
9 J ci Kanun 194-l 

{ SALI 1 
4 Onco yıl No. 1291 

Saatli Maarif 
Onar takıim leri ç ı ktı 

nu esstz ve ~z i.ılkvimlcrin tı1ffit.ı 
!eri ,,'3l"dır. Alclanmrunnk için «erek karton 

.. 

·..SÜNLOK S/Y AST HALK GAZETl:Sl 
ve gerek taı."'1m toplnrmm Ut.erinde CSanUi ~ı 
Mnnrlf Tnkvinıi) ndma dikkat edilmelidir. ı ; 

DÜNYA 
HARBi 

ntı ~--

PASİFİKTE 
üç yerde 

büyük deniz 
muharebeleri 

oluyor 

Bilanco 
' An rilinlıla.r ~ u rhh He f 

. r~ffı harp, 3 )-'oku. ııaJıli;)e, 
ımıyu nnutın gemisi, .la.pon
la.r da l t:ınınre J;f•ımisi)·le J 

... ··· .. ·· 
.· 

.. 

• t 

r Japon ve, Amerikada:-i 
ngiliz harp f"'Yeni hazırlık.!!U 
tebliğleri Telgraf ve Telsiz muha-~ 

beratma sansür kondu .-, 

Tok~a~~~~bli'"ilmpam-- Kanada hava kuv· 
' torluk umumi lrnrargiibı asa- vetle • se erbeı· 

b'1'kı tebh...,ı ne. ı etm t r : 
Havı\ at.ı.ıl.ıııı dııln h \'a d•ı• 

ii ıerilC' ı-1.ıl. 1.1 m. \,ıffü l,fd· e ıyor 
li tı.uu ru zl a ı · yapı lıruı:;t ır. ' 1 ~~"V'J""""'"'. """""'""'""""""""'"·iV 

~anglıa) d.ı hn lııgihz topı•c- Panamada çok , icldi trclbirle ,. 
ktı ı b ıtırılmı. · \ 1o: Yı ııgt..-;c alı nılı, ı · ygnrelr.r K .wal ii:e. 
nebı md bu· Ameı ıl ın t ı te- rinc/e fa<:ıl-:ı:-1z ılevrıye 
kı ri 1aptrıluı ımı. • m·. ~ın ... l· 
ı,ura' karşı ~ ı, muvafı, ki- geziyorlar 
y\ tli bir ha\':> ~ı.ıı y .ı p.l mı~- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ... 

Miitlaif bir düngtı lıarbl 
lrıı,.,,suulagız: Şimdi 6eı 
kıiatlc bir hagat ve memat 
lltiicadcle&ine şahit olacalız. 
A rz kiirrsi için im bir kü. 
r iik kıy .. mdlir. u,,.unıc bir 
hcsopla~ma vııkua geliyor 
lle g,•11i bir diit. ya doğuyor. 
Muhakkrık ki bu tloğuş 
olacaktır ve insanlarm bin
ler<'e ~encluden beri bekl• 
tlik leri bcışka bir şey, yeni 
b;,.. şey, yeni bir nizam te. 
f ssiis edecek tir. 

mitııl J{t•misi, l tulıteJbalılr 
ka~ het1iler. .. ·· ···- ···---· •·• . . •..... ~~;_ı ........ - -

llı'. 'W.ı..ke. Guam, I>. ' .. o a• •
lanna det Y<'nhkn t" .. rnız euil-
1n.iı:;tir. 

1 Aınıstrnlya asker 
toplaınağa. başladı 

__ _J Filipinüzerinde90 
Amerika n tayya

resi düşürüldü 

~:: ...... -............ . 
Vı:'Nf 'ZEI .AN o 

1 
ToJ,yo, 8 «t'a.) - Jmpa

rntorhık u nıınu k. raı ahı U zak§.ttrkta ~oktanberi 
beklenmiş ve tf.r arnhk 
u2aklaştığı zannedilen 

fırtına mUthiş bir surette pat
lak verdi. Artık dünyn ıam.ı Siya~11, Şin1ali 

l lii) iik O!ı:yı nust::l .Jııpoıı ha.reı.itt· salı86Ul! ~ te rir harit~1 
bıl 1 ıiy ır: 'ı 

l 
Japon kun·( .. Jeı i H •n:.., 

l\ong 1ıı~iliz ii iine ı.m -ıı 
bir t ıarnız h, h °L;ı tine> bar;;la
ım<:l.ır lır. D·ğ'pr Jnpon <lPniz 
\'f' kE •• -ı Jrnn·t-tleri M:ılal\a 
Yurımadasına b·ı:.km ~··kJiı.de 

ınd "l 

hul;l a cd ilml~tlr) 

Vnı::ingtondmı bildirildiğine 
goı c, bütiin ıadyo istasyonları 
milli nıiid:-ıfan ic:ln çalışan fabri
kalara hitnbcn tavsiyede bulıın-
11WA, ihtiyat tedbirlerinin alın -
m. sını ı;öyll'mİ!ltir. Ha.l'icc gön-\ 
d( l'ilC"ı"'c>k biitıin tc-IJ?:t"af ve t.elr,ıiz.. I 
Jcı in Hanslirc tabi tutulmn!,ı im· 
ı &? 1 5t 111 hmstır. 

lnen birbirine knr1~ış \'C beş Jlalezya ve Valle 
lutayı kaplayan azgın ve kru1lı • 1 bir boğuşma hükiim süımeğt!ı adası ışgal Oı Undı 
b.ışl.~ıştı~ ·. . 1 [A. A. tl'lgı flnrınd:ın 
Smsı sınsı hazırlıklarını bı- hillasa cdllmi tir] 

~n v~ . ağızlnı uıdnr,ı sulh ke- Uza.kşc: rktaki Arnedkmı, fn-
la elel'Ul.1 de bır~m~~ an Japon- giliz ve Japon mcııbal'arın-
~ Mr. Roose~.clt ın,. ~· Jnpon d, n alınan mahimııta göre, 

-----:.HARP VAZİYETİ 

Kor unç fı 
bır ihrnc har~ lt't>U yapmı• laı -
dır. Bu hnr< h" ılc:r gıttikcc 
dnha mii. .ııt ol11r k ink·F~f t·t
rnekteu •·. 

ingiliı teb1 ği Kan adada Sa pm atoruna ~ond~rdıgı mc -, BüyliK Okyanusta. dün cere-
Ja bomba yagmurıylc muk'l.- yaıı eden mulın.rcbc h:ırelkatı 

beiede bulundular. J..ıpon mu- ~u suretle hüJasa edilebilir : 
~~lan Vaşingtonda sulh - Japon ıt.o.yynrcleri Hono1u-
;: milzak~re komcdyru:ı oyna- hımın şimalinde-ki Vahfame 

Singaplal', ~ ( .•• ) - İn~iliz 

Uzak Şarkta nizam yaratmak isteyen Japonya, ti ;::~~\1iM~1;g::~)~nr~~~~\11• lııgiliz l~oloınbiyasıııcla Vik · 
torya n~keri kum:uıdanlıbrı. Kaır 
nnd:ı. fngiliz ha\·n kuvvetl rt 
nlC'nsupla.rını kumandanlığa mü 
ı. raııta davet etmiştir. Biitii• 
iz,t 1 r kaldırılmı!}tır. 

akla. meşgııl ol~uklnı ı ı:-ııl'ada soknJdar:mı irnrşun vnğmunı
~~pon t ~{}'l!.t"elcıı ve ?on~mnu-1 na tutmuşlardır. Öl~n ,.e yar 
"' Pasıfıgın nnılıtelıf lıman-, ral. nnnlar \"ardır. Oahu Ada
larını bombayn tutuyor ve ba- 81 da taamı:r.a uğramı~tır. 

P •f•k k J k b d • h ihrn l.U\' ti gt.-t. en ~t'ıı,,il r 
ası ı apı arını apama ve u ıyarı er tnpli?. b ııık1 ı· t .ı rıutı ın li-

ınrn mecbur Hlihni .... tir. Ce-

zı .tarnflru·n a_sl~cr çık.ırıyordıı. Hürmn:tı 50 tayyare iştirak et-
ya baDCiya haram etmek içiıı harekete geçti ~:~erı~~~({t~g~u111~m.:~.ıı~~1~~ f Kablo kumpanyaları lıe-.r tfü .... 

hl nrnnmeffıtın tatil eililıliğW 
bildirmiıılcrdir. 13 ıskın ~w·eu~:ıc ~n!jl:ıyan bu mi::.tir. Jnpoıılarm Hoııolulıı U-

~'U"p peı. tn~ıı ohu nk .Jnpon: zedne yaptıkları ikinci akın a··a bru:ı .fa}dal~r tem )1. et~. ~id<lotıi olmuştur. Ağır ha-
ucum ıçın g. ~et ınUsaı<l 'c sarlnr ve insanca telefat vaı·

lllcrk~ bir no~tad:.ı. bulıuı uı Ja- dır. Bir Nevyoı-k hnba·lnc gö
~nlaı il!' vm acakla.ıı ?arbek - re Honoluluya Janon µ ra-
~ bitta~ı epeyc. u:r.un bır ~Mn Hiitdileıi indirHmiştlr. 

nberı dh~ı.!mlyorlıu Vt• g'llzc>l- 1 o hu adnsmda Amcl'ikan 
\:. ~~P. ediyorl~h.lı. :5.~hn ·y zayi u 3000 kişidir. Bunun 
la ~iilt~IN le, m'.!~~mlnn ~ e P• :- yarısı ynralı, yansı öıüdiir. 

k biı surette t>u ınek ıstfınış J a..pon tayyarefori dUn sn-
~l;luklan ~taş.ılıyor." İl~. arLu- bnh ilk defa olaı-ak sa. t 8 de 
•i ıııa nml oklıılar. Kcııaı ka{- Hong _ J{ong'u bombaı dınuuı 
~~ :lı;_nı~~l~ı çık. n h ~rleı· dog- et.m"şlerillr. 9 Wy}aıc bilhaa-
• u ı:x buyük b.ı ı~merıktı: zu lı- sa Kovlon'u şiddetle bon!1S'ala.-
hsı ~atmlmış, bır tane~~ .ıtl'şe nıı,.laı dır. 
~Cl'l~l!i, dnha b:ız1 g?mıleı. ~c Vilipiıı ndalnrına da iki ta-
:np oluıımuştuı. Hc!c t.'t~.>·t- ar nız yapılnuştıı·. Bu tıail ı'l'UZ 

bombJ.Jru:m~, kuıban gıJcıı laı dan birinde körfe?.rlo bııln-
ah ıl \'<:. Y~~lı knnsder .ı:;ayılaı:- lunnn bir Aımcıikan tnyyare 
!!1n ç~ l 1,"lyle Jap ı~laıın ı ast gemisine de hücum cdilmistir. 
~· an ~okn:ı?k lı~ı-sluruu .L.ıt- S'ııgapuı·dnn alınA.n bir tel-
.~ dı:e K. hıı yclSın leı kıl e- gı•ıf, Malakaıun şaık snhilin-

dnoıl:u. 1 . d s· . al' a-1.• 
·Kcıc d ı t b' b"t·l · h e, ıngapunın ~ım ı•ı tll\l 

. . .. \ \: ır • erme nrp 1'forsing ~hrindmı top seşleri 
ılfin et tı. Bunun sayısını su sı- ld' - · · b"ldi ;.,..,~ Si rad k t · k ~ · 11~ ge ıgrnı ı ıını"'i' ... r . nga-
h 

1 
al c . ırmf' 7-'?r~ı~r. ıuu pure.· hUcum eden Japon tay 

==Yazan: = H nrp ateşi diindl'.!nberi ye
n i bir fılemi s~umıştır. 

Doğan <.:iüueş Devleti, Ameı'ik
ve lngillen:•yc lınrp ilaıı etmiştir. 

