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Hıristiyanhğı ve 
Medeniyeti 
Kurtaran Macarlar 

lktısaı Vekili 
Ankarava döndü 

~ 

r .... : ffliHyin Caltit Y cdçın Yetlmallar pazarları pamuklu 
mensucat tevziinde ekmek 

kartlanm esas tutacak 
-;.....-o.o----

Strn Day, muhtelif meseleleri izah etli 

--

Havzaya 
maden direği 
temin edildi 
Gelenlı ••• laer~ bir 

lıömür at11rlaiı olmaırtUI için 

Şinididen 
tedbirler 
ahnıyor 

İktllat VcWI Sım Day, dün 
..ı.ıı valiyi ıılyaret edenk iılUb
.ı vaziyeti etrafmda konupn.uş.. 
tur. 

V.eldl ~ 1lll'M ~ ,_ • 
arlarmı ~ •hllar -- . kinda malflmat •lnnprr, Sım Day 
ftİleden ~ da mmt~ i~ 
mtldllrt\lfilnde mewuı obnut ve 
rfÜıı aqam Ankaraya dönmllftnr. 

V .etf1 gitmeden evvel tet:iWeri 

Birman1Jada 
1ag1Uz llawweaerı 

Yeni bir 
müdafaa 
hattına 

çekiliyor 
o 

Japon kuvvetleri alb 
günde yoz kUomatre 

ılerlediler 
o 

Ranaona 170 kilometre 
kaldı 

Şehzadebaşında 

............. lllr 
ewdea 1••11Bçdltl 

Bugtln la&t ıı de ŞehZ&debafmda mQbendlıılne alt olan bu • ., bofbll'· 
delikanlı eoıc.tıncıa 11 numaralı Oç DumaDJan kul• bekole pınıU itfa. 
katlı tahta evtn Uçtıncu katından yan. iY•11 haberdar etmlfttr. Bot bir e1'deD 
gm ~mıı. dört metre kadar bir yer yanırmnı nasıl çıktıtı tahkik edil • 
Y<lndıktan sonra llfalye tarafından mektedir. 
eöndUrülmll§tUr. P'at.i.b beled1)'e ı.t 

etrafında 1U beyaınatta buhın
muotur: 

