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l Heyecanlı 1 

haberler 
Ma8rif Vekilinin mektubu 

E(GOBİ 

Japonların cenup 
istikametinde 
geniı mikyasta 
harekete geçtikleri 

bildiriliyor 
-----

Avustralya 
harp kabinesi 

Milli Sel, Univer.site Talebe 
Birliğini yüksek himayeleri ile 

şereflendiriyorlar 
Birlik dün Rektör Cemil Bilse/in 

resmen tesis edildi Donanma •• htıfltı 1 
lcavvetlerine I ü ı u m l u ~ 

bir nutkile 
• 

LiB YA •mirlerı" d" A merikan• Ünıversite Tıı.lebe Bırlıği ve Fa.. 
v er ı. ' l1c··ı ı k ı .. . • u te cemıyet erının uru uşu muna.. 

Japon münasebetlerı 1 ~ebelıle, du1t saat 12 de tJnıverslte.. 
kesilmek üzere ~.e bır umumi top lantı yapılmıetır. 

_ Unıversite holünde 7apılan toµlaD-
K elbo C . t · tıda bütua profesör. doçent Ye ta-

L b d k • la h kdt «.. te ·r ar ita an ı, n Tersı e oru emı ı • i ga a 1 arp are ını 6 os , ı -.11tTaııta harekete gcçtlkll•r•ııe dair ı· .. 1 ·ı ı1 t h ,,.~'neUDde J apon kıt'aluının gcnıı 1 1 t u" i 'te R kt'" .. c · ı B'l 
ar:ne. ö (A.A.l- enup ıs 1

- ı I' leb<:Ier hazır bulunmuşlıı.rdır. Top-

• __ mll!_....;::::::::::.---~----.._. ae ın şu soz erı e aç nıış ır : 

Gi:niFn yazısı ················· ...... . 
Dava Fransıı 

donanmasının 

tesliminden 
ibaret m f dlr? 

(-

- ) alınan bir haber üzeı·ın-ı A vustrulya 

A k V 
• 1 har p ubinesının deııız ve hava kuv- c- Deı::-erli hoca nrmız, i:enç ar-

S e r i a. z l y e t vetlel'ıne mühim emirler verdıği O~- ka~.&flaı,m ! 
- ~ il t Univeı si~ Talebe Birliği Ye Fa-

·------=========----------r ren mış ır. . külte Talebe Cemı7etleı·ınln kurulu-

L •ı b ya m u h a r e b e 1 e r •ı v e AVUS~~~!~,~~:l.VESI ~i':n~d~nnas;~~:~e ::~~u:!aa~:u::~ 
ya M;!~~~~~· ~- <t~~·i~.~.~vb:::.:'; 1 iı~;ktör, mektubu okumadan e'Y",el, 

b 1 f h yapacaı, seyıı.hati tehır ve harp ka. finh·ersite Talebe Bırll~ ve 'J'.ı.Iebe 

U n a r 1 n S O n S a a S 1 bınesi nuırlıı.rını içtımaı davet e t;. Cemiyetlerinin ne meınlekeun.ızde ne 
~ ngilizler, Mareş~ Pe~in ile miştır. de diğer memleketlerde yenı lıir şey 
1 MareıaJ Göring'ın muzake- INGJLIZ TRBAASI TAYLANDI olmadığını. fakat Maarif Vekilınin 

relerinden maksadın, fr~s~ yazan : General Ali Ihsan Sabia TERK EDiYOR de mektup ıı:öndermesinın yeni bir 
donanmasının A lmanlara tealu:n' 1 ftıng-Kok, 6 (A.A.) _ Domei a.. / şey olmadığını söylemıştır. 
olduiunu iddia e ıyor ar. - janınnın haber verdiğine göre, Bü- (Deva"'" •u.hi.ftJ ı. rütu11 1 d tJ ) un u merıuımae11 f' ın l a d. l lngı BSKl ORDU KUMANDANLA.lllNDAN n- /c~ • ,1 bi • t b 1 
lizierin bu zanna d~m-:kte . bak· < Ya:ı111 3 Del .ablfeıaizdedir) Wt.1M•H Miti!• ı, w tuft ı ü) ...,, ________________________________________ ~ 

~B.:.~:~~!?.:~?.:: .. : ! -········-ş·····~h·i;·;-ş .. -,.~··;·;······;·ç·· .. ; ; ................ :;;-;:. . .. ............ . 
d eniz hakimiyet ine m edyun ol~ J r 
İngiliz.. 0 hakimiyetin aekteye ~-
ramak ihtimali karıısında l:-~ıa • ) _! _....:.. e 
tile irkilir. ıilpbelenir ve smtrle- a nnı n__..._,....,,..,~1;oa1~-.~~r11~~~·~ ...... -+--..:.: 
nir. l c - • 

temaslar 
Hatta böyle tüpbe er . .u;erın~ 

İngiliz donanmasının bıç vaki t '°' 
kaybetmeksizin harekete geçm~ • yap ı g 1 
. d ~ d t an'anevi bir adettır. 

ıı e a e a h 
Mesela fransanın geçen sene e- - --------
zimetindcn ıonra, Almanlarla ak- Mıntake la•e MUdUrlUğUnUn kurulması -
teJilen mütarekenamede Frans1:2 Elektrik ve tramvay malzemeel -
donanmasının A lmanlar a ~ah· 
yen teılim olunmıyacağl tasrıh e- e e 1 e d 1 J e E v k a f 1 h t 1 1 a f ı 
dilmiıken, İngilizler ber ibtim~e 
kup tedbirli bulunmak ?'~inadı. 
le, ( Menelkebir ) de ıstırahate 
çekilm~ bulunan Fr~s~ ~onan
masının b ir kısmına anı bır bas· 
kın yapmı,lar ve o donanmanın 
Üç dört parça ıemisini ya batır· 
mıılar v eyahut hasara uğratm~
lard1. Keza bir müddet sonra da 
Afrikadaki Dakar limanına sığın-

Ru11 karıı 
hücumları 
bertaraf edildi 

"lnıt olan ( Richelieu ) zırbhsma 
d a bir f ngi!iıı: filosu hücum ederek 
o -gemiyi de b:r hay!i bırpalam"· 
tı. 

Ankara, 6 (Telefonla l - Birkaç ı • in getirileceti kenüz be\U delildir. 
gundenberı şehrımı:ıdc bulunau lı;.. Müdü: tayin edılır edilmez, y~ni 
t.anbul Valııı ve Belcdıye Rcısı Dr t.cşkılat derhal faaliyete ~eçecektır. Ankarada şehir işlerini 
Lutfı Kırdar devlet. dt.irelerıl• te- Dliu taraftan B. Lütfı Kırdar, k . d iT 1. 

1 na devam etınektedır. B. Lut gı..n ... ı. ıııunıın tJJr ıhtıyaç mevzuu 0 • ta ıp • en Va 1 

~a~:;~ann lstanbulun he.: tudu ı.an lstanbulun Elektrik ve Tramvay Lütfi Kırdar 
l rina aıt bu temasl arı arı- Idaresıne ıı.it malzemenin alınıp ~e- ----- Berlin ' 5 (A.A.) - Alman 

ihtıyaç a A • k 5 d 1 • k • h b Sinda bilh.assa Umum Mudurlük S i - tıri.Jerek tıamvayların seyruseferını m er 1 a Ol u arı umumı a rarga ının le -

ı ı haız bır Mınuıka la~e muntazam bır hale solcmak ıçın ali- lığinde ezci.ımle şöyle denılmek· 
lahıyet erın J J k b• d' .. 1 • kurulması meselesi var- kadar makamlarda t.emaslarda bu. mi yon u ır te ır; 
Müdur ugu lunmuştur. • Cenup kesimınde Sovyet kuv. 

dı~: . . T• ret VP. B. Lutfl Kırdır, ayrıca Evkaf u · ı f A k vetlerinin yaptı2ı • yenı karşılık 
O , •nrt(g•n\ ~c {! ~I C . se erı uvvet 1 k 1 • g.rr 1ı bütün ıktısıdi teııek- mum Müdırıle de goruşerek Evkd- taarruz.ar ırı mıştır. 

kaletıne. bağ "u'· ın·e raptedilecck. la Beledıye arasında aenelerdenberl Lenıngradda bır mühimmllt de 
küller. bu mu ur<l.~, .. -unü kadro ıhtllif mevzuu ayılacak butun me- haz 1r11 yor posu tahrıp edilmıştır. 

Y faşe Mu ıır Uf\' n - .. · H .. · hl" · d 
tır. enı alnız Mudinyete lcı- selelerı kokunden halletmıye u~rıı;.. angonun ta ıyesı sırasın a 
su çıkmıitır. Y maktadır. Bu arada vık tile Evk.ata Bu kuJJJJei /er 7 943 lıir çok Sovyet gemileri mayin 

baklı Sular varıdatı, Beledıyeye rlev_ barajlarına çarpmışlardır. 

Şu dakikada 
/ngiltere ile 

Rum 1 n ya, Finlandiya 
ve Macar is tın bilfiil 
harp halinde sayılabilir 

Üç t1~ol11tt11 /11giliz 

noia•ını retl ettiler -

redildiğı zaman. devtr muame!eai t e m m D Z U n d a Staline Rus nakliye gemısı, 
yapılmamış olan vakıf varıdıtmın Mi h vere kar f: ı dün de bildirildiğı gibı, Almanlar 
Evkafla Vilayet araııınıla daımi bır l" tarafından zaptedilmiştir. İki 
i htılif teşkil ettii'ı Közönunde tut.. çıkarılacakmış Sovyet gemisile ikı Rus hücum -

(De1ııılftt ır.lt. fftJ ı, .Wtu• z tl.ıJ (Y..:uı 8 üncıı .ahıftn'l&ll:fi.ı) botu batırılmıştır. 
. ..................... . ................. ............ .. . .... ... .. ... .................... ......... Alman hava kuvvetleri. Mos-

------B akı~lar ------

Plansız ve teşkilatsız olmaz 1 

1 
kova bolgesinde düşman hatları· 
na kutle teşkilleri halinde taarruz 

( Dıvtınn ıaJti/e 1, .ı'ıtun 3 dıJ 

fngiliz tarihini fı.rsat buldukça 
tetkikten hill kalmadığımız ve ~u 
barptclu İngiliz siyasetini de ister 
istemez çok yakından takip mec
buriyetinde bulunduğumuz için, 
( Peta in - Göring) mülakatı üze
rine İngiliz lı:aynaklanndan orta
ya ahlan Fransız donanmasının 
tealimi 4ayialannı pek tabii bul. 
makta idik. Yalnız ba,kalannın 
da bu noktai nazara ~ti..ak ettik
te.; ıörülmektedir. Halbuki biz, 
üç saat süren bu m ülakabn yalnız 
bir donanma meseleıine inhisar 
etmit olacağına biç te ihtimal ver
ıniyonu. Bir kerre bugün Fransa· 
nın elinde kalan donanmanın, 
Akdenizdeki lngiliz hf\kimiyeti 
için büyijk b ir tehlike l-.şkil ede
ceğine inanmak gÜçtür. Çünkü 
bu donanmanın ba,lıca büyük 
... fıharp gemileri hep hasara uğ-
- F 1 b Buda-ıte, 6 (A.A.) - cMacar ramı~hr. Sonra ransız ann u r 

H ~et daha sıkı bir ikti. 
sat siııtemi takip etmek is

tiyor; M eclise verdiği m illi 
koruma kanununun tadil li.yi
hasına göre istihlak ve istihsal 
itleri üstüne d aha ırenit sala
hiyetle elkoyacak. 

birinci ,artı plandır. İktisadi 
bayatı plansız devletlettirmelı: 
onu, hürriyet İçinde gecikerek 
bulabileceği İyi kötü bir ıuuva. 
zenellen ne mahrum bırakarak 
uçuruma sürüklem ek olur. 

Afrikada 
harekat 
yeniden 
başladı 

gemileri İngilizlere karşı k~llanıl
mak üzere Almanlara teslim et
meleri ihtimali de pek azdır. 
Fransızlar, bugünkü ço~ muztar 

. 1 • • ·ı belki A1man-vazıyet ermın :ıon e 
larla bir uyuşma yapacaklardır, 
fakat herhalde b u anlaşmayı, me
sela Alm anya hesabına İııgiliz)er. 
le harbe girişmeyi göze aldıracak 
d ereceye vardıracaklarına kolay 
kolay inanılamaz. F ilhakika Fran 
sız donanmasının Almanyaya tes. 
Jimi, İngiltereye fiilen harp ilanı
na müsavidir. Fransanın ise bu 
kad ar yanıp yıkıldıktan sonra 
timdi bir de İngiliz d~manh"ı.na 
maruz kalmaktan her ne pahası
na olursa olsun kaçınmasını bek
letnek dah a makuldür. 

Bizce ( Pet&n • Göring) müli. 
T ASVIRİ EFKAR 

(Deva.mı •ahife 8, rituıı l dl) 

Telgraf ajansı bildırıyor> 

Başvekil Bar<los~y bugün ııaat 17 
den bıraz sonra beyanatta buluna -
rak Amerikanın Hukreş Elı;lsıııın 
bırkaç gün evvel Ingiltcre huküme
tının bır notas.nı tevdı ett.ığını vr: 
bu notada S-Ovyetlere karşı yapılan 
harp hareketler• 6 ilkkanun l!l41 
gece yarısına kadar duı·durulmadı
ğı takdirde Macariııtanla lngıltere 

arasında harp halin in fiili sahaya 
intikal etıniş addedilmesi liıımgeL 
diği kaydedilmekte olduğunu söyle-

miştir. 

FINl, ERIN CEVABI DA AYNI 

Berlın, 0 (A.A.) - Yan reami bir 

kaynaktan bildırillyor: 

Pinhmdlya, Mtlcaristan ~ Ru -

manya, fngilis nota!iına 

vap nrmıtlerdir. 

menfi ~ -

A ylardo.nben bu müdahale. 
nin en harlı taraftarlarından bi· 
r i de b iziz. D üzenli. , uurlu, 
denk!.~mif v e bir uzviyet i ben. 
gine yükselmif iktisadi bünye
lerin, bütün iktisadi faaliyeti• 
ri tek elden çeviren bir me~ 
kezi olmak zaruridir. Bu mer
kez, devlettir. 
Artık A vrupada ıerbest e 

konomiye bailı bir memleketi 
m umla ara.sanız bulamaz.sınııı. 
Yeni iktisat ıözlüğünde serbest 
dem~. seri.tef demektir. Muh· 
tekir denilen haydudun b~er
keıliği ne yam an bir cıretle 
tem~il ettiğini gÖrÜyoruz. 

Fakat U&Vİ bir ekonomİDin 

Pianlı iktisadın yaratıcısı W. 
Zocıbart planda üc şart arar: 
1. Bütünlük, 2. birlik, 3. çeşit
lilik. 

1. Plin bütün olmah, yanı. 
olmamalıdır. Yarım plan (me-. 
sela yalnız encfüstri planı, yal
nız ithalat pliinı, yalnız istihsal 
planı, plansı:&lıktan beter ik
t isadi felçlere sebep olur. 

