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HATA MI, 
Gaflet • 

mı, 

Karar ve 
Tabiye mi? 

--- ·---
PASİFiK 
Vaziyeti 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
- -=------

Pasifik'dc harp vaziyeti İngili:o 
ve AmerikaWarın Jelıine dlitildir. 
Hong.Kong da dü~lü. 1''ilipın ta
kını adaları tehlikededir. Singa. 
pur'a hasn1ın akını giinden güne 
yakınla~uıaktadır. 

100 Japoıı gemisi birden istediği 
adanın kıyısına yanaşabiliyor ve 
asker çıkarabiliyor. Yine Japon 
tayyar,.leri, Jap-0n dcnizaltıluı, 
Japon ılritnotları istedikleri be. 
defi i•tediklcri gibi bombardıman 
edebiliyorlar nı istedikleri yerle.. 
re diledikleri kadar asker çıkanı. 
nıasına yardım iınkanıııı buhnor
lar. 

Havay adalarına, ManilJa'ya, 
Hong.Kung'a, !llalczya'ya ilk bas
kınlar yapıldığı güııdenheri diin
ya efklirı umumiyelerinc hakim 
olan tereddüt sualleri şunlardır: 

a - Japon donanmasının daha 
bir ay önceden Havay ve Filipin. 
terde dolaştı;., lngiliz ve Ameri
kan nıehafilince bilinir, ajanslar 
tarafından dünyaya yayılırken, 

baskına uğramak, gafletten baş
ka neyi ifade eder?. 

FILIPINLERD~ 

Japonlar şehri 3 sa
at mütemadi bom
ba yağmuıuna tuttu 

/ Açık şehir 
ı kararı kabul 

edilmedi/ 
Fili pin Hükumet 
Merkezinde bütün 
tarihi binalar ha-

sara uğradı 
Londra, 28 (A.A.J - l•Poolarm 

kıskaç şeklindek. ta.arrozu, ltfa-oılayı 
daha yakından lch<ı.t etmektedır. Ja
pon nakliye gcnuıerı Luı.oıı'nun Şi.. 
maline ve Doi;u Cenubuna müten1adi .. 
yeu takvjye 4l!nnktaciır. japonlar 
bükt1met merk:ezıni bombalamışlar
dır. Amerilcı. 1-larbiye N3ıırhğı Ma
ndla.'ya 100 kilometre kadar mcsate
dc bulunan Lan;on körfe1.i yakının .. 
da ~iddt.'Ui nıuhıırelıc1cr cereyan etti-. 
ğini düıı ak~am bilrllrmıı;tir. Manllla.
nuı clnh:l · lıJn serbeHt ~ehir iHln edil
mesine raKınen Japon boınba tnyyare-

(Devanıı 3 üncü Sahifede) 

..... 

• • 
FORMOi:, (-1 
401\Sf 

Paı•cıea 

ll>'T ·-

Filipin adaluının vaziyetini gösterir hJlrita 

Bl)gun Arife yat!n Kurt-ıau ii .. y
r;i..inKl1r. Ga~ct.crni:t bu mi..,:ısebetıe 
diğ~l· ·efi!tle.ı gChi 1 Pazartesi, Salı, 
Çtıi'}B.rnba gi.ı ?le:} . ı.k:uıryJcaktıı'. 0-
kUYUcularrınızm bayroralaruu kı1tluı
la1·1 su.Dl ve eükUn i("indc ebedi ba.y
ramt.ır g<'t~imıclcr1nl temennı eJL~rjz. 

B:ı:.rraın 'S::ınıa:t1: Va•ntf: 
Saat fl,1kika 

8 7 

Ekmek istihlakinin 
Tahdidi Hazı lığı 
Sarfiyatı tahdidi, azlıktan de

l ğil me cudu ihtiyatla kullan
: mak arzusundan doğmaktadır 

Herkesin alacağı miktar norma; ihti
yacına göre tesbit ve ilin edUecek /A1"'ATÜRK'ün 

1 
Elomek s&hşının gelecek pa • 

Ankaraya 2arteısi güı;ünden i1i'bnreıı vt'Sl • , 

Aıaııı,ı tarafmd, ıı b1":di .. Juni>:t'1'. 
Diğer tar.Utan ılü. akşamhl Rr~ 

(Il<van\l 1 ti!ıoü tıab.! l•) kaya t&bi tın" la.c:ıgı lı<.'.kl'nnda 

k b .., •• batlı gazeteler taı·afmdan verilen 

I aya astıgı gun 1 _ıı_ab_e_r_in_do_ğı_·ı_ı _01_ın_a_rıı.ğ_ı _A_na_ı_lo_ıu_ 1 Yeni ge en ter· 
zilik malzeme 
si niçin tevzi 

• 
Yurdun her tara-
fında dün Atatürk 
koşusu yapıldı 
Aııkara, 28 (1'ol<!'fonla) - Atatür

kün .. <\..tık.araya Jlk. g(•}i.;-:lcrin!n 22 inci 
yıldônümü mün.ı:-.rı,..:Hylc dün Cu~ 
huriıyet Halk Partisi Ank:ıra Vilüyet, 
Ka>a, Nah>ye ve Ocak idare Hey'
eUf!t aınılarından bir h~y·~ı. Atatür .. 
kün Etııogrnfya A!L~esif:doki n1u .. 
vakknt knb. ini zi'yoret:t- çelenk koy 
m~~lar ve Ebcdt ı.::;tt'mizi:ı manevt 

(Devam1 3 üncü Sat-JCcde) ---
in iltere 
Hong Ko 
guşimdili 

VALİ BU SA
BAH GELDİ 
Ekspres 2 saat gecikti 

Bu sabahki Ankara Ekspresl Hay
darp"'laya ikı ••at leahhürle eaat 11 
de gelmiştir. 

Ankarad..'l bulunn..a.kta olan Vail 1 
ve BelediyC' Re-lsi B. Liıtti Kırdar da 
bu trenle gelm!~tlr. 

edilmiyor? 
MÜr<ıkai.>c Kı..u ~vnu1 .uı korı ı.ı·o-

lü aıM.md~ Tc!'Z.iler Cem}yc.·ti vasıta.. 

siyle> şehrimlz<lc,;.i terzilere. dag. ":rı.aaı 
kararıa,tırı.lınış olan terzi levnzınuı 
gclırıi~; fak c-en1iyet vasıtasiyle 

tevzıine ınüsandc eüilnı-emioLı", S.. 

(Devaını 3 üncü Sabi!edel 

Gece hastaya gitmiyen bir doktor daha! .. 

r. üddeiumumi 
Go.., olos hak ın-b - Japoııyanın gilmin birinde 

behemehal U1ak D>i(nda lngilte
rc ve Amrrikn ile tıılnşacağı da. 
ha harbin Avrupa safhası için. 
deykl'n belli olurken ingi\iz ve 
Am~rikalıların biitün bu sahalar. 
da i"._.P eden ast.eri tedbir in 
tanı:ıu1ıuı alnınını bulunnta1arı 

l===============================================~-=--=---~-=====.o======I bırak ış! akibata geçti! 
halndnn ba ka ucdir?. 

c ·- Uzak Doğu harbi başlı)·alı 
ü~ hnftn dolmak iizeredir. Nere
de An1erikan filosu, neredt• Amc~ 
ri!<an tayyareleri, nt>red" İngiliz 
deni,, hava ve kara kuvvetleri?. 

Soru ve tereddiil sahiplerinin 
haklı olduğu taraflar vardır. Ja
ponyanın günün biri11de b<'heıııe. 
hal Uzak Doğuda Amerika ve İu.. 
giJtere ilt.~ t1ıtuşacnµını, bunun 
çekinihnesi nıünıkün olmıyan bir 
vaziyet oldui:'llnu biz bile daha 
geçen yıldanberi defalarla söyle.. 
nıiş oldui;unıuz Jıalılc Amerika ve 
İngilkrenin bunu takdir elme
rneı>inc imkan yoktur. Uzak Şark 
üslerine daha çok t.ıyyare, dalıa 

sok asker, daha çok l•arp vasıtası, 
tank şu ve hu yığılabilirdi. llc\e, 
tetik bir davranış, askerliğin ilk 
şartı olan uyanıklık >nyesinde 
ba>kmdaıı kuriulmıabilircli. An
cak, Uzak Doğuda har bin şimdiki 
halde Japonlar leh'ne müt<>madi 

MALEZYA' DA 

Japon taarruzu 
jSingapura doğru 
inkişaf ediyor! 

lngilizler 1 p o h'un 
10 kilometre şima

li ne çekildiler ! 
Lontl-ra 28 (A.A.) - Orta Ma. 

lezyıula. Malezya sa"layi rnerkee.i 
olan lpoh'a karşı şi.ddotli 'bir mu,. 

harebc cer~yan etmektcd•r. İm • 
paratorlll'k lolJVvetleri, İpolı'un 

(Devarcı 3 üncü Sahifede) 
---<>---

General Vı ırel Blr
manyayı d.alaaya 

memur edUdl 
Lonctra 28 (A.A.) - Goııcral 

Vavcl. IlimıJny .. y ·nüJ~ ~t-

meğe m.eınu.r t..~ lrn şL 

"' GI. VAVEL 
Şan ayŞ~ ...... 
Çungking 
de görüştü 

• 
Tükenmez Çin as-
kerlerinden nasıl 
ıstifade edileceği 

kararlaştırıldı 

Londra, 28 (A.A.) - Gene 
ral Vavel'in, Çanı;-Kay-Şek ile 

miilakatı, geçen haftnnın en 
mı\nnlı hadisesi olmu!jtıır. 

Vavel'in, Çungking'o git .. 

mekten mck,ndı, tiikenmcz 
sayıdaki Çin askedcdnden, 
nıü~tcrek dava i-;in en iyi ~e. 

kf!dc nasıl iştihdc edileceği

ni koııu~mak olıhığu kolayca 

HARP KONS YI 
= --

Vaşington 
müzakereleri 
hızla iler iyor 

Ruzvelt "Terakki· 
ler elde ettik,, 

diyor 
Londra, 23 (A.A) - .B.B.C.• 

B. Ruzvelt müttefikler ras:ndaki 
ha, p konseyi mıi?oker<'krin 1n 

memnuniyet verici bir şekilde gr. 
li~tı;;.ni, bütiin müttefİlk kay • 
naklarının btrlcştirilmesi husu. 

(Dev. ını 3 üncü S&.hitede) 

" 
İngiliz Levazım nazırı 
da Kanadaya gidiyor 

Vaı;iıı.gton 28 (A.A.) - İııgil& 
Levazı.ın Nazırı Lord Biveı brok, 
Çört:il İl-e bidi\k•e Kanatlanın hü
klımct ınerkozi Otıtavaya ~itle • 
cektir. 

in! tşaf ka)ıletm i d<'mokrasilc- !--------- ------
~ tahmin edil< bilir. 

ıin hu saboları hnşıboş bırakac&- 1 _, _____________________________ ..., 
ğrna asla dl'lalcl clm!"Z. Aıneri. • • 

kan filosunun l'nsifil;'de kendisi. HA p zı YET 
ni gösternıcııı i binlerce tayya- 1 
rl'n:n Ha\.ı:ıy'ıı ve ol·adan }'ilipine 

uçuı ulnmuuısı, ingıliı. hava, de. 

r.iz .e kara ur.dulu rnnıı arzu edil- a r cephe s. s o y et t 
diı:i nlsbette Uza.it Şarka glinde. 

~i~~~~~~i :~r;:~:,:;·:::i bi~eka~naı;: ruz 1 a r ve a 1 naca k yeni he e f 1 
r
r dı.-, bir ıabiyedir. 

Herşey gösteriyor ki, İngiltere 
ve Amerika bazı kilit noktalan 
ellexinde kalmak ~artile biitün 
dünya sathının harp ateşi içinde 
kunulmasuıdan zen~ kadar on. 
di ·e ve kendi istikballeri bakımın. 
dan korku hissetmiyorlar. Bilakis, 

- Çok koşan çabuk yorulur .. 
Diyerek pipolannı yakınış, işi 

oluruna bağlan11!! görünerek ha .. 
smılarının dünya •alhına yayıl

masına aldırış c'nıcz bir durum 
muhafaza eder gibi göriinüyoı-lar. 

Bizce işin sır noktası şudur: 
Anı;lo - Saksoulnr için: 

a - Büliin diin)·ayı yeniden 
durguladıkları nizama kavıı~tu
racak ve her türlii hasını kuvveti 
yenecek iktidarı iktisap etnıek, 

b - Bu iktidara sahip oluııcıya 
lı:adar Amerika, İııgiltcrc kıt'alan 
ve lı:iHt noktaları dı~ında gerek 

(!)(,,·amı 3 üncU Sahitede) 

-~~~~~~~--~-nı1ı--~-~--~~~--

L i b yada muhtemel yeni f ngiliz taarruzu; Ma
lezgada Japon taarrıızu, İpoh şehrinin a kibeti 

(YAZAN: !. S. ESKİ BUKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
1) .'}ark cephesinde: 
Ladoga gölü cenulbunda Vol. 

kov nehr. boyundakı Alınan ınü. 
dafaa m"''~ılePınc karşı yaıp·lan 
Sovyet taarruzları kuvvetle d€.. 
vam eclııyor. Sovyetlcriıı baeı nok
talarda dağıtınağa muvafilaık ol. 

dukla.rı Alman kıt'alarının ·ric'ati 
halinde bu nehır gaPbi,ne yürü • 
meler; w Leningradla ıbirleşme.. 
leri iıhbnıaJi gittıkce kuvvet bul. 
maktadır. Merkozdc Moskova 
gad>inde Byelov ve ::\farofomiosk 
m-ev21ilerm> geri alan Sovyet kıt-

ı aları !l'Iojaisk ve Ord Üd'l1nc iler- · • • • 
iemeğ gayret <'diyorlar. Alman. 1 1 k ı Amerıkan 
laır Kerç boğazında as ı· "Ük.ü • 

- (Devan .l uncü Sahlfodc) muhrihı daha 
Bulg r Krall Har

biye Nazırını 
kabul etti 

Safya 28 (A.A.) - Kral Boris, 
dün Hariciye Nazl"ı Po.pof'u ka. 

bul etmi~tir. Mülakat uzun sür. 
mÜ.9\Ül'. 

ha~ara u.ğradı 
Va.~inglon 2.8 (AA.) - Bah • 

r"ye Nazırl>ğı., i:ln Amerııkan muh
I'ibmin haff ha.sara uğradığını 

l11ldiriyor. Bu gı m r, di ~ an 
tarafınıdan Uznk arkta bombalan. 
ı ı.,tır. Fa'kat mürı:tlebat sağ ve 
sali:..~d:.r. 

Hong Kong müda
filerine bir mesaj 
gön eren 1 
Müstemlekat Na-

d 1 • 
:ıırı ıyor ı.ı: 

'---- ----1 

"Burasını tek
rar Japonlar
dan alo:cağızl,, 

a 
Sıhhat Mü/ ettişleri dün Ada-

. far Belediye Tabibi ve 
Ebes·ini de sorguya çektiler 
Haıiç Fen-ı·.,,ııı, gece vakti ça. 

ğıı-ldığı hastaya gitmiycn bir 
Rum doktoru hakkında tahkikat 
yapıld;ğını yazmıştık. Öğrendiği
mize göre Müddeiumumilik dün 
yeniden bir doktor hakk 'lda ayni 
suc: mı takibata geçmiştir. Bu; 

Looora .. 28 (A.A} - •B.B.C.• Büyükadada Karnııfil sokağında 
İ1>gılız Muste<rnkk-ıt :'.'fazırı Bong. oturan doktor Goğolosdur. 

za birkaç gece evvc• saat üçı..o an-
81Zllı sancıla·1an relilıasına doktor 
Goğolosu getirtmek ıstı:miş ve e. 
vine ı;itmi~t'r. Zili mükcneren 
çalmasına ruğrr. n kJp a~ılına. 
m:ıştır Nihayet penccrrocn bir 
kadın başı görünmüş ve. 

Kor." müdafi'•mıe şu meı;ajı Büyüknda pofü merkezi müret· 
g6ndeıwı ~t r: •Parlak sur tte ı_tebatından 1002 No. lu B. Ali Rı... (Deva: • .ı 2 ci Saht.ede) 

haııbcttin:z.. Hong .. Koo.g'un mü .. :::=======~==========:a:======== ılafaası İır.para 1 nrlugu" ta<r Mn· :"" = 

•- Doktor b€y hQstadır Bu 
saatte d1şarıya çıkamaz!• ccvablm 
verip pencereyi kapatm:Lljtır! 

a. şanlı bir sohfe tutacaktır. 