Emekli Generaı Kema~ Koter 
Kanlı törene Dalıu adasındaki kap1'ı.yan ve kapayan sayısız ve 1 
Nicklıam lıaYaı meydanına ve çolk zengin adalar öniinde Ame
Peaı· - Hnrburg'a l50 uçağın sa- riknn üsJl'li, ilk \"C öııomli he. -
lıvordiğ:(' bom b rla. bo.Şlanm.ı - ·flerdlı·. 
tır. üphesiz, ucsuz bucalrnı~ Ok-

.Amerikanın, kendi muhte6enı yanu.slıır ök~indc Amerika, n-1 
nısıf kiircsinde yasamnsım dil- sudedir ve tehlrkelerden ma~un
şlincn politikacılnrmın bütün I dııl'. Fa.kat, bu mi'deniyet ns
cihanla ilgilt>Jımek ızuranncla rmda infünı.d. nihayet folfıket
kalacağını görrn kle art.ık fi-
kfr ve cephe deği~th'miş olduk- I" 
lnrına hükmPctmek miimkiindiir. 
P-asifik'i tX'nimscycn Japonya
nın piligfıhnıa dikilen ilk ile-?:. 
mev.zil('ı ' 1ı~ilipin'Jr>1 ılir. DUnyn. I 
nüfusunun beşte biı :ni b!lı ıııdı
ran Çin, Am(•rikn sanayiiron en 
geni~ bir mnhı ecidir. P.asif k'i 

Ruzveltin 
• 

mesaı 

HARBirt 
derin 

akisleri 

Başta ArneriKa 
olduğu halde 

' 

ı r süriıklcyebiliı eh ve AJll<'rika dııin nt~i alt ınd.ıdırl:ıı. 
dn cfh.ın },, ~ınaklnruıa Vl' pazıı.r- · İngiliz kııı nmyı, <lığc>r . t:ı--
laı"lna. b~ vurı.111}a mnhki'ım- r.:ıftan 1nı;ıl 7 W)~~:ı.relt nnın 
du. bir J~pon tcs.l\ılıne hh('nm 

Jn.ı-x·n~'n, ) :ılıuz Pnsifık'i bir 1 et tikleı ini lıabı· '\ ı·nn~k~-<Hr. 
barım , .••• iyttinr. g1,oıtir.mc-k gn- Jnponl ı ın nrr..ı.J gul ı~ı t !l'll 

y • giıt.: 1:,;oı ,l lki Uzak. arkta i abele lı'r ~. re , ı ... ı 'e tu-
bh· n ~.. • . oJ.;ltmak i tiyo.r., Çi- ı..,;;t,;;;ll;;,;;'l.:.;oıl;,;;;U;:;,~-....1.;,,'· ------
ni azımsı) or 'c Pasifik kapıln-
nnı sed<letme>k, hPr y:ıbanf't ~ ii 
bu di) an harruıı etmek m ksa
dını gUd •. yor. Bin ıl/ıiıı, J< p ın
ya için açıl n 0<'ph nin cl<.'rinli
ği şimdilik Sinınıpuı J. doğ'ru u-
? ... ı.nıı·. 

Fransız Hındıç'ni~mdeki km·
\'<:tleı· ise, Si~y:um ve Biı manya· 
yı j,. . .ti] daf Nfecı.>kk·ı dir. 

ada 
İ ngi lizler Si t- zak'ı 

isUrdat e , · ıe r 
Bu ~ bbüı:;te mm ııff kıyct, - --

(~~..zmn l ın Çindchı i.stııa Tohruk cenubu u 
plnnım g~·ı l.l.1:lı "tırnıc.·~ ı' yarnyn. 
caktJr . . d ok şiddetli 

K:ıhire, (. a ) -- Ort ş ıı c 
lnı,.fü. ku-; \ ctlı i umumi kaı aı-

(Sonu "">fa 2 'üt un ' Je) 1 d 1 
taarı·uz ar evarn ç P.il r . 1 etmektedirle r 

""*'"""-- ...: 

de 'iki: ' ----· 

Panamada 
Rmuuna deniz ve kara a.skeıt 

nınknmlaıı, Amerika. ku,.·vc 
nirı h ı· ihtimale kar~ hazır blll 
llınduklaı ını söylemiştir. ırana& 
füwrinde t.n.yyaı"C!ler fnsıHi 
df yriye ge.z.ilrorla.r. Bütiin ba.h ~ 
ri,·cliler. gemilerine gitmi.~Jer .._ 
dir. Panamada gece tam kaı·~ 
hk hiiküm sÜt'ilyoı·. Şilphcli a-.f 
dnml:tr te"kif edilmiştir. Japol\ 
·\J nan \ c İtalvan c·l<'ilikleri mı" 
ha.fnza. altına ·a.ımmiştır. 

Avustraıyad3 
A vustııı aly:ıda. \'o Yeni Zdanr 

dnıln knb'nclcr i~tima hnlinue • 
dil'ltı·. 

~iunc·yde Jnpoııyruım ha 
iliin tmosi iizerine biitüıı crkl'k: 
l• r nskcı lik şubclmino ko..~U\'01' 
Jaı·. Kıır'n ı·fı-adı, t.arynrc ,1.-. • 
r O)"'rl Ôniindc Slra ookJC'mC'J. (> 

diı ler. 'P tr • 'c !11ll ktıbıl ılam haı p-1 ya releri, . ehıin mrk~;ne tki 
l t.c\'al~ ~1 1> dun'.yor. Daha bvmba a.tnuslnrdır. Di~er bazı 
dE '- 1 :<P.itıı zaıınedl?oııı;ı;. Ja -ı ı noktalara da bombalnr dü3-
l1t ııla ~alnız Amcrıka toprnk- ·· t" . Şch'rd 60 k' öl 
ln.nn: t:antlY. ile iktif etmiye- :~R u;35• ki1. e 1 

1~ t -
rcl j 'it · d A ·kal ş, 111 yara :.u11'111!". ır. 

t ngı c1 < .\'1 c mcrı 1 .Mruıiladan gelen bir haber 
do ?ar ı~dan n.ynm[um5lar ve Fili pin ndalaıınn da J n.pon pa~ 
1ngıJız hm.mı nua d L bombalar raşiitdiJel'i ıı in indiıikliğ"ini bll-

Amerika elbet 1 
zaferi elde 

lngfü.-n-., A\ uıstral~ a, Kn
ıı.\.lla, Jfolumh., ruı ~l ok 

• Jliıııli .. 1cuıı, Uııit i, Kiiha. ve 
K0ttfarllm da Japon~ a~ 

gJ im ın t<>bliğı. 1 
Biatin harp b. lglsindc taz - :=:::.' R U S L A R ı 

yık imiz (h \ nınlı ol: rnk ziy~ t1~· === BfL Dl I == 
lcşmel.ledir. == R YOR 

Bir • El . Gobı ba\ısındn, dUş-
rnanın ao tanı~ ,. 50 motdrlll n- A· t a f na ru la 

'IMa nhks ı z ihtira-
sın yok edi lmesij 

atmışlnrdır. ı· ·ı k•" ,. . ... . t ı B M .. 1 · ı; . ..ı" • 1 b' 1 . I c ırı mc .... ıoıı. A.Vlts rn yaı aş 
ut ıış ''.ı u~n). uır 1 rn.ıŞ}- vckıli, N:tmıını Adnsımn da 1 edecektir 

~mdayız: Şımdı beş .~ıtadn ~ır ta.arru?.a uğ1 adığını hnbcr 
ay.at 'c ~cmat rnu~ele~~e veı mistir. 

şahıt olacfl.1-,'1?.. Ar-..l kurcsı ıçın (Sonu a:ıyfn 2 sütu n 3 de) "Büyük bir tehlike bu bır kiu;iik kıyameltu·. Umu- ._ _____ ______ _, 

ıni bir, l apla mu \'Ukua geli- Bir Amerikan gazetesi karşısındayız, bu
yor \'C y nı hır diinyn do~uyoı·. 
Mulıakkal, k hu doğuş olacaktır nin şayan ı dikkat DU saklamıyoruz ,, 
\' msanl ırm binlerce seneler -
den beri b( kledikleri ba.5k~L bir makalesi I...oııdı n, s tn.n.) - İngiJ'z 
şey, yeni biı· Hey, yeni bit· ni- rady u, kongre1ıin RtızHlUn 
zam teessiis ed ccktir. T •• k • nutı,undan 25 dn.kikn oma A-

Temcnni cdc>lim ki bu y~ıi ui- u r 1 ye mer·k ile Japonya m .ısında 
.zanı hak, udnlct ve müsa\'at harp hnt:nin mevcut olmasmı j 
prensiplt>r~ni ruhlarında benim- -o- isteyen H.uzvcJtin talebini kabul 
semiş insanıarıt.rumından kurnı- "Hürriyeti seven· ettiğini bi lfliıımckteıur . 1 
sun. Yoksa medl•niyet diye nn· Rongr,, mesajmdn Huzvelt 
ladıgımız mnncvi varlık unn.h\'O• )erin Sevgi Ve Sem• demiştir ki: 
lncakur. Diin):.ıı yUzilnde Fra- patisine hak AlçaJdık lekesini ta(iıyncak o-
vımlnr devıiııde bile görtilmcımi~ l an 7 1lk8.nun 1941 tru ihinde 
bir ?.ulüm ve ,·ahşct hüküm sü- kazanmıştır,, yani di.in Birleşik Ameıika bir--
recck ve bc.cıcriyetiçin çok a.cık- Nevyork, 8 (a.a.) - Reis R uz- den bire ve kasten Japon impa-
lı ve ezici bir yumruk çağı açı- vel'tlin harici siyasetini takviye ratorluğuııun deniz ve havn k uv 
lacaktır • (Sonu aayfa S aUtun ı da) (Sonu aayfıı S sUtun S de) 

Japonyaııuı İngiltere veAme- --------------------------
rika üzerine saldırması ile bü-

•tün dilııyayı sarnıı bu ateş için
ôe Ruslar hakkında hiçbir lıa.
vadis almıyoruz. Bu gerçekten 
hayret edilecek biı· şeydir. Te
ı;a.d üfen mi böyle oldu, yoksa.Ja. 
ponla.rın şcytruıi bir hesapları 
neticesi anidir? Belki ilk lıeye
can ve telıiş arasında bu haber
for geci'Kıınlştir derneğe pek im- ' 
i<fin yOk. Çünkü ufacık dev -
iet.leıin Meta nazari bir suret
te harp ilfuı etmelerini bildirme
ge imldlıı bulan telgraf ajans· 
lan Ruslarla Japonl::ı.r a.rasm -
da vukuu gelmi~ ohıca:k lf..r 
müsademeyi, bir dbnnlık hn
reketiııi haber vermekte gecik· 

HU yin Cahid YALÇIN 

Meclis Parti Grupu 
bugün toplanıyor 

• lctimada Hariciye vekilimizin 
beyanatta bulunması muhtemel 

:Ankara, 8 (Yeni Sabah) - pu cncUmcni B. Recep PGker'in 
!Meclis Parti grupu yarın (Bu- Reisliğinden toplanar:ı.k Milli 
gün) saat 15 de topla.na.caht.ır. XorwıD13ı kanununu tadil edecek 1 
-'nılımin edildlğine göre Harici- il8.yihayı m~ere ~t:'ll~.ir. Mh 
ye Vekili B. Saracoğlu ibeya- Zilike.rcdc Z .ı .Mıl~ Mudafaa 
nıa.ttn bulunacaktır ; ve 1kt.ısad Vekillcrı h,sı..zır bu-

lunmu..5laı'dır. Encümen yarın 
.Anhara, 8 (Telefonla) - ~Bugün) sabah te!T-ar ropJ:mar 

!Bu sabah saat 10 ,1Q P • ~1- caJrtır. - (B B.) 

harp ilfı.11 t•tfüer. 
-----~ --~~-· 

Hull söylüy, r: 

Japonya, son beyana· 
tite ı k i yüzlülük ve 
~ıa lancılık etmişti r 

M'hv Jr matbtl atı, Japon 
taarruzunu a kışt;yor 

{A. /\, tclgı ,\flaı·ınd-.ıı 
ıı rıtrtl.n <'dı Imiııtı ı- f 

Muhtelif kaynaklardan a
lınan malfımatn göre, ayım 
meclisinde 2, miim~silcr 
meclisinde bire knnn 388 rey
le Amerika. lngiltere, A vus
tralya, Kanada, Holnnda, F e

l menk Hindi tanı, Hniti ve 
ı;uba ile lfostarika Japonya
ya harp ilan etmişi rdir. 

