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Milli Sef imize 
Verilen Hediyeler 
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Alman Hariciye 
Cümhurrei sim ize, 

Nazırı Yon 
Goete'nin 

Ribbentrop 
Eserlerinden 

Mürekkep Güzel Bir Kolleksiyon Hediye Etti 

0--

26Devlet J 

Arasında : 
Bir Pakt 
imzalandı Ankar~~ ~. (A. A:> - Reisicümhurumuzun Al- ne önce Afyonkarahisar civ.annda bulunmuş bır 1 

manya ~uyük ~lçısi Von Papen'i 22 ilkkanunda Rumen lihidine ait bir heykeli ve Boğaz köy 
kab':1~erınde Buyük ı:lçi kendilerine Almanya hafriyatına ait neşriyat ile Türk • Alman mua. 
Harıcıye N~. Von Rı~bentrop .~rafından ibda hedesın~ ait bir eseri taktim eylemiştir Bu ne· • 
e<!llen ~the ~ın 1~7 cıld~en ~1!rekkep ve pek zaket nışanesinden çok hlÜtehassis olan Reisi· • Mıhvere Karcı 
guzel bır şekılde cıltlenmış kullı asarını, Prus- cümhurwnuz alakadarlara teşekkür ve tahas· • S 
y~ ~~adem~i tarafınd.~n !!Ön~_er.~l~~ akademi ta· süslerini bildirmeğe Berlin Büyük Elçimiz Hus. I au··tu··n Kaynaklar 
rihını, Berlin şark muzesı muduru Prof. Farrey rev Gerede'yi bilhassa memur buyurmuş· 
tarafından ibda edilen bundan takriben kırk se- Jardır. • • • 

•·•··········•···•····•··•·•·····••···•·••···••···•·••·•·•••··•··•••··•••···• llırleştırılt!celc 
26 Devlet 
Tarafından 
Neıredilen 
Beyanname 

Ne Mfhverdlerln gayeleri, ne de 
Demokrasılerin ana prensipleri re
aliteye ve tarihten alınan derslere 
pek uygun görülmüyor. Cünkü 
harbi doğuran sebepler ortadan 
kalkmadıkça lld taratın da gaye
lerlni hakikat sahasına çzkarma
larma lmkAn 7oktur. tnsanltlı 
kanlı bir boğuşmaya aevkeden bll-
7ilk da\·a, evvelden ç.Wlmlş ,pro
sramlarla halledilemez. 

M. Zekeriya SERTEL 

Y eni yılın ikinci günü v aşin 
ton'da Mihvere karşı har -

be glrmi§ olan 26 devlet mi.ı.şte -
ftlıt bir beyanname neşrettiler. 

Berlincle bfr ay evvel Mihver 
devletlerile müttefiklerinin ne~ 
rett.ilderi antikomıntern paktı bir 
nevi karşılık te§kil eden bu be. 
yanoıme demokrasiler tarafında 
yer alan 26 devletm harp ve sulh 
gayelerini de tesbıt ve ilin et
mektedir. 

SARK CEPHESi 

Sovyetler 
Birçok Şehri 
Geri Aldı 

Alman Çekilişi 

Bir Felaket 
Halini Almış 

Bu beyannameye imza koyan 
devletler son zafere kadar butun 
k•ynaklarını mihvere karşı harp 
ıçin muşterek plina gore kullan
mayı, aynca mütareke 'veya sulh 
yapmamayı birbirlerine kal'§J ta
ahhut ediyor. Ve sulh gayesı ola- Sovyet Cenup oTdulan kuman. 
rak ta ağustosta Roosevelt ıle dam Marepl Timoçenko 
Churchill tarafından ne§l-edilen 
ve "ıAtlantik yasass,. adı verilen Moskova, 3 (A. A.) - Dün ge.. 
.ekiz maddelik ana prensipleri ceki Sovyet tebliği: 2 sonklııun 
kabul ettiklerini bildiriyorlar. tarihinde kıtalanmız cephenin 

Bu ana prensıplerin hülisası bir çok kesimlerinde il~ri hare • 
fUdur: ketlerine devam etmişler ve diıf 

- Harpten sonra milli hudut. manın yeni müdafaa mevzilerini 
lar a]Akadarlann nzası olmadık.. tahkim etmek teşebbüsı.iııe mu • 
ça deği§tirilmiyecektlr. vaffakiyetle mani olmuflardır. 

