
Otuz OçUncD sene. Sayı: 4863 - 507 ., 
Veni Türk Ruhu 

Yazan : Yahga Kemal 

Poto ?ııagazinin yenı çıkan (4f>J ncı sayısındaki 

bıı n6ftt: yazıyı her Turk okumalıdrr. • 

Pazartesi 3 fkincitesrin 1941 
' .. 

insanlar arasında Ö% akrabalığı 
ve bağ'ılığı kan ve sog değil, 

h•gin •e gönül yapar! 
• • • 
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Milli Şefin ır lktısadi varlı ğım ız n temeli 
-, 

nutuklarını 

hariç t-e ki 
.................................. 

akis ı • er ı 
VlcHY 2 ( A.A.) 

Ofi ajansı bildiriyor: 

1 
«Memleketimiz bir gün de dün. 

ı
yanın beklediği ve muhtaç oldu

Reisicümhur İsmet İnönü Büyiik Millet Meclis inin açJ1fı miina.sebetile harici ve dahili aiya- 1 ğu barışın kaynağı olabilirse bun-
setimizi izah eden mühim nutkunu söylemezden evvel Medi.~ b "nası önünde kendi5ini kal'Jıla. dan duyacağım ız sevinç pek bii. 
yanlara iltlf&t ediyorlar. Yan tarafta Milli Şef nutuklarmı irad ederlerken, yük olacaktır. & 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ürkiye Re~icümhuru İnönü-

"Almanlar her halde 
bahara kada .. 

BakQ ve Batuma 
varacaklardır,, 

. B unu .öyliyen biz değiliz. Bu 
kuvvetl i iddiayı ortaya 

j( ___ A __ sk--=e=r=i==V=a=z~ı-·y_e_t __ J 
Kırımın. istilası 

Azalc denizi artık bir Alman denizi olmak 
üzeredir. Kerç boğazından geçerek Kafkas 
dağlarının arkası almabilir. 

nün b u cümlesini bilhassa kayde
d ilmesi Ja,.ım gelen b T fikri ihti. 
va etmektedir. Filhakika Türk 
h ükumeti ve basını sulh davasına 
h izmette bulunmıya memleke'tle
rin in her zaman hazır olduğunu 
muhasım memleketle re şiındivc 
kadar duyurmamış deği llerdir. 
Fakat ilk defadır k i bu m em leke
t in en b üyük şahsiyeti bir anlaşma 
zem ini d ramak hususunda muhıı
sımlara yardım etmek arzusunu 
teyid etmektedir. 

Türk made c·tiğ. 

sür' ati~~ n~işaf ediyor 
941 senes inin ilk a 1 ayı z arf n d a .. _ - -·l>- •to- - - ·- .... 
9 4 0 yıhnın a ni devresine nazaran 
·- --·- - - - - - - ------ - -·- ·-·-·- ·- - -

Kömür istihsalatı yüzde 10,88, bakır 
yüzde 23,59, manganez yüzde 70 fazla 

D ı.n~ııııııı bugunhi bıı lıı ımlı 

ınmnnındn Tüı k ıkıısadı

)'atı Cümhuriyet hükümctlnin çız
diğl progrnmıı. gore sarsılmaz bır 
enerji ile ilerlemekwil ı r. 

İktıııadiyatımızııı tcınclinı tcş. 
kil eden Türk nıadenrilı~i de bu 
meyanda mühim tekaruiıl ve ınkı
ıııf gfüıtermlştir. 

TAŞKÖ.lti'RÜ 

dn beş mıslı teımyutle l.l!l7,499 ton
dan 3,019,458 ton11 çık11nlmıştır. 

3851 numaralı kanunla havzadaki 
ocaklar tek elden ışl,.tilmeğe baş
lanmış, bınaenaleyh En.>ğli 
Zonguldak komür hu\•zası 1941 
bıdııyetınden iUburcn ycnı bir tet 
kik ve tcşkılatlandınna dettesi 
geçirnı~ktcd ı r. Bu devrenin yük
sek vc.rimi öniımüzdckl seneden 
sonra beklenmektedir. Buna l'nğ
men 194 l yılmın ilk yarısındaki 

1 taş kömür lstihsnliı.tı kendi tari-
1 hinde kaydı..>dılmiyen bir inkışaf 

1 ilk altı ayındakı iııtıh a!it 1627381 

1 
tonu bulmu~tur. Bu mıktıı.r geçen 
eııenın altı ayına nar.aran yüzde 

10.8 nisbetınde fazladır. Ba ar-
tıştıı hııvzada tatbik edilmekte 
olan ucrctll ış mukellefıyetinin de 
büyük tesiri vardır. Bundan baş.. 
ka hükümetin aldığı tedbirler sa
yesinde memleketin ltok ihtiyacı 
ithalilttan kurtulmuş ve gittikçe 
arLan bir ınkişaf gl'stermi§Ür. 
1940 yılının· ilk altı ayında 19,861 
ton olan !imikok isUhsalii.tı y\ra. 
de 46,56 bir tczayüUe 1941 yılının 

atan, lngilizlerin bugünkü Harbi
re Nezareti miisteJ&n liva ku-
11ıandaru rütbesindeki General 
(Croft) tır. 

Avnrpa ga ze telerinde okudu
iumuza göre bu zat geçenlerde 
b eyana.tta bulunara k fU sözlui 
-<iylemittir: 

Yazan: General Ali Ihsan Sabjs 

Rci<Jicümhur .lnönünün nutk un
d a bilhassa ik i unsur dikkati c;ek· 
mek tedir. Bu unsurlardan biri, 
hakkında pek cemilekar sözler 
kulland ığı Alm a nya, d'~eri de 
hakkında pek halisane kelimeler 
aarfetiği lngilteredi;. 

!\fonılckctın ba~lıca enerji kay
nağı olan Ereğli • Zonmıldak taş 
komur havzasının vc.rlnıı 1923 yı- ı 
hndnn itibaren sistematik bir şe
kilde artarak ~on 18 sene zarfın- 1 

gostcrmi~t.ır. Esaslı kaynaklardan 
aldığımız maJümata göre 1941 tn 1 

tik altı ayında 29,109 tona balig
olmuftur. (Deı•cımı ııalıife ! de) 

•İran hududu lngiltere için ha. 
yati bir ehemmiyeti haizdir, çün
kü Almanların önümüzdeki ba
l.arda B klı ve Batum J<apılanna 
~dar gelecekleri muhakkak gi. 
bidir.» 

İngil~lerin bot umuza giden bir 
halleri var, ~ i o da m emleket le
rinin multadderatına ait m esele
lerde hiçbir ihtimali gizlenıeme.. 
leri. her hakikati a~ söyleme
lerid"r. O memleketle hükiımet 
ricali. kendiJermi halkın çok fev
kind~ bir takım fevkalbefC}" 

t!delmck hata ve galle. 
üne dütmüyorlor. Milletin hayrı-ı 
tına ait ifleri mille! huzurund a, 
milletle beraber görü,üp konu· 
p.rıtk, müzakere ve müşavere 
ederek halleylemeyi yine millet:n 
selameti muktazasından addedi. 
Yorlar, bu sayed edir, ld İng:lle · 
rede halk, bafka her memleke(
ten ziyade hüklımetle beraberd ir 
ve en mütevazi bir İngiliz ferdinin 
b ile vatan meselelerinde dü~ünü. 
'Ü ile en yüksek İngiliz devlet 
•dnmlannın düşünüşü arasında 
fark yoktur. 

Hemen hemen ingiliz m illetine 
münhasır olan bu hu~usiyetin bu 
harpte belki her glin yeni bir mİ
Qfİnj görüyoruz. Bu mi.snlleı ;len 
de i,te, i ngil'z Harbiye müsteşa
n1 nuı yukanda ınakleftİğimiz söz· 
eridir. 

~SKJ ORDU Jo:UMA'l\."DANLARI N DAN 

Almanların ~gal dtikleri Akmescid ( Simferopol) tehrini ve 
Kmın •n va::iyetini gö sterir harita 

31 ilkıeşrinclcki }"llZımızda J\L jSovyet askerlerini tak "p ettikle
manların Kırıının esas ·mü- l rini ve Kırımın ist.ilusının artık 

dafan mevzilerini yardıl.Jarını, lu:ıak olmadığım izah etmi~tik. 
- __ Dünkü Alman teblıği Ak. 

Mançuko 
mescıd, (Sımferopol) un zab· 
tını ve Alman askerinin Yay
ladağın şimal eteklerine ıvar-

"/I 8 / h d d dı~ını bıld .riyor. Şu halde artık 
l Vl ogo ll U 

1 
Kırı~ın ist.ilas~ .. Sıv~stopol kalesi 

l . tahkımat muhıtı harıç olmak üze-
Q . n Q Ş m Q S l re, tamamlanmış sayılabilir. Sı. 

vastopol kalesi Kı rım :rarımadası imza edildi ilin cenubu~garbi ucundad ı r. 
Yaylac.lag, yarımadanın hemen 

············ ···································· 
Çorlu ve Karsın 

kurtuluş bayramları 
Çorlu 2 (A.A. ) - Co rlu hal

kı d ün kurtuluslarının 19 uncu yıl 
dönümünü c~şkun tezahüratla 
k utlamışlardır. Halkımız bu "ve
sile ile büyüklerimize bağlılıkla
rını ve sevgilerini bir defa d aha 
tey"d eylemişlerd ir. 

Kars 2 (A.A.) - "ehrimizın 
2 1 inci kur tulu, yıldönÜmü diin 
burada heyecanlı bir s11rette kut-· 
hınmı~tır. '" 

Bu m ünasebetle Ticayrt Odası. 
H alkevi. Belediye ve halk mü
mel'lsillerinden mÜTekkep, bir he... 
yet komutanlığı ziyaret edere'k 
Kars halkının kahraman ordumu· 
za karşı se,·gi ve İ nancını şükran
larını bildirmişlerdir. 

(Amerikan~ 
Japon 

geçimsizliği 
Uzakşarkta t1c:/ıamet 

a1tıgormuş 

Novyork, 2 (A.A .) - Domei ııjan. 
ımı:ı göre, iyi haber alnıı mabfiller, 
Japon - Anıcı ikan münascbctlerınuı 
ııek yakıııdu çok nı~zık hı ı· el evreye 

• Harbiye müste tarr dem ek, ha rp 
•tlerinde en 7. iyade salahiyetle 
ıö:ı: söylemek m evkiinde bulunan 
~amlardan biri demektir. Böyle 
L?' mevkide bulunan bir adam 
~ır g ün çıkıyor. İng11iz rniHe. 

Kuybi,ef 2 (A.A.) - .Sovyet 
hükumetinin aözdisü Lozovski, 
Mogol <:.Ümhuriyeti ile Mnçukou 
arasındaki hududu tesbit ctmıye 
memur komis)'Onun ıişini bıtirdi

ğinı ve bir anlı..şmanı n ir~za edil. 
miş olduğunu bildirmiştir. 

[Devamı ,mlıife f, sütun 8 de) ~ıı·ect•ği fikl'indc lıultınl•Yoılar. Yine 

~ ~i~ben • ccfilanca • hudut 
. •urn ıçın hayata ehemmıyeti ha· 
ı"'-" " 
4'Ulr, Aimanlar da behemehal 

0 lıududun kapılarına gelip d nya
".~lardır» sözlerini pervasn:ca 
ı&oyluyor. 

Öyle hmin ediyoruz ki harp 
ed d"- ' en • t«er mernleketerde mubte. 
ke~ bır tehl~e bu kadu açak ve 
•h •'U'ette, hilhass. meıul kim

•eler tu.fından h iL ·ı~ •.rı 
m.eıt. • a .. a ı an euı -

ld:~a_•Yarua AlrnaııJar tarafın. 
L b~uına gelince. biz kendi oea. ınıua b • • . 

Lozovsk i. işbu ko misyonun 

Bulgar radyosunun 
neşriyatını bozan 

merkez Kırımda imiş 
Sofya, 2 (A.A.> - Ofi: 

bu ınahfıllertle ınütalcu eclıldığine 
gör!! Birleşik Devletlcriıı J nııon a. 
ll·ylıtarı va:dretlni degıştırmcsi lnı
kun duhılinde bulunan tek çareyi 
C.Cşkil etmektedir. 

H arhin"den ayrıldığını ve Khalk
h ingo l ile Buinor arasında tahdit 
edilmiş bulunan hududun 256 
kilometre olduğunu ilave etmiş
tir. 

nıdyoııunun neşriyatını lıoz.an gizli 
rudyo istasy0t1u, uzun ara~tırmalar. 
dan sonra nihayet bulunmuştur. 

Hl'r ne olursa olsun Japonya ne. 
ı·idc çıkabılccek butün ıhtlmallero 
kaışı hazırlanmış bulunuyor. Şayet 

Bir kaç aydanberi Bulgar devlet Hirlcşik Devletlel' Japonyay6 karşı 
ı ktısadi ablukayı takviyeye devam 
ederııe, Japonya mevcudiyetini ko
ı·unıak ihtiyacı karş~sınd.l diğer yer
lcrdPn ham nıadde aranı11k ~orunda 
kalacak ve halla bu yüzden dıişnıan 
çcnberini yaıınıık meel;ıuf'lyetini de 
g·üze alacaktır. 

(D&l·amı •ahi/• 1, aiituıı J d.eJ .. -........................................................................................... . 
Sehrin içi birakılup dağda 

postahane __ kurnıur mu ? 
S iyamdaki Japon aleyhtarı 

teşekküller 

jE;;ı.auınnmı 
Kıt'alarımız 

Tula'dan ric'at 
etmek zorunda 

kaldılar ------Düşman büyük 
zayiata rağmen 

ilerliyor --
Sovyet Erkdnı Harbiye 
Reisliğine Schapesch

tnikof f tayin edildi 

MO;~/,OVA, 2 (A .A.) 
2 Sonteşı in ı;abah Sov)•ct tı:blıgl: 

Cburcclll ile aralarında ihtilaf 
çıktığı anlatılan İngiliz Malzeme 

Nazın Lord Beaverbrook 

İngiliz 
kabine§İnde 

ihtilaf ' 

Alman tebliği: 

Kırım'ın 

merkezi olan 
Akmesçit 
zaptedildi 

-·-
IJeri hareketin1iz 

Sivaslopol'a doğru 
inkişaf ediyor 

Rusların N eua nehirini 
geçme i•şebbü:.leri 

akamete uğratıldı 

Füh rC'rin umumi k:ııaıgahı, 2 (.A. 
A.) - Alr.ıan oıduları l>aşkumnn . 

dnnlıgının tcblığı: 
Ku\'vctfcı1nıız dun gccu butiin cep t 

he boyunca ınuha1cbeye de\·am et· 
mışlerdır. 

