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KADINLAR 
MEKTEBİ 

Çar,amba 3 Blrinciklnun 1941 

lgl g11pılmıı bir işin 1ftiik4/atı, 
onan tam "• mikemınel g11pılmıı 
olmasıdır/ Emerson 

Çevire~vni İNSEL 
• MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 1 O 5 Z G 

L Her kitapçıda bulunur. _J 

İNÖNÜ ABİDESİ 
Anıt Taksimde yapılacak 
ve Cümhuri1jetin 20 nci 
yılına yetiştirilecek 

Gün/in yazuı •....................... Dün akşam saat 17 de, Daimi }"Jn
cümen Vali ve Ilelerliye Reisı Doktor 
Lıitfl Kırdarın rıyasetırı<le toplana. 

rıı.k Taksimde yapılacak olan İnönil 

Müdürlüğu tarafından hazırlanmıo 

olıın proje ve fiyat meselesi gihllşül_ 
ıııüş ve ilhldeyi yapacak olan hcykeL 
traş Belllııg'in de fikh·leri alınmı~ır. Fransanın 

ikinci fethi ahidesı için hazır anmış olan proje
Abide, malüm olduğu üzere Tak

simdeki İnönü Gezgisınin bulundu~u 
sahaya yapılacak ve Cümhuriyetin 
20 nci yıldonumünc yetiştirilecektir. 

ler! tetkik etmiştir. Gece saat 21 e 

F ransa.nın nihayet Almanya kadar süren bu t.-Oplantıda İmar 
ile uy~ması bir ıün mese· 

hesi halini a1mıt g bi ıörünüyor. 
Eğer bu uyufma vuku bulacak o
luna. bundan Mareş.al Petain'i 
değil, daha ziy de İngiltereyi ve 
hilbassa Amerikayı meı'ul ad· 
4etmeJc lnzımgelİI. Çünkü Fran· 
sarım, bir buçuk seneyi bulan mü
tareke devrinde Alman bakimi
reti altında geçirdiği azap ve ll• 

brap tahayyül ve tasavvurla bi
le tahmin edüecek derecenin fev
kiriiedir. Bir kere Fransa, hali 
laugün Almanyaya, askeri ifga.I 
masrafı namı altında. yevmi 300 
li 400 milyon frank haraç ver
mddedir. Bu her günlük haracın 
law buçuk sene zarfındaki tutannı 
laeaap etmiye ve fİmdiye kadar 
kaç yÜz milyar ödendiğini teabit 
etmiye kalemin takati kifayet et-
9e%. 

Bundan bafka, bugün hala l)r 
l»uçuk milyon Fransız, Almanya
cla esir bulunmaktadır. Bu bir bu
Çldc milyon insan ise, Fransanın 
en zinde en kuvvetli ve verimli • evladıdır. Fransa bir taraftan ga· 

U• • 1 
Orfi idare 
Komutanlığına Korgeneral 
Sabit Noyan tayin edildi 

ral bugünlerde 'ehrimize gele
rek vazifeye başlıyacaktır. 

Generalin tercümei hali 

Yeni Örfi İdare Komutanı 
' Korgeneral Sabit Noyan, 1665 

te İıtanbulda doğmu,tuT. Ba
bası Yüzbaşı Ömer Faiktir. 
Genç yaşında babasını lcaybe-
den Sabit. babasının mesleği
ne intisap etmiş ve Umumi 
Harpte Kurmay Yüzbaşılığı 
rütbesile muhtelif cepyclerde 
çalışmıştır. İstiklal Harbinde 
büyük fedakarlıkları gii .. ülmü~ 
ve 14 aene evvel G ralliğe 
terfi ettirlimi,tir. 

Sabit Noyan, Genelk.urmay 
Yeni Örfi idare Komutanamız Başkan Muavinliğinde ve muh 

Korgeneral Sabit Noyan telif kolordu lı:omuta1,1hkların. 

Korgeneral Ali Rızn Artun
kalın, Milli Müdafaa Vekilli· 
ğini deruhde etmesi Ü:terine 
Örfi idare Komutanlığına Kor 

general Sabit Noyanın tayin e

dildiği haher alınmıştır. Gene-

da vuife görmüştür. Örfi İdn. 
re Komut.anlığına tayin edil· 
meden evvel de orduda. Kor"! 
general olarak hizmet görmek 

te idi. Yeni Örfi İdare Komu
tanımıza yeni vazifesinde başa 
ılar dileriz. 

lip dütmnnına her gÜn 400 mil
ron öderken, «J'ğer taraftan da 
\ıv bir buçuk milyon evladının 
plısma m hsulünden de mahrum 
ca~tadır. ihtiyar Marepl Pe
"9lin eli altında kalmtJ bulunan 
randan eks·k Fransayı itte bir 
buçuk senedir bu .-rtJar altında 
idare etmt"kte. Fransız milletinin 
ruhi ve mr:ddi vahdetini böyle 
korkunç ,kenceler içinde muha
fazay çalıtm11ktıtdır. Araaıra e
limize geçen Fr"n z gınetelcrin
de Fransız milletinin bir b 
1enedir açlık "c yokluk içinde 
çektiği ıstırapları okudukça buna 
nasıl tahammül edebildiğine ve İli 
INa,ında bulunanların kendilerini _-__ .,=.;.::.-----------=-:~liiii 
nasıl mr>yusiyete kaphrmıyar k r 
hCT fCYi bırakıp bir kö,eye çekil-
1Ded:kler0 ne hayrette kahyoru:ı. 

Binaenaleyh bugün Frarna, Başvekilin 

lngilterede 1 
kadınlar da 
hizmete 
alınıyor 

Erkeklerde 
askerlik g aş 
haddi 41 den 
SOye çıkarıldı 
Churchill Avam 
Kamarasında 

uzun beyanatta 
,, bulundu ,., 

Mr. Claurclıill 

LONDRA, 2 (A.A.) 
Başvekil Churchill, Avam Kama

rasında kendi na,.una ve Atlee. Sın
clair, Brown ve Bevin namlarına 
verllen takririn kabulünü istemit ve 
müteakiben aoa~ıdald nutku söyle -
miştir: 

Telr. Tasvlriefkir, İstanbul 

> 

Bir Alman ticaret ıemai tarafından batınlan Avuatralyanın metbur Sydney kruvazörü 

Bu gemi 1984 111'mdıı 11ııpıl mıştır. 6800 tonluktur. Seki& tane 15 lik ve ıeJ....q tane 10,5 Luk t.pla. ug. 
hiıı edildiktft bllfka guverteain de iki üme de ta11vcıre Uıfımakta11dı.. Sürati 81! mUdi. 

SİDNEY 
Kruvazörü 

BATTI 
lngilizler Akdenizde 

de bir kruvazör 
kaybettiler 

Londra, 2 (A.A.) - Avus
tralya hükumeti, Sidney kruvaı.ö
nün kuvvetle müsellıih bir tica
ret korsan ııemiıile muharebt?ye 
tututtuğunu haber vermektedir. 
Sidney kruvazörü, bu korsan ge
misini topla batırrnıt ise de kru
vazörden bilahare hiçbir haber a
lınmadığından onun da battı ·,ı 

tahmin edilmektedir. 
(Dt.tamı ıahife 3, ıütun 6 dıs) 

( Askeri Vazi~l}et ) 
~--------=========---------' 1 
Sidi Rıza meydan 

muharebesi 
Yazan: General Ali Ihsan Sabis 

ESK.l ORDU KUMAN!JANLARINDAN 

• 
1 ngilizlerin Llbya hududunda ta-

arruza geçtikleri 18 aonteşrin 

eabahındanberi iki haftadan fazla 
vakit geçti. Fakat bu müddet içinde 
İngilızler kat'i bir muva!fakıyet elde 
c<leınedilcr. İki tarafın zırhlı kuv
vetleri geniş çöld<> cirit oynar glbi 
dönup dolaştılar, birbirlerini kovala. 

dılar. Bir cirit aUısının cevikllği ve 
kaygusuz:luğu ile şarktan garba. 
garptan ılmale, timaldcn cenuba mU 
temadiyen hücum istikametlerini de.. 
~l.şUrlp koştular. 

18 sonteşrin salı sabahının neden 
taarruzun ilk gilnü olarak seçılııı ini 

(Devıım1 ıııhif e t, wtmı 4 dtJ) 

Kadın ve erkek insa kuvvetinin ı 
azlığı şimdi kendini göstermiş bulun. 
duğu gibi 1912 serı<?Sinde de bu buh
ran dana hi.kım Illİrettıe Ju..eılılecek.. 
tir. 

1 (Afrika muharebesi) 

Tobruktaki 
İngilizler 
yeniden 
kuşatıldı 

Almanlar 
Şimdiye kadar 

aralarında üç 
General bulunan 

Ayni zamanda hem ana yurdu mO 
dafaa hı>m harici bir eefer içln b0-

Moskovada 
ilerliyoruz 

BBRLIN, 2 (A.A.) -Alman orduları Başkumandanlıtı-
nı n teblij'ı : 
' Doğu cephesınde Roııtof kes1nifnde 

çarpışmalar devam etmektedir. 
(Dn•,uın scıhıf• 8, autun ı 4•) 

1 
·'· 

•"' 
'. • •• ....... 

Anıerıka ıh: Japvnya araııınuakı konu,,ına.<11 c; ırn ıu.a g Hl K<, l.zaK
~a rkt.a da harp hazırlıkları artmaktadır. İngiliz donanması Sıngupurda 
Japon donanması Hindiçlni sularında, Amerıkan donanması da Fılipin 

9.000 den /azla 
esir aldılar 
Kahıre, 2 (A.A.) - OrtaprJt fa. 

giliz umumi karargahının teblığl: 

kend'.sini bu hale getinnİf olan 
p1ip dü\imııni1e nihı>yet U)'l!ımn
ra mecbur olursa bunu bir dere
ceye kadar muur görmelt Jiızım
•ır. Fnı.n nın bu muztar hl\lini 
lftlifo:lcr • Pk takd'r etmt'k istf' 
blemektedirler. Çünkü fransl\ ile 
••ha yirmi ay evvel vayet kuv
•etli bir ift'fak nkdcd~rek M>nu· 
ıaa kadar Almanyıı ile carpıtmıya 
abdehni,Jerdi. Bu ittifaka rağmen 
Franaanın Almanya He mütareke 

Deniz Lisesini 
birinci, ikinci oe 

üçüncü bitirenlere 
.-11918 d 9 adalarında toplanmaktadır. Yukarıdaki harita üç tarafın hazırlıklarını 

Moskova. 2 (A.A.) -Sovyet r-f....................... gostermcktedir. 

öğe tebliii: ' Ploskova I__ J ft . k G •• bb l t • 

20 sonteşriııck>nberi 25GO kilometr• 
ınurabbalık bir bölgede hır esas cephe 
uzeıiııde mevzii temevvuçlerle cere.. 
yan eden bu değişık safhalı meydan 
muharebesinde sıklet merkezi h men 
her gun hızım veya duşmamn hucum 
arabalarımız hucuma veya mukabil 
hücuma geçmek lçın topluluk teşkil 

ettiklerine gore, hemen her gfin de. 
•ışmişt.ir. Düşm&n, diln nlabetcn dar 
bir cephe fizerınde elınde mevcl t lııi

tun zırhlı kuvvetlerini muharebeye 
sevketmıştir. 