- Her devlet kendi rejimini kıtalanmız yeniden birçok nok 

AFRiKA CEPHESi . 
Libya' da ki 
Savaş 

Yavaşladı 

Hiç Bir Devlet 
Mihverle Münferit 
Sulh Y apmıyacak 

Karakış Devam Ediyor 

Kar Tipisi Dün 
Biraz Hafifledi 

kendi ıtayln edecektir. talan ve bu rneyanda mühim bit 

ıerile ~~e~1:~v~uJr~:: :J.1?::~~~~ 3~= Dün, Kar Yüzünden Tramvay Seferleri Şehrin 

fngflterede, .r(lnden aiine takviye edilen miid11ha VR'11tlllanndan bir tank ~"" m"nrvrada 

Hearst'e Göre 'M·h ı .1 1 ı vercı ere PASif.iK HARBi 

İngiltere Döğüşmek için Perak'ta 
Japon Baskısı istiladan 

Kurtuldu 10 Milyonluk 
Bir Ordu 1 

,(urulacakl 
Newyork 3 (A.A )-.. Vaşing 

t?Jldan Nevyork Post gazete
sıne gelen bir telgrafa gore 
Rooseveltle Churchill arasın. 
da Asyada Afrikada ve A vru.. 
pıda ~arplfltlaJt üezere ağlebı 
ihtimal on milyon kişil k mu 
azzam bir ordu teşkili karar 
laştınlmıştır. 

Rusya. gerek Japonya ge. 
rek Almanyayı karşı yapılan 
harpte Bırleşik Amerika ve 
Buyiık Bntanya ile bizzanır 
ortaktır. Fakat şımdılık Ja 
ponlara karşı bir Ruş yardı. 
mı beklenemez. 

Yugoslavyada 
Çok Şiddetli 
Çarpıımalar 

F~zlalaıtı 
ln9ilizler Malezya'da 
Her Karış T opraijı 

Müdafaa Edecekleı 

Sofya, 3 CA. A.) - Asi Sırp Mail Artbs 
~terinin ımha!.llla. General Ne- Siogapur, -3 (A. A.) _ •···8-lllıil 
iitch ve S~ aske!1 kumandanı- tebliğ,, ddşman Perak e911ıblıllm;,. 
n1n sevk ve ıdaresı altın~a mun- de bUlcnı•art••....,.•• dün u,. 
azam surette de•am edılmekte- _._.J-.....,,. -. 

rilecektir yer yüzimdeki ham tayyarelerinin adedi evvelce bil· H T f d d . 
madde taynak]arından butün mil ~ildiği veçhile ı2 olmayıp 31 er ara ın a Dur u, Vapur Seferlerı Büyük 2 
Jetler ıstifade edeceklerdir. dir. ~ •• ı··kl rl 1 t• Ol k Y 1 b•ld ln9iliz Harp 

Gemisi Mayine 
Çarparak Baffı 

-ilr. Burava .ıelen hı:ıbe.rlP"e RÖ· ariiızda buhwmupa da ~ taar
re. Yueoslavvan1n eıııki ~fva A ruzlar akamete aı&ı'~ Düf
taııemillteri ve Sırp mukaveme manm bu t.aanuzıarqa u&racbtı 
tinin haı::liea mürettibi olan A 1 kayıp 40Ö • C500 ldfi tahmin ecllli' 
bav M'1hı:ıilovi<' kurn"stVl"'" vn yor. Duşman tara'fmdab afltll Pt 
1Mmis bulnnduru Bani• Backa rat'a tJbn1an ve clünkü teblil* 
"'Ok siddetli ran:>1qnalardan son- bilıılirlleD kuvvet~..,.. 
'"I G@neral NPilitch kıt.l•n ta hile çWnap ~-•P.D diter 
'1lfıMan zantPdilmbıtir iki riir d1'P.DIP F.UP.I \c>PsUIDU& atef 

_ Mihver devletlerinin liWı- ı ~T~u~::;r;a~;~1;,s ta~ \:JUC u e e ve n ızamsız ara apı a ı ı 
lan ellerinden alınacak !e bır da- !::~ 9'iaru areden lbarettir~>? Bir hafta evvel bqlıyan ve a. dir. Kar tipisi saat ona kadar bü-
ha ıllihlanmalanna musaade e. YY • rada sırada t ipi halinde yağan tün şiddetile devam etmiş, tram. 
dilmiyecektlr. Moskova, 3 (A. A.) _ Sovyet kar, evvelki pce ÇOk faz1alapı1f vay, taksi, otoMlılı, tren ve v~p~ 

Bu beyannameye imza koyan istihbarat bürosunun husust bir ve Abaha dolru t1pl adıinıştır. seferleri inttzamılb kaybetmııtır. 

vve] civar kırlarA ve ·~lerr- alıma a\mlftJr f(ijçük bir V 

tınm1tk üzere .mfrden ıelP" •tef ablılf ve batau,ıır. 
halt evlerine cfonmPktf"dfr ~ Sonu: !'* I; .111: J 

devletler, başta fugiltere krallığı S- Sonu; Sa: ı; sa: 8 'Dün sabah iflerine gltıDek için Bir aralık sokaklarda yürümek 
ile İngiliz imparatorluğuna dahil yola çıkanlar sokaldardakt karla- itile güçleşmiştir. Saat ondan 90ll Akdenizde '- Jihver 
devletler, Birleşik Amerika dev- . nn artmıf oldulunu gönaufler • ~ Sotıu; Sa: 2; sa: ı IVI 

Jetleri, Çin ve Sovyet Rusya Cüm 
hurıyetleri, Cenubi Amerika dev 
Jeıieri, Polonya, Yugoslavya, Yu
nanistan, Hollanda ve Norveçtır. 

