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.. ı~4ftJ~~ 1 zetemize beyana ı 
Galatasaray haklı bir 

galibiyet kaza dı 
lstanhul takımları ln~iliz 

sistemi oynuyor 
1J Bütün maçları zevkle yapıyoruz 

,.' J.EN ENERJiK TAKI : HARBiYE 
:.~o, 10 (A.A.) - Deniz umumt 
~""lr~m tebliği: 

~ Japon tnyyaresi lmybedilmlştir. 
btr Japon gemisi lmybedlJmemi~tir 

Uz.akıarkta Japonlann biıtırd:ğı lngiliz Repu.he • 1 
Bir müddettenberi memleketimizde bulunan İngiliz fut
bolculan bugünkü ekspresle Ankaradan sehrimize gel-

Mcceııan 
bogazı 

~;devlet . arafından 
Eıhiriiğile 

tuhkim 

Japon 
tayyareleri 
2 İngiliz 

harp 
gemisini 

~:..~~~~~o~·~···-1 
~ blldlriyor: 

asıl 
batırdı 

..! ve Arjantin, Atlnntikte Pasifil( 
"'llcla scrbest muvasaııııan idame 
'~ ÜT.ere Magellıı.n boğazını mU~· 
~ tahkime karar ''ermlş!erdlr. 
• "'2<1a, bu hususta bir anlaşma im • 
tauecektlr. 

ingilterede 
( Bir Alman 

casusu 
ioe çekıldi 
~ondra, 10 (A.A.) -
"Qler isimli bir Alman ca. 
~.~bu sabah idam edilmiı. 

~ C" _, 

FACiANIN 
IAFSiLATI 

Londra, 10 (A.A.) - BESMlDtB 
Prlnce Ot Valea r.uhlun ~ Repulae 

harp knıvazörtı batmıatır. 
Tokyo, 10 (A.A.) - lmparatorluk 

uınuınl karıı.rgiUımm clcnlz şube& bil. 
dlrlyor: · 

Uzsk§lll'k İngiliz tiloeu D-10 ilkkl
nun gecesi Slngapurdan ~ıkarak 1ı1a 
lezya yarımadası §Ark 8alılll boyun .. 
ca aeyretıneğe bqlamI§tır. Ça~ba 
günü aaat 10.30 da filo, Japon tayya• 
relerinin hücumuna uğ?'amt§tı.. Ropmo 
ee kruvazörü, bombalarm isabeWe 
derhal batmıştır. 

m-- J)ertnlJ % inci •yfada ·---
Avrupa harbi 
nasıl bitecek ? 

lngiliz adalarının istilası 
Nasıl hazır __ andt? 

' 

Troçkl 

GUnUn En 
Heyecanlı 
Tefrikası 

1 ki ıenelik harbin mahiyet 
ve sebebleri gizli kalmq bir: 