2. Plan vahdetli olmalı, bii
tün teşkilat tf!k merkeze bağ
lanmalıdır: Ordu gib i. Milli 
birlik, iktisa di birlik dem ektir. 
Milli serveti hususi menfaat 
cruplarırun yağma etmesine bı. 
rakan bqıboı iktisad i rejimli 
bir memlekette m illi birlik o· 
lam az. 

(Dııvantıt •alıifı ı, nitun ı dtJ) 

K"hire, 5 (A.A.) - Orta· 
şarkta İngiliz orduları umumi 
kcra:gahınm teblıği : 
Doğu Sirenailcte harekat yeni

den ~u ratle ınkitafa başlamıştır. 

j Esas bölgede düşman, dün 
T obnığun cenup doğusunda El · 
dudo.ya karşı taarruzlarını tekrar
lamı -:tır. Düşmanın yaptığı iki a-
2ır taıtrruz mihver kuvvetlerine 
ağır zayiat verdirilerek püıkür -
tülmüştür . Üçüncü taarruzda düş 
man bir miktar arazi elde etmi11· 
ııe de bilahare yapılan karşılık 
taarruzla kavbedilen ara7inin bü 
yük kıs'.'l"ll dü~rnana yeniden ağır 
zayiat verdirilerek istirdat edil -
mistir. 

Hind piyadeleri, Bir-el Gobide 
ı Devamı ııaltıf ı ı, .uıun i de) 

edilmemiş 
Amerikan Star 

Alman ihata 
çen beri 
kırıldı 

Matveyev Kurgan 
ıehrini geri 

.. aldık 

gazetesi bu hususu Moskova, 5 (A.A.) - '4 ilk· 
kanun ııecesi bütün cephelerde 

tavzih edig~r çarpışmalar devam etmiıtir. 
T eblii e ek 

Vaşıngton, i (A.A.) - "fa- Moık.ova, 5 (A.A.) _ Sov• 
ş111gton Star gazel.esi, ödlinç ver_ yet öğle tebliii: zeyli: 
me ve kiralama k.anunulaun Tür- d d Cenup cepheıin e üşmanı ta• 

1 
kıye hakkında tatb.k.ına karar ver kip eden Sovyet kuvvetleri A l-
mezuen önce Türk hükümetile ta. manları takriben 90 k:asabasın-
tışare edilm.it oJmadıgıDı bıldlri_ c!an çıkarmıt ve geri sürmüşler• 
yor. 1 dir. General Kha rotonov kuman• 

\.. ___________ ,, (De"m' H.htf• $ , rihcn .ı d• ) 

................................................................................................. 

Tünel seferleri 
bugün başlıyor 

Tünel kayışı gerine konurken 

Şehrimize a elm.it olan yeni tü ııel kayıtı dün aabah a lahdar 
fen memurlarının n ezaretlen al t ında tünele takılmııtır. Dün ge· 
et' ıünel tecrübe mahiyetinde it letilmiıtir. Sefez.lero buaüncien 
itibaren muntazam bir surette bal&DAc:.a.ktar. 

• 
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SIYASl ·.VAZIYET -. -. . ,.... .. [ijN°QN"~4fjl (ff azine avukatlan iki yıl 1 ( Havacılık Bahisleri l 1 
~~------------------------------J Japonya ve harp 

v~ni bir mücadelenin arifesindeyiz 

B ir hafta sonra cTasarnıf ve yerli mallan haftası ba,lıyor "9 

bir hafta sonra. Ulusal Ekonomi ve Artbrma Kurumu, 
bilhassa bu zamanlarda kafa tasunıza snnsıln yapı!maSI lazımge
len yeni ve çok lmuanhı bir mefkiırenin propagandasını yapmak 
iç=n bl\%1rlanıyor. 

Vatandaım alikmmı bir p ye iiz~e toplamak için icad e
dilen haftaların, ikinci ve üçüncü ellerde ve emek sarfederek ye
nilik gödermek kabiHyetmde olmıyanlann idareci a!tmda. nasıl bi
ribirine benziyerek düzl~tiiini, tatsı:ı: tU2soz bir hal aldığını bil
diğim için, karilerin canını sıkacak beylik sfü.lerle bu (hafta) mev 

1 
zulan ü·erinde durmasını pek sevmem; bir istisna ile: (Yerli mal
lar Haftası). 

Zihninizi 1929 yılına d oğTu töyle bir kaydırmız ! O i 
uman Ba,vekili bulunan Milli Şefimizin, cesur, açık ve sarih işa
retile ikbsadi istikW mücadelesine atı!mı!tık.. Ulusal Ekonomi ve 
.Arttırma Kurumun\8'1 tabiatı qya ya uyan telkinleri!e ufalc: kumba
ralardan muu:ıam fabrikalar çıkardık, bugün geniş mana.Ja bir 
(kendi kendine yeterlik) prog-rammm olgun meyvalarını topluyo
ruz. Eğ~ ltocaman, gırtlağına kadar tok bir Avnıpanm açlıktan 
badelı:alanndan dışan fırlamış gözlerin.in gıptasını üzerinizde se
ziyor ve bugün niııbi bir rahat ve huzur içinde yaşıyoraanaz, bun 
da, bu Kurumun hüyijk bissesi '>1duğunu unutmamalısınız! 

Önümüzdeki hafta yine bu Kurumun tertip ettiği telkin va
s1te larile ve yeni bir mücadelenin suurile kendimizi teçhiz edece • 
ğ:z •.. Sulh ekonom=si:nde olduğu gibi harp ekonomisinde de şuuru
muzun varlığını isbat mevkündeyiz! 

CiJad B4BAN 

d~~~ .. ~!.~.~~~~" ... ~~ ,~,ı~~.~~,~~ Japonya harpten 
kathk kanununun beşinci madde.. mer'iyete girmektedir. k e a ? 
ıi mucibince lınme müeseeselerin.. Maliye Vekiletlle diğer devlet ç e l n 1 y o r mu 
de ve devletin murakabesi altında daireleri ve müesseseleri bu macL e 
bulunan dairelerde maaş veya üc.. de hükmü tatbik edildiği takdirde 
ret almak ıuretile avukatJ ık e. müşkülata maruz kalacaklarını 
denler, münhasıran vekili olduk- ileri sürerek hükmün bir müddet 
ları dairelerde avukatlık yapmak daha teptdidini istemişlerdir. 
mecburiyetindedirler. 

Fakat bu kanunun muvakkat Meclise yapılan bir teklife göre 

bir maddesile ilç sene tehir edil.. hilkmiln iki sene daha uzatılması 
nıiş olan bu mecburiyet 1 Unu.. \istenmektedir. (B.B.) 

'---------------------------J Taksim-Eminönü 1 

r c o * ~ 

1 

Bu tereddü-'lün esasında Japonyanın 
bugünkü hava durumunun da amil 

olduğu zikredilebilir '- _
1
• Yazan: Emekli Albag ı, __ _J 

ll ecit SAkMAR 1 
~ a•~ 

otobüsleri _ B irleşik Amerika ile Japonya l'ika ile Buyük Britanyayı Japon-
musamere arasındaki. siyasi durum o ya ile harbe sürükliyeceğini kati-

D arüşşaf aka 
menfaatına 

Türk Okutma Kurumu, ki es- kadar gerilmiştir ki neredeyse bu yelle idc!ia etmek mümkün değil
Çar,anba eUnUnden ki unvanile Cemiycli Tedrisiyei gün veya yarın Pasıfikte harp dir. 

lt
•b 1 Ş C k l IA · d' patlıyacak d!ye bekleniyor. Fa- Bir çok hup alametleri belir-
l aren ça t a a s amıye ır, üç çeyrek asırdan-

b 
· 1 k . k kat harp yerine müzakereler tek- miş olT!1asma rağmen Japonların 

E.mı·no''nu·· _ Taksı'm arasında .e. n, meme etin en ıdemli ök- B - l d D rar ba~lıyor. ir taraftan da dip- harekete geçmekten çekinmeleri-
çalışacak otobüslerin çarşamba 8~.er. fl:lr .u arüs~afakayı bil- lomasi bombardıman devam edi- nin bırçok sebepleri olabilir. Biz 

.. .. d 't'b f r b 1 dıgımız ıntızam ve mükemmeli-gunun en ı ı aren se e e aşa- ı .. d .d d' yor. Japonyanın bugünkü hava duru-
malan muhtemeldi?. yet ıçın e 1 aTe e ıyor. Bir baskınla harbe başlamak munun dahi bu sebepler arasm-

Gu Uk k 
Bu büyük hayır müessesesi 8 Amerikadan beklenemez. Çu··nku" d b 1 d v f k · d · m r anunu ve sonkanun 1941 günü. yani ö~ü- a u un ugu l nn eyız. 

T t Od 
siyasi umdelerine uy~un düşmez. Japonyaya Uzakşarbn Rusya-

, C""re asının müzdeki pazartesi akşamı saat s·· ı ı ak1 b b b h d t ı oy e o m a era er u arpte 91 ve ayni zamanda a ngi teresi-
m Ota le aSI 9 da (21 de) Çemberli taş sine- çok tatbik edilen ve fakat bir 1 dir derler. Bu doğrudur. Japon 

T t ik 
v KANDEMiR Gümrük kanununun tadilleri masında zengin bir müsamere ha- türlü harbe müncer olamıyan ik- ı ordusu yarım asırdanberi Çin ve 

e .. a:t35-28 I azan: . mü b t'le -hr' iz Ticaret zırlamıştır. o gece, Darüşşafaka- tısadi abluka ve Çung-Kina hü- Rus orduları'le yaptıgvı mu"'teaddı't 

1 
.d ..... ğ .............. b ..... t .. U ........... Od:::~n e 

1
mÜtaleas:m istenmiştir. ya fahri bir yardımda bulunmayı kumetine mali ve askeri ıili'h ve İ muharebelerde muzaffer olmuı 

923 Mart aon arına O l"U U n ~-u sebeple dün Tıca.,~t Odas111· kabul eden sanatkar Naşit, en gü- malz~me ?'ardımları :'e Filipın a- ,
1 
tecrübeli v~ kuvvetli bir ordudur. 

anıa,m• Um•ilerl auya dUftU da mütehassıs kimselerin iştiraki.. zel temsillerinden birini verecek, dalarıle Sıngapurdakı harp haztT- Japonya bir ada devleti olmak 
le yapılan toplantı, geç vakte ka Bayan Safiye de yine fahri ola- lıklan a-ibi mukabil tedbirleri al- ve bi.ıvük bir donanmaya malik 

d Ö .. d k' h f rak. en seçme t•rkılarına ıöyliye- kt · 1 k d A İ.n ar siırmüştür. numüz e ı a - ma an ve genış etme ten e - 1· hulunmak buchilc ıı:iltereye 
En arada Hemrah Kul Be1 ile A,.. 

ctı Beyin 7anında buJıman 'kardeoi 
Devran ve arkada,lar1 Semerkantle 
Şebrisebz arasında çetecilik yapmak
ta denm ediyorlardı. Molla Ahdür
reııak ile Gaday peblivanlar da he-
111en hemen ayni mmtakalarda Bol
§evıklere mütemadi1en baskınlar ya
ıııyorlardı. 

boşuna kınhyoruz t Allahın yarattı
ğı ucu bucağı görünmez ve bvmboş 
arazi nemize yetmiyor? Eneli Ça
rın zulmünden kurtannıo oltluğumuz 
asıl kendi memleketlınlzi refaha, sa
adete kavuştursak, ıonra lüzum gö
rüreek bu tarafa ~elısek kıyamet mi 
kopar? 

ta içinde bu mütaleanın Ankara- cek, konservatuvar muallimlerin- merika vazgeçmiyoır. Ve hatta 1 benıer. 
ya gönderileceği muhtemeldir. den Eyüplü Ali Rıza ve arkadaıt- daha ilerisine giderek Birmanya , Japonyanın genqJeme ihtiya -

E 
lan da fahri olarak nefis bir kon- 1 k l J h 1 kmek tecrübeleri yo una arşı yapı an apon ava · cından doğan müt.ı.arnz siyaseti 
ser dınleteceJderdir. ta 1 1 k M ı 

D 
arruı: arını ön em~ için _ıne- ile ordusunun ve donanmasının 

ün aakeri fınnlarda yapılan Bu müsamerede hazır bulun•- şal Çankanek emrme Amerikan büyükliiğü ve lı:udnti mütevazin 
çeşni tecrübelerinde bir çuval un- cak olnn hayır~ver yurddaşları- ask.eri tayyarecileri gönderiyor. 1 addedilebilir. Fakat bukünkü 
dan 103-10-4 ekmek çıkacağı ne.. mız, hem ı:evkli ve neş' eli bir ge• T ·ı el A 'k k rı1 ayyarecı er e esasen merı a-

1 
harpte bu ik.i uvvetin kafi gel -

Her tarafta yenl yeni peyda olau 
çeteleri gören bir Bolşevik kumanda 
uı Moskovaya ti)yle yazmıştı: cVazi.. 
yeti yakından tetkik ettikten sonra 
kıyamı köküııden kazımanın &"iiç o
lacağı kanaaLiııe vardıı 1.> 

Böyle düşünenler, Moskova naza
rında en büyük (bozguncu) sayılı

yorlardı. Zira l\foskova, münakaşa
sız, itirazsız (iş) görmek i• ti yor ve 
t.u (iş) in başında da Çarlık idare
sinin hudutlarına varmak geliyordu. 

tİcesine va mıştır. Bu surede ge g~ç.ım~, hem de bir asra va- dan Çine gönderilmekte olduğun- mediği bir üçüncü kuvvet o1aralı: 
bazı fınnlann bir çuval undan kın tır uıııandanberi binlerce elan şekil ve kıyafet de~iştirerek ıahneye çıkan hava kuvvetlerinin 
113 ekmek çıkannak hususunda- öksüzün ııöı;ya§lnı kuruttukt~n AmeriLan hava birliklerinin Çung de hava siyasetine uygun bir tarz 
ki iddialan tahakkuk etmemiştir. ı ba;ıka memlekete büyük şahsı- King hükumeti emrinde Japonlar da kuvvetli bulunması lazımgelir. 
Bu itibarla ekmek fiyatlan Üı;e - yetler yetiştiren Darüşşafakamıza aleyhinde muharebeye iştiTak et- Hall-,uki Japonyanın hava siyase. 
rinde yapılacak tenzilat miktan )·ıı.rdım etmiş olacaklardır. mcleri dahi Amerikayı Japonlıı.ra tı Jeniz eiyaseti kadar sarih ve 

Fakat Mojlkovanın (bir an evvel 
Türkistanı bükmii alttna almak) is
teyişinin bir ha~Jca ve esaslı sebebi 
daha vardı ki, Moskovada bulundu
ğu sıralarda. Lenin, Stalin gibi 
Bolşevik başları, bu meseleyi, mer
hum Enver Paşa ile Je uzun uzadıya 

o nisbette az veya hiç olmıyacak- Hava Kurumuna karşı harbe girmiş saymıyor. As- kat'i bir ııekilde henüz tebarüz et 
tır. teberrUler keri tayyarecilcre uzun müddet ı' memİştir .. 

