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5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SiY ASi HALK GAZETESi c-ıvatı S lll'ldır TAN mUuses!!Sl"dr ve ıcıtııpcılardıı bulunur 

r ......... _.____ ---··-_._............. . - _ ............ -.... . ....... --.. ---·-·--... ,, 
Pas·1·1< lhli ilında da ı 

Türkiye Bitaraf 
~ AAnkara, 9 (A.A.) - Türkiye Cüınhuriycti hii- her hal ,.c kfırda bitaraf kalmak azim ,.e kar., _ 
! kuıneti, Türkiycnin bitaraflığını tahaddüs eden rındadır. Harbin Pasifiğe yayılması ile ıniicadc 
i 'eni ihtilafa teşmil etmiye karar vermiştir. lenin bu yeni istihalesi içinde de politikaııuzııı 
i.' Radyo gazetesine göre eskisi gibi de,·a.nı edeceğini söylcmiyc bile hiL 

ıncm lüzum var mıdır? Tiirkiyc hükumeti. biin 

Bir Üçle 
ittifa 

Beliriyor 
---o 

londra. Sovyetlerin 
de Japonyaya Harp 
Açacağı Ümidinde 

~ Ankar~, 9 (Radyo gazetesi)~ Diinyada sayısı raflığını talıaddlis eden yeni ihtilafa dn tesmilc 1 

~zalan bıtaraf devletlerden bırı olan Tlirkiyc, karar \'ermiştir. • 1 Pno;ifiktl'ki hal'ckfıta istir.ak Nlen .\mcrikan donannıa~ıııa m<'.>np 
__________________ ,_ .... _ .. _ .. _ .................................................................. -1 ı r- ' 

Seriinin Amerikaya 
ı Harp ilanı Bekleniyor 

AmerikaeJapon ! 
Harbine Ait 1 

Sua.Hi Cevaph 
Bir Konuşma 

ıll. Zekeriya SERTEL 

Pasifikte başlıyan büyük kı
yamet kafalarda birçok 

~stifhamlar yaratıyor. Çünkü bu 
narbe bağlı ve bu harple ilgili 
t:ıırçok meseleler vardır, ve oku
~ 'Cu kendi kendine ibu meselele-

nit bir takım sualler soruyor. 

.... ·----· .,, --.....- ' 
VAZİYET .J 

,----·-· ,... 

ı ASKERi '- . 

J po akt~a 
Pasifik'in Anahtarları Olan Amerikan ve 
lngiliz Üslerini Ele Geçirmeden Japonyanın 

Bu Harbi Kazanmasr İmkônsızdır 
. 

Ç iN 

1 MERIK~~LILAR/- 1 
Gore 

Fili inlere 
J on Askeri 

Çıkarıldı 
-o-

Pasifik' te Guam 
Adası Japonların 

Ab(okası Altmdadır --

\JGILIZLERE 1 
Göre---· 

alezyada 
hcrebe 

Şidd4:tlidir I 
Japonlar Yarımadanın 
Bir Kaç Yerine Daha 

Yeniden Asker Çıkardı 
" -

Okuyucu soruyor, 
- Japonya Sovyetlere niçin 

lı.ırı> Han etmemiştir? Japonya 
dırmaktan çekinse bile Sov -

'etler J aponyaya saldırmıyacak 

Tokyoya Bir Hava Birmanyadaki Ordu 
.\ııı<'rikn Rahriyr '\"nnrı 

Akını Yapllmış ! 'h \ r•ın' Harbe Hazırlanıyor Diin Rooscvelt'e itimatnamesini 

Nevyork, 9 (A.A.) - Japon be- ı /6- Singapur, 9 (A.A.) - Salı günu veren Litvinof 
nııdır? 

Tokyo dün bu sualin cevabını 
\ c:rdi. J aponyamn Sovyetlerle 
o an münasebetleri, iki memleket 
-trasında 1940 da Moskovada im -
Zalanan son anlaşma hükümleri 
dahilinde devam edecektir. Yani 
Japonya Sibi.ryaya~aldırmak ni
Yetinde değildir. Çünkü Pasilikte 
harbe giriştiği dört büyük devlet 
onu meşgul etmiye kafidir. Zaten 
Sovyct Rusya onu rahatsız ede -
cek ve korkutacak durumda de -
ğildir. Lüzumsuz yere bir düş -
hıan daha !kazanmakta fayda 

şinci kolu, Filipin'de birçok nok 'ı J A P O N LA R A ı oğ~~ tebligi: , Tokyo, 9 (A.A.) - Japon res 
hıda harekete geçmiştir. Filipin G .. -----: :;;>ımalı Malezya ~a cer~yan e - mi sözciısü, Japon-Sovyet müna. 
takım adalarının bircok adaları· ore .ıen muharebeler şıddetlı olmuş- sebetlerinin bitaraflık muahede-
na ve bilhassa Luzon· adasına Ja ·tur ve hala ka:ış.ıktır. İ~giliz t~~ sine dayandığını ve öyle kalaca-
pon askerleri çıkmıştır. si n na p U r 1 a vıye kuvvetlerının bugun. bu b~l ğını söylem iş, "Almanyanın Bir-

lU anilla bombalamyor ':J geye varmış bulunmaları ıcao~ı- leşik Amerikaya harp ilanını ta 
Nevyork, 9 (A.A.) - l\Ianıla T yordu. Japonl~r, daha başka ıh- biatiyle bekliyoruz,, demiştir. 

birkaç saatten beri, Japon hav~ G G r rU Z G raç hareketlen yapmıya muvaf • Rusya J apo11yc,ıya Uanı 
kuvvetleri tarafından şiddetli su· fak olmuşlardır. Katabahru tay- , • 
rette .bombardıman edilmektedir. yare meydanının kontrolü için fıarp edecek mı?, 
Dün Manila'ya yapılan birkaç da Baclandı [epılan çarpışmalar, bütün gece, Vaşington, 9 {A.A.)- Sovyet. 
kikalık Dır hucumda ııo kişi ol- ~ 1assaten şiddetli .olmuııtur. ler Birlişinin V..aşlııgton elçisi Lit 
müşti.ir. İba'da ise insanca zayiat --o- lngiliz hava kuvvetlerinm, duş vinof, M. Roosevelt'e itimntna -
102 kişidir. 2 Gün İ · d 200 man nakliye vasıtalarına ve ka - mesini takdim etmiş ve kendisıy 