Hong.Koıı.g'u muvakkaten tE'r -
keti ık. B-urası"lı lr•kra" Japon: -
]ardan geri a1ac.1ı;:1z,1o 

Yeni10 • ra ı · 
l r ~ı tarı ıyor I 
Esi< be? ve o lira- ' 
lık ar ne vakte kadar 

geçecek? 
Cumhu'·'Y t merkez banıkası 

yenıi bir terb;p on faalı!< banıkanot 
İıaıstırınıaktadır. Bunlar 15 ka • 
;ıunıuııan.iden ibibaren piya,aya 
çıkarılacaktı,r. E~ki harm 5 1'i • 
•alıklar 14 tesr;,nievvel 1942, eski 
hartli on füalıldar da 15 mayıs 
J 9!3 ak.şamına kadar piyasada bu 
tar h :erdrn sonra da yalnız banılı.a 
g:o;eler.ndc geçeceklerdır. 

r 
RN. ('E~tn H )'FVİ sın 

MOBİLYA 
RARAÇÇI R R
DEŞLER Limited 

Şi ETi 
Salonlarını bir defa &ezmekle tat
n1in ed:lirlcr. ~ 

i~b.nbul, 1' incan("ılar, Rızapaşa 
yokuşu No. 59/61/ıl3. Telefon 22060 

~------J 

N 

DEN 

Tiyatromuz 

GW!u Agop Efeı>dı ile Ahmet 
\o"tdik Pa; "lanberi tiyatro. lUZun 
b;. adım ilerı g:denıemiş olmasının 
sebeplerı say rken, biz, da.una 
şoyle dc.ır 1 izdir: 

- Bir uemlekette tiyatro kur· 
nıak .1.çın yapılacak ilk şey n1U-cl ... 
Uf yeti:ı!llmeı<tlı. Tc'>f eserlerden 
n1luekkep bir ıepert;.ıar meydana 
getirmeden ı;urfedil~ek bütün ıay. 
rellcr beyhurledir. 

Özenti, israf ve gösteri& hünerle.. 
ri ile belki bi:r çok tiyatro trupları 
k.urulabllir, Fakat o menılekette de 
ttyatro vanllr d""""""'· Telif reper
tuarı olmadan tiyatro kum>~ ~ 
mtk iddiaları, Gilıel San'at dün
yasının ebedi bir meçhulü Juılma
ya mahkUmdur. 

En kudıetli mileyyidesinJ mem.. 
leketımiıden alan bu lnanıtınuz.da 
bizını t..'\n1 b.r ısrarınuz. vardır. Bu
nun içindir ki bir kaç gecedenberl 
Tepeba~ Tiyatrosunun aliflerinde 
bir haftadanberj gördüğümüz cCe• 
zat.. bize sevinç venn.lşttr. 

Gec;en yıl, me\.'l!m 110nuna rast· 
ladığı için, sahnede, arzu edUdiJI{ 
ve Hl.yı:k olduğu derecede uzun biT 
zaınıan kalamamış olan «Paışa Ha.z
retleı-i:t adlı güzel eserin müeBifi 
tarafindan imzıılanan cCez~. cid
den muvaffak lıi"' e:-;er. 
Yakın tarihten aldığı mevzuları, 

b.lr daha ~eri yaratır.ak Jddiasıne 
tutulmadan, ham bir muvaffaki:yet 
hı rsma tutulmadan, seyreden 1t_ri 
ti-lle güldüreceğim veya mutlaka. 
atlat.cağım> diye ltendlDI zorla-

' 'C ve eza,, .. 
Nız ıne .. z"t 
ntadan işlıyen "edat Sinrn\t, bu e. 
ı-entıd • daha perat"nir:: u:c: nıu
hav :"E'leri b .. b:kcn umumi aa.. 
kay kap.p son pcr le h:ıiJu:.-·ye 

kadar salonu, her un rırtan bb· 
dikk"lt ve heyeca.n ıte JPrtne ve 
nı.uhayyelesine haglamakt:..dır 

~cıı yu ffili.1/atfa.k..v dtreceshr 
tan1 bir bitaretlıkl'l et e ı.ijp
ıniz e::teri ile bu ooer arasında ~ 
ım bir sa.n"at ve bda iarAı oloır

ğunu derhal söylemeliyiz. 
Mevzuları, bugünkü nl-sJl rciea 

bir klsmı :cin tdrih olın:Jktan ziyr.w 
.ıe yakın ve canlı bir bafJra kıy-· 
il göster<l'ği ~in Sedırt sın:,. ı. lıa 
ctşni'deki her f'Serini ı;a.hneyc ~
yarken, hiç şüphesiz, bfrytik tehi!. 
keleri ııöze almaktadır, Zira \>!la
miyen bir devir üzerine nı;ılaı::ı per
denin meçhulleri, ı:c~rcilE·re. Wc 
olma28a bir merk aoıhyabilJT ki bı 
mütevazi bir 'TlUVDff~kiyetin te 
meıı olabiUr. 

Fakat bilinen günlerin yel§anr.11 
ı::ahnelerine, be,- biri bir münekk:I<: 
&irr('tlfği alan yüzlerct' seyirciy 
bağtamak çok or bir hünerdir 

Sedat Simavi •Ceza• sınd• bin 
bu zor hünerin enfes bir nüınune.. 
ainl vermiştir. 

Her bakımda."lı c:I'aşa HazretJıe. 
rb ne h~kim bfl' k .. em ve tahaŞ'· 
yü" kud.retl gOs+.eren c:Ceza> yı, d 
yatromuz repertun "'lntn, dal.mt 
ıevkle ve hayrnnlıkla sC'yredılccel. 

bir kıymetı olarak kabul ediyon» 
Mii<ollif.i tebrik ederiz. 
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ES'UT BA 

Aydı !ık afuklan, parl•k is
t• bnll vc c-ıni c'l b::..ık Tür. 
ki)c mcs\ .. ttur. llu !i!l ıdet için 
de, )·nrın Kı.:rh. ıı 1.i;.::ıraruını 

•drak ediyoruz. 

A AR 
f'EŞAT FEY.l.l 

dır. Diı, bu kıyıneti tr..kd r cdi
).>rtıt. Gelecek nrsil!Ne, hür, 
1:-ı.ar.ıur ,.o 1ncs'ut bir mc 1le. 
ket lJıra.kuı.ıh. ,·:ıziiL' \'a.! L u.. 
nıuzJur. Bn \"aziff'\ ı 1,en°1-:l~e .. 
ın"ş oiurı Tlirk ıuil.t:li, Lt~r nevi 
hl kbalc Gllllliyeı!u bakı) or. 
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CE z A 
SELAMİ 
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l \..Yazan: 
Ku.b•n E: y a. l<, Y b talili KONU 

bi• c ı ı:c . ', r , •· n şOktir ---

İZZET SEDES) 

lıu yJl acı, a..,u ta iYu? .Ua3ıa..m Y&ı'H.. ..suztin tanı ınana. ile biı.: :-ıahne 

ycır l"' ı cıo.crinin, sal.neye tanı uy•{un biı.· 
1' • l k. ö c~ ç ı .. u , ı a \adar • , 

erle on. r t: ,. lı t rı ıi c..:.ocı·uı uı:. .u kol.!yt:a kısn1tı1ıp 

-
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~· u 
Anl·arada k•. rulan 

bir kon1isyon 
proje hazırlyor 
Tcş'l'ı-k, ~D i Kclr1JI1unun 

·11U .rı t 1 l?. he:., r"' ında scn::ı 
... cr.İtıV.l \l 

İD~iHZ•fıU:ttr! 
lşb!rllğl 

a. 

Yazan: Ah.."!let Sük·ü E:MF.R 
.ıpon 

besi ne-r ıı: ~ !~ ı ~ ~ 

... 
Yerylızüniin Uirçok iıısan 

ki.tici ri nrasıuda, bayram, 
... c,r n u. ut-.1iır:ti"? ~c~lcıdi . 
J:ıı, yar!n da, hirbir e.-·.ı;ı.wi:z. 
cndişcmıı: olınarlaıı bn) rantı 
l.utlıyacnğ . Y:ırıuki mc:s'ut 
llayraın, aklrtrttDn. ıı:vurı:-"u
zun r., k"'~ ı ·u·. ])ti · ,tl~~ . .ı
ınü .. tin, mt·ıdl iıı !z n, n~ •- .. 
alın!ığunızın ha)T· ın1tl1r 

Gdecek yıllarııu ıia uıe''"t 
hn~ rJ.nıL1r idrt k et ~e'c iimL. 
tlin:le)iz. F.liırı"zdc oldı•!..~a, lu 
ir111l'11nim.izi b-...:şa ';ıh.:;rını_vaca .. 

~ız. 

hCS;)p1a.1 artLr (, ,u nt ne t lıy.. nnl ttıiu·• cJj~·c C!,ki hir hL.künı 

1 
J 'c sonrn lple c;ckc,., •: K ... nu 1u- vc.r l, fstnubul Ş("hir 'Ii~ {ro __ u 
t"\·ıT rl 29 tından I~Jıı an· .on se- drru11 kısn.1"dd O,lna.unıakta ulan 

1 

k~ne kaU~r mck. p 1c ı.t1ıtil Ob .. ı~·e Sed..ıt ~!Ula\uıin u('<"l:i• pi)'~İ 

eder, Jlelikunlı ııaıı 'youcu ~ .ıdı-
11uı ~ltı. ,r. I'-ı'· ıt l•lıDu i!'e' ı.tn .. 
ııodLn g!ı.lcı· üvey aııneyc de- hu 
~ rrı <lciiknnlıya açnlan1asınl tav .. 
siye etler. Ifahb'ı. h bir ı. flo 
Ü\CJ unnc-yl sahici .nn:ıe gibi ıtl 1p 
koltuk 1ncrasiıninc ~ôtiirltrlcr, fi.· .. 

.hid anne gikyaslnrı il" yalnız ka. 
lır. Son ııcrde kajlaııır. 

n1z. t ı t ... ,, ~ :n yi ka u1u.. 
nun. nu .. rf.(" ' ' ırr:" ı ... , lbı a.. 

l·Ll ~licstcr Çcrc·I, v~ ~t , 'a 
g;1.omıi.r~ karar 'c ~i v • · d, ıı 
on gi ı gC'\"~ ·-" Amc. k• 1 v. 
kt merkez ne Yardı. M ter(,;< r
ç11l dn oo A 1""1.c .. k...:ı.c~l & .. ı,·ln ve 
•evg uy.ıno.rm~ ok ı b:r c. ı t 

Yurt~ a tanbn :ı o;aJtin ve 
hü7.tt1' ıçi 1cdir. Co(:uklnr sc .. 
\ lnl oı ):\r, anal:ıT lJab 'i r ti-çfi

nüyıırlnr. 
\'. rın i rnk cdcct.•-;hıtiz B~y. 

ran1u1 hü ii.n drlı \C ınanevı 

·r~ıri.'ı l'C' talih, düıii(tle-ri nıU
kiif· tbmlırm151nı daiını bil. 
1ni .. tir. 

.ı".zi:z; ck\tyucu!ar rehai ,.e 
lOC""~'ut hir fllC n)~·'_;f i*n vatan. 
ı şiarı olarak ~·a~:ı.dı :mı•r da
iınn haf rlıy~lı .L '~ hiıhirlnıi .. 
zi•ı Ba)·ruu11nı bt ·rı:aı1l:ı, gu
r ırla J.utlıyaiun. lll·piuf,...in 
Jlr"'r:t. 111ız rniibnrck olsu ı: kıymeti ile kan · ın liızun

-=====-""'= 

YL~I 11 lll' 

•ı-; A.l Lı\~.llALı\Il 

.ı\.ian-; tllo- t.fL,n !;t.\)Ct ... Po. ı 
Jon\

0 

a anla ~ ınuı.ın uz.uıı baylu 
. 1 1 1 • • t l;'C ehl ı._ı • .ıycl c ıa.. ı '\ :>r .ır 

Yt·ni Avn;p.l ha.rUiuin :\·cn;d<·n 
öğrettiği birçok ~eylrr nra.>ında 
ıP. >deı n diııloma'i de 'ard!T. Es. 
t.idcn, haıp bo~layınca, ırnlitika 
dunırdu. Şimdi, ikisi atbaşı kra. 
her yürii~·,.or. 

\OD\'ll, 

SAII. ·ı:si 

Amerik~. 'lia•l hir lıırsıLlıl.tan 
babsc<lili~·or: Art t Vasli Rıza. 
n.ın c\-j so:rulmuş .. 

l1~akat, o! ·hılir J,i, htl:tii!:c, n1ut. 
hk:ı !.ir hırsıılık dei:ildir. :Belki, 
hir \·:ıtanda' küı-tik bir ,·•·dvil 
s:ıhncsi ~cvirn1ck istPır.i~tir. 

,'iAZİKA ·ı; 

il RP Bl'lTi 

Jaı>on t«n·aı·de1·i '3ikago·~ :ı ka. 
dar gitıui~ler •• ın~~le) 1 gÖ'ıünii
zün ü nüne getiriyor ınusunuz? A
ın~rikalı!ar, şimdi, bilmukabele, 
Tııho il:ıetindo Ut bil'.dcr. 

llarhin ne dcrtcc gt.·ıni az ıya 

nldtgını larkediyoı- n1ıı""u1ıuz:·. 

ı~:>U scnl~l souhahurında, b ava 
f:1ıaiiyeti ııc kadar naz.ikano ecre .. 
yan edi)·ord!!: Yalnız hoyaruıa. 

ıııtkr atılıyordu . 

IU:RBA)I 

UAYRA\H 

'\. nıı Kurb ı Bayramı .. hepi. 
niıı- môiborcL. ı.lsıın:. Çu~uı..lardan 
çok ~e,·incn insanlar arasında biz 
de \'Rl'IZ. 

l\Iüs adcni,Jc üç .ı;iiıı katlar din. 
lcneliın . Bayramın son günü, tek. 
rur b u slitunlarda gürii~ınck ü ze .. 
re, şimdilik ı\llaha1'1ııarladık; lıe. 
pini~ ho~<:a kahıı! 

AHMET RAUF 

Pir inç unu f iat leri 
niçin yükseldi ? 
S<>n ünlerde şdhrım:Zde p! • 

r:ncunu füıtleı•i 3~ kı•~u~tan 50-55 
kurtJŞa fırlaınaııtır. 

Y~.pılan tebkikler'*' ou terci • 

fUün. baıı ta~l v~ p.l:Sıöila.rın. pi • 

ın.l"cumı ılc • ıı.pılmıısı dela.yıs!l.! 

satıııların \'C sarfiyatın artmış ol
;m.a.:,m<laıı i,e1'1 gcldigi tesbit o • 
:,mmu,<;ltır. 

--<>--

Ye i pas·~alar 

gayrisıhhi imiş r 
Bclcd•ye sıl· at i~leri müfct • 

t 'll'i Lar:ı.fıN:lın muh'.e.:r semt . 
: .c:.k p;ısta.crl~ıJ;m alma•ı un
~ı.-z pa.<ı!.alırr Belediye ikınıy;dıa.. 
nre nd~ 1ahlil olunrr:uı;tur. 

•ct;(~ed~ bunlardan b:r çoğu • 
ı.u • gayrı ~ıbhi m.. elerle ya • 
pıl.ılığı tcsbrt olunarak sa•lljları 
mrnoluıımuşt~-r. 

--o---

Dsk dar fer . da resı
nfn ye ı yıl ha"-ı:i'lı ı 

Yılbaşı dol~ı~le rrilnh::..ıran 
uevrr ve tasf:iyıe işlerile n __ ~d 
o!L!l Üsı üdar ~ra n)Unu. luğu 
i!e mı.iı.ascbesl 2, 3, 5, 6 ;k. oci 
s8..'1Un 942 günlerin<le rüs!o;.ccl 
ve gün-ı.ıı'k işler iıaıılc'ndek: r':ıa. 

meleleııi v~;ııktı.r 

• 
120 bin lira sarfile 

tam·r edilecek 
Tvp~.:. ı:ıı s:ıra.Y v'C "r.W.fanin 

!11•, ç nı, bilılır dai1('l .. le :ırz 
o<.~ .. J- ,b llı i' h• · ·r oda-
:ari sarny , C'kt .!.. \ G ,. kt • 
;rı ""in « sl~ s t t• .. , '11 e .. 

CI __ kn•.ırl8ş~ırıhn• tır Be. s 
PO b"n r arf !ı1 ... ·t·r. 

