleri Cernaya 
1 

dt el R 1• f t M Bu sırada hiç beklenilmiyen bir piyadesi müthi!i bir süngü harbine zayiala u~rnclılar Fakat sol ccna.hta uere~incle suvu gcçcı·ek sabaha karşı 
· · 'e t - ektubunuz alınmış- d K d v ~ 

I' ıM, PNaııen fazlıı liikırdı<lan hiç tır. Cevabını benıiz veremedik. Teb- yer e, u ~ste, mukaddes makam. ! tutuşmuş ve Moskoflar pe!'ışan bir fngilızler gerı kalcl•J{ı ıcın arzu e<lı- müttefiklere hücum ettiler. Fakat 
h ""ln -·lı l a·ı·ı·ba'ıl••· ~ '"' ki . larda Katolık ve Ortodoks rahipler halele püskürtülmüştü. len netıce elde edilemcdı. Rus Go.ne- mı'ı'ttefı. kler gafı'l avlanııtuclılaı·. Rus-.ı,,, 1...... ' · . .:ı ııe ,;evme?."ı rı cı·ımızı de sunarız. " 
-=======---~--~~---~~~~--~----~a:r:u:~:n:d:a_ç:ı:k~a:n~k:a:n:l:ı~b~ir~;k~a~v!g!a~, ~~B~u~s=ı~ra~d~a~K~a~f~k~n:s!p~n~ı~n~k!a:h~ra~n:1!an~ rali bu hMıa~ ~are~ ~yle d~ an müili~ hlr ~y~cia nri pii~ 

Edebi roman: 43 Yazan: Sermed TALAY 

faizi çok bir şey tutmaz. Verilmez 
para değildir. Hem bir an evvel işi
n! görürsün, hem de, pahalıya mal 
olmaz. 

mişti: kürttiıler. Eylulün başından sekizine 
izciyi hatırlayıvermişti. - Ei?cr f ngilizler, bize hücum et- kadar mÜLlcfik topçusunun ağır 

- Dur, dedi, aklıma biı şey geli- mekte süı ·at gösterscydı, Sivastopol bombardımanile şehir cok hırpalan-
yoı·. Babanın çok eskidenbcri mua- derhal <ukut ederdi. mıştı. 8 eylill sabahı şehrin merke-
mele yaptığı bir faizcı varılır. Sana s· l .. . .. .. R zine uapılan uı11um·ı hücumla ıuala . . ıva~topo uzerıne yuruyen us " nı 

dediğiniz a- onun atiresınl vereyım, gıt. Belki bir 1 . . k f b ld ı k b'l' . "' 
1 

k. kuvvrtlPrının başınrla bulunan Prenıs o ta yasını e c etti er. Bilhassa 
şey opara 1 ır,,ııı. • a nız, ım ol- l\T ·k f S t ı k Türkledn ve Fransızların aayreti 
d v .. 

1 
S" 

1 
ı eııçı o , ıvas opo a ·apanmak tS- ,. 

uı.cunu soy eıne. oy ere.en, olur ki • k t ı di d • bi d ld' 

dam?. 
- Hangı adam?. 

- Doğru. Nerede bu 

- o da bir oeydir, verin bakalım. 

- Akıl akıldan üstündür ; belki 
sen düşünmemiş olabiCirsin. Bır yer. 
den, faizle para bulrnıya çalış. Eğer, 

on beş gün sonra, baban sana, va. 
dettiği parayı hakıliaten verecekse, 
yinı sen bu parayı alacağına emin
sen, jaızle borç para almakta t.eb1ike 
yok. Ama, maazallah, babanın vidı, 
bermutad ıuya düşerse . dikkat et, 
üstelik su işlle de uğraşıyor, düşer 
mi, düşer • o zaman, fena vaziyette 
kalırsın. 

İşte ı;ann, kendı tecrübelerımden ı ı 
tıfıırlen ıçln ayırdığım hisse. Sevk 
tııbıln senı nereye götürüyorsa git. 
Yalnız. yola çıkmadan evvel, aklına 

danışmayı unutma. Bir ik1 tecrübe. 

i i b 
1 

B' 1m b' d . h temiyerek yarımarlanın merkeııne P'' · a' re eger r manzara a ı. 
ş n. ozu ur._ ız ıra erın uyu doğru çekilnıi<ti. Uu:-;lar o gece donanmayı limanda 

malum. Aldıgını vermekten boşlan- .. . . ' \ atırmış ve limanda kurdukları bir 
maz. Herifi kızdırmış olabilir. İhtı- lluttcfıkın donanması guıdcrce 

Sıvastoµolu bombardıman cttılcr. köprüden şehri tahliye edel'ek şimale 
para veriyor, demediniz mi?. yatlı davran. ,ekilmişlerdi. Miittdikler, 1856 ey-

- Sözüme iyi kulak vereydin an- - Ül'ası kolay. Siz bana adamın Bılhassa :\f~lakof, Yeşıl Tabya, Alck lüliinün 12 nci giJnii Sivastopola gir-
lıyacaktın ki, ben, filanca kişi faizle adresini verin. ı sander ve h.o~tııntın tabyaları buyük rliler. 

- Faizle para veren adam. 
- Ben adamdan bahsetmedim ki. 
- Yüzde ondan kırka kadar faizle 

den "onra, doğru yolu aklın mı daha 
ıyı buluyor, yoksa 11evkı tabiin mı, 

anlar, ıleride ona göre hareket eder. 
ııin. 

- Gelelım para mesele!!,_İne, amca
cığım 

- Ha! Gelelim para meselesine. 
Vallahi, doğrusunu istersen, ben se. 
rı ın derclıne deı-man olamıyacağım. 
Mali vaziyetim malum. Kendi yağım. 
la kavrulmıya çalışıyorum. Birader 
gibı, hülya cihetinden de zengin ol
madığım için, para yerine vade file 
Yeremiyorum. Yalnız, bir akıl vere
ldllrim, belki ... 

• 

d di toplarıle bu donanmaya mukabele para verıyor eme m, bir yerrlen Ferhad. adresi aldı. Kapalıçar"ı · Elli bin ki ... iden mürekkep Türk 
· d b. d d "' 1 edlyoı, muharebe pek çetın bir man- ~ faizle para bulmıya gayret et, dedım. cıvarın a ır han ay ı .. ısmt Cafer-

1 
d ordul\u, ikiyü?. bini bulan muttefik 

R zııra a ıyoı· u. 
amdolsun, şimdiye kadar, faizcilere dl. Bu ışl açıktan açıi('a varınıadığı kuvvetlerinin içinde en biiyiik ve 

işim düşmedJ. ıçin, çuval tüccarı diye aramak lii- 1854 senesı teşrinıevvelinin 20 ncı ağır bir yükü muvaffakıyetle başar. 
Ferhadın ümidi tekrar kırıldı. Bu zımdı. gunu Prens Mcnçikof ordusunun anı nıış bulunuyordu. Bu haber Peters-

kadar uğraştıktan, bu kadar boıı li- ı Delikanlı, adresi hem aklına, hem bir taanuııle Ilalıklıova ıııeydan hurıra eri~·tiği zaman, Osmanlı İııı
kırdı dinledikten sonra. amcasının cebınclcki akıl defterine itina ılc kay- lıarbı başladı. Rudlar mel'kezrle Ti.ırk paratmluğuna (basta adıım) lakabı-
yanından, bir falzeı adresi bile al- detti. Amcasının: kuvvetleri üzerıne bütün mevcutla- nı \ ı ımiş olan Nikola, gözlerini 
nıadan gıtnıek fecı bil' Şl!ydı. Güle güle, Allah akıl rile yüklendiler. Ferik Rfüıtem Paşa dünyaya kaparnııı bulunuyor, mira. 

Ben bunu !!ahi, düşünme niştinı. fikir ver. kumaııda~ındaki 8 Tiirk taburu :;on t k · kl·r· d 
Fakat, bu sukutu hayal çok sür _ sın, Allah ıslah etsin! 1 k • d'· .. k 

1 
ı:ını a sım te · 1 ın e bulunduğ'u 

Fena fikiı· değil. Acaba ne kaclar faiz d' . . c erece anramaııca ovuşerle b r- Osmanlı İmparatorluğu ordularile 
iııterleı 7. ~ıc ı. Amca bey, mılyon_ ~eşı~dc temennileri arasında yola çıktı: kaç mı«lı faik düşmana karşı parlak İngiliz ve Fransız kuvvetleri Kmm 

- Orasını pek bilemeı11 A,·.ıa '"l!·;.. klcışnhıa!'ınba rağm) en, kmüddetı omrnn. Hayatında, ilk defa olarak böyle 1 bıı müdafaa yarattı. Düşman ıner-
• - " J " c cı eı::a ını vo una oymn a . t 11.ı t bb.. b 1 .. dahiiinde ilerliyordu. Bu suretle 

de ondaıı Lut da kırka kadar çıkabi f •· 1 • k . . mU\n - ır eşe uste u unacnktı. Hıç ta-, kezden sokemeylnce sağ cenahtaki Çarın hRSta adamı, Sı'vastopola "er-
' - n" 11 ı ııvıın al'(f ., ""\!" • va nımadı- b' d d ··dil · • liısin. On beş gün içiıı, ellJ liranın sı d' b,. , 1 • ,.. . . - gı ır a am an o nç para lngıllzlere saldırdı. Vaziyet birden- leşmiş oluyordu. 