Yokltur. Beş bin Jnpcın tevkif edilmiştir. c;ın e raya çıkarmağa teşebbüs eden kı- le harp vaziyetinin heyeti umu-
Guam adası ablokada Gemı' Zaptedı'fdı" talara karşı geniş ölçüde bombar miyesi hakkında görüşmüştür. İkinci sual: 

- Japon - Amerikan harbi, A-

ı11erikanın İngiltere ve Sovyetle. 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~ 
dıman yapmağa devam ettiği, bir Mülakatın neticesinde Litvi -

Ncvyork, 9 <A.A.) - Japon fi- tebliğde bildirilmektedir. nof, Rusyanın Japonyaya harp 
losu, Guam adasını abluka altın- " h kkı d b 
da bulundurmakta devam cdi M 1 ı d M .. h. Dün yapılan keşif hareketleri ilan etmesi imkanı a ~ n a -~c Yardım etmesine, malzeme gön 

ermesine mani olacak mıdır? 
Bu suale de Vaşington cevap 

veriyor: 
1 Hong - Kong, İngiliz ussüne 5 - Uzak Şarkta en kuvvetli İn -

Japon taarruzu devam ediyor. giliz üssü: Singapur. 

a ezya a u ım sırasında harp gemilerinin refa - ya~atta ~~lun~ı;y-acagını gaze -
yor. l 

1
• M • katinde bulunan asker yüklü 25 tecıle:e s.oylemıştır. • 

___ cs~.nu Sa. 2 • Si.ı. G) ır evkı Zaptedildi, Japon gemisinin Siyam sahille - Jngılterede tefsırleı· 

"Almanya, aylardanberi Japon 
Yayı harbe teşvik etmiştir. Mak
~adı Amerikanın İngiltere ve 

1 
ovyetlere yardım etmesini ön -
cınektir. Fakat bu maksadı hasıl 
0b~ıyacaktır. Çünkü Pasifik har. 

ı Amerikanın müttefikine ve 
Sovyetlerc eskisi gibi ve hatta 
d_aha genış ölçüde yardım etme -
sıne mani olmıyacaktır. Ameri -
ka, kiralama ve ödünç verme si
Yasetine devam ederek bu mem -
lcketıere bütün muhtaç oldukla
rı malzemeyi, tayyare ve tankı 
Verecektir. 

Üçüncü sual: 
- Aıncrikada Rooscvclt'in 

~arp siyasetine ınuhalü olan İn
f ıratçılar şimdi daha ziyade kuv
' etlenmiş olmıyacaklar ıımdır? 
llu harp Anıc.rikada ı:rev hare -
f{ctlcriııi genişletmiyecek midir? 

2 - Siyam. Japon kıtalarr tarafın- 6 - Manila, Filipin adalarında kuv 
dan istila edilmektedir. vetli bir Amerikan üssüdı.ir. Japon-

3 - Siyama giren Japon kıtalan • !arın asker çıkardıkları Luzon adasr 
nm bir hedefi de Çine yardım için Manila yakınlarındadır. 
:)o"egane geı;it olan Birmanya yolunu 7 - Japonların Bornco'nun :iİma-
kesmektir. !inde karaya asker çıkardıkları ıöy-

4 - Malezyada (Malaka yarnn ada,. lenmiş, fakat bu haber sonradan yoı
sı) Japonların asker çıkardıkları yer. lanlanmrştır. 

(Yazısı ikinci saufamızdadır.) 

1 ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 
Moskovanın Donetzde20 

Zaph İşi Kasaba 
Geri Kaldı Geri Alındı 

--o-

Cephelerde 
Hareketler 

Mevzii 
Oluyor 

--
Alman Kıtalarına Ağır 
Kayıplar Verdiriliyor 

Bu suale de Amerika şu cevabı 
Veriyor: Amerika tecavüze uğra
mıştır. Tecavüze uğrayan bir 
:memleketin yapabileceği tek şey 
kendisini müdafaadır. Infiratçı -
larrn başında bulunan eski Cüm- Bedin, 9 (A.A.) - Alınan or- Moskova. 9 (A.A.) - Sovyet 
hurreisi Hoover ve tayyareci duları umumi karargahı bildiri - gece tebliği: 
Lindberg Japon taarruzu üzerine yor: 8 İlkkanunda krtalarımız, bü -
derhal Rooseveltle birleşmişler _ Doğu cephesinde mevzii hare- tün cephelerde düşmanla çarpış 
dır. Amerikada grev hareketleri- kat olmuştur. mışlardır. Garp cephesinin müte-

Amerikanın 

Yardımı 

Durmayacak 
-o-

Bütün İnfiratçılar da 
Roosevelt' e Müzahir 

nı idare eden J. Lewis'de bu ha- Berlirı radyosuna göre addit kesimlerinde birliklerimiz, 
diseden sonra bütün işçilerin hü- mukabil taarruza geçerek Alman l~ükümetc t.am mü~ah~retini h~l: 
k. d b 1 d Londra, 9 (A.A.) - (B.B.C.) 1 1 d A nk esk C h e 

umetin arkasın a u un uğu - Berlin radyosunda Alman sözcü- ara, insan ve ma zemece ağır ırcn me a ı uın urr ısı 
nu V".?! ona her yardımı yapaca - sü Moskov.anın ilkbahnrdan ev _ zayiat verdirmişler ve düşmanı l\lr. Hoover 
l:i nı ilan etmiştir. Amerikada hiç vel zaptedilemiyece<rini söylemic: müteaddit meskun mevkilerden Vaşington, g (A.A.) _ Roose-
bir zaman bu derece kuvvetli bir F- ~ 