Armağanı 
tıkdetmit olmasını f rwilizler bir Mersinden bilidiriliyor: 
•evi ahde sadakatsizlik addet- k R f'k 

k 'I' · Do tor e ı 1nektedirler. Fransanın metru gö- Batıve ı ımıı • . . . 
rülmes' iktiza eden büfün mr..ze- Saydam, Deniz Lışesındekı dı~· 
retferine ra(!men. lngili1:ler Fran· \ıoma tevzii töreru~de, .. ~en~.z 
aayı, aht bozanlıkla ıtham et- L' . · b'ırınci ikincı ve uçuncu· . k ısesını • 

lrle - kendi mcnfafttlen mu tc- b · 1 üç talebeye 
ık• h ki d 1 ıuklc ıtırmı~ o an aas•nca _ be ı a ı ır ar. . • d b' "k". 

Fakat bir türlü akıl erdiremf'· be, yüz lıra decerın e ır mu a 
diğinnz bir cihet var, ki o da A- fat alınmasını ve bunun kendı ar 
mf'l'İlı:amn dıt Frnnsan•n buttiinkü mağanı olarak verilmcsıni dile. 
p pç vm~iyetini tc" dir etmiye- mişlerdir. 

TASVİRi EFKAR :wu:::.:.: .. ::,====== 
=============c:!:=========~-:~==~============ 

Bu ne zorbalık? 
Değnekcilik hô.lô. yaşıyor ':'"? - Zorla 
halatları kesilen fle tehlıkege maruz 
bırakılan yelkenlinin akıbeti -

Tahkikat ne netice flerecek? 

H · di ·e şoyle cereyan etmiştır: 

1 llkkanun gecesi lut'alarımız ........................... ~ a p on - m er 1 an o e s ı n 
bütün cephelerde düşmanla çar- y AZAN 1 
pışmışlardır. Roıtof'ta Ealci ~o~ova sefiri ._ 1 e r g i n 1 i Ü i 0 U t k U 

Moslcova. ı (A.A.) _ fzvea- 1 G. Kemah Söylemezoglu __ _ 
!Dna.mı ıalıtfı ı, ıütun t dıJ \.._ Yarın 2 nci sahifemizde_./ 

································································································ 
----- Bakı~far-----ı 

Milll olmak zorluğu 

I SMAIL Hakkı Baltac1oğlu, 
dünkü yazısında, tiyatro• 

muzun herteyden Önce Türk 
olmasında ısrar ediyor. Onun 
ister Devlet veya Şehir Tiyat. 
rosunda, ister gayriresmi aah
ne1erimizde aradığı ilk vasıf, 
milli o1makhr : 

«Aman, diyor, meseleyi iyi 
anhyalam : Moliere'i oynuyor
muf, Shakespeare'i oynuyor• 
mu~., asıl mesele bu değ'ldir. 
Girin İçeriye, oturun bir iskem
leye, verin kulağınızı sahneye, 
dinleyin bakalım dilini; anadi
liniz mi, değil mi?. Aktörler 
türkçe konutma11nı biliyorlar 
mı, bilmiJrorlar mı? Azızlannı 
ezip büzüyorlar, nezleli gib{ 
hasta bir ıesle konufuyorlar ••• 
Kaçm oradan! Çünkü bu tiyat• 
ro ITürk değildir; çünkü dikıi
yon yabancıdır.» 

Prgami SAFA .... ············ ........... . 
mi, yollaa frenge, Almana İn· 
ıilize mi?. Pozlannı, jeatJ:ınnj 
yabancı buluyorsanız kaçın °" 
radan, kaçın! Çünkü bu tiyatro 
sizin değildir. çünkü de.klamaı
yon yabancedar.ı. 

Baltacıoğlu, ancak bir kıaa 
parçasını alabildiğim makale· 
ainde, kahramanın ve temin de 
Türk olmasında urar ediyor· 
• d ' tıyatromuz a prp tekniği ve 

milli ruh anyor. 

Yahu tiyatromuz deiil res· 
mimiz, musikimiz, tiirimiz ve 
beykermiz de cm.illi» ve cbey
nelmileb kutuplan arasında 
lıtollln vurhıaktadır: Birine Cloi 
ru yaldathiı niabette artan bir 
9iddetle ötekine doğru koıu· 
yor. Büyük bir kavis çizen bu 
tereddüt .allantuı, nıhu iki a• 
lem arasında en az yüz yıldaın· 
beri çalkalanmıya devam eden 
memleketin geçirdiği inkılap 
kriz· nin en farik ali.metlerinden 
biridir. 

Japon kabinesi 
müzakerelere devam 

kararı verdi 

Japon - Rus 
hududunda 

ıçarpışma oldu 
Tokyo, 2 (A.A.) - Japon 

1 
kabınesi Hariciye Nazırı Togo-

1 nun Tokyo ile Vaşington arasın
ı da b';yük gÖrÜf farkları olduğu-

j nu bildirmesine rağmen müzake
ıelere devam etmek kararını ver
miştir. Bu itibarla ilci taraf ara-
sındaki müzakereler inkataa uğ
ramıyacaktır. • 

Salahiyettar mayfillerde aöy. 
' )endiğıne göre, Japonya umumi 
surette taleplerinde ısrar edecek 
ve Amerikayı müzakerelerin •ne· 
ticsinden mes'ul tutmakla bera
ber Vaşingtondan karannı değİ~· 
tirmcsini bir kere daha jstiye<:.ck
tir. 

lngiltere birkaç 
ayda yıkılamaz 

Esas olan ıeg bugün 
lnıilt•renin mağlubiyet 
yolunda bulundrığudur 

BERLlN, 2 (A.A.) 
D.N.B. - Alman Propaganda Na.. 

zırı Gobbela, dün haber bakımından 
Alman görueunü anlatan bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki: 

İngıliz Haberler Servis!:-Po~ 
lıların Berlin kapılarında bulunduk.. 
!arını, Fransızlann Stuttgrııta, 

Frankfurta ve Münihe girdiklermi. 
Almnnlann Licga'den öteye 11erliye.. 
mlyeceklerlni, Mnginot hatunın tu
tunabılcceC"ini, İngilıılerln Giıid a -
dasını hiçbir vakit bırakmıyacakla. 
rını, Kiyefte veba çıktıtını vesaireyi 
bildirmioti. 

Bolşeviklere gelince. atyast yalanı 
hakiki blr meslek haline getirmişler. 
dir. Olaylan değiotirlyorlar ve aklın 
alacağı bir eekil vermete lüzum bile 
görmeden tamamile tersini ileri sü
rilyorlar. Onlarla her tilrl!l milna. 
kaşa fnydaııızdır. 

Geçen per,enıbc gunu, Beş!ktaşta 
iefnekç!l ık eden Mehmet isminde 
\irisi tarafından, ıpleri keııılmek su
r.tile denize koyu\ crılen Semcrei 
Gayret yelkenlisi biitün arnştırmnla
l'a raiıncn hild bulunnınamıştır. Ge
alııin Mıınn:ıraıla fırtınııyn tutula -
rak karaya duştuğu t: hıııın ed lınck. 
te4ir. 

Ileşikta~ta demir üstünde Lulunan 
ve aı kndan da karaya halatla baglı 
olan geminin kaptanı dışarıda oldu
ğu bir sırada, ayni yere başka ycl
kenlllerl almak istiyın Mehmet is
ınınde b.rısı, gemide kaptan olma
mnıımu ıa.ı men bıçakla halat n k«'-

(Dnıanıı ıa.hıfe ı, 111hlft 7 d.4) 1 

«Bakın bakalım: hareket et• 
tikleri, b~kt•k111n, kımı1dadık
ları, cfordukları, davrandıldan 
zaman kime benziyorlar Size ( D4111ıııM ıııA1/e ı, wtMJI ı ü) 

Roosevelt iuıhat :istiyecek 
Vnşington. 2 (A.A.) - Roo

ec\ r.lt' in Hindiçinidcki Japon as
keri hnreketlcrılc Tayland'a doğ 
l ( lJev•ımı aa/ı.İf• 8, ri!un 1 dıt) 

İngilizlerin işine gelmlyen rakam
lan üçle çarpmalı ve İngllizlerln 
işine gelen rakamları de üçle böl -
mell. Bundan başka o andaki durumu 
da gözönilnde tutmak gerektir. Bu-

(Dftam1 ..,.,,, '· dtu • Ü) 

Sldi Riza - Birelhamid _ Zaafraıı 
bölgesinde bütün gün cereyan eden 
çok şiddeUi m harebeler, cenuptan 
ve cenup batıdan ilerlıyen Alman 
kuvvetlerile bidayette Zaafran civa. 
rında mevzi alan kuvvetlerin irtıöat 
tesis etmesini intaç eylemiştir. 

Hudut bölgesinde mukavemet mll'e 

kezlerinin izalesi için yapılan hare. 
kat devnm etmektedir. 

ALMAM -FRaGSIZ 
GÖRUSMELERi 
Son mülakat 
hakkında Vichy'de 

bir beyanname 
neşredildi 

LONDRA, 2 (A.A.) 
Vichy'den bildirlliyor: 
Mcchln, Petaln _ Göring millikatl 

hakk~n~a resmi bir beyanpame neş.. 
rctmıştır. Bu beyannamede Petaln'ia 
bir Fransız _ Alman iobirlifi vficude 
get.irmek istediği kaydedilmekte ve 
bu mfillikatın Fransanın istikbali 
daha emin bir surette derpiı etmelr 
imkanını verdlğl iddia oluıımakta • 
dır. 

Beyanna:nede netıce olarak şöyle 
denilmektedir: 

(D•v-ı ta>'fa it •'- 4 •> 
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Tefrika :132-25 Ya.ıam KANDEMiR -···································· 
Artak bfzlm de askerimiz var, biz de 

istikUite, hürr yete kawu,acaQrz 

o 

(1) Me'rWd, hrp11 demeldfr. 

Bakışlar .................... 
Millf olmak 
zorluğu 

Bak1rköy 
Halkevinin 
hizmetleri 

Tevfik Kut 
medfenine 

dün ebedi 
terkedildi 

Cenau lftel'asiminde Vali, Pal'ti Mü/dtişi 
.., '1fltlln mtıal'i/ mensupları ile 
kalabalık bil' halk kütl~si wı.r.d.l 

' Un tevzii için ı 
yapılan 

toplantı 

,.... ... ~ ... 
SiYASi VAZIYET . . 

lngilterede 
fevkalade 
tedbirler 

H arp ve politika ahvali dün 
aoo '-delilli bulmUflur. Bu

au teyit ede. muhtelif deliller 
vardır. Bafbcalan htgilfere Bat· 
vekil:nin Avam Ka:ruı.rasmda ne· 
firiiın tekfinde İneilterede umu
mi aeferberlik yapılmasına ait tek 
lif eltiji kanun ve bu münasebet
le aöylediği nutak ile büyük in· 
gil'z donenma&mm Singapura ~n 
denlmesİdİJ'. 

lngğiliz Batvekili Y akı~arkta 
büyük muharebeler b~hyacağını 
ve buraya külliyetli ln~ z a .. ke
ri ve ha"'p malzemesi yet ,tirmek 
lazım ce:kf iğini aöylemi,tir. Bu 
nutka nazaran Almanlann ,ıırk· 
taJô har k5tm acı.sınr çılnmızk Ü· 
zere İngiltere edalanna yüklenme 
leri beklendij-ini anla1nu~ ar. 