_çok hadiıesini aydınlatan 
levkalade casuslak ve 

macera eıeri 

rocki Me~sikadaki mentasında 
~~~~~~~~ .. ~'r~ .. w n iç n öldürülmüş? 
~Ugün &ABER arkadaşımızd~ 

başladı. tavsiye ederiz 

Kont OiıÜıo 

Mar.ıila 
adasn1dan 
200000 

kişi 
daölara 
çekildi · 

-<>---

Birkaç adaya 
birden 

ihraç yapıhyor 

AMiRAL DARLAN 
iTALVADA 

Kont Ciano 
ile konuştu 

Toriuo, 10 (AA.) - stefani: 
KOllt Ciano bi.ıglliLl'Orm.o&.~ 

sız hUkflmetl tıqvekll muav.t:ıı vo hıı• 
rlciyc nnz:ın Amiral Darla.nla görtlf
mll§tUr. Görll§me, İtalyan vo Frnruıız 
mUtareke komisyonlarının sabah aaat 
10 da gel.mi§ bulunduk.lan Palazzo :Mıı 
<lamada olmu§bır. Kont Ciano 15.45 
te ve biraz sonra da a.mlral Darlan ile 
relakatlııdekiler gelmlBlerdir. 

Musolini 
Romanya Kralite 

konuştu 
Boma, 10 (A.A.) - Duçe Venedlk 

sarayında Rumanya. kralı Mtşel ve 
v&lde kraliçeyi kabul et.mış \"C kendi • 
lerile uzun ınüddet tıamimi haablhnl 
yapIIU§tır. --o----

italyan 
teblıöi 

Boma, 10 (A.A.) - İtalyan or 
dulan umuml karargıllunm 556 nu 
marau tebliği: 

Manllla, ıo (A.A.) - Japonların Sollum bölı;esindc kuvvcUerimlz 
~uçon ve ~Uaya. yaptığı ho.vıı ta• tarafından müdafaa edilen mUsta.h • 
arruzu. Mındanao adasında Davaoyn ı kem meVZUerdo düşman tazyiki fazla. 
kadar uzaulmıştır, Hava nlanı ay 1 • la§lllıştır. Tobruk cenubunda muho.re 
"'lh"da sa.at ikiye doın. .. yapılm•aLır . 
~ "-- a• ~ .., • belere devam edilmiş ve bu esnada 

Manlla cenubunda Clark Flcld hava dUşnınn zırhlı vaaıtnlnrı tahrip cdl~ 
ıncydam ııasara uğraIIU§tır. mlı;Ur. 

1 
lba ve Touguero bombalanmış ve Mihver havıı teşkilleri, Blrolgobl 

• t!;'1ıua cenubunda yangıntnr çıkmııı doğusllndıı mUhlm mlktard:ı dUşmwı 
• makineli topluluklarına. ve yUrUyU~ 
Mlchobe • Fields hava meydanına 

bıı.llndeld dllşın:ın kolla.nna yeniden 
~arruz eden tayyo.reler ciddi zayiat ınuvatfak!yctll taarruzlıır yapmı§tır. 
vcrml§lcrdlr. Tobrukta. ve mU.stahkem ınevklfn 

Amerikan radyosu Manma. halkın • 
doğu bölgesinde bulunan kuvvetli dil.' 

dan 200.000 ~f.nin Civar dağlara il uca ettlklerilll bildiriyor. 400_000 ki§! man zırhlı blrll'kleı:i toplulukları mU· 
esslr surette bombs.rdımıı.n cdllmlştir. 

n~ ta.hllY'W yapılmalttadır. Amerikan Hava muharebeleri csnrısmda, 13 u 
b • va zayiatı l!şıı. edllmeml!ıtlr. 

Resml mııı~mlnr Mindıı.nno ve Bi• 
b:Ulg adalarına. yapıldığı bildl:-ilen Uı.. 
raç harekeUeri ho.kkmda mütaleıı. yU 
rütmekten l.stınkAf etmişlerdir. 

Blr Japon tayyare gemisinin ba • 
tınldıtma ait :rh>ayet teyit edilme 
rt:.ıftir. 

Son 24 saatte 25.000 Japonyalınm 

.evklf edltdlği sali\htyeUi bir kay 
0&ktan bUdtrUıyor. 

11.000 Japoııyaıınnı tevkifinden son 
ra, polls, Davoda vaziyete hO.kim ol• 
du{.'Ullu IKfylemiştlr • 

Manlllada,, polis, tıı.kr!bcn 49.000 
Japonyal.ıyı tevkif etml§tir. 

~ Dt'VB.lm 2 lııC'.' Kl\'fJıd::ı 

Am11nan 
tebmifli 

ocrıın, ıo (A.A.) - Alman ordula. 
n baııkumıuıcianlığtnm tebliği: 

Doğu cephesinde mevzii taarruzlnn 
muva.!faklyetle pUskllrtU!mUştUr. DU§ 
man bu mUnasebeUe yeniden lrnıılı 

vahim zayiat verml§Ur. 
~ Devamı 2 1-ci ~ fıtd;ı 

Amlral Darla.n 

Japonların 
asker 

çıkardığı 
adalarda 
Japon 
beşi c~ 

kolu 
Tehlike 
işareti 

veriyormuş 
gibi 

Tayqarelere 
gol gösteriyor 

l\lıı..'lillfı, 10 (ı\ . .\.) - Japonlar de.• 
nanmanm ve hava l{UVveUerlnin yar. 
dımilc, Luçon adasına iki ihraç hare. 
!:eti yapmağo. muvnffak olmu§lar • 
dır. Dcvnmı 2 lncl ı;nyfud:l 

mislerdir. 
Misafir futbolcular Haydarpaşa 

Lırtasyonunda bölge spor dlrektöril 
1' .. erldun Dirimtekin, lmlUplerln mU. 
meslllerl, ııchrimlz sporcuları ve kıı. • 
la.balık bir halk küUcsl tnra.fmdan 
kıı.r?ılanm~lar ve doğruca Tokııtuyan 
oteline lnml§lc:rdir. 

Snat lG da kıı.filc reisi MJstcr Horey 
bölge direktörü I<"erldun Dlrimteltinlo 
beraber vllAyeto gltml§, ı.·a!i mua\1nl 
Ahmet Ktnıla ziyaret C'tmiştlr. 

