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MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Pazar 14 BirincikAnun f 94.I 
flürriyet CJ• mÜ•avat prenıiplerine 

dayan an bir cümhariyet, ancak halk 
kütl•lerini tefkil ed•n lertieı in kor .k
terlerinin )'iile1ekliti niıb•tind• yükae• 

lir. Prof. Dr. Edhem 
Menemenci 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul L 
(Şerhi 2 nci aahı.femt.d•) 

J 

l:e~t,i~·-_jdrarnameler ~uı~aristan 1 ~ngiliz takımı dün 
B, •:!,, .. ~~~': tt h b b t lngıltere ve 4 -1 galip geld. 

u un yur a u u a Amerikaya 
fiyatları arttırıldı harp ilan etti 

Galatasaray Ankaradaki gösterdiği 
oyuna tamamile zıd bir oyunla mağlup oldu 

Hükumet ekmek fiyatları artışının 
olması için lüzumlu bütün tedbirleri - -------------

az 
aldı 

13,5, arpanın 11, yulafın 11,5, çavdarın 11, mah· 

BaşfJekil Filo/ 
parld.mentoda 
beyanatta bulundu 
Londra, 13 (A.A.) - Alman (Radvo gazetesi) -Hükümet hububat müs-

tahslllerini- güldü recelc y enı bir karar vermişti:-. 
Bu kararla ayın ıo undan itibaren bütün memle• 
kette hububat fiyatları arttırılmıştır. l

res~i ajansına göre, Bulgaristan 
Bunun mvstehlike tesiri hafif olacaktır. Hü• l İng1lt~r~ ve .. Birleşik Devletlere 

kümet ekmek fiyatları artışının mümkün olduğu harp ılan etmıştir. 

1 üt un 11,5 kuruşa çık•rıl mışLır. 

kadar az olması için lazı mgelen tedbirlel'i almıştır l Sofya, 1 3 (A.A.) - Baş.ve-

! 
kil Fil of, parlamentoda Bulgaris-

Ticaret ve petrol _o_fis-1e-rin_e .......... 5~şe-r ~m-ily-on lirahk istikraz 1 ~~1~f~:~l:~:~"::: ;'.: ·~:::: 
Bundan beklenen netice önümüzdeki yıl eklr 

mini arttırmaktır. Yeni kararln buğdayın kiloı:m 

. _ selerin bir taraftan Japonya ve 

s e ıa h i y eti v e r il d i. O a :1 i 1 d e b a k ır s t o k u y a p ı I a c a k ~:::.~. d:;~:~~::~\!~~:1

~:~ .. :~ 
(Radyo gazetesı) - Pazaıtesi J kü dünya ahvali karşısında bu 

~ünü neşredilecek bir karaı-na · mües!<t!~eıer daha fazlıı. paraya 
meye gore Tıcaret Vekaletmın muhtaç olduklan takdiı·de beşer 

(Radyo gazetesi) - Pazartesi 
günü neşredilecek yeni Koordi
nasyon kal'arlarından biri de şu
dur: 

maz bir hale getirdiğini söylemiş 
ve şunları ilave etrnistİI: 

lasvibile J>etrol Ofısi ıle Tıcarct milyon lira daha bankalardan is-Ofisıne 
5 

şer milyon liralık is. Bakırdan mamul lüzumlu ihtl" 
tı·ı,t·az yapabileceklerdir. Her iki yaçları karşılamak u··zhre bl tıkra:ıı salahıyetı vcı-ılmektcdır. ' '"' r 

Malüm ol<lugu uzere bu muesset Ofisin ayrıca bankalardan temin stok yapmak maksadile Etibank 
selerin 5 şer mılyon lıralık edecekleri krediler bu ıstıkraz emrıne 3 milyon liralık mütedar-

l 
«- Bulgaristan üçİü paktı im 

za ~derke~ giriştiği taahhütleri 
yerme getırmek için harbe gir· 

1 

~.iştir. Filh~kika bu paktın 3 ün
cu maddesı mucibince paktı im

eden devletler, pakt imza e
< Deva.:ını aahf/• 8, ıütun 1 de' 

. h dl · e dahil dhg· ı·ıdır vıl bır sermaye verJJmektedır. 
_:ermay~erı va~ır. ~a~k~a~t~bu~K~U~n~~~a~e~rı~n~~~-~~.-~·~~~~~~~~~~~~~,~~~~~ 

,~~~~~~~~~~~ 

Türk - Rumen ticaret ~uigarlstan da 
harp ilan 

etml• 

anlaşması imzalandı ~ u'. doğrusu. b.eklemediğimiz 
E ::I bır haber ıdı. Herkes bu· 
rünlerde daha ziyade Rusyanın ı 
Japonyaya ilam harp etmesini 
l.ekıiyordu . Hele Almanya ile l- -talyanın Japon ka S1 bü> at-.1 Ankar.a. 13 ( A.A.) - Tür- 1 vat • Açıkalın, Romanya namına 
h

. .. .. yaya r: ,. k"ye ile Romanya arasında ye_ d R d J - -ır tesanut gostererek serı ve kat ı 1 _ 1 _ a umen e egesı M. Erıstu ta-
b' k . A h ni bır tıc.aret an asması ım- f d ır ararla Amer;kaya ılanı arp 1 k .. 'k ' d. l ra ın an parafe edilmistir Yeni 

t I • .. . . . d zalanma uzere ı ı ev et mu- k ) h '"k'" l · -!! me erı uzerıne Rusya ıçm e I . d A k d mu ave e u um erine gö·re Ro-
l T '. 1 rahhas arı araı;ın a n ara a ce-ııgı ız ve Amerıkan dost arına etmekte olan müzakereler manyadan mühim miktarda pet-
karsı a ı t .. d" .. stermek rey an 1 
V 

:f .Y lıb ~ds:ınuH ulb gko_ R müsbet bir şekilde net.celenmış ro ve müştekatı ithal edilecek ve 
azı e ıca ı ı ı. a v ı usya - ı A ı k b-ı- d 

t f d 
.. ld b' ve anlasma ımza anmıştır. n aş- J mu a ı ın . e m'!mleketıınizd d 

ara ın an henuz bu yo a ·r · I . C en e 
h 

Türkiye namına orta e çı e- muhtelif madd 1 ·ı k -
&reket ueri göze çarpmamakia- ma, e er verı ece tır. 

dır. Demokrasileı" mühim kararlar ••••••••••••••··································· ··············· •••••••••••••••••••••••••••••••• 

almakta nasıl mütereddit davran- ! ~} on H b 1 •' /"========== 

Rusların ileri 
hareketi 
devam ediyor 

tnak itiyadında isder, Rusya ela, 1 f J:!_.u_:1 a er ~rı 1 11 '\ 
•ekli idar_esinin daha z'y.-de At· \,. arp J 1 _.1 k den l•Z de 
h 1an ve Jta'yan idarelerine ben· 1 • 

zen:~sine .rı!ğmen, n~ y~p~·.:a.~·~1 Amerıkanın b 
benuz taym edemem•~ gtbı goru· i r I ngi l iz 
h Üyor. 32 b• tonluk 

e.ı.ar l{,ah eon. "Sovyetlere 
14 1 .,. H b 1 l A::!:ikan a er eri) göre 26 günlük 

Ona mı•kabil, son ı.amanlarda ID M •İvaset sahasında i-;mi b le geçmi· - z o N A uvaf f akıgeti 
Yen Bulgaristanın birde:r b 're h em AR J 
tnrriltereye, hem de Amerikaya ' f f ) J 

Bazı Japon Alman zayiatı 
· d a yan arın 2 
aliı.nı harp etmek suretil<> dünya h ı a 
l\azar)arını iı:zcr:ne çdt i"•;ne ş~h!t I z 1 r 1 s ı kruvazörü batırı ldı 
oh.:yon..ız. 1 d 

Bulgaristan bu karan ile şimdi- b 8 t J f l 1 bir kruvazör de 
Ye kadar muha'az.a eyled:ği harp 1 h 
ile sulh arasındaki karışık siyaseti 1 - asara uğradı ıl 
ni terk ae nihayet aç•k bir vaaiyet Hong-Kong'un zaptı --
~~mı, buı.':1~uyor. v":.k•a. bu har~ • .. / •J• Londra, 13 (A.A.)- _ ılamnm fıı!ı ve amel~ b •r kıymetı bır gun mese esı ır mıralliğin tebl ğı : A 
ltoktur. Avrupanın ta cenubunda 

1 

_ llkk~ .. 
lüçük bir memleket olan Bulga- İ a ato luk 1 . .~~~nun _ 1 3 uncü cumar-
ristanın kendisinden on bin kilo- Tokyo, 13 (A.A.) - k mp r d ~ 3esı gyunu fecırden evvel saat 
l'nelre uzaktaki koca .Aınerikaya umumi kararı~abının arad or K~ arı 1 d te arbay Stokes'in kuman-

h
- • v 1 11 «k.ıng karşısın a ow- asında de f J-
ıçbll' teY yapamıyaoagı.nı ken · kısmı, on,., . h d K b I vnye aa,ıyetinde 

disi de herkes de bilir. Bu ilam loon ynrııııadası muntek asıntla otw- Ou unan muhrpiler tarafından • 
• · Japon uvve en ar rta Akd d 1 haı-b3ı yegane manası, Almanya loon şehı·~nın . 