, ' n an ~ 11 a ış veu~ eıtıgı blı fu- (D•v"'1m vaı·; ı bire vahım bir bal aldı. İngilhler Saınih Nafiz TANSU 

~Ufllt ııııııııııu111ıuutuaıııttııı1tuıu1111r1 ' 

~ Vecizelerin şerhi ~, 
~lllllllUUltll lt llltlllUIU•UUUlllllllllttlllllllll f 

Medeniy<tin en şo -ı ve
rimi, bop vaktini :z;ekiı sa~ 

yesinde en İj i ıu: ettf! ku • 
la11maktı • L ert and RuHel 

Boş vakit; İnsanın dinlenmeğe 
ve dinlenmek sayesinde yorulan 
kuvvetlerini tazelemcğc tahsis et
tiği vakittır. Hafta sonu tatilı, 
yaz alili, her güukü çalışma saat· 
lerini takip C;-ılcn <liıılenıne zamanı 

buııuıı içine dahildir. 
Birçok insanlar boş vakitlerini 

bomboş geçirirler. Bir odaya kıı
panarak oturutfaı· ve hiçbir iş 

yapmadan ~eç·rdikleri vakitlerde 
keııclilerini dinlenmiş ııayarlar. 

Bazı insıınlnr da kahvede oturup 
oyun oynamakla veya buna ben
zer birşey yapmakla boş vakitle
rini geçirmiş. sanırlar. 

Vakit geçirmek ne odur, ne 
budur. 

Vakit 11:cçirmek, bedene kuvvet, 
kafaya huzur ve istirahat verecek 
eğlenceler tertip etmek, bu eğlen
cclcl'i tertip edel'ken insan zeka
sının hayata neşe vermek, insan 
kafasını ve kalbini tazelemek için 
kcşfetti~i her vasıtadan istifade 
etmektir. Böyle geçirilen vakit, 
boş geçirilmiş olmaz. Bilakis bu 
çeşit vakit geçirmek, insanın öm
rünü uzatır, afiyetini arttırır, 

ruhunu açar ve neşelendirir. Bu 
hal ve hareket hakikaten medeni 
hayatın en son ver!midir . 
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lNGIIJz TBBIJOI 

KAH/RE, 16 (A.A.) 
Ortqark Brltanya umwat karar

gifi.mın b~unkil tebliti: 
Libyada : Tobrukta dfiu mia&eıma 

bir sükunet içinde geçmiıtir. 

ALMAN TEBLtGt 
BERLIN, 16 (A.A.) 

Alman tebliil: - İnciltere etra
fındaki delii&lerde ban kunetlerl. 
mız Fero adaları yakınlannda .e 

Zatea .. tabammijlün befer Terhead'ın dotusunda topye&Gn 7 
bclreti fedinde oklmia için de- bm ton baemınde iki diifawı tlearet 
.,. micl• .. ki L........L.!- --li a7ft bir f d • __. __.. gemlaıRı ktırmıılardır. Bun ar an 
~ ifmle edm Y-.tı, ccan bqka ikı ~mi de ciddi surette ha
hoiaalen plir1ıt mus'iM de sara uğramııtır. Savq tayyareleri 
....... ıi e ... - mnt bhri -- yaptıklan gtindüs hareki tında 
... ko~. JaddleliııerouP dYanaclalri yiikııek 

BelarlsiJde elmMls ..a,etiae fınnlara tam isabetler ka1d•1t
- .. ta&IM: •-•idea ..... leıdlr. Diln pee Biyük Brıtaaya 
............ yaa:ifub• iri ...... eden IMlaauua dotl'u ve cenup bati kıyıla-
bir ...... iınairiaia, ......... ifill nndaki hman &Mialerlne bava akın-
stif ... illı• iflercle ..... ....,.ı. lan yapdmıttır. Manı denisi lllıerin-
f .... l'I ludii:im ye ...... da de Alman ileri karakol pmileri tle 
ıınubabbetini wtl kuandai1M hıslı lqWa bku•botJan arasmda 
INr ..-ı iraı .• ir. B ' U,la cereyan eden bir gece muharebealnde 

.._. :..:...: W.. ebllelr. Jngılız hücumbotlarından birısı ba--... ..-- . . _.__._ 
... ı , - 1 ' - tırılmııtır. 
ifiai W..r1a- daha kola1 detil, Afrikanın ıimallnde Tobruk ya. .._..ide daha Kiiçtür. $a halde kınlarındaki müstahkem mevzilerden 
•Üİt Yakİt l.eanbuıun Ma taraf. birıle Carrabub vahasındakı lngıllz 
lanncla ekmek ltul....__ hava kuvvetlerinin dayanu Dokta. 
.,.... ....... W.z iıM.t. ..... lanndan biri Alman aa•q tanan
ka ü fe1 olmamak liwndar. O leri tarafandaa aamaf~ ...._ 

k bulu _-&1-h ;._ bardımaa edilmiştir. ekme 111D17an --..-ın .,. 
ı "1 tedYir eden mf'ml zatlu Dün gece dilşrnan bava kuvvetle
kimlene. onl.ra tavsiye ederiz. rıne men11up hafif tet.ldller timal batı 

r BalmkÖ7 kaymekandıjul. ti&hll bolgesıne akın }apınıtlardır. 
ae ip keacllerine Bır İngiliz bombardıman tayyansl 
dan izahat alunlar • du· tt-"1 ü til 
•öaterilecek tecl&irt.i tatb!ke 1 ~um ' r. 
• L__a_ı..ı..L- İT AL YAN TEBIJöt 
muvaffak olnna, ~· MA 

...ı--1.. d-~! _. _ _L_ı RO . lf> IA.A.) Yerlerin de _. cnu __. 
laall-.ı:ı.....:.. lıı I f talyfn orduları aaıuml karargl.. 

-..--. •· hınııı 532 numaralı tebliti: 
Bam fınnlmm ald..... ..... fnl"li• haYa ln1netle.rınln 16 son. 

lairlmç mirli ,.. ..... tathcdara. tetrfft .,ece.1 yaptıtı hDcam euıuın. 
............ ........... plİllCe da Acirea!•'• "kua relen zayiatın ._.... .. T....- Ofia (tu rr-k- tı öli .. 21 pratqa Wit olftlta 
,. ofia •er r" "• •i= - bil& aalatılmıttır. f ndırllen •e denize dü
--~d•) --- tefekk&lin te• ta)'78renln a ranabayclan ibaret 
.... _.ili eltluia ...ı..ıhJoor. olan nalrtıttebaa IUllde rakalan
IGteün Tiaıret Vekileti Toprak mıttır. 
Ofis •-• slfbm taftit için iç Şimali Atribda Telmlk eepheeha-

ihıltit 1 • mit ft (Ofis) ele ~ toı>fU faalıyetı olmuttar. Dfqaaan 
.. 111 ...ı... - h·-- t..m ._ At _, - ... BUıgUI w Deme -rıaae """um et-
leriıwlen .,.,..... ....... Zllten lııa ıniftir. Bir miktar hasar ve Arap 
(Toprak Ofiai) .... lnm~ ~ abalı arasında bır ölü, 'blrlaıc )'aralı 
tl&t ~ evY9I de, • teY*h _.,.i vardır. 
Jrep 'ı ıadllmdan dolaJ'I ywne Şimali Afrıkada Alınan boma.. 
ili. -.ele çdomt •e bunun dedi tayyarelerı Carabub bava tnefdanına 
im --e. hımm etmlfler ve ,erde 8 ta:vyan 
A- da matad •eıçllile tıı:--· ir tabrıp etını,lerdır. Ha .. muharebe

'-in diline dijsmütti- ikide b eri eanaeında, avcı tananler1mtz 
~ gibi hayati bir ifte mh• 1 
.. en bu iclaresizlikler, (Toprak ' düşman tayyaresi diiıiinntlflerdır. 

bir Tayyarelerımlzden ikııı lla118ne d6aOfisi) muamelelennin sakı 
tatubna ib- memlşar . 

.. unıkeheye tibi sına • Şarki Akdenbde. bır kefil taarru. 
tiy~ ,e.t ... ekt<edir, nitelüm zu vapan İtalyan tayyarelerı. dö, -
'- m-.lcat.eyi Y•PDllYll T"acaret · Ud ticaret ıremıııını, bomba
"~ -.,.t mec:lna i7et sör· ~:~ın batırmıflardır. Şarki Akdenıa. 
~. de, avcılanmı& bır k"'if UÇkUfU esna. 