lşler böyle sarpa r.arıncı, arn buL 
lnak, ıniınaslp bir şekilde anlaşmak 
tııraftarları meydana çıkıyordu. Fa 
kat bunlat' hangi 'I'ürkiı;tan müne•
verlle kar~ılıı.ıısalar, ilk prt oluak 

Belediye 600 çam T" t.. H K 1 t b I izin verilmesi ve bir teşekkül ha- Kara siyaseti Japonyayı garba 
rece b . ht ı·f b ın e o mıyara tayyarelerı ayrı ı aürüklerken deniz siyaseti cenuba dlktl k ur.e; ava urumu ı an u 

11
. d I k · ı 

,u esıne mu e ı ayırıever va- k d'I · 1 k ç· · ı 
Dolmababçc - Mühendis mek- tandaşlar tarafından yeniden 1 3 ve e? ı en ayrı o.ara. ıne gıt- çekmekte ve hava ıiyaseti ise bu 

tcbi arasındaki sahaya 600 ,.,. 1 b' 525 1· t b tt b l 1 melen ve orada Çın aııkeri kıya- iki siyaııete tabi kalmaktadır. 
..-m ın ıra c errua a u unu - f f b" ·· 1 • L k.kk · · aceacı dikilecek.tir. t e ıne urunmc en na ı ·atı gız- Belki bu ııiyasetin t~si~iledir ki 

önlerine: 
- muş ur. !emeğe ve harp ıebebi telaltkı e- Japon hava kuvveti ordu ve do-

nıiı1..akere etmişlerdi. 
c Hay bay, anlaşalım, fakat ev-

vela kuvvetlerınızı ynrdumuzdan çe. Şimdi; Mo~kovayı büsbütün rahat. 
kinin in ıüruldiiL,riltııi görüyorlardı. sız eden, büsbütün endişeye düşüı"i!n 

Maarif Vekilı·nı·n mektubu dilmemcğe kifayet ediyor. nanması J.:udretine henüz eriıımiş 
Harp başlarsa Japonların bir j olmayıp •terid~ kalını~ olduğu 

Bunlar: bu mesele, ne idi? (1 hrei •akifddnı tUMflt.J 

- Mad~m ki Lcnın de, aTkadatlan ... ~ Bu sözJerden sonra Rektör, Maa-
da her millet mukadderat.m ., izzat Enver Paşanın peşinden, Türkis. rif Vekilinın yolladı~ı aşağıdaki ya-
kendlsı tayin edecektir , diyorlar, o tana gıderken, Ilakuda bindiğim va.. zıyı okumuştur: 
h ide bırakınız bizi k"ndi halımiıe. 1 pur, bPni Krasnııvodok'a çıkarmıştı. 
Ondan !'<OnT& bakınız ne ıruzel anla- Bu Türk ülkesinin belli batlı liman- Vekilin mektubu 
~ıı ız... diyorlardı. larından ve dem!ryolu b:ı,Jarınd :.ın cf:stanbul Ünive-rsitesi tarafından 

••• biri olan yerin böyle acayip bir ieım- son senelerde üstünde dikkatle çalı. 
Nihayet !l23 eenesi mart sonlarma le anılı~ı elbette hiç de hoşuma gi- ş.ılıp Vekilli.ğimiıce tasvip olunan 

do~ru - bütün anla~ma ümitleri suya demezdi. Karaya ayak baııar bas- Talebe Birli~i nizamnamesinin 1941-
diışünce - mücAhhler yeni bir hızla 1 maz, etrafımı saran saçı sakalına 19~2 di!rs yılı başında yürürlüğe gir 
kendilerıni ~ö~terdile r. Bu smı<la karışmış, yırtık pırtik kıyafetll, pe. mesi uygun görülmüştür. Bu nizam
Kııılorda içinde milcahitlere lltiltak rişan ve kirli insanlar arasında Tür name ile gerçekleşmesini istediğimiz 
edenler de ır;ördlüyordu. Hatti. de- ke henzlyen tek çehre yoktu. İster ia baılıea amaç, yarın memleket işle
•irJolu i,çilerl de BolşeTiklere dir- tcmeı çantamı bnlardan blrıne ver- rınde; ilimde, idarede 1'e serbest 
sek çevirerek nıOcahitler tarafını 11- •niş, otele dotru ilerileyordum. Bir meıılelcte ıne!.'uliyet ve vazife alacak 
iham ettiler. Niaan iptidalarında hayli gittikten sonra, hele şükür, bugunkü Üniversite gençliğini aynı 
.iki defa Tqkend - Orenburs battını hem de de• yapılı, aslan gibi bir ülkü için beraber olmıya ve bera... 
kestiler. Türke raıııeldim 'Ve elimde olmadan her çahşmıya ah:tırmaktadır. Bunun 

İşin bu hadde c-lt.,i iizerlne nerede durdum: • için, ilk prtm, inzibat ve Ahenk ol. 
ise panık ba~lıyaraktı. Fakat müteaı! - Merhaba kardeş .•. dedim. dutunu unutmuyoruz. Üninrsiteyi, 
dit dP.falar Türkıst.an vaziyetinin u Şq1rmıı~· Bir an ene) tanımak, ö(:Tetim n yönetim heyetile ötren. 
bametiııl • hatti sa111u zaman ~am anlamak, bilmek !at.iyen bakı~lannı ı rtıek için orada bulunan cençlerimL 
ederek - Mosko•aya yaZ111.l" olall ku.. p:öılerlme dikerek, a:yııı ıı6zQ tekrar zın teşkil ettikleri bir b<ıtün olarak 
nıandanlar, l<omiııerler, bu merku.. ettl: • görüyoruz. H•r tahsil derecesinde 
den ııadre ıifa verecek hiçbir cnap - Merhaba lrardeş 1. olduğu gibi en ytlksek nim kururo-
şlama•ışlardı. Görühıyordc ki Mo11. •?nun meralnndan evvel kendimin- larımııda da öfretim nz1lesi almıı 
kova, ne pahasına olur'a olsun Tür- kıni :•~in kafgusile, damdım dü- olan yüksek ~ahsiyetleri, mensup ol-
kistanda kalmıya azmetmiıtl. şer gıbı sordum: dulı:lan ilim daJlarında bilgi rehber-

Kızılordu başlarından bir çotu bo - Buranın asıl adı, yani türkçesi !iği eden değerli unsurlar olduk. 
4kat, hrar) a akıl erdiremiyordu. ne!. lan kadar, Türk cençl!ğinin re-

- Ned,11 inat edlo bur•da bo-!n Beni tepeden tırnata kadar sü- jim ve inkılap. terbiye n ahllk: ön-

Bakışlar •................... 

stıyordu. Halime, tavnma, konuşu. derleri sayıyoruz. Talebe Birlig'İnin 
ş~a, arkamda~ _relen çantaya bir teşkilinde hocalannın, iJlnıde olduğu 
mana vermek ıstıyordu. Nihayet o gibi, 111.Jebellkten doğan ibtiyaçlan 
da sordu: ka~lamada da, gençliğin başında 

- Sen klmıln kardet?. ve yanında bulunmalarını doğru, lü. 
- İıtanbullu bir TOrkl... zumlu ve faydalı buluyoruz. İçinde 

(Deva.mı wr) bulunduğumuz ateoli ve buhranlı ta-

baskını ile başlıy::ı.caktır. Bu b::ı.ıı- zannolunmaktadır. 

rıh devresinin, tızun dtışürımiye ha.
cet kalmadan bize telkin ettiği ha
kikat ve zaruretler. bi.itün bu anla
yşların yerinde olduğunu kolayca 
anlatmaktadır, sanırım. İstanbul U
niverııitesi gençliğinin yakından bi. 
lip t.akdir ettiğine itimat ediyorum 
ki, mes'ul mevkilerde bulunanlar, on

kın ya Filip~n ad~!arı~a veyahut 1 Bu tal mini cfo~ııran sebepler 
Tayland - Sıyam uzerıne olac~k- 1 Japonya:1•n coğrafi durumu, Ja
tır. Gerek .. B~:leşik. Amerika) a ve 1 ponya havacılığının bizzat bün -
gerekse Buvuk Brıtanya veya do_ ycsi ve nihayet Japon _ rin haı
minyonlarına ait arazi ve Holan· bindeki Japon hava kuvvetleıinin 
da sömürgelerine taarruz edilmi- faaliyetidir. Bunlan gelecek ına· 
yerek Siyam üzerine yapılacak kalede tetki!.c edec ... ~u. 
bir Japon taarruzunun dahi Amc- MECİT SAKMAR 

ların iyi ve rahat yetişmeleri için miyetlerini kurmak i şi için Üııivel'- ı 
büyük emek ve gayret ııarfctmekte. site idaresi üç yıldanberi çalışmakta 
dirler. Bunun karşılıtı olarak, ken- idı . Ta'ebeleri dınledik, hoca.lan d:n 
dllerinden, yalnız iyi çalışmak . ah- !edik. İlgili hoca ve talebe mümes
liiklı ve vazlfesever olmak 'fe bütün sillt'rile bir arada çalışmalarda lıu
nrlıilannı, büyük Türk varlığının lunduk. Neticede şu fikir müştere
haynna nnnek ~ibl uten onların ken kabul edildi : Kurulacak Bir11. 
ideafüıt ruhlannın tabit olu hare- ğın, talebenin hayrına, iyiliğıne ~a... 
ketlerini bekliyorm:. Bu cihetle ver. lıoan bir teıelckül elması., 
dikleri önemi, ilim ve terbiye iılerı. 
ne yakın ilgilerlle her zaman lıbar Rektör bandan sonra Talebe Bir. 
buyuran ){illi Şefimiz n Reisicüm. lığı niumııamesinin bası maddeleri. 
hurumm İsmet lnönO, bllyilk babtl- nı okumu15, Birlii;i hirııayesiıı• alan 
yarlılı: duygularlle 111üjdeleylm ld, Milli Şef İsmet İnön üne, bo lıiına
yenl kurduğıımıu İstanbul tiniversi. yeyi teınin ve ruek h mektulıu ~n 
tesi Talebe Birliğini de yüksek hi- seren Maarif Vekiline ünınrııite a
mayelerine almak lfitfunda buJun_ dına alenen teşekkür etmiı, •• talebe 
muşlardır. Gençlerl.mlzin bu yükı1ek leri İıt,iklat liarşnn eöylemiye davet 
11evgl n ilgi eııerini yi.irtkten se•i- etmiştir. Gençlerin hep birdeo ııöy. 
nt-relı: karşıhyaraklarına ,min ola. !edikleri İııtıklil lhrşından Bonra 
ralı: ltu yeni teşekkülün memleket !r Cemil Bileel, Birlik ıçin m.uvaftakı. 
!anında yer tutacak başarılar göster yet ttmennisinde buldnmuş n top 
meeiui candan dll,mekteyim. Bu ve. lantıya 11an Yf!rihrıiştir. 
sile ile Üniversitemizin Cümhurint.. Birlik, Fakülte cemlyetleıinıleıı te 
çi ve İnlolipçı gençlifini sevgile. se- şekkül edece~lnden, önümüzdekı haf 
limlarmı.> ta içinde her Fakülte dekanı, bir 

Bu mekttıbu okuduktan sonra Ce. doçent ayıracak, bu doçentlerin ne. 
mil Bilse] eöslerine f(jyle devam et.. zareti altında her fakültede ıeçim-

miştir: ler yapılacaktır. Bu suretle iki haf-
c- Arkadaşlar! t.a sonunda Talebe Birlijp fiilen te-

Tlcaret Odasının 
idare heyeti 

toplantısı 
Ticaret Odası İdare Heyeti bu 

gÜn toplaıımıf, Oda ve Borsa 
bütçeleri üzerinde müzakereleri -
ne devam etmiftir. 

Basın Alla Suvare•I 
Türk Baıım Birliii İıtanbul 

Mıntak.aıunın tertip ettiği yıllık 
suvare 1 O/ l / 942 cumartesi ak
şamı T akııimde Şehir gazinosu 
salonlarntda verilecektir. 

Basın azası çoğaJdıiı ve yer 
dar olduğu için bu sene davetlile· 
rin gayet mahdut olacağı anlaııl
muktadır. 

MEVLOD 
Eski Maarif Nazın Zühtü Paşa 

merhumun torunu ve Zeki Girin 
kızı Fatma Saba.hatin ruhuna it
haf edilmek üzere ilkkanunun ye
dinci pazar günü öğle namazını 
müteakıp, Kı21ltoprı-.kta Zühtü 
Paşa camiinde mevlid okunacak-

Talebe Birliğinin •• Falcillte ce.. şekkül etmiş olacaktır. tır. 

Plansız ve 
teıkilatsız olmaz! 

Pegami SAFA ~~--~----~--"'!"9"------------------~~~~----------------~·-------------~~~----"!"'!'""'~~~~~~ ............................ 
3. Ç~itli.lik, her aıemleketin 

keudine ıöre bir plana sahip 
olması demektir: clıviçre ve
ya Belçika ıibi cüce bir mem
leket, Rusya ve Çin aibi dn 
bir memleketle ayni pli.na uv· 
durulabilir mi 7 Ayni ildi. 
aadi bünyeyi az nühulu ve çok 
nüfualu memleketlere tatbike 
çalıflDak ne delilik: Kilometre 
murabbaı baıına 4 ki.ti isabet 
eden Brezilya Yeya Arjantin, 
9 kiti isabet eden rmlindiya, 
15 kişi isabet eden Ruaya, 264 
ve 134 kiti isabet eden lnıilte
re •e Almanya ayni pli.na tabi 
olamaz.,. 

Türkiyeye mükemmel bir 
Türk plinı aerektir. Bu plan, 
ancak, mükemmel kurulmut bir 
teşkilatla ıerçekleşebilir. Sıkı 
bir iktisat ıistemt, mülceınmel 
bir plan ve mükemmel bir teş
kilat aater; yoks• bu «sıkılık» 
iktis.tdi bayafınu;u boğıwaktan 
baıka bir sonuç yennez. 

Edebi roman : 60 Yazan: Sermed TALAY ................................. 
ı:t~disi gibi yersiz kalmıt. kalp. , bi, Har.dan1n ııcak ellerini avuçları 

lerını dolduran sevda ateşini biri . 
birlerine duyurmak i • 1 - içıne alacak, gözleri perdede, fakat 

çın s nemanın, ... 
yabancı ve hasud cözleri bağlıyan aklı sevgllıeınde onun kulağına. aş.. 
karanlığından başka köşe bulamamış kını fısıldayacaktı. 

biçare bir çift yanında bulundutu- Handanın yumuşak elleıini aTU'ı.. 
nu tahayyül ediyordu. cunda hissetmek, gözlerinin, perde. 