A 
(Sonu Sa. 2, Sü, 7) (Sonu Sa. 2, Sıi. 3) velt, Japonyaya harp ilanı kara-

tnil!i birlik görülmemiştir. me- rını imzalamıştır. Cümhurreısi, 
rıkada Japon düşmanlıgı derin ve ~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;:;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ b ·· ·· b' ·· A "k 
adeta an'nnevidir. Japonyadan ' çarşam a gunu ulun merı a • • radyoları tarafmdan neşredilmek 

len bir tecavüz kr.rşısmda da - MiSTER ROOSEVELT' iN . b" t k .. ı· k . rnarlannda heyecan elektriğinin 1 uzerc. ır nu u soy ıyece tır. 
dolaştıgını duymıyan bir Ameri-ı Hl• KA-VELERi• lnfiratçı.!ar müzahir 
kalı olamaz. Nitekim gerek kon- Nevyork, 9 (A.A.) - Japonya-
,re ve gerek ayan meclisi, Roose- nın Amerikaya tecavüzü karşı -
\elt'in Japonyaya harp ilanı tek- Dünyanın en meraklı romanı tll Amerika Cumhur Reisi Mister sında Amerikan infiratçıları hü-
lifini ittifakla kabul etmiştir. Roosevelt'ln verdiği mevzu üzerine en meşhur Amerik;ın roma.ı · kümetin siyasetine bütün mevcu 
1914_18 harbinde muhalif rey ve- cısınfn yazdlğı eserdir, Bu romanın mevzuu. senelerdenberi Mis - diyetleri ile müzaheret edecekl~ 
ren aza bile, bu defa harp lehin- ter Roosevelt'in kafasını yornıı §U sualdir: rine dair beyannameler neşret -

"Bir adam farzedinlz ki, üzerinde milyonlarca dolar para bulundu· 
de reylerini kullanmışlardır. A • ğu, ve bütün dünya ile münasebetlerini muhafaza ettiği halde kay- mişlerdir. 
ınerikan ayan ve kongresinin ta- bolsun ve ızı bulunamasrn... Birleşik Amerika eski reisi Ho 
rihinde bu derece ittifak nadir Amerikan romancıları bu mevzuu işlemişler ve hakikaten dül\yanın ver, şu beyanatta bulunmuştur: 
görünen hadiselerdendir. en meraklı romaninf vücude setirml9lerdlr. "Amerika toprakları Japonlar ta-

Bir sual daha, Bir İki Güne Kadar Gazetemizde Tefrika Halinde rafından alçakça taarruza uğramıştır. 
- Almanya Aıncrikaya harp Kararımız gayet açıktır. Bu kararı al 

flan cclccck midir? ' , Çıkacak Olan Hu Romanı Okumanızı Tavsiye Ederiz mağa icbar edildık. Elimizdeki rıevcut 

1 
bütün vasıtalarl:ı mücadele etmek 

. (Sonu ta; 2, su. 3) \. (Sonu Sa. 2, Sü, 1) 

U--sler Bombalanıyor rine doğru ilerlediği görülmüş - Londra g (A.A.) - Brıtanova'nın 
tür. Japonların yeniden asker çı diplomatik muharriri yazıyor: 
karmağa hazırlandıkları anlaşıl - Rusyanm A. B. C. D. (Amerık 

Tokyo, 9 (A.A.) - Imparator
luk umumi karargahı tebliğ edi
yor: Japon kıtaları, şimdi Singa
pur çevresine hücum etmekte, 
Japon hava kuvvetleri ise, Ma • 
lezya'nı~ı hava iıslerine taarruzla, 
birçok tayyare tahrip eylemek _ 
tedirler. 

maktadır. İngiltere, Çin, Holanda) cephesine ıl 

Bfr İ llglliz tekzibi tihakı, otomatik bir şekilde olmıy, 
caktır. Bununla beraber zannedildig -

Sinıapuı· 9 (A.A,) - Alman kay- ne göre, Rusya, !ngiltere'nin, Bırle-
naklarmdan çıkan ve ~Japonlarm şik Amerikanın ve Rusyarun menba-

lannı bir araya getirecek olan u 
(Sonu Sa. 2, Sü, 4) (Sonu Sa. 2, 'SO. 7) 

Honolulu acıgında, diı~manın' 1 LJe rA _____ • ..--,,...,.- ı ~;;-,,,;:~.~~re nakHye gemisi batı-ı ""' ~4.~ '-'-
Filipitı'H hava akım ""'--:------------------------------

Tokyo, 9 (A.A.) - İmparator- YERIE OTURAMAMAK ÇiLES" 
luk umumi karargahı bildiriyor: m; 
Dün Filıpin adalarında İba ve ı ~ ~ .. . .. . . v 

Clarkfild hava üslerinin bombar R E F t K" -a yuyl:r~~ urperdı:. Lenıngratta soğuklar 
dıınanı esnasında 20 Amerikan i ~ 1 . yuzunden. as~erı hareketler durmuş; 
tayyaresi düşürülmüş \'C 71 tay- H A L 1 D petrol bıle buz _kesılmış; askerler d~m~p yere y~-
yare yerde tahrip edilmiştir. 5 Ja 1 p~ş~~ ~orkusıyle oturamnmakta ı~ışler! Du-
pon tayyaresi noksandır. Gece, KARAY şununuz. Saatle::«:. çarpı_şmı~sınız, kurşuna 
mühim askeri hedefler ve hava -.-... • .?ombB:ya! ~opa gogus ger~ış, yıne de nasılsa ya-
umumi karargahları üzerine yeni ra~anmamı~ _ve olmemışsınız. Muh~~ebe bır arnlık_ hızını kaybet
taarruzlar yapılmıştır ~ ınış; artık dınlenmek zamanıdır. Şoyle, sırtınızı bır tarafa daya-

Japon deniz birlikleri ·dün ö"leden yıp bacaklarınızı uzatarak oturmıya, hatta uzanmağa ne kadar 
: sonra, !\Ildwa.y adalarını işgal :ımiş- ıhtiyacınız var! Sıcakça bir şey içmek, sıcak bir şeye bürünmek 
!er, tayyare meydnnlarını ve mahruk ve hepsinden daha iyisi, bir yere ilişmek ... Hayır, işte yapamıya-