Arlw.dB§lmız bu ıı.rncla. mister l..o • 
reyle bir konu~ ya.pnuştır. Bıı ko
nuı,mıayI n.rkada,,ımız ı.ıl:iy.C' unlııttlor : 

İngiliz kafile reisi mUUıiş blr tarih 
meraklısı. Vali mun.vinl Ahmet Knu • 
1-.m odasından çıktıktan sonra vtıAyct 
blnıısuu bllha.ssa sadraZilmlıırm o • 
turduklan salonu görmek arzuaunda 
bulundu. 

Kendisine salon gezdirildi. Mister 
Lorey salondaki btltlln eski (!lyaları 

dlkkaUe tetkik ediyor ve göçmU.s bir 
ıı:ııtıı.nat sadrnzamlıı.nnm eU1:!rile do • 
kunma.lan muhtemel olnn yerlere el • 
!erini sUrüyordu. Bu her tarih merak • 
Ltsmda vardır. 

Mister Lorcye §U suııli sordum: 
- TUrk futbolUnU n:ı.srı buldunuz? 
Bana §U cevabı verdi. 
- Türk futbolU ileridir. Oyuncula. 

rmı.mı bedeni kablllyeUerinl ve kafa 
oyıınlarıDJ çok lyl buldum. Ankara. ta. 
knnle.rı ile lstanbul tnlmnlan nra.sm .. 
da bariz bir !ark göze çarpıyor. An
knrnlılar açıklan vasıta.sile, lstanbul
lular 1so merlrezdcn hUeum ediyorlar. 
lstanbul takımlarının sistemi bizim 
.!!lstemımlze çok benzemektedir. OnUD 
!çın Gala,t.ıı.sa.ray ve Fcnerbn.bçe ile 
yaptığımız maclar bizim için çok en • 
tere8311 oıdu. Bu tıı.kımlnrla. burada 
yapacağmıız maçların dn heyecanlı o

ıııcsğı ııUphcslzdlr. 

- Hangi takımı daha ~X>k beğen 
diniz? 

- Galatasaray haklı bir gn.liblyct 
kazandı. Bu takım karşısında. uğradı• 
ğımız mağl\ıblyctı aynen l>abul cdi~ 
ruz. 
İstanbul takımları daha. tekn.lk \'C 

ııaha derli toplu oynuyorlar. Harbiye 
takımı lse bUtUn tnkımlıırda.n daha e
ı;orjllt ve antrene. Faknt kendl kana. 
ntimc göre Fcnerbahı;e takımı hepaln 
den güzel oynuyor. 

- Beğendiğiniz 

kimlerdir? 
fulbolculamnız 

Ekm er· 
be letild 

ün 
ra 

Satılması için 
tetkikler yapılıyor 

İstanbul belediyesi ekmekleri bal'9 
kallıırdıı ve bu eltmcklerin b!r gUn 
beklemiş olııral: satılması l~in teUdl; 
le: yaptırmaktadır. Netice yarın beli! 
ol o.en ktır. 

Bundıuı ln..~ltıı dün Eminöıın mıntn. 
k:ısında bazı fırmlnrm önllndeki ka • 
lo'o:ılığın o clvnrda tamirat ve cez:ı. 

dolayıs!Je J.tapatıllM i!i !1"11. ~ .. 

dM ru~ı mıla.Al=mı*n. 



Bahçelerimizin halı 
"IIabel'., gar.etestnde tst:uıbnlun nnıb~lif de,1rlerdekl ha.yatma. dair 

kıymeUi tetldklertnl oı..-:ıduğıınıuı; RCŞlt Ekn!m, bir yaztKmr, şehrin bir 

:.amaııki çiçek mtıı'Bl•mıı. taht>i~ otmi::t 
Bat.ıar.ı:oımı ba.WJ.-..taa bil,Uk bir bGlhçc merakı \"ardı. Rlı,ı bir alle.

ı:ılz yol$ı ld bir kaç ka"5lık fol1ra{;-ım barlkullde biz çlçok lıallçosi Jın,Une 
gctlnnl5 olmasın? Her c.,1.n ünU ,.c arkası, pcooettlori çlQekk!'1o bc7.esılr 
uksıJarla fiilslmlrdl. mı b:ıJıçeleTde bin bir or.;slt 9irk boy ,·rır, ko!.'1Jl.'ln 
n~e1'1 du~vıuro.-ı. Hu lıolıı;derin:ıiı; ftlmdl ~: vc ha nıerak Wrkao 
:r..llllllMM'lUberl _.,.ıl kıı)'bWdul' tlstcllf( timdi nadtıkt (içekler ~-erlerbtt ıııo • 
~aa ve Mrtnllftk kliLb'nr.e. ıutat.a ,·e bırp ~lllı:Jı-.rtne bır:llnnr,l..ntır. 

7,anpeoorl-z. 'ki tn hih edilooek bir halimiz dt1hıı.: 
J~S SOS DAKtJiA 

. . 

Sovyet tebl;ğ 
Lolld:r!a. 10 (A. A.) - SoY)•et 

gece tcbliti: 
9 llkkinun günü, krtalornn:rz bll• 

tün ccphe}ude ~nla çarpıı • 
ınııglard!r. 

1 8 İlkklnun gWıt1 zarfında, 6 Al
;:ıan tnyyareEi tahrip edilmi§tir. 
Biz 3 tayyare kaybettik. 

1 

1 Birmanga 

i Japonlar !.?r,!:n keoildi 
Vlşi, ıo (AA.) - &ın a.ınıan bn• 

bere g~re .Japonl~r Blrmanyn. yolu.. 
nu ~~m\§lerdlT. 

lngmz sporcutarı 
şehrim:zde Hamlet Davası 
~ Baflt&nlfı l inci 1o11yfadA 

- Calatasaro.ym sı:.ğ bek! Faruk, 
santrhıı.fı Enver, solaçığt nazanC~r, 

Fener ıçenln ilOlaçıtı, \•e 1'1Uıruıaa 
GenclerblrUğlnln solaçığmr çok be • 

Hamlet temsilinden ÇIL.:ı.n kar· - lf" ddciwnwni mua\•jnl ehli • 

~endlm. • 
Mister t.ol'l'J b11lı..'laıı.ıı. Türltlyede 

gördUklerl as.mlınl hUmtU J\abu1'kn 
çok mUtehaMis o duklarmm tebaı1iz 

eWd,lmcıWl1 ı;~yVll. Kendiı;tne . tetek .. 
kOr ederek ayrıJdım. 

UADr..1 KAT.ı\BAL 