Tebliğe ila ve 

Ordulııı ım ız Kımnda )eni :ıaferler 
Bir Madrit gazetesi: elde etmı lrı·dir. Kuvvclluımız mag-
' B . b h b • lup duşıııanı süratle takip t'tınekte-

1\lo. kova, ı (A.A.I Bugunkü 
1 

U, lÇ U ranzn 17 dır. Hl su i lıir tcbllg ile bıldirlldı •i 
pnznr gunü neşredılen Sovyct tcblı- tezahürüdür,, diyor. ,·eçbılc Alı• .ıg §imal nı ıntcl asıııa 
i;'ıııln ilfivcsınde dun cereyan eden gcnış lıir cephe (izc ıınd ula. ılnı ~ 
ınulıarchcJer e~ıı :ı ındn Alınanlaı·ın tır. Alııııın ve• numen k ahırı t JO 

ugıadığı zayiat hakkında _ tnfsHiit 
1 

UZBON, 2 (A .A.) K nmııı mcı kezi olan A:. n. dt (S 'll 
vcrilnıcktl'dıı· : Blı Sovyct bırlığı blı· Of ... L 1 1 htcl f k Y feı·apol) u almı~lar \"e S \· :• topol t -

ı : - OllllSCLill n\11 1 a • • 
Alınan pıyadc taburunu mıha ederek , . ·'e haberler Churchıll tikanıctırıde llcı lemıye bıı '}lnınışl ır -
hır mlktal' tay~·are dafı topu tııhrıp nakla)dan gc. nb k ' d hl dıı· 
ctnıİ"', mıtı·alyoz ve cephane ıgtınam • . .• ileLoıd licaveı ıoo arnsın ava mi · 

1 • gorü~ aynlıkluıı meyd:ına çıktı~ını Doııelz havza ıı:clıı A 'm n ve ll..ıl-cy cınıştıı. . k b k ı 
. 1 , teyit ctmc•kteılır. Loıdan harp a ı- ) R'l kmvetlt•ri yolların f"e\" .ı aııe 

Cenup cep ınde faallyette bu u. • nesinden çek. ldığı ''cya!ıut diı;er hır bozuk olmasına ıııgınen du mnnın 
nan tayyaı-elerııııız IG Alıl~an t~nkı Nczal'ete geçtıgi t.skdirde bu netı .. c- mukı,vemetıni kırımşlar, mevziler.n
ıle 100 kan'ıyQn tahııp ve ıOO duş· nln ingiltercnin va~iyetınde ebem - den Jfıı~kurtiılnı lı sler ve ~·elli hizmet 
man piyııde nskedni mıha etmıştır. miyelli nkıslcr dogurabıkcek rııahi - bo gcleı ini işgal c:w lenıişlcıdır. 
Finlandiya kara cephesınde Sovyet )'ette olneağınn işaret edllmektedır. 
çetelerı işgal altında bulunan top- . • .. 
raklnrda büyük bir faaliyet go ıe. lngıltere ıo!• mı temayul 
rerck basl4ııılar yapmışlar, telgraf edıyor? 
\"e telefon hatlarını tnbrıp etmışlcr, Uonıa, 2 (A.A.) - St.efani : 
köprüleri atmışlar •c ('eohane depo. l\ladıidden blldlriliyor: ingilterc-
larını berhava etmışlcruır. deki hükümct buhranından bnhscden 

Bir çete bir naklıye koluna taar - dnforınaciones> gazetesı şunları ya • 
ruz ederek 15 1-'ın askerı öldur:mfiş, zıyor: 

(Devamı aahife ı, ıütıın 5 dı) (Deı:amı aahifa J , sütun ! dı) 

1..enıngradda , Sov,ı et kuvvetler! 
I\e"a nelııiııi geçmek içın l'Cnıdcıt 

huruç haıekctleı i yıı.pııı nı te~cbbuı 

ctmışse de zay :>.İla Lcnıngrada ('e -
kılıniyc nll'cbur edil nı ştı r. I enıngrl\• 
ve K ronştaıld,1ki a keri hedefler t.a
rafm11ıdaıı mues~ır uı"t'tle bomba• 
dımnn cdılnıektcdir. 

(Dewımı ıaht/11 ~. •İitım 4 dı> 

,.ntacatuu' t..'h:-'1 bıraz aiiç ba
dill. Çiin&rii A ~ e<;lenlerden• J 
d e ol-.ı ( l\f ~ denizi sahilin. 
roe) ı?İbi ":ryopol), (Tagan
ve on bet ~irler aliaalı bir ay 
rrıanlar eıa!\An olciuğu halde, Al
rrıem~İr ( Roıtof~ u zabtede. 
c anrok 'un · 'lialhulu Roatof Ta-

Londra. 2 (A.A.l - Japonların 
, Siv&mdald Ju ı>on ııleyhtnn teşckkiil. 
. ıen ortadan kaldırmak iııtcdiklcl'l I r 
Lopdrnda haber alınmıştır. Japonlar, 
bunun Uzakşarkta refahı tt!min mak 
sadlle yapılacağını ı;öylcnıektedirlcr. 

SPOR ................................................ .................................. .._ ............. ----------------------, 
LiG MAÇLARI 1 

• YIU\ı ı,.__ .ıı_ . _. 
aynı ZArn.t.nda l<aE --tlh--aır ve 
.a ı , kilid i 'Ve anaht kaay-.un kapı· 
dedir. arı ftt~ia. 

Buraaa zabtedildikt 
lak Rusların Bak"d en •onra ar-
d ~-- \A ... dot--~ o. ,">'• ve en kısa tarild •._an 
•lınaiarına imkan kal e ~trol 
Şu ~~ide bu f eluin hir.'::ıy•~tv. 
ae~ırılıneai Al ') eV'Vel ele 
için .... ,_ , ınan ı eri harele • 
1 !rva ebenuniyeti bai.zd• ela 
c olcfofuı bald • 1r. Öy. 

da •Öylediği111 • e ••. bıraz Yukarıda 
mubv--- iZ uzere, t ehir eı ~ 

- ·u::t etrnekt d " an 
kaveoıetin d e ır. Bu rn11-
daba dikkat ::."~ı bir cihetten 

· zannı çek L " L 

'f ASVIRI rne" 1
"" 

(n~,ıı H./Mf • EFKAR 
' 8 , •utıoı. ı de) 

Aksi takdirde Japonlatın askeri ha. 
ı-ekcte geçecekleı·i zannedilmektedir. 

Fakat hakikatte, Japonların, Si _ • • ............... -1' 

yamdaki taraftarları Vıtsıtnsile da- O 
hm entrikalar çevirerek mütemadi- ı Fener Vefayı 2 - , 
··en artacak olan bir tazyikle Siya. B •kt 8 k 

Tokadın (maili inhidam) diye tahliye •ıı, Jaııon noktııl nazanna ı§t.iıilk et- eşı aş ey OZU 
edilen cıki postane bina.sile d•i batın.da tirnıek istedikıel"i saııılıyor. ı _ o, Galatasaray 

S on yaptığım Anac.lolu seyaha
tinde, evvela Tokada uğradım 

ve yolda hazırladığını bazı yazıları 
postaya vermok üzere, postaneyi •· 

kıu-ulan yenisi Frcnsada ••ki lnglllz 9 O 
ta~e (şehrin. dı~ı) deııccei~ kadar u- K .. ahnın heykellnl A 1 t ı n t u ğ u - ' 
zaga nakledılmış ve karanlıktıı. ı:•- parçaledua.. Is. spor Beyoğlu 
murlara batıp çıkmak göze alınma. 
dan oraya gitmek nıümkun değilmiıı.. Carnas, 2 <A·A:·> - Dün akeam GençJig"' İ 3-0,Süley• 

. meçhul şahıslar bır ıncydalldald ye. 
:radurı. Neden bil- , .. ----------.--] b Bır :t;uyır ;•bibi dinel Edvardın heykelini yıkıp par- maniye T aks: mi2-0, 
llleın, kime; cPosta KAN DEM 1 R ...._ ud vo un aşına ı çnlaınışlardıı·. Bu heykel cSanıimi 
ne ne tarafta'> di ı<a ar benimle ha .., lu" p ettı0ler . b b anlaşma> nın tırasını anmak için mag 
:re .sordumsa hep d ern er geldıkten 1012 de o zaman Fransız Ba~vekili • • • 
halı~ıc acır gibi yü:ı:.üme bakarak 1 snnra; . olan }?eymond Poincare'nin 

1 
iyaset "• • 0 ""' • " • • • 

g(iıı mscyip duıdular. l - İtte bu yandan gıdeeek ve kar- ettiği bir ınera!lim esnasında ~·<.'kze- \. 
Nihayet t;ıi anladım: :Moger pos- (Detıcwn şahi/e !J, •ıttuıı 1 de) rlllmlştir. ---------·--

Dı..i n yapılan li& maçlarında B•tİktaf - Beykoz ~' bU- an 

Y cuuı Sabite •, aDtu• ı de ,,1 



Sahüe: 2 ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!l!~~~~~~~~~~TASVİRİ EFKAR----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ikinci teşrin 

lktısadi. varllğımızm temeli ,,. ıık tahsil "'I ( cf H~vaCıiık- bahisleri lo ) 1 
e A • . . 

SiYASi VAZIY~TJ 
.·. -~ 

Kırımın m e rkezi 
(1 IJtci Mlı.iftdın dıvet"') 

Havzadaki kömür i tlhsalinin bir 
knç seneye kadar mühiın inkiŞ(lflar 
go tcrmcsJ beklcnmckWdir. Çilnkü 
bu tün ocaklar asrı 'asıtalnrla teçhiz 
cdnmckte, amele meselesi ıslah olun
mskta, direk, dinanıit. ve diğer mal
umc ihtiyacının temini bir programa 
tahi tutulmaktadır. 

Ayrıyeten komür işletme sahası da 
şnrkıı doğru genişletilmektedir. Son 
11cn<•ler zıırfındıı Kasl.amonu villi.ye. 
tinin v.nrıı kısmındaki ar:ızıdc yapı. 

lan Je<>lojlk nrnı,tnmalar ve ctüdlcr 
rnusbct. ncticeleı vcrmışLir. 

LINY1T: 

Linyit ietllısalatlm1%. da gittikçe 
artmaktadır. 1940 sene:ıınin ilk altı 
ayında 108,243 ton olıın lıııylt istih
s:ıU 941 serıe$inin dk nltı nymda 
yüzde 27,45 ni11bctındc bır artJş gos. 
tel'('rclt 137,!l57 tona çıkmıştır. 

Dl:.'l\l}R : 

Bu cevheri lşliyen :Karabiilt Demir 
ve Çelik fabrikaları da tevsi edilmek 
tedir. 1940 senesinde istihsal edilen 
130,337 ton ham demir:n takrikn 
90,000 tonu l\.arnbük sanayi branşla. 
rındıı kıymetlendirllmiştir. Fabrika. 
da ray, t.ravers, gemi saçı, inşaat de
mirlerinin inşaatınn gırlşllmiııtir. 

KRO.lt : 

Kimya endüstrisinde büyük bir 
rol oynamakta olan krom cevheri ih
racat mııddclcnmlz nnuıında mtlhim 
bir rol oynıımaktadır. 1936 senesin. 
de memlekete krom n.adcninden 
giren paranın miktarı .ı milyon lı. 
rayı geçmlştlr. 938 11eııesiııd ıbrncıı

umız 208,405 tcnn çıkm .,.ur. A vrupıı 
harbının nakliye g(içhiklerı ve dığer 
ıi.mıller yüzünden ihracat azalmıv, 
1940 yılında 182,827 tona düşmüştür. 1 

BAKIR: 

Ilakır mnclc.nlcrimiz son ııcn<"ler 
Dahn ,:ıon ııımeleı •• kadar demir 1h- zarfındn ekonomi ın·ogı nmımızdn e. 

tiyacını hariçten temin tdım ve 1936 snslı rolti oynnmıya başlnmıetır. 939 
S('nrslndc Jöfl torı Cf'vhcı ıt.haliitı i. Uhs:ıll G,736 ton iken 940 ı;encsinde 
yapan Cümhuriyct1miz, hnlihazıı'da 8,6Jl tona çıkmıotıı·. Hükünwtçe ah
dahili ihtiyacını tımıanırn temin et- nan inabctli tedbirler !!ll)'l'"inde Is -
miş, hatta 1hrncııt yapabılecek b r tih al artmakta devam etmektedir. 

vatl)ete gelmi tir. 1'7 mayı! 1938 af'· 1!140 "'ene inin ilk altı aylık istih-
n inden ıt.lb:ırcn son uç sene ve bır 

. . Nıliıtı 3,9G4 ton iken 94 l ~cnesi altı 
bueuk ay zarfında Dıvrık demir ma. aylık ıstlhı-ıaUltı yüzde .;:> ,69 bir te-
dt>nlerlnden 48l,7G2 ton Cl vlwı ıstıh. t . 4 S":l tonıı ..,-ük 

n 88 zayut go. ermıı ve • " ., • 
ı&al eı.ll~mış ,.e bu mikturdan <>09 •• 1 1 selnıı~tir. Ayrıca mdli müdııfııamız 
'tonu ~rnbuk fabnkalıınnıı evk<'. içlıı muhwç olduf:umuz sn! bakırın 
dllmış~r- . '·I lmalıne de mu\·affnkıyct hasıl olmuş. 

Yenı denıfr ccvhen yata.: annın 
:meydana çıkanlmsRl için de iiı:ami 

gayretle çahşılmaktcıdı r. 30 milyon 
tonluk rezerve malik ve yiibek me

tur. 

Di(;JoJR MADENLERiMiZ : 

tal tenölü Dlvrik demir yatakların· E!;kişehlr clvıırınclavi madenlerden 
dan maada, son seneler zarfında elde edtlen manganez cc\'herl lstih
nıemlckctln bir kaç mıntakasında da- salatı 1041 yılının 6 ny111rlıı 400 tona 
ha zengin demir cevhcrı zuhuratı baliğ olmuş ve 1940 senı sinin ayni 
Jı:eşfolunmuştur Ilu tümleden Koca. devrcsıne nazamn ytizd"' 70 nisbc -
e.U vilayeti, Adapazarı civannda ttnde bir tezayüt kaydetmiştir. 
210 kilomet.rc murabbaı bir sahayı . 
aean Çamdağ demir cevheri yatak- Bunlardan başka, zımpara, cıva, 
ları zikre şayandır.' Burada istihsa- j ve diier madenle.ri~lz~c de mtıhim 
lita başlanmıştır. inkı!Jaflar kaydedtlmıııtır. 

çağındaki 
çocukların 
sayımı 

Bu ayın seki:ıinci cıımaneai 
günü bi.itün yurdda llk tahsil ça
ğında bulunan ~ocuklaı·ın yazıııı 

ve sayımı yapılacaktı!'. 
Snyım günü halk, evlcdnde ka

larak kendilerine müracaat ede. 
cek memurlara bu hu~usta iste
nen mnlümatı vc.rtt.ekkı·dır. 

Yol pnrası ve diğer vergilerle 
hiçbır alakası olmıyan bu sa~·ınmı 
hitnnıında yurdumuzdıı ılk tnh n 
(ağında bulunan çoc\lklııı ın mık
tan w.sbit edıle<.'cgl gibi bunlnr
clan ne kadannın m"ktcbc devam 
ettiği ve ne kadarının da tahf'll 
h:ıyatından mahnım kohhğı an
laşılmış olacaktır. 

Sark cephesindeki hava 
harekatında değişiklikler .. -Kırım Yarımadasının tamamen işgali için uğraş• 

ınakta olan Alman kuvvetlerinin bu işi başarm11.lariLe 
beraber Kafkas cephesi belirmeJe başlıgacak oe 
bu cephede çok kuvvetli hava çarpışmaları "" hava 
f aaligetlari vuku bulacaktır. 

---

A kmescit 

K ınmm met'kezi Akmescid 
fe)ırioin Alman ordusu ta

rafmdan zabtedildiği Fiihrt!rİn 
karargahından ne~redilen resmi 
tebliide haber verildi. Ruslar bu 
beldeye Simferepol adını vermiş
lerdi. 

Orkapı yani Perekop berza
hından yetmif kilometre c:envpta 
bulunan bu tehir Kıtradenize mü
va:ıi olarak Karunm cenubu tar. 
kisinde uzanan üç ıibaenin en fİ· 
maldekinin ıırb üzerinde bulunu
yor. Bunun ıerisinde Kınının es
ki payitahtı Bahçe-sanıyı himaye 
ve ikinci ıilaileyi tetfdl eden dağ
lar vardır. 