1 depolarını muvaffakıyetle bombala- cağınız odur, oturm.ıya imkan yoktur; ne derece yorgun, bitkin, 
~ışlardır. Japonlac tarafından hiç ~a- mecalsiz .olsanız yine ayakta duracaksınız. hiçbir tarafa dayana-
yıat yoktur. mıyacaksınız; belki ayakta bile duramıyacaksınız. Durmak, don-

(Sonu Sa. 2. Sü, S) maktır. Yürüyecek, dolaşacak, biteviye, aşağı yukarı gidip gele-
___ .., ceksiniz. Halbuki bütün vücudünüz inliyor, dileniyor: "Bir parça 

Z·ıraAı ı· st•ıhsala"t oturalım, birkaç dakika dinlenelim!,, diye ... Siz, yere yapışmak, 
yapışıp kalmak korküsiyle, ara vermeden yürümiye mahkumsu-
nuz! 

A tt 1 k 
Çilenin, işkencenin bundan ağırı, korkuncu, msafsızı ola-r ırı aca ınaz. Ölümle karşılaştığını mı sayalım, soğukla didişmeni mi? 

Bir dam altı, bir ocak başı, bir sıcak çorba bulamadığını mı? Ve 
üstelik, oturmak dediğimiz en büyük ihtiyaçtan ve en tatlı zevk· ---o-

Zirai Seferberlik Ya
pılması 

ten uzak kalmanı mı? Hangi birini? Vatanın iç ve öz sınırlarını 
korumak için bunların hepsine katlanılacağını biliyorum. Mem-

D ücu·· nülu""yor: leketinden bir karış toprak vermemek pahasına, bu çilenin~ sıfır 
3' altı kırk derece soğukta bi~e - içe yayılan sıcaklığını. dayanma 

kudretini arttıran büyülü tarafını, ve yüksek manasını ve vicda
na seslenen inan verici; gerekçesini, şüphesiz, anlıyorum. Ban 
öyle geliyor ki, o elem, ancak kendi topraklarıınıza düşman ay 
ğı bastığı zaman başımızın etrafına kutlu bir nur aylası çevirır. 
yarı tanrılaştıncı bir ışık halkası geçirir; insanı yükseltir ve ta
rihini ışıldatır. 

Ankara, 9 (TAN) - Hükümet, 
zirai istihsalatı arttırmak için ye 
niden bazı kararlar almaktadır. 
İaşe müsteşarı Şefik Soyerin re
isliğinde Ziraat Vekaleti mütehas 
sıslannın da iştirakiyle kurulan 
bir komisyon bugün ilk. toplan -
tısını yapmış ve bu maksatla ça. 
lışmalanna başlamıştır. 

Zirai istihsalatı mümkün ol -
duğukadar arttırabilmek · için zi
rai bir seferberlik yapılması mu
vafık görülmektedir. Bu maksat
la bir program. hazırlanacaktır. 

Yoksa, başkalarının öz yurtlarına girip de yere oturamıy, -
· cak: hale geliş, eski zaman Peygamberlerinin kitaplarındn çec:it

lerine çokça rastladığımız gökten yağan acayip cezalardan bır -
ne ve korkunç maceralara benziyor. Öbür taraftan, insan dene 
mahlUkun, bütün mahlUklar üstünde, en dayanıklısı, en zora g -
len'i olduğunu da meydana' koyuyor; bu kadarına göğüs a 

cinsdaşlarnnızı düşünerek hem yüreğimiz sızlıyor, hem 
müz kabarıyor 
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·BUGüN 
Rus yanın Vaziyeti l 

Ya.zan: M. ANTEN 
Uzalı: Şarkta Japon taarruza kar
ısında Sovyet Rasyanın alaca&tJ 

vaı:l)'et bil)'6k b r a1lka ile beklen
ekted r. Çünkü SovyeUerın lng:iJ,.. 

ere, Am ka. Ç n ve Holanda blo
kuna iltibakmm. J ponyamn 1ı:at't ve 

Japonların 
Hedefleri 

edir? 
bak maifflbı7etıne sebebiyet vere- ----------·------------

eii tahmin ediliyor. Bazı Londra 
mahafiline eore: Sovyet Rusyanm A. 
B. C. D. cephesine ltihakı otom tık 

r aurett vulr:aa gelmıyecelrtir. nu 
unla beraber Sovyetlerin, lncıltere-

Ame k n ve Rusyanm ay-
kl nndan mu tereken istif deyı ve 
tin harp ceph lerinc ıt kum nda 
rlliiıu tcmln edecek b"r uçler it
fala 711pmaj mutemay l o dugu zan 
dilmektedir. Şuphcsız Sovyetletle 
ponya arumc!a bır ademi tecavilz 

aktı ftl'dır. Fakat Sov7etlerin, kcn 
ıne harp malzemesı veren b"r dev
e Japo yanın sebepaıa olarak ta-

z ett ı bundan dolayı bu pak 
h k Jdısını ıdd ay hakla 

r. Sovyetlerln Uzak Şarkta. ta
y c m takil ve kendı v sıtal 

le beslenen n teçbız edılen b 
yonhak lmTYetlı bır ordulan var

ve ba or.du 1le Japon ordu -
1ı:kmdan geleccklcrınc tama

.m:anıuu ı er. Sovyetlcrln Uz k 
1 rın Sovyetler ıc;in yı-
denıaaltılanadan daha 

ltd n vardır. Hava Jruv-
e, lcemmlyet ve keyfiyet ba

Japonların1ı:inden çok 
ekt r. Sovyetler Incilteredea 
t efiklerden birinin diipmınmın .Japonyanm Uzak Şa:rkta dan üstündijr. Yalnız yerli halk 
terek düsman olchıiu,. esasma da IMf1adıiı büyük muha\ebe - olarak 85000000 Dilfusu vardır. 