fl\ıklT hal(a.ret davolarnun ril:;eti.. vukufun makalelerdeki cUmleleri 
r.e bu Mba.h da ıwıt 11 de, lJlrine~ t.et.l,.k etm!'Sl i t.etü. Den do bu 
asliye ceza mahkemesince blrln.ci cümlelerin kullanrlmuuım zuurj 
ci ıığrrcezıı. mahke .ının salonun. degil, cuiı olup obnadrğpım tet • 
öa devam olundu. ~üliye:ıin kapısı ı kiJllni ~ttyorum. Zira bcnJın ha.k. 
yino erken ıınatlcnlen itib~en kımdog, Türk Tiyatrolundtı "jurnal• 
dolma.ğa başl.amm. ve poliıı koreonı: 1 eı'' dcnilmi-.tir. Bu hwswnnı da 
lrurulmıııtu. İçeriye a.nc.:ık, ndli • 

1 
ehllvukufn blldlrilmefll lfı.zundır, 

yede ~J olnnlarla Balonun klfo~·e:- ~edi. 

Moskov::da 
kar 

Londra, 10 ( A,A.) - Londra.. 
da eöylendiğine göre Moekovada 
20 santimetre Jtar ve 20 derece 
soğuk vardır. 

.Mosko\•a ile Kuybişef ara.sın. 
da Penza'da sıfırdan aı;ağı 34 de. 
rece soğuk kaydetlil:niştir. 

Almanlarm ~ye kMhr aldık 
lım tedafüi tedbirler dolayiaiyle 
eephcleıinıt tcsbit hum.usunda btl 
yük gtlçlüklcrc uğramalan pek 
muhtemel bulunduğu bildiı-utyor. 
Rua ~andanltğın:n hUcuırıa 
geçmdc Ur.ere Almanların taktJk 
huırldtla.ra:ı da ya.pt.mlan deiiei.k 
Ukten istifade etmem muhtemel 
dfr. 

Alman tayyareleri de 
hücum e~it? 

V..,ı.a.gtoa, 10 (A.A.) - myt.er a• 
fMlll Pearl, Harbur tıaaQııe yapılan 

Japon a.k.ının& Alman pUoU&rının 1§ 
llr&lt otmı, olma.lan muhtemel bulun
dufunuıı Amerikan kOQCTul ua1& 
nndan bUllan ı.ratmdan eöytendlği
ol haber "'ermektedir. 
Gamalı baç lfUotl t&fryan basl tay 

y&reter rörllndUIU eöylw)'Ol". 

Yabancı dil imbnanları 
t: kadar dlnle~'ici nlmzyordu. Bundıuı sorrra. hAkim e!ılivukufa 

Geçon ccı.~o ınahkeme. m<C\·- tot.kikatm1 hem.eıı timdi mi. yoka. Ta.b&ftes dillerden mua.n:ret Sıntiha. 
Fenerbalıçe ve Galatasaray z:ıbahs makalelerin. herha.n:?i biri- J•o.!tJ\ içinde bir gUı:ı mU yapmak rıma cıreıı!•rlıı blr km:nmm va.~tyet • 

ldüplcrinin tebliği &lllde. hcrhanıt bU' cmısıı karaı i tstedifin1 ııordu. Ehlivukuf miid .. lm ~m olnıUftur. 
Gala.tasa.ray _ Feoerbelıçc :idare ~ıakaret kasti bulunup bulunmadı- det ~tedi. Bunun nunne dllivu. Bu talebeler 18.12.9'1 e kada.r ve. 

h~erA\delı fobliğ ~: gı hakkrnda bir ôhlivukuf lıeyeti kufun tetldka.t )'&~ raponıııu styetlnt.lnt telblt ettirmek a.re 1ıı. 

1 
_ ~ profec,,"Olle~ nin mlitaleaşmt olmnğa karar ''er tildlrmcıti için muhakeme <SnUmnz.. bucı diller ıukteblu mUr&caat et • 

mUrekkep olan muhteüt fut.hol tıı.• rr.iuti. ~eld ç~ gtlt)(\ saat 11 e bt meatenıe kuraıar& lhttyarl olarak kay 
:kmıı ibUo"'1n!kil <'~~ günü 53.. Saat tam 11 de taraflar salona ra,kıldı. • dedllıec:eklmUr. 

-~uzVeltin 
nutku 

~ . ·---- ---- - -

Londr&, 10 (Radyo ııaa.t 7,15 de) -
Blrle§llt Amerika cumhurrelal n.uz • 
velt dUn ak~am radyoda Amerikalı • 
ıara h!tabcn bir nutuk ırat ederek de. 
mtaUr ki: 

- Japonyaııın kahpece ynpt.gı 'bas
krn taarruıu, beynelmilel ahllk ko.l • 
nıadıfmı göstcnr en mUhlm emıı.ruıer. 
den biridir. OnUmUzdekl bUyUk vazı • 
ten yapmazdan eV\•cl kondlmlzl ba. 
yalllta kaptırmamalıyız.. 

Daima tunu altlnmzdn. tutmalıyız 

ki Almanya ile ltalya h3t'J> llln et • 
memı, olduklan ha.ide kendlleıinl bl• 
alınle h&ll harpte te:Akl.t ediyorlar. Al. 

Basın Birliğin de 
bir toplantı 

Bugün İstanbul bum b'1'Hğl m r 
kezinde .Ankaro. ve btanbıtl pw 
teleri Anadolu ajansı.un AnJcın• 
ve İstanbul mlli.oessilleri ıı.rasındıı 
bir toplantı yapı!uı:wtu-. 

Dilim:zj türkçeleştirme'k cnıeU11· 
de birleşen bütün un:ha.rrirler bıl 
gnyere varma.k için acıağıd:ıki il~ 
nokta üzerJnde anlaenııı;l:ırdtr. 

1-Dildcn milmkUn olduğu ı.-şd~T 
yabancı kı>limelcr falnıak ve kır· 
~ılığı buluruıınynn yabanc IkeU:n : 
lcrin hiç detJlse U\<>rli uekilleritıl 
~ürkçclcştinnek mesela (tcşdi<I> 
yerine (şiddeUcndlrmek) (~\'l • 

manya. bllt\in garp nılllf kllresı cum.. ye) yerine (kuvvetlendirmek) , 
hurlyeUerlnl kcndıslne dllşman teııuc- 2 _ Hı-r muharrir yeni t~Cf 