Felemenk Hiııt:disaııında 
umumi seferbC'rlik knrarı ve
rHmiı;:, ordu harekete geçmiş· 
tir. 
~an Franı;iskoda bclecliyc 

misi, fevkaJiide ahval ilan ct
miR, grevlere derhal nihnyet 
veı ilmesini ist.-miştir. 

Tokyo hiikUıneti, Japonya
nın 8 Kanuııuevvc.l 19H pa
zartesi günü saat 6 dan iti
baren Amerika ve Rliyilk 
Britanya. ile harp halinde ol
duğunu ilan etmiştir. 1lftru 
har-p lmra.n, Grm\•iç ny:ııile 
saat 2,45 de neşrolunmuştur. 

Jn.ponyad:ın ayrılan yü.-.Jer
<!e Amerikalıyı hfunil Jnpon 
yolcu gen:::ıinin lın.rp illin C· 
dildiği nnda, Japonya ile Ka-

(Sonu t4lyfııı 3 ıütun 4 de) 

'I l azımdır ı ' 
1

Vazife çetin olacak 
v e uzun 

s ih·ece ktir 
L.ondı"< cn..a.) - Clıuıchill 

A'. m Jü m<lraSlnda lngilt.rcnin 
Japonya\ (t hr rp n.ln ett: ~rini 
bildir"Jni."lll'. 1 

C'hurehıll •lc..':llliştir ki: 
İngiliz. kabinC'tii bugiin saat 

11.30 da tGrinwich saati ) Ja
ponya~ a deı lıal h.ırp ilan cdil
Jil~ine ıruiıı-:aade etımiBtir. Hnr
bin ılfuunn d.ıir nota saat l 2 de 
tev H edılmi.,.tiı. 
Chw-~ı,m şunları ıJave etmi. • 

tir: 
".A!rrıerık harp ilan ~ttiku n 

bir :.n:ıt ... onı"a bızım. cif! haı p ilan 
ed· ceğin.ıze dair Ameıilraya 
1t.u-ı;1 giriştiğimiz taahhüdü vak 
tinden e\'vel ifa ettik.,, 

B..-,·stil bundan sonm dün 
ak HI., Atliintik a§ırı telefonla, 
Roo n elıt ile göri.iştüğünü söy
lemi~ ir. 
Alınan habcıierdcn Japonla

rııı Siyam t-Opı'ııldannı istila et
tiltleri anl~ılmaktadır. İngilte
re ~ıyamıa lmrşı yapılaoak bir 
tnaı ruzun İngiltercye karşı ya
pılım§ bir uı.arruz nddedileceği
ni Siyem hükfunetine bildir -
rni~tiı. 

,~ınn~hm Şangkayçek,c bir 
mektup göndererek bundan son· 
ra mn cıek dfism:uıa birhkte 
lmrşı konacağını bildirdiğini be
y.ın hni.ştir Ameriknnın munz
z.ron deniz ve hava kuvvctlerilc 
şarki Felemenk Hindistanının 

SC' 7 de) 