1 Ş ark cephesinde üç büyük teblif;lerinin birisinde 1 SO nakliye şöyle böyle azdan 2SO_O kamyon Akyar yani Sıvastopol ile &l-
kısma ayrılan Alman hava tayyarcsinden mürekkep bir g-ru. lazımdır. Ve bu da yalnı~ 500 ta, Sudak ve Kefe ıibi yanmada-

kuvvetleTinin -Luftaffe- karn w - - • tayyarclik bir filo için ve yalnız nan büyük limanlanm ve üçüncü 
hareki.tının inkişafına uyarak Emekli Hn·a Albayı hcnz.ın nııklı içindir. ıilsileyi tetkil eden dailaru.! İrtİ· 

'--== 
kaymalara ba9lamı9 olduğu go· Mecİt SAKMAR Geçen sene Almanların Ru- faı binle bin bet yüz meb'e ara· 

-' rülüyor. Hava Orgenerali Kel- mayaya muslihane bir surette gir· 1ındadır. Bathca tepeleri Çadır 
ler'in Şimal cephesindeki havn .• • • dikleri zaman ajanslarda görülen daiı ve KanKlaidır. Bu ıilsilele • .6',,.. A . • · 

~ASKERi VAZIYET b k P h "U gradı"'ı ''e 100 •-y 1 rin heyeti umumiyeai Yayladag· • kuvvetlerinden mühim İr ısını- un u .... ma 11 ., .. , • fakat mana arı o zaman vazıh 

Kırımın isti BSI nı Moskova karşısındaki cepheye var~in düşürüldüğü b.ldirilmek- bir surette çıkarılamıyan haberle. lan diye me~hurdur. 
kaydırmış olduğu şüphesiz.dir. lteydı. irin mcdlulleri ,·mdi daha iyi bir Abnan tebliğinde ikinci bir 

(1. ~ aa1ı.i/~n d~t'am}. Cepup cephesindeki Alman hava Hava kuvvetlerinin benzi~, suretle anlaşılabilmektedir. Alman ordusunun Sıvaatopol ü-
cenup sahıllen k~n~rındakı dag- kuvvetleri de Rumen, Macar ha- cephane, yedek parça ve daha bır Rumanyaya ltalyan teknisyenle- zerine yürUmekte olduğu bildiril. 
l~rdı~. . Bunl~r b~zım lnebolu sa· va kuvvetlerinden başka ltalya I ç.o~ ihti.y~çlarının vcıktin~e. yetİi- 1 rinin geldiği ve Köstenceden T u- mekfedir. Akmescid ile Akyar 
h llenmı.zdeki daglara be~zerler~ 1 hava kuvvetleri tarafından ta~- tırı~mesının ne k~da~ m.uhı~ ol- ı na boyunca p0 vadisine kadar arası~a Bahçesara.ydan geçen 
Akmescıd, Sıvastopol lımanın viye edilmiş olup bu cephenın dugu ve ehcrnmryetı nısbetınde aynca bir asfalt yol yapılacağı bir demiryolu vardır. Fakat bir 
dan 7S kilometTe uzaktadır. 1 belki de merkezden bıle takvive de bu ikmal işinin iyi hir t~kıla- hakkındaki haberle p 0 vadisinde çok tünel ve boğazlardan g~çen 

Şu halde Kırım~ i~tila .eden Al- : e~ilm.iy: başlanması muhtemel. t~ rabtı ve mu~.tazaı:nan işlemesi., Duçe tarafından tefti_ş ed:len p 0 bu demriyolu boynnc:a Sıvasto• 
man ve Rumen bırlıklerı Sıvıısto- dır. Çunkü Kırım yarımadasının nın ne kadar kulfedı olduğu bak· ordusu ltalyaya Yunan muhare- pola hücum yapılması çok güç
pol kalesinin . dış müd~faa hal h tamamen işgali için ~ğ~aşmnk~~ k~nda bir fikir v~r~ek .çin şöyle ıbesi esna~ında nede~ kuvvetle tür. Anlaşılan bir Alman ordusu 
karşısına welmış demektır. 1 olan Alman kuvvetlerının bu ı~ 1 bır hesap yapı1abılır: Mot8r kuv- Yunan cephesindeki hareki\ ta Yayladağlarım ıarpten çevirerek 

Kmm yarımadasının tarka başarmalarile benıber Kafkas 1 veti l 000 beygir olan tayya. müdahale etmeden p0 vid:sinde Elma ve Kaça nehirleri •'8i1 
doğru uzanan bir kı&rnı Kerç bo- cephesi belirmiye başlay~cak n tt-lerden SO?. t~yyarelik bir tü- ı ütirahat ettiği suali zihinlerde ka- mecralarından Sovyetlerin Kara
ğazında nihayetlenir. Şimaldt.ıı 1 bu cephede çok kuvvJ:,tlı. hav~ ~en m.ukabılı ~ı.r ~av_a Hlos~nun 1 ti bir cevap bulamıyordu. Harita- denizdeki en büyÜk donanma üs. 
Kırım yarımadasına gelen bir de- çarpışmaları ve hava faalıyetlerı > saatlık uçuş ıçın ıhtıyacı gunde ya bakılırsa Şark cephesinin ce. süne yakl-.mıya çahflyorlar. Rua
m:ryolu hattı ikiye ayrılarak biri vuku bulacaktır. SOO tondur. Filonun bütün tay· nup kıcımına giden en kestirme lann KaraClenizdeki baslıca li. 
şarka. Kerç limanına, diğeıi Sı- Bu muharebelere Krasnvara yart-lerinin faaliyette olmadıkta. kısa yol Po vadi.inden Tuna isti- manlan'IM muhafaza edebilmf!k 
vastopol limanına gİdeT. Bir kı- kadar lngiliz teknisyenlerinin gel- rı \'e uçu~ sa.atinin de azami had- kameti ile Karadenize giden isti· için Yaybıclqlannı '°" derecede 
81m Almar. kuvvetlerinin pr~a diğine göre, İngiliz hava kuvvet- j di bulmadığını d.üş~ne~ek bu r~· kamettir. Ve bu istikamet de tahkim ettiklerini Almanlar haber 
doğru, Kere; boğazı istikametın· lerinin de büyük mikya1ta ittirak kamı 300 tomı ındırelım. Bu fı. demiryolu ve bilha!ısa Tuna yolu vermektedirler. 
de ilerledikleri fiiphesizdir. Kerç etmeleri memuldür. loya iiçer tonluk l 00 kamyon la- ve eğer yapılmışsa asfalt yol ik. Alman zırhlı fırkal.tm tİmAH 
tehr:n~e boğazı müdafaa eden ı F.inlind~ya körfezinden Kara. zımdır .• Tuna dcltasınd~n Ta- mal jçin miikemmel bir manzume garbiden Akyann üzerine yakla
tabyalar vanıa da bunlann arka- denize kadar takriben 1200 ldlo- ganr~ng a kadar 900 kılometre ' olacaktır. Rumanya !!ah illerinden tırken Alman hava filolan da 

b k 1 d b dan gelecek bir düşman taarruzu_ l'k b b" "'- h d · J oldugu ve kolların en ~on gav. Kırını deniz volu Kafku heıreka- dalaalar •halinde Sıvutopol ter-

ş h • • • .., . metre ı u uyu~ cep e e tıma I .1 .. d 90 . · • • • 1 e rJD iÇi JTa ) lp ag aşına na karşı kara ta~kıman ~yıfhr. , den başlayarak merkeze ve bura. ret er~~ gun c kılometre .. kat~l tı iç.in Almanya içeriJe~nden do. sanesi ve harp limana üzerinde 
Artık Kerç tchrnun ve boga:unın d d ba d • M k • tiklermı farzedersek 1 O ~n la- !asıp gelen ivicodı demıryolların. mütemadiyen U"arak Ru&lann 

h 1 ? 1 
.. an a cenu ogru oı ov.. d C'd' 1 ·ı .. ~ 

POSta ane yapı Jr mi • Almanlar tarafından z.abtı gu.ç ı'önündeki muharebelerin aeyrine 71m ır. 1 ıp gc me sureta e mu· dan çok müsait ikmrıl yolları ola- Karadeniz donanmasmı te~il 
1 ~ir şey olmadığı tahmın cdilebı· ve Alman planına göre hava kuv· temadryen y11lnız benzinin tayya. <"aktır. eden büyük harp gemilerine ve 

(lJtri1ıcf R<ıhıf~den devam) 
ıına çıkacak sırtı tırmanacaksın ... 
dıye uzaklaştı. 

hr. • . . vetlerinin bidayette a7 fakat va· re meydanlarına alınması için M. SAKMAR bahri in,aat ve tamirat teqibla. 
çekllmtş blr telgraftı. ı ~~rç .bogazı zaptedılınce Azalc ziyetin inkişaf;fe ~onraları kuv. .. ................ ....... -....... ......... ................... .. ................................ nna hücum ediyorlar. 

- E ... Ne olmutT diye sordum. denızı hır Alman havuzu olacak- vetli olarak cenuba doğru kayma M d Pofüıte ı Diğer taraftan büyük Alman 
- Bugün ayın kaçıT.. . tır. O zaman Auikdenizi şimal sn. , hareketleri yer hizmetlcrile ik· 0 ern Orta 'bava kuvvetleri Kmm yarnnada-
- On dokuzu... bülerinden şark kıyılarına ve ~n mal işlerinin çok mükemmel bir U S t U r a j ) e sının f8rkında Kafkuyava doğru Karanlıkta beş on adım ı;:ltt.lm 

- dcdiklcrı gı"bi. çamurıara batıp, 

ilcrlıııni de gbremeyınce gt>rl dondum. 
~rtesl sabah, gunduz gözü ile 

mlişkulilnı6 hallett.ım. P~ıancye va. 
rınca dıı knı,ıma çıkan nıemura sor
dum: 

- Hem de öğtcdcn sonra saat iki, nebri müdafaa hatları gerilenne ltanzim planına göre muvaffakı- bir kol gibi u7.nan ikinci derece-
değil mi? Alman askeri c;.ıbnlmnsı ve bun. , yetle başarılmaSl demek olacak. 0 y U Il U dudak}arJnı kesti deki yanmlldantn müntdıaaında. 

- Öyle... larm bjr el çabukluğilc Novoro-,tır. ki Kerç tehrini de flddetle bom· 
- Senin anhyııcağın tu telgrafı sisk limanını zabteımeleri muhte· B . . k . • h d ---- Snmatya siikııılerııııJen lbrııhım, 

1 
d B d k d 

şlındı aldım. Demek ki lstanbuldan meldir. Bu halde Karadenizdeki ul ışı yadpmla ıçıbn er 'teyl en Profe~ör lsmall 1 tütün nmcılesı ~!.ıle)·man ndında bırl balam1ş nr ır. un an rna sa 
d 1 T l . 1 ~ revve mey an ann aur >u un- . Yayladaelarının cenubu .-rkisine 

buraya üç g{in e ge mışlır. ren n Rus .fıl.osu Sıv~t.opo aan sonr~ ! durulması ve buralarda alı en'· Hakt.rı Ba'tacıoğlunun ıte kadın mc clesı yüıfınden kavga t y . 
- Hem de yrni bir bina kurul

muş... J-'akat bu derece şehırdcn u
zaklıışmanın ı.cbebı nedır! 

ikı günde gcldıği yere telgraf il~ 1 son ılııca edeceğı bu lımanı belkı • • . •• ç :ıs " • • "' 1 j etmiş \•e SOleyman tarafından ustu- çekilon Rus kuvvetlerin n enı· 
gunde vaı ırım. bunn ne denir? Sıvastopoldan dnha evvel kaybe. I ~er s;ı;ıslerının ve mul?afaad ter: •• "Köy muhtarı,, ismin- rn ıle dndaklıı\ından tehlıkel! surette kale boğazını geçerek Kafkuya. 

- Borası muvakkat postancdır, 
- Allah .. denir. decektir. Bu filonun Sıvastopol- tıplennın alınması azım ır k deki eseri t e m sil yaınlıınmıetır. ya iltica ıetebbüılerini menetmek 
fş bu kııdnrla da bıtaeydr, belki dan •1t• d g·i uçarak kolaylıkla bu meydanlara olsa ıerektir. 

so.?ra n:reyeb' I kıca f e ~~e intfkal edecek hava birliklerı hiç e d 11 d 1 Yarıılı hastaneye kaldırılmış, llUÇ- y l d -ı k d t hk' dedı, nsıl bina plim mucıbıncc aşa- hodblnlığım tutar da, ıırlam sende, teemmule deger ır ey ıyctıır. b" b d"' d h f , ay a ag an ne a ar a ım lu Sılleynıan yakalanmıştır. ğıda, şehrin gobc:f;iııdc yapılacak ... dlyebılırdım. Fakat... Al 1 K l • d iT sı ntıya uşme en emen a. l 'l . 1 . hr 
_ (:Muvakkat) tc halkın ~dip ı i t.nnbula donOncc, evdekilerın gUn man ark N erç >?V.k,azınb~en ıaliyete gecebilı.nler. Hava kuv· Dün Sarıyer Halkcvı salonun· * fJ/Rlnlnlsi HAKUYAUAK "dilse de Kafkas 11 sıle erı 1 a• 

şa.rka geçere 1 ov~roı19 1 ~8 • • "el'•rı'nin ·,J.ır mıntakndan d 'ıC.er da. profesör lsmail Hakkı Baltacı· 1 ııA,"T 'NF.. L•ı' BOl'L , D/L,1R _ 1 fına yanlardan revrilmesi müm· gelebilcceiti bır yere yapılamaz mıy- ıcrcc benden habersiz kıılıırak üzül. d K fk d -ı ıl 1 • ._ ·y r ., ., ,. r ,... • ... 
ı ınce. a as ag arı geçı er· k k · ' ı· oğlunun hazırlamış olduS?u Köy ku"n ld • d a. ı. - k t 

dı? Hem (muvakkat) e ne lüzum müş olduklarını g~rdlim. 1 nin arkasını almak iizere Kara de- mınta aya ayması ıçın evve a ht dl d t" Şişlıde Çemberlitae ınevkllndeki kah- o ugun an -yarm ıu u u 
N 1 1 dcd Yın l(i sın "erde yer kaynaşmasının ve ver mu arı a ı mo ern or a oyunu b 1 d h İb ·ı K • 1· bil'--e t"-var? - 1 ası o ur, ım, at • niz sahili boyunca Sokum ve Po· ' t I d "I . b" "k b • vcwıdcn ır n e yat.an amal ra. ı e ırımın lfR'a ı KVTY 

Efendım. ~n senrkı buyük da Malatyadan, l'i alnde 1tkcndenın- . d w •1 1 1 · d üm huırlıklarının yapılma11 lazım- emffsık'e J mk ış ve uyu ır mu- hım, ~vvelkı gün odun taeımnkt.ayken mamlanmıt .. yılacaktır. Bu es• 
zclzdı:de licbrın bır kıııım bınalnrı dan, 18 ındc Adunadan, 19 unda Ye- ~ı~~dü;gru 1 

er eme erı e m - dır. Çok mütenevvi v
1
e güç olan va ·ra ıy~ltd a:r.~nmıştır. f 1 arkndnşı Kemalın ayııi te mukabilin- na& Don~ sanayi mıntalca-

gıbi icna sımıılmı olan e kı posta- rı!r.eden göndernıl~ olduğum kartları GörÜlü or ki Odeaadan Knım bu yer makinesi iyi iıı erse hava emsı en once pro csör orta de Cnıla para istemesine kızarak 
n<'vi, ınutehıı ıııslıuııı verdikleri (mıı. almadınız mıT y ki d'L Od faaliyeti kabi-1 olabileceği şüphe oyununun modernleştir.lmcsi ım· kııvgııya Lutuşmuttur. Neticede tki ıı lfga)i de kuvvei karibeye 

yarımadasına na e nen esa k 1 ( d b' k l · B !ı.· ilı inhtdam) ıaporu ÜZ' rlnc nlcllir.e. - Hayır... gôtünnez bir hakikattir an arı mevzuu etra ın a ır on. ham11 ı. bftyllk tat parç~larile blribtr- ıe mtt bulunuyor. u -ı mınta• garnizonu bakiye,:ıj Kırım yanm- • 
le tahliye etmıye mecbur olduk ve... Tuhaf •ey ... Haydi biri kaybolsun, Bu ceph~de dikkati çelten di.. ferans vermiştır. lerınln b11~1Arını, ve vbcuUarmın kanm i-ali ile cenubi Rmyadt1ki " adasının müdafaasını uuıtama- "" 

Akan !!Ular durmuştu. (Maılı fn. fakat kendı elimle potaya vcıdığim k be ~er bir mesele de ikmal vollan· Modern orta oyunu tıyatro ta· muhtelif yerlerini yara ,.e bere için- harbin b ir tafha9I d aha kapanmtf 
lıidam) bir binadan kurtulmak için ı k 1 T mıı,tır. Kırımda Pere op rza. b b 1 d k ı l dort kart blıden nuı yo o ur hından ıonra Sıvaııtopoldan baş- nın \IZamuı ve u se epe e na· tihimızde yeni bir çığır açaca ·• de bırakmış ardır. Her iki ımç u ne- olcakhr. 
telii.şa dU!Jen l)Ot!t.ane crkinı. demek Tıım o ıııradu kapı çalındı vo posta ka bir yenle tahkimat bulunma- kil vasıtalannın çok artmış olma. tır. zarct altında haıılaneye Jıttı~ılmış- C enu ptaki harbin bundan son-
ki alelicelc blr mu·kez kurmak is- mfiveuU, bırıncltqrinln Hi 17 ve 18 udır. Unutmamalıdır kı milyon- tardır 
teorken, yerini iyi intihap edememiş. inde vermiş oldu~um kartları get.ır. dığı ve bu berzahta bozulan Solv. laıca orduTarın ileri ve geri nakJı. Tu••rk --------------- raki ıalhası herhalde Kafkasya 

1 d ld d yet ukeıinin panik yaptığı arı a· Basın .1 s 1• d - ''-! , k ler. Beşer bu, yanı ıı· a, 9 ann· a. dı. yatı için mevcut denuryolların. ( T1tvzlh) l • ta ınıra e,-,-~ o aca hr. 
Şehre döndüm. Bir a~ağı blr yu. Acaba hep eaşıı·clık mı diye tekrar şılıyor daki nakil vasıtalarının daıma Kanmda Doneç hav ... ında• 

kan dolaşırken, ana caddenin bır takvime baktım: Bayramın birinci gi}ç halle arkamdan ıelebllmı,ıt Son artırılmasına bir :zaruret hasıl ola- kongresı• 7 teşı-ini.vvel 9'1 tarihli Tasviri • o nra !k>vyf'tler Birlifinm en mit. 
köşe batında tamir edilmekte olan günli, yini blrlncitcşıiıı1n 22 nci verdi~lm karttan lııe hAl6 haber vnk ! cag· ından ba.,,ka hava kuvvetleri· Eik.ir gazetesinin ikinci sahife inde 