ld ediyor. Amerika bu meydan oku- 1 kelime bulmak ve kullanmakta s t 
mayı kabul ediyor. besttir. f':ılmt dis'plin temini • 

Mihver devleUeri tc:rfkl mc.salltırl. ı;:jn mubnrr.i.rl()rca bulunan ve ıcul 
nt o kadar lnoe heaap etmljltrdtr ki. la.nılan yc..'li kelimeler basın biti· 
bUUln kıta ve Okyanuıııın tek cephe ği merkez heyet\:ıde blr dtl koıııl 
addedlyorlar. MUc dı:lo çoUn ve uzun tesi tarıı.fı:nflıın topltmgc.'ı.k \'O h r 
otablllr. Ona ıöre huırltı.nmaııyız. 15 gUnde bUltenlcrle bUtUn 0aıt· 

Bund&n aoura Ruıvelt Paaıtlk Ok• teleı le birlik odasına yolla.na.eak · 
yaııuaundak.l aakcri vıızlycte nakli ke.. t-r. Aynca :radyo aJanır, ve şst · 
llm ederek demtıur ki: tcler vasıtnsiyle bu kelimeler .bSl • 

- Havıı.lde o.Jır blr dnM yedl\t. ka da bil<il.rileçeSlir. 
Fntpln, t.u.mıZlanL heder olduğu h~ 3 - lfeikt ple- hayat a.raııoJCI• 
de fld~Ue mukavemet edlfOr. Guam, dil ayrılığm onlemek için gautt· 
Vüe ve lıltdvay adalarından gelen 1'°1' mektep ldtaplı.rmdaki tortınl • 
haberler kanııktır. Fakat bu Uç tıerı rJ kullana.ca.kJ.arnır 
menlln S,gal cdUdlgtnl ~ıt.m.ete ha· Bu 3 temel UsUlııd.c r~eıi bi' 
mr~al.Jyız. leşen muharrirler Bıuitn birıJ• 
R~elt. Amerikanın taamı:ıa ~ • ve.sıtaslyJe dil inlullbınş yaıi .,-e 

raymcı.yo. kadar arada ıeomıı olan Stcak bir Jıa.mle veren MllU şe[ıtıl 
ıa.mandan hazırlanmak •çln iyi ~tlta. zc §U!tran ve sayg lRnnın BUJlUI • 
ne etml§ oıdutunu 86y1cmlı vo demt,- ması dileğinde buluıunuel.n.rdtl".;/ 
tir kt: 

- t.Ub...ıatımız, rentıı bir tılçl\de İn~flİZ Q8mİl6rİ nasıl balb 
artmrıtır. Bu mllddet aıı.rtında tank. 
tayyare YO gemiler lrtf& ettik. ı::rr- r.aşta.-:ıfı l lncl -~ 
P~ Harbura karvı ye,pılı!.n bns- Prlncc Of Vale!! zırtllıııma da tJl'll' i ngiliz. Amerı· - ltm Okyanu&nrm herhanı;t başka blr b:ı. isabet ctmı, ve geml IJıkeıe ıar•, 

at 14 de HAyd rpaıe.ya. eol.mio ve alındılar. Malıkemeyc yalnız Tws ~ ------------------.;;... ______ _ 

~tar tAnı.fr:rcn,n ltal'!rlanmı~ v1rlPfkl\r gn::ct~l ~abibl Zi)·nd E· . 
tır. t.nm):n ge1mcmı~u. Mahkeme :\'i- Amerika Al-
~liz takmı• için 'l'o-U.Ctliyan o.. r:e reıs Cemil Glluy ve mllddclu- [ 

Larafmda tekerrtır edeblllr. Sa.nnyl fma. yntmı,,t.rr. Zırhlı, buna ~ 

k f • ı ı lstih.sala.tnnm 2 battA ' müıU o.rttıı:a• kaçmağa caı~mıçsa da saat 1~ ti an 1 o arı ~. ~ gilııdllz çalt§malıyız. 1s. daha başka tı.m lsabeUerlc batınıttıf' 
bhsalltmuzd;ın yalnız büı değil, na• Saygon, ıo (A.A.) - l:ıgillz dOIJtl"" 

toli tahsla edUrn" .. ti':'. ınumt mU&vlni Orhan K~ni'don te. h 
2 _ ın...-1li= fo'.{J}ll( Uk ~mı ekkUl etınf8ti. manyaya arp 

13 ltckinu.n cumaı t.cm günü Ga- Binu sonra, bir he!atdıınberi 
lu~r.ı)lıı. ve i'tinm J."\l\ÇtnI 14. il~ lSirnlerl bUyll:k ~ ~etumlyctle Kk ila" n edı·nce 
~un ptor3r G'~'lii ırrnct°b(!bçe ile la.nan vmcuf chll ae Mlon:ı. alındı. 
oyruy~-t.'T. , ~unlar ed~iya.t !ııkült.ea! 'l'Urlı. e-

bl.rleş·1yor &tlcrc ve Japonlara karnı harp eden masının C'tl kuV\·euı bJrUlcı.rindCJS o 
bQUlıı milletler lstlfadc etmelidir. 1 lan Rt-pulsc ve Prlncc Of VlllcslD 1'

1 

Bunun l!:fn '1 güJUQk çatışına bnftıı. lcıka yanmad:>ın açığında ba~ 
sını ka.but etmeli \"C sanayi testsııtı • bu harp «nQ..11lndn. İllgiliJ: d~ 3 - Mı\Ç'l.nr Fen~çe stadm- ot!biya.tı tarfüı pl'Ofeaöl'lerinden R usyada Londra. 10 (AA.) - Deail •lrate-

ds ya,prlılcü ve her i!<i (;Un t.am j llhmct Hamdi Ta.npmar, Hı*uk !181 g1&ll tutulmakla benı.ber, Ameri • 
saat H.80 da t:ılıyı:cakt:r. foJc.Ultesl idare hukuka o~dluar • J • 1 ka bahrtyoalnbı ıı.csen Sl.oppurd• 

İki maçın tfa h~emt tngtli:: ) lUı pro{eaörU ENdık Samı Onar apo n y Q l te tngUlz babri1mı. blrlepıek oı... re 
Mister IArydir ve edebiyat !akUltetJi Almnn ede• h. b .. k rektlr. HankUı bu ıeıüt ve ~ u... 

4 _ Maç gÜnteri Denir,yollart b!yatı doçenti Burhan Da.lumaı'Ciı. 1 ar e gırece ten ldare edell ısılltt.etııder, J&poA SP 