rnbadan ib.ı.ı et ltm \"(ti topcu m ~ a r z n 
km1\·etl ·ı in i~ ta rafından şid - .. , 
detlA bombardıman C'diJmjı:; V{' 6 agı r zayıatla 
ilkkfuıun öğJ"dı:ın sonra zıl"lılı 1 

~~~·;:~~.~~ıi~t;:.rarından taar - pu··skı"ı' rfu"" ldu·· 
Tobnık l c·nubm d:ı '<' J<.;l:>d<'rn ' 

---o----it>tilmmetindcl'i diişmau muka
vemet merk~l..:ı ine ~iddetlc ta-
nrı uz edilm(•l..""t<:dir. 1 Bazı mıntakalarda 

. idi R<'ZC'gh \' Birelhnıncd et •dJ:. ti' b.. ) 
rafındaki bölgC."'i)lll Rimeli tama· Şl o.e 1 UCUm ar 
men düşmandan temizlendiği sa. t d d •1d• 
nılıyor. Bu bölgedeki İngiliz fU- ar e ti ı 
vuş mUfrezekri çok faaliyet gii. - Moskova, 8 (n.P-) - Sov\ e-t 
tcı mektedir. Bu mufrczcler Si<li gC<'.e tc.-blıği: . 
Rez.ı>ghde muhaı·e~ meydanın- Gaı·p ceph<'~ inin b'rçok kl:
d.1 Almanlar tar.ıim<lan terke - slmlcrinıle, biı'liklcıimiz, dü"m t· 
diimiş, bir ı~ok malzcıno, telsir. nın ıfddetıi hik·uml.mnı pi; -
lPlgraf ciha1.ları ve 18 modcı n kiiııtınl~ler, mukabil taarruzla -
t.mk bulmuşlardır. J)iişmanın riyle, düsn ana, telef~ t 'c zayi- ' 
~idı Re2.egh''i i gali efillasında at \•erdimü:Ier, ileri haH!ketl ı· ı 
istilil. ettiği Yeni Zelanda ti.imcn kaydetmişlcıdir. 
sahra seyyar hastahanesi ic;iud~ 6 1Ikkanun günü 31 .ldm'\n 
yamhlarla birlikte istirdnd cuil-I tayyaresi tahrip edilmimiı'. H z 1 

(Sonu t=yfn 2 suttın 2 de} 7 tayyare Jroy-bcttik 

T asdık edilmek üzere 
Meclise gelen yeni 

ticaret anlaşm l rı 



,. 
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Rumen 
ticareti 

il il 

Yeni örfi 
idare 

Komutanı BENo öS~AöL on u Okuyucu 
.. Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 22 1 

Diyor ki: '\ Dün şehrimize 
Mınlaka iaşe müdürlüğü Talebe ev geldi • Velit bin M.us'np. tekrar içeri 

girdi; ayni yere gizlendi. Gec9 
yarısına kadar beldedl. Gece ya· 
rısı c:Munca i.}k memurları -
mn birer, iki çıkıp gittikleri· 
ni gördü. Zaten, nihayet onlann 
da istirahntc çelti1ecCklerini talı 
min ediyordu. 

'"'3!•·c:u'~ o a bi re malı· 
kfunlardan başka kiıwıe .kalma· 
mıb. Onlar da elleri, .ayakları 
b ğh tıyor e inim 
inım inli rla.rdı. 

Yelıt n Mru · p, gizi ıgı 
) erden çıkt..ı. Çekingen adun
l::ı rl iler liyerek genç ve giizcl 
kauınm yanın gitti; mğlarını 
ı _ _..u. Di · r malıktıınlarJ da ayni 
ş ·ilde serbest bıraktı. 
ı...s.Jın, s rbet knlmca kend sin
d kuvvet buldu. Yavaş yavacı 
doğrulup oturd . ınnettnr bh' 
scsl : 

- Sen kimsin ki beni \'C bii-
tün z~w:allıJarı rbest bır..ık-
tın? 

:O:~ u. V ıt bin us"ap 
- Şimdi bunun sırası değil, 

dedi. Gızli bir yol bulup hemen 
kaçunlıyız ! 

Cevlalmu verdi. Bu ,sö7Jcri du
ya diğer ınclıkfunlar da ·uv
\'Ct ve cesaretlerini topladılar. 
Orta yerde büyük ve Yll' ar.lak 
bir ta:'$ vardı. Hep bcı'll.bct' o ta
şı kaldırdılar. .Arılan delikten 
a'42.a1 iıı~iler. İki de nı ·alc nl
ma.yı unutmadılar. Jdcşalcl •-in 
dalğalı ışığı :ıle aydınlanan ol
dukça genis bir yeraltı yolundan 
ilcrlemeğe başladılar. 

Genç ve güzel k dın, cl · i
ni bula.ma.mıstı. Fakat çıplak de 
ğildi. Elin ~ eski bir 
kilim ·ıe '\'Ücudunu kıs -
mm örtmeğe m •affak olmuş· 
t\L Velit bin Mus'abın r.ırd 1 

il::, :fUla zorluk çe , yii
rüyebiliyordu. 

Bu yera.ıti yolculu:,'u iki ~
at k dar de\ :w etti. Dışarı çık· 
Uldarı zaman, kendilerini Nü 
nehıi kenarında buldular. At tık i 
kurtulmuşlardı. Şimdi izler n1 
<··ybetnwktcn başka müşkülleri 
~-

\.elit bin fus' p, zulünı ve 
' enceden kurt.aı'.dlğI, a. '?ti za
J!lat\dn. hüriyetlerine kavuştur -
dağu mabkfımhır.ı: 

- 1şte, dedi, !hqpinizi kurtar
cl.m. Bu büyük hiunetime mu
kabil, sizden. hir. bir ~· bekle
miyorum. Bumdan defolup gi
clf'!bnirsini%. Yalnız bu güzel fm. 
dını bırakmam. Cünkii benim 
bir kadına ıhtiy.ıcım v,ar. 

1'.fahklınilar. tabii itiraz etmer 
clılcr. Lakin güzel kadın, bun-j 
dau memmın o.hnadı: 

-Beu, başı~ bir kadın d • 

Harp vaziyeti 
(Ba.~ taro.b 1 in · sayfail«) 

1:. erik 6 1lkkfuı "isha-
ml7..da çıkan ynzrn<.ia sa.ydığtm 
ü.Sleri, Japon a alan çıktt -
cnk bir t.aurruzun hiç değilse öz 
yurduna dcJru iıiltişafıoa ey
dan '\"'Crmeıın k ·· re, uzun za
mandnnberi tahkim ve t.. l.."\·iye 
etmekle meşguldü: dl"Diz i 
at programhnn:ı. vü ~at ver i 
ve kara orduları teşkiline mec
bur oldu. H va kuvvetlerini 
büyük mikyasta. arttırmak için 
Darüssm al.mm te .kilii.tla.ndır- ı 
ılı. 
Japonyaıım, sularındı korun

ma tedbirleri alın ·la iktifa ct
ınediğini, taşkın hare11:clle.rin • 
den nnlamıt:k mümkUndtlr. Yol
laına. J. 1eleri Aıma.m · ·tik -
metinde ilerlerken, Siyyama 1 
karşı bir taarruz tevcihi de bir 
gün mese · ·. 

Aımerika ve lngılterenın bu te
cavüz h rekctlerini önlemek u
zeı·e ne gibi tedbirler cağını 
bilmfyoruz. Japon ndJ.lan aley
hinde hava saJdm.~l;ırınm, ~~
kın Pasifik üslcrinüı müdafaa
ları bahis mCV'Ztm 01tu1 şu dem
lerde ,ne gibi bir rk) ola
oağını d ef.andi k iremeyiz. 

lngiliz donanmasının da illi-
bakiyle, mfıhip bir arm ın 

ğiUm ! yD.\wtlumııı var_ Onu 
terkedip bakasına yar olamam; 
o da beni tcrkedGnez ! 

Dedi Velit bin Mus'ap, bir 
hadise ~nı istemiyordu. 
Kvhnı giiı.elliklo götüreb;lmek 
için sözünün anasını deği,:Jtir· 
di: 

- Yanlış anlama, güzel ka
dın! ben bekar değilim ki se
.ninle evleneyim. Evimde hiz -
metçil ccek bir kadına ih
tiyacını var demek .istiyorum • 
Sana kötü göz! bakanın gözleri 
kor olsun! lıattfı. bil· yerde saklı 
okluğu anlaşılan yavukiun dn 
ge.isiıı. Biı· ar da yaq;yarak hiz
metimizi görürsünüz. Sizin be • 
nim yanımda olduğunuz kimse
nin hatırın g ez. Çilnkil ben 
[i'iı \~unwı en itiın Uı adamla-1 
rından biı i iyim. 
Gen~ ve güzel kadın, ilk har

f.inden n harfin lmcla.r plan 
olnn bu sötl ı~ inandı. Vclit biu 
1.fus'abın y nında knlmnğa ra
zı oldu. 

* 
Ş fak söl\ınü.ş, oı talık aydın-

lanmağa başlamıştı.Arkada 
• \Pclid.n artık dönmi~ eceğinc lm
nuat getiren Hfınıan, nıhayet 
yııtmış, deıiıı biı- uykuya dal -
mıştı. Dört duvar a.rnsma nl<lılt
luı ı knıı un taıiasmô aki kulübe
nin önundc horul horul uyuyor
du. Belinin ort sına in n ,.id-
d~tlı bir tekme ne uyandı : 1 

- Geberdin mi be :ıdam? h"u 
ne uykusu böyle: 

Haroan. gô7Jcriui uihıştura -
rak kal. tı. Ark na ruın yanın
d bir de kclın olduğunu göıiln
cc ıtaşırdı: 

- ~ıey. şey ... Diye kt'~cl~di. 
Seni dönmiyccek sandım da ... 

-- Hnli. tabiatımı öğl'enc.ı"'lle
din. Hl'?' zaman sab· ha lrnrnı 
döndüğümfi ne çabuk lmuttun· .. 

- Heı· zaman mı? ... 
us!. •. Fazla lRkırdı iste

mem. Bak, sana bir arlrnd ş ge
tirdim. 

- Bu kadın buıadn. mı kala
ca:k? 

- Beğenmedin mi? Sana hiz
mel~lik. bana d karılık ya -
cal:. 

Genç ,.e güzel lmdm. bu ko · 
nuşm lard n biTŞcy anlamam • 
tı. Haklı o1ar&k sordu: 

- fr'irnvumın en itinın<ilı a
d.unları bö)'le yerlerde mi ob.1· 
ı'Urlar? 1 

V<!lit bi.n fu.s'ap. bu alı:yh 
sunl~ cen.p ver'.mcdi. Kadım trn
lundan ceklp kulfibı:> e soktu. 
Haman'a da i~ ri girmesini iRu
rel etti. 

(Aı+.;ısı vıır) 

Müzakereler ya
kında müsbet 

şekilde 
neticelenecek 

kadrosu hazırlandı Sn~~~y!~:!ı ~ ~~=~~~ 
aldığunız mekbıpta denlliyor ki: Y&n dUn §ehrimize gelmi.,.~. Y9' 

cBiz Zonguldaktan bu.raya ttoı- ni örfi İdare Komutam nh~ 

Yeni rnüjürlük faaliyete oaçiyor ::~:n:ım=:md=:: :rv~h~: ~~ 
fettişi Th>ktor Reşad lMlına-'. 

Vali ve Bel"""'ne Reisi Doktor 1 ve 'tL..1_..~,- er.kanı tarafından yurtınr doldu!undan ev arnınaı?a .,......,__ , 
vo..u,y· ~ b3$1adık. Gllnlcrce arndıktnn son- oğlu ,F.)nniyet Müdilril, .usc.tW • 

Lfltfi Kırdar dün ~h:ılbki eka- karşılanmıştır. Doktor Lfıtfi :ra Vezn--''--"• '7-~ı..A-•i so- f bul müddeiıımmnisi w~ Bir müddettenbcri Ankanu1a .__ı,,. Attkaradan ...... ~..:-:- av- Kırdar bir arkadaı:ınnır;a An- ~ ... ~u~~uu 
ed • b" rı-:ı_:t. ..-~"" ~··u.&1.1.ı.uı;; Y ı.aa. ar~d.. ldrnlık lcvhasuu do bulunan generailet' V& ~ıu;a;-ı 

wıru en yem ır ..ı. w. - det ebniştir. Dolrtor Lfı~ kara seyah.<ı.tindcıı memnun ota-- ..._. ... e1'!ki.n 
Rumen Tiooret uahedesi mfi. Kırdar Hay·A .. -......... _,...,...,.... m:k avdet etıti<':ılıf söyl ........ ;a+ı.... t~an bir ev bulduk. Mflracantı- taıı:ıfından ka~ -'· ı · · l d --L. '\MU.fi~ 6''·0"~ ı::r ..._~..... mudn oıı.·etmcn olan ev sahibi, • • • • • • • • • • • • .,. ~ere ennın yn un a u,u.ıllşma Yıla.Yat ve r;eledıye Reis mu:ı- iYcl?"Cndit:1mize göıe Vali ve "" 
il~ biteceği haber verilmekte - vinl"'l~yle Pnrti .. düfctti.şi Re- Belediye Rclcl Anlt.ıradmı, şch- ort.Jy::ı koydu: 1 Qlit""n fl)l1l:ın ka-
diıy·. . nlıı .

1 
J . Gm1 , • şat J. ınraroğ"lu, P.;,ı ti, Vilayet rirr.izdc yeni tesis oluııac:ı.k olan bul ctmcml7e ra nen tn.ı be oldu-

enl o ..,n1 ... 1 c ti nı c ·e- - - --~ - İ ğumuzu öıı.reniııce bize evin! kira-. ... .,,.. ... . ".. _ •· . . . :Mınt.nka aşc Müdürliığü h"Sd- 4i 