TOlll'alı Ofisin bafhca nzifesİ sındı Wellınırton tıpi ı ı tayyare 
,.._ • hnii deiil, lan fı- dfi"1rmöşlerdlr. Garbi Akdenı&de de 
-. 'u ..;; ı• 1 ~_.'!89 a dik· t 1 tavvarelerimıaden blrl blr • • - ~ •• auap etme orpı ı ı "•tü lerinı telllls,,. takip olmak lazım dtııman tanaresı düıürm'"9 r. 
ıelir. Bu takip ._.; ihmal edil· 

rneainin hiç, • ._ ...... ..... Ark Royal'in 
nma sebebiyet ... ....., Wr da- "ddetr 
ha tahit oluyoruz. HiikUmet t.. Zi•a• Aınarikad• ~ı .ı 1 

taabalaa ., ihtiJac:mı temin içİll 6;, üdilM •gtı11ııırııı 
•lindea ıeleai yapam, hiçbir fe. eoa. 11 (A.A.) - D.N.B.: 
dldrirJağı iht~ etmekten -ı.:... y.p.g . . knadc ıiaMtlı 

~ Ark ll...Z• slfCI'. G ~ ~in de soma t.a.nlMal hpP. -r Wr ı11tıiıa .,-.,...,ıır. u• • 
lair bım ÜÇ ~ faıı p,ri Ufrir'IM ,,.,,..,.. ,...._ 
............ , ... :ka ...... - .. Hit .................... ,,._ 

~ çıelainl - -- ta· -· ,,..,. Wr .. ,,.,.. dnfıal!' ~ edl--. .. , '-. ..... ~,.,..,... ~·iltııit ........ ... -~ .. ,... = ,_,,.,., . ..,, .,.,. ..ı;,orı.r. 
._ Ci !1..--I •• ..., a&hli- Wr .,.;;ddM ..,_, ıa....... 
....:....__ -ıu, -- GMtUIM. """"' ,.,,.... 
:---. fabl .... elaneii1e 9""..- "'-........ ......-. 
~ brfı men 11 et. ......_ ,..,..,.. s..,uı A =: ........ ,...... .OIW • Ntw/.Wla Wr ,..,,.,. :::: 

lııir ••6tm Topnık ...,. ...,..,._ ,_ ... _ . 
~ ill 'u• plıpbıt di-r~ -.U Wr _..,.. ,..-
1.. .......... da - • il n ,._ • -.,.. ~ w Şif*lli A~ 
;-ı. 1 ...... - fidd· ...... _,.,. ,....,. = 

......... "....._. ..... .-... tMÜltnMldtr· zl~~ • ,.... .......... .... ....... ,...,.. 
~ .. , ........... ,..,,,,.. ....... ,... 

'.1'.uvllld EPKAa ............. .,..,.., 

TASVbtf EFKAs 

S O N ... H A B E R ·L E ~ 

u• j:J §I~J,#l:_e_:_İ_e_;_:ke_8_v-te-~ ...... ••m;ıJ!~•~·~~-
mayin atıcı11, 1621 kam)'On ve 1414, A cum tmek smetile yardam etmış. 
tayyare kaybettlklerinl izah ett.ikteıı ' m.,.ilcaa. erdıuanan )erdir. Sovyet topçekenle asker 
sonra son günleı·de Almanların, ınti- ••r-ideıı Hziget. laflınlJ'• mah8U8 iki ıemi lafldına 
dafaaya seçmelerini müteakip 21.000 •iidaltale eflfleaİ "°mbalar isabet et111İ9tİr. Tikvin 
den fazla asker, 300 tayyare ve ?O bölgesinde ikı itfaıye mayin bö-
tank zayiat verdik.lerlnı kaydediyor. ., ıı it I • • • l )üğü. tek bqlanna 1 1 3 muharebe 

Öluler arasında 360 dan fazla Ne97ork, 16 (A.A.) - .Nevyerk me•zii zaptetıru.lerdir. 
)'iibek rltWe aubaJ •e General gueteain.ın pazar nlıbalarıuu Geçen haha Alman bava ku•. 
)folventeeı, General Diaar, Gene- çıkan haberlere l'Ö"ı madencHer vetleri Sovyet bava kuvvetlerine 
ral Kreamer ile Alba:r Frank u sendikası cumartesi, gece yarısı ka,., büyük aıuaffakiyetler ddc 
vardır. cellk fabrtblanu ait maclenler. etmil,erdir. 1 aontqriılle 8 son· 
Hl* 8oTret bYvetleri mukaWl de grev Uin etmiı ve asfalt fab- tefrİD arumdaki deTTede Sov. 

taarruzlara geçml11lerse ele, döımaa. riblannU da ere. ll&nı urureu )'etler topyekio 2 J 74 tayyare 
Leningrach almak ıe.ebbhlertnl terk baaıl olahllıellbd ~. ka~. ~lana 1293 ü 
et.memııtiT. Düımsın taarruz ka- Grn karanna ratmen, çelik fab- bava muharebeleri ..._..da dü-
bllı .. etf henilz kırılmamııtır. Almaa- .ıı.-•-..n- _ ... :L-•- ..... ~-· __ , 

" ·-~ ... - ..... r .--. a.- .arilJmır...., .. 12 ei Alman tayyare lar •eni ibtıyatlar ve yeni malzeme sında b gü • __ ,_ •- devam """ ..,. 
" • u n m.._ererıcre P""' koyma bataryalan tarafın_ l·t· a-ı cephede hücumlarına tekrar edil~''-tl .,.... 

~ "·· - r. dan, ülttarafı da yerde tahrin edıl batlamışlardır. B d • ı.,rt ,. -r 
u ara a Rooııevelt, as.... mu miftir. Ayni devre içinde Alman-

Oç Alman alaya harp harici şavlrlerie, esetlmle Harbiye Na- 1 ! lar doiu c_~heaincle 183 tayyare 
bırakıldı aırı ile ve maden Jaa'IUll merkelf karbetmi~rdir. 

Moakova, 16 (A.A.) - Cenup cep olan Birmincbam _ Alabama tö. Don h3tJadı 
hesinden gelen bir habere göre, Don men kumandanlıtlle prifmliftllr. 1 Buda,,_.. 16 'A.A.) _ Ma. 
Kazakları, 36 gün zarfında müstev- E.._ ... rı ,. __ ,_,_ ,._ "'a"ka• ~ 

.... - ..... ,,._ .... m... .. car a1· anıı bildiny" or: ıilerı ımha etmiczlerdir. Zuyevkacla tan ,__ d•&. h"L& n~8- iti 
"' fl-r •• .... um, _... .. e n Donun batlamaaile yollar ye-nevmidane muharebeler cereyan et- pazartes· bah .__... mem 1 

aa ına ..... ar • niden kuUanılabilit bir bale gel-mı ... Almanlar önce bu bölgede arut nunivet --"-ı bir alma-•-
7 # n:ra: cevap - .:ı:ıı..:-den ve arazı v•,t.reti daha k••anmı•lar, fakat Kazaklıu muka. sı halind rd L--ı. ........ ._ ""iP'' - .. 

..... v e 
0 

unan .-.-- • ..,, -de n.n-;o.inden. Ukraynada bıl taarruza -ince Almanları sayı • ...M m....1.-·-..a......a: -ı- ·ı ..__ 
.. ~,, ..._, .. ~._ı.._r, müttefiklerin harekata ; .. - ,.rttar 

tlstünlOğüne ratmen ıehıln içıne -----------· -- ..,. •. 
püskDrtmüılerdlr. Almanlar, tekrar ~k müaaitlepniftu. Bu vazıyet. 
taarruza geçmioler ve Zuyevka bet Amuk yaylası bilhassa Donetz havzaauıa ve 
defa elden ele geçmlıttr. Nihayet Al ıatbi civarlanna yapılan hucum-
manlar kılıcından ayrılmıı ve yan- ha s ta J ı k ta D larda te•mru göstermektedir. 
dan boğulmuılardır. 3 faıist aları Müttefik kuYVetler. her terafta 
harp harici bırakılm11tır. kurtarılıyor arazı kazanm!flardır . 

20 Mihver vapuru babnldı ~ Macar kıtalanmn harekat kai. 
Londra, 16 (A.A.) - llloskova Antakya, 16 (A.A.) - Aaırlardaa mınde. ehemmiy~t}j faaliyet ol-

radyosu, cumartes\ akşamı, Sovyet- berı Amuk yayla11ına hastalık aalan maıruttır. 
leT'n Şimal Buz denizinden cenup Mazlüm Pqa dalyanı Hein rıkıl • Katinin ye Tulada turnslar 
cephesine kadar ilstnste kazandıktan mıştır. tekrar bafladı 
mµvaffakıye\lerl bahis mevzuu et· Tutpneral Kanatlı ile bbılerce Stcııldlolm 16 ( A.A.) - Ofi: 
mışrtr. köylü ve tehirliniıı hun.rıle 7apılaD Moakovaya kaıtı Alman taz-

Dtışmanın Şimal denızinde Rfbql yıkma t6reııinde Valım.I& Sökmeııauer yik.i fazlalqmakta ve RUI kar91 
yarımadasını aşmak için yaptıit te- bir aö7levde Milli Şelimıs U. .Bqve. hücumları iae merkez cepheainın 
şebbüs akım ı.ıraktırılmıftlr. Jlihve- kilhakin ftikraııa ...,.. ali.kası ıla b6tün kr.aimi &zerinde Ye bilhas
rPı 20 kadar npuru batmlmlftır. batenlan 'bu if1ıa C6mlaurt,et Ware. 18 hükUmet merkezinm babanda 
K.areJl cephealnde. muannldane mu. ııi.ne naalp olmq en bö7ilk bir Di111et cittikçe artan bir fiddet ıöster. 
harebeler cereyan ettlii haber veri- olduiunu belirtnıiftiı'. Amak onaı mekteclir. 

liJOT. çıftçilerl, bayram aevinci Jçiudedır. iki cenahta Tula ve Kalininde 
Leninır;rad cepheaindekl Sovyet b- Almanlar yeniden tiddetli taar-

taları, mtıhimmat ve erzak yekta Al- A rulara geçmiflerdir. SoyYet kav 
man kamyon kafilelerini tahrip et- frikada yeni naldanndan Yerilen haberlere gö. 

mı,terdlr. TtU elimisde bir lngı•liz ordusu re Alman amit kollan Sovyet 
dıf müdafaa hatları içine birçok 