Baş.ekil, yeni siliıh ve mühim· 
mat f .... bn"kalannın ameleye muh· 
taç bulunduğunu ve İngiliz do
nanmasının mürettebat zayiatım 
doldurmak için de birçok yeni ef. 
rada ihtiyaç olduğunu ilave et• 
m~tir. Svı1 nriidafa:ı.nm efradını 
çoğaltmak icap eylediğini ve Hin
di.tanda tqkil edilecek ordular İ· 
ç'n muallim efradın gönderilmesi 
lazım gelditini de anlalmıf'ır. Kı
saca in "lterenin gerek dahil.ini, 
gerek haricini müdafaa için be· 
aapııı efrada kat'i ihtiyaç oldu
ğundan 41 ya,mdan 50 yqına ka 
dar bütün erkeklerin ve 19 ,a . 
.. ndan 28 yllflna kadar bütün ka. 
dıınlann ve 16 J'atmdan 1 S ~ 
kadar hiitüa çocuklann askerlik 
milkellefiyetİlle tabi tutulmasma 
ait teklif ettiği kammun kabulü· 
aü i.temiftir. 

Churchill, bütün lngiJiz mille
tiai ailib batma ve askerlik nsİ• 
fesine c1a .. et eclerkaı lngili:s do· 
......... nı yem ... en kvTVatli 
aem:leriai AtlM OkJ'anusand• .-e 
Akdenizdelci dom.nmalarmdan •· 
yırarak Japonyaya karta aön.der
miye mec:bar olınytblr. 
Avultralya doaanmuunn en bü· 
yük pmiai Sydaey, dün Steier
mark ismindeki Alman muavin 
kruvazörile k>p muharebesi ynp• 
mıt ve birçok yaralar aldığından 
600 mürettebafle prkolmuftur. 
llu harp gemisi, geçen Umumi 
Harpte Almaıılann mefhur Em. 
den kruvazörünü batımnJb. Ya· 
kın zamaıllara kadar Akdenizcle 
bulunan Sydney, mütemadyen t. 
talyan harp gemilerile muTaffaki
yetli muharebeler yaprru'tı. U· 
ulqarkta vuiyetin f enalatması 
üzerine Avustralya mlaruıa dön· 
müotü. 

Dünkü büyük siyasi hadiseler· 
den biri de Fransanm Devlet Şe
fi IMaretal Petain'in ifgal altın
daki Fransaya gelerek Marctı l 
Cöring ile mülakatta bulunması• 
dır. Ruıy&da1ıd umumi knra~· 
hında mqgul balunan Führer'e 
garpta Cöring ve.k~et etmekte
dir. Bu ih"bıırla mülakatın büyük 
ehemmiyeti vardır. Mülakatla mü 
zakere yapılmallllf ve lakin :va· 
kında batlı,acak müzakerelerin 
esaslan hakkmda iü t'"•tı.f an18'· 
mıflarclır. Resmea hildiriJdi&;.... 
!{Öre, Almanya tarafından müla
katta tunlar ileri ıürülmüstür: 

( 1 ) Beynelmilel komüni.sillie, 
yani Boltevik Ruayaya kafi Al· 
manya tle diğer on deYletin ya.p• 
bit mücadeleye Franaanm iltiha
kı, 

( 2) lnwiiiz ablulıM1Ddan dola
yı yiyecek cihetinden ttkınh çe· 
ken Franaanın alacağı tedbirler, 

( 3) Amerikanın harbe glımed 
ihtimali karpsında Fransa.am va• 
ziyetini tayin eylemesi. 

Bana göre Almanya n Fransa. 
,imdi.ki yan harp vaziyetini tu
kcderek daimi bir sulhun ~sla· 
nnı kara!'laştırnu:k arift>cmded· ... 
ler. Muharrem Feyzi TOCA. Y 

~tnnr""'tıtuntntttıttrtfh•ttnurınntt111attHH': 

~ Vecizelerin şerhi ' 
!.mıuutntumuıunnııottuaıunıttiHttuıKtıt;: 

/yi ,1Gpt/mlf bir İfİT. 
mflhlıfatr, onun tam ~ 
nültemm~l yapılmıı olma-

udtr! EMERSON 
Emcrson, Amerikanın en ~üıl

dc ya:ı:ıcılorından ve !ikır adam. 
tarındnndır. Yazıları, lnranlnrın 

lçinı açar Te ruhlannı dıriltir . 
i{endlııt ba yazısını oerb ederken 
:~ylc s~ylOyor: 

~Tabiat ınsnna der ki: Çahe, 
ücretli ve~·a Qcrcuu:ı: olsa da aıu. 
hakkak bı r iş gor. Çalışırun, her 
halde kan~ıklık bulurli\ln. Yaptı. 
C"tn iş ııı• r kaba, ister ince olsun, 
i ter tarlada akın bi~mck, iıtcr 
masa baeıııda bır edebi destan 
yazmak olıun. çalı,, yalnız yap
tığın ışin ecrcm bir ı, olmasına 

dikkat et ve o iel istekle yap. Bu 
ı senin hava ını da. dımağını 
da tatmin t'dectk hır mükafat ka. 
ıanır. iv yaparken yenilinen, ye 
nilmen ;vü:ıündcn meyus olma! 
~unkll sen, muu!fer olmak itin 
yaratıldın. İyi yııpılmıe bır itin 
mükafat.1, onun um Ye mükemmel 
) apılmış olmasıdır.> 



llillililttllfiiilmQiindert. ' :SON. H A B E R L E 
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1 SMney knı••drii 1 Çôk acmaca 
battı • . . n................... bır kayıp 

MUHTEKİR 
n~lterecle kadınlar ,. .... __ ..,... __ ... 

Amerikan 
11e }t1porı 
donanmaları 
arasında bir 

mukayese 

Afrika muharebe• Siıkıu ~ aaıai• .,,. 
,....._ .au.,. ,.._, hatmlaır tiraret pmfıli. aefeft ts.f 

...... f (A..I.) - Alllan tlblfll: lac:hiı zamandanberi birkaç İngi

.... Af[0 fls !*$ .._... la gel9ill n 1 Y.a ....-ba· M "'"'- in4 ............... bezci- lludaiat ,..,.. lair 
da hizmete alınıyor 

hcı61ra ...... o. Ollad Milli ,.... ..... ............. 
..,... ....,_ • .....,.O bir rolleto. hir _., adamcfu.. 

........ .m.ôz ı ,.ah 11:2, .......... lüayıttır ve ~ ~ 

, ......... ..,., ........ , 
,... ecılıleıte .ae1l4I ,etirdJiimia 
kuvvetli eenar W• enu711 m"nbafa• 
ve idameye mocb\ırus. 

- İçİa ..... ton-- miDetl ... ö,.ledir. 
Onan. ... elllllw aatıırlııen de, ihtiyara tabut veftrken de 

11iı-~ ...,..., aba71 aaymak. Nitekim baataya aiit, llMp 
--- ... ..... 1 ele hep f,öy le dütünür. 

8ukUılli erdilbu-ıamt .. teda ... 
cadelelfthi devam ve inldeaf ett.Wl..i 
ınesl lı;iıı nnıb.ıifuaya mecbılnıa'. 

O Wr plkesictdir. Rmyacla n l»aıld.,., Mm-elan ,elrer, ltar
dİft• köaııılr ve Fl'Ullladan patiska gelirken hekled:ti yer güımlk 
,-. idi. Şimdi ise iç istiltıal yollannı kesmek rçin çaltflyor. 

O, imMdae .. ~"- hir teYd ır. l"'emhesi dört torbalı ö"küaler 
sibi ve daha büyük bir .. y, bir dev. 

Fakat, utık o esiri --'lardaki gı"bi buvvetli cleiiJ. Bucün b
- adlı hls11n onan kuvvetini lcrsİyor ve büsbütün kesecek. Çünkü 
yaniye ellfhiı vaaonlan oDll yutturmuyorbır ve onun için ayıf. 
ladı, bir hokkabaz kadar fiil~ bir mahlôk oldu kaldı. 

Bu, mahtdör lldh hokkabn nn ölümünü bt:kl'yonız. Onun 
idam lııülcmünü, cmnekülda eli titremeden değiştirdii{i mal etiket
lerine 7az1P ho,_. ... catnmz gÜn, elbet uzak değildir. 

SERVER ISKh" 

I 
fDünya harbi 1 

82§ inci gtın 1 

SOVYET 
tebliği 

l 
(1 i'ltOI •a.lı:ifedn ıh1'4mJ 

tia ııazetesi, 1 llkkanun akfamı 
Sovyet kuvvetlerinin RoatoC un 

ALMAN TEBLfl;j garbında 50 kilrmetre kadar ile-
BERLlN, 2 (A.A.) rilediklerini haber vermektedir. 

Alman tebliği: - İngiltere etra.. Bu sazete, cB:. kasahaaı civa-
:fmdaki deniz bolgesind11 Alman hava randa şiddetli muharebeleT cere· 
bnetlerl 2000 tonilatoluk bfr fl1~p yan ettiiini söylüyor. 
batırmıştır. Bqka iki ticaret gemı- Ro.tof'ta Almanlarm lnraktıiı 
lbae bomba ile hücum yapıl11111 ~e bu ..... ı ı mı 
iki P-.l ıu-n tJiratılmıtbr. Anlaua (R,.dyo gllhteei) -

Sonteşrin .•11 iç1ııde lqflis Jıarp Ruılar, R~etofta Almaıdardaa •· 
...._maaa cıdcll b)'lplan. ~ ,ağıdaki harp malzemesinin alm
t.. Alıuo deııis,.. ba.a bnetlert, ~- bild. · r1 '8 . ..-ı. M llOlllKu.ı ırıyo ar: 

•7 tçilMle tıep,._in r l&yy&re 118 tank, 210 ~ 306 ilin' 
Pmial, bir lma•uöı'ı lf ~· --1.• li ••f L 178 h t dOrt aGratU bteuınlıom, bir aTİ*> n aa&ane tu e&, avan opu, 
&ıir karakol ~isi batırmıflanbr. 40,000 t&fek, 88 f kamyon._ 

ALMAN 
tebliği 

Jhnda.n baılı:a, iki dritnot, W dMtre-
181', )'edl etlratll lı~ " le 
lıaıka clulz harp WiUii olcldl lı.aaar• 
11irabhnıftır. 

1DS1liı iate s-n.rtae b!'fl ,.,._ 
la mfkadelede, Alt11an deni& \'e ha. 
.._ bne\19rl MıDwtriıa aJı lçi'Ade 
topyekôn 231.870 tonfiatoluk 46 411t
.._ deaM lftlllllai Nbrl9ttkt'· 
Bundan ba,U 89 pmf • k.
eiddl halara atntılm•"11'· Dfltlun 
aynca ınuhtelif deniılerde dölctllmüe 
olan maynlar dolayıs" le başka tonı
lato kayıplarına utran11fttr. 

Fransanın 
ikinci fethi 

{ 8G$Tt•-1ral•dr1& d.,.cam) 
tele .,_ ~...,..,. 
lemekte ltuluımııaudır. FidMılrilm 
Amerika bükameti, ikide birde 
M:uqal Petain'i, AlıG&nyaya te
mayüliinden dolayı tiddetle müa. 
baze ederek Fnıasa ile mÜllllseba· 
bm k.eaecetini söylemektedir. Bi
ft kalına Amerika asaldan bQyle 
kararlar vermeden enet vaziyeti 

(1 9ei ıa.Jı.ifeı.'en cftM'll"') 

Koekova. lceliminde Altr1an k Wa.n 
cltpıan latibkim alatemi•ı n yeni kı
ııtmlannda derin gedtlder aç nıııiar-
dır. 

IAntnl'Nd 8ntndt. ~ tol'e11-
s11nun ıiddetli at.qile bazı .anan biı 
ı,'Ok çıkış ıetebbftsll ıeri pil kürtm
rati~r. 
Alınan hava kunetlerf, Volga b-

yısında Brlansk civarında bir tay
yare fabrikasına birçok bomba lsabtl 
ettirmiştir. Alman hava kuvvetleri, 
doı mıış Larloga gölü tizerinde düş
man naklıye kollarını dağ1tmıı ve 
'lllk'ftftlil dol•~ .ternltyetd .. ~ 
larım tahribe devam etmııtlr. Sa•at 
t.ayya'l'eterl, dthı rı~ce Le'lllntradı ve 
şimal kesimindeki Sovyet bava flale. 
rbıi bombalamııtır. 