fdaı'CI!! kBpıilden Ka;dM(Syür..e :ı 2 EbUvukuf blkhnlc ma~n1attn. ı nıll•rbd at:rUD Urfuladıl llapMdı911l 
ilıa u c.rasmdt.ı. l'ı'e JUı.dıköyUııden n.rtl81lın oturtuı~u ve hUvıyetleıı J~ndro, 10 (A. A.) _ Yeni tecekler vıt ımcu Jııponya -ıçın be ı 
köprU;,c ıe.so He 1..30 ruıımnda birer birer tcs'bıt ~lunduJı:lıtn son. l!.us acfh·i Vnşlngtona vamuştJr. ~lı mUte3ddlt maddclain a.nakay .. 
illve vııpurbu· truuıla cı..'ocoktlr ra dofrıı olarak mlitalc::ı bcya.n e- H.uıyanuı J1'ponynyo. hup iltuı naldan ol&D Hlrıdlçlnt " Tf.71&Dd ile 

• ~Oklerinc dair yemin tthildi. etmek huiusund:ı gH6terdiği te Japcm,ya e.ruınd&ld muv...ıa11 kea • 
iNGU.1Z M'TR&.'iORU A.hmet Hamdi T•npmar, maaıun.. rOO.dUt, J\nıerlkanD'l yakında Aı· mek O.re b&rekA.t. pek malQm olau 

KONFERANS l'EBD1 lnn ı;östererek: l u bU..t11
• ""'la ka .... da- de- ,..c 

l 
ın.uı~ya uı.rp foın etmesi ınrretile ,~ J.. ,.... ·- •wu .. 

Bn!?Un .saaıt ıs de Eminönü HaJ. - cıerlnde dostum olanl:lr -'--'-- '· n'"'At.eblı.cekler·"'·. Ja ....... '."'"' bu • 
-o ,~ Oı t.4W3-I• .ı\aldrıılıı.cakttr, - uu --

kcvJ aalonuada kl\!ile antrenörü .-~"11r. Fnkat fikr. Ynd:Siııde dost. na ne bah:ısma olunıa. oıınm meydan 
M. Beı"et ta.rafmd&n 1D8iJ.irl futbo.. luğu bitt.&.bi nn.za.n~ nlnuyncağmı. Çun~ - Khıg, 10 (A. A.) - Çin vermemeleri lbımdu ve Slııgııpunı 
lü hıııkkm-da bir !konfcnnB verilmif Yemin ederim. Dedi. hn.riciye naz-.n M. KoW,Ji., talı gU. aenlzd:ın hücum etmek ımklnı olma • 
v~ :ınUt~n do bir film ga&u• Sıddık S:ı.nU ile Burhnn Batu • nü alqjamı basın tor-Iantıımıda iki QJğuıa göre, Japon orduallo Amerika. 
rilıniştlr. ınar maznunları~ tn.myorl::ır- \·cstkn oluım~. Bu vcalkala..r ballriyut araısaula SlıW•pura Dkönce 

Gala.waray ~ençlik ı!t. Onlar da yemin ettiler. Çinin, Jo.pon)'8Ytı, Atmanyn.ya v~ varmak için bir yantı ... ardır. Taylan. 
kulübünün daveti Reis, mununlar:ı hita.ben ehli.. ltıılynyo. harp ilAn ettiğini bil.d:lr. dm kay.ıhı, tııo.bUtlln aOrpriz teşkil et 

G~ta.an. lmlll 
11 

ti vukufa blr ltlnWaM olup olrnad;· mektcdır. mcmekle beraber, eid<ltdir. 
• 1 lJ ki pUjincl•: ğnu aor:ıu. Peyami Sa.fa: Birinci vesikada Jııponla.rnı ::na.. 
Kuı1sl.nubümllz\ln y:ıllık konGTe•l 11D2. 

1 
_ H~ Uç ıa.t da memleket fik. tide, Çıno ı .• _. yapt*1 .. ...,. teca • Alcus1 adntan c!Tarında Japon harp 

enm eki k11~ binam~ vnı.ııa.. t d -ı.· -· g~mllerl göründUtune dalr olan haber, y.. ~ -r :ı.ya m n mlimt.az me,r!dleri olan vüzler hulasa edildtkten sonra. 
94.l pa.zutui ,UnQ aaat. 20 1• Ma.v 13ahsiyetlerdir. Rapor \'erilinceye ş!mdi Japo:ıyo.nm, Çi.n dostu olan K.6 dayı toodidden &iy&do, Uzalt§ar• 
~amdan m~ gtın ve •utt.t t.e~ !tadar iti.."'tmn yoktur. Ancak ra _ Birleşik Amcrllta ile BUyUk Brl _ ka. Amerika. takviye ku~Ueri gel • 
mil llyelerlm1zin plınelerl rtoa olu- pordıın sonra itiraz hakkım malı.. tanyaya ka.r@ı haince blı' hileumda mcsine m&lll olıııata ma.tul ycn.l bir 
nur. tuzdur. Bu cihet.in ?..apta gegme$i• bulunduğu 85ylenmektedb'. Bu ve.. Japon tıe,obbllsQ hl.sal vermekt4dlr. 

Hukuk f akiiltesi doktora 
imti:hanlan 

Hukuk tak1llt,..s1nJn dokt(wa lmtt • 
haııluı annmUzdokl puartu! gQntı 

saat l'.30 da. ya.pıtacn.ktır. 
Ci.nnııll ı.tıyen tale'be 12.12.Hl w

ma B(lııUne kadat' ı.lmlerlnl fa~lt. 
k&lemtne kaydntU'*'9klordir. 

rı! rica ~erim, dedi. s~a ile, Çin hmdlmetl, Ja.pooyaya • Seattle ıo (A.A.) - Portıa.nd - o. 
CelAleddfn Ezinenin vekili Esat resmen h:lrp ii5.n etmektedir. regon • dan hareket eden {ilola.r, s:ı 

Mahmut Karekurd da: lkincl vc&kado Çin htikimıoö b!lde:ı 600 mile kadM açllarak Japon 
- ŞnhsiyeUcrine k.al1l bir di. bir tıırn!truı Çin,' difer taraf~ tayyare ve dentzaıu gemilerini arat: .. 

,veceğlmiz yok. Ancak bilAbtre iti• Aim;my:ı ve İtalya araamda salı lı."1lln.1ttadxr. ıoo mDll\t çewe 1ç!ndck1 