ı.f"lt: R LM::. .1 ~·t}rıÜHlİ -
ll: ılAf!AH 

T' h. w :ı:•:.:zc rr u_ı..m 

,, ..Kit• ' l\.' .,. Ü!-. bır ı:ılr! .. 
" n1ize C rr. 1ıoü" 1:11 
ı- 'r .. mire mu. ... 

sıml.ırnı de a, Lm 

,_ 

t ne 
g.U, c k .. ir. Tamir i ıhllgUn. 
lerd~ l,a;.: !l~cal:' ır. Kıyme"!.l, ve 
~~r·ı ı . \rlla:-ı rntthafı:;-r ~ n 

~ · '' t t b. i r a nrr ~ :tltnt 
ıY r." 

Gece l as aya gitıni
yen bir dok ·or daha 

(' S 'l ., Dt.\· TI) 

B. A i Ii.lz,1 en nn n-:cı keze 
clvr J.ş ve y&nm:ı. pol mcM.ı;ru 

B. K~mil ile ~kç; Hasan '"" l\luş .. 
ldf yı aı, t.ık b.ı 1ı ' ,. za· 
bıt va . .ık;; ile tesL.t c' ı. ~ .. ere 
tck.r~r <loktorurı C'~ • .-in'" i 1 

)• rıy ... 
ni ricada bulurırı :; r. l~.adın 

nrnhut ("{'<'ıtbı \'l'rİnce <le za.>ıt lu
tulınu~tur: .. 

Hasta (!) olduğu oö,rlc"<·ı uok
:or Goğolosım h: '<~ç s;;a• SJtııra 
y"'":'li r~ıbahlcyil'.. .,~pss.gtnm l:>ir 
11.4ldC ~ ..alarının "\·Jı r ·_!.'.!}"<'

neye gilt!,;ı, b nr.cnalc). "'·in<lcn 
!;1Ka, 'f:!C L~ cl~·J'eC ı~ hasl1 o~ . 

..~ .. md:._:. Öd tcSbLt olunn·u .. ~i 1 

Bunun ~zr!nc B. A . Rı'a l:;ir 
istida 1. i>lu<ldcıuır.ı .• lı;i<' mü
racaat etle .< ~-:ıh, .. 1~ ~ ,k. »rdan 
<laı·a :ı oldı ~'mıh !-'l'rm!~tir. l\!üd
deiu?T't...rrd!ı.k Jo n1<:slct:.ı \•e esas 
vazifcsile lı:rliktc jı,s,r l yazife. 
tini )·..,pn,.ıyan bu <ioktor: C'.r1>.lOc06 
hakkında lıukııkıı u-,.,un•iyC" na
mına tnkib~ta gcçm .ştı -. 

Dı er taraftan D. Ali Kzanın 
• 5.ı: le rcCikasınrn dcğunıu~a git. 
miycn Buyüka<la Belro.i~ esı ebe
si Müne\Ter ile Adalar Ilcledive 
doktom B. Kenan hakkında n~ı;. 
riyatımız üzerine tahkika~.a ge. 
çiln.it,lir. Gı»et('lPrd.ki h~lk ,;. 
J.-.ıiye!krllc chcmıdyeık 1l:ikadar 
olan .Be!C'<liye J\icyiyat, Turizm 
\'e İst:ı:islil: M.idürü n. Eşrd Şe
fik ı,u ~ikıiı:eti J 'cdiye "lthhat 
1ş1eri ?t.Iı~ 1 1 ·ıu;.:ıı;.: h:ıvaic etmiş. 
tir. Sı J!.at r. ::rc-t 1!, r~ tlrairndan 
her ikisinin de iC.;.. it .. alınn11-:; _, 
ş.Ahitlcr cin 11r. nJ.:;ur . .Bu :lLika ve 
hassasiyetı takılırle krr.ıl. ·ız. 

i st~nbul'an 
lıusuılyet:erl 

Cum&rtcsl ır.ı.l>ilh,, hl~"-tıul hemse
rilerluin Ucl:Jai yil.ıde ell~ ınut.:.ı.t sa
atte ı,terln'n 'baöındo .bu'tm•madıla.r, 
Bunun s l.itb: malt\tn \'e basitti: Ç~in-
4k U. ltar y ~ ğm ıştı. 

Bu ""lıir kJ.r:ı, kı.ş3, fırt:naya, tip:.
ye nlı~ !1'. reğiJdlr. cc k;.ı 1tı$ ffi('l/'Sl 

ınl i t t b• 1~ pet ~ z'Nı 'ı.ilıkilm siir

me:. 
K k yı da b~ , boyll' :si~~- li lıiı' 

';.ış ol ~c... ('biTde 91.0"m l hayat bo... 
zuluy r, rrıü k:rle !mkZ::Wı d ha a 
zalıyor. B~ gibi 1.amanlırd:ı :ehritL 
normal nünak:tlesml temi'n ile ıml
t:e''ef olaniar, ıabohl:.rı daha erken 
L..c ba~lan"a'ıd't" 

BÜRl{AN CEVAT 

• ~ıi\!.. h h 
F.:;.~1 ç~' ::..ı.ı iT' nJrlJr, Iıı.·Uer de. u i'!...nıliıt ytJnl ş olrfuğunu ınc.v ... 

l;ı ... Labf, tat. gi\z'iyenler a.ras·r.~ Jır. dac.l çıkardı. •Cc:.ca• pi~ esinin ko-
I>1nıcrunck bı ıh' y;ıç olduğuna g~ 1 ntı.suna kolnyca kısaltıp unlahnak 
re, yon:. .ı:.:ı ir .. , ıloı;uı, tıı.Llli dort göz.... kc.ıhih!ır. i~'r: 
!~ lıc.klemenıt;: 1 "..1..ı.~ n degilLI. 

Şı·'ı:e~ B Y~t:'fr..ylc K ırb Bayı.-nmı- 1 inci p rdc - Zengin hiı· ihti .. 
nın .ıır:ıc da 'kl rıy o g n gıbı Dls- yar;,ı g-jn[ti i'ötcıniy{rCli: \'UTnll.j 

Mten l·. :ı blr fa ıla h · .:nrnruıt lıc·şa -olan genç 1Jir kadın nihn)ei ko-
git r .a. k •,bir d~ 1 ur an H :,T 1 • 1• ca~1na it·in\ diikii'."cr. ihti)ar bil .. 
41 atla i. • nı, a.ıl :-;., l""yn:uıı ry... .._ 1· !, ! f f , aı· 'l k "'Dl .,- . .u. 1ır ı t , eın,;· ı ı c ar"""'· 

an u. ı z. ıl\<•n ı~ hı vtd..\ c-lınek. ıa-
z n1dlr, T .. 1, yuz t ... tnı~ e ı-.:. 1a!' hc"l\~n serlıesl hıtal.ı ·or. J{ad1t1 koc~~a .. 
? n?Cn, t::ı.t. l :> o~dul-. DHl e\ nıdl'1l bir çuı> J ilt• almadan 

Çoc, :< :ı.r, lbyr .•. ' ,kı bah~ua.n gi<kccklır, fakat ı•enç A ığı buna 
.·ı1ertıer f\\ l'\ tauı ol iJı;u ... ·ıı. son- nzı dı:ğildir; kndnı t'\l""lr 't·duıco 

ra Bı..v m ·ı~c".' .ı :ç-Jn. /\ı:;f~nin ktz.1r vo !-.-~d11un bir ınanto giy-
v · \ ... he.: ,, J P,· yr rr kadar 
yLk c , u • ı 1 y ateş pa- ıutsint• üt· a}'~- >rtı~unıı öpme-
• :.a olm ·na r ğrncrı, a_"e b ba- ~ine tlnhi izin \'ermeden onu sü .. 

la t, /\ lu.h ne "erd;yse, yJne borç ı·ükJ(".) "p gölH.rur. 
1 ç, lıaaz b ~0>' •• 31"''"' l<aygu- :! nti ııeıde - Kafesli bir oda. 

n:ı du,. ... rlcr. 
nuı.m .. ıe. ...()(: 'dtırı nuılızun AJ.n.ıntn f:ı·,ündo tra.~ ctan bir do-

et~ı ..... o t r. Ç.~ocuk ev crk..ınır.dan- likrınlı. Il':r ,cııç kız girer. Ni':an. 
.... \-e-1 mc.ı. ycd·ı , gLyl. TJ.ez. giy- lır1 :i·lar. Ü'nıversilt!Yİ hitirmister .. 
<L ir. dir. hııı.rJc edence 1dcr. Dcli-

Çocu,ii:ın b:.itün knyg su du, ma- • 
ha»edP, mektCi_ıte, S<'tntte, civare:ı eli- k:1nl111U\ ridi~i pansıJou sahibi 
.ı;~ı:r c;oc l.J; ~,r, .. ıuC::.... ,_whı · p ... lma - kaduıı ı11atl'me boğn1u~tur. Ru ka .. 
ınak* ı·. n.yr··n jrİ", ro• ı:.ın l ~C~de dın ilk pc1·dcdc görc1E1~iirniiı gl"tlÇ 
mulL.h..a yeni bit· 1e:r buluruı1elıdır. kodınrlır. İlıti.) nrl aınıs, ~a{·tart 
tl<ır« '< bir i"Y ıılııım:ı<lı, denme- beyazla~m4ltr. Yinni altı sene.. 
r~Ld!r 

(,":> ... ıauı··. lij \C-iş yiııe ye- denberi çocıığııııu rörmiyen bu 
r"1.de n.:ıl ıcı 11a hıılUI'll•~ ,-ar. kadın İzn~irc ı::iderek olan deli. 

Coc kl::ıı. !.adar. Il yr l~ .. 'l gel.ne.. k3nlty& C\·]a<ft yPrİr.O ko) lllU~tur. 
sJ..,-. bizler de 6Cı. · .. rız. Bu. ;;ocL:k- D•l'ko"iı knndı' "ıno • .. ,- d"'- "..; , 1 ·, ~ ·, . <~.•O dUL1;• 
ça bir dL t: lte sahlbı c~tlıı"umuz iç

1

:ı 
d ,. ld'. rily a ,1..a tıle l ı~hi.bu- '\.Üd-c-d.cr \"C onn t\lii'iiııi\no çağırır, 
n. .dır r .y .ı· nuz, ne pazarı- J. urakt:-,1ırl.1r. a.*ir nnılık delil.aıı .. 
-ııı \: r·,., n~ t ~ imiz .. Hcrg;:n. C"'1la· lıyt alıı113a ui anlı_tnın kaı-d~i 

er.- r 'T: k, boyuna }·azmak ll- gelir anınıa, onen r~crlc hiçbir 
. Seı·cnln > 1 ız llii P..nyrarr.tn- n1Iıkası \·o?,{nr. 

, şete \' Kı·rb:ı:"1 E ... .,,. ·aml;ı.rm- · İ 
un.. · .te .. t. yapa ,7 Üç r:..11 )'"'Z- :1 \nu·ü ııt"rdc - 11nirde dcli-

a:t ta·ı k r" ı .ız Du, btrSu~i hJyn- knulınuı halın t·\'İn.Jo ıdi.igiiıı gii .. 
tu ız 11;an h ı,!r ci~ğı kl ~tir Üç ni.i. IJcrkcs ... 1·1'.-l~,lir. OC"lil.anJı... 
g\J.nlf'1 tat l· de çal.:: gör :e-:ı:.. nul teyze di) e< cği k:ı.C:ıu da gelir. 
'n;ı. 

Hay 
rıı..l'lo 

un -ı. 
r 1. ıyurt 

kutla -ım, 

R. SABiT 

DcHk~nh·1Hı nnnc i t.ılla delile.an· 
lının ii\-l'Y ogJn oldug~nu itiraf 

İl\'CFLEME 

.. (:t-zn•yı hil· Üui\cı·site tRlt·be
~inin La!i.'nıindcn ~ıkını:2 o!~:ıy,ıı 
iııtclcnı~ci.c 11 ol~ w anth.tüu bir C\Cr 
sayardık; fakat Sedat Siına\·i gibi 
olgun IJlr ~Hharririn knleıniııdl?n 
çıktığt için, bit· trzhı !.ahaicı"-la~t 
~al u _ ·Tız, uCcı:ı • J<~r:t nsız ti~ at .. 
ros·: u..;lf,p ve tckniğhıde üç pcr .. 

-.)j~ hü:,-iik l>ir c.;cr olnHLk i~ti
dat!ı;ıdarlır. l\ üelHf bb:o hu i.iç 
pet'ricnin ~;alnız Uç kıs..'\ sahn~ini 
iı<' kı . ..,.uncla gtisle-rın s oJılu. Be:;rn ... 
di -, Bu t..zl çerçe\clcyiıı ınıı•anı. 

lal" rn bneye koydw nrs~. Türk 
tiyatrosu güzel Llı· l".iC",.. kr.zaıınıt~ 

olur. Ancak bttnıı yaıı . .nkcn mii
t"l!ifin şu noktnlaıa dikkat etme.. 
~i lard• h olur: 

1 - Bir aııaııın Tii.rLiyo sı1ıır
]3rı iç.inde o~luuu yirnıi nltı srno 
ı;örmoıni~ olınnst pek tab'ı d~.ğil
dir. llcrlrnlde biiyiik bir feragat 
g(;:=;tc.rcrc:!i. karısınd:!n H) rı1a:ıı .\ ük .. 
sek rulılıı koca buna cnı~el oluıa
ıuıştır, serseri ı·uhlu bir iişıg-ın 
ise ortaJa koyacaı;ı en ~elin en.. 
gcllcri bir ana yık•ı> geçmesini 
bilir. Rıınun i~in çocu~un lıi~ do. 
<;il5e fü·cr anasilc haba<ııu Tür
kiye sınırları dışında bulundur
mak daha ınnkul nlur. 

2 - Koca ile- :i-:;t~ın ortada, 
gö1tini.in<lc hulun!lu~ulnı:ıları ne 
kadar n1ihnkiin değilse. gözöniin .. 
ı'Pn l;~yholıııaları da o k~tlar ~o
cuk<:~ biı.· csur ·uru~ çarc-:;itlir. 
On!ura 11i1·nz u1c*.1:t \f'Iınek için 
l;onu~ıha la r ı.u ı . kr. r şı J a.?tnah~n nı 
tenıiıı c-tnıeli: r;ctckiir. 

(D \t::ıı ıı 4 ~ .ı.:.l , ılı .ı iC') 

====-----
K .. .. __.....,- ~d ·-

1

400 teneke Urfa yağ.d. saklıyanl! 

k 
oyL ıl~ hg' er: bir muhtekir Adliyeye verildi\ 

en ııapıs aneyı 
boylad ı ! İki mısır ve makine yağı n:uhtekiri de ya

kalanarak Müddeiumumiliğe teslim edildi 

Bir tren yolculuğunda 
bir ekmek 

alış vei işinin s o n u 1 
Izmir 2:ı ('fc,cfonla - Ah;m • 

c~lkt,.;ı. l JJcnu ,ı.} .! hareket wt.n 
tren '"11 ı...ıat ı ~~O da T<·ı'ı.ıolıda 
~~\·-"'k'~:L ıU s.ra..,~nd.a yc!cu1ard~n 
Denızİıı n A~ • an !Wyi.ndeıı 
Abtlııl'alı Okscl trer.:den inen:k 

al.mııık 

l'ia~ Mürakabc rı;e-.ııu.rlart dün B;.ı. .. 
U.µ .. ı.u lCW. Cun.baı llo.tııınn lıiT de ... 
ı:.ıosuncLı sakla.ıımı•; clOrt yüt.. teneke 
Ul'i.J. y gı lııtlı;ıJ~hırchr. Yap1lan 1n
ro~~ntf'h·rde bu ycı"l;lrın fklt yi1k.<>e-
l'.s!ı;rrlı•ot•n . tifcotle İ\'in gl7.lcud.iğl \ 
anlaşıJan \."e salıibl hakkınJa tahk:lrut 
açümt,,llı·. Y glor p>y~s:~ıl'a C~kard.a .. 
ril.'.i .);..t1::ı.c=ıktır. 

Rişııet ııermck istiyen 
kamyoncu mahkum edildi 
En·c!r<' de yı.zdığımrz gföi 

P.f"şlktı.ı.l:ı OrtabnJ~ı;o<'de aı·pa"t .:\h
lnel \"-':!li o,gh:nun yeJi kurl\$ ol:ı2 pa. 
raya s:ıhlrr.~ı tazı.nı r,t'h.•n •ntsırı 
22.. n1ı.s1r kınr~.sını da 23 lcuill'f.., s:::ıt
hğı hn.bcr rılınmış ve hu fiatlc,-c sa
tış yaparken y.ıkllann .. ~~tır .r'\h.uct 
Adl':,<'YC vcrUm7_z, dnıtk!\rnnr" tl.i 9 
-;uval uııstta el J;.nnulnwıtur. 

Kı;.1-d .. rc-; ı Tra.ykJı otobl ;c:,·ı kon .. 
tl"f'lOrlCltflr.ü y:ı.pnn Kemal. kil~n 15 
ktı r\l:'!j olan gres yagını 1 SO kuııı~a 
satarken suc ilslü·ıdf' yakWaoıı 11 ve 
Adliyeye \'cr'':n'ştlr. 