anarak Bln'tndaya harp ilin et- nba ilk hedefleri, Paaifikte Bu ülkenin f-iz ve .-.H->-~-
mi 11temftlerdlr. Bu prensip, Sav -., a~ll.l 

etle 0 A. B. c. D. c:epbesine itti- askerlikçe ve ikbsat bakı- ni temin edenler, orasını 1596 
kı i ae tatbik edDebDlr. mmdaa kendisine lhım olan senesinde igal etmif olan Ho.. 
t siltere pek JÜID oMa..,.. W.- tideri tide etmektir. iki gün- landalı gıöçmenlerdtr. OOnyada 
ıp Japon turnanndan bel altı daaberi ilimleri geçen bu yer- Jd kinin IDllblU10n6n üçte ild-

evvel Finllndaya harp ilin e- ]er M\uwla bir fikir edin- sini Holanda Hilıdistam ~ 
iten böyle bir endlte lle hareket ma üzere apğıdaki maHi- maktadır. 

olmuı eok ambtemeldtr. 8o9- mat toplMlJ!lıştır: Dolanda JllndlltP'!"nn lııorun 
eruı de J•JIOll7&7& bqı mgh .... 

ıeçmelwlnln JapcJ117QJ cok Jt. Jt. maa çok wdııa;. Bu. ı...ı.ta ilk 
e1ı1 keli bir vui7ete diitGreceii. a- 1 - BİNDİÇİNİDE yapbıcak 11 &n!Mıtn. ve nıtpme 
eta felce atratacatı da mglgılrbk- . laponlar Hbıdiçinide vak _ giden teJılDreJI w ili bolu)ara 
r. Modern harp ft8ıtalari7le tectm .. tiyle Fraıwzların ...,_ _ mayn do"bnektir. Holanda 
diluüt ve iyı talim ıörmiit kuvvetli dana ~da kiti d~~ ordusu ve donanması - Ameri -
"7tlt v..11 im" cıc r r ı r-, -.. kaıı ve lııgmz kuvvet:ıeri dıflD-
i.zaltdarmdan ..... cok Jımlf ol8a işletem faydalı kaynak- da w 15 deıı mrta, a avizıo, 8 tor 
-..oa --1-~ vıadl- larla bqdafmaktadırlar. Bu a- a.-w.a...... 
oıtolt"tall ucak 79cl sekiz 7Bs ki- raıda Hindlçinl 1937 de 6316000 pido, 3 Jıau an.dm .aawern; 
ometre uakta bahmdaldan ve Soor- .. _ -ıM-. mahsul"" ·aı-~.. 150 t8J7U'98l ftl'dlr. Asker 

___..--a.J.. llUD I'-...., u vermıy-.. --udu "".OOO ~··•·H-, 20 tank 
et Juwa ~ ........ 8adr cepbea1n- Bunun ancak 4220000 tonu yer ~·... "' ~' 
e mqdana cıbn kudretleri ı~z 1iler tarafından iStilı18k edil _ ve bir sahil topçu taburu da bu. 

e get r lecek olursa, bu iltı'lıakm lunmaktadır. Uç tane hava üs-
eı..mnQ.d kenGıMii..._ meydlına miştir. • iü aiiUmi1a Cavumıkl tabit te-
çıbr. Ba pllo tllbaılEk'* ettfll talı- lmnam 'ft 'Knpnfinde 440000 kilde muhaf&Rlr ille de Bomeo 

ele, lllldltenJI. Mısm •e lraıa n- ton buçuk çılnnaktadır. ve Sumatra iil1erinin bir tstili-
illdan 1ı:mtaran ve A'9111P1lda harp Tonkin ve Annamda 2320000 

azeneaini Almanyaam aleyhlııe ton kömür elde edilmektedir. ya karp mfldah• pek güçtür. 
larak bozan 8cwJet Raa7a Uzak Harp için lüzumlu olan ka- Jf. •.,..,,. 
ı1lta ela clemolaul cephesinin ni- 1ft- ve bakır ise 28000 ton idi 3 - i:)J.XAM VE 
nferhıl te11tin edecek en mtib\m ~ n,. .... " ... re,. 

\'Yet olacaktır Sov7etlerin böyle Şimdilik iptidai bir halde bulu. Bl.l\.lYlAn ı A YOLU 
kombinesona slrlp simd79Cek- nan pamuk nıalısul~ gelince, Japoll18mD btr hedefi de 

mi ve ır;irdilderl takdirde ne vakit bu, gayet geniş arazı berinde mft.ta1rfl ve me,nıU bir 
ekete ıeçeceklenni tabii bllml70 - liizumu ~ çolaltılabilir. kralhk olan Tailand'ı vani Si-
• Ancak ıaraıı muhakkak cıöidir 1940 dan onee b&§lıca Japon- " 

l A N 

yamı tamarniyle nüfuzu altına 
a1mak, bu s~ Şankayşek'in 
hariçle temasını kesmektir. 

Evvelki günkü haberlere gö
re Japonya burayı habersiz iş
gale başlamJ,tbr. Hür Çinin tek 
yolu BirmanyadJr. Bu yol, Ran.. 
gmıdan başlar ve çöllerden, vah 
il yerlerden geçerek Çin gene -
ralinin baş şehri olan Çung -
King'e varır. Uzunlugu 3,200 ki 
lometredir. Çinliler bu yolu 
1940 birincite§rininde İngittere
Japonya paktı bozu1unca hara. 
retli bir c-ahşma ile açıp düzelt
nütJerdu Japonların Siyamda 
i1erltyen91&: BinDaıı,a yoluna ele 
geçirmeleri Japon - Çin harbi 
ü.aerinde kat'i bir telılr goste -
recektir. 
DENİZ TEHLLilmsi 

Jap9n donanması ehemmi. 
yet " lllfJld7eUeri .......... -
dan Amerikan donanmasua -
dan 90Dra bir milyon toni19to 
siyle birinci derecede gelir. 
Aynca üslerine yakın bulun· 
mak gibi bir üstünlüiti var. 
dar. Bu donanma Singapur, 
Hong-Kong ve Filipini teh
dit eder. 