Kuybışef, 16 
(A.A.) - Tula11 btt. Kahire, 16 (A.A.) - Batı çlllhlde kilometre 80kulmıya muvaffak 

cumla almak teeebbüsü Almanların tetkil edilen .,_ı orduya N91ftft •· olabilmitler ve ıonradan geri 
on gün zarfında 6.000 alftye mal ol- ldzinci ordu iaml Yeritndftir. püakürtülma.ıerdir. 
muştur. Tulayı timal-batı ve cenup- Bu yeni ordon11J1 tefklll, İnglltA!re Svenska Oagebladet gazeteai-
doğu taraflarından yapılan çevirme Ye mittefildertain Mr gün kunet. nin askeri J'AZICI- söre. SoY7et 
hanıbtlerile aptetmek pllnı iu, l•nukte oW1lldanın ..-..-ı iti· kal'fl hücumlan. Almanlan bulun 
90ll haberlere ım. lıeFlk bir .tabet lıarile Jtalrinde t* ,._ bıwda-... dukJan .....zileRM ...._.. Ye 
Jflllde aldın bırakılmıttır. Bir ~k ar. l M--L L. d 
~erde Alman ilerleyiıt darmllf• böyle ilde Oll&OYa etrann • •ara 

Bqh başına b~lt bir kuvvet tef· ııra bazarl•-- ımıbYemet hat. başka yerlerde de yavaılamııtır. Pi- ---.... 
ke bomba tanarelen1e topçu hima- kil eden bu ordu, aynl umanda son lannı kUYYetlenclinnek Ye ikmal 
Jftlnde harekltta bulunan Sovyet aylarda Ortaıarkta btlyilk miktarda etmek gayeaile """lmaktadn. 
piyadesi 19 uncu ve 8t tnei Alman gelen en modem lillhlarla teçhia ._ Bununla beraber Sovyet karfl 
temenlerine menıup alaylardan 8 dllmıı oldutımu tıbat etmektedir. biicumlan. Sovyet1er için bütün 
köyü gen almlflardır. Bu noktalar- .. ziyetin düzeldiği mlnıısmı ver-
dan bırinde Almanlar btr t.e1ı: tabaT- S bıs• tanda mez. Filhakika Alman taarruzu. 
da ıooo kiti kaybetmiılerdlr. lr cepheden bir hücum hareketin-

Almanlar flm4i Tulayı uun men- f ı• • ~en kaçınuak Mo.kovayı timal-
silU toplarla bombalamakta ve tak- çete aa ıyeti den veya cenuptan sarmak,.,.. 
Vİf'e kuvvetleri getirmekteclırJer. IİDİ giicler gilııi ~. 

12 u, ı.-i ....... ....... .......... ,. 
Moako ... 16 CA.A.I - tneatla p 60 -1 .,,.,, lir Mabımeli 

--.tn 1-aaf mehabtri, muhtelif ....... ,. 116 ldfi il• H.W.W 16 (AA.) - Füa 
kea1mierda lııarekiıaa flddetlendJtini la a;aı. ~orı 
yazıyor: Berne. 18 (A.A.) - Yicn aJaa· Hanaıl ceph iede. ..... D 

8o"'9t kdalan tiddeüi Alma hl· aına Belsraddala pi• l:Nr taılpal te ..LL1et1i faaliyette Wan-
..Jloo.le demektecllr: pÇUR puw - LL. eClmlal'llla ınial-tM her -- biraz ..,,,. ·- w:..... +.... zaıa ~.&. -.,- ..... Orta S rbist&Dlla Maıunaıı SYtlw m.._. rw1 ..... • ~-

dalla difmanın elbad• almaktadır. kealmindeı hikilmet kunetlerlle Sırp ı dilfm_ • an aenıiai bombardıman f't. 
.llubabir, Almanların bütün cephe t 

boJ'llRl!a latihltia ..,, mltralyk yu. gonöHiUeri araauıcla 90 aaaı dnam auk": .._ .a.lannda Finlerin 
ı ._ .a...... tm..... 1 eden bir muharffıe olmattar. Bu mu- ...., • I ..:-.1: 

va arı m .. ııma ........ m e -te o • barebede 1~ g6ntlltl va 10 hl1dlıut eline dltea pnımet er. ~ 
duklannı blldınyor. -•- L.. Lt d Gananet 

k l ·ı-...-r •7......, .,..._.. a r. Sovyetleı ln bırçok mevalt muvaf- as er u '"""''" • • b" ·1· t 1 k b" 
Belgradda çıkan Obnova paeteal, ler aH_ .... m tonı a ?. ~- U' fakıyetlerlni nakledm aulıablr düu- bırt0k retılnelenn ketle halinde te•- cephane ...... d~ k~çuk .. ha.: 

mMnm eama Ye eaaarte.t stlnleri kıf echld'"""ni kayd«nıeltte •• ..antll- cimde iki vapur. hır denur kopru 
çeldhnete meclıar ltalchtını ve Sovyet •• •" b k b 
ordularının 12 k6JG sert aldıtını bıl- lulen tahrıkit n cebır hanketlerm- dubau. 20 top, ırço cep ,.n,. 
dlrmektA!c:lır. den vaqeçmelerml davet eden bır andığı. "ıldaklar. telemetreler. 

beyanname neeretmekteclir. Ayni ıra- torpiller. 66 otomobil. olduk~ 
........,... • Volp • tirıo.. zete. bugün S1rbıstanda dahill harp kUYYetli 1nr telıliz i.tuyotMı teL 

ı..ilcli hüldlm ıörilyor, demektedir. iliz malcineleri. eahra mutfakla11 
lloeltova, 16 < A.A 1 - Son haber- 6 7 at. bir traktör, bir tank. yiye-

lere pre, Lenın(lTadın ~enUp d.J:...- k k __ L • k ""L'- ı"ktarda _.. u z a ş a r t a c:ea. 8JYece ve muıum m ıurıdakı Tikv n çevresinde Alman':ot· ilaç vardır. 
rın şımale doğru olan taarruzlan 
durdurulm111 olmakla beraber Alman 
ba kısı devam etm•kteclır. Almanlar. 
bu~ k bir ehemmiyeti haiz olan Le
nıngrad - VoloKda demıryolunu kea
mışlerdlr. Almanların 12 ncı maki
neli tümeni mühım bir yerden ıki 
defa plskört6lmilı ve gerek lnaan, 
gerekse malsenıe bakımından atır 
kayıplar "'1!llftlr. 

100 Almua •aeoau talarip edileli 
Mollkova, 16 CA.A.) - Sovyet ötie 

tebliji zeyli: 
Cenup cephesindeki baYa lnanet

lerımJz. bir etin aartında bava sav .. 
larında dütmanm 9 tanare11inı dü. 
tflnnlt)er, 30 Almaa tankı ile harp 
malseme ve ~hisatlle dolu 108 va
pnunu, ldreolt aırblı arabasını, mi. 
teaddıt nakil naıtalannı tahrip " 
talmben 1600 dtlfman ubrtnı imha 
etmit'mlir. 

Al__..._ ••Mlopol n 
K~ taW7lô .....,_ 

Londra, 16 (A.A.) - Londran1n 
aalW,etll mahfilleri ltırı1Bcla fa&la 
kar ratauı hueblle Almanlann, 
Blvutopol " muhtemel olarak Ke" 
tlaertae )'apbkian tuyUdn eblleeeii 
bnaattndechr. lloakova .. Leaha. 
pad eeplaıhrlncle h~bir detifikllk ......... ..,...,klıedtr, 

<lllriatll -wt-. ıı.v..ı Slvastopole son 
Çin barb.i 26 milyardan fazJaya hBcum be .. amak 

mal olmuttur. Bununla berabet uz. r. 
mıllet. gene fedaklrhldar yapmı· (t itlft aalaifidft ._..., 
va -;zimlidu. Pravda diyor ki: u.-...... plen Kanada latalan Kıı. dfttmanın taarrımmu durdll· 

Ottawa, 16 (A.A., - Kanada Bat- raıau. Dltmanın taal'TIIS1lli11 dul'cla
veldlı llacbuie Kıac, Kanada u • racak. yalnız ;renı mieaöele .. rtla. 
kerlerinden m6reldtep bır ltu...ıin rından ıraretl s1M l9*ifade etmemls 
Bonc-Konea Tanlll oldutu.. clb ve dÖflD&IUn plinlanıu ınuftffab
blldırmifdr. Kıns. ba kunetta M yetalsliie utratacak cittlkce daha 
büyöklükte olcl1ıi'1mu 96ylememlf, fa inatçı bir makavem8' p.termaals 
kat Kanadalılann Honc-Konı ırarnı. olacaktır. 
conana tefldl eden diler ımparator- Sovyet paete1ed ._ ~ • ._ 
hık ubrlertle iflNrllti Y•Paeatıaı etimle MoskoY&ya kartı d ... enın 
•e Kanada latalıaa Tatseneral Law yeaı kitle hlecmlanncla ... _lllUI 

aonun kamanda etıttbu ka,.ae,lemlf ihtimallerini ~ pıt tal• 
tir. mamaktadırtar. 

llack_. Kine. ..,_aatlftcla de. !!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lllittir ld : 

Bagtıınktl tecavlse ~ahut dtınya. 
nın berhangt blr ,erinde kendlstnl 
gisteren tıahdide kartı mildafaa, bu 

Ekmek 20 para 
artıyor 

gtıın hlll ht"'7et tç1nde bulunan Toprak lla!ıen.lled Ofili tarata. 
her memleketın blnat kendlshti me.. dan un ~•valıaa ~apalaa - dola
dafaaa· demektir. Bu cltlıtlnce lledir yıalle bııg(inden itibaren ekmetıD 
iri Kanada lılk6met1, Xanacla kıta. , 9IO gramı 20 para fuluUe aatıla. 
lannı, t.ugb prkta nabet beldtyen caktlr. Bau ,... IMıMI' etmek .,._ 
ditft' lhltallP Cemınocmwealtb'I sinden ıdlıareD il lnmll • ,_.,. 

ka"6rtae atmanın dotr• olaca- '' ~·a;t;l;acaltti;;iiıiir .iiiiiiiii;li;iiiiiiiiiiiiiiiiii .... lııuarlaftlnl..-. i 

Tefrika: 11a 

Doktor Etem B•J daha mektep sır .:hı ru1da 
lke11 eaerler varmeie baflamıtll 

Fıl'ka kumandanı,. 11onralan (Seı·ııtcJen tedbırl r alındı&1 için de 1'.r 
askeı } olan • R za Pata idı. Rıza kın ıw. korkmatıllftı. 