Göbbela'in 
nutku 

lair clıefa da Mflila kıyas eyleM ve (Striıloi ea1r11-. ...._, 

1942 aeneainde ha-.. bneıl.n.L 
ırin 11ıti1açlarını taurlne mecbar oı. 
duğwnua gibi 1943 .eneaiııde clalaa 
kuvvetli hl&ika!lar.a m.Uar olmMmı 
da gözönbde .,.uluııd~ ~ 

1 fıindeyiz. 

Hincüatanda tePil ..-. '8lim eclilen 
lııü;wük wdularımızın modern tepi .. 
zatını da temin ile mükellefiz. 

Bundan batka. )'ine kendi ihtiya
cımız için Rusya1a veııditlmi& sl)&G 
tutmamız, oraya ehemmiyetli mik
tarda harp mahemesl, tank, tanare. 
diğel' silahlar göndermemiz, bu su
retle. Alman fstilisı yfiziinden Rım
yanın mühimmat fmalitındaki nok-ı 
aanlıtı telifi ederek ın'"'8.aeneyl te.. 
aıin etmemla lizımd11'. 

Birlefik Ameritadan beklediğlmiz I 
çok ehemmi;vetli harp malzıemesinden 
vazgeçmiye ve 'bunlarm Rwı1aya 
doğru yola çıkanlmalarına da razı 
olmak mecburiyetinde kaldık. 

Şimdiye kadar fena, yahut yarım 
teslib edilmiş kuvvetlerle ml1kemmel 
el1llıh MI' dfttmana ka'fll k()J'Jnak 
JIMClnrriyethıdtt btılmıdutamuz için 
zararlı vaziyette idik. Bu aa:fha artık 
kapanmtftu'. 
Nuı&lma ..... .... a.n1d11, 

ıunlan IÖl'lemiftir: 
Şimdi, bflıök -.lkyaata btsan kuT

vetlerinln cepheye daha yakın bulaa.. 
clurulımları wu11• omıtir. 

B67A BıltaQaDıa bugönktl 111-
fuso takriben '6,760,000 Jdoidlr. 
BUHD 13,211,GIO t )'lal ıe mi)ye 
erkekle l'UIO.OQO Udnar Wlt 1 .. 
aruıadaMlır. Niabet edll11tk olıı1'19, 

Jıu harbin 2'l DCi ayında umıPle 
caltfall bdnılann miktarı .... 
Btytlr Harbin 48 bici Q1IHla plı ... 
lana .. ,..... .. Qd .... i~ 

Teklif edilen değifildiklerin ana 
~ ~ Ohurchill. ~ 

luiae ..... -- ... , •• 
i:rkekler illa -Wri aakerlik ,.. 

badeli •ı 41.ea 501• çıkanlaeakar. •ı 
ya§ından yukarı olan erkekler ailiblı 
lı:anederde ea faal ftlifllere v . .rU. 
miyecelderdir. Mecburi askerlik ya
oıam '1 den 60 7t pkanlması sure. 
tile 1 milyon '160 bin klıf bzanıla
caktır. 

Churchill, gençlerin ailah altına 
çağırılma ı Jaflnm 18 ~uğa ındi -
r ilmeai sayesinde 19'2 J1hnda ordıJ

nun !l ua a ~ fMia ... kasana
e'atını Jaalı flbııdttfr. 

............. aiılflllaladen ..... 
teşekkil muhafız kıtalanıulan 1ıah.. 

aeden Cburcaill, tô7le demittir: 
Bu muhatıs kıtalan 1*tıllya 1ı:aJ11 

blaim deateğimisdir. Bu kıtalarda ı 

mil;von 760 bia kiti -.ardır ve böıin 
memlekeıe 7ayılmıt olan ba gönitJ. 
illerin bl7' 1'1r hamı 171 lftlbla. 
mııtır. Füat memlekette m,llJoelar. 

aym ,artı. içinde kellCliaiaiııa na· --lrtl darmnda Chıttchill• trhl tat-
111 banıket edecejini cliifünae, ih· :; edilecek çarpay (sarp) f1c ile 
lin.I ki Frans.,a kartı daha mun dlrt ..,., ...... ft IWia icla M .... 

ee töfetimls metnt olnaalda ...._ 
yine herkea için tfi:fek 10ktv. · 

Bapekn •andaa aenn ıe n. ıa 
Y•I arasındaki genç erkek -.e kızlar. 
dan bahıaetmit, bunlamı ela bydedL 
letefini bıldirnıiftlr. Buıılardaa b-. 
dn baaı tqlııWere dahil otıııaıyanlar, 
dahil olnnya tqTik edilecek veyahot 
da mfllt hizmete elveritli laale koıuıL 
maları için lbumla ola ~ lfı. 

1İf&D9 hareket ed•cli. dar. 
F.-ym. Almanya ile niha,et Londrada, lnırilteMDiıı a~ık har~ 

"'8prak, ~ tetkil et· ıc.annıaJ1 aaaıl Qmit edebilecetinl 
-- .... laaluuduia AYIUIM' 10ran sesler artmaktadır. Cburebill 
eepb ı W. ,_ a)makt.a ....... ll01I nutuklanndao l>lrinde, eler J a
... ... • iri çare ona ımilm• .,,onya Amerika ile hal'be wtutuna 
._ elcl.p Ddar aiyaseten ve o1r aaaı aonra l~panniD de laarp 
l.t..._ 1...+ da ....._.,ı.t., ılanını alıacatını eôylenıiettr. 
..... idi. Ba yardim ..apnip O İngiltere ki blzzat tenclieinı yar 
~ Aı... tazyilo alt ... her d .. edfhnlli lein (Jbanuaan ateline 
Pn lairaa claha ......... kfa oi.n Ur gün daha OnliwtW ...... ini 
Fraaeayı bir de ........ 1arqika lunuyor. Bütün İngiltere öyle bir 
~ ....... tll• Aı..-- c~m-- 1trmiotir 1ci •• aac.a bir 

lı........ ..... ~ir. Muclse' k.naraM&i.r. 
itte bundan daLııJ• ki Frwa• &osevelt barbın arkaaınclan ko
... ~ ile ........... ilati- .. yor. Harbi yakalayıp yakalı1amı
lbali "-fll•ıla ~ da ,.catını ~rmek için beklemek il
.._ ...,.,al tu1• n fikrincle anıdır. Yabl•aa llU• ba, lngiHslerin 
~ ııazik durumwn& aaaıl QeiiıUrebUirT 

ym-. Şimdiye kadar İngllizlerın bütün 
• • 1 ,..., ........ .,.,,.. --"kan 
~ takdirde llild olaak _..__ lleaaplan yanlıf cıktı. A-· ıar 
__. •-;,- dımı bizi korku~ Klu.tıl&l 
te ,..ıince. Alman:ranm AVfUP9• ........ tJer iııe, Can.......,. ... ,... 
.. a-L:I etmek İlt~ _--t..-S... ·~w .. ..,..... - .. ~...., lroposaan l>iitün dualarma ....,._, 

reeettentır. 

Boetn hbmet mec:btariJetba1 eo
culrlu ftJa coctabu eYl1 'kadınlan 
tatmn taaa"1ll'Ucla detilia.. 

Parlamentodan kadınları i&Jdımeı 
bizıntderde askell hlfcmna De ..._ 
yahut ai.tl mtld•f• 8nifonnasilt 
çal ıtırmak •lihi7et.ial ıettyeceğiı. 
Bu !eni ııalaluyet ilkönce yalnız. o 
da bır müddet lçın 20 Yat ile 30 yq 
arasıttdaki ~kir kadınlar hakkında 
tatbik edilecektir, Banlann adedı 1 
mılyon 620 bindir. 

Miktan 11 milyonu bulan evli ve. 
,. n hizmetile meşıul kadınları sa. 
nayı "" muhaı. latalarının yardtmOI 
b.lamttlert itin 1ttr bil' Jtd1dıaJ ıhu. 
ıatı olarak ~ı. 

-----LONDltA, 8 (A.A.l 
lnltlk .... •·ıisı.ri Birik 

Okyanusta bir baı1t patladıtı 
takdırde bunun a»r m11vaaala 
harbi olacağını be,_ etmek\e411r. 
ler. Umumi auret&e b11 JDUharebe 
Amerikan .. Japea harp :fllolan 
arasında cereyan edecektir. Ja. 
pon1a açık denis filosunun ııcm 

zamanlarda ne suretle takviye e.. 
dildiğitıi hic;bır veçblle beUi etmek 
istemem.iştir. İki fılo anamda 
~apılaeak bir 111ııkaye1Mt li7lt Wr 
netice verir: 

Zırblı: Amtrib l6, Japoı11a ıo 
Tayyare ıreınial: Amerika 7, 

Japonya e. 
Altı pusluk toplarla mf1cebhes 

hafif kruvazörler: AmeriU J9, 
Japon7a 28. 

llulırip: Aaıerilsa 180, .Japoa1a 
100. 

Denizaltı: Amerika 110, .Japon.. 

,.. "'· Japonyacla bundan baeka Dd 
n!'hlı, lf eeb llrldUll .. Od tay
Jate ıemtsl tn.. edllmftt.edir. 
Bu gemileria basılan belki timdi 
hiZmete alınınııtır. Her iki filoda 
da muhrip ve ...uzalta Mttleırl 
tahminidir. 

Alba7 Knox·- ...... 
Vatlngt.oa. 1 (A.A.) - Amerl. 

b Balm1e NaaU'I AUlaJ Xnox. 
Amerika donanmasının kudreti 
haklmıda f1l lklerl ıı6ylemfttlr~ 

17 zırhlımaa var. Fazla olarak 
ıs sırhh da lata 1ı.atiııdecl1r. 'l 
tanare nakliye pmimiı .ar. Ay
nca 11 tanesi t1e )'apıbpr. Knı
vazörlerimlzin sayısı 37. ın .. edil 
rntktıe olanlar "4fll'· ı111nahrtp 
ten bqka lnp halinde 192 mub.
rlbinütı .. rdır. J)enfsaltılarımıı 
113 tanedir. lnp edilmekte olan.. 
tar '13 dlr. 

Kno:ıı:, bahriyenin &800 tana-
real bulundutun11, rakında 16000 
tanareıe sahip eUıcatmı ilive 
etmittJr. 