Handan gelmiş olsaydı, eve glt- dede, aynı noktada birleştiğini bil
meseler bile, hiç olmazsa ıinemaya mek, iki ııaat, karanlıklarda yalnız 
beraber gelirlerdi. Nimet Hanımın kendi mevcudiyetlerinden ibaret bir 
çayına gittikleri gün, apartımanın ilem içinde kalmış gibi bir his gala. 
karanlık merdiveninde geçen çok kı- tına kapılmak bile hudutsuz bir ıa.. 
sa fakat mes'ut dakikaları hatırlı- adet olacaktı. 

yor, ıinemada, iki saat, Handanla 
yanyana oturmanın ne 1'0.yük bir 

ıevk olabileceğini besap ediyordu. 

Buraya gelmiş olsalardı, kendisi 

d.e, timdi ıu J&Jııbqnıdaki erkek gi. 

.Mahrnmiyetlerimi, hasretlerimi, a
cılanmı n felaketimi bana, bu ay. 
nı zamanda benim malım olan yer. 
dl! hatulattnıya kendinde nas ıl hak 
gı;_ .• yorsun? Bu hareketin, benimle, 
yalnız benimle detll, tu salonda bu-

lunan herkesle alay etmektir. Bun. 
da hakaret vardır, tahrik vardır. 
Sen, tahrik fillini cezalandıran ka. 
nundan başka, biri yer biri bakar, 
kanununu da bilmiyorsun galiba? Bu 
rada, sevdiğin kadınla cilveleşırken, 

ben Handanın hasretile yanıp tutuş. 
tukça, şu %ifiri karanlıkların ıçinde, 

suratına. ıimşek gibi çakan tokatlar 
atmam işten bile değildir. Yanında. 
ki kadının yüzünü görmüyorum ama, 
eminim ki Handanın eline ııu döke. 
mez. Sen, benim Handanımı tanır 
mısın! Nereden tanıyacaksın Şimdi 

o burada bulunsaydı, karanlıklar, o
nun gözlerinin ışığile aydınlanır, per 
deden gelen hım h1m ııesler. onun 
bl!Hlr kahkahasile sönerdi. Yanında
ki kadın, kıskançlığından saranr, ııo 
lard'ı; sen, onu görünce, s.!vgillni 
unutur, •cbu güzel kadının bulundu
ğu yerde, ondan başka herııcy yok 
olun der, utanır, yere geçerdin. İş. 

te onun için, bana Ilandan ımı, J-hın. 

dandan ayrı kaldığımı h~tırlatan 
sen, bir saygısız, hır kü!;tah!'.ın !. 

Ft'rhat, o kadn da!mııo. nerede bu. 
Junduüunu o kadar unutmuştu ki, ya 

nındaki seyirci ile hakıkaten kavga 
eder gibi, tküstah ! , sözü, apından, 
yüksek 5esle çıkıvermiŞıti . 

Etrafta kımıldanmalar oldu. Sağ. 
dan soldan, seyircıler, başlarını çe. 
vırip ona baktılar. Aşık çift de, rne. 
rakla, onu seyretti; karanlıkta yü. 
ziınü seçmiye çalışır gibi, bır müd. 
det ısrarla baktı. Sonra, berkes, hiç 
bir ıey olmamış gibi, yine filmi ııey. 

retmıye koyuldu. Hafif tertip gülüş. 
meler de olmuş, fakat Ferhat, bun. 
ları işitmemezliğe gelmişti. Kafası

nın içinde dolaşan fikirleri alem ne 
bılecekti. Filmde, kadını saçlarından 
yaklayıp yere çarpan külhanbcylna 
kızıp «küstah!> demiş olamaz mıy. 
dı . 

Sinema devam ediyordu. Ferhat. 
eğlenmek. oyalanmak için ırelrliğı bu 
:vurde, ruhunun gitgide daha büyiik 
bir kasvete gömüldüı{ünü hissedıyoı·, 

filmfn bır an evvel bitmeslnı dört 
gö7.le bekliyordu. 
,Nihay~t. perdede, vakanın son saf
haları geçmiye başladı. FUmin kötil 
lüfiınden dolayı, çoğu: zoraki oturan 
seyirciler arastnda kımıldanmalar, 

bazırlanmala.r oldıı. 
Lambalar yaııar yanmas, 

derhal kalktı. 
Ferhat 

Sağında otnran çift, ondan evvel 
davranmıotı. Çıkı11 istikametinde o. 
turduklar ıiçin, onlar, kendislııden 

önde cidiyorlardı . 

Ferhat, aydınlıkta, yilzlerini gör
mek için baktı. Gözlerine inanama.. 
dı. 

Erkeğin, bir parça yana çekilerek 
yol verdiii kadın, Handandı. 

Halbuki, bütün bunlar, ıimdi ha. 
yalden ibaretti. Handan yoktu, gel
memişti. Ferbat, yanındaki mes'ut 
çifte gıpta ile baktıkça. yalnızlığını 

ve biçareliğini daha fazla duyuyor, 
yerinden fırlamak, bu saygısız ve 
ıasafııız adamın yakasına yapıı,ıp o. 
na haykırmak arzuları duyuyordu. 

- Be adam, demek istiyordu. Sen 
in sanlık d~nilen şeyden zerre kadar 
nasibedar deği l misin? Burada, J'Ü· 
ziinü göremediğim, fakat güzel ol
duğunu, genç olduğunu tahmin et
tiğim bir kadınla beraber bulunmak 

(Dıvt1at ww) 

Ş imdi bütün dünyayı en ziya
de mqgul eden mesele 

Japonyanm harbe cirmeıi işidir. 
Gün geçtikçe Aıyuua en modern 
ve en kuvvetli biiyük devletinin 
ikinci d~f• citı.n harbine ainnesi 
ııamanı yaklaımaktadır. 
Şu farkla ki ıeçen harpte Ja. 

ponya. lnıriltere ve Amerika ta .. 
rafında olarak harbe ittirak et • 
miıken bu defa lneiltere ve A. 
merikaya kartı Almaııya ve ltal. 
ya tarafında olarak harbe gtrmek 
tedir. Geçen harpte J;ı.ponyanm 
müdahalesi çok mi.kssir olnuqtu. 

Silüuu: kalan Rmyay1 1916. 
seneainde yedi yiiz bin tüfekle 
t~hiz ederek General Briisilofun 
Galiçya taarnuunu temin etmit 
ve bu suretle Alnuınyanın &arı> 
cephesindeki hamlesini kımı1't•. 

Akdenize ıelen Japon muhrip 
filoları Alman ve Avusturya tnh
telbahirleı inin faaliyetini tahdit 
etmişti. En büyük hizmeti Büyük 
Okyanus ile Hind Okyanusunda 
Japon donanması lncilterenin mu 
vasala yollanmn emniyetini le • 
min etmek olmuştur. 

Şu kadar var ki Japonya bu 
defa harbe pene hizmeti evvel .. 
ki harpte mühim olmakla beraber 
iıakikatte tali olan hareket ve 
faaliyetlere münhaıır kalmayıp 
lncili:ı: İmparatorluiunun Singa .. 
pur. Malaka, Hindistan "Ve A"us
tralya gibi en lıayati ülkelerine 
dojnıdan doğruya karadan ve 
denizden hücum edecektir. 

Tehlike çok büyük olduiun• 
dan dün Avustralya hal'p kabine
si fevkalade toplanmtf ve harbin 
önüne ı~ilemiyeceii kanaatine 
vardlktan 10nra cayet ıeni1 mik· 
yuta tedbirleri kararla§tınnıştır. 
Bunlardan biri fÜpbesiz Avuı. 
tralyada umumi Mferberlik ola
caktır. 

Avustra1ya bu lı:adar kendisini 
tehlikede ıörd.üiü ba!de hava fi. 
lolarım Malaka yanmaduma gön 
dermİftİr. Çünı.;ü buradaki Sin -
ıapur deniz üssünün Japonlar ta• 
rafından zaptı Avustralyayı tec. 
rit edilmit bir bale sokacaktır. 
Çünkü Uzak.prkta ne lnciliz. ne 
de Amerikan sa.fıbarp zırhlılarmı 
banndır~cak ve tamir edecek mo 
dem bir tersane ve müıtahkem 
mevki yoktm. 

Sinıapurun Amerika için de 
ehemmiyeti pek büyÜk olduğun
dan Roosevelt. Japonların bura
ya kara<!an ve denizden hücum 
edebilecek vaziy~tc velmelerine 
meydan vermek istemiyor. 

Bunun İçin V aşingtondaki si -
yHİ müzakerelere tesir edeceğine 
bile ehemmiyet venniyerek Hin· 
diçinicle büyük Japon kuvvet1e
rir.in toplanrnilsı devam edip et
ıniyeceiini ıormuftur. Bu suale 
Japon)•anın vereceYJ cevap bu 
devletin harbe hemen girip gir • 
memesini tayin edecektir. 

Japon Hariciye Ne:z:areti söz -
cüsü bu cevabın hazırlandığmı ve 
Roosevelt anl44rna tekliflerine ve 
rece il cevapla ayni zamanda Va
şingtonda alınacai'ını ıöylem~tir. 
Japon matbuatı Ye bilhassa Hari. 
dye Nezaretinin n~İr vuıta11 a
lan lnıiliıce Japan T"ımes'in nq. 
riyatı. hazırlanan ce'Y1lplann A • 
merikayı memnun etmiyeeefinl 
anlatmalctadll". 

MeD:m c•zet• Amerikayı do
lar emperyalizmi yapU18kla açık. 
tan açı~• itham etmİltİr. Yinl 
Amerika para ile bütin dünyayı 
kendi menfaatine kanttmyor de. 
mek ist~tir. 

Almanyanın resm1 matbuah 
Uzakşaft.ta ve Büyük Okyanmta 
gerginlik n buhran bu •halarde 
üçltt ittifakı mw:ibince nizam "9 

intizamı korumak vuifesini der· 
uhte eden Japonyanm tarzı ha.
reketinden deiı1 bu sahalara y .. 
hancı Amer.:kanın fuzuli müda • 
halesinden nept eyLediiiui yaz • 
mtfhr. 

Harbin cilıı~ömal Lir ,ekil 
almasının ön~ geçilftllİyecej!ne 
artık bil' hakikat nuarile baı.. 
mak icao ediyor. 

Muharrem Feyzi TOGA T 

'Nt1nınnıMtUHlbUHIUUIUHttttttllllltttltlU••.: 

f1 Vecizelerin şerhi ~1 
;"Mnn11111uıııuıuunuınıuu111ııu11n1111111111ıl;: 1 

Dostlarınızın en igi· 
si flaktinizi çalar. Vak· 
tinizi kurtar11t.aia ça• 
lışın I Coethe 
lneanın en iyi doıtları, vaktini 

ıuiiıtimal ettikleri için, onu çal
mıo olurlar. Alman ıair ve müte. 
fekkiri Goethe bunu anlatırken 
der ki: 
cAdamuı biri rikkate değer bir 

iş yapar yapmaz. sanki onun bu 
na benzer bir it daha yapmaması 
için, bir ıuikaıt hazırlanır. Bu 
ııulkaat onu atırlamak için veri
len ziyafetler, onun adını yücelt
mek için yapılan ihtifaller, onun 
büyüklüğünü anlatmak için verL 
len konferanslar, yapılan toplan. 
malar ve bunlara bt'nz:yen binbir 
merasimdir. Bütün bunlar insanı, 
başka bir iş dü,ünmekten ve ba-

1 şarmaktan alıkoyar.> Bı yü'c şair, ne ,,-üz~l s ··yll',.or! 



,.,..... - ' 
~uımnı.rau.tan buaünden ' 

RADYO 
Q d• ~a~mn kö~elerini mütevazi bir aüs gibi ifgal ~eli henüz 

J'll'11U ıene bıle olmadı. Fakat ,en esli ve en lmumlu eı
>'-.!.nnım, altl·~ı ehemmiyetle bugiin. kııkanchnyor. 

O kadar ki, gramofondan, udwnmd~ başlıyarak kütüpba~ 
11eınize lı:adar kıymetli dostlanmızı bile bize unutturdu. 

ALMAN 
te bliği 
(Blriıtcl sa.hif•atn dt114"') 

lat yapmış, insan ve malzemece 
Sovyetiere asır :uı.yiat verdirmiı
tir. 

Hanıö'de Rus zayiab 
Hclsinki, 5 (A.A.) - Stefa-

TASViRi EFKAR 

ır-Jstanbul Böl ge iaşe 
, 

Müdürlüğünün karan 

Salüfe: 3 

1 lııstafı Fazıl Pandan •.. Fethi Okyarı 

r~-;:,oı~~ 
.),~Siyasi fırka reislerinin hayab 

Tefrika: tzs Yat.an: Ziya Şakir .................................................. 
Doktor Temo arasıra korıferanslar veriyor, 

makaleler neirediyordu Matbaanm icadı dünyaya bir yeni ufuk açm1ttı. Radyo bin 
Ufku &4ıyor. Onun icadı, zamanımıza ne.zarm matbaanın. zama
nındaki icadından de.ha mühim bir ihtira batta faydası malbaa
c!an ve uran da kitap ve aazete :fen dab~ fa.%la bir icad. 

d ıt Od da ha~ı~ İ;lliyen ellerde yüksek hayır aletidir. Ancak, bir 
e.a a barb ilahının eline geçti m~ tanktan da, denizaltıdan 

da, tııyy~cden d e müt~ bir aitib. 

ni: 
Hangö çe-yreaind eki Fin kıta

larının, Ruslar tarafından, ricat
lerinden evvel dökiılen gayet 
fazla mayinden dolayı icap eden 

yavaşlıkla ilerlemeğe dcv-am et -
tikleri haber veriliyor. 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bugün f retli 2 daktılo. 75 lira ücretli 2 dak- ----- ---
Resmi Gazetede netredilen bir k~- tılo, iO lira ücretlı bir ı.vzi me.. Seli.Dikte, Cemal Paşad:ı.n alılığı f ( Ilek!r~ta Dölul'i!) bapisbnemu 
rarnameye &öre, İstanbul İaşe Mu- muru Ye 35 er lira ictttli 4 ha.de.. cevap uı.erıne, tabiidir kı artık (lt. t:.:ı. p&et.tiı·ere.k aopaun &:eçirUyorlar. 

• Bugun o, İnsanlığı aydmlat:nak için bir ~et kuvvetinde. 

'!ir: ~a.lbulsi o nua Yaıınday'keu matbaa ancak bir ay ııriı kudre
hnı C tcz-clıiJiyordu. 

Ra~~o ve matbaa barb çıkalı barbedenl.r elinde biç dur
madan lf!:yor. Bir yandan top, tüfek, bomba ve diğer yandan 
bunların hile propağandalar dalqıyor • .Şu farkla ki silah harbi 
ms.hdut &abalara inlüaar ederken, ötekiler için koca dünya bir tek 
meydan. 

Garnizonun 30.000 kişiye ba
liğ olan ölü ve yaralı vesair nisbe
ti yüzde 5 O tahmin edilmektedir. 