tin karşılıklı han~ n~arı ~u- 1 Kahf ama~ Erleı ımız ıçın rosunn getimüştir. Fnl~at ırun ktan imtina etti. Ac::ıba tale-
badcle ~cccldcıı tesbıt edıl - kışltK hedıyeler toplam} or kadrodaki tayinler lıeniız ta..

1 
be olmak bir kabnhat midir? 

mclttedir. Bu -aradaı R~-n.anya: Kızılay cemiyeti geçen :yıl ol- mnımalruuıdığıudan ilanı muva- YENi SABAH -Talebe 01 -ıık-
dan mcnılctethnıze ~etirılme& dugn gıbi bu yıl dn kahraman fık göri\lmenıektedir. la k1r:ıcı olmak başka boşka şcy-
mk ut.ad bulutlnnn ınn.t~·ı~lma~;ud- erlc-riınh~ kışlık hediye topla - Valinin dünlc'u· ~""kildcri lcrdlr. Mııl sah b" mnlıru istediğine 

Un ne Suı... e ge .J'ı """°"' e wu kirnlnıruıkta her z;ıman serbesttir. 
. " ""'~a• nıağa başlamıştır. Kızılayın ls- Vali ve Belediye Reisi Dok-

bahıs mevzuu olmaktadır. tanbul belediyesi hududu İ"in _ to Lütf' Kır.:ı d"' ··gvlcdcn- Tıılcbc olmak bir kabahat sayıla-
-~ k. 1 be · ~ r 1 uar un ° m:ızs:ı da ev s:ıhlplcrlnin de cvlc-

dted ı vl ~b~bşu lsdaı, gbcçcn reflYJ! sorırJı 1'.I'ramvay, Elektrik ve riıü mutnlk.s talebe kiracılara vc-

Şoföı·ler verilen 
e zinin artbrıl
masını istediler 

o ugu gı ı, u yı u şe ı Tünel dareler.i Umum Müdür • • • 
vazifevi üzerlerine aım1c faali- .. ... "d ~ı. 'da . b ıcccldcrdır veya vermıyeccklcrdır. _ . . ~· lugune gı eı ~ ı renın mu - Şe llodc lcar ve isilc!ır işlcrlne 
yete geçnıışlerdır. Halkımızın telif ihtiyaçruı hakkında alii· ı tahd·t k b. 0 Id • ktu 
kahraman erlerimize verecekleri kadnrlarla temaslar yapmış ve e 1

1tlb oyla~k.1r_:::.~r:;:, c '
0 

r. 
hcdi 1 . kışlık hcd" u .. ı ı ....... ~ ...... m•ızu ma-

alınakye :r ve yıne ki ri ıye yeni "':ferl;ı:e ~laya.n_ ~e- zur, raknt haksz bulu) oruu 
uzcrc verece c para J!n vazıyetıru tetkik ctmıştir. 

Taksi, otobUs, kamyon ve hu- Kwlay cemiyetinin verecekleri _ . 
susi arabalara verilen benzinin makbuzlar .mukabilinde alına _ Celepler soz varıyor 
karneye t.8.bi olduğu malllmdur. ~ktır. Kızılay milmessiliğine ve İstanbul celepleri, et i§-lerin- Ticaret 

b·rliği 
kuruluyor 

Alfıkaclar makamlar, karne usu- şubelere tebeıTü edilecek para- de ihtikar yapnuyacaklarma da
lünün kaldınkrak yerine fişler lardan kimseye ücret verilmiy~ ir Vali ve Belediye Reisi Dok
ikaınc edilmesine karar vemlif- cekUr. tor Lutfi Kırdara namusları ü
lcrdir. ~ler.:ıı &a{;'ltılmasına. Askerlerimize hediye edilecek zerine söz vermişlerdir. Şehri -
dünden itibaren ibaşlamnı§br • 41tYa şunlardır: mizde bulunmıyan baEı celepler 
T-nksi, otobüs ve ika.myonlana Çamaşır, yün çorap, ytin el- de Vali ve Belediye Ra'sine gön
firılcıi Şoförler Cemiyeti, husu- dfven, yUn kuşak, kar ~lığı. dercHkleri .telgraflarla ihtikar 
si ve sefarethane nnı.balannın yün kamk, yün fanila ve avca yapınıyaoa!klarına dair söz ver- y b.. .. k b• 
!isleri ise !a.cu- mUdürlH;;.;; tar 8nD uyu lr 

• :I"' "'6... yeleği... ~r. 

~~= Zl~~:· =---------------------- toplanb yapılacak 

Burun nezl'.'1si nastl 
yayılır? 

Nezle olmamak iç"n n 
yapılacak iş, bu haz ıg111 

sebep olan tesirlari knldırma.k· 
tır. Burun ne?Je.:.im gidorm k\ 
li&.zımdır. Çünkü eh ;mmıy ·t vo-. 
ı·ilmcycn mikro'blu burun ner.1.e
si (]abuk yayılır. 

Burunun en yüksek nok ı-
ıı.a çıkar. (Alın boşluğu - o. 
cebi) denilen yere kadar soli'u
lur. Kaşlat•ın üstünde çoh şid
d tli ağrılar yapar. Val~tindo 
ted:ı.vi cdilm ... zsc kışı d lerel· a
ıneliva.t. ederler. B:ıenınıil et ve
rilmezs (1(albur kmniği) ıtln 
deliklerinden beynin i.çuv• pıı er 
ve (Beyiıı hUmmnsı) yap:.ı.rak 
insanı öldllrebilir. 

~f.:.~ıır~!ıp fişleri "",,.. M a 1 s a ta r k e· n ( ! ) 

Burun nezlesi, ark dclil~lcr
d n boğaza da~u } ayılır. Ba.
de tikleri, küç;.ik <lil• ur ...ucl· 
lcnd"rir, (anjin) ;-apar. no-aı: 
av nlarını mcydat13 getirlı". r-

K unıbnası laıra.rla.ştınl bü- ta kulağa giclcn yollıın r _ 
yük Ticaret Birliği hazırhkla1~ Orta kulakU nc.'71 yapar. ft-ın
devam etmektedir. Alakadar ta- li kulak akıntısı husule gt>Uı·, 
cir:lerin verdiği ma.liımat& göre h11Wi. b:ı.ı1n gııtla.k nezlesi. ve 
yarın bu maksaıt ile şehrimiWe goği.is nc.zk>'eri giM çc~t ~şit 
umumi bir tophntJ ~ pılacak- has• Jıklaıı duğuı uc. Bu Jll.! ıe 
tır • (Adımı sende buru ı n· i!._c;iniu 

l>iğ-er taraftan Şoförler ~ 
miycti Reisi Hakkı Erdemir, Vi-1 
ı·yet nezdinde ~

1 bulunarak otobüslere veıilcn Yf1V 

miye 7 .ger litre ben~ bir mile 1 
tar arttırılması, zira motörlerinj 
kış günleri. yaza nazaran yüz
de 10 - 20 nisbctinde fazla 
mayii mahruk yakbklannı söy· 
lemiştir. Aybk benzin konten -
.f.ıru Çtkbğı için bu talep ltarş
lan~e.nuştır. 1''"Dlc.-at tedlôk • 
dilm.Oktcclir. ___ ... , __ _ 

lr Bayandan hem tokat yemiş he 
de Polise te•lim edilmiş 

- Yahu, bu memlıebtte mal sal- c:He,y Da'ba.ın hey 111 mala bak>. 
makta mı Yasak. ben etleri ~ wlis bahk eU, yemede ,.~ 
derken bu tfayan a.wı.d&. Şafılaclık J"llb. 
ICY do~ Elbette m.a1mu mtmak Bıı bayaa da Ol"adıuı aeçiyor-
icin b:ığıracatun- •ut. Ona W atamı zannetnılf. liir-
A~ koridorunda et.ratuu,... 4enbl.re :ranıma geldi. Lif .CS.rle -

n.nlara bunlıırı söyl~ odam mele vakit bıra.\;J!ı•dan suratıma 
lCUaıkapı babkçıla.ruıda.D ANfooctu. müthiş bir tokat attı. Şqırdun kal 

t~r:taslle balık atarbn bir 4un. O da klfl gelmemif aibi beni 

Darüsşafaka mGsameresi ltayan tarafııı.dan bir tokaı yemfıl. buralara kadar sOrüklcdl ıetırdi. 
,. Ustcllk bir de mııhlumeye Ketiril- Hem dayak ye beın de mahkc-

d On akşam verildi ~ti. Uzerindenclrafa taz.e bir ba- mdık ol. Eh peki ne ~palım aç mı 
Dün akşam Çemberlitaş s~ Jık kokusu ~yiliyordu. ktilıılım! 11« bayan böyle anılırsa 

ınasında bayij.11 Safiye, Naşit Kendisinden davacı olan bayana nl.rıısada mal satılır mı? 
Ozcr..n ve Kon-ervutuvar hoca- hem yan yan bakıyor hem de der- Başını iki tarafa salladt ve etn-
bı ından Eyyfıbi Ali Rızanın İ.3-- dini bağım bağıra anlatlyorciu. ra ynlvarnn gözlerle baktı: 
ti, Akile 'l'iirl· okutmn kurumu! - Ne olmuş be, pas:.ımT Ben ba- - Ben yalvardım olmadı. Kuzum 
t:ı:-nfındru:ı Darüsşafa.ka. men.

1 

ı·klnrı mcthediyordum. Bıllık nasıl fU bay nııı söyleyin beni b~lasm! 
fa&ti.ne tertip edilen milsamere satılır? Elbette ~ırmakla iten de Jşporta7ı kaklınmdma bıraktım 6eı 
çok parlak olmuştur. ,_b .. ı;.gı,.n.;.y...,or ... d_u .... m •. ________ dirn. Balıklar Jdm bilir ne oldu? 

Toplantıda Bir~n gayesi ta- ehemmiyeti yohtur) • m E li. 
ciıiere ırnlatılacnk ve tasarlanan (Evet) ~ok d ~s bu 'ta~ gun 
nizamname okwı.acaktn'. Söy- zarfında i~i olur. it' ık. t b" ı e 
lendıgme gbrc •ı et Müdür- bir çok fc..-ıabk ya. x ı. lu ı:J n 
Jüğünr ın:.1 ile iş )""1pmak ölilrU bunnı uc7·~ıe o ıeın \' •r 
isteyen tacirler girmek istemek meli. 
tedirl r. j Lo'~ 

Bunun sebebi ae BirliğU.n bU-
~ ... ~..-..llllı~.-..._..-..,~,~~!!tJS;~v~~;;iJ.llk hassa spekülatör, ikinci ve ü- P"lllli-~..,. ~ı 

~üncü ellerle mücadeleyi gaye Btiy{ln :fcı llmnl, t"~ ı.>'"rt g. .nm 
blbniş olmasıdır. Ticaret Birli- ınUy:ıc \ e hızımı goP- islf'tt-hıl~ rmJ 
ği, tacirleri tesanüde 6e\: k<.'C1 n lellcr, he.r ehi kPye • • rrı+. 
b".r teşekklil olacak, gayri me~ kudr ·nı h trkınıı~ c ı ı • . 
kamncın ve vurgunun önüne 
geçmcğe çal~aoaktır. §ltmmu: budur. .... 

K· nntlı gcncligc y;ı dın 
(irece{;[mlz bayrıın1, bay 'n!ll\ 

huzur vereru ol:ıcnlrhr. 

1'1ya.t Mürakcbe l\:ooıisyonu, 
di\n mut.ad toplantııaı·mdan bi
rini yapma.sı liznndı. L&ıkin, ko 
misyon ekseriyet olmadığı için 
toplanamamıştır. ._iii'4ıiıi"~~:iJ1111 .... 'W!Jo; 

e-

Li yada Pasifikte büyük deniz 
(Baştanıfı l İlı İSO) fa(]n) h b 1 ı 

doğu sahasıdır. Bu mıntakada ff 1 R \ C J 
bir J a. p o n gemi kafilelıi r·---- A ----,-. 
donanma refalmtinde şimali k Üç Ü k haber fer 1 
Malezyaya -asker çıka.muş, ha-

Garpta Çör çil 
mi- ve vatııhlarla mümkün sft - .nu are e en 
raUc gerlye göndcrilıni.cıtir. 

Sidi -~ • tirdat cclildi (Baş tarafı 1 incitVı) 
Londra, 8 (<lı.a.) - Londrnda Japonl r, Filipin taam.1zunda 

enlihiyettar bir kcıynaktan bil- 100 tize:ricd 40, Clarkfield ü
dirildiğinc. gfre Liby da, S"di- zerinde de 50 Amerikan tayy&
ReT.zak ·mevkii İngiliz, kın"\ t- resinin du,.iırüldüğünü bildi~ 

leri tar fmda.n tinht edilıniş.- f yo~~~dan ba ka Tan3'ong, Do
tir. Bura ln esir edilen yaralı 
Yeni Zelanaa askerlcıi bulun _ tok adası da bombardıman e-
muştur. Tob .. uk gamizonu miü dilmişt"r · 
rezeleri, cenuptan Uerle:Y 7Jrh· Jupon tayyarelerinin diin en 
lı ot bil müfrezeleriyl irti- mühim taaITUZları Lucon ada-
bat · etmişlerdir. smd::i.ki Amerikan ordusu umu-

mi knraıı(hınm 1Julunduğu 
İtal~ n TebH~i F ohenborug kalesini b rnba1'dı-

Roola, 8 ( • .)1 - İtalyan or- ın11n etmek olmu.-,lur. 
dulan wnumi k:l.rargnhmın Fila.ddfiya rad) osun göre, 
554 numaralı tc..-bliği: Huzvelt. Hava.y dn1arındaki 

5 11kkanun.da tekrar altvlc - BirlePik Anıerikn ticaret fil:>