-• d (Ç k Esi Ko 1 et h b't d" "fl ,. ill t him d emir h•vnsı bulunuyor. ve ceph6ıun e ocu rgeme • gOnü idi. Fakat ı.lurunaz. n a ı mc ı: v n- n;.n ihtiyatı iç.in mümkün oluraa (Aili Sereni lmz&fltnı aşıyan •e 
l'umu) ile (Beden Terbiyesi Tok:ıt 1 Size kQçOeUk blr hesap yapayım: kü, bu ışlerl nnlnttt"•ım dtıııt mecll- bır şimendifer hattının münhaaı. Ankara, 2 (Hususi muhablrimlı- hıtkkıınrla fr.na tefsirle re yol aran MAdenler ve çelik fabrikalan 
Bölge5İ) levhalan bulunan büyuk bir Ayın 16 sında Malatya rostancırtne ~lndr bir orkadaı ta, cebinden b!r ran havaya tahsis ve ekserivetle elen l - Türkiye Basın Koııgrcsi U- _ya:.ı.ı)·ı bir dostum bana gösterdi. Kerç yanmadumdad•. Kömür 
bılna cördüm. kendı elimle kartl vcrdlkwn sonra kırmızı kAğıt Çıkararak: şoseler Ü7erincle kamyonlarla ik- muml Heyetı, yarın Ankarııdıı saat Hnyr1t ettim. Zira benim bu .ellrtı madenl.,-İ de Akmeacid yini 

Girsem de, faaliyetleri hakkında trene aUıyarak 1skendcruna g1tmiıt. - O rla bir ft!y mi, dedi, blrirtc:i- l · · d k · ıt d• J'alkcvı' hlna•ında topl"n•n• hıçbır ~!Akam yoı.tur. l • --·.1 _.1 

te'rlnın la ünde İslccndt>run :posu. mal yapı maaı ıcap e ece tır ~ ' ., .. - .. '1\ Sinıf .... po c .. annuwuar. 
1Mlümat alaam mı? .. diye düıilnür- bir gece orada kaldıktan sonra An- Zırhlı -e moto··rlü birliklerin ıÜ· "•ındıın uurdumuzun muhtelıf mınta- J li l 1UL...:1..- - Fe•-ı T-OGA Y 
iten, yanımda bir golge peyda oldu. takynya vaımış. oradan dönerek A- nesine. iııtanbulda iııtlk!fıl cııddeııin- .. f> J Çınara tı nıccmuuında cıkıuı 1 r • ~ ..,., 
Orta yaelı bh· Tokatlı gülümsiyerek. danaya ıtltmit. bir geccyt de oradn de 509 numaraya ~önderilmek ozere ratli ilerleyişlerı ve bunlBTa tah- kalarında ~ıknn gazete ve mecmua- alakam olmadıiını ve mr.a.kQr 11!r1n 
ellmdekl fotoğraf maklnesfnl g<!ııte • geçirdikten 11onra Merınne gltınıv, yatırdığmnz paranın havalr.si bu ad- eİs edilen ikmal ltuvvetlerınin b:!- ların mumeı<sı\leı ı ~chrimize gclmit- başka bir ıahııı uu·dından halckııada 
riyor ve; yirmi dort ııaet t.e Akdenızın bu şıl'ln ı-ese. ıneak ayın lR inde ,;etirilmiş. ~an M08kof tayyarı:leri tarafın· lerdır. Yarın ı:abahki lçtımadan ıon. fcnn tefllrlere yol açmak tein Çırıar • 
• - Çek tunun resmini Bayım, diyor. kı~·ısındı ltalmıf, oradan da Egluşe- tir. dan dağıtılması hava nakl.yatına ra Turklyt Baııın Blrlıii Hc)'ıtl ult.ına gönderilmiı o!dutunu bildirir, 
dal "Ck tc ba•ımıza durup dururken bire aelmıı vd bir -e de ora.da 0• s.imdi kendi \endlme soruyorum: da müracaate mecbUT edecektir. Aziz Screngılin ikazından •e bllm.I. .. .. ,,. "' .. -~ 9 d t "00 Reisi Falih Rıfkı Atay eaat 13 de 
bir poııtanc ve telgrafhnne derdi a- turduktan sonra 1ııt.anbula 'l'armtf. Rizım bir ııaat inth:amile tşleyişile Amanların 9 3 a J adet yerek bana yapnııı olduğ11 yardım. 
çan ,u (mafli inhidam) binayı ras~ tım. 7.avallı kartım lse, doııdotru öviindliğUmüı postalan. nıı oldu, na. nakliye tayyareleri vardı iti imdi Gar gnınoeonda 8a11ın nınme me. dan dolayı kendilerine teşekkfır ede. 
celdiğfne göster Allah n1.ası l~ln ... gclcliği halde yine bana yet1ı<'memif, ~r mı değdi yoksa! KANDEMİR herhalde artmı' olacaktır. Ruı rine bir öğle ai7afıti verecektir. rlm. Ojı~ Özdeş 

- Eski postane b11 mudur yoksa T 
- BuduT yal ... işte !-una (maili ----------'!"'"'!"!!-~~~~~~!'"'!!""!!""'!~~------------..... ~----------....,.~~~'"'!!"''I!""'..-~"'!-----~ -----

l~ö~ .~ 
htllidam) dır diye rapor verdiler. 
SonMl de (Çocuk Eslrgem:? Kurumu) 
sabn alıp küçük bir tamir yaparak, 
ltir yanını da spor tcşkillltma 1draya 
•ererek, gcçtllcr içine nıısk gibi yer. 
leetiler, ufayi hııtulıı cturuyorlar. 

Lifı uzatmıyalım: Bu bina haki- Ed.61 roman: 32 Yazan: Sermed TALAY 
1ıaten (..UI inhidaıfi) idiJ'Be, timdi .... .... - ... .. ................ . 

içinde, hem de çoluk çocu~un ve spor- _ Öteki İl hangisi!. otomatik makine, benim elimde, asla 
Olmiyecmekıir. Bu makinenin imali 
sayesinde, pratik sahada "elde edile. 
c~k azim iıUfadelerl gklıntlne getl
rirsenis, bunun nasıl btlytık ve par. 
la'k bir i.tlkbale namzet bir icat ol. 
dutunu derhal anlarııınız. 

caların yuva kurmalanna nasıl mü
aaade ediliyor? ~. Ukikaten 
böyle bir rapor nr mıdır •e bunu 
kimler •erriaitth'T Niha,.et, bayle bir 
raper Jolı:aa, ylnl bina aör&ndQC 
~ibl .. ııamaa. postane neden burayı 
tahliye etmit •• bota botuna tle bet 
bin lira aarfedem, bftt de tariki 
dünyalar ~bl eebrin kenannda yeni 
~ (muvakkat) bir bina lrannueturT 

* Fakat bu -.eyahatte rastladıtım 
fpost.a) nın akıl sır ermez akııakhtı 
S'flZlk ki bu kadarcıkla bitmiyor: Tar 
auırta bir dost bana bir telgraf uza. 
tarak; 

- Balık tutma maktneti. Bu oto
matllt lletin ne kadar harikalı bır iş 

oldu.tunu ıördQnfiz, blllyorsunoz. 
- HenOz bir ıey görmedik. K~ıt 

&zerinde bir takım çlzg1lerden başka 
ortada bir ,ey yok. 

Evveli, bu makine say(•sinde, mev-
- Semih Bey, salihlvctfo 8Öyledi. sim bnlığı denilen Z6mrlitanka ku~u 

timi alze hatırlatmıya lüzum gorme. ortadan kalkacak. Her mevsimde, 
den anedeytm ki, 1aer ihtira, yüzıle her türlü balığı yemek kabıt olııcak. 
ytlı kltıt fizcrinde doğar... Sonra, memlekette, muauam blr eti• 

- Ve ilzde doksan dokuz, doğdu- düstri kul'acağız. Her cıns balığın 
111 yerde :ölOr. her cins konservesini yapmak için 

iş. Çekmecedeki maılen sııyu, bnııuıı ! sütununa yazmakta bir beis görmü. kaç defa, ıayrllhttyart, Handana ilk 
~·anıııdn, ummandan bir katra tıibı yor, projesinin, ııermayeıtat ortakla. t.eudflf ettlıll ıokalfa do~u onu ıO- ' 

ı kalır. Parayı alımık iç1n elinizi u - rın kdosında lyı~e p işecrf~ı giine ka- rükleınit, onun ıestnl ilk 1tltt.ltı ma. 
zatmanıza btle \Ozum kalınıyacak; o, dar beklemcrı daha faydalı buluyor. tuının kapıııı önl\nden KCÇmek ihtl. 
kendfll~inden, size kad.tı· yükaclcn ılu. yacını, kaç defa, tlddetl• duymuştu. 

azametli yıtınlar teşkil edecek. - iV - Haltı, bir seferinde, mataıaya bile 
Ru.ıı mühendislerinin icat ettikleri D'frmlı, beraberce, kumaı pa•"rlık 

1 ı d k' Ferhad, Handanı l?k g~rdUğO ırün- • -balık avlama mıık nes etı-afın n ·ı ettlklerı· dalr-e çtkmıf, dol•...,.ıı, k bl <!enberi, vucudıınu mfit..•nıııdi bir fa. -., ""T"'" 
mOnakaşa devam eder en, r yan • 11crserll.-ıın ruhuııa, oradnn taell1 kl allyet iç-inde yorarak, ııhnınl raııtıe- ....-
dan da yemetin sonuna ya ntı)'or. aramııtı. 
!ardı . Tahsin beyin ilk izahatından le mevzularla dalnuı nıcşıul ederek 
Mnra, llikırdı onun ııfıı:.ındıın bütun aYunmıya ealıımıt, fakat muvaffak llattİl, bu meyanda, gilnlerdenberl 
hatırunun dfline kadar yayılmıv., da- olanıanııtt.ı. Dimatı, olduğu yerde ıtınıal etUti Seın Saniye cıaıeteslne 
ğılmıı, her kafadan bir lil'll çıkmıya ı.lönmcğe savaşan ynn<lan çarklı uır blltı gitmiş, kendisine vaadedilen 

1 • vapurun, bırl sa ... a dot'ı tı döııerk~ nıuhblrliğln aı;ılıp açılmadığım bile başlamııtı. Herkes slSy üyor, kımıe • 
dinlemiyordu. Yalnız, Semlrof "" öteki ııol tarda d ;ğru l~liyen cllte sormuştu. 
.Aksakof, vticudu . yumu,a~ btr han dolabı gtlıi, ııyrı ayrı çalı~an lkf hile- o günler :.ı.nr!ında, Raııdnnın aı· 
ile saran ıhk bir odadft, kar gihi re hallrdc faaliyetteydi. Günlftk ha- kUc dola, endışr.11 ve malııun kalbine 
beyaz örtülü bir masanın başında yat.ııı Ulrlii türlü ka}'lıın ortasında, bir nrbu! neşe veren şey, oradan al
oturmak zevkine bos lakırdılarla ha- hem dıt alemin Rahneleri içinde ya. dığı mf!:nfi cevnp olda. Sırf b:ıbası
lel vermemek ve önlerindeki nefis şıyor, hiııseııine düşen rolü )'apıyo-r, mn ısrnrllc, ayakları gerı geri gide. 
yemekten bir 1okma111nı 'kaçırmamak y'yor, içiyor; tıyuyor; E.hbaplnrını rck uğradığı guele idarehanesi, mO
icJn atızlarını açmıyorlardı. gôrÜ)'Or; gt>ıiıı dola~ıyor; hem de, racutlne müsbcl cevap vc't'erek ken. 

ITIYATROLARI 
ŞEHİR TİYATROSU 

İstiklal caddesi Komedi lw• 
Bu ııtce aaat ıo.ao da 

KÖ R DÖVOŞO 

•ttfttMıttt"9ttttftMtHtt•....,'""""lfH"I 

'-~.~~~~~~.~~ ... !!~~! ... ıl 
ln•onlar or•Hıtttlo ô.a 

ulcral>alıl& 11• baJlılılı itan 
.,_ ••Y d•lilı b•fe 11• aö-
nül yaporl ••• 

Kafaları denk lnunlar arasın. 
dakl arud .. hk, en ılirekll arka
daf]ıktır. 

- L!lt:fen şunun tarıhlne bakar 
9llelft, dedi. • 

- Yoo! Hiçbir ihtira yoktur ki, tcsls edeceğimiz fabrikanın makine. 
erbabının elinde, layık olduğu degc:l'i l lerlni bile kendimiz yapmaktan baş
bulmnsın. Öleıı ıhtfrıılar çoktur, vakıa !ayıp ihracat için kullannc,aiımız gc. 
Likin, mnrffet, onu öldürmeyip ya. milerı bile yıne kendimize ait bir 
şatmakttr. l\fo,.y3 Semirof1a Mo.,yö vapur tlrketin<' ba~lıyacağız: Mil
Akaakof'un dtıhi9 ndan fırla)'an bu yonlar delil, milyarlar tıPtirecek bir 

Sofradan kalkıldıtı zaman, hlcblr bilafn ıln, nltm l'açlı, dC'.llfz g1'11lü, dlslnl hemen vazifeye altıaydı, orayn 
şeye karar verllmf!J değildi. Tahsin peri kıyrfctll Har.danı d!ieunüyordu. j batlanıp çalıemak m~but'lyet! .. Han. 
bey, işi zorlamamayı mOnnslp gardil- Kendisine üzuııtuden baı<ka bir fCY danı görmeıılne ~lkı de mim ola -
ğ6 iÇ'in, otfinkft ziyafet mHrafını, mil tcnıın tmlycn bu hnvııl. un ıık coktı Hafta ıı:ıırfında tık H ,._ane ı 

Çüukü arada düınnüt birliği 
vardır. l>üşünüt birliği, arkadq. 
!ık için en kuvveUi temcldir. Bu 
Linncl üıerin• 1Uk11elen doıUuk, 
dOtlintif bil'llii yti:ı.ün:ieıı, donuk, 
v11 hararetsiz bir dosUuk olmaz. 
Hllakis düşOnlio blrliğı, her gtın 
)'Cni yeni 'fıkh· ufuklın·ı açar, ve 
'ıu ufuklar dü~ünliı blrlığitıl gr. 
hştlrir. Knfıı!arı denk insanlar a. 
ı 14l!lmda elbet gÖntll beraberliği de 
olur. Kafll ile ırönül beııİ.ber ha
ıeket eder. İkisinin de kaynağı 
lıııdlr. GönGI ,,.e beyin al'kada&lığı, 
d~lma kan ve soy akt-abalığında 
dü~DnO~ blrli~i. göılül beraberliği 
mutlaka rııl.'VCUl <kğ ldiı 

•aktım: lıtanbuldan ın birincltet
Kadri iadaef1e Ta nsta Uırura 

y0ttlar1a ifade edilecek olan trad hı. çın Fılkwdlkçe, o, b<>yıılnin ıcin n- rahat nct'eıl o sin aldı. 
nesinin kaıtmna, umumi masraflar, ha kı..vvt!lle yer.<'şly, rdu. A. kları, j (Deı·a.mı 



3 İkinclteşrin ... TASVİRİ EFKAR 

·'®il1IHH•Milianbuaünden. ı 
!Dünya harbi 1 ALMAN 

tc bliği ' SOVYET 
tebliği 

1 

Bursa ve Uludas 
H • aene ima bir zamaa için iatiralaatin, insana bir eene iç.in 

1eniden baflayac"aiı çabfmada daha sinde ,,. binaea
.&eyh daha nt'İmli yaptıtmcfa kimin fÜpbesi kalmıttır? 

Hele y... iJerlemiye yüz tubnuf veyahut ilerlemif olanlar 
içiD bu bir ihtiyaçtır. tabnin edilmesi behemehal Jbundır. 

Yurtta dinlenecek kö,e mi yok? Her taraf cennet. Fakat 
iJinia İyili •e bunmı da daha iyisi var. 1tte Bursa bu daha iyile
rin batında gelen cennet gibi kötelerdendir. 

Memleketin merkezini, fİma)ini, prkını. cenubuna ve batta 
a•bini sezdim. Fakat priptir, bir fırsat dütüP de Bursayı 
sörememif tim. Ne yazık ki seç kalnutun. Bu aene de Bursayı 
•• onua Uludağını sezerek ferahladım. ne,elendim ve dinlen· 
diln. 