MOSKOV.ADA .AT,MAN 
lLERT,EYiŞJ 

?ürlüğü.nü_n ~-n-vanı, İs~anbu.l Bölge 111edi.~. . v- j uha~ılar) ıle ~alıpmazdı. Bu.na bı- dı. 
Iaş~ Mudurlugune. tahvıl ~ıl~ıt ~e Mııdürlügun t!Mt mali :vıh mas- 1 naen, fnk.ılibı miiteakıp, o karışık za Fırka e~kln "' efradını t..ıkip n 
yem kadro~u 500 lıra iicretlı bır Bol. raflanna karşılık olmak tllere Ti. manlarda, istanbulda pek kıymeUı t.azyık, artık 10n hadde gelmişti. Dr. 
ge İaşe MüJürü, 300 Ura üc~tli bir caret Vekileti emrine 30 bill Ura "- hızmetler etmıı olan (Selimetl u. Temo, ikıbet'n vahanıet.ini hissetti. 
Tetkik Şub~i Şefi, 210 lira Ocr~ı rillft,,tir. munuye Klübu) Dde çal11mı7a b&~ Etrafına toplana11 cençlerın auıkaat.. 
uç büro tefi, 170 şer lira ücretli Dığer taraftan Ticar~ ''ekileti iadı . e rnaruz kalmalanndan end!Jeye 
~ekiz raportör 140 ar lira ücretli 2 İaşe Müsteşarlıgı merkczJ kadrosu- Bu kliibün (Demokraıi) egaslnrı. du, erek, artık fırkayı !eshedıp y n• 
memur, 120 ııer Ura ticretli 2 memur, na da bazı ilaveler yapılmış ve ye. na uycun olan programı, Doktor Te. j .Ronıanyaya çekılııuye karar verd . 
l 00 lira ücretli 3 memuı, 85 lira üc- niden 16 memur alın t ( n B ) mı~ ır. · m011un hoşuna gıdı yordu. Buna binn. Doktor Temo. bu karan verd'l.."UD ..... S.Ö .. V ...... Y .. E. .. T ........ A~~~~k~·5·~ii;~~İ~k ::~ı;:~~a ,:;:ı~~e:~:ıı~: ~:~.er~:::;~ ı1 ~~~;~t~~Te:~eı/~~h:~,;; ~';,~~ 

• ~fuharip radyolar, her silahtan daha müthiı ve daha mUdeb
zı. ~~şnıanmı, çalıp çığmrken sokuyoM ve güldürüp eilendirirken 
2ebu!ryor. 

(Radyo gazetesi) - - Almanlann 
Jfoşkova ceplıeı;inıle yeniden bi rc;ok 
noktalar üzerind<'ki hamlelerinde mu 
vaffak olarak ilerledikleri ve Mosko. 
vaya •n yakın bir nehri aşmıya mu
vaffak oldukları bildirilmektedir. 

b. etrafında yazılar yazıyordu. OradA T•lat Beyi ziyaret eder~k, hli-

b ı • • iT seferi kuvvet Aruk Doktor Temonun etrafında, lı ümet.çe nıu sııdı. ak bir program da.. t e 1 ğ 1 h az 1 r lı yor gençle ı den ve münevverlerden mil rek hırnde, vatani bir gaye ile çalıtıan Bu &&falı, hot sohbet ilet ıne&"er ne malmı, ? •• 
SERVER tSKİT 

11 ittci ıa1ıif«'"1l cı.rr.n.J kep lıır kutle toplanmışu. Bun .arın 1 f ırkacılara hürmet etmek lazım ge-

d d k 
.. Nevyor.lc, 5 (A. A.) - Ste- arasında, (İttlha tç ılar) dan memnun lirken, arkadaşla rına reva göriileıt 

G asın a i kuvvetlerimiz üç gun- f 
·,, " V1!%1Sf H e y e c a n l ı ( 34) ani : olm ıyan derin dü~ünceliler de vardı. nıuamelelerden şfkiyet etti. 

........................ lü k bir muharebeden sonra . 
1 

Chicago Tribune gazetesi, Cu...-
Dav Fransız h a b e r 1 e r Al~an tankı, ( 5 3) top ve aaır hurreiaı i(ooscvc:ıt tarafından M. İttihatçılar, Doktor Temonun ... - Anlıyorum ki, vatanımızda ha. 

...r Lıbya n1unarebeıerı ganımetler almışlardır. Sfımsona h·ıtab l b . ~yetinden derhal kuşkulandılar. Ve: kiki hurriyet, henüz doğmann~ tı r. Şıı 
uOn6lnmasının L f • d ) en yazı an ır . h ld b' 1 1 d . k . teslimln en (Birlnri ıa,.ı .aml ~vam 67 nci Alman piyade tüme- mektubu ne~retmektec:ııı. - Memurlar, sıyaset'e meşgul ola 1 a c i Z m ça ışmabmız a . ım ·an iZ.. 

V e b U D } a r 1 0 yük Brltanya elç ligi Taylnnd'da ninin 5 5 inci alayına mensup Bu mektup, ef~irı umumiye ' mazlar... Dt-mokrıı~ f ikirlerinden 
1 
dır .. Buna b

1
naen _en, . fırknmı !es-

ibaret midir? SOD safhası bulunan bü• iin İngilızlere n Hınt- Fredrich - Reinstock isminde e- üzerinde der'ın hı·r t . •azgeçfntz. Eğer hızım programımı- hedıyorum. \e büy uk hı r esef ve te. 
(Ba.t~•d~ d•ıı""") ı ere ı D r eyan - sır bır er, Alman ordusunda ınzı- tır. Mektupta, l 9-43 temmuzunun ıın haric:nde lı: nferanslar vertr \'• ~urle,. tıp. ı utan 1 amıt evnn. 

1 
rı b'tabe bl b name nqre · · · • esrr yapmış- · · k S ı -ı · d • 

htı, daha ziyade Fransayı Al- s idi Rezek meydan mu.harebesi, derek Tayland'ı derhal terketmelcri. batın tedhi~ usulile temin edildi- birinde Mihvere karııı çıkarılacak 1 ne~rıy.ıa d' vam ederseniz, yazifeni.2- de olduğu gıW • ı.ekrar Romau)'ap 
auuı siyaseti çerçevesi içine alma- ilkkinunun bırınci vunii Al. ni tavsiye etmiştir. Tayland'da 300 ğini söylemi§ ve misal olarak, olan bet milyonlu~ bir ıcuvveı den azledilebll1rsiniz. gidiyorum. 

• • ff k ' ul bı· ı. · va fn~iliz vatanda•ile takriben 80,000 · 1 b I d d J1 istihdaf etınİ§tir. Alm anya manların muva a ıye • mıt ,., " mıtra yözün ozu masın an o- seferiye teşkili için icap eden plan Diye, tehditlere başladılar. Dedi. 
~lo • Sa.kson ukmuı kendisine Tobruk muhasara battı tekrar kapa- Hintli bulunduğu zannedilmektedir. layı ateı edemiyen mitralyöz eri- !arın hazırlanması hususunda ala. Doktor Temo, memuryiellnl feda-
~· kurmak istediii Atlanlik v e tılarak orada mahsur İngiliz kuv- 'l'OGO VAZiYETi VAHIM n~~- -~~~~tan tara~n.dan öldürül- kadar memuılara aalihiyet veril- va karar verdi. Ve (Demokrat Fır- , 
Amerika cepbeaine kartı bir Av- velleri kale içine aokulmuşlardı. Fa- GÖRÜYOR du~~nu ıfade etınıştır. melctedir. • . • . uaı) nı teıki\ ett.1. r " 
l'Upa cephesi kurarak, harp ne kat Sid!Rezek civarında, Tobrugu mu Tokio, 6 (A.A.) - Hariciye Nazı ~1Vaatopolda Alman çeaherf Cazetelenn, kendıamden ı:ıa- Fırka derhal faalJyete &'irişti. Hah ; 
lcadu uzarsa w-.asm ona dayan• hasaradan kul'tarmak il."in ileri atıl- rı Togo, Uzakşark iktısat konferan_ kırıldı h~t iıt~dilderi Cumhurreisi Kiti- telif namlar altında mü~addit g27.e. 1 P/illJ Piy&nQO 1 
nıak =--1-.,.-Iarını ıı'mdı"d .. n hazır- mıı olan Yeııl Ze'.aı • ..ı :ı !ı r'.caeının sında ııöy1edııı.: ııutukta •nnları Dl- (R d ) s l bı M E 1 b kt b hh 1 7. Jlkk .. nan. 1941 1

1 "~ "" .. .,.. a yo gazetesi - on a ı- · ar y, u me u un sı a- teler ne~redildi. Fırkanın unsuru aa. " 
JaıUJda m--·' 11'b1· l:..:...:Mğyor. geri k.alan kısmı 'kıılııai ...:ımf'.; ltuv. ve •tmi•tir: h b ld h f . t "d t ı __ , d k ..,..... .... _. • .. nan a erlerde Sivastopo a ma ını eyı veya e1LZ1p e ece va- lislni o denin en m!imtaz milnener çeki [işi j 
Bunun için de, mailfıp ettiği A"I• nUeri tarafından ç -tlber ıı; ... e alı- c- sıyut .. aı!yetln IO'll inldtafı sur bulunan Sovyet kuvvetlerinin ziyette olmadığ!~ı. zira b.~ hu- r:ençl~ri teşkil ediyordu. \'e buıı!a ·ın s 
ntpa devletlen· · -·mda bilhassa naralı: Jnışatılmı~ olııuuı,ndıın buııla- vahim hı'r ıekJI almııtır. U•• k•ark Al h k f susta Cumhurreı··-de he P L A N 1 ı• -- - ... man çen erini ırmıya muva • .... n nuz ma arasmda da (Be-zmt Nuo;ret) Iley is. 
Frenaanın muvafakat ve müzahe- mı mukavemeti, flkkaı:ıunun ikinci tarihinin en büyük buhranını geçir- fak olduklan bildiriliyor. Fakat lumat almadı~ını söylemiştir. E- minde bir ~ç. (1) ateşin fiklrlısrlle ~ Jkrami-v• /lcnun.İy• /Jrramfy• J 
1:lİni temin edebilirse bu, kend i- salı günii de devam ~-mış ve akşı.m mektedlr. Bu hal ise, milli müdafaa bunun herhangi ehemmiyetli hır arly, gazetenin bu haberi hangi •e cevnl kalemile matbuat Alemin. ! Adedi Jliktan Tutan i 
11 için füpbesiz büyük bir aiyaıi üzeri bunlar kımıen ımna ve lr.ısıun için iktısadi :ıahada bUyük bir enerh netice vermesi mümkün değildir. kaynaktan aldıiını öğrenmek ü- de temayiiz eyliyordu. i Lirı1 LirG • 
zafer olacaktır. Hatti ıeçen &ün 1 esir edihrı.4tir. Bu ~u cUe 18 ıon~ 1 sarfını istHzam etmektedir. Bevnel- Çünkü Alınanların d erhal takvi- zere hükumetin tahkikat yapıl- i 
d ··-1-..1·-· · -LiJ Alma ~ .... · aaı günü Jıa mı~ olan bu Doktor Temo, bu kıymetli hanrL -

e I07~cuıgmuz ""~ e , n- .... ,.rın 1 • ~ · milel Tazivele karşı kovabilerek •e ye kıtalan getirerek vaziyete tek- ması emrini verdig"ini ilave e t- ı:_ı: -- b · ~ --L • F l ı. k me.:dan muha · teri arasında, büy, ülı: bir fera•stle ""· ,,...._... u sıyası uuer.. ransaya can ı ve ÇO• oyna ., . . . - kendi kendine yetecek bir la~e ıis_ rar hakim olmaları mümkündür. miştir. • " i 
L...... k ___ ..ı - b '. be · be - a lk ncı bır lı~mıyıı başlamıştı . (Selameti Umu- i 
~· ıeçen aene a~ıgı 0 u- re sı, on ş gun sonr ' . temi kurmaruıı. eareleri araftırılma- AJ-.. - ordulannın dörtte üçü As?: eri ihtiyaçlar için 8 milyar 1 
yük askeri zaferin de fevkinde salı günü Alman muva ffaklye tıle ve ' ·d ~· 1 I mıye Klütü ). Demokra t fırka<ıına 11. 1 dded' J f k ta .., ır.> Moıkova cephesinde c o ar munzam tahsisat meselesi- tihak ettiği gibi, pek lcıs:ı bir zaman ! 
• ılebilir. Askeri zaferlerle bir Yeni Ze inda ır asının . ına_men JAPONLAR MAL'E:ZYA.Yl Kuybı.•ef, 5 (A.A.) _ Son nin .. müz_akeresile . rn. esgul _olan 1 -
ınaE-liip bir milletin toprakları ele imha edilmesile bitnı l tl ı·. l kkanu- • • . • ' v il l d b k t.arfında da - ı:.tanbulda ve taşrada • 1 

· ·ı-Lil· 5· • f 1 · b' · i · ti S'dı· J>n k TERI<.EDll ORLA!t hab erlere aöre Von Boclc.'un Mos mum.eası _er mec ısın e ır · aç on sekiz şube açılmıştı. 1 geçırı eo ır. ıyaıı za er er ııe o nun ırınc gun yap ıı.ın 1 ""ze • b dd } t d b ! 
mağlup milletin ııönlünü celbet- muharebes:nde .Mihv" in ellne yeni- Singııpur, 5 (A.A.) - Japonl:ır, kovay a karşı üç ko ldan yaptığı me us §1 ete protes o a u- Fırkanın progrıımı Jıalka pek ca- ! 
rnek demektir ki, fütuhatın en den 150t İngiliz ve ). eni Zc.andalı Mal<' yayı t erke devam e,mektedir_ lıiıcumlar kayda değer hiçbir te- !unmuş ve tahkikatın n e ticesine 7.lp gel iyordu. Ve bu itib:ır ile, fırka ~ 
gücü de budur. esir düşmü~ ve bt nların arasında \er. Bugiln de 24 Japon iş adamı, rakki göstermemi~tir. i :ı tizaren mÜ"l!lkerelerin durdurul- ınen upla r nın yekunu da, günden ı ~-

İşte bizim fiktimir.ce bir bayii fngiliz GeneraH Mıl~ Reginald de bir S i11 m vapuru ile Ban'(kok'a ha- Volokola ms bölgesinde Alman masını i~tt-m işti r. güne artıyordu. 
1 

E 
dedilıoduyu mucip olan Fransız. varmı ... Yeni Zelindn Başvekili de reket etmişlerd ir. Buradan bir J apon !ar domı ve cenup do;'·u istika - ı HA R.BiYE NAZIRI NE Dll'ORr_ 1 i 

1 
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ı ?no 

4.000 
80.UUO 

25.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 

3 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 ~ 
60.000 i 

40.000 ! 
240.000 1 .., o · ,. ttihat:çılar, Demokrat fırka!mın : 