Vaşington konupnalannuı ilk 
ııeticeai boy le bir siyasl hamle ile 
bellrmi§tir. 
Şimdi artık Od muharip tara

fnl harp ve sulh gayeleri tama
ıneıı aydın]anmıı ve anl•şılm•ı 
demektir. Mihver devletlerinin gayesi 
dünyayı Bol§evtmıin, Kapıtaliz
min ve Y ahudilerln ellerinden 
kurtarmak ve Avrupada Alman, 
Alyai:ia Japon bıkımiyeti altında 
7eni nizam kurmaktır. 

Fakat tarihten alman tecrübe
ler ve harb\ıı bqlangıcmdan be
ri hadiselerin seyri, bu prograın.. 
lamı, ve bu harp ve sulh gayele. 
rbıiD pek te büyük bir kıymeti 
olmadığını gösterml~ ... Geçen 
harpte Vilaon'un 12 ile 
bqlıyaıı aulh M • 
.umcıa~ı> 

.. . scı;~ 

Denizaltı Gemif eri 
Hayli Çoğalmıı l 

Memurlara, Taksitle Kesilmek Oıere 

Londra, 3 (A. A.) - 7000 ton 
bacmındekı Neptun luuvazoru 
nun Akdenızde bir mayıne carpa 
rak batmış olduj"u amirallik daı 

:S=dı~ teblıtmde ıasrın °1un Verileceği Haberleri teeyyüt Etmiyor 
Bu geminin mürettebatı 530 ki Ankara 3 (Tan) - Rayıt pa. avana ve....... Ç'fJtUe ~ 

fiden ıbarettiı. Diıpnan menbaın. haWığı do)ayısile 3 maaş msbe- memurlara fqd.Uı auıı..u~ 
dan alınan bir habere gore, b~ tinde bır avans verileceği ve bu owı muYallk~t tedtiii'Jere 
lann bdyük bir kısmı kunan~ ıvanaın da normal zamanlar don vur.mal fe1W °'evouı d~ 
br. dujü takdirde taksıte bağlanaca. Malıye VelAJeti, bilüia Ul&lll'4 

Neptunla beraber sefer etmek- iı b•kkında bır takım haberleı ınar aamanaı geçınceye. 
te olduğu sırada bır maylne çar- yazılmıştır. memur.lal'a claımı faydası doka. 
parelr tıasara utrlllllf olan Kan Bu hususta, Maliye Vekalt't. nacak bır t.ahsisa~ butçeye' 
dahar muhribine pllnce, bu ge. neadlnde yaptığımız tahkikat b\I mak. ıçıo çareler ~aktadıı 
miniıı İngiliz birlikleri tarafından pyianuı asılsız oldujunu onaya ışı tedkik ıçıo ~lıfall ltamiq 
batınlmuına mecburiyet basıl lleymUflur. bazı verprın iiıcürilmMJ 
olmuştur. Kandahar, 1695 ton Maliye VeklJeti. bupnkü b• nuu da dW\iame~tedı, Mil:!lftiıııl 
hacminde olup 1939 da denize m.. yat pahabJıt> k&rflSlnda ınemw fıb:. fazla v~ı .cee~ıı. 
dlrilmiftlr. ların muşkül vazıyete 46~ a fUbatı rp za~ 11SJ1IUl'llllıll 

Müıettebatınuı büJÜk bır tıa. leri ıçin ne gıbı tedbırler a1.m- ra. bıç olmazsa ytdde lt 
mı ~ ma.11 lbım ge1dllllll tedkik e\ • 15 aruuıdl bir maq ftııl•bii 

~ ile de •lın.,,.wr tedbtrJea llilin edecek bit ~ arailmal~ 
g- S.. k 1: 1111: 'I anaında böyle 3 ~ tu__.. dir. 
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,.:.ı;u~u~, (HAFTA KONUŞMASI) ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR) T:=~~s::: 
1400 Kr. 
7IO • 
400 • 
tlO • rn .. E~' A ~ VE KARA KIŞ KarYüzündenTramvivSinemav:.!~ 