: .. :yıa getixcr ;: v' ..,, nkıL ,arı. 

lan Lı nazarı <i• 'Ka.ıc a ' bir 
s ... n rvr I· nu ıu J: :-C.JOC.. .ı ır1.a .. 
maktad..ı. V<kiıleltc !..• rulı.nuış 
olan bir ·ı.:Jı'S)<m ıpro•' l"n • 
<l ıd ... ışr.-" a dov ,,.. < f., .. ık • 
ea· = Bu ca1 _ alara <AI ~uz • 

.ı~k r. •'e s " " _ c.k ııa • 
:z.dans.n u İ~ aliı~" r cı!ıı.n Ve. 
k ~tlct,.~t'e gunc\er,.,_.cek1tt 

Esnaf h"lesi ! 
Tulum peynirlerine 

nasıl su 
dolduruluyormuş ? 
Eu ~c 0 1' n tul.um 1)('yt. ri riıı.. 

den ço~u cılk o-r · . doe çıkmak. 
t J ~ E CL ) p ·' rırr ı1~n·.1:ı da 
ta"" t~tıılmad ğ ~. per.;ık~nde 
!i:. <•>ll 100 - 110 : IU, u l:ıi ük. 

seıt b·r fı,,llc satı'nia,ttnö.l!'. Bl .. 
r,:ı. l'<l.~mcıı k:ı.tiLc ;.,, n dü<üıkluğü 
:nedeı' ıl.ı·. geld:.ği ar:töt rılmıış, 

ım~hıraıı.e dik;u Wm ' bir lıi!;e 
m·ey1ci~r.-a ~ık.:irt! 3t r. Bu rll 1.u.. 
lumların i<0',.~1L0 ıncc ntL·•ılcrle 

su d·ıl<iu:rı larnk 1Wc<sunun ço • 
(',,,ltıbıa.>ıııcian ıbarı:tl;r. &.:etli. 
ye zabıtası ım murları bunları ya. 
Çan1'~ ~t1rm2! tadır. 

KfJÇi) 

lıfAlı..?lF, ONIVERSlTE: ---- -· * !\'fi .. nrtt , .. C'k:ıI1..·tı. .ı\ııkcır&da 
KYi r.. :ıolnjl F.ns!il(' il 1: r lln:.ısına 
l:at< r \'('t'r:~ . tir. ht:ııW!.!i tt-. ü cr{itc
sir.Ce de bir ~ub<:- :ıçılar~ktır 

+ Bayr:a11, Yılbaşı ve P.ııi1w:i dlr • 
icnme ıı.ılııJsebı,;t..yle wttıltar dUn
den l.Oarc:n :İkirıcık;,rnur.ıın seltiılne 
kada..ı- tatil cd • ıcnıi.r. 

TiCARET v• SANAYi: 

* lkil at \"rıt"t~~t ne t .. n ta 
bul~trmuık. trıere .ı\.ı·~anı.yJ. g.den 
n;en! ur::ıt !dbrika~odcrı şehriınb.e 

dc.inn U-ttlir. :r·abrikal r·n iplik ;h:!i:;racı 

tmb~t "ıl~lt.'"rek tc\'?~atı.n yiipı·lma.ilna 
1':"'rı.:;- veril ..,;tir. 

-+ Dütı bh- 3ltt.'1. 281:i l.::.ırt.J'ita:ll sa. 
tı:lmt.1tır. 

MÜTEFERRi K: 

* Y~Uc.ı~c;~ rrn :;ılaı;a se!erı.er ~-.o 
:U.llsa~dı:: e•iı~cn 300 l<•ndan a~ağı 
tr.otör ve y<'lkcnltlerh"l e s.e!crleı·.i. 

ya..~ak edılıni:,.tir. * ııu~u.:.i iahı tar <-l1ruie lıulooan 
ba:1.ı deniz vasıt~lJ.t·ırun hü1.iu.~cl t:ı .. 
ra!I'll'Civn fsletHmcst h.ıkkırtda. tet· 
kiklC'r ycpılnı:?kla.dır 

:ıdaımdı:r Haıı; ç d~n c.ı 
<'f! d.( İrr.ı:; 1 ende Cc • 1)~ lcyıı ,,.: .. 
'.;Ümc n u ı .. .ıtı.p el• ve M ri· 
""'-ca va ~ ' ~ . 1. .. ı, ç. rı .. 
ıll'<e puı t kasın.:ı , , ~t ,\ 
'&"-' P.~'l~ KadJ. rok ·i (. 1 .. 

,.. nc1 ını ı. Çcn:h n U) ... a .. 
~ık pu!ı.t~kaşı, ÇLıcıl \~C' Ei ... , 
m pc .. t>ka adan ru İrng , ,.,.. 
<.C a.ı ·i'.a plJna at k n., 1:,_:-1s.r 
I' rlr .ik A ıcr ön pl'ına _,~ 

t ler Ikrp '<:a. 'lla.z, •ı >ıa • 
~.na gelıcn c-r 'e ~-n. .. \m • 
r·ka ıl-., -en sı.kt ,>.r .. ·1 rı ~ı. sry.a. .. 
seti t 'lop 't'!cı;ı;-, b Is. Ye 
bu portknmn mu\'ufil!lkıyctL .• -ı.ı;. 
ı·c.:1:.Jir kd lA.ciÜttı An1crık· r-·ı İ :· 
ı::ıltc· nFn yaıll.Oa b"rb" •. 
t rro"ş bulu _ y . Şc1 lı~Lde Çl}!'· 
ı;.! Vo in ;!-ona lı r t' a a ' · 
nnrn Pi!!'<~ olab-.c k za.fcrlc ,ı 

'C:n ·bUJ üguı;;~ !:azar. ış b r Clldant 
-Olarak g'tmck <lir. Bu sart1 r 
al'lında İngiltere B •, '.k'lin:n, gr• 
ç~n scndk4 dım.ınıu ıbu ~n·c s ~ 
, ~nd&~i durumu ıle kıp.ı:ılaıı<l<· 
1.Xilk o:r 5erne Ol {. il" hVC~ 

clcdet.yle valnı.z 1:ıaşı a a~.;ı.. n 
-I16lltcıe<ııin bu ,fü RuS) n ,.e 
Aııner>kayı da ycııında g·· •< • 
le ö;-;. ·• nrı1e1 tt: ı • • a-kKl 
vardır. İı.ıg:It~rc İrr.paı·atorı '1l 

'i.ipb.csı..c bı.nu Ç' ç:J.c borç' u • 
ciur. Gecen Scnt- iinr.ts.ı: g.!ııı #l'" 
··unfl!' şart a · dt nda mı.ıcadt-!v 
)'• de,·Jm cll':rmi~ \ ~ nili:t) el A· 
;m-rıaaıuıı J_a m: ~şbu·b g ~I te • 
ınln C>t.nıi~t r. Bu i1alc göre, ÇJr ... 
çil, ''ın<l'<len, Br:Uinv<ı İmı:ıara• 
forluı::u taı·itıini·n lıuyiik :ıdları 

[.tasın<l.a s:ryıL-nıya naımzcttir 

İngiltere naşvi'.!kilı, keoo;.;·ııi 
Vaşinglon'a getıren sebcplcıi giz
lememcktcclir: Artık Anwrikan n 
harbe girmesile İng'liz - ./\. c~'
kan müııasel.ıclleriııin bir s:ıflıast 
kapaıııyor. Ba::.ka b;r saflıası ıı~'· 
Jıyor. J•po.1 darbesi iniııci;:e kJ· 
dar lıcrp dışında !:alan Amf'nkıı. 
lngilterenin y~rJ?mc:sı idi. BU 
durbc iııdil:kn scınre, arlık ,\rı:e· 
rika ile İngiltere arasında mukt , .. 
derı.t birliği kurulmu.ıur. Jııdill" 
len darbe Amerikara sunu anlat
mıştır ki girişt.iı~i ınÜcüdelc, y.s ~ 
nız Pasifik'dekı mC"nfaatl.,ıuı:ıı 

lrorun.ması ve halta 1914 harbin.J~ 
olduğu gibi, Arceri%alılar:n fiki r 
,-e idcalk·~ne uygun biı' düıi)J 
11izan~u1nı kuruln-:.ası için değıl, 
Ameriku..n \"a.tlıJının kurtarıl"'t111Sl 
içindir. An:erıkanın buglln gi.ri.,-

)~arını !: lo. 'Jl.:ırck satıı\ 

ist::n"li~tir. 
İ<tawo~da ·lrepel<cılik y::Jpn'n 

Alı Aı:1s>ın yat:m k'Lo e«.m<>ğe 
cm kunış islo:ne3i üzerlne Abdu1'.. 
!alı ile ·ara larındu ofı· müıı.aKaşa 
,bı.•lıı "" \'C ncticerlc Ali Aktaşı 
Abclullı>h ,.af( bacagaıda·n bı.çıık. 
1a yaraJ.amr~tır. Abdu11:ı.h seya • 
.h.atlen alfrncularak mahal!i .mah. 
kem·ıs;ne veıi.lm'• ve '!.cvklf ~.au. 

ıBeyoğhmda i talyan tebaasından 

İlya i.Smiı.dc b! ri, k.amyonu.nu u . 
sukıü:7. işlettiğ<nden .kamyonun 

o;laka.sı alınmııştı. İlya, pla1myı 
tlcınt·:ırmttk içtn Emniyet dm·i•r • 
n~riıııd~n l.>l.r zata 150 lira rÜ.';'-.!t 
!ekFiof cim.iti \'C cürmiiffit"ihut ya. 

i'ılmı~lı. Cüımüa:~hut mahke -
mes ıw \'crrilen İlya 150 lira a-ğrr 

E D E Bİ ROMAN No. 32 
\

. tiği harp, 1917 «em-sind"' gi~tigl 
mulıarchccien çok far.kl;iır. O zı; • 
man Vilson. düuyJya kendi dci· 
şiinccsir~c uygu·n bir rrizam \·~:~ 

-- -<>•---

Şüpheli ölüm 
Emınöniinde A~l:rcfeııdi cadde· 

sinde Kısmet hanuı r\ odabaşısı 
İrfaı>tn yunındu ça Lşmakta olan 
Remzi isminde -bir genç uyurken 
soba borusunun yerinden çtlrnrak 
gaz n<'şrelmesi yüzünden zclıirleıı.. 
mis, Sen Jorj hasl.ane.;inde öL 
mUştür. Ölüruü ;ııipheli giirül
ır~ek teclir. 

Mühim m ikt arda 
k ahve geliyor 

Halıs l<ll'hve bazı sem!.krdc tek. 
raı· azalmlljtrr. Ekseri k:ıll\'clıa -
r.eLer<k daha fazla :>rpa ve no. 
Jıut pışirilm<:ık\t'dlr. 
D.ğcr t.ırııi'kln kahve ihtiya • 

cı:nl önl~n1ek Ül;Clrc yakında mü. 
him olr parti kahvenin gefoceğ' 
duyulmu~tur. _ _..,.__ 

!:otanbul köylerinde baytari 
tedkikler 

Vl' ~ B:ıylaı M' 1.i.iırlılğLi, 
j;öl"lünün ei'nıde bulunan hay. 
va~ların saZlıık ;şıerilc y~ın<lan 
meşgul olmakl.adır. Veterinerler 
köyleP: <lokışmaktadrr. Yapılan 
muavonel:trde lıayvaıı haıstal•ğı 
görülnı<•me!ktroir. 

.ara <:~ına rnabkıi.m olumnuş. 
tuT 

GÜNÜN 
Anıikloped si ı 

B I NGAZI 
8inga<... Llbyanın bdli bo;lt liı

ınanl;ırırd:1n bfrfsldir Eı.ki arlı Euhcs .. 
9eridcs vt·y11 Ife"'per!drs - nere.nice 
ıdl. 

NüCu.: u, 1921 do yapı!.nn bir &ayı.
ıno gör,• a2.600 l<lfl idı. Bunlarooo, 
.ı:;. cC'rl.c: h:ırlç olr. .. k üıcte, 5000 ki-şt
sl itı'ya•·d!t'. I.!uı J: Sıdre kürfczi i:1o 
t;. zhı Uat ..... nrn.ıl<'i ara .da ince bir 
bı·gcdir. 

!rtod~rn t,,.naları olduğu gibi es:u
dcn lt na bil" iki kale harabesi de 
.._ardır 

Blırada!..i .ı.:~an., anc:k ı ı ke~imi 
kl!iM. gcnıilcrt almıığa e~vPri,şlid.! • Fa

k..ı.t bu l uaııı::::ı geliş; ··-~ln esi için 500 
lıin İ::.ıgl1tı. tırasuıdan iM;t.! para har .. 
canmıit1r. Buranın harpten U~e baş
lıca ihracatı arpa tdl. FllU ~i, tavus 
tüyü gi.bi ürünıl~r ı .. en•tnlaırla.. sud.on
c:ı. :ı buraya gctu-ı:::·, bur:ı.d.nn ge-mı1e
ı-~ yl·t:tenlrdi. RonınJan, Hiogazi Va.
dai'ye en y~km mesafede bu1unın:::k
:a be:a.Ler, ih:acat ür'h.leı·f llı.::·tum'a 

gönclcrtlııiıt ... 1cd!r. 
B' 1!~ .. ~e civar olan sahillerde 

sün:eı· çlkanhr. TJr.ıan F.~ Ab!ar yolu 
lle Şimal Ooğusurı:lalti Elmerg'<' ve 
Cenup DoğJ•unctal<l Scbik'e denwyo
lı.1 il"Ç.. ~oliıdıır. 

Çıldıran Kadın 
Yazan: ETEM i ZZET BENiCE 

a·akipsız, Munlliıya hiıkim olmak, 
onunla e--v,cnınek, yalıda paşadan 
sonra Püialığını ilan etmek is • 
t ivordu. B u da hiç gay.-itab:i bir 
dii.şiinüı;. bit hayal degildi. Ha • 
yal niçin ol.sun J:i, Nccckt en son 
had<line kadar Mualtıa ile içL; dl'!lı 
ohlajuna emindi. Paşanın ölü • 
müne b ile kencil!E'ri sebep ol • 
duldan sonra dü~ifr.ülmeğe değer 
mani ne vardı? Maaıııaf.i:h, ba • 
zan hzıyalta 'bu kadar ta·b ii ve ad< 
olma~ı l.faımgelen neticeler öyle 
<ieğif;iyor ,Jd, öyle akısi ohıyor ki, 

lta vret duymamak, cinnet getir. 
ınemt'k iç:n kafatasının iı;iııi a • 
rleta çlmenlo ile dor.durıruı.k w
rckivor!. Daha laziyekr~n, z.iya. 
retltr!rL scnıı alu!ır alınınaz 1\.Iu.. 
2llü hemen Necdc'c s. ı.··1<: <l:.,- -
r~nmaga, surat ~cm;ığa başladı. 
B'r hafla geçt:. h c od:ısma alma· 
dı. On r,ün s:>nra, Sc,·fı Mualla • 
mıı kolu">da, N °'.lct:n gözli <.;. 
niinde b~.I'~eye indi. Necdet;n bü. 
tün k:sk"nçl·ğını tahrip etti. On 
b1rinci giin Sn<"s<çn bn~b:.~a :le • 
ııılece'<: gibi ka\·.~a yaptı. ayrıl • 
<lıln:'. O gül'ldmbcr io!l'Cllct ya • 
!da yok. Necdct'n gayet tabii Q.. 

larak ümit ettlgı nct'ce bu muy. 
du ya?. , 

Mualla ile kavga arı pek ş d. 
<letli oldu. Muall&: 

- Sen; scvmiyrmmı, istc·nlyo
rum. Zorlo de~r1ı. 

Dcd kçe, N\~cdct !ıiddct:ııden, 
l-litiin yahyı yı!rn<:ak ı:ibi odlu-

ğu yerde top'i.nlyorJ ı;..~zına .geleni 
söylüyordu. 

- Se:n yalnız bcı\i~nısın. Ben • 
den başka birlnm <'lamaı:, hiç 
kimse ile gl)rü~·n1eısin!. 

- İm k.:i n ı yok. Scy"f; ue ev • 
leneceıjim. 