1 
b ld mektc<lır. Ja- . enız e yapılan par-

çıkarma 
teşebbüsleri 
püskürtüldü 
Batırılan 4 Japon 
nakliye gemisinde 

4 bin Japon 
askeri boğuldu 

Mid Wag ve Wake adaları 
muka"emet ediyor için siyasi yeni bir kazanç teşkil rafından ışgalın h -\e ır Hongkong'a ı· ı lak l gece hareketi hakkında ra 

etmesinden ibarettir. Filhakika pon ku:,v~.ller~ir t:aı~ruz hareketıne por ar .. ~:im ştir. Bir ltalyan 
Bu!gristan bu karar ıile Mihver karşı buyuk 1 kruvazoru batırılmıs bi d'V s· A) • - b 

1 
maktadır. - h v " r ıge- ıngapur, 13 (A. - - Neşredilen 

zümresine artık kat'i surette bağ- gırışmış u un k 1 ı rı asara ugratılmıştır. Bundan ı·esmi tebliğde bugün Kedan cephesin· 
TASVİRİ EFK.AR Hongkong'n karfısınd~ ço ee • ba~ka bi r ltalyan torpitosu cid de muharebelerin devam ettiği biJdi-

(Deı•a";m ııahife J, ıtii.tun ı de) (Deııa.rnı sahıf• 3• aııtım :~ ~ 1. (Delf•"1• Hyfa 3, ıi.tt ı.ın 3 de} rilmektediı-. Vaziyette büyük bir de-

' ===========J ğişiklik olmamı ıtır ... 
•• •• • ... ......... •• .. ••• • • • (Deva.mı sahi/ e ı. aü.tun ı de) ···················· 
ısıanbuı earosu·-a·vukati-a·r·;n·ın 
umumi hey'et toplantısı 

1434 tank 5416 kamyon 
67 5 top, 339 haoan topu 

Berl ın . 14 (A.A.) - Alman 
orduları Başkumandanlığının teb
liği: Doğu cephesinde düşmanın 
mahalli taarruzlan püskürtülmüş
tür. Hava kuvvetlerımiz Mosko-

(Devamı sahife $, siUun. 1 de) 

İngiliz Elçisi 
Sur iyeye gitti 

.ııgiliz Büyük Elçisi Knatchbuı, 

İstanbul Barosu avukatları d.. Londra, 13 (A.A.) - Reuter: 
öğleden sonra saat 14,30 da adli. ~n ve 942 yılı bütçesinin müzakeresine Natıonal Brodcasting Company rad 

Alman hükqmetınin daveti üzerine Şark Cephesine gi~e~ Ge.r.c:- .. 
Ali Fuat ve.H. Emir 'Erkilet, Alman Meshul Asker abıdesıne 

•, çelenk koyduktan sonra .• 

Bi · - A" ~e e geçilmiştır. 21710 lıra olarak kabul rıncı gıı·ceza mahkemesi salo . .. yosunun muhabınne gore, İngılte-
nunda Baro reisi Mekk ffk - edılen butçe etrafında bırçok avu · renin Tül'kıye Büytik Elçisi KnaLch-
lcnbek'ln başk 1 - d ı ı n_ıet Ge- katlaı· söz alarak fikir beyan etmı~ an ıgın a senelık ıçtir I r i. b 

1 
h . ı.;;, bul! Hugessım, Toros trcnile Anka-

malarını yapını~lax·dır. he s u.n a. rı_n epsı.ne ayr·ı· ayrı ı"za- d S h k .., ru an urıyeye are et etmiştır. Hu 
Vel'ilen bir takrh üzerine evvel. at. v~; ınıştır. Netıcede butçe aynen seyahatin ,.elwbi ve Buyük Elçının 

müddeti hitam lı ı 5 'd a ve ıttıi akla kabul olunmuştur. Dün- giLtıği yer ifşa edil nıeınektediı·. 
u an ı are heyeti k" i fh k 'k· az~sil~ ikı yedek A - • u n 1 apta anca 1 1 asli aza se-- A nkuradak[ "ecnebi mahfiller, bu 

,..eçllniliş ve ıeyl azatnlıdn ıntıhabma çilebilmiştir. Bunlar Celal Said Be-,. er a ı ıktan sonr k .
1 

C 
141 

, d ld ı;eyahatm Rusya, Libya ve Uzak-

! 
bunlar tasnif olunu k d . a er 1 e e a .n. a ır. Diğer azalık• saı·ktaki son olayla ı'lgı"lı" ole! 1'1-unu 

r e:ı e ıdare he l . d 1 k h f • .,. :velinin raporu okunmı b - aıa 8 ge ece 8 ta aynı gün ve tahnıın ediyorlar. 
tır. Rapor ittifakı k ya aşlennuş saatte yapılacak içtimada secıın ya. Büyük Elçınııı bır haftadan ~vvcl 

a abul olunmuş pılacaktır. 1 " Ankaraya dodıııesi beklenilmektedır. 

Hakem puayi atıyor. li:aleler seçilecek • 
······a ··o·c··=···a • 

Yazan : Süleyman Tekil 
uuaucuouuuuauuwuuuuu....-

pan yanız Eşfak idi. 

für buçuk saat İngiliz forvet· 
lerile didişen, geri ileri koşan, for 
vete pas tevzi eden, Enverin fev
kalade bozuk oyununu kapamak 
için .icabında santThaf mevkiinde 
akın önliyen, hatta sağ haf Hali
l.in yardımına koşan hep o idi. Ga 

lataaıı.ray müdafaasi iyi biT oyull 
çıkaramadı. Faruk ile Salim her 
zamanki oyunlarını gösteremedi. 
ler. Hafbek hattında f..nverin, Ü• 

çüncü bir bele şeklinde oynaman 
ve vuruşlarının gelişigüzel olmasl 
takımı için zararlı oldu. Bek sek
linde oynıyarak İngiliz hücu~la-
nnı kale$İne davet etti. Gelişi gü. 
zel vurutlarile forveti şuur!'luz bir 

(Devamı ıahife 4, ıUtun 1 de) 

• _A_s_k_e_r_i _~_a_z...;;iy;._e_t_ 
Uzakşarkta Japon 
taarruzları 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
ESKJ ORDU KU.lJAN!JANLARINDAN J ~pAonya. 7 ilkkanunda harp rip ederek ve Am"r ka donan-

ılan ederken Garbi Pasifik- masına zayiat verdirerek deniz üs 
te Amerika ve İngiltere ile harbe tünlüğünü elde etmek için yapıl
ııirdiğini bildirmişti. Bu suretle mıştı. Ondan sonra ınezkur ada
Şarki Pasifikte, yani Amerikanın lara hiçbir taarruz yapılmamış ol
garp sahiller'nde hiçbrr harp mak ması da buna delalet eder. Şim
sadı bulunmadığını anlatmıs olu. dı Japon donanması kısmı kül"isi 
yordu. Gerçi Havay adaları~dakı ile b_lki Ma·rşal adalarındaki Ja
Amerikan deniz üslerine ve deniı: pon üsleri civarında bulunaıak 
kuvvetlerine harbin ilk günü ha· Amerikanın Pasifik filosunu gö
va kuvvetlerile bir baskın YRr zetlemektedir. Bu filonun Havny 
mıştı. Fakat bu taarruz ilk ham- adalarından cenuba doğru gidip 

Avustralya adasının etrafında do· 
lede orada bulunan t!"sisleri tah- D t eı·amı ıml ife ·'· ııiitırn 5 da) 

· Y.!!!andaş --...... 
- .................................. . 

Dünya yangınından 
en az bir zararla 
kurtulmanın 

birinci sartı: 

TASARRUF 
Yerli Mallar ve Tasarruf k~n olmadığını llnladık. Ve, 

Haftası, daha doğrusu bir ta- yıne anladık ki, hu yangın or-
sarruf devri içindeyiz. Bu ve· t d 
il 

asın an, en az zararla çıkabil. 
s' e ile yeni bir hayatın ve en k · me ıçin, bütün dünyanın gıp 
me.')ırn nefis müda.faasının Ü- ta ettiği saadetemizi devam et 
zerinde duraklıyoruz. Rah'i\t tirebilmek için birinci şart şu-
ve huzur içinde yasamamı"'a dur: Mümkün olduğu kadar 
rağmen dünya yang~nı kar;ı. fazla istihsal ve yine mümkün 
~mda, bu felaketin tesiı-leri~e oldug- k d b t A 'mk ) u a ar, at a 1 an arı 
maruz Jmlmadan ya,anuya im - a,an bir tasarrufla istihlak 

~------------------------J 



~-· Saltife: 2 !!!W~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~""""!'!!!~~~~~~!!lııl!!!!'!!IZ•r ~~TASVİRİ EFKAR ~~~~~~~!!!!!!"~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!l!!!!ı=!!!!!!!!!!~~ 

Al111n ticaret heyeti! ş EH ı R •. ı 
ı.a BirincikiDaa 
··~ ~... -- .... 

SiYASi V"ZIYET 

A L d .a .. d" TIY ATROSUNDA e Avustralya ve 

B~.· .. ~!.~·AA~~.! ~ M. u·· t h • A ı· ı u ..!:ı!~:t::.. Hikmeti nedir? - Loti'nin suçıı -
Garip bir vasiyetname - insan torpili 

cam VekalcU1e temaslarda bulunan 1 s e nuata harp, son derecıecle 
Alman ticaret hel'eti dün sabah şah· aeoifledi. .Mpoa laawa filoları A· 
rimize gclml§tir. Heyet meyanında vustralyaom timalinde ve Yeni 

H kmett nedir ? &4iDe ekdiii f8Tkvari zevk tohumu 
Almanyl\nın en büyük makine ve Ginede ıöriinmiitJerdir. Hedef, 
çcllk fnbrlknlal'lnın mümessilleri de lntihakcılık (Adapte usalıı) Mılın•mizde muoo./Jalc. olamıyor, 'ünlcil 6fse bu lat'&DID ea mühim bava ve 

ı
i~ Tanrı Taant (Allah .A.Uah 

G orunil e b:ı.kılıraa Mareşal Don yerine kullanıyGrum) Tanrı Tannı 
bıı.ı utandırdı. Doğu cepbesln· PıerN Lot1 )'Cr ~züniln bir çok yer· 

de onun kendıs:lnden beklenen başar terine eyahat etmiıti. Gıttiti meın
rilan kuanamadqrını burada yas~p tcketlerden tıoşlandıtı eşyayt ve ken· 

bulunmaktadır. ait olmıgan bizim örf dıkt. ve ananelerimi%tJ •gmıgan enrleri pıl1tıs eşJa.- deaa üaaü Port Darwin müstah-
Öğrendiğlmize göre Almanya hfi· , ke mmevküdir. Avuatralyayı de-

kümetl. son anlaşma lıüküm!erl mu· an isimlerinl deliştir•rek milli bir kılığa biiründürm11k mümkin tleğildır. nia ve hava 7ollarile (Sinppur)a 
cıbince '.Nrklyeye verilecek lnnmul chlr Tiyatrosu dram ' ' Fakat Belediye TlJ&t:rotru, beifıyan nokta buruıchr. 
sanayi maddelerinin ihracını bu mü• kısmında Jean Coo- ' c 1 A 1 dd• EZiNE ' adapte tarzını telif, yahut Bu lat'Qı tec:rit rnakaadilet 
csscseler ar~sın~.a taksim ~t~l~ır. teau'nun iki sene evvel Pa. \. e a e 1n ) tercumeye terclhte musıne Japonlar S~ppuru almak içia 