••- Bu defa İlltallbula geJtPn., 
de v~kllete Ut mQdweeeleri tet• 
kik ettilll, Bu mtıeeeel•elerin aza. 
mt mndıma.n vereblhnt\1eri için 11· 
ımnge-len tedbirlerin a~mn\aSI ka. 
rarlaşpnftı. Fa.briıkalardı\ bıı tcd• 
~~~ ne dereceye .ka<lu tatbik 
cdi'İditinı ineeleitim. N\-:tlceden 
memnunum 

1 • 

BASMA TEVZİAT1 
Sl1merbanlı: mmaullt ve mamıu

atnun hMka Ilyık oldufu veghile 
(Devamı S iııei\de) 

Singapurun adı 
değiştirildi 

---c>--

lapoaıa. parlü 
ceaap limanı ............ 
Şonanko 
adı kondu 

Yarın Japonyada 
buyuk bayram 

yapıhyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karaı'gAJu liddlrl)'W: 
lltngapur bundan bö)'le yent bir ı.ım 

t&§ıyacaktır. Eekl lngtııs kaleel bun. 
dan 90nra Şonanko • P&r1ak cenup ıı. 
manı • ımılnl tqıyacaktır. 

Vltl. 17 (A,A.) - Tokyadan bUdlrU 

(Devamı S llncllde) 

_.Yeni Tef:rikamız:------

$ANGHAY 
· llATAKt~ANELERi 
Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

1904 tarihinlie Moıol tdiJzc.wlele~mlen birin~n adını ala. 
ı:cılı Tolı~an Ruyayo ,ptmwlı azere Moıolıatana ge~en 
ue YolJa Çarın ıulamlan tar4JınJan. raWanıp .zincire 
uanılcın oatanperoer bir Japo.n rencanın ~olr heyecanlı 
INıtıralanm yalrintla HABER olıuyucal_ann'! . 1t1naccığız. 
Yepyeni tlelıorlan, nnıhtqetn ~hnelenle bl%1 azalı ve 
Ycr6cmeı memlekedertle Jolafht·acak olan lnrnaetli tarih. 
fi .,. romanea arkatlQfllft&• IJıenaer F ahret~n bu ••erile 
Ru • Japon tarihinden ,_,1aar tablolar· .~0•tereeek ve 
ŞcıngAtq batalıhanelerinJe Jön•ı;. ue buarune iratlar mat. 
L'--------~ • .. ·~ enml.:alan meydana vura 
U'll••HfflQCIG ·~nuyen ı-- L-- • • 

ccılı ue KAMIMURA adını fGflyaft 1111• ~eneın ••utlifi lıa. 
tl11111 molilı olamamak y;aürulen ~ittiği utırablan can. 
lantlıracalıtır. 

Çok Yal<1nda 
HABER Sütunlarında 

Yangın faciası 
Dün gece Hasköyde 
çıkan bir yangında 

(ıır alla alevler tç'ade llaldı baba, kan• 
ile çocaldmUI P•cerıdea attı we lllOD 

çocata ile beraber kendi de aOadl 

Fakat çocuk beyni patlaya
rak öldü. Diğerleri yarah 

Dün gece •bala• urıı eaaı ' Ü 10 
geçe Haköyde fecl 1ılr yangın h&dlee. 
8l cereyan et.mif, blr kUçUk çocuk bey 
nl patlamak aureW. ölmUıWr. 

elemenk hariciy 
nazırı diy~ J<i : 
Cavu bizim 
kaiemızdir 

Mukavenıetimiz Amerikan 
tayyarelerinin yardımına 

baihdır 
.Nevyork. 11 (A..A..) - Gueteciler'. 

ıe kODU§&n ll'elemena barlclye num 
Van Kletfeııa fÖYle dellllftlr : 

can bizim kalemtadlr, ıı....,.. . 
metımlzin Glç{laU ilisin lıl8e g6Ddlre • 
cetmlz av tayyarelerinin •7Wm& bal 
lıdır. 

Yangın Huköyde Keçeci Piri .._ 
halleWıde Kumı ııokatJnda N..mı&D 
21 numaralı iki katlı Jmmen ~ 
evinden çılmu§tır, 

Burada Uat katta oturan v.,...... 
allelll dibı gece mangalı bahoe tanıfm.. 
dakl odada yanar halde blrakark • • 
kak üzerindeki odaad yatmJflardlr. 

(Devamı s itllclkle) 

Japonlar 
Sumatrada 

ilerliyor 
Timor denizinde 

Japon tayyareleri 
mottefik gemilere 