Bunaya « Y e,il Bunaıt deriz. yanht; ona «Yem yetil Bur· 
aaJ> demek. batti ye9illik için daha mübalağa ifade edecek bir 
kelime vana batma onu takarak söylemek daha doğnı olacakhr. 

Bursayı bir 1eyyah 9ehri olrnUf gc;rdüm. Her güzelliğin 
meftunu olan Türk, her mevsimde bu giizel yerlerden de istifa• 
de etmekte ve buraya alon alon selmektedir. 

Bursayı bir klAll yazıda değil, bir büyük kitapta bile anlat· 
mak mütküldür. O, tabiatm kıskanmadan ve kmrganmadan 
vsdiji güzelliklere malik, sayısız tarihi ib:d~lerle süslü, temiz 
n sevimli, bol, ferah ve rahe.l bir tehir. Pek kısaca tavsifi bu 
nretJe lı:abil. fake,t bu onu anlatamıyor ki. ben oradan döndiim 
döneli her yerde konUfma mev:ı:uum hep o .. 

cBuna:. kelimesinden aynlmu bir kelime de ccUludağ» 
dır. Bun1ar, birbirinden aynlmaz, birbiri ardınca' teliffu2 olu
nar iki kelime has iaimdir ki, birbirlerile ff tihar ederler. 

· insanı vecde ıetiren ve hudutsuzluklara uzanan manz.ara· 
larile, Çetitli ağaçlar. ve süslü ormanlarla kaplı ıırtlarile, tarif edi-
1-.nez ,tizellildere malik tepe. yamaç, vidi ve derelerile, hiç ıör
medilimb emsalsiz çiçelderile, gtizel havası ve suyu ile ve bele sÜ· 
lıtnile cUludai• qaiz bir cennet diyarıdır ki. bunu görmeden ta· 
hayyUJ tarikile tuaVYUr edebilmek mlimkün d4ildir. 

Omıanh tarihinin bir kısmına yuan Hammer adh müverrih 
Omıanlılann ilk devirlerinde yapyan birçok edip ve ilimlerin, 
ilimlerini ve me9hU1' eserlerinin isimlerini de saymak suretile, bu 
bedialaruu Uludaia çekilerek .ükôndan ve gij:ı:ellikten istifade 
etmek ıuretile meydana setirdilderini yamnaktadır lı:i, burayı 
llrd&kten 90IU"a bv manwanın m.an. ne kadar hudutsuz il
tı.mlar "9'8Cejİni taaclikte tereddüt etmem. 

Talnatın Uluclaia mül>alUalı bir tekilde bah,.ttiği g&zel
llK, me,har Evliya ÇeJebimai bile f8fU'tmıtbr. Çünkü üstad, U
..... vufmda ancak sördüjiiİıü yazabilmif •e çünkü mevcut· 
t.. fula bir mübaliia:ra mevcut lı:elimelerle imkan bulama-..... 

Evliya Çelel.i urnanmda Bmudan tepeye çıkabilmek bir 
Wtada 116nkiin olabiliyordu. Bul(iin ilı:i aaatte çıkmak müm· ...... 

Tepe iki bin bet ytlz elli ralumlıclır. Bin sekiz yüzüncü 
....... ,. •• hatti daha ilerilere kadar ormanlarla kaphdır. Zir· 
..,. .W- yol batırunda kaldığlm söre lork lıilometrelilı:tir ve 
---.. bitmiye batladıjı nuntakalarda yapılan konforhr büyük 
...U. btiyUk kayake.I ve diierferine gitmek otuz kilometrelik 
Wr polu katetmekle mtimkündür ki, oldukça düqüa olan yollar· 
1. ha da bir buçuk •atlik bir uman demektir. 

Tarih kitapları, Bunanın tesisini iki bin bet yüz senelik bir 
iademe çıkarmaktadırlar. Bu. Bunanın fıtanbuldan bir asır da· 
laa mi olduiunu anlatır. 

Bu kadar eski bir t&l'ih tebrini, onu aüsliyen sayısız Türk abi
~lerini,. ~ir mevkie ta'biatm verebaleceii alda aıimaz güzellikleri 
'?.r:mek 1Ç1n ben rnaalea~f cok geciktim. Bu hayal diyannı 
ıormelcte pc:ikmemelermi oral.-uu aörmiyen karilerime tavsiye 
ederim. Server f SKfT 

Gll111in ga•• ........................ 
"Almanlar her halde 

bahara kadar 

BakO ve Batuma 

varacaklardır" 

J lngiliz 
kabinesinde 

lhtillf 
( 8 ırlnot sah if ecUıt devam) 

Bv hal, lngiliı mılletmln ıclnde 
yapdığı derin dahıli buhranın ha. 
r1c1 tesahOrfidOr. Bugtin Bllyük Rrı. 

tanyada, ilk haınlede pyrıtabıi gorü. 
nen. bir vaziyet müşahede edılmekte. 
dir. Bolşevılı rejımlnln Alman ve 

müttefik darbeleri altındıı yıkıldı~ı 

anda lngiltercde so~a fob u bir te. 
mayül ~ezilmektedıı G•l'llln bırınde 

Londrada hlr halk cer>ıPsı iktidar 

tiaa eder, ki o da o haHlide barp 
e4en Mal"efAI ( Buclienni) ordula. 
.,._ çoktan bozulup perifan edil
"'İt olmuıdır. Filhakika Kiyef 
.. bbndan aonra Buclienni ordu· 
a........ dailtddılı ıidclaa edilmitti. 
il:.....-"· me,,kune ~elırse huna ıt ı hnYTet e. 
v>UIUİ İlt• ba dairtıldtiı eöylenen d1lmemeJıd1r. Chuıı·hıll cıu suretle 
orcluı... Azalı ahilinde birbirine kendı ı11yaeet.ının Kuı bnnı o.mu~ oıa-
Ptılr Jalma ı,ehirlm d• çok ua..ıa. caktır. 
ne rn&d..faa ecliyorla.. .e fi.phe ..••••••••••••••••••••....•.... 1 ••• • 1 1 •••••••••• 

,.._ ld olcMrça babalıya mal eft 
llaed•çe t•liıp eyl•miyorlar. Kral Karo) 

BDqun halindeki Rus askerle· 
riıı.• bile müdafaa .. mubYemet Kendleln j hUr Rumen. 
~+etlerinin bir tirlı klnlama- ıerln reisi lan edecek 
........ her stin blyle yeni bir 
.... .... _u_il Lonclra 2 ( A.A ) - Rumen 
L • lliiww dolayıdw, ahfill . d . • 'ld • .. .. W. arilJI •hb plrela 1- m enn en ogıenı ıgme go. 
-.. ıa.r.. sel (Rostofr 

0 
Te, fimdi Meksı&c.ada bulunan eski 

~ du-:: d baftao-:.:; Kral Karol yakında bir beyanna · 
4laibk ôlan ~ lı la rne netrederek. kendıeini hür Ru· 
lsoı., t.til& edilel.il iiai o y menlerin rem ilin edecek ve oğ. 
.... •Js:wd... F.iew' ;~ .,::: lu Mihailin mevkuf oldujunu bil. 
da bİrt911 -a.1.a... _ ~I • 1 diteeekttr. 
~her-- ·--en a - ------------
dç o'-~ bu t.h"limn çolı: Me,hur bir tablo 

aellr. d 
Fakat lııWnı L.2-1 . ~ • çahn ı 

ile _..__L~ t-~ '9 ..... Dlllelnl• 
•u-.uu. IUISlllsJerin hiç d Bal'fleloıı, 2 ( A.A. 1 Yariaııo 
~ obnadılrı e 

6 Fortully'ntrı 1880 Tanca yürüyuıünü W,. ...a.t .arını. lnsiJis Har. 
t.., (Cr-ııı..•n liva C.nerafi. Mis- glistererı :vatlı boya tablosu Banıeloa 
~ k) Ub i3z'-indea anh· mtzesinden calınmıetır. Polisın tah
lbe·ılınlı' ~Y..... müdafaaa kikatı eımdıye kadar blçbir neUcı 
slia ~ ... herhalde bir in.. •ermemtatir. Tablo 10 bin Peaetaı 

........ iyi bBlr ~ •uiveti _kı_ym_etJ_n_d_ect_ı_r_. -------
•ııWaa L_·.. Nitekim lran 
•hennnty;ti ~t... ~ hayati Belwar 'adro.uaaa HfrİJah 
itiraf edea d-: :!.~•u himt (tnriı"d ..MI.._ ÜHM) 

Batam •e Balria · $a halde Bulrar Münakalat Nasırı Goranot, 
Almanların eline U.. İllıbabarda bucün matbuata beyanatta buluna
lbalr claha muv~ inan rak Bulpr telsis baluca ee"ıs.lerı. 
e-lir. o • ._. t&aım nin, ei&U •erici ı.tasyonunıın Kırım-

ff da bulundutunu hemen kat't dene -
tlar ~cl~hn, hu talunlncle cek bir auTette teabit ettiklerini söy. 
1._ -~ oldufunu .. ~ lca- lemittir. 
-. n.e-'-•- soa~-.._·. :!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~ biid' •-.aa beldiyec~:__ 1111 ~ .... çlink .. M -.-.... ta L---'- L.I. L __ .. ff-•-
den 30 lcilo u &llf sahillerin. ........ .. .,, - ...-.a muva -
lncı1iz adal-~b-e .mesafede 0._ • olnwlan yaba biızim deiiJ, bu 
:Jen Alman~ brr tiirlü C .. ~ lialdi bütin inunlann. batti 
lr R ---. fİlndi 0 ~ ıniiatakbel tarihin bile hayretten 
ı oea ~ .,.. le.ar.. • ' PAnDakJ.,.. mrtacıak bir rörül-
•ı•ı.k ..... _,.. . >:&11 clo. llletnit macera olacakbr. 

~ bl. :rASVtRJ UKAR 

79S iael gtla l 
1 
İNGİLİZ TEBLtôt 

KAH)RE, ~ (A.A.) 
Orta'\ark İngilız kuvvetleri mnG· 

mi karargahının tebliği: 

Ltbyada, Tobrukta fena görtlş 
şartları dolayısile faaliyet mahdut 
olmu~tur. Düşman bazı hava hare. 
kederinde bulunmuş ve gaı·p kesi -
minde topçu bombardımanı hafifçe 
azalmıştır. , • 

Bütün hudut bölgesinde keşif kol
larımız yeniden faaliyet gostermıf

leı·dlr. Düşmanın bu bölgedelcı halla 
faalıyet1 mutaddan dahil geniş bir 
ölçüde yapılmış ve' sahil bö!gesındekı 
mevdlenmlz düşman topçusu tara
fından bombardıman edilmlştlr. 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLİN, 2 (A.A.) 

Alman tcblığl: - Savaş tayyare
lerımıı, diin gece lnglltcrenln batı 
snhıllerinde ehemmiyetli ınşc lıman
larını bombalamışlaı·dıı·. 

Düşman 1/2 sonteşrın gecesı Al. 
manyanın şlmal batısında bazı yer
lere ınfililk ve yangın bomb:tları at
mı~tır. 'Üç lnglliz bombaı·dıman tay. 
yaresi düşürlllmuştür. 
Düşman ıaşe nakliyatına yapılan 

taarruzfar esnasında, harı> gemileri
mız ve tayyarelerımlı ilkteşrin ayı 

urfında ceman 441800 tonilato hac. 
minde düşman ticaret gemisi batır
mışlaı-dıı·. Bunların 255 JOO tonu de. 
ni7:altılarınnz, 18000 tonu deııizllsU\ 

harp gemilerimıı, lf\8000 tonılatosu 

da layyarelerım1z tarafından hatırı!. 
mıştır. 

trALYAN TEBLİGİ 

(Birlfaol ..ı;ı.,,_ üwwı) 
Tayyarelerimiz, ıece. ~i:ındü& Si • 

vastopol deniz kafesini bombardıman 
etmekredlr. Liman t•iıled mütema
diyen dövlllmektedir. Riı· Sovyet 
harp gemlııi huara uğramlftlr. B\l. 
yıik biı· nakliye eemislııde yangın çı. 
karılmııtır. 

Kınmin merkni 
So.yet hudUdu 2 (A.A.) 
Ofi: - Almanların zabtettik. 

!erini bildirdikleri Simferopo), 

(Btmloi Nltti/•d811 dffam) 
diter bir çeıe yemek almak için sıra 
bekllyen bir Fin bölüğünil imha et.

IJlif.Ur. 
Tala'da ricat 

Moskova, 2 (:A.A.) - cKızıl Yıl
dın eazeteai muhabirinin bilcllı dığı. 
ne söre, Rus cephesinde Tula istika. 
metinde cumartesi gündüz ve gece 
muharebeler devam etmiş ve düşman 
uğradığı ağır zayiata rağmen hü • 
cumlarını hafifletmemittir. 

Kınm ticaret merkezinin bat şeh- Muhabir Alman kuvvt:tleri kısmı 
ridir. 933 senesinde bu tehrin kiilllainin geri pllskurtülmüş olma. 
nüfusu 98,000 kiti idi. Bunların sına rağmen bu cephede So'')'et kıta. 
yüzde belki beşi yahucli. yüzde !arının rlcat etmek mecburıyetindo 
onu Tatardır. Bu tehır Sıvaslo· kaldıklartnı Uave etmektedır. 
pola 7 5 kilometre mesafede bu. Tulaya giden büyük yola kadar 
lunmaktadır. Rus hatlarına glrmeğe mııvnffak o. 

Almanların takip ettikleri Sı- lnn 13 Alman tankı tahrip edilnııştir. 
vastopol yolu, eski Tatar hükumet Tula tatikametlnde bir çok tank ve 
merkezi olan Bahçesaray ve Sı· nıotorlü pıyade kuvvetlcı 1 kullanan 
vastopolu müthiş bir kale haline düeman cK> kasabasına hucum et • 
getiren istihkamlar silsıle!!inin bas mı:tiT. 
langıcı olan lnkerman yolu ik 
arızalı bir araziden geçmekterlir. Kınmda va:ı:iyet 

Ruslar büyük malzeme Londra 2 ( A.A.) - Röyterin 
kaybediyorlar Kuybişefteki muhabirinin bilcfo. 

Berlin 2 (A.A.) _ O. N. B diğine göre, Sovyet Rusyanın ye· 
ajansının salahiyetli kaynaklar. ni hükumet merkezinde, Alman· 
dan öğrendiğine göre, Alman kı· ların, iddıa ettikleri gjb.ı Kınında 
talan 30/31 llktetrin günü Uk- bu le.adat süratle ilerlemediklerini 
raynada !!anayi bölgesinde ma~. ve Perekop berzahında Rus kuv. 
}Qp Sovyet kuvvetlerini takibe vetlerinin rnukavemctini kırama· 
devam etmiı,tir. dıklan ıöylenmektedir. 

30 ilktetrinde bu harp kesimin Alma!lların bu bölgede kuv· 
de 2000 esir alınmıştır. Dütman vetü bır tazyik yaptıkları ve Rus 
ardcılarının gösterdiği mahalli kuvvetlerini şiddetli düşman ta. 
mukavemet Alman lı:uvvetleri arruzuna mukavemet için zor 
tuafından 'her ta;afta eüratle tartlar içinde kaldığı kabul edil· 
lı:ırılmıftlr. mektedir. Ruelann kolayca mü· 

Bavyera dağ kıtalan bir köp· daf aa edebildikleri mevizleri al. 
ROMA, 2 (A.A.) yuyu hücumla zabtetmi~lerdir mak için AlmanJann buralarını 

lt.alyan orduları umum' lrarargl. Diğer bir mahalde tahripçi Sov. hücumla zabtetmek aiıtemlerınin 
hının 618 numaralı tcbllği: yet gruplan mağlup edilmit ve kendilerine müthit zayiat verdir· 

Dün ı?"ece bir kaç d6oman tayya • dağıtılmıştır. mjye sebep olduğu ilave olun· 
reı::ı Sıcılyada Ragusa bnlıtesine ve k d Bütün emareler, havaların fr.· ma ta n. 
Ca11tellamare dl Stııblayıt taarruz 1 

nalığtndan ve yolların bozuk u· Almanların Kırımda pek az etm1'- ve bir k~ bomba atmıştır. Te.. 
lefat yoktur, hasar azdır. iundan doğan zorluk~ düşman paraşütçü kullandıklan ve cephe. 