,:~::··.:· DÜŞÜNCELERİ Ydkp==:=i-~:~~~~~ BUGüN 
Yazan: M. ANTEN (: e • e • '\ Baraaga kar Mdf/lUl-Akıntıga ldirelc ~bn aınele açqordu. artık bOyQk mc.' tar, 

lh9ere brp barbetmekte olan Milyo~a ~ ~ıkta kaldığı, yalnız soğuğa delil, öldürücü ateşe de göğsünü i xar:.~el~~ !'azan; '\ :.~ .. ~.:ti: ~~:!: ~~::edlt antak 

M ~ ı,..ıı,_, So~ Ru gerdiği bır la§ ıçındeyız. Harbi bllsbiltlhı kor~ bir bale solaıııık için böyle bir kış 1 •-ı..ıı.ıar. .., ,!it- (s A 1 D K ES L ER ı •>'i orcan.ıse ecllın1' aahne olabilecektı. Bu tlm1tJe en 
~ Ye Çiııden batka 22 devletin ma• l . Eks:Jj! Be--l- t ki b' . on dört senedir ıor- olsaJdı ,ehtrde tnm 7flreti prpanJardaa biri •..-ı 
nbh•alan dün Vaıinctonda bir ittüak ' • IAW.. .n:ıA.e ızıın yurdumuzda yalnız kış var ! .J med kleri manzaralar va7 seferleri ctanna IBhne,. mileeaiai mee}ıur •ı ..a. 
pütı iımalamqlardır. Bu ittifaka im- e Bir ardı .. ta kartılattılar Es- ve amumi ıellt si· dır. Sinemanın Dk zamanmc1a bıa 
sa konn devletler, mih.er kuvvetle- yaz v ••• Koprüden yokuş aşağı merdivenden yapıL ki b,lara alıtık olanlar pcülarıfta ı 4fı ba lraclar stleteemHttl. ınidi bakika&leftirmeık için eok 9l1lf" 
rlne kartı son ve bt'i safer temine- ıeçeı:en kara asfaltı yuDlUfa • ( Y ilan• '\ ~uydurma kızaia binmek. l· bllrilnerek. kaim kar bastonlarına da- Ya belediyeye ne demeli? Sokaklar- u, Ulraltı FraDMDm c:enu.p tıarebıa 
dlliDcl,. kadar btltiln aıkert kunet- P o çelerimizin izlerini belir • • 

1 
z1n verirlerse pekmezle karı tı· Jdllrak sokaklara &Ski düler: da erlytp donan karlardan ldlçtttr: ki· da bir filin cevirdlli zaman. kendl-

ı..tni Ye llctiaacl kQDaklarmı biri .. - ten ve etrafa ılık bir atfı koku- Refik Hald nlmış kar bel ı e ek giti. - Kar, mı ha,.b dardurmu Yol- çflk tepecikler hisıt o'du. Halk dtite 11,yıe beraber bulunan bir pdtıeCf, 
tfrmeif ve bu saye tahakkuk edinclye ıu veren yuf vas Y m • cu JOlıanda ırerü Declller. Tipl1e 71- kalka bu tepec Jrleti llllll1I drata • Antuvantın bu ,........ 
Jr&4ar diipnanla ·~ mü~ke'" sulh Şimdi de orad,a Enmızın o ı • elnsafsızlığımız tutarsa kal- zü otnuyaalar: rak on .dak kalık yo1u bir saatte at: den botanan An~l:yle,... 
,......amap tuhhiit etmıılerdir. Bu şekilleri 1.1enı·-r· at bembe- balatan IOnra y.... .,.._ •• blr <Jurdan tl12ak yaparak ekmek kı. - Elbet bir lodos c*ar, kar orta- dı. Delil mnamf caddeler, yaya kAI ın- Sonra bird bire bu ....ı..oı. 
devletler ll7ni zamanda 9 Amerika ~ yv ' .. ..,.ac-e......, yer .. . dan kalkar ümidiyle "Tevekkeltil alil· dmmlan b le temidenmedi 927, 929 '!'il'"· en u...,_ 
Ciimhuriyeti de dahil oldufu halde bu yaz .kar tabakası ÜS unel O za- de, arzın orta .kuşağındadır. Bu rıntılarma uşen serçelen tut.. lah, derip evlerine kapandı'ar. yıllarında bucünJdinden 4aba çok kar "Met6r an sen.. ltr' bu ._ oetm
paktı lmzahyan 26 devlet, seçen a• ınan da Y~UmÜI :Vanardı, aıcak yılın kıpn ~.e kararın en yakını malt, so~r~ da insafa gelip "a~t kan, n-.el'le kartılıyan biricik dm ~ fakat be'edi,. ıeee Y'li•n \'erdiler. (;ilnld1 ~ "eaa at.. oı
iutolta Roo ... elt ve Churchill tara- tan. .. Bugun de kavruluyor, so. en uzağa gotürmilfe benziyor. buzat, hızı cennet kapısında gö. re mekteplilerdlı Talebe vt &tret • kan ırfindl\z kaldırını:pa eabeara1r hal tnaktan çıktl, bir amut.. oldu. /4"1 
fılldan buırlamp illrı edilen ve '!SH ğUkıtanf Gözlerimiz yazın l§lk - Sanıyorum ki bir gün, aydınlık zet!,, diye salıvermek te karlı menler. Talebe de. hoca da: km ıeçeceti JOllan temialemiye ııt- tık sahnedeı artıaı aranmıJordlı. Sa 
prenalplerl: BiitU.n milletlerin llürri- Wı kamqtığı gibi kıpıı da ti· bir yaz öğlesinde kendimden geç günlerin eğlencesi olurdu. Karlı - Çok tükür mektepler kapalı... ra"2Qttı Bu it bel .. di 7enin temi:ıltk batln &çO.st1 liDel11k olmuttu ..., 
yet, latikW ve toprak btitünlillderl.&\bı piden dumanluuyor. Köprü, iki mi§im; bir hasta vaaonuncla, ha gecelerde ise sokaklardan eec.-en Di7e sevinçlerinden :np zıp sıc;t'Bclı- itleri pbesi yapar Bu Sl"fer 'ba 111be aun bacakları. al ;ranak ve t1tf1Z D 
ve ~ aentet ka:vnaJdanndao m8Vlimde de çabuk -..-eğe berim olmadan beni ş 1 d .. boucılann etrafma gezll1 ışık tar. Gel, sele'im bu MYinç sa.teri-! neden yokm111 sfbl kaldı? Ba tı:JU· daklarf,yle ancak "Miizik Bol. 1erc1e, 
mfltterelcen !atifadeterlnin ve cmıü- ,. .. 1 •• t v bir • •-Y- . . . 1!11!l e og. be l . f bu kadarcıkla kaldı. biç biri elleriN ,a1cıntun stbeb ne? Ameles~tik habll Revü.. Jerde kendUertne n,lranl1k 
~ temini, miitecavis devlet- ,..._, ıgımıa yerdir. ııeaktan ru taşımıılar, bır Sıbırya lı::lsa ~m 