(Sonu 8a. 4, ID. 1 de) 

kuvvetleri çok 71Pranmadan " yaya sev u zeng ••••••••••••••••ı•m•••••-. 
SOV19tlertn, lncW. ve Ameri- kedilen b in mah ı, 

an netıceai olark Japon lmnet _ su1 ve mallar artık bundan son-
ttinhı btb'flk bir mmı wbelt lıaJ,. ra tamamiyle Japonyanın eline 

llladan harekete seçmesi, manffab- geçmif demektir. 
et Jbtimallni w.ı :rlılcle ,. Pllal- .. .. 

ı=~re Amerika, Te Sov:ret Ru.- 2 - HOLANDA 
araamda Avrupa ve Uuk Sark HİNDİSTANINDA 
elerl çan daha sıkı bir it birftti ede 40 mil-

beraber b"r lcumanda birttii teli- J•ponyanm aen 
nın ukerl baknndım m6Jdm ne- yon ton petrole ihtiyacı 
eler verec:eiinden filpbe edi~ vaıdır Jd, flmdiYe kadar bunun 
çen cibmı harbinde milttefikler otıaa: milyonunu Amerika ve on 
Maretat Petain'ın muhalefetine r.ı milyonunu Hhwfiçini temin et -

rııea - Pl'P ceplaaincle bmancla btr- mekteydi. Halbuki Japonya Pa-
iibal tem ettikteıı 80Dl'a Alman Ol' sHilde bir .bMbe giıdilııten -
duama mafl8p edehilmltlerdL ra petre>l bakımından kendine 

Bu Cuma 

Aksamı 

Sinema 
sın da 
ı v 

DGn RooHVelt'e ltimatnamealal v~ huredebileceli tek kaynak Ho
l!ll L tvinof'm suetecllere Sovyet- landa 'D'a-~anmın ......_,,lüdür. 
erin Japonnya harp ilim ihtimali n.uıuun. ı--- tllmlnl k ed~-'-tlr hak1rmda bir fe7 ~lemf7ec:eibıi be- Burası 60000080 ton petrol 1h- ..._ Sanat, lilper ta d"m ...... .,.. • 

etlmd mlnah ı&tllmekte ve raç edebilmektedir. ~--•Şalıtıne bir fflınık- Şaluuıe gıl.tlız ... 4m_., 
baJ'le bir Ud9meJ1n JDeftllt olclah his Bundan bqka Holanda Hin • ,.,. ______________ , _____ ._ 
ial "' ,....,,., ciistanmda gayet eenJt alçüde I• 
.... ~-..:=-:...~-:::..4: ~: d::ıçokihsaı~ı::: ÇENBERLIT A c Sinemasında 
_.._ - ..,. T rlt mU11 ha~ _,.- y 

....._ .._ ._.. ,_ kalay da ihraç ohmuurktadır. B giin l. j • 1 d lt"b ~ h's ,.,_ Vataııdaı! JCurlıaa • Holanda Hindistanınm deniz u matıne er en 1 are n 
•ıs ıllrilWJl-.X- ...... ı 

; ... ~ .. ;·;·;··.-;;-r;•ii-r::....;···~·;··İİ_İİ•İİ•İİ.___İİ.ii..,.~iikısmıiiıiimAm;;e;rik;;a ;ara;:zıs:· 1:;. :sah:;asuı--. YICTOI HUGO'nun Ölmez Şaheseri 
1Ml senesinde Amerıkada yapılan 
en mükemel SUPER 11LM.. HA
TIRASINI .ASLA UNUTMIYACA
ÔINIZ Nef s Bir A k .• 1000 filmde 1 
ı&illebllen yübek Sanat kudreti. .. 

VATERLO 
KÖPRUSU 

Filmin bq rollerinde "RÜZGAR 
GİBİ GECTl f imini yar tan e 
RUZGAR GiBi GEÇTİ fil ı ı 

ya ttı BUYUK ARTİST •• 
iLAHi KADIN 

VIVIAN LEIGH 

NOTR DAMIN KANBURU 
( Notre Dame de Paris ) 

TORICÇf SÖZl.0 
Bu mevsim için milyonlar sarfiy le viıcude 

muazzam filin Başrollerde: 
tırıl n 

CHARLES LAUGHTON 
MAUREEN O HA A 

• 

Bu emulslz dekorlar arasında 10.000 f gur n lüks ve ıht m . 
Zengin mizanseniyle bütun dünyayı hayrette bırakmış olan 
büyük film ..... Sinemacılıiuı ve asrı tekniğin zı&feri Aync · 

Pek enteresan kultur film. ~ 

l ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 
'-------------------------~ 
Eşya Kuponu Dilenen 
Bohçacı Kadmlar ! 

l't'rli flal.lar Pazarlarım11 fezglilıları - Evdeki pazar 
çnr~ıua uymuyor - Sıra bekleme faaıUarı - Renklcı·i 

bafka ve işe yaramıgtıu parçalar 

,- Ya-an 

SAiD KESLER 

dondurm almıva u a ı 

l ur da dıı herkes birbirin'n uze e 
nı ö c g çmefe c; 1ı ar pR c 

p ti ka, A.menkan, Kay erı bezi 1-
mıy uiraşıyor. 

Tezgihtarlar satacakları malları 
çeşidine göre üçer. dörder, altışar 
metre olarak kesip hazırlamışlar. her 
kupon için bir parça alıp veriyorla . 4 
Çesıt beienmek, desen seçmek, ve- t Bir haylı itilip kalrılmıy roiüs 
rılen renci almayıp bir batka renk gerip alacaiınızı aldıktan •on
istemck yasak. Tezglhtar ne ver rıte ra cvın 7.e donüyor bq lmpon ic;ın 
ona almak sona var. on lira vererk a1dddarm1.1t cozden * * geç rı7or ve şaslrmhlrtan donup kı

lı yorsun uz: 
Elimizde nufus tezkereleri 

relere yapıştırdmıı uııerı tar hli 
lmpolllarla biz ele nrilenleri alıyo
nu. Biz renk beienmek, çeı t seçm~k 
billyuiyle cıtmfttik. eYdeki pazar, 
çar ıya uymadı Verilenlcrı almak 1.:0 

runda kaldık Bize satılan mali r 
paket dalresıne, b z de pnrasını od -
mele üzere kasaya rlttik Baktık kı 
burada da sıra beklemek llnm. H c 
möballtaım inama en udan ilci 
saatini maluanm boclramunda ıı:c
çlrmni llnm pli70r, 