Paşa, Bthem EfenJıyj kıaa bir iltic. • ... 
vapııın geçırdikten sonra: Ethem Efendi, (1308 _ 1899} sene.. 

- Çaııınn 1averi. si nlba,,aınde, yek parlak bir .-reU.e 
Dedi. Ve lçerıye rıren Bınbaııya: mektebi ikmi .ttı. (A&bl1 Tı1'biye) 

- Şefık Bq .. alanız ta etendJn.in nfn o za-na kadar yetiftlrditi 1%40 
lulıeuu. •ncı doktor olmak llzere. yü&başa L 

Diye enur ftrdi. nlformuanı ,..tydl. Ve (Doktor tbra-
Stbına zı.adı. Binbafı 8ef1k BeJi hım Ethem Bey) lnTanını da iktisap 

gprilnce, büyük bir se"finçle tıtredl. .,ıedt. 

Çönldl ba zat. çok lıamiJetli bu gmf- Fakat o, .,u muvaffaJd7etl ka.la
tl. Ve, (Cemiyet} r girerek mülllm nmcaya kadaı ne bfyük emekler sd
bır şubenin müdırtyetlnı derahte et- fetmif.. ne ağır )'orıunlukiara ta-
mı,ıı. ( 1) hammul eylemlftl. 

Şefik Bey, Ethem Efendinin lalı- Bır taraftan. fa11lasız bir suretti 
cını ahıken rengi ursrdı. Ethem E. komıtacıhk ıle meecul olarak (Cemi

fendıntn fok mlabat bir delılle ya<.._ yet) lD inklpfı için yapılacak ıı•e. 
lnndığnn sanmıştı Fakat zeki TıbW. re erip 7etitmltti. Dığer taraftan da, 
yelı. derilal "8fik Beyin dtişuncesıtd denılerlnı bir an bile ihmal etmemlt
anlaaı C .Müsterıb ol Aleylalmde hic tı. Hatti, d plomasını alırken (ku
bir dehi yok> minaıııru ıfade eden bir duz) ha talığ üaerıne mükemmel bır 
lfÖZ ıpretl çaktı de (tez) vemılftl... O tarıhe kadar, 

fstıcvap, ıkı haftadan fazla devam Tıbbiye Mektebinde (tez) Tennek L 
etti Llkın Ethem Efendi sorulan •n- det dettlcfl. Yalnıa. birkaç sene evvel 
aUen o tleNCe mahirane cevaplar mektept.en mesun olan (Dr. Besim Ö. 
"•rdl. mer Bey) (3) 1Dc defa olarak tes 

(C...iret)in IMftGcli7ftin1 okadar vermif.. llli•clyl de, (Dr. lbrahlm 
maaumane bir tekılcle inklr etti.. ve Ethem Bey) tetkft etmı.tt. 
fır11atı ganimet bilerek kül,h kapmak 
lstlyen Ohrt redif taburu kumandam 
nın kendıalııe iftlracla l>ulundutunıa o 
derece kat'iyyet1e ıddta ey1edı 1ri; nl. 
baret, Ethem Ef81M11aln btr komita. 
cı detıl.. bllhaua Cpadıııahına mer
bırt •e muti) bir talebe olduğuna ita. 
naat rettrfldl. Böylece yakasını kur. 
taran Btlıem Efendi, • o 11rada Me1L. 
tep Nuırı elaa - CAJi 8atp Paşa) ya 
(2) teıılım edilerek mektebe pnd.rD-

Doktor Ethea Be)'ha cal't•ta, 
lıunlardaa ibaretde talmalll1ftı. Da
ha maktepte iken, ıu eserleri JU•lf 
ve butınn)fb: 

ı - (Aile taltlW) ••• Oc ~ •yife. 
yl ailtecavb. 

2 - (Tegaddl ~e devamı llQat) .. 
Penıt \lr rt.aıe. 

3 - fKudu butalıtı) .. •mtuala, 

dt. tedai yapmııtar. 
(0.........-) 

..._. Efendi, arkMqlan tara_ 
fınclan b6,Uk bir lteyecan ve bara. 
rette ka"'11andı ... Gerek mektepte •e 
ge"k hariçte, (Cetniyet) efradından 
biç kımseye blrşey olmamıttı. Bqeı 
AlUf Ata. tam vaktinde icap edenle. 
lerı haberdar ettiii için. ı.ütün 

defterler ortadan kaldınlmı.e.. Jizım 

( Askeri 

(1) 814 "'· ..,. tddd•t "",.. (Ş.,, .. 
Naili 11Clka.ı) wda eu ge~if .. 7'nıb. 
fuf'Gr6& ..,,.,_. ,u.,dt.. ONdaet u 
Avrupava ffnır .,retı&tttü-.. 

(1) Bot&~ (Senıak.,.) ohıatfeur. 

(!JJ B•at. ÔfMr PllfG ~b"'-

Vaziyet ) 
Moskovadan sonra Kızılordu 

nerede mukavemet edecek 
Yazanı General Ali Ihsan S&b;s 

•SKi OBDU KUllANDANLAIUNDAll ,......., ..,.,.._ ..._, l ltıı rarclımlarıa celeceklerl tarafa 
dotra nakJedılmeal ve hatıl, evvelce 

Tala cfhetlncleu IJerHıecek Alman .. _ uda.. 'bl, Kısılordula 
ku'VYetlert Oka nehrt geriaindeJd uc Y ı •• mıs rı. nn 
.....ıtena MI caal11111 " arkamaı IOD aukav ... etıerinl de ı.11 pnba.. 
kolqca feVlrelıilldllr; k.a Velosda lara lire 1eÇlleeek mevsllel'cle yap. 
tarafaadan Uerliyecek Alman birlık- lllaları llsınıplır. Muvakkat lılk6 • 
len• Volp mıeftÜllia ut O"lalaınr met merkeslerıncle, htıkümet meta. 
•e arkasını cnıreblllrler. Şu haide alamaaının harp ~nden ... 
Moelııo'Va na Kasa anamda ba u- rar s6rmıyeeek .,. sikin ile calttıP 
hblMıı.....,.. iflm lııJ~ u- it serebilecek bir YUıyette ı.uıun. 
... , fakat Kasaadu 90Dra Volsa ınuı lisımdır . 

.-rhlla ......... cea ... .....,.. elu .lloeltcmMla mubftlftet edlhlitl 
_... l>öyilk bir mQdafaa kudretL mGddetce (Samara YeJa Kuybıflf) 
ne ..ıtktır. K.esa Don nehrinin Vo- ba d.,.Ddıen .. Taf:ık olarak~ ı. 
~ ıı...ımıt*l lmma 'hia .._ mit bir .. YÜllM ..terdir. Gerek 
rafında bulunan Almanlar tarafm- Vladu tıktuı. PNk lllnclistandn 
dan kolayca cnrllebillr · Alman Oll- ve ııerek İran :rolile Ye Hazer ._L 
dulan bugfln Tula bölgeııine tama- &inden sıeleeelı A:•erlltaa ve lncıua 
:nlle lllkim bir v..ı,ete sectiklerln- yardaalarnıa &in --1ced bir Ynl
den o dYardakt Ob w DOll Mldıhıd 
:necralan Bolf"İlder için .eclafaa 
ııı:rmetinf artık kaybetmltlerdlr. h 
aatalaap pre -kanda fasla 
mukavemet g6atererek nıba19t atar 
b~lara dacar olabtlecelt Kml kaT 
vetleria Kaaaa eharmclakl Volp 
nehri priai8e .. t1male clotn 

yattıldir. Aacak Volıra kenarında bu. 
ıun..... lııuebile mabarebe meydan
lanaa tok yakmclır. Eter ortahlr 
clOIMhaktan •nra Almanlar taarnıa 
harebderina de'Vam ederler 'Ye mu. 
•affak olartaraa. tep 88llleri Volp 
kı;rılannda lfitDebilir. 

Vyaka ldsaama çekilmeleri mahte- Bamarayı terketmek unıreti ha. 
meldir. Ancak u7ıf kuvvetlerle, hu- •ıl ohmea Bol'"1kfertn maYakkae 
1111llle motörffl .,. arhlı birUklerle, merkezlerini Ural .. rlnnda beU. 
Gorld fehrbatn prbmda Hm mw- Omak ıeluiae naldetmek ieap ecla. 
alter tatmalan ve Alman lmnetle. cektir. Bunıdaa demiryohle ge 

nRI lıaalarla oyala-1an almlth- Usakprb, ... Efgaııinan ..._ 
dür. Bu vasiyet hasıl olanea lllkt- rindea B1ndiatan hududuna ve ıe'* 
mftln Samanclati 11l11Yatkat nıer • Buer den.lainin p.rk aahlllnden lr• 
kesbıln daha prt aı ...... teap ede- eihetlne doğru jrtibatı muhafaza 
cettlr. Bil' Mrp lleMlle lalk6a9' nıilmktlndtlr, Geı;i Ural pNindekt 
mnbrlerinhl MkJI lbanıplhaee 11e SYerdloYak llhri Yana da bu tehir 
bahiste 11JrA1aee ~ MktaJar "Oral aHefaa menllertne pek ,._ 
ubrt mOtalealardır. llarbbt ..al- Jmaduı. 
ceyı icaplarına lire ae tanıla cer-. ..., _. hı•niMl•"•._ 
yan edebilec:etma ........... d'p a• 
tuylldn ... - ..... ...,.. ..,. 