1
r c:n serpen ene~lenni ve tertemiz ltar yıimlamıa c1alc1ınp da ne edilemez. Tramn7 idarea de be- 'temin edebilen IOael 1az1ar blrdenbi 

lerhı miWıtaD tecridi olan Atlantik veya soğuktan! basında gözlerimi açınııan. İs gogils erme karlar birikmtş ka· ıen kahkabalan peşlerine takarak bır tediyeye baflıdır Bu tdaren!n amelesi 
~ni kabul eylemitlerdir. • Çocukken kara kıt beni se. tanbul ve yaz dünyanın başka ba gocuklu şekillerini, pP.rdeyi birlerlbe br topa atmadılar. ile belediyenin anıelell bfrleotrRAe = ~~·: ıarı:;; 

fnsllhı mahfelltrin• söre, tarihte vindirirdl: İsterdim ki tipi din.. bir tarafında, bıraktığım gib aralıyarak seyretmekten boşla - Hazin bit itiraf olaeft amma. ben idarenin JOl acmala mahsa• arabalıı1'f , . -•- am,. 
ba kadar kudretli bir koaliayon ıö- meain, karlar erimesin, budar durmaktadır. Aynlan ben.im! nırdık Sıcak leblebi ve 1sıtıcı yeni neslin bayae"tinden ıilpbeti - da - stındiizleri depola ds istirahate ~aafettili 'ill'Olo" lar, ne Muııe ~ 
riUaaemiıtir, Bu, mibv,er cepbHine ~.m, camlann ıüabi bu- tarçın serpilmiş bozanın içmesi Yim. Ba ne clmpa bu ne puD"lk bu terkedilec:eklerı "rde - darma~ ~- t'lere, ne Alber Llmber'l8e -
kartı demokrasiler cephesi tesanüdü- ğusu dağtlmasın çamların uzun • B11 11Ia kadar hiç bir Jn, de zevkliydi. Bardalıma yapışıp ne u)'IUfulr nesil 1 Kar çocuk ",,..,_ h tmlsa bfç deft1~ tramvay ıelfv@n olnıı1m flc:retler alarak bQrflk ll'tll& 
nlln tenhtırlldtlr Ye bü1ld Jelli nln• tü lü ak b ' -~•-ftft benl böylet 7udan bir ayrılık k la aır. ı.. d'b. d ru lçln ne tüael ••iledir On sthı ı- -,oUan ·~~lt peltlll mtl,.,,lriht ohı""'ll oldular. 
mm temel taıı olacaktır Amerika Ha .olmı d ~~~ ~·:?"ğ" ~ .. ~ duygusuna, kara düşün~ ve ı! ~ve a 5 .r b &g~~ me Ut"~- çinde - tıııbı usla ~lerlne r!4en ka- 18 - 20 b n Ura •erilel'e1r t,anaan Sinema aanatl, fnsanlan ancak c!o-
rlcfye Nuırı HuU ba mtlıterek be- . 811 a 1ıne ... .. u ru kara """'"'- dfü•ü.nnn-t•tı. Se- zayı - ır ar • ne ış.. dıntara. ten~ lnslare •tatu - bil' ti • ıs eene ~' Alman71tclan •tan luie 6lcea Amerlltanm eUnt ...._ 
7&11D&rDeyi, tarillhı a blyük Ye en mıtler görünecek, ağaçların ka- be au .. ~ ~ ............, tabla parmaklar ve parmakları. kat baylaadarı -~ lıdmsenln elin- alman bir 1raT mak'n-' •arcb l•tan- K •H 1nı ut kaullullm* ~ 
mtıblıQ vesikaıı olarak tavlif etmit· dit dalları belirecek diye üzü - bl nedir? mı da aizıma götürüp bayıla de kar topu ı3rmec1im butı 1tlnmıı o1madıtı Mly1enerek U· rıı:e • n m 1D ~ tıllaa 
tir. liirc:Ulnı. Sobalar, kar~ tir-- Sebebi harptir; bu )':t1 bir kıf bayıla ne keyifle yalardınıf Daha on dltt ıent ewe1kl ltard& 1114al "°hmu t4111hıtemek. illere Bur• tlerin geçmlflni 