Bu ahı ftriı tlYle ola70r: 

Dört metre paııenın ık" metre 
bafb, ıki metresı baelnı renlrtedi . 
1kı metre paaen bayramda beke; da 
vulıma asla bile olmu. Buna ne yap 
malı~ Bu i.ld~ metrelik puenler ne 

c yarar? Tesclhtar Hltfedıp içine 
hır dP tal'"fr koysaydı ya .• 

S :r.c tezrlhtarm '\;erd"ıı;ı 3 meh"t!l le 
K yserı bezı paket daıreaınde dciıı
miı. kırmuı desenli buin 7WiDe am 
siyah bir bez komnuıtur. Mutbalc 
besi olmaktan bqb bir ite :;,anmu. 
Dört metre pldiRa bir " tiç met.
relik ild puça balinclecltr' ortumcla 
bir de Jı:oıkocaman 7UtJk vardır Ne 
yatık Jahfı olar, ne yatak öriiaii. 

Ylfdırım ÇorbGSI 

Dunyanm şimdiki dununa tal 
minasıyle çorb olda. B9lıl 

yenı beş kıta b rden bedm topu cibi 
bi bırlcr ne rırı!itilcr. Butün 
lcr Çin harfien gibi cinft ıe1dJler 
aldılar. Bu. besley"c, hazmı kol&7 " 
metı adı ı d nya darummıa ,..ıa,.. 
tırmak ancak karqıldıimclan klna. 
yedir. Alm nya Inııltereye, lncilte
re F nl nd ya. Fınlinda Ru171ı7'1 
Ru ya Alm nyaya, İtalya Rua7A7!1, 

y ltalyaya, Roman711 ~ 
Ame k J poll,J'aya Japonya Çme, 
C n ] ponyaya ba arada bir bam 
F ansa Alman:ra:ra dicer 1mnlll ı.. 
c !tereye, Holanda Alman711ya Japoe.. 
ya Cavaya Sumatra JQOll7Qa, .... 
yam Amer ka1a .•• 

İç nden çılahr teY delil. S
ba ıı ın bancısuıe dost ·~ c11t-
m n 1 u u birden kestiremlJw. 

Y 1 ı dm1 durumuna u7darclıı -
iumuz bu c;o ba b ata dibıyaya tlfa 
vermıyor bıllklı onan ha8tallk al
betlerın arttırıyor, 

İnsani rın ra µini& ....,_ 
dermansız bi halde dötei• 79t1r 
dıkları ıu kahpe dun:vanm önllDe ..,. 
tinlen o bı kise çorbada neler ~ 
ta. S md butün bu abur cubanm 1-
çerlııne S ngapur, Cava, Sumatra • 
haratı da 1ıcarıth. Dilnya ~ ...... 
eli 71;,enlenn ainn burmma ka...._ 
tıcalr hale re di Ömründe bbYe .. 
memıs bir dam ilk defa l8taDbala 

elm . k hve dıikHr.larmdan birine 
gırm $. Herkesı taklit etmek ~ .. 
relr lrah•ecı ye : 

- Bana da 111 kara eaclua ..s n... 

Maluaya slrlnce eliDlsdıeki nüfıa 
teskeresi ve Jı:apoalarla tadha 7a
napn17& calıtııww, artık 15 da· 
kilı:ada mı, 7U'DD 9Utte mi, bir sa• 
atte mi, biıalı ne vakit ura seline 
tezcihtarla yiizyüae sell7or•anu.a. E· 
lini.aden kuponları alıi'or, puea için 
turuncu, patiska için san. Kayseri 
bezi için beyu, Amerllı:an için bir 
bafka renkte buılmıı •e her biri ilçe 
bölünmüş dört tane makbu k•i7or. 
Bu makbıulann 1ıir JIU'Cll9llll aiııe 
ftl'dlfi mallann içine ko7Q paket da 
iresine rönderi70r, diler ildılni birer 
tanesinin arbmıa elinisdeld kupon• 
lan 7apııtırarak abıe veriyor. Sis 
banlarla ....,.. ...,.. ....... Ora 
bir yarım nat 9Qll bir aut belde
dikten sonra uramz ıellnce pannızı 
öclib'or Ye maltbaslana birer parçası 
nı da orada bırakarak elinizdeki 
teker makbmlarla paket dairesinden 
eıyanızı ah70rsunu. S dece ticivert 
reııai kalm,ıt olan bq '1le 7ıuıb al
mak lcln Qlli llldlcle ht btta ela 
çile doldurduktan. tudbla kua ara
sında meklk dokuduktan sonra çıkı
yorsunuz. Çık11 gayet kolay. Fakat 
tam kapınm dnünde başmda namaz 
bezi örtiıhi. soluk yeldlrmeh bir 
k dın y.alcanıaa J'BPlll70r: 

Kısacaa ııermn eolrafa ablmıı sibi- ·------------dir 

OLUM Ea utlam mal 7lnlerdir. oaan ela 
reqf bir acQiptir. Ladftrt mi, """ 
yala mı ohlaia pek beDi defildir. Biz, Mercan Tacirhane sokak • 
~ ci79biıec.tı bir renk a-
nmqamadır. Halbalıi eUaiadeki 7UD numaralı Ali Kaptan apart.ma 
dedenizin n ainenishı bile Nertmı nmda Ali Kaptan oğlu Sany .. 
içine kaauet ~ecek bir ı.ktir'. de dojmUf 1339 tıevellutlu aa,.. 
"Sb1-a taht ıoot. ...... dlll1 na deltı.. riye Jiaeajndezı mezun Adem Do-

Sekllnde eski bir s...ı ftn11 Dil- lan kısa bir hastalıktan aoma 
ıilnllyor, dll1ihıil70r, hiddetini.il yine dun saat 10,50 de~ etmif .a 
kendiniai teaelli ederek J"Jll17onunuz: Merkezefendt bbri&enında 8da 

- Elbet ba fi de dlheHr. D170r- 1 mezar 75 numaraya gonuıı-... 
ıunuz ... Teaılhtarm betaıımdan ld- tür. Allah rahmeı eyı.ia. 