Alman • frans z 
görUtmelerl 

..alllddı hrıdMı f&l'pıtmalar, tldlı .... 
- ~ Aı-.a • ttaı,_ M,a. Tayyareler ve gemiler Siclney 
lllrlnın ~ft'lle lıftmfftıy. kazazedelerini bubnak ibriinalle 
lılııbuara altmdaki llav.etlerı km- araştırmalar ~mıya devaıa .._ 
tarmıya tetebbiia eden dfi,man gen ~· ·a. a~tınn.ıana abebi. 
ptıaldırtfllmq ~e eıcld~ ka;pplara ut- daha zıyade ıtratejik.tir. 
........... Sic:tnq"in batudıiı gemi. 9400 

Şiımh~e kadar elde edi1- mal6- tonluk S&e7ennaık pnueidir. 41 
mata s6h ~ ta~ışaalann numanh koram adU. lanm~tt 
lıaılanrıcındanben dolma bınden faa Ve Koımeraa ltlllİ altmda tefer 
la esrr allnmlfbr. B.a e•rler arasın. d ._._. ,,.._ e ıyaıruu. 
cila il '""eral qrdrr. B11~ok toptan ~ M. Cartin. Siclne')'•İn 
batka. 814 İngil1a tada ıabnp edıf .. 42 _.._,, w 603 'ballriJtelidea 
..... ele ~ıril11Uftir~ 11'1 .iasüı& mürddutı» meıettelaatmaa za7ol-
•nansa de diif1h1Uwıtlttör. d .. bildi-~ 

ltaı,.m tehliii usunu ·--· 
Roma, 2 (A.A.) - ltafyan Çu.....- wıcle olclat 

orduları ba1'kumandanbimm S,.8 LondTa. 2 (AA.) - Sidney 
numaTala tebliği: kruvazörünün ~Phiı çarptfm&• 

Marmarika meydan muharebe n·n nerede cere)'&D ettiti arahat
ai, müteaddıt aafhalare aynlmıf le söylenememektedir. Yalnız ha 
olarak flddet ve ınatla devam et. çarpıflftanln AvuatTalya açıjmda 
mektedir. T obruk cephesınde vuku bulduğu bi.klirilmekle ikti· 
her iki taraf ilen müfrezelen ve fa olunuyor. 
topçuau kesıf faalıyette bulun- Akılı · sf• Wr ..... kaevulıl 
maktadır . Sollum cepheamde mü laMb 
dafilerimiz dü,mantn yen; hücum Roma. 2 ( A.A.) _ Stefanl 
lal'IMI anudaJM mukavemet et· . ha -·L-b' 1 · d 
mi91erdir a1amnı1n rp m- u: eruı en 

Si
. d "-Öm. d biri bildiriyor: 

ı er e muharebeler te- 1 1 1 ri. -=.ı-
mevvüçlü bir halde cereyan edj.

1 

b::.!.:-" tfa~~tel L ~·· 
Me k k . . d Si-'' R u 7 - muva • ..,,.e er .. azanmlf" 

yor. r ez eaımın e cu· e- l rch B 1 T bruk 
z.eı çevresinde k•mi çarplfmalar a :.. Ata~ er, 30Ö lak 
olmuttur. Burada sündüz takri- çbı~d.. mora ~•Pi. 6 

.11ton uk 
be ı ıc.oo · al B 

1 
ır Ufl?'an gemısıru torpı eyere 

a J e91r mmı•t~. un ar batmmflardır Knıvuıör lS2 mi-
tne)'llftlnda General Mıla Resa· \imetrelik 6 ve 182 milimetrelik 
na.ld de vardır. .. la .. 7 _,.. ·k ,.. t Tolll ılı • idOI k-.-.!I~ .. top .. 111Ptmetre1 ... top a. 

Lo
- _, 

2 
°' ~ -. .. 8 mitnly&zle. 6 tof1>11 lı:cwanile. 

11<1ra, (A.A.) - Bucünku "--hh "d SU •ati __ .. _ "'0 
v - L, bı:::::- · T-L-_L L .d muuııı ,.z ı ı r --- ::1 
rııı.11111re te UJ5UllR UUTU& aorı o. .1 "di ., ıı..n. •• tteL_ .... nnnm 1nuvakbt k9'bdiii mı ı .,.n1911tvTUn mure 1N1U 

n-. geldiğini e:uradaki .. ~=~ 4SO kMiden mihekkeıp icll 
'etli kaynaklar eö)'femelıctecf?r Bir Avwtraip muhribi tialta 

Harefcltm koridoru tekrar teaia Canberra, 2 (A.A.) - Avuı-
ic;lo devam ettiii tahmin ohmu· tra\yanm Parunatta ımııbribi. tor 
)'or. pillemnit ve bataılfbt. 

ZARAH LEANDER 

KADIN SEViNCE!.. 
~ M•RMftRA'd 'h ı- Gençlik.. -M•; il a : Ba fllml 16rbla- . 

(1 .... "'"'''"• cı.,,. .. , 
~ u G o N - 1ı ...... ı=·:·~ .. r·M-; 

c:a>tsoirlnı aaıraa) 111a1aı "M-~-İll. 11.. •. • f 
tö:renluln bilhaaaa deJ'111 .. .,.. • ı - e 

canlarla s6receklarl yeai t f 

__.lafta .. ~tll'll pütırn 

kur. 
Lulamıyarak •efd 
etmı~tır. Merhum. 
tatıklil H•rblmlo 
l>1r çok llıae9Uer. 
de bulunup bll. 
ııasaa Karutac;, 
Çoba~-.şm• ,.. 
Zeyt. n m u fab. 
rıkala rını basa le 

barallı'*1t alım cephane eri Ana
dohı7a ~rmalda bu) ııll fedaü.r
lıklar etmıftl.r. C-uesı buıia saa• 
ıı baçukta Galatada Arapcamiınd• 
Alacameaclt ao1tatı11daki 21 numa • 
rah banesınden kaldırılarak Ara ca
mıınde nam.ut kılındıktan ao ra 
Karaeaahmetteki aile makberlne def
ned Jecekıır. ll•Tll canı ganı c~mte 
eylealn. 

AH Osman K.llaJa bıraderl Sala 
R.eısle. lstıklll harbl esnuında 
tarıbul c:epbeeıncle 1ıak katen ta 
ha)'1'9t ldıaniıftler ifa ederek il 
mGcadeJemisbl tarihinde çok ~ 
bir mftld lhru eden çok c u , çok 
feci.Ur Ye eok ntanl)ttrver bir va. 
tan eYllch idi. beride lst klil Harbi. 
atn laıaabul eepbesl tarlbl tafailitile 
yuıldıtı nkk Ali Oamaa Klh7a ile 
arkadqlarına Ml1tlk .re.ki ayrıla • 
caktır. Ghll laterdl, k , bu fedaklr 
vatanperver. bugOn ebedi ıstırabat
Pbma tevdi olunurken, tabıatunan 
u&erlne. ınilletin ılikran n faaeaı oı ... 
rak bır lstiklil madalyuı uılauı. 
Çilnkll lstanbolct.. atq ve llneü al
t1ncia fevkallde cüretle bı&met tde
rek Anadolanua aılih ihtıyacını tt
mın etnut dmn ıçınde. lstiklit ,.._ 
dalyuırıa en al)'ade ti11k olanlarda 
blrt de merhum Osman Klh1a idi. 

Japon • Amerikan 
gerginliği ,.....,....,.., .... ..,,.,.., 

ro yapılan hareketler ha~ 
Japonyadan iaahat ietiteceli tip 
lenmektedir. 
Rm-.laponlaadtKtuada..._ 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domey 
ajansının Hllingking" den aldrit bir 
telgrafta, Şarki Mançuko" da Ja
pon garnizon kuvvetlerile Ruslar 
arasında bir çarptftna oldu· v• 
.kı Ru.s aakerinin öldüiıi bildıril· 
mektedir. 

Söylendiğine ~öre, bunlaı. 
Tyngmy'in <tO kilometre cenu
bunda ıeçmiflerdir. G en k a 
üç Rua asken, Ruı toprak 
kaçmlauftar. 

Bu ne zorbalık'? 
(.mrtlldealıi/ ... ......, 

uaatılmaaı iffn Berlinde a.ktedilen 
konferanstan aonra Almanya gozle
rnnımı önünde 1apılan Avnıpa kıta.. 
ıınıa ihyası •• birleım..t itlJMI• 
Franunın l>ir kenarda bıi'aJDlmııa
eatını vaıuletndftil'. 

ı G8rtifmelerlıa -·Berbn, 2 (A.A.) - Ofi : 

bir urika • - - ... __, 

80" N MEY EN Bugün :;::;;1n ~;.;r;! ~::~:_:ude:~rı;: 
D6ilteıı aıl\etlftba re,..: tal'&llUI .. içlade dört tanı tacl'Qtlesia 

ta1fa ile beralMır ac;ılnıııtır. TaJ'fa-

1 g 1 K Z A F ER E 
lar pmlyt bır tarafa ranıııuıaıak 

lleıımt malıflllerden nıiilhem ldr 
'kaynak, Alman ullhl;vettar mahfiL 
lennlıl ~nkG Fraııaıs _ A1maa -6-
rGımeleri hakkında '° mM&leada 
bulunduklanıu tanilı edil!Ol': 

Alman hflk6met merkesi aallhl
yetli mahfilleri, llanıpl P6'aan ile 
Yantal Garlns aruındaki llrif1B• 
hakkında btıo• davraamaktadırıar. 
Şımdiden bir vasiyet almanın heniz 
mneimm olclata t6ylenmektedtr • 

Bdl ecnebi ıuet;elerın taptıkları 
tahminler, nkitlla diye taTaif edib. 
yor. 

Berfüıde Putat.ea ....Slen ~ 1 
167leııdlit gibi. Franu lle Al~•· j 
yayı alakadar eden meselelerin tet. ı 
kik edildltı söY)enmekle iktifa olun
malctadtr. Maamafth, Jine ~inde 
beyan edildijine göre. bu mtllikat, ı 
sıl"f Alman • Fnınınz m8nasebetlerl 
Hplleebtden _.artlleeell' olursa, ehem. 1 

miyetl azımsanmıf olur. Bu temall 
ıtmdf 6c mesele b.rıııında bulunan 
Avrupa eamıaaı e91'\18•eame dahil 
etmek lazımdır. Bu ac tehJıke ·Bol. 
tevik teblık .. ı, ııtinateıı bötln nttl. 
!etlen aJlkadar eden Jn!flll.s ablnkU1 
ve nihayet Bırleeik Amerikanın mü. 
dabale teşebbeslerld1r 

ıçın ook utrapnıtlaraa da muvaf ak 
olama1111tlar ve ağır ag T evveli 
Ahırkapı açıklanna. aonıa da Havır. 

SPENCER TRACY• DOClRU suda latilaınetıae dotru 701 aha+ 
RIT A CONSON !ardır. o sırada oradan gecmtıkıe ~ 

lan Sua. nporu 1elkenlinin teblik• 
AJrncaı DibıJap Wı k&bua oldqıuna ~l'Jlttlt. Jallns l&Jf• an 

7•tımt olan Batta 1ıeta ı.MI kurtarmakla iktifa edel'et, ._,,. 

Keranldc kuyu keneli ıwın. b1rabııft.1Y. 
Mem...n•ert IOBERJ YOUNG fi ~:::"~ !:": 

ROBERT MONTAM!RI. j SPENCfl TIACY meret Gayretelll hifl* bahir ....._ 
KOZALIN ROU~EL ma•ftU'· 

GELECEK HAFTA: iden _,,. s.wa1ena kaJt;, Gemıntıı sahibi .... hcM .,. 
raaanhk ~""ı ...,._ w bir Yalife olaadrtı l..ıdt k_.ine 

Sınesıaa aa.lODllll'W a aa•t .hep .,_ala ~. tı&yle bir pye • rer6 1ri1' ,....... 
bırden bıckm~rl• atlad,ıtı ntn lla1•lıohnuma ıe ... olall y.._. 
GLMEYEN AŞK A,ırıca ı ısmindeki adui balda• tiakiNı ,. 

Bici FDRAI 
pııl-.ı• talep •mit ........ 