nen Mannarika mulıarehcl ri sunun valı·m :ıaı. rl ıı uğradı
dün de Birel"obi bölge inde d"· ğını b"l'."lirmi~tir. 
vwı etmiş.tir. Bu uharebe1 r Portfild hav ·· ünde 200 lti-
esnasında, İtalyan - .Mmıın ıkuv i yaralnamıştır. MtirıakaJit 
vctleri. karş.lık tac:nı.ızlar y.ap- kesıbıiştir • 
mışl2r ve lngiliz kuv·vetıcrini Uen:zterda 
zayiatla ('J?kilro .:Ye meebur et:- ___ _ 
mişlerdir . 

va kuvvetlerinin hima.yesinde 
bu ihraç n-"'i:icelcndirilm:iıit:X. * Vich;r - Peten WUcre bir td-

Bildirildiğinc göre, İngilizler, erut göndererek Pal"istc vuku bulıın 
japon amiral gomisini tam isa- aıı1kasdler dolııyısilc Uı1Jy~forlni bil-

betlerle batumışlardır. dlrml~r. 
Yangçe nehr"nde bir Amcri- * Ne~ - Birl ıik Amerika 

kan yolcu gemisi zapt.olunmuş- Amerıkndıık.i Finlandiya sermayclcrl-
tur. Singapurun bambardıma- ni dondurncak \e emtiasına karşı 
runda iki .tıi.giüz kruvamrü bat- abluka tntblk edeccktlr. 1 
m1ştır. Bu arada bir Tokyo ha.-
beri , dürt sa!fı harp genisinin dır. Siyah müki'ımeti mukavemet 
ve dört kruvazörün ağır hnsa- etmenıeğ karar vermiş, saat 
ra lt,ı!°ratıldığıw bildiıı:niştir. 7,30 da muhas.'Ullat muvakkaten 

.Finguin ismindeki Amerikan durdurulmuştur. - Müzakerel<Jre 
mayı• arama gemisi de batmıt- başla.nmıştır. Siyam - Malezya. 
Ur. Japon harp tebliği, garbi P~ hududu Japonlar tarafından iş
sifikte cerevan eden deniz mu- gal edilmi.stir. Tokyo, Japon kuv 
Iı::ı.rebelerinde Oklnbanıa ve Vest vetlerinin Siyamdan geçmesi 
Yirginie zırhlılannda yangınlar! için bir anlaşma yapıldığı ve 
çıkarıldığını kaydetmektedir. 1 Japon kuvvetlerinin Siam top--

A) ni tebliğe göre, Çin sulann a.krlarına. girmeğe başladığım 
da bir Amerikan top çekeri ya-, bilairmi~tir. 
kaıanmıstır. Nevyorktan gelen Japonlar, Şanghayda beyne! -
bir telgraf, general Hugh Scott milel mınt.akayı da işgal ctmi.;: .. -
adlı nskcr nakliye gemisinin !erdir. Burada 63 Amerika bah
?tfanila a~ıklarında battığını bil- rjyelisi siliilıtan tecrit edilmiş, 
diriyor. Honolulu muhrebele- bu ınıntnkada daha dört şehirde 
rind,,,. J panların biı· tayyare ge- bmıa benzer hfıdiseJer olm~tur. 
m;sinin batırıldığı nnl şılmak - Japon kıt•aıaruıın Hong- Kon~ 
tadır. lu.n'uz eli:ikleri resmen bildiril-

Japonlar Wake adasını işgal mektedir. 
etmişlerdir. 1· •ırı!·z ne YJP ılır? 

ir Alman iaşe 
gemisi batırıldı 
Londrn, 8 (a.a.) - lfava ne 

zar ti Pazar günü akşamı teb
liğ ediyor: 

Ilolıında sahili a!*.ÖUlda dc\·
riye gezen sahil servisine men
sup Hudson tayyareleri bugün 
küçük ~ir düşman iaşe gemisini 
bombalamışlar ve balar bir hal
de ıbırnkmışlanlır. 

A\'cılanmız. şimali Fı::ınsa 
üzerinde ve Belçika sahili üze
rinde keşif taarruzları y p -
mışlar ve bu tanrruilar esnasın 
dn blr elektrik santraline hil
en mclmişlerdir .Avcılnrımızd:ın 
biri ııok andır. 

Belçika kralı 
evlendi 

Brüksel. 7 (a.a.) - Ste a111: 
Baş piskoposun bugün bütün 

Bcıl ikn Jdisclcrinde okunan nı('k 
tubu, Kral L('opold'un Mile. 
Mary Bacl8 ile evlendiğini ha
b r vermc-ktedir. Bu izdivaç, hiç 

"Biz elimizden g• J • tJ ·"? 

ğtz. Bütün fenalıkların 1' kh 
lan manbksız ihtira. yn. t " t 
m si FL'!lınclır. VaY..ıt• mn: h<'r 
halde çetin olar.nk 't: U!run trilre
('(·kti r. na,·nmı2m h":tklılt~ır.d~uı 
kudretimfain ve ar.mımfa n ki
fay tinden şüphe ctmem~ltVi7h 
Dünya nUfuswıun ~te 
bizimle beı abcrdi ·. F.skid ı ı
ğlmız yanıyordu, imdi partiyor. 
istikbalde b"itün tQprakh a ,.c. 
<leni?Jerd parlayan bır ışık olı:.
caktır.,, 

Tllrklye 

SENELiK . 1400 Kl'f. 2700 Krt. 
6 AVl..IK 750 a 1410 » 

hir i'mıme hukuku mahiyeti ta- 1 AYLIK 150 • SOG » 
şmıayan tamamen hususi bir ev [------------... :: 

3 AYLIK 400 » 00 » 

lennıedir. Hükümdarm kendi im 
zaı::ını taşıyan bir vesika, zev
cesinin kralic:e unvarund ve 

TAKVİM 
G-1N 343 AV 1:: ı 

hangi denizlerde faaliyete geçe- ~~~~~~~~~~~-""'! 
ceğini vaziyetin ~i.simin en Japonya.nın kftrzar mcyda- İ 
sonra öğreneceğiz. Eski den':'z nına atılışı, Amcr{kadaki ahenk' 
muhnrebelcıinin deh tini unut- ı 
tur . bir ~ an uha ebe- siilig gid rccektir. Artık, ora 

Japon knıa, lıava \'e deniz 
kuvvetlerinin :Malezya. ve Amc
rik n üslcıinc karşı t:ınrruz et
meleriyle baş.la.yan harp, blltün 
ı{.ddctiyle devam ediyor. Vazi
yet henüz müphem olmakla 00. 
raber şimdiki halde üç yerde 
deniz mu1ıarcbeleri <tllıııakta
aır: 

Birinci muhaı ubc Pa.sifik or
tasında, Japon ndaiarına. 4100 
mil uza'khkta Ha.vay adalan a· 
çıklarındadır. Bu mulırcbelcrde 
simdiye kadar Amerikan Ok
lnluı.ma zırhlısından yangın çık 

Bhieşik Amerika eski bir zırh C& 1 
bnm \•e bir muhribin balbğını --------
ve Pearl Harbourda. bir çok tay- Uzakşnrk kumandnnhgmın 
yarelerln tahıip edildiğini ve tebliğine göre, Malezya şimalin
bundan başka bir kaç harp gc- de. temizleme ameliyesi devam 
misinin hasara uğradığını itiraf ederken Japonlar 'l'a.ylandda ıki 

m<'vkiind n feragat ettiğini bil- :ıı--1-3-6-0-. 9 
dirmcktcdir. 

-- imi 
HAZIN Bf R ÖLÜM ZİLKADE l. Kanını 

1357 

İk.Teşri~ 
26 . mü tehit bir c he, üç büyük 

sının' ti .midir; Ok- müttefik arasında da snrsılmaz 
yanusln.rclaki faaliyet buna mü- bir tcsanüd, bu harbi bir sonuca 
sait mi :'r? Uzaktan seyirciler- güllirünciye kado.r dev ede
ce bu so.rula.ra ce p vcnnek de cck-tir. 
doğru değıldir. 

'fnhmiııimize nazaran deniz Japonya. m hdut hedefli ta-
çarpısmaları, ana kuvvetleri ko- arruzlarn bru lamıştır ve pu, de
!"wnak nyıtbrına o- k edehilır. Ancak, h bin. 
gayı etile, bclki tıztın bir mUddet cılınnşmnul blr hal alması, üd
çok ufak mil.·yasta cereynn e- detim kısaltac ğını tahmin eden 
dccek ve demokıası için ~üda- ler azdır. Arazı Gmzrumı:ık de
f, a oorp pl nınm b:ışına geçi- ğil, iki tarafın büyük kuvvetle-
11.lec ttir . rinin kıırşılaşmasiylc barbin dc-

Bu hn'kiki Cıhan Haıbini Av va.m müddetini tesbit etmek ve 
rupa b dircsi dojurdu ,-e ka.t':i netic--cllin ne şekilde tecelli ede
netıcenin do ornd nlınm$1 ih- ceğin'.l tayin etmek kabil olrabi -
tı i km" tr ·r. lir. 

etmektedir. nold.ayn asker çıkarmışlardır. 
il 'h lııgiliz kuvvetleri, kam.da w .araya 1 rae havada Japonlarla döğü.cpneğe 

mlfh 4 japon denizalt.u!ı ba- Japonlar, dün Siyam körfe-
tırılmıştır. zind Pnttaniye asker çılı:armış-

İkino! deniz muharebeleri, A- lardır. Bu hareketi diğer bazı 
marilmlıluın Filipindeniz sallar noktalara yapılan ihraçlar takip 
sında cereyan etmektedir. .Ja... ebniştir. MnJezyanın şimaliııe 
pon donanması Mnnila limanla- çıkan Japonlarla fngili71er arasın 
nna taarruz etmişler, hasara.t da bir müsademe olm~, bilhas
ya.pımşla.rdır. Limnnda bulunan m. Malaka ynrrm adasının şimal 
Amerikan harp giWileri denize Eahiline çıkarılan Japonlarla 
açılmışlar ve muharebeye tu- glddetli bir muhrebc cereyn.n et,. 
tuşmuşlıı.rdır. miştir. Japonlar, bu mtilıareb&-

Üçünoü den.iz Ja devam ederken cenupta Sa-
yeri, llalaka lak kasabasına ihraç yapmlflar-

ba§Jamışlardır. 
Bang - Kok'da radyo, daha 

harp başlamadan evvel halkı teh 
likeye karşı ikaz etmiştir. 

Manilaya yapılan Japon hUcu
mwı Amerikan silihendaı:l& a 

rından mürekkep küçUk bir müf 
reze ile bir gambot teslim ol -
muş,Birleşik Amerikanın Aıryn. 
filosu kumandanı amiral Hort 
da hadiseyi teyid ederek ezici ve 
adetçe faik kuvvetler karşısın
da mukavemetin Jüı.ıımsuz oldu
fmau söylemiştir. 

Arkadaşımız lu rikatüıist Or
han Urahn lxı.lnsı, mülga Di
vanı Hüm:ıyun kalemi hüt fasın 
daıı ve lsta.nbul Belediye Bah
çeler miidliriyeti memurlarm • ı 
d n l$MA1L RAİF UR.AL 
diin knlb sektesinden Ccn bı 
H kın raJunetine 1ra u 
ur. 

Cenazes" bugün .k ldın cak. 

20 1941 
SALI 

GDnq Öl'• 
2.32 7.25 
7.13 12.CG 
Akpım Vataı 

12.00 1.38 
16.40 18.19 

lk odı 

9.47 Eunf 

14.2/f va .. u 
lmu"k 

12.~6 

5.27 
cenaze nırur.zı öğlt:yin F tih i l============~~ 
caıniinde kılındıktan sonr lcr
kezcfcndi)·e clefııedileccktir. 

Merhuma Cenabı Hal·kın ı h
metini diler, kederli ark da mı
aa bal ölığı dileriz . 

-Olf KAT-



I 

G Üerş lvlüsahabeleri 

İki profesyone 1 karşı karşıya 
Tilrkiye başpehlivanı Tekirdağb H·' .. 
•~yin ve cihan pehlivanı Kara Ahmet 

5-- AJmıet.. ~4'11 ~ 'I 
'-oırea ., olarf ınılo llWraup ~~ ~ldrdağb 
~ "llirldyo :am clnbril a}'Dl 
dhan pmlblUllihr. Tec1aıı bel' ~ ~ ~ 
~ ~!. 

: M. Sami Karaye1 1- · 
~ bna pehlivanı 're-· 'ii~ır. "FBlrl J?dblivanlArımızın 

m· . . '6tit> ~ ve vasıDarm:ı 
~ }'tllt-.ıttl.~~~"° uaeym, mı- taşıyan -. de sahlptil'. 
ru- •. .ı... :_.ı; çu·· 1 :\ Mesel:\, Tekır.dağlı Olseyın 

,... w:ıvanını 11a~r. n c... -· . lde k t•· kini 
lifüıeyin'in ı·ar,şısına gıkacak 1>umıtima n _a 1yen çe r . 

. • . . u. u 'k.ndın p,eçuıdllil !ko~arken 
pnıla. .. ve ~er..ık3da. pro- kimse görmemiştir. Bu husut>ta 