Afrika şimalinde Cyrenalque üze. ricatİnjn ani olarak vukua geldi. den taarruz ederek Ruı müdafa· 
rlne yapılan düşman ha\a akınında ğini ve Rusların malzeme itibarilt> asını varmayı daha muvahk bul. 
dört fnglliz tayyaresi dtıo6rlllmüş. ehemmiyetli kayıplara uğradığını duklan ve mümkün olduğu ka. 
tür. göstermektediı. dar fazla topçu ve tayyare kul· 

Dotu Afrlkada Onelaı?" i!tihkamı ha 30/31 ilktetrinde çamurlara !anmayı tercih ettıkleri Londrada 
va dat1 bataryaları dilşmanın hir aaplanıp kalan 90 Rus kamyonu teyid edilmektedir. 
Sıııtfire tayyaresini düşürmüştür. Alman kuvvetleri tarafından zab· Durmadan Ruı hatlanna hü· 
Oi~Pr btr diieman tayyııreııt de Cul- tedilmiştir. cum eden Alman tayyarelt-rile 
guabert istihkamının ateşile tutuş. Rue .. birlerinin haJi ı topçusunun ateş himayesi altında 
muş ve mevzilerimize dütnıiiştür. \'ıchy • 2 ( A.A.) - Havaııı ıjanıı. fazla mıktarda tahşid edilen Al-
Mütaarrız bava filosuna kumanda nın öğ'rendığine göre, Ruo.yadak! 1• man piyade motörlü alayları düş· 
eden Cenubf Afrikalı ııuhayı pllot talyan harp muhabirleri. Almanları mana mütemadiyen taarruz et· 
alevlerden kortarılnııt ve e!ir edil • tarafında işgal edılen Rtıs bölgele· mektedir. 
miştir. rinde ~ehirlerln tamamen tahrıp e • Seha h 'k ff erlıA harp 

ı sonteşrin günü bava bombardı. dllditinl ve kasabalarla köylerın ya. ~ı•w• nı 0 
• d~nldı. 

maıı teşk1llerlmlz Mnltada La Valette 
kıldıtını teyit etmektedıl"ler reıa ıgme tayın e ı ı 

ıPopolo dl Romu gazetesının mu. Amaterdam 2 (A.A.) - D 
ılcniz üssilnü ve Tavenda hava mey. N B 

habırı ıunları yazıyor: . 
danını bombalamışlardır • 
....... -..................................... cLeopold. Bungneil, Pnomlschl. ı lng.ıl.iz latihbarat ıerviıinin bil. 

Uman, Nlkolaieff ve Kiev ıehlrlerin- dirdiğine ~öre, ordu erkanıharp 
den yalnız birer ankaz ve harabe kal- reısliğine General Schoııknff ın 
nııştır.> ı yerine Büyük Harpte Car nrdu· 

Hava harbi 

Londra üç agdanbe,.i 
ilic tla/a olaralc 

60,,,bardıman edildi 

«Resmi Fascista> gıı.ıeteslnin mu. ıunda hir rol oynamı, olan Seha· 
babın de Kicv'ın tşgalınden beş gün pcschnıkoff ta}'in edilmıftİT. 
sonra hıç kımse tan1fından tnhmın 
edılmedıği btr sırada eehrin tahr!bı. Ruayaya Amerikan ,,ardımı 
n başlandığı ve oğleden sonra bir- Va,incton 2 ( A.A) - He-

L.ON DR<i, 2 (A.A.) denbıre müthış lnfıl~klıır işıtıldığıııl rald Trıbune ttazeJeeinin muhabi. 
Uç aydanberi Uk defa olarak dlln. kaydedıyor İlk lnt'ılaklaı·ln yer rer rine Rore. Amerıka hükumetJ Ruı 

kO cumartesi gecesi düşman l.ondra ııayılamıyacak kadar çok e"ler rıkıt. yaya yapılan vardımı llrtırmak 
üzerine bir hava akını yapmıttır. :nıştır. Üc saat som·a Kızılordu ve İçm Amer le.an limanlaıile Basre 
Alarm gece yarısından evveı bıtmış "adyo neerıyat nrayıarı, bunları ta. lcörfezındeki limanlar ııırasında 
ve kısa sürmiiştür. lkl mahalleye kıben de Douma blnasile dıirer ıkı munLazam bir deniz ıervisı tesis 
bombalar atılmıştır. Hava kare ı koy. blı) uk bın• havaya uçmuıtur lnfı. ıc;ın tccfbırler almaktadır. 
mıı bataryaları laaliyeıe geçnıleUr •ak bombaları boylece buı üıı Kıev teh 

Muhabh •unları ılive etmek•e. 
Sımdıye kadar maddi bır :r.arar 9 u. rını tamamen haı·ap etnılştlr.> 

kuu bıld1rilmemiştır. Kl.l.'v'ı zıyııı·et eden c Meaııagero• dn: 
Almanya ~de gazetesının muhabırt. manaaranın •Amerikan deniz komİ9yonu 

l<'haet ve fecaat arzettıgını >'.aıdıktan planlarını tamamlamı,lardır. A · 
Londra, 2 ( A.A l - lnl{lllere Ha. ' 

~onra Qu tarıfı yapıyol': menkanın lfClrk sahili ile Bender. 

T efrlkaı toa 

En'er Paıa, arkadaşlarUe beraber 
bındığl bir Alman torpidosu ile (0. 
dcsa) ya vardığı zaman: 

- Allaha ıımarladık arkadaılarl. 
Artık, yollarımız burada ayrılıyor. 

Demi,ti... Fakat kendi gideceği 

yol • bedbaht arkadaşlarının yolları 
gibi • zafer yolu değildi. Sadece, ken. 
rlsindcn ytiı çeviren talihin arkasın
dan, müphem bir ümit cereyanııın ka. 
pılmııktan ibaretti ... Nitekim bu ce. 
rc>yan, onu mltrıJyiiz kurşunla;ının 
kıırşı!lına kadar sürükledi. Yalnız 

(kahramanlık) şöhretine halel getir. 
ıncden, bakıkatcn bir kahramana ya_ 
kışacak ölümle can verdı. ' 
Şimdi; Türklstanda, (Belcivan) 

kasabası yakııılarında, (Satılmış) kö 
yu clvnnndn lÇcgan) mezarlığında, 

onun adını taşıyan bir mezar var . c.DMftomt F,rkuft> Lideri Dokror 
Alı: sakallı ihtiyarlar, ıki büklüm ni. 
neler, sık sık gelip bu mezarı ıiva. 

/trrolı.im Terno Be11 

re~ ediyorlar. Tovrağından alıp uzak 

1 
evladının btikbllıni dütllnerek feda. 

yerlere tadar e;ötürfiyorlar .. hastala- karlık eösterdl. Ve nihayet küçük 
ına içlrlyorlar .. aıracalı atlarının ya. I Ethem, uzun bir yolculuktan sonra, 
ralarına ıürllyorlftr. Ona, hayatında • İstanbula gelebildi. 
hiç kmaeden gömediğt (samimi lbti-' O tarihte, 13.14 ya~ında, hennı 
ram) ı eösteriyorlar ... (l) gözü açılmamıı saf bir köy çocuğu-

••• nun lstanbulun hal ve vaziyeti kar

Dr. Temo 
şıc:ında senıemlememesi, mümkün de. 
gildl. Bahusus bu büyük ve meçhul 

Meşrutiyet devrinin (Fırkacılık) mubitte, kendisin\ tanıyan ve hima. 
ba7atına karışmamıf olanlar, bu 2.&- ye edecek olan hiçbir aşina ve dos
tl, pek yakından tanıınaalar. Fakat ta da malik değildi... f'akat &eki 
o devrin en münevver gençlerlle (De. çocuk, herteyden evvel. bemşerileri
mokrat) ruhunu taşıyan en cahil ta. 

1 
nin nerede toplandıklarını tahkike 

bakaya meruıup insanlar bile, bir a. girişti. Bunların, (Mahmutpaşa) ca
ralık on un etrafına toplanmı:ılardır. mi~i avlusundaki kahvelerde toplan. 

M kte 1 d b 1 ak 1 
dıklarını öğrendi. Doğruca oraya git. e p ıııra arın an aş ıyar , . 

b• 
6 

b t d h' et e• U. (Sucu Hayri) isınınde bir adamla ut n a~·a ını '\'1lr una ızm ... 
ki · · ti. F kat bu hl~et buluştu. Bu adam, armonik çalarak me e getırmıe r. a ~... • . . ~ 

1 
• d , ~k lıl f t b'le hcrkesı eğlcndlrıyor .. ve bu munase-

erın en en Kııçu r men aa ı . . 
b ki ı h t ' h tü !fi lk betle de birçok kımselen tanıyordu. e emem ş.. aya ın er r • 1 
b il 1 k d 1 f t 

,, Sucu Hnyrl. küç!lk Ethemin niçin 
a er ne arşı a ma eraga gus- . . •• 

1 ti 
' geldığınl !iğrenir ogrenmez, onu bir 

terın ~ r. 
B Ü t ( t 1 ) da lkt mnncwcr zat ile tanıştırdı. Bun. ug n, am ye mş a u yaşın 

b l b t (R ) (M 
ların nrnınnda, Tıbbiye Mektebinin 

u unan u ıa , omanya nın l'- , • 1 . 
11 ) k b d .k t -"' fabakatularz muallımi brahım Pa-c• r ıye asa asın a ı ame oroıyor ... 
Yaşının bu kadar ilcı ilemt, olmasına şa da vardı. 

İbrahim Paşa, kllcük Ethemln tah. 
naıarıın. cihan Hiyasetıle henüz ala. 
kaı:ıını keıımemiştir. Ve bilhassa, Tiir ail arz.usunu büytık bir takdirle lcar-
kı)•e CümburiyeUne. Türkiye Cüm. şıladı. Onu, (Tıbbiyei Mülkiye) Mekl 
huriyetınin bOvuklerlne ve Türk mll. tebl MUdüril :Miralay Hüseyin B11ye 
Jetıne temas eden her meseleyi, en yolladı. Et.lıenı, küçük bir imtihan. 
ince tefı:rrfiatına kadar takip etmek. dan geçirıldı. Mektebin (idadi) kts-
t.edlr. mının bırnci sınıfına kaimi edlldi. 

Ethem artık muradına kovuımut
tu. Derslerine büyük bir aşk ile çalı
şıyordu ... Fakat mektep, (leyli) de
f•fldl. Babasından gelen para da 

- Türk varh~ına bu derece hatlı 
olan bu zat, acaba niçin aramızda 
bulunmuyor.. bir yanancı dlyarıln 

ya~ıyorT ... 

Şu anda, aziz okuyucularımın ak
lına böyle: bir aual gelcb11ıı· ... Bu su. 
nlııı CC\ abı, çok hazindir. Ve bunu 
anlamak ıçin onun hayatının tarihi, 
başından itibaren sonuna kadar dik. 
kııtle takip edilmelidir. Ondan sonra, 
bu büyük adamın tevaT.ular içlnıle 
ge(en hayııtı, bütün azameti ve bü. 
tiin lhtiıamile anlatılabilir 

••• 
O, 1885 senesi mart ayında, Ru. 

melinin f struga ( 1) kasabasında te. 
vellüt etmi,Ur. Asıl adı, (İbrahim 
Ethem) dir. 

pek az oldui:u için, Ethem 
bfiyfik bir darlık içinde idf. 
Artık kendi göbeğini kendi kesmiye 
1tlıımış olan bu zeki eoculı:, bu va. 
ı.ıyete bir çare bulmak, derslerine 
daha kuVYetle çalıtmak için, (Aıkert 
Tıbbiye) Me.ktebl Nazırı meehur 'llar 
ko Paeava blr istida ile müracaat 
etti. Herkesin derdini dinlemekle şöh 
ret kazanmıt olan Marko Papdan, 
Cleyll) olan askeri tıbblyeaine kabo
lönll fl!tedi. 

va Nc>zaretının teblıi1: • 
Ağır bombardıman tayyarelerin. rŞehre gırmcden evvL'I, yol boyun. ,şapuı arasında sefer edr:cek olnn ı-;cıtaclı, aslen Konya havalisi hal. 

den mürekkep büyük hır hava tctkılı ca Alınan askerterıne aıt sayısız me. ilk gemilerın Amerikan limanla· kındnn olup, Rumellnln fethi eımasın. 
dön ~e Almanyanın şımal batısın. zıtrlıklar goze çarpmaktadır. Bunlar. ı rından hare: ket etmesi beklenmek 

1 

da akıncılık etmiş .. ve birçok halis 
da Hanıburg ve Brem lımnnları da .\lman ordusunu~ ileri hııreketlnın lf"dır . R~nrlf'r'laour Basra körfe· kani: Tıırkler gibi, Aıııavutluğun 
dahıl olmak üzere mubtelıf hedefleri Kanlı alametlel'ıdır Unutmamalıdır zinde _ıran demiryolunun niha>:et ı Mat) kasabasına yeı-leşmfştir •. ora. 
şiddetle bombardıman etmletir. Dun- kı. bu muharebe, bır çok cana ve bır, buldugu noktadır . Amerıkan uı. da asırluea (Serhad Kulu) vazı!esl. 
kerque ve Bolonya dokları da bom-' çok ı.an akm~sına maı_ ol~uetur.> j lıhıalitı arttıkca bu voldan ~Jttık . nl ifa etıniştiı·. Pederi (Mustafa otlu 

Vakıa Marko Pata, ldiçtik Et.he
min de derdini dinledi. Fakat, Aekert 
Tıbbiye Mektebine kabul edilmek için 
mutlaka ( Aıkari İdadi) den şahadet. 
name almak lazımdı. Buna binaen, 
Marko Paşa, küçük Et.hemin derdine 
çare bulamadı. 

balanmıştır. Tayyarelerınıızin altısı Bu gazctecınin g~tiırı butün Uk. Çe anan miktarda tank., tayyare Murat), Kara Mehmet Paşa uma. 
Oestıne dönmemiştir. rayna köyleı 1• köylu'kten çıkmıt ve Ye t~ aevkedilecekrir. nında, (Matı tan cistruga) ya hicre~ 

Fıakat Et.hem, meyus olmadı. Bu 
defa da, ~krar bir istida ile, (Umum 
Askeri Mektepler Nuırı, Zeki Pa
şa) nın huauruna dayandı. BOüln n. 
kisını kullandı. Nihayet. (Kuleli .U • 
keıt idadlııi) ntn, (Tıbbiye) kısmı. 
na kapat• attı. 

MaJtada 
Roma, 2 (A.A.I - Stefani ajan. 

!ltnın hususi mubabırl bıldıriyor: 
ltalyan bombardıman teşkilleri 

dftn gece Malta adasının er ehemmi. 
y@tll hedefierint möualr ıurette bom 
balamıelardır. 

Lavaleite lımanı bombardıman tay 
yarelerınln taarruzlarının en ehem. 
mıyetlt hedefint ~,kU etm'ı,tir. De. 
mir Oıerhıde ıremilere, doklara ve an. 
trepolara bilydk çapta bombalarla 
muhtelif tam tııabetler olrnu,tur. 

Topane b61ıreet •e Malta deniz 
tayyare Umanı muvaffakıyetle bom. 
berdnnan edilmiştir. 

Yeni bir Amerlllan 
ı•m .. ı denize 

lndlrll4JI 
Camden (New Jerseyl, 2 (A.A.) 

tİki Okyanuu filosu tsıni •erilen 
ın,aat programında derpiş edilen 
10.000 tonluk Chevlaııd ismindeki 
yeni kruvazör, bugiln, U&hmln edilen 
mfiddetten yedi ay evvel denıze indı. 
rtlmlştir. Bu kruvazör New _ York 
Ship Building Coorporatlon Yar(! 
tezgahlarında lnea edilmektedir. s 

BususiyeU, pek mfihhn stirati olan 

bu kruvazör, 67 deniz birlltını ibtı. 
va edecek olan yeni bir serının ilk 
semiıid.ir. 

bahtsız birer harabe ha 1 ınc girtnl$· I ederek, lbrahim Ethem orada dünya. 
tir. Kiev'e gelince. buranın manza. A "k • va gelmlıtir. 
rası tarife sıiamıyacak kadar hazın. merı anın gemı ve . 
d. s- ~ k- rfiler atı • f" tik tahlillnl, ka11&banın pek b8llıt 
l 
ır. ~~lun d op enel 1

1ehmıttboır. Rbuı. ta )'Yare 1 ma 8 tı olan iptidai mektebinde yaptı. Fakat 
ar çe.u me en rı m a • • • 

!arla doldurmUflardır. Almanlar 10 va,inırton, 2 (A.A.) - Btrl8fik pek küçük yqta, kalbinde ıltm aıln 
bin tan~ini bulmuelarsa da büyük Amerika İltihsal •e tmal Böroso oyanın lbrahim Ethem, bu tahsile 
bır kısmı da bulunamamı, •e birı. doyınadı. Kaaaba, rol iaerin~ bu. 
birini takiben patlıyarak eehrin tah. bildiriyor: lunduğu için, gelip geçen ubıtlere 
rip lşlnı tamamlamış.tardır. Bu yılın ilk dokuz ayı aarfında •e memal'lara ıokularak buhlardan 

Ruslar. eehirde en deiel'lliı eeylerl tAyyare motörü ımalatı yü&de ıs nı.. • tarih, cotrafya, lisan gibi • bilglsinı 
bile taşımış, g(ltilrmllşler hıçbır şey beunde artıaııtır. Yıpılmıı tayyare arttıracak şeyler &trenmlye batlaclı. 
bırakmamışlar ve Kfev'i tamamen Fakat, lbrahım Ethemi, bunlar da 
boşaltmışlardır. motörlerl hallbuırdı ayda takriben tatmin euncdi. Nihayet bir gDn ı.a. 