ras hakkımız !ll'lhfı.:z olmak th:ere ;;lir.il saat 24. ten ltibnren 'h.a.rp ~ bllt.Un radyo l&taşyonlan, tt;vlıl! f"ılo 
rapora intlıar ediyoruz. dedi. hali rne\"Cut olduğoou beyan et. ıan tJaokuma.ndaru gCl)em! Cariyle 

Diğer ııuwıun! "' rsa. ehlivukufa mektedir. tarafmdan ernrcd.Uen sükOtQ muhsfıı.• 
arşı bir dJyece?tleri olmrı.dığmt 2'.$ ebnek ~ tallmat abnJfllU'dır. 
elSylediler. Londm, 10 (A. A.) - Yunan General deml§tlr ki: 

Japon 
Leşi.nc·ı kolu Sıdd!k Sami Peyami Sııfa.ıım hlikflmeti, Japonya ikı dipkım.._ vazıyetto hiçbir deıtfiklik Yoktuı-. 
il o tıöaletine ka~ı: tlk mUna.sebct.Ieıiıü koan.it ve Bi? bava hllculllU lmk&ıu dalını\ mcv.. 

~ Bat• rafı ı l.ncl aafflıdı& - Eğer. dedi, :raporcb...'1 sonm 'fokyo.:la:ki Yunan elçisinin ıı-. ,. cuttur. 
l'...aant ınan.oı:a.r, bl.r t..,tnct kol aahsmııza he~ .. "°8f blr söz ı;~yler- portunu btemesi emri verikniötir. lflklan aöndllmıe tedblrl devam 

~ebelcul nı•>·dMıı çıbnıılfl&rdtr. l~T'Se biz eimdidcn ç~eğe hnzr.. Dij'er t.a.nL!tal\ Po~ bbillctl. ec!ecekUr. 
Bunun vul!e.sl y.ılo.ndan hava tebll. rız. n.in yaptJtı b!r içt.mad&n 80DJ'&, __ .._ ___________ __ 

kcıısi tGaretleri ve.'llltlt ve dQeluA tay Peya11\l &la ~ etti: Polonya da Bü~ Erituıya ve Kütüphanelerde kalabalık 
yıı.rclerl:ıe qücta ıpret ve.renk aakerl - Ho.yu-, ~ mev~ubahs olıı.. mUttetlklctlc birutte Japonya ş. 
hfıdtfleri ~-meldi. mu. Far.at raporla ehlivukuf ara l~:>"'1ine dunı:ın aJdtfı i!An edilımi. ~ wnlPl\S kUtophaıı•lerinde ~r 

Japon t.ayyartcn, Luooıı at.Saama c IJ&ndekl mllnasebet hakkında iti • Ur. btJlnnmamaar :rtlDQnduı bası t.e.ıebe • 

znu;ı arttırmalıyız. Zablrelerlmiz çok· I nın u!;rradıf,"'l en §iddct11 dartıeıerd'I' 
t'Jr, he:n blzlm hem de hür mllleUcrl'::ı birini tes;l(ll ctmo1't.cdlr. 
lbUyaçlarma kifayet eder. Son aJma.ıı haberlere g6n, J~ 

Tekrar ederim ki Aıfıcrll~ taı:ıı ve ke§l! tnyyareıcrinl~ dUıman r;em!l' 
kaU bir z:ı!erden ba§ka bir fJCY kabuJ rinl görmelcrUc, bomba t4yyareıerl • 
tdemez. 311.pon f:etıllkNlDl 'bertaraf e.- nln, İngiliz filosu taratmdı:ı.Q ~ıl,.ıı 
d:ıneglz. ı-~aknt dünyayı HlUcr ılç Mu• tayyare kaI'fJıkoymş. lteı;i! at ıne "" 

' ııolinlden kurtarmazsak bu l<Afi dcğtl. nıen, bunfarı batırmaları ıu·asuıd$ 
dir. Blltlln dl\nya barp ballııdedlr. Bız saatten daJıa az blr zaman ge~uıt il" 
Jıkıcı değU. yapıçı~. BuıUDUn ıca • lirtllmelrtcdir. 
ranlık saaUcıinde beşeriyet alh?sinln Londni, 10 (A.A.) - SaWıfyetıi rl 
ıkBer azası blzlmte beraberdir. kayııal>Ul.:ı blldirlliyor: 

Şlngapurdan alman bir Ta~ 

A'man 
tebliği 
~ l~fitı'lratı l tnc.ı .a.ytı&da 

Prlnco Ot Veles Ue Repu1" )!ald1" 
daki Japo:ı hücumuna k&rfl h~ 
yaptıkları sırada batınldıklan ~ 
mektcd!r. 

İki geminin tayyareler tarafı~ 
batırııdıfı hrı.ktundakl nıınıl J~ 
tebliğinde mevcut malümatt.an ~ 
ka, şimdiye kadar biç tafslld.t JUi''' 
me.mı~tır. 
--~~~~~~~--_../ 

Alman lı.ava. ı.-uvveUort, ebcmml • 
yetti teikiller llallncle, do(jıl eeplıesı .. 
:ı1n cenup kcslı.alndc dU~man aaltcrl 

tDpıwuklıır..nm ve harbe Jınzır ıırhl: lr------------" 
ar.ı.balıırını ve Sovyct hava. meydıın • 

0 
.• l'Z li;tAçe 

lannı rnUc:t:ınr .euretto oombardımıuı • ~ 
etmişlerdir. 

Dll§nuuı Moskova. ot.ratin('lalti saha· 11.." IA 11 şa f)ı!I,.,~ 
da yr.ptrB'ı taru-ruzlnr rı.uucemud h .. H,..,...,a.14 ' .,,. 
VA kuvveUer'.ınlz Uıra.!mdan ehe:n .. 1 .. ___ _ 

mlyetU zayi:ı.ta uğrntılmı~tır. İlmen "l'llrk~ JuLu. ·~ ... lflll' 
gölll filın.al!ndc de dUı;mıı.n.a. zaylat leıruon dergisinde Türk yazı~ 
vertUrJJnıS,Ur. bau L."ciimclcr bıı.tıriııtalım. ~ 

Atri\:a §lmııllnde ~ldclcttı muhare • l~IJ'1UI h:ıtk dllindo bugllın &.~ 
belere devam cdllmcktcdlr. maJ<ta olanlardır. KimblUr ı~ 

Alman Stukalan Ue ttaıyan tayya.. den b&ıı:ılanılı bef'olMal•r 1ıuıuJlll"· 
relerı düşnınnın motoıüe kuvvcUerlnl 1) Oö&ea - 8~1'alamlı te.lı1J',. 
ve İıı:iJ..:: tayyıırc ltat§ı koY1t1a ba. • sempatik, 2) Gör.eni - Göze ıyt I" 