w on gurcşçı yoktur. j tı hl dı l)Rh i ~öiı HÜ evin, An1er,ika- m pe rvan ı · ~ . a sonm ~e 
lı\\U'.Ul oorbcst~ cihan ;peh ~r,a ~er • .n_e _de bır lokma h

\"ru:.u Unvanını v.erdiklerl Cim k.!>r ve bira gıbl ır-:>·ler.. . 
~ yiizde yüz mağlup ede-! . _Bıı,. y ık~ı . Tekmt~ı 
ile~ 1ıŞ!kardir 1 lÇm bU'er m y.ettır. Bu me7.ı· 

Cim Lond~, bazı or. iY. tör yet her J'cblivwı~ nasip ~lına. - ~ 
'!et· ol.inde para vasıtaro olarak m~şhr. f~ıte _hepsı ortada .. ~ır: 
~ yapmış b r pehlivandır. gö~ gezdrrelını bakallm:. Tekır
CJ.rn Londoa. otdmın hs!fif oldu~ da.glı ayal'mda bir peh ıv:ammı:ıı 
fu gibi auin bir :pehlivandır. l \':al" ruı. ! Hcl Avnpa.d~ lı~ )~O~ •• j 
~ güreşin cihan -pebli _ Tt"Jm aghnuı gure: ı de ııy..ıdır. 

"'1. aolamık ~ Loud mem Görerek ~gürcşoo hir pehliva.n-ı 
Itır t:tmbe pdm' · · kısım' .dır . .Aym 7.a.mandıı da cesurdur. 
~ ba, Yunanlıyı görm\\r -GUtttit . kcıhnR~~. YR.ra.tıl.upın-
t&. Cim Lonsoa Dinarlı • 1 "' lıvaulık varıur. 
ltl&Ue ma.ç~ak epeyce para Şirı eli gelelim Kara peh 
aldı. livan : Gilıan, pehli\'anı Kara 

1'akat, Tekirdağlı Biiseyin, ~ın t ıu'lt tiSt.i.inde cihan pcllli
tendisiae raz.otclerl.o melrdun o- vımıdır. O, diiııyıınuı dört huca-ı 
kuYWtca durmaclan bırakip gitti. ğmdan -g~len ~c ve birfoik 

Tekirdağlı Hfüıeyin, ()im ~ti. :nı. içinde l~"rinci -gd-
~ gt\re4mek iqin o va -/ uu hr. Ve ~ilia.rı pehlıvanbk u.1-
~r hilkt\mete de müracaat tuı kem u ve ad ' sını ka-
"-üt buhuıuyordu. ı ı.oı.nnuşttt. 

(:im Loados bo.şına geleceğini Kııra ..Ah.met, ya.f gül'ft§incleJ 
llilllt.Ytfte& sıvısb. Çönkü bu gi:i· .ı.ıld h l'.t?Jıllar ayarnldıı.vey:ı. ya

Di.narlı Mehmet pehfü• nla nm go ek Q&Şağıya pehlivandı. 
1)1-ıgltnfe biç te beil7.8tlliyeosk F~nı~. KP:f'll: Ah! .in dc\Tinde 
ti.. k:a.n tim, '!le · ·ıı ye,g gureJmın devleri mf"vcaltu. 
-..;,;JW. Om lmıdow, evire r;e- Koca ~ uwD.~. H0rgel~~r, 

v-e .earek bal gihi yenen1i. ~tnıucılar, Rtistem~er'. buyuk 
Cim 'Londosun serbt:til ~lır~ . 

1 
rlar. Ada!ı F!a hllm·. _lü~:t-

-· .____un :-ı.,,._, ,:;.., "da" d ilar il h. 1\i • 1 gıln ıuıt-
l .a.eT.NWAUe .oyı.ın~ı.ı;.ıl6: ~ı ~ te a .1fü·ru rın · iııdt'Jt ı:ııy-

litteJleı-de lmbUlyetı tetbikı.r.fX51 rdıp ıış almıık nlay de.ğHdı. 1 
~et az olan hareketlerd&ı ıba:- ... ~ ......,~ .... =- H.. . · 
:-.tUr.lJ!r pehlivan, şike Cnnl ş- ~ .. - a: 11.~uuagu uaeymı 
~) ~ade mr~et twrbe&- o ıgunuıı d ~:Jn .... ı ar . nR O)'l!n~~ 
~ aahlp olduğu c:ihet!e ista- l•kalnn. gorduu nıc~ ohı_r ha!ı .. 
ık~, • • ,... a..: A~ T. ı Bli •ym, "K3.-
~ gibi laasmL"la gır•ıl Ql.~nUI.- , 
lir ,._ bu mretl~ g&yet gllııei u- rc:-. Ahnı<'>t k-.. :.da~ ~l'!'3"'ıtU<iyat 
"-. Pteriolari ya~Jlr. Fa- o~r~k m1 ıcH . ı 
~-le ciddly bi&ıinoe w ımı.-ı Ben açık söyJ.iyey-.im .. Darıl - 1 
~. . j n~~ ~l.. ... Eğ · ' ckiı·dağlı Hü 
addı gttre lerin ~ik • 1 <>J.- ~ uı:.. Kara A'tur~~ .del'rlzıde ve 

l\alda beraber, ovunları o de?"e- ıt.ıydıgm1 dev4>r ıç:mdf': bulunnmş 
~.olmıu~. · had • tur. oltı 'di. lw.şa, altına Pı·et 

~ıa tartlhdır. 1'ahlike daima. ,y~aııt:ı.Wı. BUsfil< ortaya gü • 
" ?CW; Okhığu .i;iıı ha.suular o- r y.apabi.1it!di. 8&7.an da k 

hırını birbirlerine daha tat·- ealık olmayan gtirei}lerde bıı.ş 
olaralryaparlıu·. 1 altı gürcşebfürdi. 

TeklraıtiBı Hü ,yhıı, '!a Ko1ay - , biı· &oca Ywuf-
!Ui~ şampi:ra.nlarmı dR mu - lst. bir lileıgeleci Ue, blr Çôlak 
haıckQk il k ı · c; ı c, • ı('.aku· A 1i He ks.r-

Qıhı.fıımtk kofo.y d ğildir. T\lkir
dağlı El&ayin, bu dev-lerle kar-
1aşro1' lala • i :ne olurdu"! Ne 

<ıiaeaktl '! Ytizdo ~ yenilirdi. 
.i.şt Kara Ahmet, bn d~vleı:hı 1 

yetiştiği forayi hükmettiği 
devirli p hlivandı. Ve bu lievler 
R~ da iJctnci i 
ocdekı 
boea.lanırdı. 

Ynğ g- ind 'Knra Afımetle 
T-etdronğ1lt karşıla~ış olsalardıj 
kim gnHJ> g~lirdi acaba diye aii

tilebUir lt? 
~· 4 19 '"' i ... ) 

DEAN 
DURBIN 

Resmi geçidi 
Flfnlile 

===------

rilaı.lıhr, moc'lern ja;ponys.nm 
l ?Pf1J8d& te7.ahür edecek . L.·udrctine şahit 

QL ;ı&&aw 

ayfa ı :/ 
il 

Erlcbt bir şahooer... Km~a b: bir ifilm ola ve 

lESliE HOwAHD ve 
E Of HiltER 

t.-ırafıııdn barik:ulAde .bir tarz_ 
da yın tıltın ve 6ERNARO 

$HA W'ın eccrl nde:ı 
U .. "tibllS edilen 

e· r kadın rarattım! 
(PYGınAL1 N) 

Filminin ilk iraesi ünasebeti e 
EREF GALASI Başvekil Tojo Jaı:ıon milletine · 1 ol cakıaroır.,, diyor. l 

hitaben radyo ·ıe 'beyanatta bu- IS f8 Bu nkşmn için yerlerin e , ... ~iden -aldırılması rica olunur. 

'lnnmus ,.e wıla.n. .söylem iştir: . '•••••1U•••=nm1&1ıı:::wı;:.aıımm;ıı-=:i.di:Q;iliiiıiiiiiJılliili!ıt:rı 
":A.ni~riıt~. Japonyaya kabul lsveçllı Amerikadaki muhn-

cdilc niyooek teklifleı· ya_-ntı . .Me- birlerine ·· ıapony nın harp ,••••t111Dt!IE5ilm~'1:sııaaı~~~;.2't::~:mll&ra!'Eıli5i::ia; 
~'Ft Japmı kuvv<.>tkrınin 'Ç'inden iiı\n ~esi, meı-...kan efkarı u

çekilmcsini, Nan1cin Çin hilkfı - mum.iycsiıü hayrete düşürmüş, 
nıeı:-nbı tanl!lL;asl t e nih. )"et 
ücfü paktın iptalini istedi. Bul' japonyanm blöf yaptıP,l zanne-
t• lifler k brrl c.-dı1R ydi, mev _ dilmiştir. Bu muhabire göre, 
cııdiw.timı?. tam bir tehHkeye ~ ıaliye \•e s;aııa.yi mahfilleri ha
.t,innis olM~ı:ıktı. Japonya, 'heşe - aki bir pan ğe uğra.mı rtlt'. 

1941 senesinde Arn.eri.krub ~-:uırlan rn muk<>w.nıel SÜPERFİLM 
HATIRASINt ASLA UNUTA'M l\CAGINIZ NEFiS BiR :AŞK 

100 Filmdi> 1 Co ulchıleı yırksek s;on'at kudreti v t 
Filmin .. oDcrinde cR(J .GAR Gt J GEç:TJ cFılıı ını 
yar:ıtıın \'e 'RÜZGf\R GlBI GEÇT • Itlmmtnın y11rat1Jgı 

BOVOK ARTıST . ıLAHJ KADIN 

~-=:::=:.:================================================1....-: 

- Y ÇAPKNH y 
ccnlere ruilteessifti, g~e vakti 
lcarşısıııa çıkan hu genç hakika
ten şeytan mıdır'! Fakat iste 
bir de peşlerJ.ne bir ışak ta.kıl
dı. iDelikanlıy,ı "efendi" diyor -
du. Daraek ki deDcanlı hakika
ten efendi idi O halde bu ke· 

ViVfAN lEfC 
Orij. al nüshası 

YARffl AIŞA M 

R R 
................................... .........,_.,._...,,... ...................... ..... 

Çeviren: BEHÇET SAFA Tcfr.ika N.o. 22 ========== 
YllVi!rJadl. 1 

Bcrekot .ki yeı· yumu aktı. 
füı; bir. ıe bi*Y uıanu.şt.ıl. Fa l 
kat l;orkudan bir müddet olduk-J 
lprı yerde kalmışlardı ki sanki 
.d<.işen ~ • ıimİj gıb· arkadan 
bir BQlil: 

b&.rba.cmı b~sin. 1 • 

Anwıın~ iben nidecmn şimdi. He-
le efendiye noldu? .. 

Diye döğüniip duruyordu. Şc.v 
ket bu sesi derhal ta.ntdı: Ah -
meti çağırdı. Genç irisi uşnk ko
~Jt <efendislııi hendekten çı
bmiı, arkasından barba Yaniyj 

gUğtimleri lmldırdılar. 
'mfoo.dismi sapasağlam gördil-

güne memnım olan Ahmet 

n·~seHY"i lbiribirine girdi, çiynen-
di. j 

- Peki peki... Onu sonra an· ı 
ila.tınruı. Şımdi şu ogüğumleri 
yerk-ştıir. 

t., tdis:inin b çedaı 
fırladığını görünce peşine düş
tü. Oradan bur-4ya. kadar koşa
nk g' işti. ~t H:roda bir 
ainlenrnok 1lıt'&Rtını da b~ 
olfü\ğu balde ef endisiniıı bindi
ğhu f;iirJüğü lha)'\-a.na yetişmiş
ti. 

Ba r·ba Yani, ru men ıkilffiri er 
s~wurarnk tekrar bn vvrmına. bin J 
di ~keit tekrar oni'ın arkasına 
ıatl&dı. Ahmet y.aymı olarn1c on-
1 rı takibe b:ışladı. 

. Şu g--.ı.rip ika.filenin sönük gaz 
mynıruı altından ge<,>erken gös
terdiği ..mamara.ya içiDden kaJa. 

kalıalarla gulcn Şevketin Nazb. 
yı dilşiinUnce keyfi ka.çıyorou • 
Acaba kadıncağız ne ~~mış, 
Ve müthiş vaziyetten nnsıl çik
Jlll.Ştı? V.a,km kwlınların en t.eb
r -eli mmanlarda bir ,Jo.lunu bu 
lup i~in içinden ÇJktıklw'l d 
ma!Cundu. Ama her zaman <le;;iil. 
;;: 18. N az1ınm bulunduğu ı -
ıziyct iIWll! izah e&1ebı1irdi ? _ 

-Kendi kıyafetiniıı, Jıaliuin ga
rabetine ba.ltmaksıımı ~~k :n 
hesa.bma endişeye dilşmes:ne 
Şev.ket ayrıca glildiikten 
J<endi kendine: 

- A.dnm sende; dedi Benim 
canım sıkılmakla dş hnllolun.a
ca.k :mı? Hayır .. O halde nldmış 
etmemek ve yolumuza devam 
etmek lhım. 

Barba Y.aai M hl@!~ 

pazeli.hler nedir? 
Barba Y i tıpkı Şe • t gibi 

jçmden: 

- Adam sende~ dedL E hal- ME 
de eu cebimdeki para ıiki Ura- 01K1KAT: Numaralı koltuklar bJgündcn ::ıldınlnlalıd!r. 
dır yani benim dört gfüılilk ka- ,•••••••••'Hı••••Ellli..;.&iiılimu0:Am~aa•ıra.I 
zmıcım. Bunu benden kimse ge- an••••••••• .. --•••••••••ı.ıaıı.. ııri alınıa.z. Yolnmuz:ı. devam !de- ,--
hm. ı 

Nihay bazı poıocrclerinden Bu Cuma 

akşamı 
san bir petrol ışığı sızt.n basık 
U?.\ anlı harap ma:n?..al'alı bir 
~ Ueye geldiler. Barba Yani 

d\'n C\ \'el hayvan cıı.n'landı. '&m
ra barbruıın ~eleri aı;ıldı! 

- Hele ~r, geldjk. .Ama 
sakin bizim madam uyanmasnı.. 
Çok ateşlidir. Çol< kwır ne .za.. 
m~ın uya.nacak ... 

Ve iki 'kn.t1ı bir ahşap c.viıı 
ku.pısma gelince barba Ynni: 

- Ma.rilrola, Hırist:o, Ele.ut 
ı a .... __ ·--· :&. 

sinemasında 

Deh akar Kuvvetli Yıldız 

ZARAH LEANDER'in 
En Bügülı Temsili 

KADI SEVi CE 



HERGELECi IBRAHIM 
Yazan: M. Sami Karayel _____ 112 