-- strtlMB '9rt ~ wtwlıllY. 
B&kamet wıbltnln tıebclBt, bir or. 
da kMvsAlınnD tıebcHJl bd&l' .... ,.. 
baılt " sık mk tıekenlr ecleWllr bir 
ltdeiJldir ..................... 
huıl ohınea, • eon IM!kta7a, emri 
bir laamle U. s6c etmıek ica• .... 
Bu lıuatla 1aa1kı aV1d:taak illa mu. 
ta"fUalt llOttalar iıltlbüı lrımdbü 
aldatmaktan bafb bir ..,. ıua
..._ Kier 8oYJet Raaıa .. u lıarlıl 
,.alına batma ,.,..741ı. ~ 
10nra ıdaH merke&lai "Oıal ........ 
sertsıne eekmak .. Yafılr ....... : 
fakat fqilten .. A..a. ,.,..ı .. ......................... 

ŞARK 
SINEllASINDA 

Bera. 

GÖNOL 
ESRARI 

oelı aınallAt ı• ... ııw ....... •-1111111ımr --r 
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Salih Necati: Eczahaııesi Bahcekapıda Yakıfhao karsısııda sekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde subesi yoktur. 
Lig ~açları 

İstanbulspor, Galafa$arag, 
Fener, Vefa ve Be~iktaş 

rakiplerini yendiler 

; . . .. . . . .. . 
... .ıt -4)• . • • ..... ~ . . . 

~ Devlet Denizyolları işletm:) [~ ~::~/~~~:ı:::~~;;9~~ 
Umum Müdürlüğü ilanları ı - _ ıe1 

( lkinct sahi/ cdeıı flevam) 

= 
İşletmemiz sağlık şubesinde 100 lira kadro ücretli bir eczacıltk 

münhııldir. 

ray defansı yavaş yavaş Beyoğlu_ liril•~~i; ~j1~:;j1ii"••~ilıilallıiliıflifllilliıi!iı.liitiıllJiliiıiillliıii.İlllİİıillilılllillliiılliil•lllılıi1lıfılll•lil 
&por kalesine yaklaşmaya başla- 111 

Talip olanların şeraiti anlamak ıizere tekmil vesikalarile bir
likte Umum .Müdürlü[;"Umüz Zat İşleri Şubesine mürııcaat etmeleri 
lilzumu ilan olunur. ( 10033) 

mış ve bu vaziyette sıkışık bir 
şekle ~ren oyunda, sarı kırmızı 
forvetler için gol çıkambilmek 
b üyük bir mesele olmu tur. 

J\'lhayet Salim gerilerden kap_ 
tı" ı topla takımının ycgtıne golü
nü yapmış ve devre de 1-0 Bey
oğ' uspor aleyhine nihayet bul
muştur. 

İkinci devrede rüzgara karşı 
oynayan Galatasaray daha bozuk 
bir oyunla uzun bir müddet Bey_ 
Gğluspor knlcfilni tazyik etmişse 
d e gol çıkaramamış ve Beyoğlu 
•porun son dakikalarda kaçırdığı 
mühim bir fırsattan sonra oyun 
,1-0 Galatasaray lehine bitmiştir. 

G S ... ,..,, takımı şöyle idi 

Osman_ Faruk, Salim - Musa, 
H alil , Eşfak - Hikmet, Arif, Ce. 
•il, Mustafa, Gazanfer. 

Fenerbahçe 6 ·- Beykoz O 
· Son maç hakem Saminin ida
Jeıilnde F ener bahçe ile Beyk oz 
ara;ında oynanmıştır. ,RiiLgara 
kar~ı oyuna başlayan F enerbah
seliler daha ilk dakikalarda T U 

Tanın bir ortasından ilk golü k.a· 
z.anmışlardır. Bu golden sorıra 
<lah.ı rahat bir oyuna kapılan 
Fenerbahçelilcr :bTr serbest' vu-
1'\l!ltan Orhnnın &) ağından ikinci
y i ve biraz sonra da Melih üçüncü 
golii çıkararak ilk devre 3-0 Fe
nerbnhçe lehine bitmiştir. 

İkinci devrede rüzggrla bera
ber oynıyan F enerbahçelilcr nçık 
bir oyunla Melih, Esad ve yine 
Melih vasıtasile üç gol dahn çıka_ 
r.ırak gol adedirıi 6 ya yükselt-

- mişlerdir. Bundtın sonraki müd
det yine Fener bahçe hakimiyeti 
altınd.~ geçmiş ve oyun da bu 
netice ile nihnyet bulmuştur. 

f t.nP,.b rr'-çe tala'1ll şöyle id i 

Nuri - Muammer, Murad -
Enis, Z eynel, Aydın _ Turan , İb
r a h im , Melih , Es~d, O rha n. 

Şeref stadı 

V efa 3 - Altın tuğ O 

Hakem Şazi T ezcanın id. resin 
de O}'nanan bu oyun baştan nıha- ! 
yete kadar Vefanın hakimiyeti 1 
altında c,.erc:ı,:an etnıiştir. ~uhat t 
ve gi.izel bir oyunla Alıntuğ ka
lesini tazyik eden Vefalılar ancak 
devrenin 40 ncı dakikasında Siı
leymanın ayağından ilk gollerini 
çıkarmışlar ve ilk devre bu netice 
ile bitmiştİT. 

Baş , Diş , Nezle, Grip, 'Romat izma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında giinde 3 kaşe alınabilir. H er ge1'tle Pullu kutuları 1srarla isteyiniz. 

. . 
: . ,' - ·~ . --... -·. ~~ı;. ' :;- .. f.. ! ~ , .... 

rTürkiye kömür satış' 
"~ tevzi müessesesi .1 

TRAKYA UMUMl 
AJANLIGINDAN • • 

Trakyadaki Mülki, A skeri Müesseseler, B e lediyeler, F a bri
kalar ve Müteahhitlerin Nazarı D ikkat;ne: 

İhtlyacınız olan her cins maden ko~ür~nün. miktarının acele 

lstanbul K ara Mustafapaşa Caddesi 
lktısat Han 5 numaraya bildirmesi ricıı olunur 

Bu mıntakaya ait bikümle Kok ve Maden kömürlerin in 
stok mahalli İstanbul olmayıp Zonguldak havzası olduğun
d a n sevkiyatın m üracaat sırıuile yapılacağı arzo lun ur. 

Telgraf adresi: AKC E N - istanbul Tel. 43858 

Muhammen bcueli ( 0 5f>ı Ura olan idare matbaa.,ının bir senelik 
ihtiyacı bulunan (it; kale"1 nı..ıhtelif klişe (~8/1li1941 \ cuma günü saat 
( 15,30) on beş buçı...kta lf'ıyö,.rpaşada Gar hinası tlahl.indeki Komısyon 
tarafından kapalı zurf ı.ıı•ılıi11 satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlHin t664) lira ll3) kuruşluK muvakkat temi
nat ve kanunun tayin cttlğı veslknlarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

ayni gun saat ( 14,30) oıı dört. otuza kadar Komisyon Reislığlne verme. 
leı i liı.zımdır. 

Bu işe ait Şnt'tnamcler Komisyondan parasız olarak da ··ıtılmaktadır. 
(9756) 

Istanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

41/821 
Emlak ve Eytam Bankası T. A. Ş. 

lstanlıul şubesine birinci derece ve 
sıı ııdıı ipot.ekli olup tamamına 

{5212) lira kıymet takdir edilen 
.Molla Guı·aııi Nuridecle mahallesi, 
Topkapı sokağında sağı 5184, solu 
520U/51W8, arkası emanet mal, önü 
cadde iıc ıırahdud eski 245, 24:l, yeni 
294, 297, tnj 245 No. lu evin evsafı: 
M~\lr ga)·rinwnkul Fatih Molla 

Gul'ani .ı>:urıdcde mahallesi Topkoıpı 
soknğı '.! Xo. tajında zemin ve bi
rinci katlardan ibaret bahçesi nıev
cud kiırgir bir evdir. 

T:Al/ÇE: Kô.rgir evin bahçesine 
tramvay enôdesmdcn demir bir ka
pırlını gıcıllı. Cephesi duvarlı ve 
vuzo sıvalı ol~p üzeri harpuştulıdır. 
°Rahı;~· kısmen c;;i~ckie ve fidnnlar ile 
tarhlaı ıı ayrılmış içincle bir ayva 
ağacı ile ustü betonlu bir de kuyusu 
vard ıı. Hinadan sonra bir kaı; ba
samakla çıkılan ikinci sette yınc bır 
kac;; nıevva ağacı ıııevcud olup etrafı 

1 

komşu duvarları ile mahdut.tur. 
Z f:M İN KAT: Bahçeden ilç mo

zayık b:ısaınakla inilen bir sahanlık
ta bulunan demir kapıdan girilen 
taşlığın zemini çimentodur. Sağında 
zcın.ni çimento şaı>lı sabit mozayik 
tekne ve raf \"C tezgiı.hlı mutbak ıle 

bir kapıdan gcçilcıı zemini toprak 
kömurh.iğil mevcuttur. Taşlığın so
nunda zemini ahşap t!iişelı bit- oda 
ve dl.ger bir knpıdan geçilen aralıkta 
zcmıni çimento emaye tekne ban)o 
ma ha ili vn rd ıı-. 

lJİUINGl KAT: Rirlnci kata mo
zayık ınerdıvenlc ı;ıkılır. Ayrıca bah
ceden mozayik mcrdıvcıılc çıkılan 

sahanlıktnki demir kapıdan hole gl-

. 