saldırddar 
(Y-Sln..._, 

Esrarlı bir cinayet 
Parah tanınan bir kadının 

başı yarılmış cesedi bulundu 
Eyilpte esrarlı bir hıidie: cere- 1 lıidiae et.rafmda aldıjıaım mUa. 

yan etmiş ve muhitinde paralı • lıl&tı kaydediyonız: 
t3nman bir kadmrn cesedi bulun- Eyupte Üç Şehitler Kari* eo
m111tur. Zabıta ve jandarmanın ka.kta oturan 50 Y8§larmda ll'at
tahldkatile meşgul bulunduğu bu ma. iki gün evvel yanında kcımFI· 

lanndan Fatma ile beraber k&dr 
aramak Uzere elektrik fabrikam 

Sıraı Gelince: clvarma gitmif ve iki gllndenbert 
ortada görUnmemiştir. Bunun tl . 

Eski Mebus <Devamı 1 Unelde> 

BugU.nldl gazeteler, Urfa meb- Avustralyada 
tdMl Refet tllgen'ln mnbakemeıdai 
yuarlarken hepsi de "mebusluk" B ütü n ı n san ve 
ıufatmm bapna bir (eski) kelime• 
m ek•em1t. malzeme 

Refet tJlgen'in, mllhakeme edi ki 
lebllmek lı:la, . tetrif muanlyetl kav rı a a r 1 
kaldınlmak leap ederdi. işte Bli- s f b d•ı• 
Yilk Millet Mecl~lnln de kabul et· e er er e 1 ıyoı 
tttt karar budur, Meb'u1a isnat 
olanan fiil sa.ht~kirhktlr. Bu hal· Sldoey, li (A.A.) - Bafvekll KUr. 
de muhakemeye h~in , ·ermek nr- Ling, memleketin mUdafaumı temin 
llU-ek, Meell8'ıı kendi takdlrlne m&kaadlle A vuatralyanm inan ve 
kalllllftır. Meclis de ba hakkı maııeme bakımından bUtUn kaynak . 
Dl kuUaammtn- Simd' muhakeme larmın seferber edilmeainl ve lüzumlu 
0~; fakat ~ne meb'us- 1 tedbirler almmaamı hUkQmetln harp 
lak lllfatı llzerindedlr. Eğer mu- kablneeinden bu&'11n tatemıı bulundu 
hakeme sonunda ke91n bir mat:. ğunu blldlrml§tir. 
kft.ıniyet ~kana 0 \'akit Millet Mumaileyh, bu talebin memleke: 
Me«-1181 Y1ae mlbakerede bulunur halkmd&n herkesin tat.er ı.etemes men 
bu mabkanılyet, meb'usluk ıııfah' 1 :eket müdatauuıa i§Urak lçbl hQkQ 
nm ıtakutunu mut"Jp olduilJ görii- met hizmetine girmek mecbmiyeUnd 
!üne o vakit Refet tllgen eskl bulunduğu manaımu ihUva ettltlnl 
meb'aa olm. Şimdi kendisi ylae ıa.ve eylemifUr. 

mlllet mlbneesilicUr Ye 1'hılm ~ ı -.....:.ç-.--.1-. --1k--
:...~: ~~K= örÇt ın nu u 
.evinlleeeaı bir .. ttee olmalıdır. ı 4 üncü sayf ad . 
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Deniz harbi 

Harpte tayyare 
gemisinin rolü 

j 1 ' r ayyare gemisi, deniz üzerinde mühim _saydill:_: ___ _ 

bir süratle gidip gelen bir h~~v~ G~~~ ~~~~ 
meydanından başka bir ~şey deglldır Vakıt 

.A.smı Us "Bulanan bavayr aydınlat. 
ma.,ısa ihtiyaç vardxr,, ba§lıkU yaJ:lSID

da IUipsin nutkundan bahsederek ~öy. 
le diyor: 

İngiltere don.a.n:ınası, İngilizle
in de itiraf ettikJerl gibi, ağır 
!arbe1ere maruz l!alm:Jştı:r. 17 E~
iıl Ul39 da 22500 tonluk 

.Aurageous tayya:re gemisi Ol"k.. 
~ey adn.1arınm :gar.bmda Şu -. 
.:nrtm kumanda ettiği deniz 
ı ltı tar:ıfmdan torpillenerek 
'J:ı:t.mlmıgtır. Ska.pa · Flo 1n • 
;?"iliz harp limnnıı.ıa <leniutlbsr 
ılc giımeğe muvaffak olan, Pri
.::n 2P.OOO Lonluk "Royal Oalt,, 
z:rhlısmı ba.t:rdl. Şa.rnhorst ve 