-Bofacalmı Ahmet bel 
- :Ben de boğacağım ... 
Alçio, Adalıya: 
- Dofru, dürüst güı'e§lıtiz •· 

Bu pehlivanlık değ1ldir. Eğer böYte güreşi~ ayırnız gü-
• l'e6İ··· 
\ Dedi., Ve iki hasmı teskin 
ıetblrten sonra yer-ine döndli. 
J;"'f J • t kim dinl~r .. İki taraf dr.. 
( !r, se ve tn 1•• n1'arln birbirlerini 
d ""Jru>i·c barjlndtla:r... 1Jdde bir
d < ıı pınıı nfu-a atıyorlar ,.c 
()!'. tıı p. n vuıııyoı kınlı: 

B tiirlü güıeş yaptıkları 
~ ktu. 

Aliço, fena. halde sinirlen.· 
. 1 , .ı. , duna. 

B k l n ~ ldür-

= Valhlt eUerini bağlatıp a.
hlv.n. deliğe ..• 

17.11.1911 taviOOıdea iüba.ren meımleJ.ctinıizin her )erin
de Pfü\KJ~l\'D}~ OLARAX, 52 lik o~u.11> kiiğnlı 280 

,,. : ; lık be 210 kfıruşa. ~blnlelktadır. 
f z.a fiat tA:-klif edm(leı o ls&aabul'da. l?Cta.İ(l06fune. 
J\ u:ı a~ d po n m11cb.hiiiğiıftb bildirilmıeıil riea 

""BNl 8 ADAR 

rD;;; iJı. I G-/lreı mü11alıabeleri 
~~D~O PROGRA~ • İki Profesyonel karşı karşıya 

9 1 el KAnun 1941 

Tiirk Basın Birli~i lst. Mıu
tska ı Reisliğinden: 

Dil isleıimzi üzcıinde meslek
daı:ılaıile konusmak üzeı•e, Türk 
Baı.ın Birliği .M c11kez Heyetıı 
Rc:h;i J<'nlih Rıfkı Atay, Anado
hı A nsı umumi MUdiiril Mu
' · k Mcnemcncioğlu ile şeh
rim ze gdmiı:;tir. l0.12.l94l ç:ır
&amha gliml tmnt 15 de bitlik 
m rk'-·ıındc yapılacak toplantıyı 
scrt>fkıı<lımelı·ıini biitün aza
in ın 7.dan l'ic ı eder iz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden :j -
Clnıl Miktarı l!kslltme fekli Sn ati 

Tongn ipi J0.000 kilo f':>nırlık 10.30 

Hn ipi 15.000 > > 10.40 
Heı ipi ı;o.ooo > > lO.-ıO 

ı - Me\·c..ıt :ıı·tn:ıınc \ c ııiimt neil':-t mt c"b ncl' c·n \ e ı ,t.ırl:ırı :ı: a-
zılı iplcı· p:ızarlıkl:ı atın alın. c t,ıır. 1 

2 - Pazarlık, 16/XIT/941 s .. ıı ~ nu hiı:ılnrınd:> y::nlı :ı.oılcrdc K:ıb:ı-

t::ı~ı.u Le\•:ızım subcsindc mut.cşe!.:k'l .ı'•ı,, konıi ~ onundrı yapıl. r, ktır. 1 
3 _ Şurtnrunc \ c ııümunclcr dzU r.cı;cn ·ıl.tc-dcn par .. sız alın bilir. 
4 - !steklılcıin pnznrlık irin uy· 1 <ılım. ı •un ,.e saati ıdc tC'kl•! ede- ı 

ce·;ıeı i fiyat ve miktar iizt'rfnd n r. 7, gu\ 01me pa • ılc blrlıktc mczlı:Or 

komfsyonn mürn~antı:ırı. (10727) 

J.f;fanhul Sılılıi JJliie.'Jseseler Satın 
A ima K onıisgon11 ndan: 

Clnıi M iktllrt Mu hanı men 
fiyat 

J•.J,J <:>k 8000 13,i5 
Karn an eti 2000 55 
Sığı· <>ti 750 50 

Muvakkat 

teminat 

02 50 
110 

1 hale tarihi 

10/12/1941 
10/12/1941 

Sııııt 

15 
Hi 

S:ıdcyu., Uıfil-. 500 170 r.3 75 10/12/1941 IS 
t. tnnbul kiirıik ıııhhnt rnemurlnr mdncblnın ~ uk .rıd. ~nzılı 4> l.ıılnn 

ihtiyacı nçık ek iltmcyc konulmuc:tur. 
l - Ek iltml' 10/12/1941 Uırlhlnde ç:-.r~ ıl):ı. oU U s:ınt 16 de C ğnloğ

luıuta Sıhh:ıt ve tçtlmnt Munvcnct MudiMiıuli blnn ındn kurulu komi"yon
dn y~pılnc:ıktır. 

2 - f bu c4 lrnlcm ihtiyacın muhmnnıen rıy. t ve mu\'nkk. t temlnat
fo,·ı ırnrsıl. rındn &ôstcrllmJsUr. 

3 - t tcl.lilcr ş:ırtıı:ııncsini her g in ko nl ~o d. ~<kcbllirkr. 
4 - f tel lilt.'r 1941 ytlı Tic:ırct Od .. ı \C" kn il 2490 s. yılı k.ınund.ı 

yazılı , c-Jılml rl. b"rlikte bu i c yctCl· uv:ıkkat teminat veyn banka mck-
tubllc birfüdc belli cOn ve s::ı:ıttc koni yonıı gclmt'lcıi. (10365) 

Adalar Malmüdürliiğünden: 
Galut.n şubesine kıızıınç borcunndn dofayı satısn çıknnJ:ın B iyul-:nd .. da 

Yalı ınah::ıllcsindc Mu,,tnf:ı Bey sokagmdn 12 numıırod:ı.. Ekrem Uy<'nıi:l 
ait nrsn lOO llrn bı1dcl uygun gli ili" Gdi ı ı olcl.ığund. n Jste\l l• r 
15 K.iıll nuc\ \el lU ıı ı :ırtr l gu uı ::ı .. t l4 de ı\cl. l.ır id " heyetine 
ı 11 •• c .• ti. ı ı ·ı in ol 11nıı·. "10R25 

Yıfüııd nbcrf W\ Uyct 'azırcs·nc alikr ~o tf-rml) c H' ıırlrcsl ldareın.iz
cc lıılinl'ıneycn (Ak :ıruyda Cnkırnı?a bni Abdull h) \ :..Jını 1 miltcvellisi 
Mehmet Şdıkin ilfın tnrihindcn itlharcn O'l beş gun 7.:ırtındn idarcmlL 
M ılhnl: \' kıflaı• ŞcfilJ,:ınc nu -;mı. Un ,· .. kfma ait mmın,,.lcyl tnklp \•e h:ı
)11" ş. rtlrrnr ı ıfa ~'ın i ok i takdirclc }; •k ıfa k nuni 11'URmele y. pıl;ca-
E,ıı .lirırn tcblı~ olJ Ul'. (10845) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden ı 
Bankamız ve Müesseseleri kadrolarında meml!r 
Şube Şefi Revizör, kontrolör, müfettiş ve teknik 
müfettiş olarak çahşacak elem -nfara ihti~ aç 

vardır. Bu sahalarda tecrübe kazanmıs 
olmak matfuptur. 

Bu vasıfları haiz olanlar arasında. seçilect k 3659 ve 
3008 sa)ılı k, nunlara göre ücret VE-rilce<>kti İE; klilcıin tah 

eilve hizmetlerini g .. sterir vesikalal'l'\ 22.12.ı 1 gihıU <lk-
'çamına kad • ır. ıaoo Umumi ::Mildflrlfği:'milze milraca 
atları rica oJurwr. 

u..:~--~~~.:;..=:=;;:=:;:.=:= 

Zlraat Baakalınd• ıcm: l)ıuılı ve lbbanız tnıo:uı'UI ı.ea~ 
1:7. 50 lirası bulunanlnra ~"ede 4 de!a çekil«ek ııur'a Ue 
rıllnııı göre ikramiye d· g·t •v.u::tır 
4 •lf•d 1.000 Llraltk 4.000 Lır.a jl 14'.>0 •dcd 50 Llrahk 
4 • 1C10 • 2.0(10 • ı 120 • <4C :a 

.. • llO • 1.000 • ıı 160 • 20 
40 • 100 • • 000 • ' 

DiKKAT: Besaplarınd k 

Maliye Veka!c>tiı <1··11: 
J - %15 yedeklerilc bı.: ı bd ı;- 2. .) 

k:ınunun 41 inci mııddcslnln C !ı ı ~· ı 
t t.ıh\ ıl 

tur, 
t ı ibincc 

2 - Muhammen bo lu tkıdı 33ro •ıı ı • ·. 

3 - Muvakkat tcmlmı•ı ..!47 • lı • clıı·. 

4 - J!ksiltmeai 20/12/ !Hl c ıırı rtı 
ğı\nde mt\teeekkJl eksiltme ırnını 

5 - Ş:ırtnamesi Ankar:ıdn M ılh ' 

... ' 

• 

lnnbulde DQlmabıthcede Maliye Ve,,, • E l• k ıırn bua nmbaı:ında 
bilir. .A 

6 - bteklllerln 2490 nun m· lı 1 11 n 111 2 ı.;c 3 ıincil mnddeler--M 
zıh belgeler ve muvakıiat ten inat .n:ıı ı,,. ı 'f'y<ı b.-ınk:ı ketnlct 
birlikte tayin olunan gün ,.c sa. ttc kc, " yoPa m~rncaatlan. (1 

Jstanbul Levazıııı A111irliği Satına~ 
ma Komisyoııu ilanları 

Beher kilosuna 49,5 kuruş fahml~ cd 1 ll 20 ton to7. eeker 
Paı.:ırhkln eksiltmesi 12/12/1941 cu .1 ı ımi .• ..ıt 14,30 dn To11bt! 4'11 
dınlrlıji saı&n alınn kon lsyonund ı y • l. 1.<ıktıı·. Knt'i teminatı 1 
dır. Nilmuneeı kolnlsyoccl.l glin luı·. 1 ,meı 111 belli saatte komısronJ 
melcrJ. (423 - 10829) . . . ~ 

Beher klloeuna 4,5 kurus tahmm 1 n 80 ton nyn ve 20 ton ,.S 
n'aİ\ Ozere yüz too saman ahruıcnktır. P ~ ul kl:ı eksiltmesi 12/l'JJ 
m:ı günü saat 15 te Toph:uıede Lv. ı lı · satın nlnın 
y.-ıpıla~ktır. ilk temln..-ıtı 337 lira 50 ıı uc:tur. Şartnnıne-si ko 
gfüulur. Taliplerin belli v.Jdtte komı~ .ı f:'lmt'leri. (428 - 1 . .. . 

Aakerl Tıbbiye okulu için 5500 ;ılo I;. ı·ronan koyun eli alı 
Pnu.rblda ebiltmesl 10/12/041 çnna ı ı glımi s:ıat 14,30 da To 
ı.v. amirllil satın alma l omls.} onunrfn ynpıl •r,ıktır. tstcklllcrin 
c<lccelder:i fiyat i12erindcn kot'! temi ti. ile belli \'akitte komısyofll 
mclerl. .< 422 - 1011?.3} 
~ ... 

&her kilosuna 19 Hr:ı t. hmin criılcıı 500 kilo ı;, liplrin ınonldl 
n:ıcaktr. Pazarlıkla cks:ilh cııı 16/12/' 1 ıı fi • t 14 de To t 
'"'"· amirliği s:ıtın nlma komlsyonunc!:ı ~ t;ılnc:ıktır. ilk tcm'nntı ~ 
50 kuru~ur. "l'ııllplerin belli \":tldttc ko!lılsyonn gclmt'lcrı. (424 - 1 . . ... 

250 kllo Chloro!<>rmc p ırc v~ 200 kilo Chlorofonnc narkoz aıına 
Pn:z:trlıkla eksiltmclerl 17/12/941 ç:ır ·mb:ı •ıinü sntın alma k 
da yapoocalı:tır. Hepalnin bhmin be leli 2600 lira ilk tcrnın:ıtı 195 
Şartmımesl k"ml..,yond ' göriilur. Tallp!C'rin b~lli vakitte komlsyODI 
meler!. (425 - 10831) 

Kilo 
250 Asit ealiaiı.lt 
2GO Urotropin stnontnt. 
200 Bamonaftol. 

. .,,._ .. 

50 ~ mlnonfnf, A 

SJ.tın ahnaaaktır. n.ı.ıesı li/12/l9U c:ı.ri'lnba gftnft saat t4 de Tor 
Lv. Amtrltll u~ alma komlsyonund.ı ynpılacaktır. Heyslnin tııh~ 
deli SS86 lira D -.nat 253 Ura 88 kuru~. Taliplerin O<?lll \ rudtt' 
misyortR gehnek...t. f (426 - 10U2) 

••• 
500 kilo s;3lisilat dö &Ul. 1500 kilo benzavat dö ~ nlınacaldır. 

lıkfa cksiltaua 16/12/l!kl salı gfuıO saat lt.30 da Topb.ınede Lv. 
satın alma komisyonunda yapıl:ıcaktır. Hepsinin tahmin badeli 7f00 :atı' 
tcro.ir!MI i92 50 Jı:urufl,tır, Tııllp1crln belli vakitte komlayoma ıelm-ıerlo 

••• 
,(42'1 - 10833) 

5" kilo aııtiplrl:ıı alnentm. 600 kilo plramldon gJnonim alın:acaldd'-
2::rlıkla ekslltmeei 18/12/1941 s::ılı ~Jnü sııat 15 do Topluuıech> Lv. 
!aıın alma komisyonunda yapılacaktır. llrpı;rintn tahmin bedeli 18.000 
flk tMı!n:ıtı 131G liradır. Taliplerin belli \•nkitte komisyona &"lmeJıct. 

ı.429.-. ı.~ ~ 

Adet 

2ô5,000 San dökn\c Kc.;me Jranca.. 
265,000 San dökmo Y.üprGlU sUıt& 
255,000 Sarı dökme Kö;:ırüsüz ııür,.l. 

Yukarıda yazılı ile kalem r:ı:ılzeıno Mutcabhlıl nnın va beııabrna 
caktır. Pıızarbkla clı3iltmezı 10/12/IJU Cars--ınb:ı rtınR ı:uıt 14 de T 
de fe .. Lv. Amirliği r;;abn:ılımı komisyncı.nda yapıla...,Hır. lll')ılıin!tl 
mln bedeli 15,78• Ura uO kuruş ille t<!ının .. tı ıuır. bradır. E\'8Al,,. 
neleri kOUl cyon ıı~. T:ıllplerln belli wkiUe Jı.o.»Vl7Qna 

11.U 