- Alçaklık tdcyorsun, Kaldı. 
um ar t ı;ğı bir fah'~e bile olsa b u 
kadar dü~iirı kJ!ktrğ~ ıb!r adaıını 
birdenbire :lktp atmıız. Ham ben 
senin hayatın, kını!Jrdım. Eğer 

paşaya kaloaydı, şimdi ı;ttıkla ı·t 
çukurdu kcrn"kler;n bile çürümüş 
ol.Jcaktı. PJş.;ır.ı.1 nan.us ba1 ~ n .. 
de nckaaaı .. n1u~ca:-ıs..p ul<1u,/!un1u 
ı;cıı d, ben de iırpiı1' z ı.:-. n ,j • 

~"ıru'. Ni•clüm, bunun içın de 
.ntil1a1~ ct•ı: 

- Tar' söylooın. :ıe ben <le 
biitün bn söyleci <;n şeyler ol • 
n•~lD d v-0 senin1c- anlz.mı..."'tun! 
R'li:;oT"Sun kı, ben esk dcnbori 
J'•.:.! f ~ayt, ne scnı :Sı..\ ryor, tı::ış • 
kaleı-ı ile tc mı .. < Pli ı >rouın. licn 
key I ve hevc.:;ine b .. >ı b:r ka • 
dınırn. A)ni Zo.:ın'ar.drt ·dit neka • 
<lar ganp dü.şıimı~., mun. Ben mi 
~cıni s~cdb11. Sen rr ayl :·c", -h:tt
!a b'r sen<:! kn fa;ı;la ıben P<' • 
~rr.: e: 1.~· ;.tH d:~ n~.1>/C:t bir tr. 
~ı;düfon ~<ikfıfa;ll'.'.; g(ird.aı. Şim. 

d .. ayrıL.ycr.;a1~ kab;ı:h .... t r.ered.C', 
1-.: rtüi=?.. 1 

!ştc NEX:cict oa kavgadan >onra 
ya1<1hn çıktı, g,tt:. G tlıcrken, sıı.. I 
dece: / 

(Devomı Vırl 

n1ek için g~ rni~ti. Bu niı.ar11 İngi .. 
!izlerin düşündl'ıl<leri niz:;ma -OJ 
pek uygun degildi. Fakat Vilsvl1• 
adeta kcndisirııi, Almanya ,.e nıiil• 
t.efi'.dcııile İngiltere w müttefil<· 
lcri arasındaki müca<lekde bir h~· 
kem durnmıında güı üyor<lu. Sıl 
gürü:: harp içinde de sulh ıntıs.:< ~ 

sında da devam etti. Aırıerikanıı1 

bugünkıi durumu öyle dcğ'.ld ir· 
Amerika da İngilteıxı ve Rtr5Y3 

gibi, Üçlü Pakt devletlerinin !"'.. 
defterini teşkil etmektedir. O'çhl 
Paktçılarııı Amcı·ika yarım !ciirc~ 

si için de dii:ıünüi mü.ş bfr yeni nıo 
zamları olduğu anlaşılıyor. E:'·1

' 

sen Üçlü Pak!çılar, gc~en s..-neııi;ı 
Eylüllinde bu paktı imzalıırkc• 1 • 

Aır.orikayı dü,ündüklerini giıl~· 
meınektedirlcr. Şu halde Amel''' 
ka, taril''"iıı hiçbir de·,rinde gi;.. 
rül!T. 'l.:lik bir <lurt•mla karşıla~· 
makl~dır. ,\ l'rıka genç biı- de\'• 
kttir . .Mü.;t;ıkil <lede olr r" k a ·• 

<:ak b:r _ ,., uk asırlık bı · tS'flh' 
vardır. Bu bir bııçuk a•11· :ç--- e 
k t'rii<:ı.hlar, her girÇti'-ler t • 

seLl:ıüste ırU\·aır :ı. olm.._' '· r 
Bu:vük hır k:;t'c.;n '1 7-!'D(~·u ~· .- 

n~kl:ırırn kl'ndi teşı~b::,..;,-> ve C: .: .. 

lı.'jkanlıJ;la"ile i· !.t<ccı;\ k;;;a ır 
zam3ll iç 1 ııt'~· çok ruht·k l.ıır 3' 
~cun:ı ::;evıycs:ni tc:ni'l e:trr i 1 :·-.. 
dir. 

• 1t 
luncrikulıl r 1.aı ;. dıj ı • .. 

ki, bu ;;udrctLC J-1 rle\.lC't, , .. 
nız l>u kud ·1..:t~e ıJdu,,.;u ir·n t , ... . , ı 

ruzd.:ır_ m"" ... ......ıl k'"'lac kt.r. Eu "' 
,. . - .. in J·""'' '\·ca:ncı paı:ar !!unu en ... y-. ,. 

~ •ı 'flı • 
<larbcsl, Aırerik .. lıb -:ı Ruz\< . ,j 
bir c;cncdent ri ir.i~1. ık i .. ...: Jı.., 
hakikati öğrcl;ııiştir. 



.. 
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Türk - Huigar miinase • l 1~~ii~~~E~:i!niiii~iiiiti~iii 
betleri - İran par lamen· ı 

(B\i yuınm m ~ı c.i Al.:ido!u 
A}ar. '!- t· · t Jer' dı:-c. , rı tır} 

Telhis eden: A. $EKİ., 

tocunda münaka.;a ve 1 
tenkid - B. Cörçil Ka- 1 

n:ıdaya g:dccck - ja · 1 
pon Ba~v·kiii Tojonım 1 
nutku - Ş rk cephe • 
sinde vaziyet - Libya

ilıveri yen-
••• me stratej sı 

Bu sabahki Sov· 
yet harp teb iği 

d ki harekat - Uzakdo
F l be Oca rt ve s:ı..'lll!y odc.sı 

..:t ~·, LJ.- ~ .._ .. t • e ~,,. ~ t ... r 
1r • a de 'fürl< ., Cımc nin FJ .. 

e fQarır~a tesınııcrı "Jra'ki mU. 
b ~L O) 1 ~y<>r: 

1itrk ı,.-m n Btt gar f uarıııa 
,. ıc-n ;şı~,...J"i ır .11.i~am hü-
ku ne •C t>"ı11 n 1. ararı l'n • 
"· 1 l ur tcr~do •el•' larF. B" 
l;nr'nlıklı duo• 'ule t <' /, ii .·met dı.y. 
' lnrile ·c öyl · 1·r1ııa•i ile bir. 
~ m ~ ., ;;"ı ' 1 • ~·ı ""' konı
Ş'I '1 'E:': c .... ıdıı. f o 1i i Jı .• _ 
11 3 ı ı.ısııı '' m~. · t a:!ım · 
G r • 
üt N P 

:MÜNA'" 
SUNH\ 

Tı;; KtD 

v 

, 
• 

l rd 1 
'· 

l'l 

1:. 
C ZD .. 

J. l • 1 ~ .... Jl ;i.. 
) c N ' ' b ·.. ut k söv-

m ,.nl k, • n co r, f va • 
•i dol·" ~ L ··y bır ıınl '<;

nu.ı.run i nl ı 1u ~ \ lıu \"C

s.h n.n n cm! · t l r,ok • 0 r·r. 
· ı dan , .. ~ K: <' n rr:za c<lu. -

'ni a I!' 

D çtı':.r - K\NADAYA 
GİDECFJ.>: 

n. Çör ,.,, Ka-ııo..ıa,·.:ı f '<lc·rck 
htr ıki ır • .s e> " bcvznat' buı.. 
ı ·ağı i'ğt>eııı.. •t:r. Alm n'&. 
rrr-ı "'f tcr·e~'e ta2tttnz •me.\c1' 

Wıda va;·iyet. . -------..... ,( =· -- MJ4...iGZ 

z t:ı 'ın '<I r. ır >1 ~· '.ı. 0 <l 11 ... n.. 
b lil ,_':"'.ıhı: b.r:· • ..ırıtd !r v 
t tnuh >.n :-~.> ra u ı .nı 

tasıuh ctm:~ir. 

\RK CEPHE.< NDE \'A7.iY:ET 

Allll~!lil Lebl.tH ne g li:, ~nkta 
ı1.1nur1lı .. ...eı .. u.\.;·jnl ct-

n ~ı·<l .ı.. C.c· _ n ı ·,tc :t 
~ ·ındu So\,Yll !:u ·e~ e -

ı • en c 4 .larır..<la t.a -
... ruz c~ . .ı.µ1~~. k~sır n r l kı.ıv • 
\ lır mu'<c.b ı l. r esna. 
ıuda r- a u , .n... HJ""·a 

ktrv\·ot -."', l\:l' "C' n Ja !l_s!.c:r 
'lrklc lcr caır'an '7 b•n tonluk 4 
... il'. \ [! m b m. Jıd r 

l). r ,. n ır ,~ \'C- du"ı.a 

K c 1• k' .1 , 1( Lı).m • 
,.., .ıır h .. ı.. t r. 

SrJ'\ t • ,..... " re &.r\·yct 
CdV •e :er Qr,-. 0 

tl •5 ll' 1 . 'V'I n.. 
de bulunrı1 By ........... lı·ıı~ v~ 

•xtovanm l«kribcn 70 k tornet
l'C !:>..-ı 0 lll1'C'la o!an Yal'<'.l[on k'i 
ı:erı a• ıslar b:r .esi:' c. l7 ma. 
halli. \'C 'a b' lro::'ı:r.<'' de l1 
•ne\'~\: 1:ı? geçirm r P .. tf.r. 

Lİ.B\"AD.'\.Ki VAZİYET 

İnj..iı;; h:bl~.ne güre-, son iJd 
tı.ç güll '</ı:.u:e ~r hareketin sür .. 
ı.l:lll<İ :ı.za!•an ;.ı.ıııt:r dol::,ıs1le 

yollnrw p k f :n.ı lxr holde bu • 
lunn"'-'ın:ı ı:cğmcn tıı.ı;·ı ~ ~-..L'a. 
I~ıı Gcd"bya :ıiı!gc-sind. MJwer 
kuvvı::tlcrinin. 1.>üyill~ k.ısn~r ~ı. 
l;. •.rmoığa <lc.v:ı.ın ctıne-·t~dir. 
ffnga...,i ccnub•ın<la tcmrlzh:ırııe ha. 

lk L C..>n .. 1sı la yenır;~tn ·lı ·!'~<aç 
yüz <'s'r almmı, \'C ililylik b:r 
c'<'ı-• .ııı.c .deposu u:.ptcdı miş1ir. 
Aln1an zırhlı Jan;,·e:tI r "'e ı~u -
n-:~nda eden ~iç gc:ı a, n".z1; • 
tul d~tüğü Iı~her \·er hr>:ktedir. 

l· , ' nan mü"1kün oldt <nı, 
fa "t t ... rt ltrc,.,·n J· ... lnı· mü -
I)· r:.a et, c in b'l ...ı ;. rlcn ~n n ı 
hu!u dı 1 unu 1.-r .. an. , d ... n l~. Çor. 
ç•l ı\!cardJa n C ....._;ut rtk\, 
ta rruz · n İ p m." n .hH:di 
topmkkrır dan geç, eler fl(' ır;:;. 
s~ c fd • c- i ıanıra.kta yc 

1 k n lo. •·ıt~.-c 1araf ı1<12n lSPaıı. 1 
yaya y.e,,:lan 'lla:i y.arcLrnı ita • · / 
tıı ;.,..tır~.'it!i.dU'. i---------------· I 
JAPON DASVI!.1ÖL1 TOJO'NUNI 

BEYANATf 
Ş'\'•k;l Tvjo Harh.ye azrrı ı 

sıful'le D\yet rnecLındc si;y! • 
d'ğ' r.utı '.ta lıaı'bo dair ilslwt 1 
vcrnı.şt:r. Bu i;.o.hıı.ta güre- Japon 
tayareleri Filip ıtlcme 338 tay
"'·are dilşürrnü~ılcr \oıe btt\.'a üstünı. 
!i·!'ilr.J clo almış!al'd:r. Bornro 
d~; ·ıd:ı hpon mü:chas.'"'ları 

pe•ol k' . ula:r1nı tam.:r cıtmekte 
ve b.,. ara 'kadıar 70 kııyunun nor. 
maıl ist!h.s:ıle b:ı:-lıyac~g:nı tcih. 
m;n eyk'mdklııd•r. Başvel. ltLn 
:;orırıı Bahriye Nnın Şimada, Ja. 
t>Ml bahri!yesinin Anglo-Sakson 
bıihriycsine ı•etc!ird'i;i ~a,y Jları 

Münakalat Vekaleti 
hususi aıem müdürü 

'.Mün l<a!iıt Vck.'!le!: H"'U l Ka. 
icm MOOü!.·~ü'!ü::"C De\·l'Cl D('m!r
yollan "''ifettiş·-.i'1dcıı B. Soba. 
hallin Baydur t~.rın ol.ıııımt )ur. 

---o----
Ofis Trabzondan 

yağ getirtti 
T· ar<.'l Ofis: Trabzon an şeh • 

r'ml:ııc snrleyağ r,oth'tmrf.c baş • 
l.1mtştır. İlk parll olıı.·~k 20'.! fıçı 
\'e 21J tcr.·,&c Tr<toum yağı ge. 

tirtil .. p ;bi,l:Jhancyc !~onulırıuştur. 

Ç e m b er 1 i ta ş Sineması 
29 Birinrikiinuıı pazarte~i :iiİnii :'.\Iatiııcl{'rdl'n ·ıil:urcıı 

Kurban Ba,·ı·aını i\'!iinu.,.cbC'tilo 
Mt!\·sinıiıı en kıy"nı etli 2 s~pll' rnm, lıinlcn 