· dısıne verilen he-
durrr.uştuk. Bır D İ dl 1 • 1 S B E )'(! en a ıp mem 
de b:ı.kb'k ki. Al· e r V C r lcketine g&türdU. Alman labrıkatorlerl şchrınıızdekı rts matbuatında blrçok de- barl bızim ıçtımat hay.,. gösterecekleri ıayrete muadil A• 

ihracat ve ithalat mües&e3elerlle de dikodulara sebebiyet veren bir piyesi l yatımıza, mefkuremize, an 'aneler!- Umıza, mllli ahlikıinıza, örflerimıze, vuatral>:uwa ~.vkiilceyt kilidini 
temaslarda bulunıırak knrvılıklı ola. 1 oynanıyor. Dilimi&e dıılüthlş aile. mize, örflerimıze, adeUerimızc, ahli- glSrtişlerimızı uygun eeerleri 1nubap ele seçırmek IÇID o kadar feda-man ordusıı, cer& ---------------yanı kesllmiı evınde prk, &arp, 

tramvay gilıl, ıunk diye duruverdi. J şımıı.l, cenup, meseli blandaya, Ja· 
Fakat. biç khnse 1 pony:ıya, Türkiycye ılh... ait eıya

bu duru!JUll yalnıı lar v berbırine g'(Uc odalar vardı. 
soğuklar yüzilmlen Bu da mı suç! Bı:ıım kendisine hc
old$na bıanmıycır. dıye cttiğlnuı halılan, nargilelen, 
Turlu türlli manalar vazoltm tncmleketine gStilrmeylp tl\ 
verenler var. Kiml süvarisi olduğu vapurdan cuıııbur
Alman taarruıunun lop deni%C mi at111&11ydıt 

rak. verilecek mallan '\csbıt txlccck· lııı~lıgile adapte edilmiş. kımıza aykırı bır karalı:ter arzederse, etmesi lizım ıelm• mi! Piyea tnti. karlık 1apacaldar1hr. • 
lerdır. Edebiyatta roman ve piyes, temel- adapte edilen pıyes a~lında ne kacJu habı mesel~lntn ne kadar elıemml- .A;nıatralya büyiik bir tebhlte 

Almanl3l"la, .. Ankarada .yııpılan de biriC(.etı. fakat bina yfikı;eldlkçc teknik tekamule erışmış olursa ol- vctll bır dava olduğu tekrar teha. ile k.artıl&fllUt bulunduğundan 
muz.nkerclcr ınushet bir şekilde ne- uQluptn tan.da usulde· velhnsıl ya. ımn Tiırk sahncsmde sukut etnııye rQz edıyor. İngiliz İrnparatorluğumm bir do• 
Ucclenmiş ve karşılıklı olarak yapJ>- ~ b'~ ~ .' •• d• rılan iki mahkumdur. Bu ··~e de, g-en !!eni oldııtu min•onu olan w bir möttehit hü• · · f' pının utun mımarısın e ay ~· -.. ,, 
lacak mü~a.dcl~crde lüzumsuz ıy.at nevidir. İptidai medeniyetler, yüksek cMüthıe alin nın de bb:ım ruhi l{ıbi bu razetede yaz.dıldıırımı aynen kUınetler c:amiaaı teklinde bulu• 
tercffulerının onUne geçecek tedbır. 'k l' 1k .,.· 1 ctl•tirmışt.ir hiıletıınızc uygun olmadıg· ına şahit tekrar edıyorum: nan federal bükümeti fevkalide l ka l b lıı t.ır Pp1 Te ıı ,,_ır er y ,, • • .. • • • B 
er ra~ ne, n 11' • • , Fnkat roman ve piyes. içtimai çerçe_ olduk. Öyle bır eser kı, esas kusur· ı Tek tıyatromuz var ve bu tek ti- t~~bırlere muraca~t etmıftir. U 

bekicnmedık bır nıı· G a r i p b 1 r 
da yeniden başlıyac~nı, kimi ,,,.. , vasiyetname 
man ordusunun İngilız adalarına 
nldıracngını, ikiml Afrıkıuun elma- N evyorkta ölen zengin bir Ame· 
tinde savaşacatını aöylilyor. Çünku rlk&lı oöy\e ibir 9t,Siyct.nam11 
R~lad , ılkkanunun ilk haftasına bıraknuı: 

Olüıerı maaş sahıbı ventn lcaounlanD Tiayct et.tikte ol- bır ananın, belkı kcnılı de müdrık ol· yatro, hu usi bır tırke~ ait değil. cümleden on sekizd~.D ohn do· 

k 80 !:f 4 r a ı:tıınla,ır ve tekernmüle erişırler. Kuv tıındığı halde gayntabli bır aşk ah11L ılır. Beledıye ztıhnesıdtr; bislm ma· kuz Y•tına kadar bütun A'9'119tra). 
yapara '" ır veıll ronıan ve piyeslerin yaratıla - kına zebun .ulu~udur. Şchevi ıstırabı· tımızdır. ,şu halde bır . devlet tıynt- yalılan ıeferber etmiye karar ver 
ihtif AS yapan memur 1 bılmesi; memleket ıer:ıitiııc, hul: tıı set1tat samın. kcnulnı v • ctra- tosundan faı ksızdır. Bınnenaleyh ka miftir. •• 

h k Q d l sı>vıyesine ırki tahavvlillerı>, hnttn fınrlakılt\rı bu 7.ehatıa ınanılınnak 111- naatımiıce pıyeslerin intihabı ıçin • • AYUStnlyarnn mudafaaamda 

kadar. havalar sıcak gıderk n hil"' 
ti nblre kış tırmadı. Sonbahar
clanberi orada müthlı soğuklar o\r 
dugunu, cıvanın ters y(lzii sıbr al
tına doğru elablldltlne ko~nu 
biliyoııız. Bir tramvay, &ıfine bır
deııbire engel çıkmadan, normal bir 
surette duracaba :frenleri y&Yaş 
pva.f kı38r, hıunı ılerece derece 
ualbr, bOyle bir kamfOD}a çarpışmış 
gtbı aDSZUI durmu. Buna bqJm _. 
bepler arı7asılann hakkı olsa ıertb

cServeUmden 60 
!bin doları blr bıÜ\-
kaya konacak. Bu
nun faızUe, yılda 
ibir gün, uzun müd'
dcttenberi devam et
tiğim filin blrab., 
nede mii1ter1lere beda 

ID 1 m 0 ' U ıkllmlerc lmğlıclır. B11 iki edebi nev. tıy"ıı bu ona. hukıkutte oıtlunn karşı debi bir h<•yetın tcşekkulü mübrem birçok tabii ve gayritabii m&nia• 
Üsküdar Malmildilrlüğünde katıp iı esasta bir ve çalıda ayrı oluşla- ı!uycluırn c:ınsi lemayulu ıııtıhnı·Ue \huyaç haline ıı:elmişt.ır. Bir txlem laır vardır Batlıcaaa memleket son 

bulunduğu sıralarda ölmüş but ma· r:~ın başlıca sebebi, roman muhar. muhürleyınccye kaılar bütün bır a- hoyet, cMülhit aile> yı adapte edı!- derecede geni, olduğu halde nü• 
aş sahiplerini yqıl'ormuş gibi g&- nrlnln tek şıthıs, fakat piye..<ı müel- ııe. ı:n fecı iç dramının kabuııu al· rl'k ınıllile~tın•rı Bay Akdemlre: cBu fuaunun aaye.~ az ~e aeyrek .. ~~· 
tcrerek maaşlarını almak aur<'Ulc \ifinin aktör ve -rejislirle mfişareke- tındadır. eııer tntıbak şeklınde bi71m ahlakımı- lunmasıdır. Şöyle in ıayet buyuk 
8034 lira ihtı1la eden Refik ile ar- ' tini kabul etmek mecburi~tind<! ol. Bu kadar gayritabit bır ali' fal.'ıa- u hiç u~·gun değıld ır. Çıı·kın bir aşk bir ada olan Avu;t.ralyanuı me• 
kadaşa Suphinln muhakemeleri dün masından ileri gellyw. Romancı tek sının psıkolojis!nı çızmek. Franaıı ahliıkına numune olmaktadır. Bina- sabası 7,704,~.22 kilometre m~· 
ikinci Atırcuada bitirllmiştir. ~ahıl!tır, klms,ye hesap vermiye mec. muhanırı CoctEau'nun tıakk.ıdır. enaleyh ıııımlert ve mahallen Türk- rabbaJ olup. nuf~~ .anca~ 6 mil• 

va içki nrilecek. :Birahaneye bilyiilt 
bir saatle ibiiyük bir gramofon alı• 
nacak " cramofona konacak. pllk.· 
her çeyttJı; ııa.alte bir, benim adıma 
ıunlan tekrarl17acak: cScvglli 
Jack•na sıhhatine içi70nısl> 

Mahkeme, Rcfiğin suçunu sabit. bur d..ı...ıtdir. Mmuunu balmumu IH kk d p h e ınde e·er leştırmıyerck doiı:rudan doğruya ter. yon 766 hın kı~ıdır. Kılometre 
''ı>' a ı ır ve arıı t1a n • ~ • b bir k. · bil · bet bni 

görmü!, kendlslnl 5 aeno 10 ay bap- 1 gibi istediği şekte sokabıtlr: ~rzu et. muvaffak da olur. Hatmmda kaldı. cümc edının deseydi: Coctuu nun ...- lfl • lla • • 

se. l~t.illa cltlii paranın ~mlolne, t ıi{.rt uzun veya kısalığı. verebıllr. Y~. ğına göre l!l:\!) _ 1940 mevıılmınde mücerret. ve manalı kelime °" caınle yor. 

Ur. 
Cenup cepbeslnde Jılaretal Don 

delil aına. Almu ordasuJUl caliba 
Don uwlan durdurdu. Fakat 
merlcea kesiminde, mesell Tola fbOl. 
ceainde Rua durumunun fenalaıtı • 
tını biuat Rıısların söyledltl gilnthı 

S4 lıra para ceaasile 88 lıra harç l ratt1tı tipler ona d~l, o yarattıgı cl\liıthış ebeveyn> başlığıle Daunon lertnı ~elııı ve guıel btr ttirltçeye çe. Bun- için ıııaten 1ayet nMlhdut 
Memesine, 8,6 &ene :memuriyetten tiplere lıaklmdir. Halbuki piyes mu. tıyatrosunda oynanırken, bır hafta vıren vıc:danlı btr muharrlrı mlijıle- olan müdafaa kuvvetlerini ana• 
mahrumlyeti~e n $ seuı 10 ay b·, hnrlrl, Jlkaydl~ tabammnlO olmı. eneıuen yer bulmak ımkansıııh Pa. leye" Bay Akdnıir buna, ıfıpheaiı vatan lnriltereye baildıiuıı göa• 
nunt mahcunyet altında bulundu· ı -n teknik kanunlara bağlıdır. Bu 

1 
h lk h t . 1 •

11 
kame• kabul ederdi. tennclc üzere ~n Umwni Harp 

'Bıı hıkiye lle Paaiflltteki 80n hl· 
dlseler aruıllda bir mGnaaebet bul· 
mıyor tnın\Ulud 

ın .. n ıo .. plll 
e.rtaıl ırünü Alman ordusunda cere- B'~ cuetelerlmla Japoftlann 
7an kesiUTerdL Acaba laponya ..,. dnaan torpili> nden babaedı-
~•P girince, n6bet ona celditi için, yorlar. Bunun ne olduğu malum: 
Almanya terbiye icabı mı ubneda Yıllarca e....el Japonlar, içine tek. 
fe.klldl! Ôyleyee: Aldı auı Japonya, insan giren bir torpil kad etmlşler
baknlım ne söyledi ve dahi\ neler 

1 
di. Bu :\dam, torpili hareket halinde 

ı-5ylıyccek? ıfl.:en hedere götnrnyor, kendısi de 

Loti'nln euçu hedefle beratıer h•9"8Je ~ytırou. 
Bil keıfin tecrllbeılnt )'&pmak için 
Japon hükünıeti ~Ui k~ uıte~ beş 
bin kişi müracaat etmişti. 