Gneiserum Alman urhhları, ta 
!5imal denizinde, Jan Mayen adası 
,.:var:ında Courageo:ıs'm kardeşi 

olan Glori.us ta:yyare gemisi 
ile 8 baziran 1940 da. Jm.rşrlaça. -
rak ant bir taaıTuz1a. imha etti
ler. Taanuz o kadar a.ni oldu ki, 
gem.inin güvertesindeki 50 uçak 
uavalanmağa muvaffak olamadr 
ve 22500 tanlu'k muazzam gemi i.. 
le !kutup deınizinin buzlu eularma 
gömül'dü. 24 Maym 1941 de Alın.an 
\ e İngi:Jjz fibla.n ar.ısm.da ılasıı. st1 
r&n bl.r çarpışma. :neticdinde dün
ya nm en bU)ıt1k ı;ı:rh1JSI olan Hood 
Almanlar ta.rafından havaya ,uçu
nıldu. İngilizl:e:rin en modern tay
yare gem.isi: olmı 22600 tomuk 
Ark Royal Akdenm:le baıttl. 

İngilizler telafisi gW] kayıplar 
ven:rıekte devam. ~. ıSoi • 
lumd& baıte2ı eğı:r i~liz zıııblmr, 
AByada Japon u~nrı tarafmdan 
Loır;pIDener.ek iıo.1Jnla:n C!ll modern 
Reıpıı~e ve- P:ıince of vaıes zırlı .. 
ltları 1~ bahriyesini fena bir 
dUl?"ll'!M. ~<Oluyor. 

Birinci umurni llıa:rptc olduğu ~ 
hi. :bu h&rpte de yeni :ve ı:tJile.'!15:ir 
bir ...Ua.hrn ortaya ~rktıPu gör -
tlük. llk Juırpte, demzalt1!1a:r biır 
ink:Ilap ~t.m:r§lardr, Bugünse 
teUmJll gören denizaltt :ve hava. 
kuvveti son ~~ ~ 'bir rol 
oynuyor. B±rl:nc:i umumi harpte 
•ienjzaitı henllz genç lbir .silahtı; 

bugilnse faallyete g~n .tayyare. 
!er o derece genç ve tecrubesiz 
bir silfilı değlldir. Bugün deniz 
ha:'bizı.de denizaltı ve tayyare bi.
rfüiI'ini tamamlıymı ~ki .silahtır. 

l!k 'harpte sahil ha.va ]1.tasyon
l.armda keşif har6'ketleri için tay• 
yare kullmulırdı. Ha.tra o zaman 
!Jile tayya.re gemileri ysmi ana ge 
mileri d~~ ~et' vardı. Muay. 
yen sayrdu tekerleksiz ve yüzme 
teıtib::ıtı:nt ha:v:i taıyyareyi güver .. 
tderlııd:e ta.'.:}rrlaı-dr. Ta.yy'll&"e bir 
\'Ülç vasıtasiyle gen;iden suya in.. 
dir'.i.lir, suyun yüzünden ha.va.J.a.mr. 
ke~if uçu~undan sonra. azın gemi -
nin 'Yllkin.lne iner ve tekı"aı' ving 
vtı.s;f35ile gil'ret'teye alım:rdt. 91 G 
da. İngilizlerin Enga:idine ana ge • 
miEinıien hardtet ettirilen tayya· 
ı e yaran saat ııonra motör anza
ımıdan inmeğc .mecbur amJmS11ıa.ydt 
Skajc>ra:k deniz muhar~ scY 
ıi üzerinde rniies.!.ir olabilirdi. 
o:""er taraftan ayni şay Ahna.n 
zeplinleri için eöylenolıilfr. Lakin 
ı.a.vanın siz?i obr#.SI :zeplinlerin 
,Öı'tiff ea'h:ı.cmı .daraltmış ve d1.i:ıj • 
rn'llllhı. tem3.Sr elde etmek mUm .. 
:Cün ~mamı.st.r. 

Tayyare tolcemmUl ettikçe de • 
ı-iz harplerinde ehemmiyeti arttr. 
f-Jugün güvertesinde tayyare t.afr~ 
:na.ynn 7Jrhlı v~ya .knıva.?JÖT ta.say. 
nır edilemez. Büyük donanmaya 
tD:3L!.k !her devletin ana tayyare gc 
misi vardır. 
Tayyııreran deı>.iz harbinde e -

lıemmiyctil bir :rol oynaına.sr, ken
ı.!İsine gösterilen ihtiyacı :ırttırdr 
\'c ana ta.yyn.."e gemi.heriyle zrrh • 
lıla.rm güve'?'terer.i: kifayet etme ,,. 
rıreğe ~la.dı. Düşman gem.ileri • 
mn bomibardrm.an. ed1lınelcri ic;:in 
veya kara ü"Slerlnrle uzakta VUku