~ ır- • ı 

1 7-Iki~citeşrinden-23-Ikinciteşrine kada! 
multt~lif h atlara killkacak vapurların: 

• t 

iaimleri, kalkıı g un ve saat leri 
ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hnttına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Randırıııa hattına 

Karabig&°; ttına 

İmroz hattıpa 
Ayvalık hattına 

İzmir Rıılncı Süı·at 
lzmir İkinci Sürat 

1'"0T : 

Pazartesi 15 te (Ege), perşembe IJ:, te 
( Ciimhuriyct) Galata rıhtımından. 
1'0T: 17/11/941 den itibaren Karadeniz 
yolu tarifeleri dcğışmiştir. Yeniden tan
zını Qlunan kış tarifelerine göre postalar 
pazarLesi ve per:;;embe günlerı İstanbııldan 
snnt l!i te kalkacaklar ve Sınoba kn lııı· · 
rnlııız guııdlız ve S noptıın Hopnya kadj\r 
günduz ııe gece seyri yapacaklardıı'. Dö
nüşle de ayni şekilde seyir yapılacaktır. 
Çarşnmha 18 de (Çanakkale), cumartesi 
18 de (Anıı.farta). Sirkecı nhtımından. 

Perşembe S de (Bartın). Tophane rıhtı. 

mınılaıı. (İş':u ı ahıre kııdıır haftada bir 
po:ıtıı yapılacaktır.) 

Pazıırtesi, snlı 9.50 de, çarşamba, perşem
be, cuma lG da <Trak), cumartesi .,111\te 
(Sus), pazar 9.50 <le (Tr~k). Galata r'1ı-
tıınınd:m. 

1 
Pazartesi; çarşamba ve cuma 8 de (811!!) 

Gnlntn nhtımındıın. Ayrıra çarşamba ve 
cumaı tcsi 20 de (Saadet). Tophane nhtf-
mından. ı 

Sah ve C'tımn 19 da (Seyyar) Tophnte 
rıktımından. 

Pnzn 9 dıı (Bartın). Tophane rıhtınııııdııyı 
Çarşunıba 12 de (Bursa), cumartesi 12 d,e 
(l\fersın) Sirkeci rıhtımınrlan. 
Pazal 16 da !İzmtr) Gnlnta rıhtımıııdıln 
Perşembe 13 te ( Knde~) Galata rıhtımı~
dan. 

Vapur seferleri hakkında her tüı·lü malumat aşafrıda telef~n 
numarnları rnzılı accntclcl'lmızden oğrenılcb,lır. ; 

Galata Bu~ Acentl'.'lıği - Galata ı·ıhtıını, 1, mıınlar 
M ıdurluğti bınr.sı altı'l-ln 

Galata Şube Acenteliği- Galata rıhtımı, 1\Iıntaka 
l~elslJgı bıııası altıııda. 

Sirkeci Şııhc Acenteliği- Sırkecı. Y ı.ılcu salonu 

Umu'\n 

Lıınan 

42362 

40133 
22740 

' 

Tekaüt, d u l v e yetimle rin ~ 
nazarı d ikkatine 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

•. 

1 - Üç aylıklarını bankamıza tEınlık ettirip de cüzdanındakı kupon. 
!arı bıtmış olan tekaüt, dul ve yeti mlerin""frittlmüdurlilklennden nlt\ıkla. 

rı veya alacakları ymirmaııı,ı cüitfınılarını bankamıza kaydettırmelcıl içın 
15 teşrinisanı 1941 tarihııı<len 28 teş rinlsani 941 tarihine kadar yeni al
tlıkları maaş cüzdanı, mühUrlerl, fotoğraflı nüfus tezkerclerı ve harp 
mnlülü olanların ikraııııye tevzii cüzdanlarlte birlikte bankamıza müra. 
caatları. 

h ı rahat bir oyun oynamak im· 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis 
işlemcsile hnkıkaten nazarı dikknti celbeden böyle bir harikulade 
( S I r..· GER) saatine sahip olmak adeta bir saarettir. (Sl,VGER) 
saatleri on beş senelık bir müddet ıçın velev müşterinin mcs'ullye. 
tinden olsun, her tiirlü arızaların müessesemiz tarafından hiçbır üc
ret alınmaksızın tamir olunacnkları gaı-anti edilmiştir. 

SI.NGER No. ı1ıs Eım~ı, 265 Lira 
tı• 8 pırlantalı 

Adres: SINGER SAAT MAtAZASI - istp.nbtıl, Eminönu Caa. 8 

İkinci devrede tekrar hakim 
oynıynn Vefalılar birkaç fırsat 
kucırdıktan sonra Muhtesem va

sıt~sile ikinci gollerini d~ çıkar- ı 
mışlar ve vaziyet 2-0 olunca da

kanını bulan yeşil beyazlılara ı 
Süleyman bir gol daha kazandır- ;.••••••••••·~---~~---~··••••ili 
mış ve maç 3-0 Vefa lehine bit- Hayvan Sağlık Memurları ve 

eıl İcra ılalresinln muayyen numara
ındıı ve herkesin görebilmC!Si için 

nçıktı ı. İlunda ynzılı olanlardnn faz.. 
·ıı mnlümat alnıak istıyenler işbu 

şartnameye veya 41/821 No. lu dos
yaya müracnat etmeltdir. 

2 - 1 kanunuevvel 1941 tarihinden itibaren başlıyacak olan· raıı.aş 

temliki esnasında bu muamelelerini yaptırmadıkları görülen tekaüt, dul 

ve yetimlere tediye yapılamıyaca~ı ilan olunur. c9 47, 

, _Türkiye Cumhuriyeti ~ 
mıştir. d d 
v~ ·a takımı şiiyle idi Nalbant Mektebi Mü ürlüğün en: 

ZIRAA T BANKASI· 
Kurulu, tarihi 1888 - Sermayesi: ;ıoo,000,000 Tü rk Uruı ~ 

Şube ve AJaııı: ade·ll: !:65. 

Muvahhid _ Vahid, Enver • 
M ·-stafa, l.utfi, Necati - M e hmet, 
F ikret, Süleyman, M uh lefem, 
Ferdi. 

Bet iktaf 9 - Taksim O 
Son m aç Beşiktaşlı\ Taksim 

arasında elmuştur. Baştan niha
y ete ka d ar Be~ikta,ın hakimiyeti 
altında o ynanan bu oyunun ilk 
d evresi Sabri, Şükrü, ve İbrahi
rnin attıkları beş golle bitmiştir. 

İkinci devrede ağır bir tempo_ 
da oynayan Beşiktaş 45 dakika 
Taksim kalesini tazyik ettikten 
sonra -4 gol daha atarak maçı 9-0 
kazanmıştır. 

b eşiktaş takımı şöylt1 idi 

Mehmet Ali _ Hüınü, Feyzi • 
M emduh, Hüseyin, Çaçi - İbra. 
him, Şeref, İbrahim, Şükrü, Sab. 
ri. 

Jkinci küme takımları a l'M'.ln. 
CJaki karşılaşmalarda: Haliç Kur_ 
tuluşa 2-1, Galata Gençler Do. 
ğuspora .ıf.2 galip gelmişlerdir. 

İstanbul atletizm 
ajanlığı 

Tahmin Ttıtarı ilk 
bedeli bedclt tcmınc:ıts 

L. K. L. 1\. L. K. 

2. - Arttırmaya iştirak için yu-
Ekınlt meitiıı karıda yazılı kıymetin o/o 7, 1ı!ı nisbc-
gün _v_e Baati tınde pey "f.Yn mılli bir bankanın te- ı Yaptırılacak lı Miktan 

------...--.-..~.--'--. mııınt mııkhuzunu t.cvdı etmeleri la- ı 
Elbise dikımi 50 takım 14 liO 725 00 • 54 50 3.12.9~1 çarşambtı l\ r 

14,30 ~ımdır { Jndde: 124). 

. • . 3 - İpotek sahibi alacaklılar ile 
Mektebin hayva sa~lık memurları kısmı talcbesı ıçın yaptırılacak 

1
· ' ı·k d 

1 
i t f k h kk I 

ı 
c ığer a a ıı ar arın ve r ı n a ı 

ve kumaı,ıı mektepçe verilecek elli takım ccckct, yelek, pnntıılon:ı. e1bıse. i k 
1 

.. . d k 
. . . c;ahıplennın gayr men u uzcı ın e ı 1 nin malzemesi yapıcısına aıt olmak ilzere dıktirllmesı açık eksılmeye ko-

1 
f 

1 
f 

nulmuştur. Eksiltme yukarıda yazılı giln ve saatte İstanbulda Cnğaloğ- haklnrıı111 • hudsd~sıl e 8 zı· bve ~1:srataa ' 
. . ,_ dahıl o an ı ıa arını ş u ı un -

lundn Yüksek Mektepler Muhasebccılıgı bınnsında toplanacı:ık Komisyon- . ' b L- -

1 
. d 

.. · . . · • 1·1hınden ıtı aren on ın:Ş gun çın e 
da yapılacaktır. Şı:ırtname her gun çalışına saatlerinde Selınnycde mek. 1 · · b. 