D ünkD ıazewlerden blri Pierre 
Lot.ı'ye bıı.fıfçe dokonduı U· 

yordu. Yıne o lutfeıLip nezaket gö. 
termit. insafaızca hl1cum etmemiş. 
Nelerini gordllk ki doat Pierr Loti
nın hatırasına bır dlişmllD gıbi sal· 
dırmışlardı. 

Bazı skeri mülo
hnssıslanmır:, Ame
rikan ve 1nglll% 
~ırhh1nrını bntının 
havu torpilleri için· 
de de b&y~ birer 
gönüllü kahraman 
!aklı olmMı ltıtıma· 

Ben za.vnllı Loti'· 
nin surunu bir tli11-
lü nnhyamadım, git
ti. Onun kabahati, 
bütün dftnyıının 8 • lınden bahsediy(lrlar. 
leyhımlıde ifuralar Amcrıka garabet.. Japonya esrar 
kustuğu bir ıaman• ı mcmlekctıdlr. Şinıılı garabetle esra
da bıı1 müdafaa et· rın kavgasınn vahit oluyorus. Bugü. 

"Jlle ı mıdırı Acab:ı o herkesten fazla 1 ne kadar, Japon csrnrı kuvvetını 
aleyhıml:de bulunsaydı hatıra mı saklamakla, Amerikan garnbetı de 
rahmetle yadedec.:k, adıııa heykeller bunun farkına varnıarnaktn tecellı 
nıi dıkecektik7 etti. Biri ne kadar esrarlı ise öteki 

Plerre Loti'nin bilyük ~uçlanndan de cidden o kadar garip!. 
'1n de, \endiaı ôlduğil halde, yeryii- SERVER BEDi 

Tefrike ıt•o-a• Ya.ıan~KANDEMIR ...................................... 
Buhara Emlrl emrindeki •o ki' Uk kuvvetle 

Ruslara karfjı koymnk letemlyordu. 

O..an Boca ş5ylt anlatmıştı: 
- Çok uzundur ı>a,am. Maama-

11k aııe o kara gunlenn bır faslın

••n bahsedeyım : ı 6G da Ruslar 
ilerliyorlardı. Bu sırada 8000 kııdar 
askerle ISlr Derya) nın ~nuhunda 
Eyricar denen yere kadar gelmlş
leı-dı. O zaman Buhara Em1n olan 
lılanglt uzaffer. enırınde 40 bın 

asker olduğu halde bir turlu Rusla
ra karşı koymak 1Atemıyonlu. Yan 
gelip, envai türlü maskaralıklarla 
safa ıurmeğtı alıımış olan bu emir, 
•atan, şeref 'le haysiyet lcelımeler1-
ni bilmiyordu. Nihayet etrafın taz
yıkl üzerıne sllüha sarılmıya mcc
buı oldu . Fakat 40.000 asken •e 20 
toplle Rusun 3000 askerı kar;ısında 
lıirknç saatten laıla duramadı. ca. 
nını tehlikeye koymaktansa kaçmayı 
tercih etti. Belkı nasıl olur dıyl' hay ı 
ret edeıslnn, hele alı.iu kahraman 
a sker kafanız böyle bır hareket! hiç 
anlıyamu. Zira bu baht.sız memle
ket ili.yık olduğu bata bir türlü ma
lik olamadı. Bu Emir Muzaffer de 
yalnız kendi rahat ve sevkini düşü
nüı·dO. Ru!ların günün birinde mem 
lekeU htllaya gelecekler! soylendığı 
zaman kahkahalarla gülerdi. Ya 
kırk bin asker ve yirmi top? diye
ceksiniz.. Bu asker. askerden. baıka 
her şcyt! benziyordu. Aslan glbl 
ınem1ek<' · likanlılaı ından asker 
alıp, on. yakatll ıabltJer ve ku-
mandanlar cine talim ve terbiye et
tirmek imkfrnlnrt varken, o nerede 
serııeri, n10crlm, eokıya varsa hep 
onları toplıımıo, onlardan - sözüm 
ona - bir kuvvet teşkil etmleti. Hele 
kumandanları? .. Mesela sfivarı kuv

vetinin kumandanlığını güya müs

lüman olmuş ve OsnJan isimini al. 

al1f k ;çak bir Rua neferhıe tevdi 

etmişti. To~u fırkasının kumanda
nı da ytne kaçak bü Rustu. Halk 
tRusa lıtaşn Rus kullanılır mı'? .. 
Bıze gfınah değil mı? Ne dıye Is. 
tanbuldan znblt ıstenmtyorU dedik
çe, o biltun seıslerı auıumle, ıekence 

ıle susturur ve (Mu•lumandon kil· 
mandan çıkmaı, belo topçuluktan 
anlıyan adam iatanbulda bıle b1ılun. 
maı) dcrdı. Hakıkatte ıııe bu budala 
ve haıa Emir, her Mliıılümanı kcıı

dınc rakıp. düıman aa~·ardı . Emiı 
Muz.affer ııkıttığı günlerıi<' yıne et.
rafındaki halis muhlııı Tu rklere, 
yurdlarını mudaiaıı. ı.çın tltn vermı· 
ye haıır erlere ıtımat cdı mı) or ve 
Ruslnra karşı koymak: ıçın Efganis
tandan kira ile aııker lı;tıYordu 

(Devamı 'IJar) 

Ed•bi roman : 66 
··························-.... 

cMerak etmcte ve tell~a düşmiye 
mahal yok. A~ıkınısın ismini, nenin 
nesi olduiunu bilmiyorum. Ağ&ım
dan bir şey kaçıracağımdan korkma 
yın. Rılsenı bıle, bunll tenez.zul et
mem. Haltü, aranııdald bu mes'ut 
rabıtanın devamını candan temenni 
ederim. Çünkü, rakıp rakıblnc elbet
te hayır dul\ etmez. Sinemada, yanı. 
nızda gördüğüm o esmer, uzun boy
lu genç ıçln bütiln temennim, sızi 
çılgınca sevmesi ve sonra, iidetınlz 
oldufu veçhile, sizin ta ııfın zdan 
terkcdllme!lıdir. Ti ki, dQnynnın en 
bQyQk acısını duysun. 

cHemen ilin ede)'iaa ki, Ait ta-

• J- r s a ını şe ve raşe er • ·- d- J G liL-J d •• d 
rulmasına mahkQm etmıet.lr. teknik kanun. aynı umanda bır mtL tayan bu cınsıyet nazanyesl gayrı. Ttvatro yalnta edebıyatın "'•ı • le e uv u yaıruna asana aon er 

Diier munwı Suph! beraet. ~ ~ııre'k ttir. Yazan, "ahneye nı'eden tabıt bır aşk ahllkını alkış tufanına fakat memleket kültuı iintın ön pla- diii ıibi timdiki harpte de Mısır 
mift1r. •e oynıyantardan mutc ~1 bir mö. botmu$tu. Bu ıuyesln Pariste oyna. nında gelen m111i bır varlıktır. Biz. ve Tobruka "'" diğer Ya1onprk 

1.1 nbul Çoc k de bu mllli varlık, bugün milli bir hareklt ıabalanna aöndennittir. 
8 U şaİ"Cket. nış• Maglnot hattının yarılmasına, 1 · ] ı . 

E • 1 r a • m e Mllşarebtln lhf'ngi dramatik ak- mllll bırll~in çokm~ıne ve ordunun dava halını altlı. Tier ıın gecıltece\.. Şimdi bun an aerıye • araa mem• 
ık V d •.. r. b ı· e m"'mlAket har9ını aa l-1-etin Japonl&nl ka .... • miidafa• kurumunun faaUyetl slonun muharr idır. e rama.ı.. ızmihliline üç dört ay tekaddüm "· mu~ et ne ır "' " - -~nda '-ull---ı7a ~~n ATOktur. 

1 
ak onun kudrelı pı~stn 'ritmini ya. der Bu garip değıl fakat mlllı ah. rara sokar. Bu zararın 6aune geo;- ..... • .-.... llimu\ v 

Çocuk Esirgeme Kurumu ıtanbul V k' k ~ • 'n h &- • • _ m"k lçın d<' istedıtımiı teY piye" Bunun için Avu.tralyahların si· 
M.erkez •e ıubelcri .9(0-41 aenr.:'1 ~:~;~ d: :ra::~::k~:~ ~:yd::a lak noktasından doğru bır te~aduf. ıntthabı ıçın bir t'l:leb\ he~tln teşkı· lah kullanmayı öğrenebilecek, va 
içınde 2997 çocuk gıydirıniş, 19.,.,0 ırelir. Blri diğerine bali.'lı değilrlır tür. ildir Cetdlcddi'lt BZINR hut cephe gerilerinde hiunet ede.o 
ç~uğa :emek, 73114 çocuga slit ver· ! Zahiri oln11yan bır hareket ic:ten o. Fakat bizde öyle değil. Öyle dcğll, ............................................... cek bütün halklan seferber e<lil· 
mış, 123 doğum ;aka11ına yardımrla labllır. Mollhe'in Misanthrope'unda. çönkii 'rtırk camının ıçınde, Törk ili- ı" kı• mektedir • 
.bulunmuş, muhtelif aurctlcrde 13179 

1 
k 1 'ik b k t •. h tesı içınde ıçı.ımai hayatımızın bun- vurguncu Malumdur ki Amerikaya a ·t 

ki A ccııte, psı o UJ are e ın r..a • ıi h t 
çocuM"• yardım ve 8992 çocuğu teduı d R •A d' C , hil yesınde e•lidına ka11ı şuu ya u Luzon büyük adım h .. r taraftan 
ct.ını•tır. Bu suretle vardJm R~en ramanı ır o~ .... n m yrano su • l!'ayrt•uuri ('IMt bir ınhıınıkı bır L-k 1 

.. oJ dl.senın hareketidir. .. ihraç edilen Japon nı- a an tara-
cocuk "ekt·ınu 4 tl:i'>O dir Çocukiara <Tuık annsında> tasavvur edemeyıı lkı• şer sene surgu·· ne f d · ·ı· d'I '-t d' B h· • " - • Müellifin görüşüne tibi olan bu lkı ın a rustı a e 1 meK e ır. u .. -
nakdı yardım isinde verilen par11nın bl 1 d h d ~ 1 Garp l!ılchıyııtında bu gibi mucerret rekahn ıonunda serbest kıılac ·k 

tandan r ncısın n a a ogru o· h L k"' d"ldı"ler 
tutarı da 2012·1 Ura 91 kuruştur. it tl d ı Çü kü hl !eri •f'Y~llerı yalnıı muhayyel bır ru rr.au. um e 1 Japon fırkalarının Filipin adala-