DiKKAT: Bu filımn ıeca il Gemınin ya kendiai ...,. aakazma 
ba:f&a lau.nbul aiatmalarmdan bilen veya görenlerin latanbul Limaa 
bırınde bu •BlnııJe ilb edlla Uv.cicl ~ Reiallihıe bıWiraelerinl .. .ı. bclar 
filmle allkaaı -yoktur. J'llMlmis ıardan rlea ttmiftjr. 
Berotıunda (SARAY) sinema. lftlllqtt. TASVlJlt Bi'KAR - llilH8efl 

•ında üç hafta mtlddetl• g6a. l lff BU I y IS k ı b ld k t,.rlhruş olan bakıki tÖLME- 1 ço gar P u u •• Prri ~ l"1 bit adamm bşkaa nm malına u retle 

İl•Y•E•N•A•ŞK•)•f•il•m•ıdi-r.•••lli i•••••••••••ra u.rar lru ettitin1 bir terli auu,.. madik. Bu aorbahk hakktnda. B ill-

........................................................................... ı····· ..... 
:ıo eenedenben, )'ikııek film .er bılhaaaa (Türkceier) Mnb1ll: 

q polisince rapılııll'.kta olan • ~ 
kaun n. \letioe wrecetiai ,.. ..ta. 
bekl1Nor111. 

Fr•ı om iltihekile mGlaim bir ···- lnldretlerinda Jnnlmıtlanhr. 
kunel ............... bit fÜP.. J;i;ik Brttan,. lapei'atorhtta
etmemelidir. Halil Al...-y. ba- ının eon11ft11 1ana 9tJ'a lblr da tela 
....... F......,. ı• iden ,....._ ııorenı.r.ten _...... Bt"°" u1rda 
-. bile ............. AIDumya- rnaratan .., 'blrkat arda )'lkılamn. 
11111 hu IİJ'•f zaferi ite, IMlkf ldr _. olan eer. f llflJt91'911fa b111'1la 
buçuk .... enet, ...,.,.. ha'jl'llt malltbiJtt JOl•da balaHotud111'. 
ler 99 chthteder iPade .......... lqtlla " Amerikan urp endtlı-
olaft askeri _,__._ • ... trlıl htç ,aplıeeta bitin hılilt iti•• 

Balırkly lalkeviıiı kıymetli 
ve ~ayırlı ~ir bizıeti 

itarafında 2 .ı.nemada birden .-osıerilmesı ınuı:.ad oldoj'll baldt i .......................................................................... "·······. 
laJlll nıtlfttrllırtndcm girmekte oldutu hft1rfln artan ratbet v• ta

vecdhe aıukabeleten: 

Buglln ~ etlnalerden itibaren 

Ankara rad:,ıo•unu 
bir erı~a 

Etimesuttaki uzı.:.ı dalp istae. 
yonunda vuk.ua gel n bir aıııa 
yüzüden Ankara ra oaunun net 
ri,yatı dül\ aktam 1 ;>aat 31 daki
ka aekteyi"'uiralllJfbr. Radyo, ..., 
at 22. l S te tekrar faal") ete bq. 

p ehemllli,.ti h• olaıaJlct'll'. mek&tdir. l'akat tnrll•nd• aıme
Çiinkü Frll!.nta harben ne kadar dilir mi ld Alm&nranın •• Jlltıefılc. 
mağlGp ,!ursa olsun fikren 7imı ıertmlafn Jaarp llldlltrlti il• blzl• 
Dimağla., bir millettTr. Bu ..m.t, hesalmnıu tal•• memltlletlenn 
garp med.U,eti denrlen " mub- harf ....,... ~ kaJlıedt 
telif milli mecleaitetlerden mite. yarlar. 
,elrkil bulUMD camian• ea kuv· Bu ntu._..... ...., Amtıı• 1ı:a1. 
'fttli, hattl &,abtn hir unsuru· lnnacakıa bunu ancak Mih..tn ... 
dur. BaJle hir -=• AJmat11P Jteınde elde edebilecektir. AVl'llpa. 
ile .We ..... A..,.._de ilet- yeni ftlcllnclt, en• anlan palluma 
~ Wr tİyaMIİ takibe bllfla· klranlara alt olacdtır. 
maa, 

0 
ü,uetin diiw millethr Göbbelı ba laarptt dila,. talnldf

lanfmclan ela kabulUncle mln± illi mesuliyetin1 hatırlatmıı ve de-

elblir. ~ dolayıdır, ld -. Mittir ki: 
alnkü M1nfa1 Petaln ft M.,.. Harp aonl'MI itlerinin ea tabU-
tal Gartns intdlbb ..,. me- la" anamda J&badi meeelealniD 
Nkla takita .dDmiye defer. Çla- naili gelir. Avrupa yaşamak mı, yok 
.. Lu mülakatları çıkacak IJllılİDe, g yok olmak mı iıti7orT Buna karar 
.. •ermek 'f'as11etindedir0 Almanya. 
lllfilaan~ :::...•=:: Jtatya ve müttefiklerinin elltM AV:O
........ elac~ Jada 7enl bir nizam kurmak icin 

t.uVIJd IPKAI _ '1rtdr fmlt pemlt iahuuaıoı. 

............. 
Olll 
. ....... 

10,10-ıt Aabl;. 111ııtetıa.aı Dr. 
Baki Trepa. 

14-lt,IO Dt, Dokton Hebmet 
Rıza Karaoaman 

Kalak, Bara, Ptrtenbt 11.10-12.ao Kulak. BU1'11n, Botaı 
Nuı mlt.elıaıa111 Ot. Nejat 

Barlllı 

Xo.lalı:ça. 

14-tl Ranct19 mflte\ıaaııt o. 
peratGr Dr. Adnan Uraa 

•====== Gedllr 
Pata Azak Sineması Telefon 

••••• 
lsta11b•lda ıninluısıran galıııs 1 ainemada 

LALE tımemamıın Marmara F ılm Stidyonnda feYUJ&cle _,.. 
çevırtt.ıcı Amerikanm kabkahal ar kralı meflav liadl ~ ..._ 

JOE MAK BRA WN'lll 

1-HERKOL TORKÇE 
SlzlU 

'Şöhreti dunyanın 4 buuttnı saran aaıu.a. ,.... ................ 
16-18 Dabntye 1Dtitıhasaıaı saçıcı, çıld rtıcı, ne& ve hare ketlt komedtsını c 1aııua le.adi aıne.. 

Dr. Orhan Bırman. nıasındaJ olmak tlzere clstanbuida llk defa olarak> ırae edeeekttr. 
Dahilh 

1 - SaJ111 llallmm1111 11uta1an 7akarıda ,...ıı sh .._ aaılerde lıiH olarak. 111-.h hqın• e-la bir filıa ..... 
param olarak ~ Pollldbııi:bMle • ...,_.. ,.. teda'fi .uı. Bu bafıa &UMER uaenıumda pterümest eona eren 

t - ==l o\anlann neetA1•rl Beledi,.. param Jlpbft.... 2 • M a B ER 1 11 y 11 Lifi~· Hane, 
tır. s.ı.trt•• llclltew • .,.,.,_ WUll Friteh 

" .,/ lalllıligıiibİlı 11tsi!itiıanllblıltılildiıia•eokiiıi•siiev1nellİnlİ2iliıbfliıy6iıiiikİİaİİrıİUiatlniİİi•İIİacmİİlnİİıi·eıu.·lleı:=;fİ 

amıztrr. 
waaıı 

tTtZAR - cBl7Uf J'ır' a Ref9lerL 
nin Hayatı• t9fribam ~ 
çokhıtanclan 1Mllh. torımadılt. g.,. 
rilernnisden ldr dt1erıı. 

ı Vahti At* 
Melek 'SoQŞahit 
fp('k ı Maaur\.a 
Saray ı Viyana A"ldan 
~ : Öfclüftllisreceb!a 

Ölmiyen ~· 
,.-. 1 M e Kl11•k 
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Emniyet ilanları Sandığı 

.Uldürmeyeceksin !! 
Taksitli emlak satışı sekiz ~ -

8
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senede yüzde 5 faizle ödenir 
" 2 inci Alkapon ,, 

Geor~e Raft· Claire Trevar 

Alkuar ıineması bu nana (Öldiir
miıreeekaio) adlı fevk.alide bir film 
ıröal.adyor. JorJ K.rank'ın bu 9abe
.ııı (Bir numaralı halk düşmanı) 
adh •erini cölgcde bırakacak dere-

Bir gün J oe bütün parasile kumar 
oynar ve neticede 800 dolar kazanır. 
Bu para ile Amesvlll'de blr garaj 
satın alır ve Laura'ya izdivaç teklif 
eder. Laura kabul eder ve evlenirler. 

ce4e lıeyecanlı ve meraklıdır. Bir sene AmesvJlla'de gayet mesut 
J .. Lourik kendi fikrini güden yaşarlar, fakat ondan sonra polis 

•o..-1 bır insandı. Fakat talihl onu izlerini bulur ve onu yakalamak için 
keatU parasını çalmıya mecbur e~i- çalışırlar. Joe, bunu işitir işitmez 

~or. Tevlcıf edilir, fakat kaçar. Ka- kaçmıya hazırlanır ve garajını sa
~aı1ce1& de bir bileğinde kelel>çe ka- tacağını karısına bahane eder. Para 
lır. Bu kelepçeden kurtulabilmek için bulabilmek için bir postahaneyi so
bir eeteye to!örlük etmeğe mecbur yar. Tabii ki bu iş üzerine büciin 
.ım-. Çete bankayı soyarken yakala_ polisler onun peşine dilşerler. Birçok 
amca 1oe'yi çete adamları bir eve vakalardan sonra Laura ona en doğ
cot.ürtlr ve saklarlar. Joe orada bir 1 ro hareketin kendi kendini teslim 
ciçekç1 clükkinındı çalışan Lauraile etmek olduğuna inandırır. O da en 
bıaı.pr. Joe kıza iş:k olunca bir ~ yakın biı polis merkezine gider ve 
bularak namuslu yaşamıya karar j yakalıyacakları zaman onu wnnağa 
Terir. Laura da Joe için gayet iyi mecbur olsunlar diye mahsustan ka_ 
laiaJer beslemektedir. Billün bunlara çar. 
Laura'yı çok seven Mick itiraz eder- Neticeyi sinemayı seyredenlerin 
• ie Laura biç aldırmaz. göreceğini bildirir ve tavsiye ederiz. 

[·;fS"'p"'O""Rfti"'I 
t.tt .... •HIUlll&IUttNUUUMHUUUUHllHtUttHONtMflH; 

Galatasaray ve 
Fenerbahçe 
takımları --

Hayvanlara 
verilecek kepek 

-r ,._..,. ...... ~,.,...,.. 
.. ,ıerlnill ~ 

(Fethiye Okutma Cemiyeti 
Esas Nizamnamesi) · 

1 - Fetlıiyede cFethiye Okutma Cemiyeti> adında bir cemıyet teşkil 
edilmiştir. Cemiyetin rneı-kezi Fcthiyedir. Şubeleri yoktur. 

2 - Cemiyetin maksadı ve gayeleri şunlardır: 
A - İlk olarak FeUııye kasabasıııua mahalli ihtiyaca göre ve rtfa

arif Vekaletinin plan larına uygun yeni bir orta okul binası vücuda ge
tirmek ve işbu binada tedrisat yaptırmak ve bilahare kaza dahilinde 
cerekli olan yerlerde mektep yaptırmağa delalet ve imkan dairesinde 
7ardım etmek, 

B - Lüzum hasıl olursa ALTfOK ORTA OKULUNA yardımda 
bulunmak, 

C - Köylerden gelecek talelıeye pansiyon tedarik etmek, 
D - Muhtaç talebeyi yedirmek, giydirmek ve ders levaıımmı temin 

eylemek, 
E - Muhtelif yardımlarla Türkiye dahil ve haricinde talebe okut

mak. 
ı - Hepsi Türkiye Ciimhuriyeti tebaasından ve Fethiyede mukirıı 

bulunan müesııisler şunlardır: 
1 - Tüccardan Salih 7.ekl Pekin, 2 - Tüccardan Hilmi Diiğerli, 

3 - Tficcardan İhsan F'aralyah, 4 - Belediye Reisi Baha Şıkman. 
6- Halkevi Reisi Nevzat Ycrguz, 6- Kaca C. H. P. katibi Arif Aydın. 