f:.ulan ibir den.iz muharebesine tay. 
y·ı:ı.re fiJolnnnın iştim1dni temln 
otmek iç\n vinç!€Tl-e iş görille -
mczdi. Kara üslerinden tayyare 
filoları hareket ettiremiyen baz1 
devletler ta.yynre gemile.rinn ek• 
ıı!kflğini h\ set!iler. 

1ştc bugihı4di harp gemileri a
rasında tayyare gemfai denilen 
C:ev, ıbu suretle meydana. geJd.J. 
Dev tliyoııız, zira 1a.yyarc ~emisi 
<leniz ü--erinde, müht:ın bir &ilratle 
';'idip gclC"D ib!r hava meyd-arwı • 
dan m:;ıka. bir şey değildir. Hava 
ın ·cl:ı"U olrın gUver~inde, süra.t 
ı· ~v tayyarosi bulunduğu gibi en 
ağır t.orpii ta~mem ~ va.TdlT'. 

i Yazan: -l 

IF.Lützowl 
! Kontr Amiral l 
t~~-----~--~-~----~--~i 

Kumanda köpıiisü haA:a ve dj,.. 

rekler, diğer gemilei'.de ortada b\ı.
lunduğu halde, tayyare gemWnde 
pek ço1c ke:oam. almdI. Bir tayya .. 
renin havala:rımnsı için en az 200 
metre karada gitmesi 13.z.lmfur ve 
bu sebepten dolayı güvdtede hiç 
bir mania bulunmamalıdır. 

Tayyarelerin ~nmesi için .daha 
az bir mesafe k§.fi gelir. Zira tay. 
yare indiği 7.aman güvertede hu • 
BUSi tertibatla fren yapılmakta. ve 
ıfilrati. 'k~. 

Tayyare gemisinden bahseder -
km m.ıeal olarnk batan Ark Ro .. 
ya.ldan babserlelirn. B~yle m11az -
zam bir gemi ne gibi zorluklarla 
in§a ediliyor? Geminin deniz ~il • 
zündelı yUksekliği 18 met.redlı:. 
Uzunluğu 220 metre, genişliği 29 
metredir ve tayyarelerin havalalı• 
dığı gilverte - ki buna. havıa.la.n
nıa damı - diyebiliriz, 240 metre 
uzundur. 

Havalanma güvertesi altında. 
han.garlar vardır ve geminin lltl 
b.tmı ~ ederler. Bn hangar .. 
lmıia muhtelif tipte ve çeşttte 70 
t"\yyarc bamnr. 

Hangarla.r en sert denize mıı -
kaveımet 'edecek tertibatı iıavidir. 
Cephane ve homb:ı. ve torpiller tı.11 
kılmn<iadlr. Ta.)-ya.releri güverteye 
cı'kara.cak olan 80 metro mı.ırabb.'ı• 
:ı:ndaki esanıtörler sert havada., ge. 

Halbuki uzun 2amn.n Mo kO\'tlda 
İngiltereyi temsil ctwJ5 o1an ~e bu· 
r:ıda. konuı::ulan Mitiin ~e;\·lcri f>en
di lı.-olaluan ile dn~'lllu~ 'bulun:ı.n fiir 
Staffonl Cripps .gibi hir ıllplvma
tın "Rusyıı, Atlantik b<'yımnamcsi
ııj idi.fi hulmu~;o.r. Hudutlarını ge
nişleten bir sulh i;;tiyor. ingilte:re 
Rusyanın bu nrrnstınu f:İnlllidcn 
kabul etmelidir ••• diye bütiin cihan 
efitl\rı umum.iyesine :karşı lı:ı;\ kır· 
oınsı So\;yetler Birlfüln<lc 2snnc
dildiğ.i gibi bir değişiklik oldui:'ll
Dn şüph~ lüşürmii!'tür. 

B:ı. yolda. ~ürheye dü~enlcr hak· 
h mrdır, değil midir? Banu istik· 
bal hadiseleri ı::österece!rtir. Şu 
ka.da.r \'ar la Türk efkarı umunıi
yesinin btı meselede !:Ok hııssa.<ı ol
:ne.kta. halılı bulunc~uğuna "Tl· 
me5" in yuka.rıy:ı. yazclığmnz cüm
lesi bir delil sayıla.biHr. 

Bu ,·aziyet lal~ısmda. Türkler 
için fazla. "'ÖZ süyJemeğe lıaoet kal
milZ'. Slr Staffoı·d Cripps'in sözleri 
iJe İngilfa - Rus anlR.".lfWlSmm de
nıokrasi ceılhcsir.cle yarat~ ay
dınlık hıt'\'1\nın bulandıi:s mf"yllan
dadır. Eğer salatıiyetli İn.~iliz Ye 