BU G ON 2000 tayyareyt teçhbe klfidir. b!!nın kartıSlna dlkildt: 
c ,. .. 1940 temmuz ayında Birleşik A - - Ben, lstanbula geleceğim. 

KADIKOY 

OPERA 
Sinemaıında 

Senenin thtifam ve 1\;ikı filmi 
olarak göaterilen 

• 
IR EN 

ANNA NEA.CLE • REY 
M1U.AND tarafından 

merikada ö61 ukerf tayyare yapıl. Dedi. 

nıııtır. 1941 eytUlünde 1914 ukert 

tayyare in.. edilmıttir. 

Denız ineaat oro"ramının tatl>Ucı. 

na secUdikten eonra 1912 ile 19111 

Evlidının sekisını ve ilim aıkını 

takdir eden baba, bu teklifi büyük 
bir memnanlyetle kabul ettf. O sırada 
mali vaziyeti iyi olmamak1a beraber, 

yılları arasında geçeR mOddet &ar . (l- ) -:_---p- 1 •--L-.r->. 
.antıflr Ofatmt ı........u11 ..... x flJI 

fında yapılanlardan daha çok ıemi nMtkkıfl sMıTa geçirdiği meOfl'OJlı, 
suya lndJrilmlştır. 1 O.'l'kadaşımız Kandımıfr 11i11e bu gaıe. 

Deniı harp kadrosu •imdi 844 ba. ud4I mufanal bir surette 'llaı:dığı içi", 
yük harp a-emisine sahiptir. 847 harp arıu ıe11leri tıltram lüzum g6rmii.110-

gemlıı! de ln$a balındedtr. ,..m. E 71 ver l'aıa hakkındaki ımı 
Birleşik A merıka, demokrasılerın ılıı1m, o?ı1'ıt tef rikas-ıxa ttTkerfııo. 

rıorı. z. ş. 

Görülüyor ld (Doktor Temo). daha 

çocuk yaşından itibaren hayat lle 

m6cadel91e baflamıtt.ı. 

* Fakat bu mOcadeleler, boşa ritmi. 
yordu. Küçük Ethemln saten keslda 
olan zeküı, hadisat ne temas ettik-

çe, her cin hlru daha fazla MJenl. 
yordu. 

Fakat u,uk Ethem, artık Mi~ 

miye hatlamıftt. Vftclld0n6n pek a

fak tefek oJmaaıaa ntmen, tafuının 
ıfflmlle dofru ilerlemek 1stldadı soa 
derecede artmııtı ... Bir taraftan ibi. 

yük bir atk ve teYlde mektep dersle. 

rine. dnam ediyordu. Diğer tarafta• 

da umumi maliimatını arttıracak her 
vasıtaya başvuruyordu. 

O tarihte askeri mektepler, ıameıln 
bil' iltibdat çemberi ıctnde idi. Tale. 

beleı in, mP.ktep dersleri haricinde ki
tııp \'e lıatti gündelik gazete okuma. 

ları bile tlddetle menedihnişt.l Fakat 

Türkçe aözlü 

ROBENSON ADASI 

deniz inşaat te:r.gihı haline gelmek 

maksadile istenilen iyi )·ola g!lmif

tır, fakat müdafaa programıııırı bır 

an evvel meydana ıretırıleoilrn~l Jçın 
yapılacak daha blr çok ıı vardır. 

( 1) BM lca.ıııba, O•manlı lmpora.. bütun bu lııt.ibdat ve memnuiyet, .Bt
toTlııiıı IGtflGtnnda, Racm•h"'1ı ttw hemin uminl Te m6mk0n oldııtu 
.,., ııhfm ,ıilci11tt1~11dew bfri ola" Met· kadar fazla ,.,.ıer ötrenmek hevesi. 

devam etmektedir. JaN'1r tıilıi11eti11ia Olni kazMı- '4İ· nl yenemedi. 
be •ir 11&/ı ı• • .,.._., Mn. 1 ( Dr 1 ıı ı tıcır) 
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Salih Necati: Eczallalesi 111ıı•a Yak"'n kll'$ısım sekerci Hacı Bekir sokağı basmdadır. Basta yerde subesi yoktu:____ 

Lig maçları 
Fener Vefayı 2-0 Beşiktaş ta 

Beykozu 1-0 gendi/er 

bahçe ile Vefa ara!lındıı idi. Fe- Son maç hakem Feridun Kılı-
Günün en mühim maçı Fener· ı Befikt4t 1 - lkykoz O · 

ncrbahçenin Galatasaray ve 1!1- cın idaresi altında, Beşiktaşla Bey 
tanbulspora son günler zarfında koz arasında oynandı. 

mağlup olması ve takımını en 1 Oldukça çetin geçen bu mar.ta 
kuvvetli şeklile sahaya çıkarma: Beykoz bütün ener'jsi ile oynıya· 
ması taraftarlarını düşündürmek- rak rakibi ile uzun bir müddet 
te ve Vefa karşısında sarı lacivert mücadele etti ve ancak devrenin 
lilerin bir mağl.ub'y.ct.e dn~.a uğra_ sonlarına doğru bir gol yiyerek 
yacakları ıhtımalını munakuş:ı ilk haftaymı 1 .O mağlup bitirdi. 
me..-zuu olacak kadar orU!Ya koy-_ lk' · d b" 'd k 

k d ıncı evre, ır.ncı en ço 
ma tay ı. d h k · B k . . a a sı ı cereyan ett:ı. ey ozun 

Fene~liler dun takınılan~• h~r beraberliği bozmak için Beşiktaş 
zamankmden daha kuvvetlı bır kale'\ine yaptığı hücumlar her an 
tekilde tertip etmekle Vefa kar- tehükeli olmakla beraber, sarı si
ftsında. daha güzel. ~!nam~kla yah forvetlerin şüt atamamaları 
manevıyatlann~ haylı. yukseltulı:r. ncticey: değiştiremedi. füı devre
Şazj Tezcanın idaresınde takım. de Beşiktaş takımı da bütün gay
lar oyuna fU kadrolarlda ba~la- retin«" Tağmen fazla gol atamıya
rnı1.1lardır: rak bir golle Bcykozu mağlup et-

Fenerbahçe: Nuri, Muammer, ti. ) 
Murad - ~ydın, ~eynel, Esad •

1 

Beşiktaş takımı ~u şekilde jdi: 
Fikret, Namı, Melıb, Turan, Ce· M h ed Al' y · f · il . e m ı • anı, eyzı -
m • _ . . · Memd,ıh, Hü,cyin, Ç~çr - Sabri, 

Vefa: Muvahhıd - Vahıd, En- Kemal lbrahim Şükrü Esref. 
Yer • Mustafa, Lôtfi, Süleyman - F'ı ' t d ' d ' . 
Ferdi, Fikret, Mubte.em, Necdet, ener s t ın a 
Şükrii. Süle,.mu.iye 2 - Takslın G. O 

İlk dakikalarda az çok ezbCTe 
oynayan Fenerbahçe kat"fl8lnda 
Vefa da tuurlu bir anlaşma gös.
teremedi ve ilk on dakika Fener
bahçe m ütemad'yen ıolaçıkla 
akın yaparak sağaçığını ihmal 
etti. Küçük Fikretin yaptıiı bir 
kaç inişle düzelmiye başlayan U· 

r lii.r-cvfretlilrr on be~ci dakika.. 
da sağaçıklannın fevkalade bir 
korner atasından ist'fade eden sÔI 
açık Cemiİ vaıntasile ilk gollerini 
çı1 ·dılar vr devrenin son yirmi 
dakikası e"na!lında temposunu 
birdenbİTe deği!}lİrip Küçük Fik
ret vasıtasile her an tehlikeli ol· 
mıya ve çok güzel oynamıya baş
layan Fenerliler nihayet 41 inci 
dakikada Melihin ayağından hir 
gol daha kaza:-ıarak oyunu 2-0 
galip bitfrdiler. 