Ba lı:oatlıyonc1a flçler ve antikomln ya.ki nefeslerile guruldadıkça Jıarb1n1n, ed """"' redfıinden rfrm!ıdne, hattl otuıaoa u beledl•ewlne lredf)•e ed leh bu ma• ::f iB*'1m bu.== tUm ~ 
ten pakt1anıun esaı mıaıırlanndan çerçeveler Al'l1h bacalar~ gitnıesidir~~er -:!:;ft~ • Mllyonlal'Cf insanın açık· kadar kadınlı erkekli eocak •e ı~e kine tlmdt b~le4~ ıaraJmda bu111Tl• bile ne m J'U 
biri olan JapOD.)'878 kartı behiiz har- fıflaran dumany:Ja beraber la. açlık, kömürsüzlük, tifus" aiı..: ta kaldığı, yalnız sotuta dejil, ldimeleri bembeyu m&7danluda kar MJ'Ch lale cleltilıe a•falt C.4cleler Gf'• madıf Kendi ~ ~ 
be ıtrmemit olan Sovyet Ruıyanın aklara b~ .. n • ._ı. 'it lt.DJarı ,.. öldürücü atep de ıöğıilnü ger- topa oyıııyarak eflenirler, tertemiz elan temislenir eehrirı milhim notta• c:lQff1lacllllD bir parmak itlllai -
• tıpla Japoan sibi - bunal vui:veti L.h .... , __ -~ ar Yle.. . haberlerin radyolarla, gazeteler-- dili bir 1P •• rı .. de.H. Harbi bU. banda kanlan he7'ıelcWer 78PIP et- tanrıda relie sklie ırtldllttl ~8!']ennta bıb'ea. taDmlJ7ID bu meade1Mıt, ~ 
usan dtkkati çekmektedlr SOV7et- -Y-~• savruldukça keyıfle.. le kulağımıza boyuna gelmesi .. . ~ ~ 3 .... rafında komamaca oJn81'1ardL B• ohlrdıı 'Bfıtm Bttrn beleı'tnmne w vJrdlil filmlerde baafıl:ı cebaleUDl ...._ 
lerbı mihver aleyhindeki ı,.; cihanfll- nird1m. Büyüklerin kaygısı ba.. dir. İnsanlığın uğradığı fe1'ketl t~ün .~orkunç bir hal! sokmak levhalar on, on bet sene evYelld YJI• adyemia, Sultanıthmette dilenip Be-~ bile U1ıUID ~ ~ 
..ı koallı:vona ıirmesi belki de 'Pa- na yersiz gelirdi. Şimdi ben de düşündükçe, sıcak odada, bulu· ~ böyle bir kış ebilrti. Bu bap tebrfki brtlarmda lıal4ı. ttaal· YUıtta 11.wm Yemlj/e bemer. pnıı1111rıan mtbooJ,arc:a dolara mat 
alfik laarbfne c1aba çabuk iıtlrakine ilzünttid~ dÜfüııceliyim!. lanmış bir cam ardında da ol· yı1ııı kıfı, insanlık tarihinde ki tebrik lrartlarmcla bile bu mama- • olan dekwlara l:ri1rOndi1ıwek ~ . 
.... olacaktır. • Hanlya bir yaz vardı, diye yine her kar kapkara bir yer kaplamıt olan ralara tlllamm70r. s••.:. tl'lım~ ntclD ........ ııup.rma kapta ko1'uverdi. Bu~ 