1 
.
1 

b' l'ktc _ . . . . 

1 

evrakı müs ıte erı e ır ı meınu-
tcp muhasebesinde gorülebılir. yapıcılann aranılan vesaik ve bu 1.şl'Crı • . · b"ld 

1 
· 

1 
d 

. . . . ,rıyetımıze ı ırme erı cap e er. 
yaptt.ğına daır müesseselerden alacakları vesıkalar ve temınat makbuz. k h ld b ki t ·ıı· ·ı 

<9979, A si a e a an apu .sı~ı ı ı e 
larıle komisyona gelmeleri. sabit olmadıkça satış bedelının pay. 

1 ASKERLiK! 
!aşmasından hariç kalırlar. 

Basın mensuplarını 

davet 
4. - Gösterllen ~ünde arttırmaya 

iştiriik edenler arttırma ı:artnameslni 
okumuş ve lüzumlu malumatı almıı,ı 

Turk Buın Birliği istanbul J!ın- ve bunları tamamen kabul etmie ad 

ZİRAİ ve TİCARi HE!t N F.Vİ BA 1\({A Ml',\:'\ıE I,ELERI. 
Pfra biriktirenler• 28.<ıO,) ·' i 

•--nI • d tak1111ı Rcialiğindtm: r.ıraat Hanusınaa kurnbılrah ve kumbaraııu ~nrru! heaap-
Kadıköy Askerlik Şubesi Bat- ve itibar olunur. 1 

IUI ıgın an: 5. - Satı•, Emllik ve Eytam Ban-
ş b · k ti d k bay Mıntııkamız adına, Türk Basın ~ la rındıı ""n az 50 Iira!lı buıuna !ara aened"l 4 defa cekll!Cek kur'a 

u emıze ayı ı ye e su kasının 844 No. lu kanununun hil-
ve As. memurlardan bu d efa ter- Birliği Umumi kongresine iştirak e- ı lle •eatıdakl plana göre ikranıiy• dağıtılacaktır: 

l 1 kumlerine tiibi olduğundan mezkür ' adet l.00" lıralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 5/,()() Ura 
his edilip de terhis muame e erini den murahhasların kongre neticeleri kanunun 15 inci maddesine tcv'fjkan ' , 600 > 2,000 , 120 > 40 , 4,800 > 
yaptırmamıf olanların şubemize hakkında verecekleri malumatı din- lklncı bır . arttırma yapılmaksızın ' • 250 , 1,000 , ır.o , 20 , 3,200 , 
mürncaatlan aksi halde hakların. lcml'k fizere Birlik arkııdaşforımızın gayrımenkul 18112/941 tarıhinde per 4o > 100 > 4,000 > 

da kan uni muam ele yapılacağı 19111/1941 çarşamba gOnü saat 15 şenbe gün O saat 14 den 16 ya ka- DİKKAT : Hesaplarınduı paralar bir aene içinde 50 liradan 
ilan olunur. de Birlik Merkezıne gelmeleri rica dar İstanbul Üçilncü icra dairesinde aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasile verile-

iT 1 Y AT R O LA R 1 olunur. yapılacak arttırma neticesinde ilç cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Erıül, 1 Birınclkanun, ı Mart == defa bağınl<lıktan sonra satışa rüç- ve 1 llazlran tarihlerinde ÇP.kllecektlr. 

r- Kitaplarınızı_, hanı olan diğer alacaklıların bu gay- l•••••ı~~---••ı::i:i;;s:i:JllımllDl•H•••••~· 
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~ 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

Soldan sağcı: 

BU G ÜNK Ü P ROGRAM 

7.30 Program 18.03 Müzik 
7.33 Miizık ıs.rıo Muzlk 
7.45 Haberler 10.30 Haberler 
8.00 M.üzik 1 D.45 Serbest saat 
8.15 Evin saı:ıti 19.55 Müzik 
8.30 l\I ilzık 20.15 Radyo gaz.. 

20.45 :\lüzik 
12.30 Program 21.00 Zlreınt T. 
12.33 .:Uiizik 21.10 Müzik 
ı 2.45 Haberler 21.30 Temsil 
l~ 00 l\Ulzlk 21.45 Müzik 
13.30 )Hizik 22.30 Haberler 

22.45 Müzik 
18.00 Program 22.55 Kapanıı 

r 80RSA1 

1'5/11/.91,I MCIAMEl.ESI 

Londra 1 Sterlin 5.20 
Nevyork 100 Doln1· 12!).1925 
Madrid 100 Pezeta 12.84 
Stokho. 100 fsv.Kr. 30.86 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İkramiyeU yilztle 5 mas 
'"" 5 !133 Ergani 
Si\'aS • Erzurum 3 

> 7 > 2 ili 7 

Anadolu Demil"yolu 1 ve il 

Tüık borcu 2 

İş Bankası nnmn 

Merkez Bankası 

Şnrk değirmenleri 

-.-
-. 
::o.co 
-.-

-.-
- .-
- .-

133.-

-.-

!~orsa harici aıhil fiYa tı 
Reşadiye 25 Lira 30 Kf. 
Kalın Beşibirlik 117 , 00 , 
Killı;e altın vramı 3 > 54 > ...............................................• 

T a sv iri Efkar 
Nüshası (5) Kuruıtur 

, .. f Türkiye Ha.rif 
Abo ne Şeraıta ~n ~ 

Senelik .•..•.. ..••• 1400 Kr. 2700 K r. 
Altı aylık •..•••...•• 750 , 1450 , 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 
Bir aylık .......... .. 150 > yoktur. 

DiKKAT: 
Dercolunmıvan evrak.iade olunmaz. 

İkinciteşrin : Pazartesi 
Uzun bir müddettenbe ri rnün

ltal bulunan İstanbul atletizm 
ajanlığına eski üç adım şampiyon 
~e rekortmeni Nejad Ergcrun ta _ 
&'in edileceği kuvvetle ih tim al 
p ahilinded ir. 

. ŞEHİR TİYATROSU 
h tiklil caddesi Komedi kısmı 

Bu gese caat (2Q,30) •a 
KÖR DÖVOŞO 

t-;k~m- dört m aç yapmak üz~-;:~ 
Mısırdan gelecektir . Maçların ilk 
ü çü Galatasaray, F e ner bahçe ve 
Harbiye takımları He yapılacak 
ve son maç ise üç takımın muh
teü ti ile yapılacaktır. Maçların 
tarihleri, 2 7, 29, 30 ikinciteşrinle 
2 b irincika nundur. 

' rımenkul ile tj!mln edilmiş alacakları 1ı 
ARiF BOLAT 1 mecmuundan Jazla olmak ve bundan tuınaya çıkaıııhr. En çok arttırantı r ğe mecburdur. ?ılüterakim ver !er, 

1 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark tenvirat ve tanz.lfat ve dellaliye rcsbaşka paraya çevirme ve paylaştır-

KITABEV ıND EN•. ma masraflarinı. tecavüz etmek şar - ve gL>çen günler için % 5 den hesap minden nıiitevdli«l belediye rilsumu 

13Ô\l ff, 

17 
1357 

Şevval Rumi 
2 el teşrin 

27 4 

Ankaraya gelecek 
İngiliz takımı 

Bu ayın sonunda Ankaraya 
teleccğini bildirdiğimiz fngiliz ta
lama, Arsena l ve Boltoıı W ande
Jera ıibi b üyük takımların oyun 
~~anndan teşkil edilmiştir. Bu 

• 

Takımla beraber V e kle n ism in 
de b ir de futbol mütehassısı ge· 
leeek ve konferanslar vereeektir. 

tile en çok arttlrana lbı:ıle edilir. olunacı:ık faiz ve diğer zararlar ay- ve müterakim vakıf karesi alıcıya 
rıca hUkme hacet kalmaksızın me - , ait olmayıp arttırma bedelinden ten-alınız. B ütün kitapları bulab i- Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
murlyetimizce nlıcıılan tahsil olu- zil olunur. İşbu gayrimenkulün yu-

leceg• ı"nı·z gı'bı" A nkara ncsrı·ya. yı:ıpılnıaz ve satış talebi dilşer. ·ı t 
• nur (Madde: 133). karıda gustcrılen tarı ıte stanbul 6. - Gayrimenkul kendislnıı ihale 

tının , Avrupanın model v eaair 

meemualarının Babıal ide y e-
olunıın kimse derhal veya verilen 7. - Alıcı arttırmaya bedel har!- Üçiincü Icrn memurluğu odasında 
mühlet içinde parayı vermezse ihale cinde olarak yalnız tapu fernf haı • işbu ilanda gösterilen arttırma şart-

gan e satıf yeridir. karan fesholunarak kendisinden ev- cını, yirmi senelik vakıC tnvlz bcile- namesi dalreııinde satılacağı ilan o-
l "'k k t klift b ı k' !ini ve ihale kararı pullarını verme- hınur. Gazetelere ilin da kabul eder. ve en y.ı ·se e c u unan ırnııe 

Ank dd . 8 1 b I nı7.etmiş olduğu bedelle alınaga razı -- -

L 
araca esı 9- atan u..J olursa ona, razı olmazsa veya bulun- ı 

- _ mazsa hemen yedi gün müddetle a rt-
, 1 

-- ------- - - - - ... 

Sahllıı: Z. 1'. E{JÜZZİYA 
Neşriyat Müdürü: C. HA BAN, Basıldı{rı yer: Matbaai EBÜ ZZlYA 

Gün : nı 

\tıJUtl• 

Giio•t \Yarınki) 

Ôğb 
lklAdi 
Aqa.a 
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Ezant Vasati 
5 D s. o. 
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