- Be7im, cli70r, abnadıiııus .. ya
nın kuponu vana ne olar, bula ve
rin. Çoculdarnn var ••• 

Yürüyorsunuz, fakat o peşlnlal bı
rakmıyor: 

me ne?. Hem ba bir taBh lticllr Par
calann bepııi de ba7le delil ..;.. o 
çCfitli, 71rtık Ye .. ~ -~ 
raalamq, Talihinize Jıdialn, 

~·--•BuGVN 

SOMER 
slNEMASINDA 

BERNARD SHA W'ın "9erinden 
ıktibu edilen ve dün a1ı:eamk1 
GALADA bti7ük bir uter kıi· 

S8DJIUf olan 

LESUE HOWARD 

Yarm Akıam 

SARAY 
SİNEMASINDA 

Kalıltalaa ve ,.,.ra kralı 

EDDY K ANTOR'un 
941 de ı:evirdlli en 11011 fılmi 

Ali BABA 
KIZLAR 

PANSiYONUNDA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ve İngilizce Orijinal ıarkdı ko l d ini Jıörme)'e gelecek seyirc ler 
k hkahadan baytlmamak n ted bir tt h ve ekldn teda k et-' ............ , 

~-------------------------, Şarla ve Sinema J[ra)içesi 

DEANNA DURBIN'in 
En son ve en g iizel filmi 

ACI BİR KAYIP. 

...... ,,,,,,,, .......••• 
ŞIOl I& TIYAT&OSU 

DRAM ltlSllh .. ..._ _. .. 
JIUTIPI AILa 

ltOXSDI ID&Jllı h üaa - .. # 
l&&Dft T'UVAll ..... ı• .. ç o c v ıc-M. •• 

•••••••••••••••• • •••• 
~ 

TURAN 
Sinema1mda 

Senenln en ~.,.. mubtefem 
filmi. Sinema 8Uatmm kudnıö
ne en son nWıal. Bu8Qne adar 
yapılan tlllmlerln eıı mObmell 
VICTOR HUGO'nım m91bur ve 

ölm~ l8heaer1 

NOTR DAMIN 
KANBURU 
)'Ohlar ııarftle ine1dana 

NOTR DAMIN 
KAN BURU 
yen b Parla .lnp eClilml~ 

NOTR DAMIN 
KAN BURU 

F blnlerce ftıoruı Jit1ra 
etmfltir. 

BAS ROLDE: 

CHARLES 
LAUGHTON 

h b tarzda 781' 

NOTR DAMIN 
KANBURU 
'rt RKÇE SOZLO 

BAHAR RESMi GEÇiDi rs~;~~ 
•••:• PEK YAKINDA ·------------' ' , p A R 1 s 

C A R K En Şen e En Güzel Ko edil iki büyük gıldızuı 6ir ffl}taerı KABARELER 
VE 

ROBERT TA YLOR -6 ahramanı.. HAN& AUHMANN.. .,.. , __ , ..... _ U ._1__, b"-"ı.. .. ,_ 

1 B 1 R"LE~il\E N ve İr.Aİ. P"L E"R" ·GENÇ ne• A-ş f KtA R =~~ ~;".:~!'.:o.!: 
(Hauptaıche glOckllch) filminde CLAUDETTE COLBERT - CLARK GABLE <TtlrkH S&IU) nuıtlneı.,. 

Blrbir i arıyor .. Kaybediyor .. ve b luşuyo 1 r.:. 1 E L H A M R A SINEMASINDA 1 T U R A N 
Kalpltrl aldatarak .. lenen •ık... Ba dllndUr cD bir macera... &. 

' flN ı4LINCELI BiR FiLM 411-----·• Yarınki PJ~RŞEMBE Ak§8mı 9 da 1 ._ __ llnemamcla __ _ 

Ortjtna1 nOılbMı A Türkçe nüabalı 

BU AKŞAM ı .YARIN AKŞAM 
M E L E K • 1 P E K 1 te 

Ba Jıet"e MELKK'te Loca ve numar oltuk kalmam11tır. 

.lıllllıetıQ pceler çin .numaralı koltuklar bus(lnden satılır.-~ 

• 



SAATiNi 
JlediTe RdDiL 

GOıel w urlf olm•kla beraber 
daJdb lllllDU ..ur. Bir ,.. 

···--- IU'87IDll. ___ ... 

Koleksiyon Pulu 

lllaftbulda Olrdlnell Valclf Manı f ----------... ..--..-..---.-i!io...,-~ 
llllMI kat 11-IO No. da •uklm llc•• ı 
llalelt lkametalhf m09hul bulunaft 
M..e.ta Htoymanovlt ve ıUreklll 

"rlcetlne: 1 
........ Dörclincii 
icra Memurlujunclan 
.,._. No. M1/4141. 
TOr)Ebre COmburl7eti Ziraat Ban

a. btanbuı IUbeslnin htanbUı Al
liJıe mahkemesi Ddnci ticaret dalre
linden iat1baa1 97ledllı llJ,3,937 tarih 
ve 111/Ull numaralı UAma müsteni
den lh'ketlmlwlm matlubu bulunan 
ınMidUnanbth (9711) llriınuı 10,2.912 
tailhlnaen ltlbuu 'l' 9 faiz ve a7da 

• .HOLANTSE BANK • ÜNİ N. \1 
\ ISTANBUL ŞUBE&' 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK. Al.ALEMCi HAN 

Maiye Yek81etinclen: : =:.·!w~ ı~:22v:u!: 
•100.. K L..LI-- •-..1- "1..1-- mabkmne muran vesair takip mas-

BÜTÜN BANKA MUAMELELER i 
KASA ICAA I 

llrllf111...-.. 1 wwnnnrn raflarl7le birlikte tahalJ!ne dair )'U- .... 
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