t~ry:ı mc"zUcrlnl muvafaklyetlo bom• rüııoD, na~, 3) oaıe.tı - ~ 
bgımışlart'lrr. Wmcnık, ümma ~fi, 4) (;J;r-

~Jman avcı tBY".(aı-elerl Tobnık - Rtuit yeri, 5) Göı.gül - :Blr ı" 
Takınmda ö df.lcmıuı tayyare.ti dllfllr• cup. bir klımeJe, a.v t"l• ,,. ~ 
rııQrler<Jlr. lak olma, 9) rnsaertmı - oazuss r 

bil:llğl, ı;örcbildlğı aZ3k yer, ~ 
'1) Göıü > ..... - Fcıaa ~ .,_ 
nan, ~13kt- adam, 8) Gllce ~ 
- Atılm:ık, llüeom o~ 9) , 

ltfJlyan enliği 
ııkıtı yapııuılardır. Kanill&)'& bu rece raıınuz ol&billr. Va,.\inrtoo, ıo (~. A.) _ A.rjuı. tc kah"9!erde okuma.le. meeburiyeUn• 
ruc hava akını yıı.pıımı,tır. MUddefumwnl muavini de ehJI. Un elçJa1, hllkfimetlnkı .. t.vesl*lı de kalmaktadırlar. _.. Baıtaıatr l locl •.rta4a 

Talqo, 10 (A.A.) - Ja~ impar.ı. =~ ~ noktanın sonılmMını yardım ve müdafaa birliii,, fA&h• Buna scbeb te yo.İf oıcuuıırı talobc. avcı tayyarcıerlmlz ve 6 BI da Almıın 
lllk - Çafıpua lkırett, m!al: "' 
Jale lş.e cw.t 'f111'Ulr, 10) ~ ~ 
Kitap u.tırluau veoya keUaM _..-~. 

rlnl takip eıle:)llmek için ~ 
kalemdea \'ey& telden 1~JN'd 
alet, Not: Bwulan "l'll~ ,;1' 
tan 4& nrcbr. ll) GUdea - ~ 
J'l lf.kN ecs.a ~ UJ GIWU' ~ 
Sc ô'k Ye ...... (4.JayqVf,a ··~ 
mel(., fUll ~.) ,, 1 

torluk umumt karnrgAlıı dcnlz ıul>eai hüdünU ihtiva eden notuuu, Bir •• terinin kllttıphanelerde dflrı.e ça~ma- r:ıvcı tayyareleri taratmdan ceman 19 
bildlriyor: - Tchklt olduğu ~ıı. cdileın JeŞilıt Amerika hariciye mtı.te9&11 ıarıdJr. j dllpıın t&)'7Bre" c1U,UrUlınU,tUr. Bun 

Japon denls ta~-ya.relsri, d!ln sabıılı malralelcrıc:leki cilmfolerin tenkitte Sumncr Vel'• tevdi t~ir. Bu talebeler yurtlanndaki munt.a• ı dıua ba.j'ka 4cdabla ve soııumdııki 
l:t"'lllpin adal!lnnda.ld ~icbols hava. üt,• kullanılmast :ı:anni' nrlrltr, değil sam :ıııUta.leı\ .ıonıannda. tnOkem~ı ~are kıırıfkWmıı bat,amlan da ı.. 
$ilne lıQoum •t.Dılclcrliir. 'l'A1')'t.ret"'• rııfdir? y b 

1 
galr~~Ulrler, ki cl~n ta.71arut tahrip otaıı,ıer. 

k~ ~ f!4dW ah§!. K.araJNrt buna ks!'fr: ang'n aş angıcı m~Uk1e do okW'AŞ ,.erl olmryaft dlr, Tayya.nılerfmlzdcn "6klzl dl:lıınıe'" 
ne rağmen, haıı8a.rlan t:ıı:ıribe muvat - Ayni mınn.pıclıı, dedi. 1'!ullsjn telabe ı:ııttrd& hurda. pJ1f $fll<ta ve ınlfYr. 
t&k olmu,ıar ve iki 'blly(lk yupı o~ Ertağrulun :matall" .. '.s°nde!tl ctl.nıle .. ao,;."uklarda raınıt da kaJ\Vtı ~le • t>Q{p:o&n tayyareleri, DornQ ve Bar· 
ıca lerin de kullM:l:r.a.m I4mn nıJdır Beyvğlunda, Abanoı: eobiın- a•- bomba! rmlf]ardıt, .ı..r..:ı mldir. z--·-' mı"cijr, d"'?!ill mt' ..1- 5 J d b" rlslde Okuın6kt4ıı kurtulmU§ Olurlar. v•~ ar atl?U§lardır. 

Bir Japon denıı:alt.uız, aaıı sabahı, ~6;' w:w-• "~ • U4L numara 1 e'\11 e ır YllJ\.'SIIl ~ Bardl~clA kııt:ıllıaç aametıerl agık. 
Ma.nllla klirfezinde 15_000 tonluk bir dit r: Bunun da sorulmasmı iben ıs. Gıknll.Ş, fakat ~nisknıcsine mey. M~.Jı•v-.Jen Jr.•ıu·· ça g-örlln&n lkl .uıra ııa.ıaneuı!z.e ı-
__ , er.m dan verilmeden itfa.iye ta.rafın- cı encı ""S ~u ~cer nakliye ıen:ı.tnl batırmıştır. ..,,.;,.

1 
,._,, • .r;._, • • ~ • d .. n .,

0 
•• ndn--ıımtlbtUr. Galatada kllrk"lller ca.4deı•-..o ,.1 sa..., er olmuştur. Haatalar arasında 

B
. J 

1 
-~n ...... ~--.•"'un vekılı :Nazznı ..... ., u.ı~u ~ • """e " .,,._h_ft_, d ır ııpon ıarıı ı:emı..1. pat•rtelıi N . 'ft- . nııınaralı 411ld\bd& ... ı.-n Bah tUrı .. ~ • ..-. ..... ıır var ır. 

li&bahı llangkong • ..,.....,Aa 6000 tor.• un -= ~ nokta.nm da eh!wuku. o b :ıı--r- ae e..ıo ~wı ....... .n 4ilşmaıı ta,,• 
' --- fe eor.ılrnasmı f••-·". il' ağaç alD\ak Jçlo çıktığı .se......... •""""""' ., 

lok 8IWılı ~r la.gWş ~cıı.rot em.üdnl .. """~· u- fi,ro&tri Trapauayı boıoballi&Nll&rdır uptotmı,tu. ı d~l ~n:)'1ll ıamand.J, c 0 Bir ~ırak ağır yaralandı ;::;~:;:ı:~N:•n Tu.rnt ebemıutyet1J1idlr. Boml)G. 
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