Alman müzak .. ralı, donanma t es- besinci pi"ade livası kumandanı Ge- vapurile J aponyaya g idereklerdJr. m e tlerinde Dimilrof ve L enin - Vaşıngton , S (A.A.) - G:lzetecı-"' . ~ hu faallvetlnden büyük bir firkUn•fi 
limi gibi mlllıdut blr meseleye İn- neni llarg<'!l..,-n ı.u ........ ,. ııe,.-tt• ı.- ,. 0:..ı_ n.n.:ıo. unll:ır ~vııunda ler topl ntl!lnda bevanatta bulunan . 86.249 
hisar etmekten ziy&dc. daha ı.ı- rnber esir du~tüğünil söylemiş. llu · haber ajanslarının Slngapurdakl mu bir g ed ile açmıya ve Moskovanın ıun::ıl):e ı. .. u ... --· •• • • -. ~yı:ıv~fl~keı~~~~~ig;ndi~~t~deie\ ! 
m•-·ı V'"' daha ıu''mullü bir takım Yeni Zelanda fırkasının daha evvel habır ve muharrirleri de gitmekte- şımallc olan muvasalasıııı kcıımi- a~vkedılecek olan ~der: bı r ~uvvetın 1 k ,, 1 1 f 1 f h . ; Bu çeklli!!te yfiı bilette !?l ,SG 

-·• ... ı 11 t k il d - d :ıli 1 ıı r a v .. ııt er e ır cay ı es e•me.sıni ~ bilet ikramiye l<:ız.anacakt.ır. 
s iyasi an?a~ınalan temin için ya· ı bır liva!lı imha veyn esir edılmış.ti. !er. Yalnız Asahl gazetesinin muha- ye ça lışıyorlar. 11: z re ''$ 

1 
ne aır ııoz e gı 0 nn rİcll ederlerken. dlg-er tara ftan da hü -

.r b l d f d iki ilkk. d f k b. 1 k 1 ktad ş· d ' M k .... d b .. tü planın neşredilmeıılni cdürüst ol mı- ~ Tam biletler 3, yarım biletler 
PullllJtır. l\f amafih u an aşma- Bu e :ı a anun 11 ır anın ır a ma ı r. ım 1 os ova onun e u n ta l'ğ k kümete müraena~ edı:-rek fırkanın :_ ı ,5 l ı·r~ d ır. ~·tı • hası latının 
la • • d · · k · k lı t - d J J d l d" tt ...... k 1 ynn ve va nperver ı •e ya ışmıyan .. - " .. 

nn da uatiyct kesbettığıne aır bakı ısmının aynı a 1 e e ugra gı CEVABIN JfAII YE T or u annın or e uçunu u a - b' b k l k lf "azetelerlni tatil ettirluorlııı r- (De. 
1 

;:_ c<;
10 

60 •ı ı,.,·ramlyedı'r. t d M'h · d d ·1 ır are ·et> o ara tav!> etmıştı:-. .. J y . .. 

ortada henüz emare yoktur. Gö- anlaşılıyor. Bu son gun :r.ar ın a ı Vaşington. 6 (A.A.) - Japon hü- nan ve şım ı en varım mı yon RESMi TAHKiKAT mokrat Mustafa) ve (Palabıyık Hay \.. 
r-ülüyor, ki Mare,al Petain'in ida- verin eline ne lcadnr esir düştuğü ku" mctı' Roosevelt'e Japon kıt.'alarıııın asker kaybeden Almanlar, Moı - d ) 'bi h lk d 1 ı j .--. -· ı · ı · t' B d b ı · · k .. d ( l Va~ington, 15 (A.A.) - Harbıye ar gı a propagnn ıcı :ı.rın 
re ettiift Vichy hükumeti veıı:ıye- henüz blld rı mem ş ır. un an ev- Fran•a hu"ku"m<'tJI• ·. ·npılan anlaşın& kova ö.gesının aı ı mu a a!l a • ______ ............. . 

720.000 Yekiın 

. .. .-

~ 
~ 
: 

i 

l 
t . b ...... "' h d Llb h b ~ " ' L d ki h ve Balı r iye Na2ı rlıklan Avnıpnya ·······--···--··•••••••••·-·····-· m ütün fecaatine rağmen, ar- velki yazılarımız a ya mu are e_ mııcihince H indiçinide bulunduktan. rına çarpıyor ve ıı.azan ı arı er 
ben oldulnı ... jb1", sı·yaseten de eli terinin Tobrukun cenubu ıarkisinde k ilometreden sonra daha fazla Mr sefer 'kuneti glindt-ıilmeııi ne •• Bu Sah akşamı 

.- • nı ve Çinin bu Frans·z. mustemle. · d · 1 ·r ·· ! · 
kolu bawh olarak k•ndinı· tcalin- cereyan eden meydan muhaı·ebesının insan ve malzeme kullanmak zo- 111 r yapı an 1 :,aat uzer ne re~mı 

.. ... ke11l için bir telıdlt teşkil etmekte 1 hk'k ı " b'ld 0 1 1 ı · 
den bili ka,.mmaktadır. Bu da ı' netıcesine bağlı olduğunu ve 18 son- runda b.ulu. nuyorlar. . ta 1 at açı acag•nı ı lrm ~· ~re ır. SOMER 

-~ , 
Sieemasıada .. olması dolayısile Japon kı'alarmın 

Fransız milletinin uö-radıW. müt- to .. r inde ba~lamıt olan İngiliz taar- B k daha k ti ld ld · ı• t k • ... .... orada bulunmalan elzem olduğunu _ . as. ı.nm .uvvc .1 0 U• gıı i Z a ımın•n 
bi.. darL - 0 m" tesınn· • den 1..n..ı;...: ı ruzun un Londradan gelen haberlere · k d c d •- k 1 d ııı • .,. ue ıh. aım bildirml~tir. gu ı ıncı ere e eıu eıım er e 
J'•"Y•• .... "Y .. kurtararak mi.nevi- I ve iddialara rağmen eimdilik Tobru- S I f l " d f d ·1 1 

-. J- -. DlPWMATIK JltJNA.SEBETLE. ovyet er aa mu a ıı.a enı e n m&Ç 8rl 
Jatınm yükıddiiine delil.t eder. ku muhasaradan kurtarmak t:lbi bir RlN KES/LJIES/ MUHTEMEL bir tabiye kullanıyorlar. • • • ~ 

T A.SVlRl EFKAR maksadı ~ttilinl yazmı~tık. Tabii Mojaisk istikametinde Sovyet Radqo ıle takıp eclılece/I(. 
r k d ld elm •k ı'ç'n o yolu V••in1rtoo 6 (A.A.) - Bırl~•ik A. , bıı ma ·sa ı e e ç • '. • • -. • .. tanklan Alman taarruzunun ikin- Ankara, 5 (A.A.) - Ya nnlu ~ 

JLK 
tıkayan Mihver kuvveUerını maılup merlka ile Japonya araaındakl dip 1 ü ü kol ı 1 AMERi KAN hl 1 lomatik münasebetllrin cuma sabahı <.İ koiuna kar~ı tam zamanında 1 maruı 1 n OJll&ııaca aa DS1 ı& 
etmek Ye imha d~U~ bile ç 0 • har~kete geçtıler ve dört köyü takımı • Fenerbahçe ~ ... t 1' 

TE G · t k ı · zım g•lı·yorJu kesllmaıi pek muhttımeldir. Eg' er B L I I mazıııa r:erı a ma a . '" · de geçirdiler. Dütman kıtal arı 

1 
de •e -pazar ıcünkü Galatasaray ma-

b k k t.a 1 bil n. de Japon murahhaslarının cuma ıabatıı Ne To ru ur rı a nıı~ n .. ormanla rd a dağın ık bir halde _ çı aaat 13 de bGyük dalga Ankara 
Va~lnıton 5 (A • ) B \.-ı-· k ı i .ıı.ı · ed 'lebJl M. Hull'e tevdi edecekleri Y--ika, • ..... - •- Jdihnr uvvet er ma6 up 1 - ç• dir. Ve Sovyet p'yaJeııi şimdı ı radyo!U Ue ııahada.n Türkçe olarak 

Y• Nazır_l!i. ı te.blici: mi•tir. Londrada, hayal sukutu do. per§embe ak.,•mı Tokyodan gelen ba ul d kl AU - .. h . _,,_, . d b . k 
1 

bunları b un u arı verden çı· neşredllecektir. 
antıcın ıımalinde, 10 ilk- jhımıtı~ olan İngiliz muva!faki1etsiı sının arpçı -enn t!tl ara ıc ı - k <ı~ makla meşguldiir. Alman ta- A.1111 umanda 19.'74 kısa dal,;a 

le,rlnde bır torpil yarası alan li:;i tıı ııöslrrle 1Uraf ediliyor: clki de ayrı olmaaaa, Hull ile Japon mıı- .. .. .. ı. 1 h ' - ıııtan. onu bu ma,.ları a-ı· ııuıtll!lrdıı 
donan o hh 1 d ki "ilk .ıı. arruzunun uçuncu "'o u areıK.etı- .. J .. 

. maya mensup Sallnas ~e- zırhlı tilmeni birleştlrmiye mu ... af!ak ra as arı araııın a m.. &tın aıı; t .d b . k ·ı f Il ı 1 k Lond ... isi k 1 b' "ht" ;U L k 
1 

,_ - ne pazar esı en erı e sı n1ıyen nr; zce o ara ra Ye .. ısıra 
~ endisine 6 torpil atan de- olan Genera l Rommel'in kazandığı : ı ı ım ÇOIL ısa o aca ... "'e A"!'l<·- bır şiddetle devam etmekteöir. yapacakhr. 
nııaltı genı11erınden birine hü-ı muvaf!alciyet ve bilhassa bunun harp rıkan - Japon tilı.akerelerl duracak 1 T I h · d t k . . . ==== =========== . u a cep esın e a vıve getırmış 
cmn e_ tnıi~ ve bu denizaltıyı ağ- talı' hin'n tn"UiZ kuvntleri lehine dÖ- tır. Btı mealde hır Japon cevabı Va 1 Al L • 1 • . 1 d A f r ı· k a 
1-1..ı ... o an manıar şıma ve ,ıma o 
""' ıht.imal hasara uğ'ratmıttır. ner ...,bi go-ründüğü bir zamanda T1I- şlngtonda ha:vret uyandırmıyacaxtı r _ • t'k t'ınde . 1 .1 l .... gu ıt ı a.me yenH en ı er e • 

lcı:ıu Londrada cansıkıcı bir netıce _ . . ı mı} e çalışıyorlar. Buradnki Sov-
vaıı·nı·n Ankarada 01ar~k telakki edilmektedir. tngııız ya~ı, ve bareketıert güçleştı rrnış. .. . . 'dd 1. · . R . t yet •uvansının ıı et ı t•arruzu 

t 
.. kayıpları ağııdır. Libya muharebesL tir. Sıdı uek cıvnındakı ngili:ı: ı 1 1 takv· . .. . f Al 

yap ıgı t emaslar nln birinci perdui bitmiştir. Şımdi piyade kuneUeri de bir gün erte! tanK .a.~ ~ · ıye eoı:mış ır.,_ ı- (Birinei ıahif•dn cüva.m) 
ımba edllmi• n İngili.a zırhlı kuv. naııT"'01Y erıhnr·ı~ybısı obuzad çı,.mış- dü•manın yarıırı hazırlanmı• mev (Btrt1td aa.1ı.if•dn. droa,,.) iki taraf da ikinci safhaya hazırlan- . .. • . tır. u a ~,.. nı o m ar ıman e- .., .. 

larak bu meselenin halli ve vakıf va.. maktadır Son (raund :: ravund) Al vetlerı hududa dogru gerı çekılmıt d J . ~ bat 1 - zilerine taarruz etmiftir. Bu ha-.. .. . en c ıı~nı ... n ary a arı ausma~a 
rıdııtının da Deledıyeye devri üze- mıınl arın lehine bitmiştir. Tobruk olduklarından bugun muhım hare- oıecbıır edilmişlerdir. rel.:ata ait obrak ük ııelen rapor-
rinde eörütülmektedir. bölgesinde Alrr.anlar, İngiliz muva- ketll!r Ye muharebeler olmamıştır. 

100 
k.. • lar T 4 ltalyan tankının ve çok 

Anlaşıldığına göre Vali, bir miJd. ııala yollıı.rında tekr:ı.r hakim bır va- Hudut mevkii üzerindeki Sıdi Azız Cr.nupta oy l'en alındı miktarda askeri otomobilin töah -
det daha ıehriml:ıde kalacr.kttr. ( B. Eıyct alm ı,Jardır.> Bu cumlelere ili. ı stikameti n<le iltrile en İtal yan zı rh Moskova, 5 (A.A.) - Cenup rip edildiğini bild11'mektedir. Bu 
B.) ve edecek bir sö:rnmüz vardır: cAI- lı ke~f kolları İngiliı.lerin hücumuna cenhesinde Rus kuvvetleri 100 bölgede ötede beride hala küçük 

EŞYA FIY ATLARININ manlar iki zırhlı tüme nlerini birleş- ui;rayarak üç ftaly:an tnnkı tahrip küy..i geri almışlardır. dü;Lrıı.an grupları vana da bunla-
MURAK.A BESl lCIN tirmemişler; ayrı ayrı iııtikametler- olunmuş, ba%1 )(ih..,er kuvvetleri Ill r- M a tveyev • Kurıan ıebri rın büyük kısmı timal batı isti • 

Anltara, 6 (Tel,. fonla) - Blr ta.. den iki tün t-ni Tobrukun cenubu El-Gobi'ye yerleşrnifler ve İngfö:ı geri alındı kametinde ricat etmektedir. 
klm e~a fiyatlarının murakabe!!i- şarkiı;inc sokulmuş olan İngıliz kuv- ı.ırhh k~it kollarının ufak efrk yok V k 5 (AA ) Elgobı ~ma inde. seyyar kunet-

muharebesi 

Edebi7att11 n eiaemanı11 aaıı'a t a verebileceği en calibi dikkat eser 
Meşhur İnııill.a muharriri BERN ARD SHA W'ın aerindea iktibM 

edılen ve Londr:ıda piyesini oynanmlf olaa 

Les'ie Howard - W endy Hiller 
tarafından harlkulld• bir tarzda yaratıtu 

BiR KADIN YARATRIN 
(P Y O M A L 1 O N) 

Şabeserlnın ilk iraesi ~erefina GALA MÜSAMERESİ 
Bu aalı a.kpmı GALA ~in 7erlerlnlsi enekte'D arayınıs. 