Japon bvvettert. Jfelemenlr: Hfn4!1- arıyorum, deııialere girerdik :e , ~~: uğursuz kışların bafmda geli • • • diiini merak ettiilm lcla 4fin Blnbir ....., ~ 
~ içhı bir an si~ ve Ha•al fte knm .. ıııra uunır, vapur gıiver~ yor. ~,· J'1 a r•n luıfa yor. Bereket ki bizim yurdu • U711tU!ü ea4e ooeüW* • "' _ &nmvaY ro1ma9 takip ~ • "Baldat Bnıu,. ~ ldt ....a 
lmppıar araımda bır airak vazife- t.elerinde ver b"l--A .... ,. "'=lSJmm .. '--•~e .... -.-:-""'. a-ı- muzda yalnız kış var! Bett!lt,,e ne tramftıt tdaretl Fatihe .. Toplrapıya kaclar 7'lr'lıe ~im tarafa~ ... 
tim s8ien Pil pin adatannm merked " ·--a• ~pr, ---~ J-.•J-. -J- çOC:Dklara tat erkatttı1ar almatlah 10ril7e c11p eldlm. ltatda hattıw IUdald lıdet, w... bir .._ 
olab llanlla tebri ile m6bim dellu uı- yelken açar, gölü& balJr mey· bir cluiı kadar JWdG ve bU ha. e Bqka memleketleri hem Dalla kar 1ddılrmn lk!ncl tlnll trOl &.. to:.ı.. :.ttmda da tnmYa._ ,...,.. 
d olan Kaviteyi iısal etmifle~. danda, kır gezintileri yapar, su v.uz libi clomnUf... laf, hem harpt hem darlık sar. .., eeferlert abaclı tdare cllnkt.tr- rm itlemeelae eap1 otacak bir bal ~ '1llkA bir .., ._ 

Amerlb ka,..wdamıa ı&re Manita- b8flarında yeınek~er, ~&öl· DUf' harp olmlyaıı yerleri dl lert etraft dlnleaıek leba '8Jle btt 70ktıı B.- tta n Ulel 10lada .. ...-. 
anı Ira7bedilmeai P!Upln4e Japon hl· ıelerlnde uyku erdik. Bütün • ~ ooouklutum.111 40n- JiYhn pyım yakım kıtlığı ya• hat11m araım1ı n•llll'clı, bfittlr1e • mele ü}.plm

1 
çal....,..ar fakat ••le Bir "Xnllce Mart An~..,. 

cam1anna karfı muka•eınetl ıevsetml bunları yapbjımız, baıle y~- yanuı en u iorkünQ olaJ:l aunı.. kım =,;, A;yrıca karl; ör- rinden lbpkmnm o11ll'lar. atançlann- lerbd '- harCl)'Ol'larclı, ç6nkl cabi- ...wt iti. bu hl$ fQpbtıda _ blıd•"" 
~::::. ~ =rl ~l.!1'1ta~tr~~d - = ~!:" ~ b::: Mllil 70 •fal'ak gelen posta• •:,.:;.ir ::.:::: ~..,.. = :::ıa::r ~ .:U: ca çevrilen ~-·~ '--~ 
ftlll etmekte •e milltabkem Kora- .. ~-, . ,.... . . uwıı. e, lan kUflan. daldaki çobanlan, cdar evlere ölüm haberleri da. lebep Merak de JOHarm _..... kW ~ 1ralb bir deltl- kadar berbattı; ._t ,, __ - ..,.. 
ldda adaaım ,uerinde tatmaktadırlar. dunya!a biriııCi geli§imde gıbi bir kö-'en abilrilne ..tden .. ~f~• tıtıyorlar. laman vana bile W. llaterilcU. Bir te1u1n lçincle ltann 41. le7 ruJmuftu_ 
J...- lraynaklanna Pire iHı Ba U11- liıilnU10l'· J• •• Y" ~ IWnlf&n seveiliahıi düşünerek rotıan kapamte olmaam sel»tp $- Bit anlak Snafnlntn41D Abarafa Bu &a9allı eehG meM1r awW 
Jerbı ltPll btiytik .Tapotı bwetlerl- • Dııarşya bakıyorum: Kar ~!!iı!~~ ~1:!1' ~d" titriyor· ocak bap bulanlar a· ternıek tt'aıtft'87' idareli t~n c dden ıı- ıw Topbpı tramvayı ıeldl Blrblrle- bir IU'IF tımnedllıenıe talihti mt, ..,.. 
aln llal..,ada ku!lanılmaımı miimldln savuruyor, ufuklar daracık, so- -,.-ı.mıUA. "' • ..... y~a u. Juda katı1'11lllllann kork~ç tanılacak bir ba1dir Yüzlerce amelm. • JnımamıJlar? Versalllel 18fQ11!11a .,. 
-w.~ .......... ~ ·- kak yan bOı .•• c~ d~iij. ~ 111ır baflta,dı. bayaletlnl ıdhiıılerlndın geçir • •e lıesapsn vaatuı olan ... Nen (Dnaım 4 inci ~ \uru ... kraligeldn _.., tıetıtfr ., 
tilr~ bu nnmffalayetlerl. A- lerin Y&e!11'iachcı hilinüiıü, inan- Karto»a: öJnnaat, btdan adam dikçe bua keıdllyorlar. bir dlldRl km glbl lpklyle lıbMi 