1-BALIKÇININ ARISI 
KnisTL:A. söormBAUN - 1''ltİTS \'ON DONGEN 

il· BİR BEBEK ARANIYOR 
T O M il R O W N N A N G R E Y ~. 
~~~ .. ~...t~~.:;.ııııı;::.r.~:.,....:;,,ı,,.:..,.• ... •_:Y,.;:.:...:~ .. ~ 

Ç:S3 Herkes llfcrak ediyor? 
Her BaJr:ını bütün dünyada· en büyiik hcyecau 

uyandıran filmi seçmek :ı:aforl kannaıı 

Bayram Filmi ncdit? 
BUGÜN: Gösl<!r ilmcklı· olan cm.:alsi'. 

1 nın · 

VİYANA AŞIKLARI 
f>'ilmin son ı:li uiidiir. Acele ediniz. 

Yarın başlıyacak oJan HARİKALI HA YRAl\f FİLMİ 
bir siirpriz olar ak YARIN iLA ; .EDİLECI.K TIR. 

t 
1 

1 
' 

Mr °''" 28 C\.A.) 
RuzvcltveÇl:rçildev-1 u:ı, .. 

~'j 1lk1 "ı~l,''1 gU• .Kll l..ır .(llZ 

ı et 1 er nıür;: .... .ssilt!rİnoe 'ı bu U'l <..l}JhP! ue l rraı l ~r-
. ' t ·ı n ' ı< r. Ceplıc ı b •ı k_ -
ızana \er~ ı er 

[IQI!' k • :~rl .. ""1 h:t .. 
\' .ı,, ,lc:ı ~n ( .ı.. \ l ·- J. R= 1 · ti rır <l"' ı cd r< k düo; • 

\·1..:lt ve i\1. C( :-ç 1 1clç ka, \·c rı~ • lrı!.a r:ı.ı"'1 n , 1r ve mc..,kUn 
T<L<l.ıtı, Noı-vc '- L: ... il'" r,,ı. Çe. Lzı nokt~'uı :·al etmişlerdi1-, 
~;: lov;ıJı.fa, Pc .r~.;a ve İ !.,nda Bunlr ar"-5 r,.dc~ L kvin, 1'"isokinıış, 

d piç-mas> mlimcısı ıl r:ou k;.ı.bul ~fo\'O'l~ıyll em vde~·k2l'~~ ... geld:ıı ı 
~ue ek, .~ 11ver , v t.tlerjn yen.. M ıu g 

11 
, 

rnek fu"Cre hı:.zırl&nan l atej'~·; 1 

" P-:1 'e \'ekili B Fuat Ab·raıı · \;nd terine izc.ı.h c~1 -.le.C.....r. ı &. ., 

r-m saa• slren !r'-<l ata, Lord bu sa!J:ah Ar brodaJt şclır<irrıize j 
Halı aks <le i•t rak et~ır. gelm tır. 

Yuı,o.sıa,·ya· ~ı~;~; Pi)tf • Va • r. f at :' in A:: r· ya 
' l(lnı da olmad J:mdan bu mü- 1 aıa'' bastı ıı.. Rın 1 

!~ ta hazır buıunmaını<,tır. w u ,.,.. u_ 

Ziraat Ve a et·ne 
5 milyon 

lira kredi ·erili~ or 
Ank. r. 20 (Telefonla) - İslıh. 

.:ıali tezya edecek t 0c!birkr ~ı. 

.- < •ızerc· Zira t Vcklil<!ti <.:.rnri. 
ne beş milyon liral k kredi açı.l. 
!Jlası teknrı'Ür etmiştir. 

Harp konseyi 
ı ı c! S· htied<'n Dev.::ııu) 

sunda btr~ok ıc.-dh kilar kaydedil
diğini söyl,.ınıstır. 

B. Ruıvclt, dün ı1 müzakereye 
ıştirak trr ~ştir. B. Çörçil, hunla
r:n :ıltisında bulunmuştur. B. 
Ruzvelt birook 1nü;tefik rr.ümes
~merile de giirtl .,..::.tur. B. Llt\1. 
110! dün ögl~ ~"C'n jir.J. B. Ru7vcı.lt 
ve Çörçil i!e birlikte ycmi.1t:r. 

MALEZYA'DA 
ll ir.cl .:.h.!cden Devam) 

10 .<Jc.m-etre L.dar , maliıııde J:ıir 
hl ı1zer•nıdo çarp>şıyorlar. Ja • 
ponl:u·, J,·ı er :ıdc:stna ~n '®n 
asker çıkal'!nt;lardır 

Sra adaların şirııa!iıo.cie kıl.in 
Azaiarıg adasına da, J"T'onların 
ora<la ~<araya asker ç>karclikları 
~alı gı1nünde.nıb·ı.:r! 1};Qbir haber 
t!l1nmamışlır. 

Harp vaziyeti 
(1 !nci Sahifeden De,:am) 

•l nakliye geınu;i l.ıatıınl"ılar ve 
5 ı:eıniy.ı de lıasora uğraıtnaşlar. 
dır. Bö.~IP!ı'klc S<ll'yeUeııin Doneç 
~rnw.:ı.,ıı -:la aıdarı ve denizden 
Alınan ııı :.ı.u ..... ~a.s:nı •kırn:llğ aça. 
lL5lıklaııı anla,tlıyor. Fa.kat ~im.
.'bk Orcl \'8 N{lvkorod ,şehirle • 

t"n'n dıl~esi akla gekıbihr. 
2) Libya ceplı es;ııd.c: 
Mihveor taraf, İr~:lliız ord~u 

!.ıanr • u.:ın BJ>ga71'nln ıc>:nuı • 
<-ıtnda Gedabya böjges'ncre dur. 
<-'~ru!dı.•..gu.ı1u SÖ/li.iyor, İngiliz • 
!<"c'n <!~ha eenupta evı:elıcc 1tal
yanlarcan ald.ıkl:ı.rı C·alo vaha. 
;mda kun"Ctcri \'at'Sa Gedabya 
l.ıölg(·;ir..d" ek bir mttlıarehe ka.. 
-:amnalan mtllıtcmddir. 

3) Uzakdoijııda.: 
Dün, Malezyada Japonların ye. 

1111 bir Y<>rma ta1rruzur.a inhıar 
cdilm~iıı; yazml!jtık. Bu taar
rurı: ya.pılmış ve Jaıpon teb!ığine 
ıgöre ~ha.m hattı denilen iırgl
W: m üdafna <."Cpheıi sür'ati<.' ya • 
nmı4tır. İr.,ı:tkzler malz.me ve 
•ayint yere-rck geri çeıki.Imi~krdir. 
!polı şclıriııin Japo.nla.r er:ne gı?ç. 
;nesi muhiomcld:r. J 

( 1 '"el ~.~.ı: den Devam) 
h. ~ Y. l lr.! C •ı. .c dir 
lDARHlll.RlX m \RE1\lZLIGI! 
Bu nL.n s 'J(·1 e y 
ıJn lıtugu "b 

Tak:,. ndc At· tuı • K 
Lır. 

du un hPr 
un vChr1tniz.ı:ic 
_su yapılm1ş-

.!\!Icktep t•er ars<;ınrlakı vanr; 2500 
mc:>tre m :lfe düh.t ~de yapı"mış, 
Iltıydal'Ç:.<§a Lis~ b~ ·ne! gclrr,iştir. 
Ku.1_,p!cr ~rn.;md.:ıki J o u ci.ı 4oot 
m tre Qzerı"ldc yaplnu .. -. nu yarış
tn,. idn 'f" ler geçiler _k ; .,uarı ev .. 
\"eklen hc:ı- Uete !ıliy1 T:ed klerfnden 
c uhteli! y • ar.'. g:du. ı b'ttobl 
ı:..e-tico de ..ılınarr::'.i n~~tU". 

Ekn!ek istihlaki 
( l lnci S<l! iledcn Devam) 

yo g<:z«lec;ııde Aıı11cb!u AjanGının 
btı te ı:ıiı bildit1!d'<kten oonora 
cı:cüır. 1e Ö) le denn'' '<ti'l': 

Ekmek ~ı.ılıtakınin tnlıJi.d:, ıbu 
gı .l ızm .ııht...y=ca gayt 1<'1Lı ol. 
ma.sır>dan acğJ, ınevctıdu htıyat. 

la kul ·~mak ar"ll.<'m l~n doJ • 
maktadır. Hc•kesin aLcağı ek • 
mek nol'II\3:.l .ihtiyacını ka~a
cıık m_'ttarda ol~aıkln'. 
\'•\LDlİX BU SARAIIKİ UA ... 'l.TI 
Bu sıı~ah A.·'!.kara~ı~n dönen Valf 

D. LCılfi Kınlar graın e: ası ı.1. crbıe 
tc· ı.iatı:ı henüz t~ J:t { ii.ııteflığ:uw. 
daha bır n1ti det norıruı.l fieklı.n lic
vam edcceglni, h'c te - .ı h.lzunı ol-

•_!ını C>yl~n ~ ve henlu evl.,.rden 
beyanr.:omc vennıycnlerln ny başına 

kadar k?lıu1 01t·,3ca hnı s~ylt-mfsfir 

Ankara, 28 (TeJ.ef.,•ıla) İsçi! ·re 
hergün verilecek ekmek mrktarı. 
nın oc~ .1 ü1. degil, Sf'k:z ı üz gram 
olması prensip i ibarı!e kabul 
oı~tıur. 

crzl lk maızemeıı 
( ı inci Szhl!cC!e.'\ Devamı 

l>ebl de, Manifaturacılar İth•lat Blr
Uğlnin tesbit oh.ınan ıe ... nzımatı \'er
mekten f:n.tina Ltm~klir. l-Iıılbuki 
elt:ı:crl ler'l.llcr btı ınalzerr.cyl bckle
dikledncıen bu illtililf yüıalrıdcn çok 
lr::üşkdl b!r vaz;yete dı.lşn':'Ü.ş1<"rdfr. 

Terı_sıer Cemiyeti tekrar tıfınt:ıka 

'ficaret Müdürlilğüne n.i.ır:ıc•at ede
~ek ınalzemenin kendlieI"ine vcrile.. 
ı-ek bir ~11 evvel t.ı;•vzi olunnı:ısma izin 
istemi,rt!r. 

Fifipinlerde 
(l ine~ Sa:ııCeden fl .. ·van1) 

lcri Öll:l<"deıı sonra ne ı:ıa:ı.t 111ilddc-tlo 
chre tu •. rrur. etmL'1lerdir japon avcı 

ta.vyareleri kar:-ı. rnü.tlalUeriuden hlç 
b!r ınukabetc &ör.neden &ı:ehrin mer .. 
kezine ve Umana yangın bombalan 
yağtllroıışlarc:hr. Bi:- çok k!n1 eler öL.. 
ınü~. yaral:ınmış, bUtiln tarih! bina .. 
ıar h~ra uğramış ye ada ada bina .. 
lar tııtıışrnu~tur. • 

M. uilla 2S (A.A.) - Japon 
br.:n.ba t~·:yarel-erinın şahre ve.r .. 
d ··klt'Ti zararlar, en ıtiağ1 2,o00,000 
dolı;rdır. 

••o gı·,··el •-adınbrın Filini Kı~ sporlarının, ~ık!ığın ~ ~ ,. 

.KAR N AVAL K R AL i Ç E Si· 
Filmi SARAY Sinemasında 
Bugün son nratineler!ne kli<lar gö;;t(-rilccektir. 

Da> Rollerde: Jl.NN SlfültİDAN \'C HELEN FARRİSH 
.. n~g~in s:.ıat ll clo J:enzih~tlı_ n~at ne. 

___ , 
lstanbul Defterdar ığ!ndan: ltı;;m:ıı:Lmi=ıtsf~en•ıy•a=r•ı~n~k~i•g•nzıs;c•teml•cr111i~o=k•u=)~·ı=ın~ı~ı7~ .. ~:ıı:a:ııı=:::::ıııı::::ıı:11111ıımw/I ~ 

rl-A l E .• ,, o AR 1 ve r.1 ,. ı ı ·ı ·ye 1 Koşunuz. - ! ı.1' ~~}~;"~~ ,}'~~~=. !'.'.::~. ~ııı~·~<l~e :·~:c.~ı~~,~~ı·:~:~ıı:~~~:~t k~:~,;·:J; 
f; -- ~ <" • CK "lt -. 11!." ~h:t?C c ~il('t_•cc!<U:-. !.JL\: kJ..:at tem nntı (136) lJra.-

d~"· J:(tşif, c;'-·1!"a~t" v~ sar nıu:'lak:ısa 4.:\T~k• ın ili l.'ınhlk .,ı cü k..t:emın.de 

göru1cbilır. İst.ekUltl"in ('n 7. lJir 'ıcah l:ü!tc \ lOlıO) ltralık. bu j e bcnıt. ,. İ:;o 
::,u.r)+ı.·J~ "..i. r .cl.~rclrr • ıen alın } o~d.>it 'ı \"C: " :~e ınL.ı..~.cnidcn i tanlıul 
,. :5yc• ne ınlli"xzı:-t:e &'"' t,"" h. den ta.t'l gunh: ·l hariç 3 ~:,ln t\vcl ~.ım-ı 

8ay'ram \'il Yılb"'iı şerefiM KAHKAHALAR BAI.OSU 
Asrın biricik dahi dıan kumiği 

EDDY KANTOR 
un sızl 2 saat k;.lı kahadrn bayıltucak olan 

ı n· c:L'.!yet \'C 0-t.l )"1'..1::ı. ,, ~ ~ 'l.l:.'l cci: t \' :;;. il il;r.ı~ e' ıelcrt nı:..-.t -

1 
z.dir (11530) 

- - --- - - --- - ı 

1 
' 
1 

Mali e v,,!<ile~inden: 
Atnorltsnııı.n SJndığtnca çık~rılan ve h::ı_ ' tı T\Itllt Müdafaa n13oirfata.ı ına 

kersılı.k tu:uı n t.as::ı.rruf bonolarının !k.lnci t1.:rllp yirmi be-:;; mf'yon Hr~;ıgı 
da b:.r nclsır~(0 o!d:.ı~u g:'bı le\·kal,..:de l'ai;bet ~iırcrC"~ lasa urır •• \nd..1. {'""Jr"' 111-

1 Hata mı, Gaf
let mi, karar 

ve tabiye mi ? 
(Il. . e ~n : .. ~m> 

kıit k l 'r •ile lo ~arpı. r:ık, ge 
ıck. ınııh• 1 f l~l! ... ·vctleri biribırlt: .. 
rilt• ç1rp ırnral· \·akit 1~:ıznnınaı 

c - l{a~nu en mü 1İL ş~.rt ll'İı .. 

~e nert·d<'ı ı.e 7 ·~ıı ycn...uıcn" 
ınliın~iiu olnbilC"Ccğirı hr. arln 

tıru:..:ıkı 

d f,t nlİ, lıaf(ası:. ılı brli.ıce 

nıü"'t~ .. k 1 n n1u ıhincc \:C her 
(urlıi l~sti:n )., U\'\ etl hasırın \'C 

lıe11ırnlara öldtiriirH daTlU.'}'İ 'ur~ 

mak. 
Birim·i ıılıinıla gelınek!l'dir \'e,. 

durun1lar1nın S!trı !·u n ... talar
d~dır B ınıtn i\in de •imıli !•arp 
sana jiııi, ı·cphe geri'! faalıye~ini. 
tlmuıui .:efcrhc:rlik. n~ckanizma.s.L 
nı hızlanı!mııış ol·ııı1< \'aşiQGton 
k.onfcransını kurn1uş bulunuyor .. 
!ar. Ancak o konferan,tıı ve .. o 
koııfcrımsbrı ta.kip edc<'ck top. 
lııntılnrdn verilc-cek nihai karar
lardan clzilccck müskrck plan
Jardsn1 ,.~ bu~l:ırı b:: ~..,r!u:ak ,·ns1-
tuların h .zırl- nılıa<.nd n sonra. 
dır ki, Anglo - Siıksoıı h:ırp ma. 
kiıı~i bütün heybeti ile ortaya 
çıkacnklır. 

Şin1di, Rıtl\'Clt: 

- Amerika ...,ı:ıa t-dilemez .• 
Çör~il: 

- Britanya adaları elimizden 
alınamaz •• 

Kanaatine varmı~la.rdır. O hal
de lıütiin diinya istilısalitt ''"ima. 
liitma zamanla taş çıkartacak bu 
iki mcnba tam çarhla \'c tam dı>
virlc calıı.;,ınn~ını bilirdikt son. 
ra buiiin .uiukta dritnot, tayyare, 
tank art on giizler bunları yüz
ler, bin1l'".r, on b!nler halinde say
mıya ba~hy·acaklar ve Amerika
daıı koıuın bjr ku\ \·c-t ıü.zgi'trınm 
Pasifik'l, Atlnntik'i sfüp yalayıp 
ardı arkı:M kcı;ilm.,dcn A uupa 
kıt'asıc.a kndar geldiğini görecek. 
!erdir. 
Bumın içindir ki, şimdi ne A

merika, ııc İngiltere cll.,rindeki 
imkanları muhafazadan başka hiç 
bir senı aldırıs ctıııiror, Ilritanya 
adafa;ını rnul;afaza eden nnava. 
t:ın filu ,uıu. Akdeniz harekiıtmı 
idare ,-e h.tkin••yetini ı ıulıafaz:ı

ya çalc~an Orh Şark {il1;sunu, 
Atlnntil<'i, Pan>nın'yı, garp , . ., 
sark Amerikan sahillerini horu-' . yan Amcrikım donounıa"1nı llınt 
Okynnuq1oa g(;.nd...rmol. i eınL 

yor, kendini korumayı l~ti.khali 
kazanmak bakımından birinci şart 
ve birinci fayda sayıyor •·e: 

- Önce ölüm darb..,,ini vura.. 
cak plitıılnrunızı hnzll'lıyaluıı, bu 
pltııları ba~aracak insan Vl' mad
de kundlcrini ortaya çıkaralım, 
ondan soııııı biz yapacağımııı bi.. 
liriz., 

Diyor """ adeta düşiincclerinc 
açıkça ekliyorlar: 

- ikinci dünya harbinde •hattı 
nıüdafaa yok, sathı nıi.ida(aa var .. • 
dünya, hasını kuvvetleri nihai Ş<>
kildo biı-ibiıi ile kar~ılaştıracak 