PGenç. ihtiyar, Çocuk, EUyUk... HER TOR Ki 
1 Başvekalet Matbuat 

Umum Müd ürlügü tarafında• 
Bitytik itlna?arla hazırlanan n Beyoğlunda 9 iıüyük sinemada 

BİRDEN gl)sterllmekte oları 

Yurtta Cümhuriyet Bayramı 

Büylik memtekLt jurnahnı görm lidir. 
Bugüne kadar görülmemiş bir güzellikte olan hu fllm 

a Kısım ve 1.000 Metr edir. 1 ıı in te5kilatlandırılma.'!ına dair olan vetlerine karşı saldı rarak o kuvvet. Jamateşebbüslerlni tard •e birkaç İn ı 01 ov~'. h h · · .. - leıımizden bın düşmana taarrWt e-
kararnamede bnıı deği~lkllkler Ya- leri mahvetm i~lerd i r. Sidi Ömerden gtliz taı.':.ı tahrip etmişlerdir. İngı. Alınan ır. a ere gore, Sov • derek İtalyanların iki orta •e ıkt 
pıl mı(.tır. Bu deği~kliklere göre, bllıl Sidiı Rczek'a kaıll\r Oerllemi~ olan l ı zler.in hudut mev ine kada r çeki l- ı yet ku~etlerı~ Donetz h_avzaaın - hafif tankını tabri pltmiı n uyıat l 

k 1 rf d k 1 d St O docousund b d dan ..... u·· --:r surette bomba annuı nıum vfliyet mer l'f. e n e unı an lngiliz zırhlı kuvvetler i bu iki mcv. dikleri ve bu meV7 eki Jf!hver kuv- a . aıın M,., a ır ma en verdirmiştir. ·- ..._. 
birer tlyat murakabe komlsyonlann. ki ara!lında her tarafta ku"rVetli bir vetlerlni mufıa!'a raya denm ettikle_ şehrı ol&n atveyev • Kurganı Hudut bölgesinde Yeni Zelindalı tır. 
dan ba;ıka, nüfus miktarı ve ticart zincir hattı vücude getlrmeınlş1erdir ri anlaşılmaktadır. Bazı Mihver kuv. geri !llmışlardır. kııı••etler, Manutır batısında düş-
ehemmiyetl dolayısile lüzum görüle- ki, Alman fırkalan ikiye ayrılmış vctlerl Tobruk re'luhu ;arkf•inden Almanlar muharebe meydanın manı muharebeye iebar etmıtlerdir. 
rek kaza merkezlerinde, Valinin tek- ve birlqemiyecek vaziyete dl1fmüı hududa doğru ileri harekete g~mı~- da bir çok ölu ve yaralı bırakmış 100 kadar Alman askeri öld!lıulmtıı 
lifi Qzerine kaymakamın reisliği al- olsunlar Bu telakki yanlıştır. lerdır. Hudut boyundaki Bıı rdia , Sol , lar ve mühim miktarda harp mal ve takrıben 100 kadar İtalyan ask.e-
tında en az 3, en çok 6 azadan mü- Evnlct de yıızdığımız gibi Cag- lum, Halfaya, S id j Azız n Sidi ö. zemesi Ruala.ıın eline geçmıştir. rı de esır edilmi~tir 
rekkcp olarak Ticaret Vek.ileUnce bub, Calu taraflarına Ye Syrte kör- mer mevlcilerinde bulunan lt ihver ALMA"'LAR MOSKOVAYA 1$ Alman tebliii 
birer fiyııt murakabe koınlayonu tef feıi ıı:ı.hillerin• doğru r linderilmi' kuTVetler i İngiliz. rnuhuara kuvvet- KiLOMETRE llESA..FEDE Be!lin, 5 (A.A.) Alman 
kil edile<.'ektir. kuvvetler, kollar, keşif kıt'aları ve. !erine kar~ ı müdafaaya devam "d ı- orduları umumi kararııihının teb 

İsanbuJ Fiyat Te Murakabe Ko- saire hep havaya ıavrulmuş darbe- yorlar. Bır kısım Alman z ırhlı kuv_ Lon'.!ra, 5 CA_.A.) - Rusyadın .-e. liKi: 
misyonu, Valinin veya vokJI edeceği ter halinde kal mı~ ve k:ıt'i mu ha- vetleri Bardia garbına ve Arieta ltal , lısn haberler lyıdir. Rosto! - Tagan- Afrika timalinde Alman • f tal
labn, reisliği altında olmak ih:el'I' rebeye hiçbir tt-slr leri dokunmamış- yan zırhlı tümeni de Sollum t.araf-ı rok hattının lOO kilometre şimalln- van kuvvetleri diişmanın ketif 
bölge İaşe Mfidilrü, l\Iıntaka Ticaret tır. Bidayetten itibaren ln~ilız !ev- !arına yakla~arak İngiliz kunetlerı. de yeni bir ~mumi taarruzun behr. kollarını püıkürtmü$lerdir. 
Müdürü, Mıntaka fktısat Mfidtiril, külcey~ Ye ti.biyesi, kuvn tlerini yel ne taarruza baş!amışlardır. Buıı;ıin- 1 d:ğı Ye bu bölgede .büyük muvaffa. Alman - İtalyan hava kuvvet
Be!ediyc İktısat Müdürü, Ticaret ve pazcvart dağıtmış ve Almanlar, za_ !erde hudut mevzfler!nde yeni bir kıyetler elde edildiği teeyyüt etmek. ı eri, Marmarika cenubunda diiş
Sanayi Odası Umumi Kiıtibi, utan. yıf olmalanna rağmen , bu dıı l? nık meydan muhart'besinin inkişafı muh- tedir. ınan ın zırhlı kuvvetler toplulukla 
bul ithalat ve ihracat birlikleri u - ve birbirinden uı.aklAşan kuvv~tle. temeldir. Tula'da Almanlar biraz ilerilmılş- •ını dağıtmıftır. 
mumt kitlplerile Milli Sanayi Bir- rl •Jn nrmak maharetini göster- Eıki Ordu Kumanl~uılan.aa lersı de bu kesimde tle Moalrovaya Dün sece Sidi-Ba?Tanİ ile Mar-
liğt Umunıt Kltibiııden ~ nıitlerdfr. E"Hklf Gtı!eTOI daha 15 kilometrelik bir .-afade 5a-Matnıh araıımdalti dü•man 

ti n ll'·'·l _... .dd tli - l ..... t ıucı & .. il! ı nl• iıwunmaktad.ırlar. üaleri ye münakale vollan ban-r. (B.B.) uı .ır.& nu1U1a fi e 1aa1uıır ar AJ..I n..N"U'I ~ ,,. 

GENiŞ MiKYASTA BIB 

IWHAREBB BAŞLADI 

Londra 5 (A.A.) - Annallst mee.. 
muasının askeri maharriri yasıyor: 

Llbyada ngelen haberlerden ,eııiı 
mikyasta bir muharebenin bqladıtı 
anlaşılıyor. 1 

Bazı mihver kuvYetlerinİD 
en:akı b itmit 

Kahire, 5 (A.A.) - Reuter 
ajansının Lihyadaki bir muhabiri 
yazıyor: 

Halfayada, Cirbada ve Sollum 
etrafındaki ceblerdc mihver kuv
vetleri, erzaklan ve sulan tüken
diilnden doğrudan dopu7a hücum 
etmese bile uzun zamu mukavemet 
~7ec*leı'4ir, 

LALE Vahşı AşK 
SARAY Viyana ~ıkları 
Mr.LEK Para Hırsı 
İpek Korkusuz R<'it 
ALKAZAR Öldünniyec:ekain 
ŞARK Sevmek Hakkı 
SES 

AZAK 

Bir ömür 
böyle eeçti 
Hcrgül 
Modern Hayat 

Tasviri Efkir: c~zctemiz. o
kuyucu arına kolaylık olmak 
üzere bu llÜtunda bütün aine
maların programlarını k.a.aca 
takdim edecektiı'. 



Ralalfe: 'I 

1:13:1!4 :ı ı.: tJ :13 ;] ! 3 :ti 
Portakal Muz diyarı 

Alanya ve Alanya 
Konya yolunun ehemmiyeti -

A1-ra. c.rUü IHr ~lalr41r. Oa rafta ıewketmek mümkia elacalctır. 
lliıaei asrıa ı.ırlncı r.ub'uada Bufilu ıçln değılse de herhalde harp 

hltaa AJieddıa bura11 •ptederek sonraııında ıç Anadolunun bılheıısa 
tend ne kıflık merlı:eı 7apu Bu ltl- Kon7anın hububatını wesaır mahı;ul 
t.arla lieıçukhılana belit ı.aştı şe- lerıni .... lan7adan vapur arla hnrıce 

'1rles.ilııııl• b!rı halıae geldı. Ters _ se'f kelmelı: memlekete çok şc7 kaı:an 1 
.-, metHr lı:ıaıl kul ı wc muM -ı dınr. 
•• ~-. u 1allan T alr tarıhi Alanva koyu Jimftn yapılmağa ga 
ra11ıtarile Alanya, Selçuklar dcwn - v•• ., nt• r. M un 1 1\ a• \feka etln
al• ~Ul blr hnuı !dır. de ealıtaa bır yuksek muhendlsımız 

Buf'Mla 4aha ı:17ade, değil 7alnıı. ı cı bu hu u ta temın ettı. Eaa ea 
:Aia.,a ıein, Kon7a •e cıwan haUi. bundan evvclkı Munakal t Vekil!, 
memı.ket !çın yapılma ı halinde ilt- Anadolu ııeyııhatinden avdet.inde, A
daadl lakışanar temıa edecetuıe lanya lıman tesisatının ıfa yapılma
blli bwlunduğuna Konya - Alanya aına başlanacagını söylernle-t.ı. 
J"OI• •Meleılnı belırtmek istiyorum. Alanyada yetışen mewvalanmır. 
B• yolu Konyadan Hadıma, Alan-

wesıuı suHm. fıstık gıbl nıahsullerL 
Fad.. Dün köyüne kndar olan k•- 1 k b ·ı '-m ı. mı tar ıtı aıı e azım anm-ma .. 
91mlaı:ı J'apılmıştır. Ara yerde ka- 1 1 U b h 1 d ö 11z nge ır. ugun u U!IU ar a r 
lan k.u11111n koprulerı de hazırd r. 1 k 1 k b 1 I! " ru en ra nm ur anca a~ an •ıcı a-
ÇuPl. • 7ol Selçuklar ı~vr rı<len :ı- ı' de clmt-kted r. O halde 1 tlkba1deki 
lan kemer koprüler ıı ~ec kt. r. 

genı, ımkanlara ~ore bugünden ha-
.Alanya _ Konya yoluna ur!ed .mek 1 k 1 il B · l d , zır llnma azımge r. unun ıç n e 
ezeı.e Alanyal.ıar da para "'rmege Al K ı ll 
laar:ınlırlar. Bu ar da hayır·s••Cr, an)"a - onya yo unun •• naaa 

ht Al _, T !ilı: A k tcsı atının yapılması icap eder. 
DIU erent any .. ı ew r.a og-
hl !5.GOO, amele }'C' mt~.t •tmak Alan7a hakkındaki şu k11a 1azı
ttzen JO 000 !ıra vereceğini lınna mn, .Falih RıCkı üstadımızın Alanya 
967lera tlr. Nctıce ıtıbanle on ~ay hakkında kullandığı hır cOmle ile 
ret V liyet~ knlmış ol•ıvor. so12 vereceg m: Alanyayı gormeden 

Şayet bG 101 yapılırsa, Alnnyırnın olmemelı 1 
1'I lerlnı iç Anadoluya az mas- KEMAL HAKKI 

Gedizin su işi 

halledildi 
Cedim, (Hus111t) - Xaı .. 111 i11 iıı

ain bır an enci hallı lçln Halinl A
lan7alı 1600, Alı Sarol 'JGO, Nurı 

Ocakorl• 300 •• dıter Tataııda lar 
150, 200 lıra arasında buyuk 7ar -
dımlar 7apar k nıha7et suyua ros
terUu cayıet aayeilnde şehre akı

talmaaıaı temln etmt,ıerdır. 

ftu 7lizden kasaba hem iyi ıuya 
kavu mut ve hem de muhtelıf mahal 
lere Üf, tlort yeni çeşmenin 7apılma.. 
• ve .. yollarının tAmırl ııı ikmal 
edllmı, ı.ulunmaktadır. 

Kar.uuu her fırsatta dalmt yu-
4ımııu •ir~eml1en hemtebnmir. Ha
lı• Al&117alının bu asıl hareketi Ge
d r. ler ara ında derın memnuniyet 
ayanılınıaıttır 

~ urrin •in dokuJ"na-

Cl rı tebrik ederiz 
Uurıltu, (Hu usi) - Dokumacılar 

]( pe.ratıfı, on yaptıtı bır toplan
t.ıda kaoperatı! karından ıkı bın ll-

Stokholm Sefirimiz 
gitti 

Edime, (Husuııi) - Mezunen 
Ankarada bulunan Stokholm Se
firimiz Agah bugün lstanbuldan 
,ehrimize geldi. Sefir Selimiyeyi 
ziyaret etmı. ve daha bazı sanat 
abidelerimizi gördiıkten sonrl\ öc 
leyin yemeğini Umun1i Müfcttiı 
vekili Sabri Öney ile birlikte ye
dikten sonra Bul~aı:!ltana u;eçmiı 
tir. 

Sefirimizi Kapukule hududuna 
kadar U. Müfettiı vekili Sabri 
Öney uğurlamııtır. 

Uşakta mektep 
ihtiyacı 

u,ak, (Huauıi) - İlktahıil çağın
daki çocukları• sayımı neticesinde 
l ,ak tohr nde tahsılden mahrum 
r&.alan çociJKJarın 4 bln kusur oıcıuıu 
nlaşılmıştır. Merkezde bulunaa 6 

tlkokulun bırçok sınıfları çıfte ted
risat .raptıiı halde flkmekteplere 
devam eden talebenin 1309 u erkek, 
834 ıi kız olmak üıere 2143 dür. Bu ranın, 1r1emlekcL hastane1lııo l llrdım 

olmak l&ere tcberruuna karar Hr- netice ile Utakta ılkokul ihtıyacı blr 
aış ve parayı Vilayet emrıne ban- kere daha meydana çıkmııtır. 
ka~ a t.wdı etmiştir. Vewcut talebesini yerleıtlrememek 

T tSY//ll ı .. FKA.R - Burdurdakı ten mOtnelllt bir zaruretle çıfte ted
Dokumacılar Kooperatifını bu güıel r!aat yapan ortaokulun talebe me•
tqcbbiiııunden dolayı k ndilerinı teb cudu da ründen ıırune artmaktadır. 

' rtk e4er we bu hareketin nümuneı Memleket mlzr!ekl 
imt al olmaııını temennı ederı~. 

Verem Mücadele 
Cemiyeti balosu 

D u lıtanbul Ticaret Odaııında, 
Ver~ Mücadele Ct!m y tının 17 Bı
rlnclıkbunda ve 1 ek olan balosu 
lçın ıhr.ari ma yette ınuht.e ıf k ı -
teler ~11 edılnııgtlr Bu komiteler 
Mloıı• en venmlı b r oektlde verıl. 
-iAI temin edeceklerdır. 

Diler taraftan haber ald ;;ımıza 
ııre Yerenı Mucadele Cemiyeti, te
aia .. ecefı yeal •ıirıdaUa ılk !ır

•* Cibalide bir dlııpanaer aça-
caltiıtr. 

IASKERLIKI 
&ıaiaiai Yerli Askerllk Şuı.eai•

tl•: 
lbMıkU Da. Jılalı:lne Tab. 0-an 

ofla Osma•. Gerede 302 (1107) 
Nk. TTfnı. lıılanMr ot. Aıar.. S28 

( 44977). 
Jıluhaltere TP.. Ömec otla Musta 

fa Hi (46630). 
Tlı. ÖnYzb. Abdarrahau oflu 

Öıner 80S (35882) 
P. As. T,rm. SllleyıHa otla Ah

ı.et Cenap 312 (1338G) 
Bu subayların cuzdanlarile lılrlık_ 

&e acele ıubeye muracaatları ilin 0-

lunar. 