erlkanm kilc:fik biiyllk 7000 kadar •- kıran, gonül 71kan 4ermanaızlı, ve anlMa JÇmlk, ad.aman eline mıracaama ~ adam _. ..... 

:-müte•ekkll olan ve ıs mllYGD lmı duyuyorum. Dtmet ld bir süpfirle ..... uJının.. • Bizim kutlu yurdumuz i• HARUNORRESlo··ın mv.aa:am bir ilin.,...... ltDirt n11fua maJik bulanan Plllpm adata- J'al vardı ve bu yaz, burada idi; potatal tııırnaM, her tJdatnln eh Jalnıa kıt lçlndecllr. Tann kPDl 
rmda Wi m!ktarda kara ve hava kuv bu eehlrde, bu fehr1n dolayla .. gözlerine kamGr ;rwleftlmıek, aCbden ealrpslnl 
Yeti ı.aıuudurmadıklannı cöstermek- rmcfa. .• Acaba ne haldedir §imdi ı !Mir.-.:~ 

tedlr. Plllpin ile s n - ll'ıusiı~ ·- plAJdald yayvan incir ajacı? Gü G o· . z D E s 1 
rumda 12,000 ve Havai ne Fillpuı •- n8fW.n kaÇJp ta altmda nefes -
rumda s,ooo ~ometttlik mesafe ba- lendilimhı ve IKtak derimızi • Sineması 
lduiaaa rare baran ~nl talm19 1erinltmlirdiliznis il'l yapraklı 
kunetletfnln ı&nderilmelindeki ıtl~- .dv-:ı. ,. .. g· b .. ,.~.. '--'ba 
111ı ua1•s. ve gym& •

0 P _._,,en - • H1afta Salonu nk, tqkın ı li aiaç? Ve ne 
Müıterek Planı .renktedir deniz? Kıyilafında ye-lll saz renkli mini mini babk- ..,......,. .. Urekll ..... ve "• •• a ea••l'lrh 111dıyor. 

lann d~ duıııP birden bire TBBO LlNGBN-LUCIE BNGLlSB-BANS MOSER 
kuJrak bDkeNk ~ du. tardıbclu ıuatdua l'rUlllıOa llllltl 

ru, durgun, taze ciWı uslu de.. KAR TM DIM 
mz; Şu brh dumanlar ardında 1 IMt1IJt ltahbblla. ~ KomedJ71 ı&rhttl. 
bira öWe ö7le prleıin olabL ~·----. •·-- ,... 1., • tlılllDlıh mattne 1 ••-•r leceline ve Jarm, Jiııe ora1arcla ·... -.- ~ ... ~ ineiriD yaprak verip ______ ....... ________________________ _ 

lfSlae ~' denizin ltum. .... ICHflllaft11, Al/ttMt ve .... taflClltıl'ln Ptl111 --· 

~D'~ac:1= WILL Y llOR • OLGA TCHEKOWA 

Ttlrkee Skll .,. ttttad 
8AıDETTIN KAYNA61N 
Neıts musildll1le 111111.. 
Türkiye S.. Kra1lıolll 
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T'OBKÇB SÖZLC VB 
MISIRIN EN MEŞHUR 

llt1GANN1YESI 

OMMO 
GOLSOM'ün 

SARAY 
mir .,.. cllıilf. .-fam.arda ft fLal WIRNIA'tn yarattııklan 81ftMlatında 9 llnemuındtt 

t!::t: =:;:::tı:: 1 E L A M 1 ~ Kamaftln• Bit llatifua ArasMlda TarUüa Bn 
~ ola .-.ı o,aJu Ulak· Kanla En Btirik Aft n Setdzefti. 
:-~ııır~ Filmi 1 ARK Sinernatmd4 _...,,,,, 11 • ~,,.,.. 
bir Oft)'a, dealiılden Aflrli. 8Dtlha ....,. .. ICll'ntaktadlP. Sudn aut 11 ele tenziiAtlı mattıı. -::::::::::::::::::::=:11:: •,.,.. ....,_ ,..-. -.------------••-·r ;.•.---
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