kadar geniştir ve dünyanın sonu 
da gelmiş değildir. Daha 1942 ye 
yeni giriyoruz. Ondan öteye 43, 
4~. 45, 46, .17 gibi rakamların te
selsiilü vo yılların istikbal boyun.. 
ca elclc verişi 1tnrdır .. 

Filhakika bu: 
- Zcnl(iuin giiıılii ohmcı)·a ka. 

dar züğürtün cr.nı cıkar!. 
Meşhur meselini batırfabyor 

anuna, hakikat hundan başka tiir
lüsü değildir, \'O kendi onıu:ıları. 
na dünya ınes'uJi)etini kendi he
sapları dahilinde nihai hali ile 
yiiklcnen Aoglo • Saksonlar için 
l\lihvere haklın olan hesapta.rın 
tam 7.ıddına harp psikoloji veı za..; 
fer tabiyesl budur. 

ETEM iZZET BE.NiCE 

WİLLY FORST'un -.._ 
OLGA TCH1'KOWA -

LİSE VERNER 
ile beraber yarattığı 

Bel Ami 
~.fuhtc~em ve lüks filmi 

ŞARK 
Sir:cın~smın salonunu hcr se
ansta baştan başa d-Oldurtıı
yor. :\efis musikisi ve giizcl 
şarkıları herkesin agzı:.dadır. 
BUGÜN saat 11 de tcıızilütlı 

üttefikler u·nt ve Çin ordu
larından isticade e ciye a
dar Ja onlar ne yapa ilirler? 

Afri' cıda lnQ· "zier 
a sbilecc er 

Tra 
mi? 

Cus-

Uzak ~arkta hava ·e deniz fü. 
iünlıiı;ünu muhafaza eden Japon. 
ya. Pasifik'dc \\~ake odasını, 

lfung.1Corı6~u, Filiı>inlerJc l\lin
danno ada,ını ele geçirılL Yani 
l'a>Üik'do mliıtdı.k abluka çcnıb&- 1 
rini hirkn~ nnl.tadatı y.ırı~ ı arça
fodı. C uı-:. Ç ııı deniz nıı de ı.a. 
1iııı ulıu ... l .. uıerc...,lr. Luzon ada ı.. 

nı \C b tı-aJi\ l\Iauilla il·;sunu al· 
dıktan sonra, Sin~aııur deniz "'"' 
lunda harck:ıt i~in 111Htl~~ihlere 

i.ar~ı "'rhc. ti 'l" iisli11tlük ka
zaa .ı.nı~ o?acaJ .. tır. 

onıiıui.-dclti hafta i~ındo , lid 
way &ıbsaıa J, ponl:ı:rın Lir çıl.:ır. 
ma yaı•nıa ... ı, 1 rı:ııa ü.,~ıinc bü .. 
yuk taarruzlar ~ ~ıJ~ak hura~ını 
muhasara etınc..~Jeıı, '->rnco ada
sına çıkan kuvvetleri )l' i kıt'a. 
laria kU\'\'l~tlt'ndirıneJeri ve ni
hayet Sinı;ııııııra yaklaşmak için 
!11 leı:ya'd.ı llerak ndırl bo) uu
dal;i İngil;• müdafaa Dllntak:ısma 
bir ~ an11a taarruzu y:ıpmaları !;Ok l 
uıuhtemddir. Miıttefiklcr, Jaııon.. 

lnra karşı knraıla ınuzaCCer oL 
mak içın Çin , e llindistan kay. 1 
naJdanndan istifade etnıiye çalı
şac.ıkl~rdır. Çin \'C Hint ordula.. 
rilc Siy·a.ın ilzcrino ynpılacak bli· 
y·ük bir hareket, Jnponh.rı kara 
rauva~alas~nın ınuhafa7as.1 cndi~e
sine düşürilr ve Singapura olan 
tazyiUerini gerid.-n ll"hılido ma. 
rttz hıra! .. ır. Bu p13nın to.thiki 
için biraz ılaha zarnnn g"çerek. 
tir. nu mi!dı'ut zorfmda İngilizler 
Siııgapurn ıuuhafaza ctıniyc ga)·
ret edecc~lerdir. 

2) Libya cephe"indc: 

Lıgiliz orıh"u ikinci LihJ:ı '"
ferini de JrnrJııdı. Faknt !Uibvcr 
ol·dusun11n ııingazi cenullunn ka
dar takip ooilm ... ine rağnı"'1, bir 
imha ınulıarcbcsi ) apılaınadı. 
JUihv<-r ordusu büyiik krsnıilc ~e. 
kilmiyıı ıııu\'a(fak olnıııslı;r, Bun. 
dan solll'a İngilizlerii\ , Trnblııs
garbo kadar ilerlenıclcri ve lıurw. 
~"'' J İ§llal ~aı. malan hekk
ncbilir. Bi>)·leliklc, İngilizler Af-

ıi.kad:ı ltol) an m , wtliyctıne ni.. 
hu) el verm;ş ol:ca!Jar "' il risl 
irin Fn·aı.s1z Afrika ?,ol niicı iJo 
i;tibal \ c- ıuünase.h t tcn1i:ı ·,e
cekl rdlr. 

Fakat inı:ili zordusunuc Trab. 
lusgarp önleri de bir ın'i:ldct son
ra ilstüo Miln· r Jıa,·a km vctle-
riıuu b ı ıbar nunnl:ırı n!tında bir 
ını,kahil ta rruza ugmma ı iht:. 
ııır.J dahtlind dir. Zıra, Şinı:ılı Af. 
ril ~da CC1' an ı lm hnrekuta 
\o Lu liz ınn\'ııU ı. ctkrlne İtnl. 
ya • .n \C lı'll.= :a 1 l).ı)ı ııy:ıkta 
tutm:ık z .ı ol Alman) nın 

uzat.f3n i ci k Jnı, ı ht-klcııl'
mez. Trablu garp. Şin ali Afrı
kad • lik r kin bı.iı·ik <11 ak 
taşıdır. 

J) !;'ark cephe ın• c· 

Sovyı 1 ordıılarııun d a bir ay 
kadar ciddi taııl'l'llll.ırda bulur.
ıııaları lıcklcnchilir. llcrhalc!c Le. 
niugrad'la ıııuvasala t ınin'nc, 
'\losl·<>•n gı.rlıir,ılc \'D Doneç'de 
ilerkmiye ~aılşacııklardır. Rostof, 
daha doğrusu i{afka. ya istikamc. 
tiniıı eımıiy <>il" kalması için A \. 
ınan soP. ce-nahı 1'2°anrcı.(da kU\' .. 
vetlc tutunınu tur. So\') etler bu 

vazi\eti bdki de hrkcf höl•:eı.i
ne lıfıldm olmak sı• tile diizdt.e
bilirlcr. Alınan kı~ n1C\'Zİlerinin 
taarnız için bir!'r r·kış nırvıii ol. 
nıssı. So\ yetler için clh<!itcı za .. 
rarlırlır. İ~tc S-0\'~ et ordu!ıırımn 
taarruza de\·aın EtmcJ(;rinin ınli~ 

hin1 f>Chcplerindl"'n hiri~i dt" Lutlur .. 

Üsküdar C. 
miliğinden: 

Müddeiumu • 

T~·in edilen f[:ı;tıen fa !,ya. ;ı.ı:e..'1 

ı:at.ınaı.: SW'C"tiie mu:ı koıumna k a
rn hıikünt'erblo ,...::t · r-kelto 
ı..~lundu~u '<!db.slle mazn :n Çetıgci• 
kôyıbJ-e ıranc: c .. dd 21 ~.yd 
tl~klnda. luh!t~ry~ci .ı.\.._::cam o ~!11 
:oı doğulınu Y· et' ' Ü kCdar Aou
=··- Ceza rnahke , tıcinre • l"3 kıi .a..'l 
our ması .Jnı.ında: 2;;; lira nı.;. p~a• 
rez;. .':e aJ:~.'Clrn.i.yc• l o \<' IJ:r l::ıf~ 
daJr.l:~t1mnı kap .. ~· ı ın ı \: .... \'e-. 
~ ba k t'·:~ .. rr.._ 1 r 

91!/!J.J 

Bu Akşam LALE de 
Yıldızlar Yılılw: 

DOROTHY LAMOUR 
ROBER'r l' R E S T O 1'i 'un yaı·attıgı 

Şah es 

TAYFUN 
ri Renkli 

• 

Bütün İstanbulu bir zcYk !njfuniyle yeı-ı-tlcn O)r.atacal<Lr. 

.ııl#P••••••••• Bu> r;ımda Her ge<:e •••••••••ııt. 

Şehzadebaşı TURAN 1'inema - 'Ii)atro"ındal 
si, 'E.'lfA TİYATRO - VARYETE 

S.a'atkir NA Ş i T 'Ye ATkudaşlarl 

Ycııi Vııryeto - Akrobat -·nmnaralan ~incma,la 
2 Biiyük Film birden 

YILDIZLAR ŞARKISI 
GLORİA Jt:AN - fli: G GROSBY 

1-

2 -ÖLÜM GEMİSİ 
RICHARD .\RLEN A. ·ny DEVİNE 

'•••••• 11 den ililJnı·cn dc\llnılı nıati11clcr. 

BAYAN 
Udi Arap F

0

RDEVS 
Kemani Demir Ali, Kliırnct: ş..-rd, Ciiu. f~ 

biiş: Zeki, Kanuni :.'ivammcr, . Okın ~ıcu ~~ 
Bay anh.r: Ayda Sonme:.ı: Gezdcı, Ad\'lye, ~ 
Nadide, l\foliıhat. Şükran, Okuyucu Bay. '· 
lar: • 'wnan ve lsn1ail. ~ 

ı ..ı Her akşam seans anna • 
ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
Bayranıın birinci gününden itibaren l 

matine. H A L K Gazinosunda : na y;::ıkın 1T' KUi:. alllınış ve elde pek ~z bono kalm?J o!dı..,e;.und:t kcı. ni i ad-,---------------·i 
din tcra\·u ·ne r.oyd.a.n. vrem:ye<.:ck. ko rı ro!ün ... ası .r aksaurle satı · •n ınu .. 1 

TAKSIM 

DİKKAT: Bugiiııkü Pazar ı:ünü Türkçe 
LADAM OKA:l1ELYA ve KORKUSUZ REls 

Programın son güniidür . 

ayyen yericre 1'..asn m.ru.retJ h·ısıl. olru 03tu_r Bu eLeple ikiııcI ylrmı ht:-s ıo!l-ı 
yon l:.rnlık hadden kalan c~iz"i mi.k~d.:l:ka tastu·ruf bonolarl!'..ın sat a bun-j 
dan sonra. yalnız Anr...ara, Lst.aıı.bul, Izmir. Mersi:ı. ve Samsundakl b .. n.k:u:ırc.a 
de-\·a.m oh:raraı;ı ~c d:ğcr yerlcrdf'ki ur.!'l,;rti.:ırı.:n \ c ba~ka. bulunınıyan ma-ı 
hallerdek~ l'..t:ıl S:ınJıklarmın snc.ık va dc!c, .. nin hHaınına ıncbni ödcdiJdc.r.t 
rnlkda.."<la yeniden bono sJt.J:b~lecckleri s:.ym halkt."ntzB. bonolara gö'!lcrdik!erl 
tchalı:i!t vP rJ~bettcn c!ol"Y' tl!Stkkürle ~!:ln a! :ı:ur. Cll5:!5) 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

(Tıı.kslm meydanı Ayazpaşaya giden caddede 
Ankara Bakkaliyesi üzerinde) 

De\'nın edi) orlar. Pazar günleri saat 14.36 dan itibaren 
Bn alcı:am saat 20,30 
C E Z A 

da · ıç ·ısr7. mat1ne 

1

. 1 • k' . . 

L2.,...1Y~ Bütün Saz Hey'etiuin iştiraki.le 

• 



-
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lngil"zleıe parmak ısırtan Japon casusu 

"·--------------------------------~o. 73 
T Ç"Y" çe•"~ . lsn;•:Nll"':R F. s;;ı • ~:u,t 

Bir taksi ile bira:ı sonra Beyaz Sarayın 
kapısı önüne gelmiştik ... 

~ "'"' lı ....:;.ı.... Ben de iJyl h.nrdi.et j 
~ _ -lgt!U ade ki J3PQD:f•H.i.."\ bir 
ııll Ii var Baoam, ı:: m t Qatb oI
ılukça .un:.mn rey nl almadıın n.wı 1 
evle ı im?. t 

r •n ça.,y lçcl'keı>, bırd ~ l 
<lındeıı bı •t: 

O 'ıa !\ Ji?IW'..!J' -: p &<: n. 
cıy. ka 1.1r beı:ti..."r.'.' .ı , 'J.Yk' mi? 

Aıirmi 1 reyini altl..--aıt ev:enrr_e- l 
nıız 17.ln le l de iy olmaz mı? Nihaı
yet ız <H. ·hırı nmı.ş b"r j; ıJOn -ıt' nln 
lluı }iP C\ılc "'CCid,nl.. Miall,Hj ~ 

rolaı "' ' llk önce nl,ı::.l)lanı ı:ı. 
TorntiOll: 
- Aman Yok..,'ıam:ı, d•'<i'. ltl<>r!on · 

a!tı.ist groe! Heyn.ı Saraya nişnnhm 
o:.Ur.:ut gire 'tsln' ..,\ı:ncıın. nlı ni
Şl:oJlhm ola • ' t.J1'c11nı c ecetffiı. Bu 
İfJı seremonF.inl ııonra. yaıı>Bnz. 

* Saat Ilı. 1 

CTazloodaı1 ,ıırtık. 1 
nır tak.Si ile biraz aonra Beyaz Sa-

ray90 mub ~ knp ı önünde duru
yorui. 

Tomson beni k"lumdan !utlu: 
- Şur kak! yan kapıdan g-. 

B~yük et.eket vaı-riır 

.. Bu kadar ctl"'fnukr&t memJeJrette1 

sar~., ılnnalı: ;çın bil\YUI< ebket. t... 
hafı GU! 

-- Evet, bu ~ok tulıartıı-. Za4eo 
ynd• soma daima akıll;ırı d\ll'dura... 

<ilk - k r ıl <Bks.ınl 
k ı>h"l~ 

e ııirdlk: 
1 it wı. çıktı: 

Kimi ~ek Jstlyorsızıu? j 
Tc ;on ~ ;.ne bir .ıa ile ce-

vapverd.ı. 

Amcilmı ı yorete ı: 'dik. Bıızi bu 
e sara1a d vet eden kend-1sidlr. 

·r~ 'Şrilat mcınuru lAı sıiı rden bir 
"'7 ıılı::r ... nacll: 

- Anıcanız ki.mdlr. M,.ler! 
'l'"m:ıon bir ·€ Imc ile cevap verdi: 
- Vıleon .• 
Sa ıoay ıneınuru birt-k-nbire ta.vnnı 

dıeğtjtlrt ; boyun bı•oıı:erek yol gds
terdl 

Buyuru.r.ı.Jt Mı.dtcı.. buyurUlluz 

Jdi -

Gcnış bl: b.oridoı"<! ge.:erek, ı.. 
yük urı be!lJ lonuoa glr<l~. 

Meıl'JUr ti baktı.. 

- Ran<ie\iu flhı.ıe ını1cuTiız.'1 
- Evet 
- s h,:'La• 

- Alt~ 1.ı1Joı.~ ık.ta •ttJy «elır~-ıJW -... 
lefonıa .Wvled · eı· 

.. Çolc .;yı Nıı , \'Oit ~i. 
Memu fi<> bald>. 
- Henıi• on be dakWıoE vv. 

Zait';l R~>cıH1Jı.1 etler Brez.Hya 
y h~u l n l s.ılı le- gcJrilşüyor. 

O ~ı!m ll.<Lıfl J'l''"'" b.-: kimoe ıire-
mev. 

-- vo.t lKUo twer m1 acaba bu 
kött1 .. 1)'1ll:l?. 

Za t."derkn k • ~e ynr .ırıa ka
d.J &Urecclttır. F\:ik· rnadan kt t.e
le!on<l ant ntıı bu,,.ktn """"3'• ııü
mcnlzı •<>ylcmlşler .• 

- Evet.. Evuı.. lrnmnııyN'llUl12 16. 
ldon tneJDW'CSlllO ronmuı. 

- Aman :Mls'ler, •Wn llS•
hwnmamıık h !imiz ml.tiı? Vakiıt ge. 
-~ gc ez bc:tti z; rtycet mekanıma 

le:µ oılıı.i nrzoocrlm Hele bİTl!'l. iiOÜ
ral ı bı:ı;yım.mıu. 

!Cll'M ı yan güı1e bnna ~ b: 
- Arncunızı ytl . mı ziyaret ede-

ceksinl-L• Yok Mt.. beraLer mi? 
-- Eve!, ev • Misle bet-abeı'. O be-

Ü küdar C. Müddeiumu • 
miliğinden: 

T >J n ed len f I n fazlaya et il>t-
e• ~lf'I ?ııı·. i Kn u. ma Konunu 

Nikilm'crl c uh:ıli harekelle bu· 
l~"llı!tı'u klf'"ns1y1~ m :n 1 Çe~lkö
:yüııd' Hail< caddes ndo 22 No. lu dllk- 1 
k.mda kasap AU oğlu İh! n Keol<JJ>erln 
Üskud.ar Asll,ye Cc:ı:L mahkem('.sWlce 
· , kılman <lı' uş!n,., ııoıumda yic
n11 lire. en kuruş ail'I" para 00 -
;: le ma lıln1n.jyetinc ve 'j'<'<l i gün 
L üdde~e dukkln '"l kapatıhnası.n~ 
'n n vcrilrn e kam!' ~at.'lleşmhe:tiır. 

941/lflZK 

Baraka yaptırılac 
Ye ilkoy meteoroloji i tasyonundan: 