38 şubeyı ihtiva eden İ ~tanbul ı dui;u nnaa n ey~· ' n 
6 

n hadıscsı olımlk değıt, fakat eahısla- Fınc ... ncılar yoku•unda Mustafa- nndan pek uzak bulunmıyan A· 
Çoc k E 

· K • 
6 

k ve ıhtlrııslnrııı -ıahıre aksi. daıma • ~ 
u sırgcıne urumu çO<'u rındR ikrnr eden nıuhıtrrır ve şnlrler d ·r t c !ık eden 1 • 1 k '-a 

d 
• ., üt d 

1 2 
p ıkotoıık hareketin zararına olmuş- paşa hanın a manı a ura ı vustra yanın fıma ısmına çı~ • 

ıspanseııne •) s nm asına mevcuttur Halbuki m111i ıhlfıkımı- Vftlının Berbe,...,an, ta•rııdan ge.lcn 1 1 k ht -eld'r O "8 
U dn b 1

.' ' • 

2 
k ' tur. Şliphcııl:r. ld. p .. ıltolo31k ele mu. p ·,, .. n ma an pe mu e... ı • ... • 

g n ı a"ım evıne, vı ama vur· tın aynası olan b1:ı:ım edclııyatımız. tacirlere knputluk bez ve pntiskası k t' muharı'p ol•n A 
1 2 d

• dr • 
1 

,3 • 
1 

nın ılk 11afta gelişi zahiri v:ıknnın ma-n ço çe m .. • 
< u, ış spnnscrı, <U<•gunı evı. 't . . B da; l· uzulidl'n, Samı Paşaz.atlrden olmadığını söylemış, fakat yapılan vustralyalılar ile centraverlikleri 

_,. 1 diki 1 .. :r.nyıf olduğu hıssinl vercbıhr. 1r 1 kkClJ' ü 0 ıış evı, ş \'e orme t!VI ~ocu.. bugünkü nesır vo tcıe .-um z n araştırma sonunda ikı nrc!ıycslnde me, hur Japonlar bir ölüm dirım 
ktltuphnneal, 2 de çocuk }>Qlıçeıome tOI perdenın :rk:sında gıbl. ~~~ ve kuthu olan J'eyanıı Safaya. nazmı. 53 top kaput beıl ve 46 top zefir ve boğ~masına girişeceklerdir. 
snhıptır. şahısların ru un a yaıayan a ıse, mııın mcrhaleaı olıın Yahya Kemale ı h b 1 t A d h h b' h 
ı=:: --• . czılmıyebilır. Onu seyırciyu göster. 9 top s ya scten u unmuş u. vrupııda a i ar ın sa nsı 

kadar hlçbır edip ve şnlnmız. böyle Dün İklnc ·ı Asliye Ccın mahkeme· · ) • t•r Üçler Mı'salnna da· 

Temenniler ............................ ............................ - mek lüzımdır. 1ete böyle yalnız ıç gt>nış emlf ı · 
!dramını aksettiren piyeslere bariz bır nşk nbliıkını mevzu olarak ri!ı. sinde Vahram Berberyıının duruş· bit olup halihazırda Sovyetlere 

stınmc-mlş. duşllnememıştir. İçtınıl\İ nıası n1hnyete ,rmı• •e suçu sabit ka Almany• 'le b"ırlı.kte h .. p 
• haUan, dınamik cepheyı verecek, ev. · " rfı .. 1 "" 

tıayııtımııın aşk ahlakında, •ele• rll- görtılerek iki sene müddetle Tokada etmekte bulunan Avrupalı d<>v• 

Emekli 
subaylar 
takvimi 

Ef'f!ekli bir tıataııdaştan aldı. 

dl'lflts bir mektupto 10111, deKilı. 

'il"*': 
c Emekli Subaylar Cemlyet.i> 

bathca g91.fr kaynatını teıkil 

eden takvlm satışını senede 1500 
lırn mukabllinde bir mut.e:ıhbıde 

vermıştır. 

tara tında 
Halbukı, yurdun heı 

her sene on bınlet'IQ 

satılan ve herkes ı.arafından ı.er. 

cihan alınan bu takvimler Ceml
yet..e çok dalıa fazla bır gelir le· 
ının edebUir. Mütcahhıdın Cemi' 
yete verJıii maktu 1500 lira 
idare · Heyetinin ıaruri masraf. 
)arına bıle Jti!i ırclmemckt.e, bu
na makabıl nıOteahhırl CPm yMin 
ısmındcn istifade clmek 11uretlle 
binlerce lira knıanmaktadır. Va
tandaeJann Emelrli Subaylar Co 
miyetıne yardım için vermekle 
oldu#:'u paralar da bu ııuretlc 

bfalenn hiçbır it'ine yarllmıyor. 

velA sahne •azıı, ıonra sahne 11an. 
alkandır. 

Cocteau'nun •Müthiş aile> el bu 
tanda blr eııerdir. Binaenaleyh bQ. 
tün ılklet rejisör ve aktönın sırtın. 

da idi . Muvaffak olamadllar. Nıçın 

olamadılar' Çiınkü psıkolojik hadı

seyı ve iç dramını akıt!ttıremedilcr 

Kabahat rej!.,Brd' mlyıtl! HAyır. 

Kabahat akttirdı mıydl! Hayır. Bil· 
y!ik hata; bisım memleket şarUarı· 
m1u çok yabancı bır ıMvnun adap. 
te edilerek rnılllleeUrilmek tsıenm& 
ııindedlr. 

ikı l!enedenben ııoyllye !!ÖVlıve dı . 

limd' tüy bıttl Tekrar •dıvnnırrı 

Olgun ve mCtekemnıil bır tıvatrQ, tk 
türlü piyu sahneye vaı'edu i'elıf 

vevahut tercüme. Mesellı. Ved11t Ne-
11m Tör'On c Uç kı,ı arasındu ıı: 

Nıdp Fııtılın cTohum'ua ve bu ııa . 

tırları yaz.anın c Bır mlı:nfır ıreırth 

si yuz.ılı• \'Ü7. telif r.ııerlerrlır Bu rıı
yeslenn :vO~de bır lnı.ıhal oldutunu 

n1. velev milli sebeplerden vı fit.ık. sürulnıesıne, 600 lira ağır para c~ letler'n Japonyanın açtığı ha"be 
f•zıoloJlk1p~ıkolojık bakımlardan böy ıa~ıına carı>tırıhnaııına ve malların de iştirak ederek Amerikaya kar• 
le bır scvı;ı nazarıyesl yaşamıyan t.ir müsaderesine karar verllmlıtir. tı harp ilan edecekleri beldeni· 
mikroptur Bınaenaleyh < M uthış aı. Diğer taraftan Yuda ısminde bir yordu. 
ıe>. doğrudan doğruya tercüme cdı. Musevi de topu on buçuk lira olan Fakat Üçler Miııaktna dahil bu• 
lip oynansaydı; eserın bizden olma. k$tıtlıırı 18 lıradan !latarkın cür- h.•rlduğu halde ne Sovyetlue kar. 
dıtını biz de duyar. oynayanlar da müıneşhut halınde yakalanmış, Yu- fi h:ırbe ittirak eden, ne de ln• 
duyardı. Halbuki adapte usulile mil- da da ıkı sene mtiddetlo Dıyarbalu:a gİ'lereden ültimatom a1mamlf 
ıtıeştinlmes1 hem aeyırcılerı m'm- sürgOn cuaıına çarptırılmı'· vı ka· bultn'lan Bulgariıtsnıft'I .ponya• 
nun edemedi. hem mume iller mu- ğıtlar da müsadere edllmlştır. nm .açtığı harbe ittirak edeceii 

•affak olamadılar. Kıristal gazinosunda beklenmiyordu. Ukin dün Bul-
Halia ve temıa Tihlr ahlllnnın co. • •• •• h t ganstan d~vleti hem fngı1tereye, 

cukları otan Turk kadını Neyyı,.,. btr CUfmU meŞ U h rm de Amerikaya harp i!An et• 
Ertuğrul Turk h:ııı Cahıde. Türk "' • Bvvelki akşam Taksımdeki (Kr1!<• mi~tir. fbirya yarımade!tı m&teı• 
ı.ı ':!' n:ılıp Aıt'an. Türk ı:ıenc ı Suavı tal) gazinosunda bir versl kaçakçı· na, Avrupa devletlerinden lsv~ç 
kendıl<!rıne colı yabancı olan çır- lıılı cürmümeşhudll yapılmıştır. ve fsviçreden ~tk• Anır!o-Sak· 
kin bir aşk ahlAkını l\nlıyamıı7l~ıı \Taka şu tekilde cereyan etmiştir: son devletlerile harp halinde o1-
kavravamaalar, benimseyemezh r 1• I Kır!stal gıızinosunda şarkı aöyliyen mıvan devlet lcalmıyacak gibi gö
Ahmedın. Mehmedın. Fatmanın. Ay I ~anııtklr Müzeyyen Senarın gecede rünüyor. 
şenın . ıuıın benım l<avr•yamıyarR . 40 !ıra ücret almasına rağmen ken· Muharrem feyzi TOGA Y 
iımız. benim tyemtvecea-ımh ~ıbı ı d~ıne 60 hra haftalık •erlll,vrmuş 
Halbukı nogrudan uo{Jruy11 tP.rcume- ı•ıbı gusterılmiş •e bu da maliyeye * MllHTAR }NT,/HABJ - Ge-
de frpnlt kıave~ıne gıret"ekler ve rı enk ·ı ıhbar edılmı~tir. çen pat.ar g(lnQ ·~imi rapılamıyan 

ı ki ı noııtancı Yeni Kariye muhtar inti-
ıddıa rılen a<laııı, idılıusını ısbat et. muellıfının eı<f'rıtı1 lcmı;ıt "' ecr er- Evvelki geee maliye memur .arı, 
meklc de mukellelUr. Aktıt takdirde dı Şu halde cMuthlş aılu nın ııuku - ıabıta memurlarile birlikte gaııno· habı bugtın ıaat dokuaa tallk edil-

t\I. ada ... te olarak llahnenıır.e vaze. '"' .. ıder"''· burada _,-....nJar tara- ,rliltl haber alınmı,t.ır. yalan 11ôylemtş olur. YınP nıe."<P.lıı " ,Q ,.. ~K ... -•av . 