4 - Türkiye Cünıhuriyetinin kanun ve nizamlarının müsaadeleri ve 
nizamnamenin hükümleri dairesinde kadın, erkek herkes senevi en aı; bir 
lira vermek şaı1:ile aza olabillr. 

5 - Azalığa tdare Meclisinin kararile kabul olunur. Kabul edilme. 
yenler Umumi Heyete itiraz edebilirler. 

6 - İdare Heyeti. Umumi ru yet tarafından aralarından aeçilecck 
altı kişiden mürekkeptir. 1942 senesi Mayıs sonuna kadar İdare Heyeti 
şu zatlardan müteşekkildir: 

Reis: Tüccardıın Salih Zeki Pekin, Reis veklli: Tüccardan Hilmi 
Döğerli, Muhasip: Belediye Reisi Baha Şıkman, Umumi kitlp: Arif 
Aydın, Veznedar: Nevzat Yerguz, Aza: İhsan Faralyalı. 

7 - İdare He>•eti, icabı hale ıröre fahri reislik ve i.zalık ihdaa ede
bilir ve 1'irmumi Heyetin tasvibine arzeder. 

8 -İdare Heyeti hiçbir nam ile ücret nsaire alamazlar, lüzum gö_ 
rüldüğü takdirde ücretli, ücretsiz muvazzaf memur, odacı, tahsildar 
vesaire istihdam edebilirler. 

9 - İdare Heyeti haftada bir defa toplanır. Lüzumu halinde reisin 
daveti ile her zaman toplanabilir. 

10 - İdare Heyeti kararlarını mevcudun ekseriyeti ile ittihaz eder. 
Reyler müsavi olduğu takdirde reisin bulunduğu taraf ekseriyet teşkil 

eder . 
11 - Mazeretsiz biribirl arkası üç içtimaa gelmeyen aza istifa et

miş sayılır. 
12 - İdare Heyetinde münhal vukubulursa yede. lzalardan sıra ile 

a1ınır. 
13 - Reis. resmi makamat nezdinde ve harice karşı cemiyetin mü-

messilldir. Cemiyeti taahhüt altına koyan evrakı Umumi Katip ile müe
tereken imza eder. Reis vekili, Reisin Fethiyede bulunmadığı zamanlar. 
da veya istifası halinde Reis intihabına kadar ayni salahiyetleri haiz 
vekildir. Katip, İdare Heyeti zabıtlarını, ıı.za kayt ve sicil defterlerini 
tatar ve yaz.1 işlerini idare eder. Muhaberat1 ve hangi bir taahhüdü ta
zammün eden evrakı Reisle müştereken imza ederler. Gaybubetinde 
İdare Heyeti azasından biri İdare Heyetl kararile kendisine vekalet eder. 
Muhasip, cemiyetin hesaplarını tutar. İdare Heyeti kararına ve Reisin 
ita emrine tevfikan masraf evrakını vize, varidat evrakını Reisle birliktQ 
imza eder. 

Veznedar, varld:tı takip ve tahsil ve cemiyete ait para Te diğer 
kıymetleri muhafaza eder ve iti emrine bağlanan masrafları öder ve 
tahsildarın lıc~aplarını mürnkabe eder. 

SEMTİ 

tlsküdarda Selimiye mahallesinde 
Dayalıatun sokağında eski 1 Mü. 
yenı 32 No. h 
Fatihte eski Aydınkethfıd.a yeni İb
rahimçavuş mahallesinde Mevlevı

hanekı.ıpı cadde~inde en e~kı 80.80 
Mü. eski 80, 84, 86, 86/ 5, Sil/ *>, 
86/7 yeni 82, 84, 86, 86/5, 8'i / 6, 
8617 en yeni 69 No. lı 

CINSJ 

Ev 

Maabahçe kulübe ve ev ve 
ikı ıınaliı.tharı~ binası 

( mf!vcut ıki tapu senedi 
mucibınce mesaha! sat
hiyesı ( 1789,13> metre 
murabbaı). 

1000 

7900 

1 - Arttırma 12112/941 tarihı ne diışen cunıa günü yapılacak ve 
14 den 16 y a k:ıdar devam e<lccektiı·. 

İhale arttırma sonunda en yük ~ek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek ıçııı m ufıammen kıymetın % 15 şt nisbetin

de pey akçesi yatırmak 15.zınıdıı . 

:! - Artıırma pcdc,linin düı ttl' bırı peşin ~eri kalanı sekız senede 
sekiz müsavi tak'!itte öden ı r. Tuk~tı leı · % 5 falııe tabı dlr . 

4 - Taksitle r ö<leııınceye kwla r gayrımeııkul Sandığa birinci de
recede ipot clçlj kalır. 

5 - Binaların fotoğrafları Sand ık dahılındeki satı ş salonunda ıe,. 
bir olunmakt;adır. Fazla tafsilat almak ıçin saJonl\ müra~aat edilir. 

EMLAK ALMAK VE SATMAK İSTİYENC,ERT!J: 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için en 

kısa yol, satış salonumuzu ziyare ttir. 

İstenild iği takdirde sa tılığa kon nn emlak mukabilinde ne miktar 
borç verileceği tayin edilerek alaka darlara bildirilir. Bunun için ıkı Ura 
iicret alımr. • 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay için bin lirada 
on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alın. 
maz. (10193) 

SAAT.Lİ .MAARİF 
Takvimleri çıktı 

Alaturka, alafranga aaatJC'fi, fırtınalan ve bavalan, tarihleri, 

darbı meselleri, hikaye Ve mani)eri ve takvime dair her türlü 

malumatı doğru olarak gösteren Saatli Maarif Takvimleri çıktı 
Bu epiz ve emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldanmamak 

için gerek kartonlarda ve gerek takvim toplannın üstünde 

( SAA TLi MAARİF T AKViMi ) adına dikkit buyurulmuı. 

Merkezi: la.tanbul MAARİF Kitaphanesidir. 

•••••••••••••••••••••••• 
~ Sandık ~maliyesi Eksiltmesi ~ 

Türkiye Kızılay Cemiyeti ~ 
Umumi Merkezinden : t 

1 - En az 2500 ve en çok 7500 adet olmak üzere .Madensuyu 
uişelerine mahsus yaptırılacak sandıkların yalnız imiillyesl 8/ 12/ 
1941 paz.artesı günü saat on do rtte açık eksiltme ile ihale oluna. 
caktır. 

2 - Eksıltmeye ıştirak lçin (300) lira teminat mektubu veri
lecektir. 

3 - İsteklılerin ıartname için Yeni Postahane karşısında ML 
mar Vedat caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay Deposu Dırektör
lilğiine müracaatleri tlan olunur. 

•••••••••••••••••••••••• 
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Soldan s<ı{jrr: 
1. Düzgiin değil. 2. Pı>k iyi, Fut

bol kalcslnı beklıyen. 3. La!, Asker. 
4. i\l uıaı i edatı, Bir kadın ismi. 5. 
Şafak. 6. Aydınlık. Horoı.un hanımı. 

7 Hal ednLı , Edat, Zaman. 8.Tulum
balı su kamyonu. 9. Sudan çıkmış, 

tşaret nidası. 10. BRğırırken merke
bın çık:Hdığı ses, Sıılkımdaki taneler. 
Yukarıdan aqağıyı:ı: 

1.Çiırç<ip. 2.Elemll'r, Spor nidaııı. 

Tersi birinddir. 3. Temiz, Tıkanmış. 

5 
1---1-:-.:-1 

halledilmtı 
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BUGONKO PROGRAM 
7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.lli Evin saati 
8.30 Müzık. 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
t3.3Q Müzik. 

* 
18.00 Proın·am 

IH!.O;j Orke~tra 
18.25 Konuşma 

18.45 Çocuk klübü 
19.30 Haberler 
l!).4j Serbest saat 
19.55 Türküler 
20.15 R. gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 Ziraat T. 
21.10 Ttirküler 
21.30 Konuşma 
21.45 Bando 
22 •1 0 Habf"rier 
22.45 Müzik 
,22 .r. :ı Kapnnış. Bugün Ankaraya 

hareket ediyorlar 
Ankara da bulunan 1 ngiliz ta

ltnnile karşılaşmak üzere Galata
aaray ve Fenerboıhçe takımları bu 
gün Ankaraya hareket cdecck

terdir. 

Şehirdeki araba atlan ve di
ğer büyük ve küçük baş hayvan
la-rı için kepek verilmesi etrafında 
dün yapılan bir toplantıda, tev
ziatı kolaylaştırmak için araba is
kelelerinde birer kepek satııı su
besi açılması kararlaştınl~ştır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi ta·rafın
dan şehre günde 20 ton kepek 
verilmektedir. 

DUn mahkOm olan 
muhtekirler 

14 - Umumi Heyet, cemiyetin bütün izalarınm toplantısıdır. Her 
sene Mayısın son haftasında İdare Heyetinin tayin edeceği bir günde 
adiyen ve İdare Heyetinin nya mürakıplann göstereceği lüzum üzerine 
veya cemiyet azasının en az yirmide birinin talebile fevkalade olarak 
her zaman toplıınabilir. Adi ve fevkalade içtimaların günfi ve ruznamesi 
en az on gün evvel azanın kazadaki ikametgahlarına tahriren bildirile
ceği gibi Beledıye VRsıtasile ele llan edilir ve hükumete de haber verllk 
Adi toplantılarda Umumi Heyet eski İdare Heyeti ile mürakıpların ra
porlarını tetkik ve tasdik ve bu heye Lleri ibra ettikten sonra yenl "tdare 
Heyeti lle mürakıpları ve bil· mi"li yedeğini intihap eder. Fevkalade 
içtimalarda ise daveti mucip meseleyi müzakere ve karara rapteder. 

15 - Umumi H eyet, müzakereye başlayabilmesi için mukayyel 
azanın yarısından bir fazlasının vücudu şarttır. Bu adet ilk içtimada 
temin edilmezse içtima üç gün sonraya talik olunur. Bu içtimada iıza 
adedine bakılmaksızın mevcut ile ik tifa olunur ve müzakereye başlana
rak karar verilir. 

Ziraat İşlet.'.:eıe.1'1 r B O R SA 
K ., t b 1 B .. !/1/1941 MUAı'v!ELESl 

'ôevlet 
Manifatura üzerinde ihtikar ya 

parken yakalanan Çakmakçılar
da manifatura taciri Vahram Ber 
beryan dün Adliyeye sevkedile
rek İkinci Asliye Ceza Mahke· 
mesinde sorguya çekilmi,, ve tev. 
kif olunmuştur. 

urumu 5 an U urosu Londra 1 Stcılın 5.22 

Gııla-tasaray bu seyahate şu 
kadro ile çıkmaktadır : Osman. 
Saim. Faruk. Salim, Musa, En
ver, Eşfak . Halil. Hikmet. Sala
t.addin, Gündüz. Cemil, Musta
fa; Arif ve Gazanfer. 

Fencrbahçe ise aşağıdaki kad
ro ile gitmekt,.dir: 

Gihaıc, Nuri. Muammer, Mu.
.-at. Aydın. Zeynrl. Ömer, F~at; 
Küçük Fikret, Melih. lbrahim. 
Naci; Ali Rıza: Enis. 

Ankara tıoks takımı 
geliyor 

Bu ayın yedisinde, Ankara 
Loks muhtelitı ııf"hrimizc gelerek 
lstanbul btıks t~kımile bir karşı
laşma yapacaktır. 