Almanlar Bulgarıs-
tana glttUer 

EdiTne, (Hususi) - Efgania
tandan gelen ltalyan ve Alman - f 
!ardan 188 kiıilık bir grup bugun j 
lstanbuldan oehrimıze ııclerek 
Bulgn ıstana geçtiler. 

Ha1kev! balosu 
Cümhuriyet Halk Partisi tara

fından Halkevlcrinin onuncu yıl
dönümü ıercfine ve lstanbul Hal
kevlcri menfaatine 2 1 şubat 942 
cumartesi akpmı saat 22 de Tak
sim gazinosu aalonlarında muh
teşem bır balo verılmeıi karar
laıttırılmıttır. ı!ıer ıene mevsimin 
en güz.el eğlencelerinden birini 
teşkil eden Halkevleri balosu bu 
sene de laz.ımgclen mükemmeli
yeti temin etm('k üzere C. H. P. 
Vilayet idare Heyeti Reisi ve iz. 
mir Meb'usu Reşat Mımaroğlu
nun reisliği altında bir komite vti
cude getirilmit ve bu k.omıte fa
aliyete geçmiştir. Hnlkcvlcri ba
losunun bu sene de lstanbul içın 
müıtesna bir eğlence fırsatı tet
kil edeceği anlaşılmaktadır. 

Beyoğlu Halk em den: 

Her hafta cumartesi akşamı 
saat 20.30 da, pazar güniı 14.30 
da Halkevımız.in T emsıl Şubesı 
tarafından verilmeL:te olan tem
sillerde iz.dihı.mı 'önl mek için 
teşrif ecleceklcrın tenısıl gunun· 

OL K O den evvel Halkcvimizdcn dave-
Biricik mılli kültür derrimiz tiye almalarını hass:ıten rica ede. 

(Ülkü} nün 5 inci sayıaı yine zen- - -
sin ve renkli mündericat ile in- ~~~~~~~~~~~~~ 
tit•r etmiı bulunuyor. Bu nüsha
da yazılarını merakla ve ısrarla 
arayacağınız. imzalar yine bulu~
muılar ve b'z.e enfeı bir nüsha tak 
elim etmiılcrdir. Okuyucularımıza 
bu cüz.el mecmuayı ta·niye ede-

Kurl::ianlarımızın derilerini Türk 
Hava Kurumuna vermekle, zel
zele felnketzedelerine, kımsesiz 
yavrulaıa ve milli havacılığımı
za yardım etmiı olacağımızı u
nutmıyal ım. - -

TASVİRi EFKAR 

(Türkiye kömür satış 
L müessese~ 

. ' ve tevzı ı 
,/ 

TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDAN: 

Trakgadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar 'CJe müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

lbtiraomu: olu ber cinı maden kömüriiniin m.iktanıun acele, 

/stanbrıl Kar•m•sttıf•p~a 
hildirilm.eıi rica ol•nıır. 

Caddeıi lktı.at Han S 11ıımarag• 

maden 
olmayıp 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli İstanbul 
Zonguldak havzası dlduğundan sevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 

1ITIYATROLAR 
ŞEHJıt TİY A TllOSU 

Tepek11 Drea kwtn•: 
Cumarta,ı ründüz saat 16,SO da 
Türk Tıyatrosu Tarihi matineleri 

Bu rece saat 20,30 da 
, MOTHı., AiLE 

••• 
tatiklil caddesi Komedi k11ıw\ 
Bugiın gündür. saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Bu gece saat 20,31) 4a 

SAADET Yt.N Si 

1 i Göz h•k;,ni 

Or. Murad R. Aydın 
Beyoğlu • Parruakkapı, i
mam S. 2. Her öğleden son· 

ra 2-6 ......... : ........ ..., 
ZAYİ - Ask.erlik hüviyet va· 

rakamı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Doktor Cemal Sanlı 
• •• 

ZAYİ - (Gül Yeprem) diye 
yazılı tatbik mühürümü zayi et -
tim. Yenisini çıkarac:liımdan ea-

' Birincikinun 21 

ı 

' 
4 

s 
r 

1 

8 

9 

110 1 --Solda. 1Sağtı : 
ı. İkıncı d ece ehemm!~c l olan 

şe)lcr. 2. Ba na (V) gelirse n kah 
to eni olur. Açıkgoı. .. ı. Bır cıas ki
lim. he muha!fefl. 4. Kopek yav-
usu. Eski devrin po ta muv zz . iS • 

Tersi çıng raktır. Mu awi. G. Mikab. 
7. l\IOkeddl'r olmak. 8. Tersi isimdir. 
Bitişmeklilı: t. Tunıınlstanın n1erkezl. 
Titreme. 10. Çatma. Yıy~k. 

' 1,, 
ER 

Bw yemekı.a 1011ra &11nde üe defa mantualll&ll 
tliflerinls.i fırçalayınıs. 

' l N A N M A z MI t l Atağıda yazılı m~va<lın pazulıkla eksihmeleri 11 / 12 /941 
perıenbe ı:ünü ı.aat 11 de Bolayirde Askeri Satınalma Kon yo •

1

to N,A N_ AK E K 1 
Duoda yapılacaktır. Taliplerin be ili vakitte Komi.,yona gelmeleri. - -= 

Miktarı Tutan Teminab 
Ciusi Kilo Lira Lir•;.._ __ _ •·~A ·c . v···o Tünel seferleri 

bueün başhyor 
lstanbul Elektrik Tramvay, ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Tünel ıeferleriaia 8/12/g41 cumartesi cünbtlH iti.l>areıı iw\emi1• 

ltath1acafı aa1ın halkııaıı:a Uia o lunar. c1074i> 

··~·······-············~ Sandık lmaliyeai Eksiltmesi ~ 
Türkiye Kızılay Cemiyeti t 

Umumi Merkezinden ı t 
ı - En u 2500 ve en çok 7&00 adet olmak ilı:ere lfadensura 

tlıeleriae mahsus yaptırılacak sandıkların yalnız ımillyeal 8/ 12/ 
1941 paurteııl &'(inii ıaat on cl.örtte açık eksıltnı.e llt ihale oluna. 
caktır. 

! - Eksiltmeye iştirik için (300) lira teminat mektabıa nrl
lecektir. 

1 - lateklilerin ıartaanı• için Yeni Poı;tabane 1ı:art111nda Ml. 
• mar Vedat caddesinde (Kızılay) hannıda Kıı.ıla1 Depoııll Dırektör

~ luğüne mfiracaatleri 1lin olunur. 

•••••••••••••••••••••••• 

8600 adet küçük porselen Füyüz cmuhtelib 
880 ad('t porselen Füyüı: kapağı tmuhtelib 
550 adet pirinç Fuyüz dibi cmuhtelıb 

Yultarıda cinı ve miktan Y. azılı malzeme 6 / 12 /9-41 pazar
teai ııiinü ıaat 14. 30 da pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve aaa tte Kaaımpqada bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları. ( 1 061 e) .. . . 

Sı§ır eti nanı 
1 - Tahmia olunan umum bedeli 29200 liradan ibaret 

73.000 kilo sıiır eti kapalı lllrf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 22/1. kinun/941 puarteıi ııünü •aat 16 da 

lzmitte Tersane kapısındaki Komisyon binuında yapılacaktır. 
3 - Muvakk"t teminatı 2 1 90 lira olup ıartnamesi 146 ku

nlf mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştırllk edecek isteklilerin 2490 1ayılı kanu

nun istediği ticaret ve1ikalarını yukarıda yazılı temınatlarıle bır
likte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli riın ve Hatten 
tam bir 1aat evveline kadar Komisyon baıkanlıiın• Termeleri. 

(10561) 
• • • 

1 - Tahmin olunan mecmu bedeli 5 750 lira olan 2500 
metre can kurtaranlık bezin, 9/ 1 2/941 1alı ııünü 1aat 14 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 662 lira 50 kuru, olup fartname ve 
nümunesini görmek iıtiyenlcrin her gün ve pazarlığa i,tirak ede
ceklerin de belli ııün ve saatte Ka .. ımpatada bulunnn Komisyo -
na müracaatları. ( 1O7 1 O) 

• • • 
(3) adet motorpomp ahnacak 

Ellerinde motopomp bulunup ta satma le istiyenlerin mufas
sal teklıf ve kataloğlarını en geç 1 O kanunuevvel 941 çarşaı ba 
günü akıamına kadar Kaaımpaşada bulunan Komisyona vermcle-
rı. ( 10711} 

• 4' • 

Patates. 50.000 6,750 656,25 
Kuru üzüm. 30.000 21,000 15 75 
Kuru soğan. 20,000 2,800 135 
Makarna. 20,000 9,600 720 

(1557-10733) 

• • • 
Yüzer ton iki parti nohut alınacaktır. Pazulıkla eksiltme -

leri 12/ 12/941 ~ünü 1aat 14 ve 14.30 da Çanakkalede Aıkeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
Komisyona gelmeleri. Bir partin ın tutarı 2 2 000 lira, kat"i temin•
~. 2.as lira, ikincı portının tutan 1 7, 760 lira, kat"i temınatı 2100 
liradır. (1559-10735) 

MARft GOZ iSCiLERI ARAKIYOR 
San'at derecesine gore 2-• llra arasında gündelik verilecektir. 

ADRES : Üsküdar, Bftla bıın cnd. Aruta sokak No. 33 

MARANGOZ FABRIKASI 1 
1 ürkiye Cumhuriyeti ' ZiRAAT BANKASI 

K'.urulut tarihi 1818 - Sermayesi : 100,000,1100 Türk liruı 

Şube we Ajanı adedi : !65. 

'ZİRA! ve TİCARİ HER NEVİ BANX:A MUAMELELERi. 

Para ~ırlktJ.renlere 28.800 lira ikramiye •eri1oru 

Ziraat Bantı:aaınd" kumııarau •e tumb~aııuı tasarruf 1ı•apla
rıada en az 50 Jır.&11 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek lı:11r'a ile 
.. acıdaki pliıla cere ihanab• daiıtılacakLır : 

4 a4et 1.1100 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 6,000 Ura 
' , iOO > 2,000 t 120 t 40 > 4,800 t 
, > 2u , ı,ooo , 180 , 20 , ı.zoo , 

40 > 100 > 4,000 > 

DİKKAT : H•aplarıadaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
a.-tı duımlyenlere iltramlyt cık tıırı takdirde ,... 20 fazlaaile •erile. 
cf'ktır. Kur'alar senede : 4 dtfa, 1 Eylül, l Birincikinun.. 1 Mart Te 
1 Huiran tarihlerinde çekılccektlr. 

DOK TOK 1 
Sedad ~ umbaracılar · 

ÜROJ,OG - OPERATÖR 
t - Tahmin olunan bedeli 2600 lira olan 140 kilo 9 katlı ldrtw ~olu ... t•7trmıl lııııtaltk- • 

keten iplığinın, 6. Kinunuevvel. 9'41 pazartesi ııünü 1aat 14.30 lan m.ıt•hanu. 1 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Müte1ıum.a 
Dinn1o!a 104 

Afaayene aaaUeri: Pazar hariç 
her ciln 2,i. Tel: 23898 da pazarlıkla ekııltmeıi yapılacaktır. Ademi ık.ti laı we be'ıevıckl el, 

2 - Kat'i teminatı "420 lira olup ıartname Te niimunesını g işeyen ço<.ukları'n terlnlsl. 
görmek iıtiyenlerin her giın Te pazarlı~a iıtlirik edeceklerin de S rkeci, Ankara Cad. Sem"b 

K ı K 
Lut.fı aputımanı. (Tan lbt-

bclli KÜn •e 1aatte asımpa ada bu unan omiıyona müracaatla- baaııı kartısı). 
rı. (10712} iılı1m1m!11rıUi .. mııilllll __ _ 

Sahıbi : Z. T. EBÜZZlY ..4. 
Neıriyat Miidflrü: C. BABAN 

Baaıldırı yer: MatbıuH EBÜZZlYA 

BUGONKU PROGRAM 
7.ao Program 
7.S3 M.ür.llı: 
7.45 Haberi• 
8.00 Müzık 

13.30 Proı;.:raa 
13,:\3 Muzılt 
11.45 Haberler 
14.00 Milz k 
1' t At ant

ları 
14 40 Mizilt 
1581 MOr. k 

19.00 Konuıma 
19.li Muzilı: 
19,30 Haberler 
l P.4i Serbest 10 

41alı:!ka 

11.55 Muı.llt 
20.li Radyo ca. 
ZO 4i Muzik 
!100 Z raat. T. 
21.10 Mür.ık 
21 • .fi KonuflllA 
22,00 )tü-ı:t 
22.~0 Uab,rler 
22.45 MOzik 

i/lt/1141 MıJAJl8Lb'SI 
Londra 1 Stcrlla &.:24 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
ltadrid ıuo Pezeta 12.9375 
S okho. 100 İsv.l\r. 30.76 

ESHAM VE TAHVİLAT 1 
'MUAMELE 
Dun Bugün 

İkramiyeli ,.. 5, 9:18 ıo.ıo -.
fkrnmiycli ~ 5, 1133 

Er •ani !!.- -....-
Sıvaı - Erzurum 2-7 -.- 19.75 

> 7 , 2 ili 7 ,,ı>.9& 

'1ı 7, 1941 Dcmiryolul 19.7G 19.80 

'X 2, 19'>2 -.- --
Anııdolu Demiryolu 

1 'l'e 2 -.- --.--
Tilrk Rorc• Tran, 2 -.- -.-
1ş Bankaııı nanaa -.- -.-
Merkez Bankaıı1 134.- 134.!5 
ı,ark detlrmenleri -.- -.-

il-Borsa haricl-;iimfivi~ 
Reşarlıye !7,ıt 

Kalın 1'1e,tbirllk 12& 

Klllçe altın ~arM 1,79 ········ ········ .............................. .. 
Ta•virl Ef klr 

Nüıhuı lS) Kar•ıhr 

1 Ş .. ı 7'ur/ciye lf•fif t bone !raıtı .,.._ 1,1,. 

Senelik ............ 1401 Itr. 2700 :ıtr. 
Altı a71ık .......... 750 > 1450 • 
'Ue aylık .... ........ 'oo , 800 , 
Bir aylık ........... lH > yoktur. 
DİKKAT: 

DercolunmıY'&n evrak iade olunın&L 

Birinelkiaao: Camarteai 

l56J H· 

6 
U5T 

Zllkad• Ru:at 
17 2 el tetı-ln 

2:J 
GUn · 31 Ka,ıml9 

Vakitler Ezanlı Vuatl 
5 D S. D 

Gll .. t \Yarıaill) Jl 3) ,7 11 
Ötl• 7 24 12 05 

"''""" J9 47 ,, la 
Alqaa ll 011 11 ,. 
Yata. ı S:i ıl 19 
lmaa' (Yana'<ll 12 ·~ s 26 

A irol Necati Ağrı, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilacıdtr. Bahçekapı; Salih Necati 