-Kral Lean, ~nu,unmRf. U~ctk> cAH- dılleıdir. rından Muıcyyen ve diğer okuyucu- .J1111111uunuı1111111m111111111111oıı11111111111ı .. 

modee- bıtdo l('rc !iıne edilmiş ve ~ııh Müiteırerr.n yndım ve teknır edı. !ara zarflar !çlnd<! verilen paraları l Vecizelerin fBrhi a 
nemize vn1.ı d ln .. l!'!t?tlrrdır "" ılw"• yorum clnlıhıtk> moduı bıtılt!ld kn. rnOsııdere etml~l~rdlr. - -~ ~UIHIMHtUUt1lttllOtUhuıııı11uınuınutıuutW 
rudan do~ııJ}'n tercüme cdıldtkleri dar tııı;Lır memlekette rl!Vllç uulrnn. Flakik1 masraf defteri de derhal 
içın muvaftak oldular. Halbul<I bu dı Hele adapte f!dılcn pıyeııln rnı>v. gazıno sahibinin o~lunun cebınrlcn 
iki ncv'ın. yani tercüme ve tellfın ıı - ıuu ve karııkterlerı h1ç dı blıım ıı;- alınmıştır. Bu defterle dıier deftel'
ıaııında cıtıtıbak• ıfonilen bır tan 

1 
ti mal hayatınııta uyınaua1 '!'ürk ler tetkik edilmektedir. 

Hürriyet ve müeaoat 
preneiplerin• dayanan brr 
cümlauriyet, oncalr ltallt 
ltütlelerini teıltii eden fnt-

Alakadar makamların, emekli 
ııubay ısmının ıstlımar edilmesi· 
ne artık müsaade etmiycceklerlnl 

ümit ediyoruz. vıır kı. baddl ı.ııtmda melca ve ıık- ı fcll Ve cemlyeUnın hava~ını yarat· Tren seferlerinde 
, nk bır uıul olmakla beraber, hele 1 mazsa, aılırıdakl ahenk bile kaybot11. 

-------------- ı:Japte edilen eaer, bıılm tÇtlmat ha. >'Or. ta h d İ da t 
eı in ltarcktul~i11in yüll

Hlrlifl niıbetind• yalı .. IU. 

Yazan: Sermed TALAY 

nımadığım bu adam hakkınd•kl bu 
kotu dıleğımın sebebi, sadece reka
bettir. Yoku, bundıı, aşka, sevdaya 
benzer bir imill. katıycn aramayı. 

Jll! , 

cGarip de!11 mi? Slzl, ilk gördQ. 
ğthn akeamdan, son defa sinemada 
tesadiif edeceğim gflne kadar sevi
yorum ıannındnydım. Sonra, o gQn, 
bırJcnblre anladım kı, sıze karşı 
kalbımdc scvgıyc benzer ıerre kadar 
ı ~ .. u yokmuş. Bunu banR isbat et
t ..: niz içln size son derece m6t~ek. 
k ım. ÇOnku, yaşamanın zevk1nı 
anc:ık şimdi tadıyorum.:-Nltckim, bir 
ıkl stıne kadar aeyahate çıkacatım. 

1 
Sl:ıı.ı, tıuradakı mülevves hayatınıza beyden bır telgraf havaıesl aldı 
terkeder, btr daha yüıünüıtl görme- Gelen para. babasının servetı vı 
mek ümıdile. Allaha ısmarladık . nıustakbel mllyonlıırı hakkında bü• 
derım.> yiık umıtler verecek nııktarda olma· 

Ferhad, eon camlıler1 ya:o:arkr.n makta htraber. delikanlıyı yola ÇI• 

l~ının ferahladığını hıssedıyordu. karmıya kafi ıdl. 
lntıkamın aevkın1 tam manaB1le tat- .Ferhad, derhal hatırJı~a başladı . 
mııtı. İsuınbuldan bır kere ayrılınca t•· 

Handan bu mektubu okuyunca, buk çabuk gerı donmek nıyetınde 
kımbıllr naııJ kuplere binecek:, beJkı değıldı. Ona gore hazırlanıyordu 
ue cevap vermeğe kalkışacaktı. Fer. Genç ruhunun uğradığı Eukutu ha. 
hadın lstedığı de bu tesırı yapmaktı. yat, onda, tı(ıtun muhıunı karıı bır 

Erkeklık gururuna vurulan darbe - tıksıııti uyaııdırnuşu. Handanı unu· 
nln a~ısını, daha başka tekilde çıka· tRbilirso, ızzetı nefsıne vurulan bu 
rnmıızdı . <' be agır dar yı de unutacak, o zaman 

Maamafih, zarfı postaya attıktan belki etrafındaki ln!'anları eskı goz
sonra, yüretinde b1r sıkıntı duydu. le rörmeğe muvaffak olneaktı Fn 
Posta kutusunun karanlık detıtınde lı:at !Jİmdı, etrafını düşınanta kuşn 
kaybolan beyaı ı.arf, ölen ve gömü· tılmıı gıbı gllrüyordu. Handan ve 
len aşkının kefenı aarılmıı Umsall nı a~ıkı: onhırın bu alçakça ~c~dn 
gıbı, onun gözlerın1 kendıne çUmıt macerasına goı yuman muhlt. her 
ve Ferhad, kutunun batından bır şey ve herkes ona düşmandı . Bun,. 
müddet ayrılamamıştı. ı dan bir an ınll uıaklaşmak llzım 

Ferhad, fiç gün aonra. Tahaln dı. (Deva.mı vor) 

Öğrenildiğine göre Devlet De
miryolları Umum Müdürlüğü ba
zı yolcu trenlerıni kaldırmıftu. 
Bunlar meyanında Haydarpaşa • 
Ankara, Samsun - lıkenderun, 
Haydarpaşa - Ankara • Zongul
dak, Haydarpa,a - Afyon • lzm:r 
katarlan haftada üç gün, Haydar
paşa - Ankara - Erzurum katar· 
lrı haftada bir gün hareket etmı
yecektir. 

Buna Ef"bcp olıtrak da bu aen 
kışın fiddetli o1 meıı ve yüksek 
Andolu yaylasında tren aeyrisefe
• ini güçleştirm~ buılunmaıı zikre
dilmektedir. 

Aske rt Tıbbiye 
oltu!unun nakit 

Askeri Tıbbıyenin nakil huıuıun

ln letkıklerdc bulunulmuş ve Gül. 
ıııne hııstnnc .ne nakledilmesi ihtı 

mal dnhllıne g1rnı1$t1r. Beyazıtt.akı 

•skı bınanın da Edebiyat Fakültesi· 
ne tahsis! düşilniılmektedir, 

Prof. Dr. Edhem 

MENEMENCi 
PJ"ofea6r Ethem Menemencinln 

bu aôzO, cMonteakf10, nun cCilm 
huriyet fazilettir b nclzesının bit 
ıerhl aayılP,blllr. cMont.eskiyo' 
nun iki kelimeye ııtdırdıtı mine 
Proftsar Ethem tarafından tanıh 
edilmekle beraber veclse kuvveti
ni kaybetmemiıtır. Her ferdin ka 
rakteri; hürriyet ve mtııavat e
ısaalanna aaygı ve 1evgl ile bcsll'. 
nır ve her fert bu esaslnrı ıabai 
hayatında yaıadıtı rlbl cemiyet 
hsıyabhda da yaeatmak için çalı. 
şıraa o fert, hakiki mlnasile Cüm 
urıyetçl olur. CQmhuriyete bu 
ckllde sr.dık olan fertlerden te. 
:ekkill eden kQUeler ve heyetler 
,uphe yok ki CümhurlyeU )'ı.lk. 

el tirler. Fertlerin karakterleı 1 
bu Yolda nekadar yükaelirtıc, Cuın 
hurıyet de o nlsbettc yükselir. 
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.,....,.. wllbılal llir cfnfet ... S. - Geııetal GogorOY kUY• terakki kaydetmekte oldup lıııUtUl'il. valideki diltm&Q ~ Ucum rıp ederek hareket aerbeatJıii ka- 1erile cemlJ9'e ilk katial 9dilea Jlk- (Jromftlıeıhlt) rn 1eap ettfrdff1 alrd 
.. ıetfleu Jhıısy• ........... a.- 252,87.78 ve 268 incı Alman pi- mektedir. Japonlar acele olarak tak- etıniılerdlr. zanmafarı icap eder. Japon deniz 11ek rlltbtıli aal t. keadiıdJcD. Buut. raaliyet ,,.. pNeee ..._it ...... 
.W 8alpr ...._.Wu..,.., yade tümenlerinin müdafaa hat- Yfje btalaft cetfrtm4 •randa bl- l"lll l'l'ALYAN r'fJllBNI ve hava kuvvetleri fimcli bunlan bbaaa Ka,...t_aa Sadik Bq. Mis Bna ...._ lıfanMttr ..,_.. __... 
cllı•saletf ft lulft!lretlerf ne o- lannt delerek Gula,yakin ft Le- nnflal"llr. ~ tanarelel'I Japon ıu-- 8A1l1LDI temin ile mef&Ufdürfer. Ancak Ja- olcluta riltben auarı dilııb.te ala- kesl,..ınl. (t.tlJıcw mlllslml ..,_,. 
.... aa-..... , ... Mll&ı ..... kotnaya keaimlcrini itsal etmif- niaonla\1111 bombal11J1Uprdır. Kahire. ll (A.A.) - Lfl»Jadati PC>Dlar. deaizlerde hareket eer· nk keııdiabaill ~ • ,ebü rtH Z1Ja ~) 111 nbıDt1an..,.. 
aa"-a timi olmua lllDD celen )erdir. aJB JAl'ON CllCARllASl lngills tlert llarebtfııln peqenbe beatfiiinin ve üetüal\ii6n tama· makamı iP ..... lkı~e Jhbatm B•IA .,,.... ,... .... 
.. W. ......... ...... aeJmel 6. - CaeraJ Bolcliır kuvvet• AKIM KALBi gdnQ daha &lyade allra&Ji ft ffddetll mile leıniniıü beklemodea. bava •lkmetmiftl. mtlla• 8lle7ma A.ı..t, ••• 111 
,_.._ ••'•12••• Ah 9 ... )eri iiçüncü, dördüncü Alman Shıppar, 18 (A.A.)-liddetli J&i bir 8t11r aldlfı askeri mahfillerde ve deniz ka'Wvetlerinıa Nabnla- Onun bu ltftalnt hnıtl•dba butan.n..I -mlnmcla DnM., 
,__ .. .aer1-t ola Ro;wara. tank tümenlerde Cermanya tüme- inmtar 9e *• Maleıact& urekitl a. beyan ~r. QluAa"Ja ile- ril4' huaulo selen ilk miilait &MU- eebepler ele ~ delildi. l1S111l ..._ .m,. alı" p h K-1 ,.. _._, 
~ .,,..,.. ... ....... Dille memap hficunı lat'.ıanm ~. lapoalarıa tark ııiah> Dla Siftl•zl... .. ....... ...... lerden istifade ederek, Ura ha· lerdenlıerf. merhli llan&a&JN lıa- ...... _ 'kıl ~ ............ 
W&etter, "-7a1a bqa ..._ ala bozguna alratarak ve taarruzla- U11c1e Kautaıfa pptıtla~ cılıt ..., •"'-t Wnnw._.. rebtleria. ele a.,ı • ..,..a.rdır. E- luun bir dvari alaıın• k1mand• ~ 
......... laalde .......-.. .... nm mayaffakiyetle inkifllf ettire- relletf. aerta8p &Gre, bir felileU. Ba ~ .-..,. hiiUkd. euen, J~, harp b.fl....a- eden Kirala, Sadik Bq, PJft. ha- .......... l1lmaa bılu. • 
,..,_ • ..se. fğ ....rr lir plülde rek 296 .. Almam .., .... tıü..,. ue&kıll ... ıi •• llılpım, aı&lll .... tbMl7• -..r .,_..._ ...- • ._ ....1. Hindiçiaide lbım ~ lhıı '" alfa Mr (Mrrif) olılatu a...ır :a., ıı. arbd&lian 99 • .. 