Ank:ualı boksörlerin ekeeriyeti 
rıi Harp Okulu t,.şkil etmektedir. 
Bu müsabakalar Beyoğlu Halkevi 
salonunda yapılacaktır. 

Konferanı ve ko ~ aer program• 

E~nii Halkevfndıın: 

Evimizin bu hafta vereceği konser, 
tıeınsil Ye konferanslara ait prog ram 
aşağıya çıkarılmıştır. Gil'İı, kartları-

11.ın Büromuzdan alınması rica olu-

Ayni mahkeme, bundan bas
ka beyaz peynir üzerinde ihtik~r 
yapan Tarlabasında bakkal Kos
ti'yi, et üzerin.de ihtikar yapan 
Sehitmuhtar caddesinde kasap 
Leonu ve iğne iizerinde i htik~r ya 
pan seyyar satıcı İsmaili 2 5 er 
lira para cezasına çarpmıştır. 

İsmailin dükkanı oldu;;.undan 
kasap ile bakkalın dükkanları bi
rer hafta da kapatılacaktır. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepeba,ı Dram kı.mı: 

Bu gece ıoaat 20,30 da 

MÜTHİŞ AİLE 
••• 

istiklal caddesi Komedi kuımı 
Bugün gtindüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Bu gec<! saat 20.30 da 

SAADET YUVASI 

16 - Bu toplantılarda kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. 
17 - İçtima, İdare Heyeti Reisi tarafından açılır ve içtima niı;ab 

hasıl olup olmadığı anlaşıldıktan sonra bir Umumi Heyet Reisi ve Re.ı. 
Vekili ve iki kiıtlp seçilir. • 

18 - Umumi Heyet, yalnız ruznamedeki maddeleri müzakere eder. 
Ancıık mevcut i'ızanın en az yirmide biri tarafından müzakeresi istenen 
maddeler ruznameye konur. Her fır.anın yalnız bir reyi vardır. 

19 - Cemiyet varidatları şuıılardn·: 
A - Azalardan alınacak senelik aidat. 
B - Müsamere, konferans, temsil, neşriyat ve emsali işler hasılatı, 
C - Hükumet ve resmi müessesat ve Belediyeler tarafından yapı

lacak yardımlar, 
D - Her nevi teberrular. 
E - Cemiyetin mevcut parasının faizleri ve maUk olabllecefi em

lakin gelirlerı. 

20 - Veznedar veya mezuniyetname ile salihiyettar bulunan tahsil. 
dardan başka hiç kimse her ne namla olursa olsun izadan ve hariçten 
para tahsiline mezun değlldlr. 

21 - İdare Heyeti kararından geçmeden ve bu karara tevfikan 
Reıs tarafından itil emri verilmeden hiç bir tediyat yapılamaz. Müstacel 
mesailde bilahare İda re Heyeti kararı~ı istihsal etmek üzere Reis mesu
lıyetı şahsına ait olmak üzere (ELLI) lira kadar sarfiyat yapmağa 
mezundur. Veznedar (YÜZ) liradan fazla parayı üzerinde tutamaz. Üst 
tarafını bankaya yatırmakla mükelleftir. Para bankadan reJa ve vezne. 
dann müşterek imzasile alınır. 

22 - Cemiyetin bütçesi varidatile mütenasip olarak her ıene İdare 
Heyetince tesbit ve Umumi Heyet tarafından tasdik olunur. 

23 - Cemiyetin gayelerı dahilinde olmak ~artile ivez mukabili te
berruatı İdare Heyeti kabul ve bütçe haricı olarak sarfedebilir. 

24 - Cemiyete Umumi Heyeti tarafından her sene ikl milrakip 
intihap olunur. Hl42 senesı mayıs gayesine kadar mürakıplar Ziraat 
Bankası Müdürü Şükrü Dıncer ve Maliye veznedarı Hayri Eskicldir. 
Mür~kıplar Cemiyetler Kanununun maddelerme gôre vaızfe görürler. 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin- 25 - Cemiyetin maksad ve gayelerıne aykm hareket eden veya iki 
nur. den: yıl aidat vermeyen veya Cemiyetler Kanununa mugayir hat"ekette bulu. 

4/12/941 perşembe günü saat (20) tıan azalar İdare Heyeti karnrile cemiyetten cıkarılırlar. istenen aidatı 
de: 1 _ Halkevi postası, 2 _ Kon. Eyüpte Otakçıbaşı mahallesin- vermeyen azalar Umumi ltevet müzakerelerine iş.tirak edemedikleri gibı 
:ferans (Makyavel ve Makyavelcilik) de Cebecibaşı sokağında 29 No. Jdare Heyeti izası dahi seçilemı>ıler. 

il d k . 1341 d • 1 · · ı ·· 26 - Nizamnamenin tadil veya nizamnameye madde ilavesi ve .. a Tarık Zafer Tunaya tarafından , 3- ev e mu ım o gum u o u , 
S b ~ 1 Ah ş ··k ·· ·· cemiyetin feshi ıçin mukayyet azanın en az üçte iklsinın içtimada hıııır 

Temsil (Ceza Kanunu): Evımız tem- a ıt og u met l1 ruye oz a-
F D 1 k 1 olma~a ve lçtlmada hazır bulunan izanın üçte ikisinin reylerinin inzi-

_., şubesı· taı'afındun. nası atma a açınm abi i itiraz . 
au p mamı le kahı ! olabilir. 

6/12/941 cuma günü saat (20)de: ve itizar olmak Üzere vasi tayını- 27 - Hesap senesi her sene bir eyliild1!n başlar. 

Sayın halkımızın ihtıyacını karşılamak üzere Lüleburgaz Türk
geldi çiftliğimizde imal edilen beyaz peyrıirlcrımız satılığa çıkarıl. 
mıştır. Miiesseselere, bakkallara azami üçer teneke, evlere almak 
lstıyen kımselere bırer teneke ı;atılır. 

Fiyatlar Mürakabe Komısyonunun koymuş olduğu nark üzeri
nedir !suınhul, Balıkpazarı, Su n~erı:iler No. 83, 

1 ürkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kwıı1u§ tarihi 1888 - Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajana adedi : 266. 

ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ BANKA MUAMELELERt 

Para bıriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor.u 

Zıraat Banı<anndJ\ kumtıar:ı.ı ve k;.ı11,..ıaı-asız tasarruf hesapla. 
rmda en az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana ıöre ikram1ye daiıtılacaktır : 

1 - Halkevi postası, 2 - Konfe- ne 17I 1 1 / 940 tarihinde karar 28 - Cemlvet menkul ve ı?ayrimenkul mallarını İdare Heyeti ka. 
rana {Milli Birlik): Kars Mebusu j verilmiş olmakla keyfiyet on gÜn rarile ve Umuml R<>vetln tasvibi ile Maarif Vekaletine veya hayır ce- ' adet 1.000 liralık 4,000 lira 
Ethem İzzet Benice tarafından. 3- müddetle ilan olunur. (941 /448- miyetlerine verebilirler. 4 > 600 • > 2,000 > 
Temail (Ceza Kanunu): Evımiz tem- A.Ş.) 29 - Cemiyetin fe'lh1 takrlirinde menkul ve ga:vrlmenkul bileilmle ( > 250 > 1,000 > 
ıll ıubesi tarafından. --------------- emlak ve emvali ve mevcut parMı Cümhuriyet Halk Parfüıine veya Par- 40 > ıoo > 4,000 > 

100 adet 60 liralık 6,000 Ura 
120 > 40 > 4,800 • 
160 > 20 > 8,200 • 

1 1 tinin temıihl 1le her hane:i bir havır mi!,.'lııeseıdne devred_il_ir_. ___ _ 
6/12/941 cumarteıi günü saat 20 DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan 

de: 1 - Halkevi postası, 2-Konfe. Cöz hekimi EyÜp Sulh Hukuk Hakimliğin- bittahkik anlaşılmakla ilanen teb- aşı-1-ı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazlasile verlJe-
rana (Dünya havacılığı karcıaında den: lig at icrasına ve duruşmanın 19 / " D M d R A d cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 EyJiil, 1 Birıncikanun, ı Mart ve 
Tlirk havacılı :ı:.ının kıymeti): Emekli 1 r. ura . y m Kocası Yunus tarafından Ra· 12/941 saat 10.30 za talilcine ka. 5 ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
haYa 1iizbaşısı Arif Abıskal tarafın- mide Yenimahallede 13 numara- rar verilmi~ ·olmakla yevmü mez- 1ıı•m•rmmım••1Em:ı:Eı!!B•••••••••••ı•l!llll••i 
fan. Beyoğlu - Parmaklcapı, 1- lı Dizdar Salih nezdinde karısı kurda mahkemede hazır bulunma '~=~--"'!!"'ii'._W& _____ •_x_""'_t_t_ •w 

7/1!/941 pazar günü saat (15) 

1 
marn S. 2. Her öğleden ıon· Şemsi aleyhine açılan sulh teşeb- dığı -takdirde karar verileceği teb 

de: Evimizin aylık konseri: Şef Ce- ra 2-6 büsü davasının duruşmasında ligat makamına kaüm olmak üze-
mil Türkarnıan tarafından idare . müddeialeyh Şemsinin aynı ad- re ilane~ teblii oluııur. 9• 1-9 3 7-
eclilecek!.ir. re.; terk ile eemti meçhul~ gittiği A.Ş. 

Sahibi : Z. T. EflÜZZİYA 

Neşriyat Müdür\l: C. BABAN. Basıld;ğı yer: Mııtb"'" EBÜZZ1YA 

Nevyork 100 llolar 132.20 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokho. 100 isv.Kr. :10.75 

ESHAM VE TAHViLAT 
MUAıUELE 

Difo Bugina. 

İkramiyeli 'fo 5, 938 
ikramiyeli % 6, 933 

-.--.-

Ergani -.- 21.55 
Sivas _ Eı-.:urum 1 -.- -.-

> 1 • 2 na 7 -.- -.-
%7, 1941 Demiryolu -.- -.

o/o 2, 1932 
Anadolu Demiryolu 

-.--.-
1 ve 2 -.- 49.25 

Türk Borcu Tranş 2 -.- -.-
İş Bankası nama -.- -.-

Merke--.ı; Bankası 133 .. 76 =·.= ı 
Şark değirmenleri 

ll!Jorsa harici altm fiyatTIJ 
Reşadiye 

Kalın Beşibirlik 

Külçe altın gramı 

26 Lira 70 Kt-
126 > 00 > 

3 ,. 75 ,. ................................................. 
Tasviri Ef:d\r 

Nüahım (5) Kuruşt .r 

1 
. ı Türki11• Harlf 

to bone Ş!raıH '9in içt11 

Senelik ...•.....••• 1400 Kr. 2700 K•• 
Altı aylık .....••.... 750 > 14!il) > 
Üç aylık ............ 400 > 8ıı0 > 
Bir avlık ............ 150 > yo1'tur. 
- DİKKAT: 
Dercolunmıvan evrak iade olunmaa. 

Birincikanun: Çarşamba 

13fr) H. 
Zilkade 

14 

Gün: lH 

Vakitler 

3 
GUneı ~Yarın~!) 

Öğı .. 
lkl.adl 
Akp~ 

Yauı 

lmııa" ~Yan~·~ıı 

H5/ 
Rurnt 

2 ci teşrin 
20 

KaıJ ın26 

Ezanl Vuatl 
S D S. D 

U2 1.7 ,7 Oi 
J7 23 12 04 
J9 46 ı• 26 
ı:l o .s 41 
J! 3S 1S 19 
12 42 5 2::\ 