Şe,.ef stadında 
~~~-~~~--~ 

lst4nbutıpor 3 - Eeyoğlu G. O 

Bu sahcide. ilk mac;ı Süleymani
ye ile Taksim Gençlik takımları 
yapblar. Oldukça ağır geçen bu 
maçta Süleymaniyeliler rakipleri_ 
ne nisbetle daha üstün bir oyun 
çıkararak maçı 2-0 kazandılar. 

Eminönü Halkevi voleybol 
turnuvası 

~ 

Eminönü Halkevinin 941 -942 
senesi voleyhol turnuvasına dün 
Halkevi .salonunda başlanmıştır. 

( 2 6) takımın iştirak etmiş ol
duğu iiç kate~orili turnuvanın 
birinci haftası;da üç sınıf takım
lann müsabakaları yapılmıştır. 

Netice: Kuıtuluş - K~ugaya 
11-15, 7-15 , Kartal A - Tı,yfona 
7-15, S-1 5. Beyoğluspor _ Mühen 
dis B. 2. 15, 7-15, Mühendis A. 
Yüksek muallim 7-15, 12- 15, 7-
1 5 galip gelmi~lerdrr. 

Çelecek hafta yapılaC"ak müsa_ 
aabak.alar: 

Suat 14 de Mualr m - Kartal B 
14.45 de Alev - Mühendis B .. 
15.30 da Kurtuluş _ Mühendi!I A, 

I Devlet Denizyolları işletme [~~~~?::~~!:~~~~~·] 
J t 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

Umum Müdürlüğü ilanları 
'l 

" 4 

6 

3 lkinciteşrinden 10 İkinciteşrine 
kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve 1 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 1 

Karadenb: hattına Pn7.artcsı 17 de (Taı·ı), peışeıııtıc 17 ılc <Ka. 1 8 

• 
8aı1ın hattına 

İzmit hattına 

Deposu: Mudanya hattına 

Z. SAAJMAN 
llul•anhamam.Camcıbaeı hanı 

Baııdıı m:ı haltına 

Karabıga hattına 

nıden zı. Galata rıhtımından . 

Çarşamba 18 de (Çanakkale), cunıartesı 18 
d• ( A rınfarta ı. Slrkecı rıhtımından 

l'crşcmhc 8 ıJtt (Ülgen) . Tnphaııe ı·ıhtıının
dıın ı I .' ı ilıııc lrndar h:ıftada hır posta 
~ ııpılac.ıktır. ı 

Pıızıı ı tcı;ı, salı 9,50 do çıırşamba, perşembe, 
ı-tııııa lh.00 clıı (Tr.:ıkı. Cumnrtcsı 14.00 tc 
ı ~usı, ıınzar !J.CiO de (Trakı. Galata rıhtı. 
n.ıı.dan 

Puzartesı, çıırşıımbıt ve cuma 8 dl (Sus). 
Golııt.a rıhtıınınıJan. Ayrıca çarşamba ve 
cuıı\a ı·tcııı 20 rle ı Konya). Toııhanc rıhtı. 

mtndctll. 

Salı ve cuma l!I dıı. {Seyyar). Tophane rıh. 
tımıııdan. · Aşkale Malmüdürlüğünden: 

f h tt Pazaı· !) da (:\teı~ln). Tophnne rıhtımından. Yeniden inşa ettiri!mit olan Aşkale kazası Hükumet. konağının mroz a ına 

(17852) Ura (::?4 ı kurult bedeli ke,,ifli inşaatı kapalı zarf usuJile yeni- ı Ayvnlık hattına Çaı şamba 12 de ( Rartın), cumartesi 12 
dP (Sııadet). Sırke<:i rlhlımından. den eksiltmeye çıkarılmıştır. • 

1 _Eksiltme 17/11/941 pazartesi günü saat 14 de Aokale Maliye ! İzmir Birinci Sürat Pazar lG da {İzmıı ı. Galata rıhtımından . 
dairesinde toplanacak olan Komisyon tarafındıın yapılacaktır. 1 . . • • 

2 - Bu lşe ait keşif evrakı; silsilei fiat cetveli; ve şartnameler Er-1 l İzmir Ikıncı Surat - Perşembe 13 te (Kaıteş) . Galata nhtımın-
zurun1 Nafia Müıtürlüğiınden ve Aıkale l\Ialmüdıirl6ğünden bedelsiz alı- dan. 
nablıl'r • .. 111 - ·~·- ıtı-•W - "' - il - ı•: n : :". : •:: =tf~ : :~=~::::::::·:::: =~::•: ~::::::,:,;;:: ~·::::·:·• 

. ---·- ·-·---·-" 3 - Muvakkat teminat (133R) lira (93) kuruştur. ı 
4 - Taliplerin 7/5/'J:!7 tarih ve ::2fl7 sayılı Resmi Gazete ile neş. ~ ~: 

redilen talimatna!Jleye göre veı:ıikalarını hazırlayıp ibraz <.-tmelel"i ve Vapur sderlerı hakkında her tiırlu malünıat a~ğıda telefon 
tayin edilen müddet zarfında teklif makbu7.larını K'lmi11yon Riyasetllt9 numaralan yazılı a~entelcı ımıı.den of{rcnılebllıı·. 

vermeleri lazımdır. Galata Ba:; Acentel ığı - Galata rıhtımı, Lınıanlar Umum 
Müdiıdüğti bıııııııı altında 42362 

Galata Şube Acenteliği- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
lkhi:iğı bınııı11 altında. 40133 

Sll"kecı Şube Acenteliğı- Sırkecı. Yoku salonu 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 22740 

10 

1 

·-·---Soldan scığrı: 

halledllmf ı 

Kuruluo tarihi 1888 - Sermayesi: \OO,C00,000 Türk llruı 
Şube ve Ajans adedi: ~66. 

ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ HA 'KA MIJAl\fF.1,ELERt. 
ı -=ü ııiversite Reklörıüğuncien: : N ô E z EN - i M 

Yabaııcı dıl o~ıcıı11cni yctı~-tlrmck uzeıc açılmış olan Fransızca,, - - ~ N ~ A - /\ Para biriktirenlere 28.SOO 11 ·•·rıuniJe veriyorua. 
İngııızce .,,e Alınnııca kuı~lurıııa fcıtıt.lı:ıı Lıı kıtıım talebe daha alına- 9 ~,-1-E=':.ı:::q.-A-+-t-=r-r=-t--ı 

cakt~~İınacak talebe bır yıl lJııncrıııtedl'kl yalıanl'ı dıl kurslarına devam tO K A B A T A S L A K 
edl'ccklPr ve sıyası vazı ycL ııormalleş ligi lakdıı de tahsılleriııi takviye et.- 1 - -
nıek iızeı c hir yıl da dilını ogı uıılıklcrı menılckclı> gonderılcceklerdır. 

Herlııl'inı> burada ayda ::o Jıra verllcı.cklıı. Sı·çıııc sınavlı~_r ı 7 ncl 
ve 8 ıııcı ıkıncıteşı ı rı O il cuma ve r.uma tC!'l guıılcrı lstanbul Unıversi
tesınde yapılacnktıı. . 

Sınııvıı glrcbılmck içın-: BUGÜNKÜ PROGRAM 
Türk olma!: ve \'Crlı veya yabancı iıır kollej veya lı ~edcn veyahut 7.30 l'ıogram 

blr öğı'ctmrn okulundan mezun olmak coı:;unluk şa ı t değ!ldir.• Nam- 7.:ıa 1\1 ıızik 
zctlcrin 10/l l /!J4 1 ıfo Üıııveı Hıtı·d~ mull\'ı•n<'!P.rl ynpılncaktır. Evlileı 7•45 l':ıbt-tler 

alınmaz. ' 8.00 ~!uzık 
Sınavda nrnvnffnk olaıılur tah~ll murlılr.tl1>1lııın ık ı ıniı::lı M:ınrıf \'e-

8.J!; ı:,·ın aatl 
• kileti ı>nıı ınıle c;alıı:acııklol'llll taahhut cıtN·ı>klP ıdıı · 

8
_
30 

i\'uzık 
Kurs talcbrc;ıııın hıçhır ı~lt' m!.'şgul olmrı•nnsı şarttı r. Tnl1p olanlar•n 

6/111911 ııkş:ııııınn kaıl,ır Hrktiirlufrr tııtııal """ı'mhrı, nıırııs hiivıyet lf 
\Tnrıık"tl ı ı v r. 'ldC>t fotcıı?rı fln ı ııı·ıır:ı:ıt <'tn1rlr ıt ıH:;r,r.) 12.30 l'ıoırr m 

18 30 ~Hızık 
18.45 Müzik 
l.9.16 P.ıüzlk 
Hl.30 Hnberler 
19.45 Konuşma 
19.65 .Muzık 
20 16 kadyo gn. 
~o <t~ Muzlk 

İlk maç lstanbuıporla Beyoğlu 
epor arasında cereyan etti. İki 
haftadır Fenerbahçeyi mağlup 
eden lstanbulsporlular dün Bey
oğlu karşısında durgun ve istek
'fiz bir oyun oynadılar ve bu yüz
~en ilk devreyJ 0-0 bitirdiler 

Ancak ık'nci devrenin ı;onla-

l 6, 15 de Şişli Hnlkevi - Mühen

dis. 1 7 de Yüksek muallim - Bey- ı 
oğluspor. 

Güreş müsabakası 
1 

zıraat Ban6;;asınııa kum'oarah ve 1'umbaraaız tasarruı besap
la.ında '!l az 5R llra!lı buiuna lara ıened~ 4 defa çekilecek kur'a 
tle aıatıdald t>lina röre ikrıı.n,iy" ılağıtılacaktır: 

, 
12.:l:l r. uzık 

llııb<'rlcr 

l\h 1.ik 

(T. iş Banka;;! :'.~~:.m 

21.00 Zlrnnt tak-
21 10 l\~\izık 

21 ::;o T"ntııll 
21.l5 Mtızik 
Z2 'iO Haberler 
22. 15 Mıızık ~

ı . 
na doğru işi cidd'ye alan sarı sı-

/ >t hlılar arka arkaya üç gol ata"k galip olarak aynld1lar. 

~ istanbulspor takımı f(lylc icfü 

Fikret • Hayri, Faruk - Bekir, 
tü, Cclnl • Yavuz, Tank, Mü
em, Kadir, Vakur. 

alatasaray 9 - Altıntui O 

fakem Muı;ıffrrin idaresi al
l oynanan bu maçın da heY 
<ıe\'Te Galatasarayın bariz 

.,._.·yeti altınd geçti. 

Bir aralık hakem santrhaf En
vcri o)'undan cıkormasına rağmen 
rakibine nisb~tle çok kuvvetli bir 
takım olan Galatasaray, yine ha
kim. rahat ve şuurlu bir oyun çıka 
rarak Altıntuğa 9-0 galıp geldi. 
Galatasaray takımı son zaman
larda hakikaten çok kuvvetli bir 
,ekıl almakla beraber. sağaçık 
henii:t o takımın oyunusu olmadı. 
~ını her vesile ile i~bat etmckte
dır. 

Galatuar~y takımı fU kadro ile 

oynadı: 

Osman - Faruk. Salim _ Musa, 
Enver, 'Etfak - Hikmet, Arif, 
Cemil, Mustafa, Gazanfer. 

211 1 941 tarihinde Fatih Gü- ı 
rcş klübü salonunda icra edilen 1 
gtekoromen giireş müsabakalnn
na ( 6) klüpten q5) müsabık iş. 
tirak etmiştir. 

Bu müsabakalarda alınan tek
nik neticeler: 

56 kıloda 1 inci Kemal (Gü
reş) . 2 nci Sultan (Güreş). 

61 kitoda: 1 inci Tahir (Kur. 
Luluş), 2 nci Hikmet {Anadolu), 

66 kiloda: 1 inci Reşad Uysal 
{Güreş). 2 ncı Muzaffer (Güreş) 

72 kiloda: 1 inci Suad (Gü
reş}, 2 nd Muzaffer (Güreş). 

79 kiloda: 1 inci Knrnero ( B. 
O. S.), 2 nci Eşref (Kasımpaşa). 

Beşik ta~ 

G. Saray 
1. Spor 
F. Bahçe 
K. Paşa 

Vc!A 
Süley. 
Beykoz 
Beyoğlu 

Taksim 

ı.. ~ 

Q. : ::: ·~ i ~ 
g-:::~·:.::"t1t:$ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ l'. 
G G - - 24 4 18 
6 6 1 20 4 16 
g 4 1 1 11 6 16 
G 4 - 2 16 5 14 
6 8 ~ 3 14 20 12 
6 2 1 3 8 9 11 
6 2 l s 10 16 11 
6 1 1 4 6 16 9 
6 1 - 6 6 24 8 
6 -- 6-lP G 

~ ~ 8ULENT SULAK.~ 

Ben telefon santralından Albany 
valıııı Bı uno'yu isterken Mister Lııne 
da Panny Kaiser'le göı'Ü~uyordu: 

- Mıa Kal er, doktorun odasında 
&ulundugunuz müddet zarfında ölü
nün bileğinden biç tuttunuı mu? 

Hayır! 

llilefindeki kan lekesini göıdü
nuz mü? 

-. Evdi 
- Hiçlt.ir şeyi. ama hlclıiı· şeyi el-

lemedınız, def'ıl mi? Ne doktor Faw. 
ctıtt'ın ö.lünıünden evvel ve ne de 
•onı-a! 

Sıze ~eınin ederin ki hiçbir 
teri etlı;medlm. 

Bu ıırrada telflfon caldı ve valinin 

E ıkıydum. Yanı başımda duru 
r bafiyen.m soıleriııl ı.ekuua 
ııa: 

• 

- Ben Patince Thumm. Mister 
Dı·ury Lane ıçın kıınuşuyoruın. Mls
tcr Lane dlyor ki meM>leyi hallet. 
trm, derhal Lecds'e gelsin. Elinde, 
Dow'uıı bu cinayetJcı·ı ı~lemediğıne 
dair kuvvetli delılleı· varmış. 

Valı: 

- Deı hııl hareket edeceğim, diye 
cevap veıdl. 

Telefonu kapattıktan unra Mister 
Lane: 

- Haydi Palince, ded!. Mis Kal
ser'in istirahatini temın et... Şımdl 
yapacak yegane işimiz beklemektir. 
. . . . . . . 
Bekledik. Tam sekız ıı:ıat bekledik. 

Saat dokuz olmuştu. Do...-'un idamı. 
na iki saat vaı dı. Bahçe kapısıııııı 

önünde dört moto ikleUı polis tara
fından tak•p edile>n şık lı ı otnmobıl 

4 adet ı.oon lıralık 4,000 lira 1 100 <ldet 50 liralık 6,r.OO Ura 
' > 600 > 2,000 > 120 > 40 > •,800 > 
' > 2~0 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 • 
DiKKAT: Hesaplarını!ski pııralar bir sene içinde 60 liradan 

aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 Iazla!lile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, ı J·;ylül, 1 Birincikilnun, 1 Mart 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Gümrük Memurları 
Yardım Cemiyetinden: 

Nızamııamenln 18 iıı. ı n.ndde~i g<'l'e •ince 7 /11/11)41 cum•ı glırıtl 

ı 6,30 da Başmüdürlük binasında um unıi heyete aı·zı ıcıırı eden u:ızı hu. 
su<ıatın teLkiki zımnında toplnnılacnğ ından azalarımızın muayyen gün ve 
santte içliıııaa iştırak!C!rı ı·•ca olunuı. 

~ -------------
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
170 muayene ve tedıni ev! için 84 kalem ıtaç ve sıhhi malzeme kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmusrur. 
1- l<iksıltıne 5/11/1941 çarşamba günü saat 1;;,:ıo da Sıhhar; Ye İçtimai 

:MuaV(•neL l\lüdüı Hlğli binasında kuı ulu komisyonda yapılacılktıı:. 
2 - Muhıınunen fiyat 84 kalem ilaç ve sıhhi ınalunıe için G7G~ liı·a 37 l 

kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 5111 liı-adır. 

1 
4 - İsteklileı· şartuamesinı çalışma giııılcıinde komisyonda gör!.'bilirler. 
5 - İstekliler 11)41 yılı 'l'icaret Odası vesikasilc 2490 ııa} ılı kanunda yazılı! 

vesikalar lle bu işe yeter muvakkat temınat makbuz veyı\ banka mck
tubile teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat cvv~I makbuz ! 
mnkabilinde komisyonıı veımcleri. <914h 

\. J Miızık 2!.. rı;:; Jlap:ımş. 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER: 2 Şubuf, 4 Mmıu, · 3 A;ustor 
2 İkınciteşrin tarih lerinde yapılır 

~-·.-1942 İKRAMİ'l'ELBRİ--.... 
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.f[ c,;a harici altın fiya~!JI 
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t(\il,..• altı• ,raıaı 
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117 •• 
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Taaviri Efkar 

Nüıhaaı (5) Kuru4t~r 

durdu. İçerisınden Vali L\nıno yor
gun, fakat ıııutchcssinı hır yuzle çık. 
tı. Hepimız kendısıni ka1şılan11yıı 

ko~tuk .• 1 uır Baba birrız e\•vel l\1 ıs
ter Lane ile bazı şe) lcıı koııu~ctuktan 

sonra hapıshııneye gltıniştı. Ru ko. 
nuşma esnasında ~ııster l.nne'ın Do. 
w'a heı hangi bıı ümıt vermemesi ıçln 
ı ahıb tenblhtc bulundugunu duya
bilmiştim. 

Algoııgruın hapishanesine 
ışi h:ılledeliın. 

.. 1 Twr/.,11• Harı. 
K •· b 1 k I Abone ~.eraıtı "'""' _kı_·,,_ gi<lıp bu lınin ışaıcLı uzerıne Fanny nı~en ılerııcmı}c :ış ,ulı . Hiç hıkhmınıyen ------- ,.... _ 

Valı gayet. telaşlı ve hevecanlı itli. 
Uyumuş, kııı·nını doyurmuş ve yıl.:.aa
nıış olnn Fanny Kaıı;eı biı kenarda 
sessiz sessiz oturuyoı clu Mıstcr La
nc'ın tek lift üzerıııe kad ııı bize ı.n. 

!attıklarını Vahye de lekrnr etti. Yal 
nı7. hir ycrıte, Dr. Fawcett'ın olilm 
kısmında Vali kadını bazı ıınallerle 

epey sıkıştıı dı. Fakat Faııny Kaıser 
bıze söyledıklerinden fazla biı'şcy an. 
latmııdı. 

l\lıstcr l.ı.me cevap verdi: 
- Hayır, hayıı !... Ç•ıııkiı hal.Jki 

katılın nıucı ınıiyetıni isbat ııdecek de 
Utiıe henuz malık değılız. Do\~'un ıda
ını haherinden istıfadıı etmek mec
bu rıyetıııdc~1z. 

- Kııtılııı kim olduğunu bılıyor 

musunu .. ?. 

- (<;vct ... 

Mister I,ane bızden özür dıleverek 
\'alıyı bir kenara çekti ve bır şcyıer 
anlatııııya bıışladı. "Y ummızn geldık. 
lerl zaman ıkisınin de yuzü gulfıyor
du. 

Vail Fanny Kal er'e d(mcrek : 

cli1rl nıultıı!ızın hımayesır.,, tcı kcde- clnı t kişıııin odııya lıınlcnbııe gırnıeııı 1 k 1400 K "100 K Sene l ............ r. N r. 
rek Muh' Babanın evınden çıktık. hu kl' ı ,aşırtıııışu. G ız·ı.ııc ılk ç.lr. AHı nylık ........... 750 > 1450 > 
\'a li, lıen, Mıstı:ı· Lane ve lıulmının 11:111 ,c~-. l'lektıık saııtlalyesıne olur. Llç u~lık ............ 400 > 81)0 > 
bulunıtuj:u bıı grup hahnde Algon- tılıııu.,. olun \'.lıon Jıo,ı oldu. Zavallı Bır arlık ............ 150 > yoktur. 
guırı lıaıııshaneslnı. <loğru yiırumıye •ı .. 1111, gozıeı n sıı ıısıkı yuınınuş, iıç DiKKAT: 
tınşladık . gıınlıyaıı kendı~ıni göğiiıııden, aynk- Derc:oluıımıvan evrak iade olunn:•L 

Yırnıı dnkıka oıırn hapıı;h•rnl' lr 1•11 ındn.. 'e kollnnııd:ın \şkemlcye -
ıdık. \lalı ıle .'.\lısteı· L.uıl!' ııı nr. gıbı h ıı;lıycırılu. Uızıın içııı·ı gtı·dığımız --.----------

lkinciteırir.: Paı:artesi bıı harekette bulunacak! , ını bır tfıı ~ôren bu ııdıunln ı ışlerlııı bıı nkarnk 
lu kcstııeınıyonıın. Bınanın bır ko- o.l\'n.;a kalktılaı. l\lüduı· i\Ingnus elek. 
şe,.lııdc bulunan ıdam odnı:ındım bol ttlklı ~ndnlyen1n ıkı nt"tre lrodııı o 
bır ışık taşıyordu. Eunılaıı lıhım h - te ııdc duı u:r<•t du. Clkadar şaşırmı~tı 
ıı rlıl:ının başlamış olduğunu 11nlaıl1111. •ıı ~·cı i:ıııl'n kımıldamak bile aklına 

\'nlı , ornılıık! gn d.yıııılam keııc!ısıııl ' trıı.)oıdu. Mulr Ba!.ı ı iFe heyecan. 
ve bızlerı gorduklu inı kını.eye sııy. ıtıııı lıavılacsk l>u va~ıyette ldi. Oda. 
lemeınelerlnı tenbıh et.tı ve bız asıl da üç kişı dnhn vardı Bunlar her 
hapıshnnc bınasın:ı gıı·meden knran. halele nıalıkcmenhı gönderdiğı şahıt.. 

ı:;GO H. 
Şeoal 

\3 
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1 el tetrln 
21 

Hızır 82 
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- Mıs Kaiser, de<li. Siz burada mu lık bi.ı Koşcyc çek!lerck avluda bek- lrr oliıcaı.aı. Vıliıyetin taııınmışlnrın
hafı?.lnnmın °hımnyesi aitında kala- lenııyc ha l.ıdık ı-;tı ııftan çıt tşitll- ı iını ıkı kışi de oyrıca ·:;ahıt olarak 
caksıııız. l\lis Thumnı ve siz müfet... rıııyor ve bız de bır kclııne hile k..ı. bu!uııuyoıfardı. Bunl:ıtıit nrasınrla 
tiş, vakaııııı sonunu öJrenmek ister- nu~muyorduk. Anla<lığ mu göıc bız 1 Elıhıı Clny da vardı. İki hapishane 

Hiküye bitince Vali, cebinden men. sınlz hilrhalde. "l·stcr Lane ile beı a.. "' 1 1 11" d 
~ "' • tam ıdanı lıukmunun ıııfıı:ı c11ı eccıı:ı rloktoru ve son o arak da ce ı ... diHnı çıkardı. Alnındaki terleri eılc.. ber hır 1• .. ,,8118,.8 g· ız... Pök ho• bıı ı. k n 

Akta• 
Yatsı 

ı:.ı Ou 17 03 
Jt u 18 37 

.. ~ ~ ,- ~ "ı·acla oıtıı\lı çıluıeu • .ıı . ,,ıko lr 
rck: k k şey değil. Fa ·at ne yapahm ·ı lazım. ileı iledıkçe a~abım bmmlıt\'fı cin Sıı ıt 

- Azizim Mister Lane, dedı. Her Yalnız bıraz daha beklemek icap edl- on bııc rnm bır dnkıka kııı \',ılı <ıra. 
zaman olduğu gibi bıı ,. .. fer, bu me. yor. dn1<ı ı::-ıırdıyanlaıa bir~!.'\"iN· 111ıvı.. h 
selede de muvaffak oldunuz ... Şımdı Sa .. t ot •a kadar lıckl~lık. Va ve hep birlıkte dluın o lıı ın.ı d "1 ll 

1 

Vnli odaya girer girmez mtiduı e 

mr!.'tti: 

id,1 mı derhal durdurunuz! 

(Oıvamı var) 

im••" (Yarı•\f.I) 11 St 4 )S 

Sahibi: z. ı·. EBÜZZlrA 
Ncerlyat Müdüru: C. BABAN 

Buıldıi'ı yer : fı1otb4af EBÜZZ11'A. 