.... • llna ...... ~· mec- nini çok yıabıdan Ülfbrmlflar .. l'ılll91 elllnHwkt.f .e itan« mu. ~ •ldat• .._ i1ııi 1'817a len buarlıldan yapmı-:1ar Ye r.- ~ ,_.. tıalta ve .. reı wslek- (Manattır) • (a.ıttııdk) ......... .._ ••-mittir· ,.. ~clir. kabil prp aahlliacle kiin Penan'f tl•nı.ia • aaı. 1lw .._.. rek Filipia acW.nna. prek M• dallarına b111 ..-nnii tnasu Te hiıcWI' aımlta fl)audL hbt. w,. 
1,te .. ~ nofsta ı.tr.na edil- 7. _ Geneıal Deleoa birinci ıiddetli uq lıombuduualarma - aw bU ı.-.. ,.......,.._. C..wp. lab ~-- htaç edilecek UUfat De hedllilll terı .. .ımltr- .rıik tam bir a1tea 111Me M6ıt'8 

.. fUlile. .....,.._ ,_i alnri ....W. kolarduaa 17 aca nıa 1almaltadır. taD alrade ..._ ,_.. latalan -.. bt"..... bmada topla.m.,Jar n •ffd. hatllu ........... ll•ı t • 
~ A' _. için ,... Al ta k tü . . 

19 
., .. llllftdunun ııe.... cenııbun. ltaı~aaıaru1 'katmı•H valdt. lllltakr bani. iıii •k• dolu nakliye p- fc.mf,et) • lntfsa1» eclılınler an- (Nf7ul) .,,. (._ lalrri) ~ 

da tWiiimia .-_ .,_ IRr ..... ...::.. p~,aclem~=- ye u;:7 da kiia ~ bö~ ~ a11 ..._ Gaula'Ja ..... ..,....... lni1eri.ı eam 1'elder tarzda haDT aınct.. Jıatfbt.ea (lddem) e naa?lktf. dala planalan.. (U..- wrJ. 
... ..... ..... .,-. ı ıı• dCI düflMD iyade tiimeini boz-~ olaattad... ....... ..... Guata ~-~ 6llttali bir iıl· hltlDutlanln. Bu auretle Amerı 
AL,, J& ......... 8' ..... -- ......... .:.. l»anJann Seri b• kaffetJed ~ap>nlan11 ......... o. h -keaınl '9fkıa ~ Jtliblarla lqilizleTin dikkatani cel-
........ K .............................. .ieTam etmiş Ye - fjı_..,. ilMellf ....... ,..,_ . ALlılAN r•Bl.JOI betmem~e Ye hu to1>1anan ulce-
.... lıltiia Avıaprp fia-....,. Vin.YeY Jle StalinoSQrak phirleri.. ~ ti~lın, ~ (.\.A.) - AJ .. n telıli- rıo Çine kaJ'fl ,.ptlan taamız ha-
.._ ,,. ıiy...em Wıllimi,.W tet ni ifpf .ımiftir. .tMııalırAJI r•81JıJI · - Afnka ......... llllen Pi- reketterine müns o lduAunu nes-
... 9'1er.aiıt kaluw;-. Kıoıea A•~ 8. - General Golikos kuvvetr "VW;1ıla, IB-f~.A.) - •at lUO ~ ..... tıdea ..-nbelma ak retmi7e çall.flll ... ard·r. Fakat A 
,......_ ıölni" •• ,...._ ~ t.d ._... ......... re illd A1iıılla -.,,,15Maa 4'keea.- ....Ua plen ra et merke&i, dQ ....... kat'I aa .. t- ınerika ve- lntiltere buna tcanı ol. 
......... IMı w.•• "ıut .. i · .. tank tümenini ve 1 O uac:u .-OlÖı'• :;.an Jhtlva edeaı Harbip Nuıt'- fakı79U.r kuanaıaın• nt1Mll Tob ımyarak harpten evvel Ji!iponya
kal~. Avı•p ı o tl prp ~ lü piyade tUmenfnf pUıkGrtmüş, :r·::' ~ı r~k . batıaındaki 1tllieye iaWrat n. ya. bu kuvvetler hak mda ban 
ela ldiçiik Pottekide, fiı•n' &.iri..- M kailcw ye ~--- fe)ıiıleriru !eri 1 C:. fn: l>iitman tayyare. mı:;;.r·. müracaatlarda bulunm"'lardı. 
•eç de Mih"1' zümresine dahil almışt11. n •e ?J•rkfletd•ı bombardı- ti rdta ~ Sothım dflşmanın .ıı.. Kendileri de geıek Filipine ve ge-
..._. • ._...,. llariçte kal- Taammqa başladığı 6 ilkUnun ""' ttraişimm. kce eolalan ~ ~ • • rek Sü.ppw •• Malab ,...a-
~ -9 ...... ~ ........,.. dan 1 O ilkklnuna kadar, bırlitde- ,:·-=- ..ltpı.rı .. lıaftt ..._ ....._ '"'filift ft ~ lüv 
Cllil tahiidir. rimiz 400 den fazla kalabahk hal- muştur G6rti ö .. ·~~ of.- • ...cı.rmsbu ~ dur-

• ......_ ... _.tle inci- kın bulunduğu şehır ve kasabala- planı ka .;;,:;.!0
" dtltmanm " mamışlard1 . Harp patlayınca Ja-

tere " Aınerikaya ilim harp et- n geri almıt ve düfman ıgalin- varııadaki "i,.1 ı.n.. altanmızın el- Bekarlık YePGİSİ ponlıır 7 ilkkanun pazar günü ha. 
1nm· L ,.- ..... ihtili&fanı ... da kurtannlflll'. Irat ha•• flıl: tem~":!a k::~U- -a vı kuvvetleri1e Havay ve F.lipin 
hel:Hyet y.n. wermiyec:etDae se- 6 / 1 O iJkkinun zarfında kuvvet llava?: Da.- f e ır. . Ankara, 18 f'l'lldonl•) _ Y«1- adalarındakı Amenka üalenne ve 
lince, ct&n,a litmetİllİD lııll ... terimiz 386 tank. 4317 kamyon, yeni bir rapor 1 aalb-etme .daır gad MeblleD lım İçöz, bekirlar- Malaka yanmadaamdalu fngilız 
dar balarl i' lııir deYirde lau ha- 60.f motosiklet. 30S tol. f09 aı- w-. ~llUfibr. daa "'Si mluaMalJI içın bir b. üslerine turruz etmif)erdrr. Bu 
••la kat'i 1ıerhanci bir hiirüm per havan topu, 71 5 mitralyöz ve ".;,;;--T ...... aa &lyihaaa bazırlanmwııı ~ hava taanuzlarının verdiii tik Qe· 

•ermiye imkin olwıyacafmı her S.f6 eı rnitrafyllzü zaptetmifler- v..-cı I ;('i' ttt ttmı~. ticel~en memnan kalan Japon 
lıea tialulir eder. a"-dild halde d~ ke M'dff. d ı A.) - lVa Mebusun bu buaua•-'-i takriri Başkumandanhğı, 118 ilkkinun 

~ • ....1...ıı fı d L ve ı way a a an halen A .._ . ~ .ı! id h 8'ılaarialanan ~ kuan, y.Jao Aynı muouet zar n a s:uvvet- merib a· lqik de . . . - ruznameye alındıtınd 8 t.ell pazarteaı ıecesı nmaıçm e a-
Milt .. iııt tiyaaetile .._. ..-..41- )erimiz, 7f .tank, 665 kamyon, 92 de bulun.:akıadır. vlet.lerinm eJm Meclıaın puarteaı eün: yapaea~ zır duran a~ker yüklü gemileri. 
-...,_ ata..,_ eder giW .sörin top. 119 a.per uvan topu. '31 4 .ı.a.- , Is ..... toplantıda priftllacektlr. gece luaranlıgında Mal•ka yamn-
111ellteef1r. a. kınrdan ..... _. JDitndyöz tahrip etmiflerdir. 8 t . 

8 
IJ (AA .... Jdı adasının timalı tarki Ahillerine 

titrler~ Çllanayacajma acak Bu rakam'8a _,,.Ye hYVet- t~y- il ı,! ~Henüz aevkederek Katabahruya asker ih 
..._ IÖ'feNdlctir. )erimiz tarafmdan tahr"p editcn Fele_..k HW...a r re aöre, .... ._," ' • 

111
• - .. • ·- ,..,... ltafla..._... OiPw tand· 

T ASVIRI EPKAJ1 diltın•ll malzemesi dlihil deiildir. rı tanfmdan ...ı.; denlzaltria- 9- .... .... .... ,. tan .,., sün Japon1a. $,.m W-
Bundaa bat~ fevkal&de bii- imda babnlaıa 4 • •hilf ·~ ..... - · •111111 i kGm'!tini de auyik ede1ek Si,am 

-8aJgariıtan lngiltere yük miltarda aitlhlada mühim- sinde batan. -~kliye semi- ti ,.... -"''*' ..._., topnldanndan Japon kıt"alannı 

A 
• k mat, iate maddeleri, üniforma •e boialmufhtJ • adar Japon ıeçim:uye rQI etm1f ve illi aiın 

ye m er 1 a 1 a . biJGok harp --'zemea iiti- .......... ı.. benımiyetli bir ınırtrz ... .... ..,. da .S,am ile taarnazi ve te-

iıarp İlla etti =~ elunmUflU'· Vatin .... oıı t 3 (A ...... A.) llmlt Kowloon'ua ınaıı harekltlll ..,.. dafüi b3 ~ttif~ .W_eyleDlİft t. Bu 
A)ınaalaı ......... meyda.- vap acW~. . . - "!•· mı bakurundan çok liıtiJllın6. ...ette Hicliciaid• Japon asker. 

mnda 30 )aiaden fulai alii .buak- hım 1aana.::""k:'-n ilk ..:;n:~~q'~:.ı:~ ~ ırii• .. l..W ve J.poa •eaklatı ka•dan 
· larcbr. da ''00 CSlü,, aa ~ tz, Malaklı .,-..mad•W• JÜl!ii7enık ı... cı.-w~- lııiıi ~ .., 