9.1.&42 tat'ıh Cuma llilaii. -1 14 de Y~!Jı:öy ){cteorolııii ialoısyonunda 
)()J4.d8 llra ~if be<lelli YOflUwy Meieorolojı ı.ı. onı.wıda yapıı.tcal< boraila 
.lıafaOltı açüt w;uliJ!e eıtı;lllnıe:re koııulm U•tuı" 

"Mukavele, ebilt.rıe, Boywıdll·hk İşleri genel, hususi ve fen.nl şıır1rıameierl 
proje l<eııf bul&oouylo buna mUlef~rri dii:'"t" evrol< doired... ııöriilt<'f'lı:tft' 

ıuvııltkal l•mlnııt 153 liradır. 
i. !(:kUl•rin en u bit taalılıut!oc 1500 liralık bu ışe i>enzer iş yaptı ıoo dair 

ldare'erin<Mn ıilmll oldutu v ll<olaıa l•linad<!n İstanbul VllbY<?t!ne mUnıcaal· 
Ja eJalllme tarİlılr>dOlı tatil g~nlerl hariç üç Sün e"'•ol a nmıı; ehlıyel n 
1841 3.ı.ıa ail Tl<areı Ocia.sı V"'- al&rl!e c•lmele L fll4 2> 

'Ot Gd ce En akbul H diye ir -

BAYRAM ve YILBAŞI 

VİŞNE 
ÇİLEK 

HEDİYESİ 

PORTAKAL 
MANDALİNA 

TURUNÇ 

• 

OLARAK 

BE YENDiK 
NANE 

MUZ 
AL'I'IN 

LiKÖRLE • • 
1 1' 

ve SlPAHI 
SAMSUN 

KA YAKLARI 1 

, ÇEŞiT 
BOGAZfÇI 

YE ICE 
St:.RKLDO YA 

BAFRAMADEN 
GELiNCiK 

Si GARA LA 
TAVSİYE 

1 
EDER 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
luhında ır!lnde S kave alınabilir. Her yerde pııllu kutulan ısrarla isteyiniz. 

28 1. ci kanun 1941 
ı-ı.uo llrograın ve MeJ1,ıeket Saa& 

Ayarı. 

18 00 l\lüzik r Jyo Dam Ork6&
tr ı 

18 40 Muz' M ·n\Cbt 1\laka-nlnr'l•n 
S kıla, 

19 'llO l• rı.a.ıl A,yarı ve Ajanı1 
Haberled, 

1 5 Sc i>e ı 1 O D kıka 
19.55 M lzlk MdUl'kO R•vel - Bo
/ Jero (Pl.) S;rtlc - Gymop<>-

di (PJ.l 
20M Konuııına (~ esleltler Konu· 

ş ıyor). 
2-0.30 !\!uz k. l''asıl Heyeti. 
2!.00 Konuşma (2'.lrnaı Sa&tl). 
21.JD • üzık· S rkı ve Tllrkliler. 
2UJ5 M.Jzik: oano },!uı.i~l (Pl). 
22.30 Memleket Saat Ayarı ""' Ajans 

Habeı-lerl. 
22.45 Anadolu Ajan.,nm Spor Stı-

vW. 
22.55/211.30 Yarmlli ı>rocrarn N 

ı.aııanııı. 

f 8 \'A 
"'uml 1~57 

B. ltANl:N 

ıs 

ha!!ım 

51 
Yıl 941Ay1 

B. 

Hicrl ı~e~ 
ZİLHİCCE 

9 

Gflnl!I ~ ~7 

öe;. 7 21l 
ik ııı.Jl 

9 4R ~ ..... m 

Yala! 1 9 1 

12 '> 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tecavülden 

kaJdırılınası hakkında 
Gümüş bir Uralı..-tların darp ve plya~aya kfıfl nll! .. tarda çıkanhnası üze

rine l/2/J941 t~ıı·ihJnden itibaren tedavülden kaldırılmış olan Cüınüş yilz ku
ru~1H.kların 1/2/ 1941 tarıhindcnberi yalı:ız malsand.ıkl:::ıriyle Türkiye Cumhu
riyet l\.1erke7. Unnka;ınca ve Merkez Ban'kasJ bulunınıyan yerlerde Ziraat 
Ilonkıl .:.. şubf'l~rlncc yapılınakta olan tebdil muamel!ltına 31.1.1942 ak
gamı nlhayet vt?rtlecckıi.r. Bu tarihten sonra mezk:Ur naralar nakit ol·ırek 
h r vc...-çhlil! k Uı et. :nlyt"CC'ktir 

J• n~ ı.: günHiş yü~ kurualuk bulun~nlann 31.1.1942 ak.nmıoa kadar bun
ıa.., ı. ndıklarlylo Türkiye CUmhurlyel Merke• Banka ın· ve r.ı rkez 
F:..nk.aS4. bulunınıyan )<'rlerde ZlrRRt B&nkası şubelt>rinde tcbdll etUrmel rl 
t~n olunur, c8262• c98S6• 

r evlet r".m;ryo!~mı ve Limanları h'etıııe u .. ~~re=-i i!anl rı 

Taıc ve yaş meyvn ve wbze nakllyR-tına malıı1u.1 D. D./240 No. Iu taı·ife 

<ieıılı;ti rilmiıtir. 
Yenl tarııenln talbikıııa 15/1/942 tarihinde b~1H1IM!ak ve bu tarihten 

;uııareıı porlnkal ve emsali nakllyalma malwıus olıın D. D/228 No, lu taröfe 
liiğvcdilecekllr. 

Port kal ve cmg-all maddeler miktarlarına göre yeni tarifenin muhtelılt 
bcretlerir.den istifade edccekt'.r. 

•'aıla ıarsilı\I fçbı ı.tasyonlara milroea"t ed!lmelld!r. •11183> 

~3 En son modaya ıuuvaflk. ..-:ISl""lı'l~ıs:~ııııı:rQl:~~~ıııaııııııı~ 

~ B Ç~i!I~ ~ok obıı i~~d~ ~.!!1~!~~ a! ~-· Z I : 
~ ı\H"t'iET FEYZ 'nin ASI İ ılOBİLYA ı 
~~2 ...,,,.;,.. ~ ·"ıataıas:ıından a llZ %~ .. ?~-....,:.:.,Y.~""" :.:;a;->. 

Yüksek müh ndis m 1 tehi 
komcsyorıund n: 

tına ima 

pa,or osuUyle 20000 K o el. alollk·ııl<tU', Beher kil0&unun 
l 72,5(• k uş ve ı 1 k t.cı .n.at 1153 lir ~ Ek.iiltuıe 2.1J)42 •n.... 
' • •'•· mııliimtıt i~İil IUdüriJ 'Tiilrae&at. (11009) 

Sahip ve ~şmuharrlr, Elom izzet 

1 
_ f. p ( • T~fTl ER E Bent..<> NCJrlynl Direk!öril 

Cevdet KARAil!I.GIN 
SON Tı..LGRAF IAUJA' l AT A. l [lRE. 

' 

• 

ı 
• alk 

a bi 
e ı 

• 
1 s 

L )117.ım: HAil.\li \Ac;ız ---
Donanma Boğazdan çıkb tam y 

teveccüh E t;eyrederek önce Şark 

l>ıı • 
ı:arım .• 

- Mulntr> fıi<Ji! iısı .. Han. ...ı.e 
hazırım. 

l\focidıy..,, ,.,.... ıı pıştar!ı;.. vazi
!esile mükellef old~ğu içın Bar. 
baıosa yaklaşmış, Amirald<..>ıı ta. 
limat alm113, donannw<ian orı beş 
dakika eVV('J Boğaza <lağnı ılcri 
yürüy~iiııc geçmişli, 

Saat beşte işaı·ctler tekrarlandı: 
-Filo lıanıkcl cı.lewk.. başta 

Barhaı·os, onu Turgut, Mesudiye, 
Asan Tevfik takip edecekler .. 

Ifilotilüı., ana fiUınım iske1c bo;·. 
da.sınrlan i1erliyecek ... 

Ve .. başta Barbaros olmak üze. 
l'I! Osmanlı donanması Amiralin 
emrettiği nizamda harekete geçti .. 

Hava, güzel bir kış havası man.. 
zarası gösteriyordu .. bir gün evvel 

atıştıran kar durmuş, gece seren. 
!erde >Shk çalan karayel yatış • 
mı ştı.. Keskin b:r 60ğıık vardı .. 
Fakat denıizln sert ihavasına ah • 
§il< olan dcnİ2ıeiler buna • aldıTış 
etmiyorlar, bir zafere dokru iler
ledikleriııi {arzedeı ~ piiTşevk 
W 'heyec.ı vazif.eleni ~ geç. 
miŞ'lerdi, H Joes'harp mttkiiıll 
ahn)Şlı.. 

Donamma B -ıan geçerken 
erken uyanan tabyalardaki. as • 
kerler ve kıt'alar tarafından se. 

TİYATRO TENKIDLERI: 

lümlan " b r ay ev etki 
ıaif YL'' ı tt..:ır;u 1ı h~tla u 
mıy.ın ııa ı . rkr. ıc ırası 

ıaıın yıiı·oktcn ınuvaff, K'ty 
ın~Ler Q'lkı<; yara!< ı · 
yolla uı. 

o. ' . , Da ı;.ı:ııu;; tab;: 
~·'(l, M~c;;diyc BQğnzcJ.,ı 

llf', i wte karak1.. y ... ı:-, ı 
gaz nıte ıa.Jın ta ut Nfc 
cnaı <.ie.,,~roycr!f:!r 1İt. i~ri 
l>lın · r ()IJl arı !im ra Jlll'ı:tlur 

m'ştı .. 
Firar 1:.<lon c <'tilroycrler e 

cenooa doğru savll';IJJuşlar, 
ra rotalarını ga .. bc tevcih 
rek M<>n<lur('ıS yo mu tutııı:. 

lardı. 
Donanma Boi;~»dan çıklı.

yooln seyrederok onc< §arlı& 

\>ffcülı etti. Anafartal,ırdarı 
ti, İmroz adasını;:ı yarını ırıi l 
nubundan garbc dokru dit 
tut aı-ak Ltmnos adası - t 
tinde ılerlcme;ı~e koyulliu .. 

Amiral Ramiz Bey, Bari 
sun kumanda köprüsünde b 
nuyor, kaputlar:na sanlını~ 
rak yamba.~ında .mevki aıaıı 

kiin.harbiye reM V ao;ıI Brl, 
Barbaroe siivaı isi Romrzıi Bı' 
:le şakalaşıyor, çok şen Mr ~ 
ıçiııde dereden, t eden 
d\.>rek donanmanın ıımıımi ~ 
kametini emre<liyol'du. 

(Devonu V 

C E Z A 
(2 inci Sabifeden Devam) 

1 

di: Aınına antn.rc ıradyo )f 

3 - Müellifin 3 üncü perdede mu ya? 
üvey anaya da söylettiği gibi, ya. 
baneı bir kadına İ<,' dökmek, sır 
açınak ıniinusızdır. Asıl ananın 

2 ııei perdt'<lt• oğlu hakkında de. 
likanlıya söylNliklerıni 3 iincil 
p;!r<iede de iivey nn·ıya söylt"1ıe
si, esrar düı;ünıünün bu suretle 
çözülmesi lazınıtlır. Bu hem daha 
ınakul olur, hcnı de wn ısc.tdc.yo 
kkcl•r delikanlının pansiyoncu
nun oğlu c>ldugu .ttt iln1ez, son 
pcrdc<lu beye.:an artardı. 

4 - Kulağımıw: ·Gelin kayna. 
naya çtker1nİ:j• diye bir söz ~a
lıııciı. Bu ml~hur darbımeı.cld;r, 

aslı 5uduı·: •Gelin kaynana lop. 
rağından olur derler» .. (;eza. bü. 
yiik Türk tiyatro CSHl'İ <jekliııi al
dığı zaman bu tabirin ash kulla-

- nılmalıdır. 

DEKOR 

Hejisör ilerde ken<lı,ine verile. 
cek olan •Ceza. isiınli buyü!tı. ese
re kuracağı dekorların birer ma

ketini hazırlamı5tı. i\.k,eJa 1 inci 
perdenin clekoru, miielli{in büyük 

eseri içiıı tasavvur eıtigi muhte. 
~en1 dö~eli, muhtc:}ent bir oda de
gi;dir de, bugün oynanmakta o. 
lnu •Ce:ıa.ya Iityık, me•elit tlskü. 
darda, lhsaııiyooe, acemi bir kal

fanın elinden çıkıuış, sözdt> kii .. 
bik bir kiiçük apnrtunanm yanın 
Jtınırıı hir oda\Jyılı. 2 nri perdede 
pansiyon odası fena d•ğildi. 3 ün. 
t·· perrlenin d kont <'ğer İzn1irde 
bir konağın antresi itH ise giizel~ 1 

,. 

f e ye 
Yenıköy •Bogaziçh Dake so. \ 

kağında 3/1 No. da Bayan Zehra 
Tekbaş, İstanbul Erkek Lisesi 5 
in<:i sınıf E şubesi talebelerinden 
1662 No. lu B. Rıfat Merdcan, E. 
yüp Sultanda Muhli. paşa cadde. 
slnde 79 No. da B. Ramiz Açık. 
deniz, Beşiktaşta Köyiçinde Aşık. 
garip sokağında 4 N o. lu hanede 
Bayan Nahide Şansal, Eyüpte Es. 
ki Mahkeme sokağında 11 No. lu 
hanede Bayan F1tnat Dede, Sul.. 
tanselimde Cumhuriyet Kız Lisesi 
2 nci sınıf A şubesi ta !ebelerinden 
Bayan Sairr.e Nalbant.oğlu, Tak. 
sim Erkek Lisesi A. V. talebele.. 
ı-inden 460 No. lu B. Azarlya Şa. 
ir, Divanyolun.da d• >klor B. Ziya 
Nakı aparlım3nında Bayan Fal. 
ma Dimici, Eyüptc jandarma bö. 
lüğu yazıc sı B. İsmail Çağkıyan 
L,mitte Hacıhasan mahall~inde 
Yukarı paı.ar c•ddesinde k~eci 
lbrahıım apartmıanı orta katında 
Bav, n Şükran Şen, Çamlıcada 
Ayk .~oğı u sokal!Jnda 33 No. N 
hanede Bay an Kevstt ~lmaıı, l;. ., 

OYNANIŞ 

San'atkarlıır ıll'rcleki büy 
serde rolll·rini <la.ha ivi ezı.4 
dikleri takdirde •Ccza:yı kd 
suz ba!\iarocakl·:tnnı İllill at 
Hep i rollerini \Dk ... uiı ) npt 
teımildc hu ~. herkt'!i tabi 
Jfot1:, •ufli;r bile: Fı ıJ\ıları 
iyi İ'jtiliyor1 rollerinj iyi bi 
yenlt·r pek çnlınk alıyorlardı. 

SONUÇ 

•CC'ıa•nın konusu 19 uncıı 
ortaları Fr:ınsasuun n1ı. ad 
d~ğıır içtimai bir dere!', yeri<'! 
ye yüz tutan bir illch hali 
llll!}tır. Bunwı içi11 flc l 1 rans 
yatrnsu bu konuyu ı• a 1: 
getirdi. Bıı dert hizd<" J!gıll 

mamakla berabt'r ımh••< le giİ 

mesindc zarar yol-:tl'r. Esa!>d 
gibi te'lifler Türk 1 ~ircsu 

t~viktir. Dile gelt,ell r gen 
şöyle derler: 

Gayret ediniz) g•.r-i• Grstı 

ki gaytet buı,oiin i~in hizi ıloihı• 
siz daha fa.la gayTel cc1ini., 
hakak daha ~biizı:11ıi vara 
nız, sizden sou a gclC"t"r" llr de 
lis kan Türk tiı'a!ro rst• ini ~ 
dana getirecekl.,..ılir. 'annı 
yıl sonra n1ı? cleınf"ytr ı7. 

razı olalım. B<iylo m cleh 
yiiz yıl bile nzun zamaı: ayıl 
Elverir ki. iilküye ufoş 1 ı~. 
kan l;Uyfi!t Ttirl tiyatro ı·..:er 

ratılmış olsun. 

Sel5ml İzz S"D 

yüpte Alibey kiiv..ı cadde .ııı 
No. lu Jı;,neclc B yan Stnıih 

tan, Atıkalipaşada 3:; . lu 

nme B:.y~n Fatma K ,rıl 

Şehremıninde Köy ı;yılın 

ğıncla 6 Ncı, lu hanede Ba~ arı 
bahat. 

Birer kıymetli roman kaz 

lar: Askeri posta 3j0ı 380 N 

memur B. Mııhıtiı' K ı <-,ı. 

dıkulede KuyulubakL. ok 

da 65 No. lu hanede B. Ca 

Biivın, Haydarpıı.şa Li ı V 
besinden 1Hl2 No. lu "tz 1' 

mutpaşada 14 • 15 :-<o. lu 

Bursıı Pazarı. da B. D"' t H 
Ramide Cum mahdik ı .El.c 
caddesı 45 No. ltı han· B • 

Sacide, Fııtiht<ı Kız < r 

2 ncı s nıf A şubt'6i ı" '" " 
4"6 • o. •:1 ll· yan Mu 

veı:ıı;, Hıımatyada A a~ 
Si! a..U.l .211 No. Ju eı;<lc , 

~·u.ıı? ~ 