6 
tepincl• l O ilkklınuna ee!:tep L.... e yaralı verilmeaı- All ONA ZlllHLISI DA e.vveke kaap ilıınıs edilen Japon 

pakta dahil bir dwiet ..,_.. IOll mUcldet umnda, ne - o;=w. BAf'•IŞ askerlerim ~Yiye etmiflerdir Er 
dildiii &akdinle bu ............ bdmt, ~. · haıeklta flahil • TolJlo, il (A.A.) - Ravay ada. tai gece, 8/9 ilkkanunda ih 
.... ..,... olaıak ikmacti, ti- ta~T-anın 1434 tankı. LıgiAkdenızde bir !arına kartı yapılan hareketlerde. ht.rekeu ve Mı-adaıı eevkiyat ~ 
, ... ,,_...,._ >mduacla ...... olnduılFDD ., ... 75 339 •u ff •-- ~ AJ'bOU mlllm da ba· • .__,,,_ . 
.... ... ~ler S-416 kamyonu. 6 . fOpıt, • z muva •&ıyeti tmlmıttır. vam ·~ve ~ llll1ederi c~ 

Hltl• ft Mu110Unl ;.,.,._ aiper ..._,, tope ~ !»~ince mıt- ,......_ ...,.,_ .,..._, 8D mfltı lf11 ıı. ıaı>1ha11 "' ~ doiru çekilaa<ye •e 0 •ral. 
daa .c>1ı... autuklan İfİttiiiai. ralfkl IUrip edilınif!"· l dl huaıa uiratabmt ve bir to _ aoıuUn ıeaHftınitf:ir. 3! bın ton- taki tanue me)'duuu Japoala-
bu iki f Ameıik birçok Almla• ltalwrler dainılli. llkk - pidalaot otoaaobıı1 &abnl r bk elan mhhnm 11 tane S6 6 ra terke mecbm kalımtlazclır. Jıle. 
a.,u...:,~ utrad.W:: içia ~ n.-~ .::-:=:- Kwnetlerimia laiçltir ...::"';; tiınetre. n tane de mtthtelff 

0

toı>~'::; ~ ~rt••r'a w.:ı~~~_. 
rilma lı~ ile ......., mitti: Sllılfıl. L--L .. eWr • ..,._ .............. •• 1365 kıır ndtrettebatı vaıdır. Sinennanda ,_:ılı 7' fef"l uze9r/m1Öe 

ti .• L-~L •-• • .. iıd& ........... _,... yere • ..... J • gapur aıu ngı z a ow 
aebe er,.. ·~sa;. ••rp -ı ilan w .. , ... & ... Mhama eonra 9: -t. &ela Wr aa 1 L 1 • • ., pcellİ deniae açılnut ve Japoa-
e~l: mecbml!etiDde bfdaktan ....... Al D kWllandanlıiı Moa- . . le . !Ha, • ~~n Ve Madri c l ı 1 ı I r ,, , .. , lana deniz aevkiyabm muetmek, 

Medeniyet diaıwrm (Nonnanclie) )ere. (Cıaeen Mary) !ere 
... ..,.,_. fen Jralmımsnlannuı yuattlia en parlak zaf-a 

.. L A L E , de aJka,L,.mcai& 

Daamlaa Fırilt: im Jr., Mureset ı...kwood, Ge.qe 
a-crofı ... prattaia 

DENiZ KART ALI 
Y alnaz heyecan. hareket, qk dolu bir film .tejil. bürik dabi 
Joon Shaw'un mücadele dolu llayatından abnaD canla Lif ta~ 

rih. en plldal bir 99ref &Wc:letidiT. 
Buaün saat 1 l de tenzll&tılı matine 

l ıtan b ıldı 
•ilı•ıyaı --····= 

sisAt.ea J dalliibll .,..,. .................... 
ba,byan sae W... ne •
tK ...._:pak. Bittbi MI 
~bir w/ıa ai19or 

ILMEYEI 
ASK 

-- binlerce .... llih1'or··. ................ 
........... dilrMt. 

'I ASKERLIK I 
Y..ti.I' • 'IA' ....... ............ 
4/292 Topçu Teimea ...._ 

met oil• furabim JZ6 «•..._.Sl 
2/210 Topça T......_ AU.t 

otla Felııra 3JO (481M) 
8/190 Lnam Aa. T..._ 

Mehmet Nami oil• ~ J19 
(39204) 

Bu -.,..ana wle .--:re_. 
~n illa ehm1ar. . 

1 ZAYf - Aslrelf tellıdıt ....._ 
nmi ..,S 'etlİID. Yenlliıli --.. 
...... Mklıııinin ...... 1ı ... 

M Nm 

... 
nı aöylemftleTClu. Bu tartlar al- bile, ::... hedefi olarak te· ·~ lnPiz mahripleri ihraç barekederini aiti~ 
hrida Bulpl'İ81an bikimeti. cliln k~11 ~ Ahnen mahfil- ki ve Swn Wimlerinde- .atenıit ise de 1 O ilkkanun sabaha ••••••••••illi 
kit 12 ilkklnn lhl. Am~ ~~~ Bo~lerin bat ,eh- ~...!!:!-:: aauhriplerı . ltaı.. BnaekU Albaf' flllee,an iki veya ~ İnailiz zuiabaıua Ja- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
:• :2"T9tik L~~eril . .:: ,_pdan ta~raz o ~·: pül-.a 99 .. ~~~r toıı Ragıp .... , Vefai elU pon hava kuvvetlerinin bomba ve -W'lı~IKA 
~ arp na&J ı etme ıme- • • miftir ki fUOd den, ıyı oLilile -..-ouoı oto- torpillerile batman netic:ealnde 

ıneCburiyetinde kaldıklarım aôy· dar lerı gıt Molk~ teftrinm ~ lll temaı etmiflerdir bu filo aeri .t&amOftlı' 
lemif}erdir. Bu tardar alamda Bul dürbilalc~ mümktin bulan- Mü~fik ku~eıtler, derhal.,; Son Posta aahiplerfnden Selim Japonlar 8 lkkln~chı Mala· 
aariltaa büktmeb. clünkti 12 ilk· kremım .-- aleti-.~ torp~Herle taart\J2a geç Ragıp Em~"bı babası tlDlkli elbaı kadald ilar11Ç hareket.leıinin mu· 
kAIİllll pti, Anierib ile diplo- nad:tacfw. bu tef.hürle ,.. miflerdır. İki knıvaz&re iaabet HUS8JİI lallJI EIDIÇ yaffaMyede deftlDIDl gBrerek A 
matilr. münaeel>etlerini k-.rek M09ko~anm.. e ele aeçirilme- ter ohnutt~r. kısa bir hutabll mlteaMp ctttn at. merilralaıtann Muıillaclaltt harp iL 
Alberika ve müttefiki İngiltere ~aıı çevnlin~tülü bir f"'kil- detteBatta gıdea kruvaz&r, tid- tanı Kızıltopraktaki evinde ayata maalanma WU9Cluiu Luzon a-
ile harp halinde buhmduğuım ._ • plln~_?. fİDldİ afiklr buJun. latrruya batlamıt ve a&lerini )'UIJlmqtur. C.naet91 lJu- du.na ehi Mltet ihnıcnia bafla. 
lao eemlye kamr ,,.nniflir. de dile ettıp .on_ra a h~.vaya ~Uftur. Ö- dıı Kwltoprakıa 8ahlnkihl(a soka- auya karar nnnlflerdir. Bu iki 

Bu karan Y~ 8u1sirri• malfadar.I hüyÜk Wr Lozgun11 =~v~zor, 80ft defa olarak iıbda 2 numaralı evinden ölfeden tin arfmda Amerltan Ye lnciliz 
taa. ıaJms •uff.ial Y•PMll oJ. Abnan annubakkakUr· Alman.. uğü zaman Popaaından e.,.,. lıaldırdnd ..... lnlmdık- filalamnn Wr me~ .,a.ter. 

lleı•- o..w • • ' w 
... hulun laei ........ 
ulik Wiylerclea w.ı... 
~..-

ZAFER 
ORDUSU 

1n111W, llJ'lll zamanda Avrupamn qrachkltn .m yet. ediyor ve Rus- ~ına ~adu ateı İçinde tan eenra ltanea•lnneddekJ afle memit ohnalan, JaponS.ra eeaa· 
te•aiidi Jel.iade bir harekette lar ftıttao ~ "nin Moekovanın ı. 11 to'1>1~0 ağır haaara uğ kabriıM de:fMllU-*ttr. ret v'M'miftiT Bu klll'llT herine 8/ na 
buluımıuf ohayor. Ç61l~8 !'ufsar 1anm .~ iklı~an pl&nlan .. t- = tcrrpıtobot otomob.il1e llerh111D 18lleleree orduda dalde 9 ilkkinun gecesi Luzon aduuıan ımc::..m 
milleti. Awupada yeıaı .aızamaa apb ıçm ::: l:o,.naktan kendi- · hısm....,. tfa ......_ Mnflnda derin tbmline Anpl mnldine .. eT-
~ur..ımaama y~~m etmıye ut• t~ettfllnı a3yfUyorlar. arlandıJdan baldnnck tolnuber hflrmet ve takdir h1slerl bıralaaıt. te9s ıec:e de ,-.ı; pıbi ..aulin-
rn::ı:fj;r:'·> llUtkunu tid- Şuraaa hi&nineliclir ki. Moako- verdikleri haberlerin dotru olın! va&tfea.verlfif. temla blbı, aerd de Visoa tarafma . ~raç 1aparu 
detle aJk...ıam ltıitya. AJm ft cnlıllRd• .._.. ·"°' ,.obır. dıpıı ve ordulannı kıthk ünifor- ve dflr1lat ahllkı De t;amay(l& etaUt ~ Uıeketl~ı '"'" ... ~~-

J 
~u de ·--L-aQll rnnkü hararet clerece81 bıuNcla • malarla t~1% etmediklerini .• bir bıaandı. diımi,&eıdir. Ameriblılana Filı-

vbe.ıı .. ~~nya ı-n -ütMla Ld ___ :,. -t.MlS. ...,,d:r fu telı&atef!W, Filhakika R aoa- Vefatını tD elSm bir m7a• olarak pin adalannda cem'~ 38.000 k• 
utamDUfhll'. "' aa ~ ~ fam kat . • uaya ae. laaydederken Seltm Ragıp Emeç'e dar vkerl · bul duiu ··riencli-
Bulıariatan H•riciye Neza-reti la delildir. me 1 suziaden enet hi .. Mtlhl afft ertlnınli en umfml "· eJn onı"" '° - klfliaD wyle acı bir titmeyi ı.aavvur tti)d . d - gıne gCSre ap ann bu taanuz 
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