Ru.-;; dedet a<lamlan bu hulam! I!ğm 
deva.mmı i ·tdniyorJar.,a esl>i Mos
ko,·:ı. sefirinin !"Özlerine :u;rk bir 
ocvnp \'cnne1cri lilz.ınHlır. 

mi 8a.liaıldığ :ımınan bile inip çı _ b n 1 ın a c n m U k 1\ r n t ı n ı 
ka.bilccck v&z.i)~ttedlr. Ha.n:tar - 1 _inçi 

Ictrda t:anıir atölyeleri ve yedek 
:Oa;y Mtırat Artar 

Balıltpıızar caddesi No.4.8 
İstanbul • Eminönü 

alı:sam deposu, yangın söndiirnıe 

tertiba.tları va.rdrr. Cephane oda -
lan ve benzüı depoJnrr hangarlara 2 _ inci 
~-ruaıı buhıtmlflıi:;a.lar ve gemiııin 

Bay Vedat Demir 
Beşikta§, Yıldız caddesi 
Halil B. Apt. 50/52 
!stanbnl _ Bc§Uttaş 

dihinıe ~·erleştirilmiş olsala.r, han· 
garlarda. tayya.rclcre benz.i.u dol -
C.ur.ma:k için benzin tesis&t.w..ı.ıı. .bu 
lıınmear elzemdir ve ~rada bura
da ookülecck olan bcnzinlcri."l. c· 
nüne geçilemez. Dö~t\len benzin 
l!e infliıliı.k tehlike8ini doğurur ve 
daimi bir yangrn ieıhlikee.i var • 
dır. Hıı.ttiı. en yeni tayyare gemi. 
leı-inde, t::ıyya.relcriıı uçu§lan ev-
vel motörlcrinin ha.ngarlıı.rda ıs7-
ttiınasma ait olan tasavvurlar han 
garlarda. mühim ha.va tertl.hatınııı 
lmruI.mamnı istilzam eder. Bugün 
motörler güvertede ımtılmakta 
dır. 

Şimdiye kadar .söylediklerimiz 
tsyyare gemisinin biltiln ha.rp .ıe· 
mileri arasmd::ı. en h~a.51 olduğı;.• 
mı gösterir. Geminin baştan~ 
zırhl~ örtül~i mtimkün değil -
dir. Bir tek bomba irnbcti hava _ 
lanma güvertesini işe yaramaz 
bir hale Umyar Ye' 11[çbir tayyare 
havalanamaz. Genıiye ynp1laca~ 
O.~ğcr bomba isabetleri (geminin 
iJ.ilyük olnu •. cır, isnbeti son derece 
({o:laylaştrrır.) yn.ngm Ye infilik -
lal' husule getirir. 

Bir tayyare gemi&, hafif top -
farla. mücehhez bir mulıa.!ımla :bi. 
le boy 6lçil,emez. 'faysa.re gemi,. 
si, ağır toplarh değil de, icabın. 
eh gemile-re kıırRT kullınılaıbilcn 
J.afif ve ağır tayyare dafi topla· 
ı iYlc teçhlı: edilmiştir. 

Tayyare gemiis kendini ancak 
.YÜ:kSek sürat:.le muharebe Eaha • 
s.:ndan kurtara.bilir. Yüksek eürati 
JJc muhareh,:ı sa.h:ısmdıızı uz.alclA • 
şan tayyare gemisi, tayyarelerini 
harolr~tc getirebilir ve bu suretle 
mııh~ma k~rşı: cevheri ümvve
t.ini seferıber edcllil!lr. Havalanan 
ta.yya.re1er ister -keşif, is.ter bom .. 
bu veya toı~i-l taamızundıı. lbulu· 
nur, yahut ıkenıdi donanmalarmr 
im&tda. <,;:ığmrlar. 

Modern ta.yy:ıro gem&sinde ke • 
rl:f VP. ıntı1ıa.rebe t.ayytırcleri bu ~ 
11lllduğu gibi av tayy1ırclC1"l de 
Ya:rdtr. Av tayytıı•elcrl kcn9ilerini 
taşıyan g~hi 1'imaye c.ttik1eri 
~;bi nıuhare-~ kyy;ı.relerlni dliı;
mnr.. tayyarelerine kazşı himaye 
eder veYn havadan tchdid :ılt.mda 
tulumuı ]rendi dona.nmamrıa nıen• 
ı:•!Jl :r.ırhlrlı;ı.rr .hinıa.~ ()der. 

Çok gizli twtıulım Japon dôna.n • 
masmda dQkurda.n !:ı~l:ı. tayyare 
gemisi vardll'. 1P~a J1:1 !inde olan 
ve ~ za:manlıtrda denize incUrl. 
lenlerden malüınntmmı: yoktur, 

3 _üncü Bay Cel!ıl özgür 
Bahariye caddesi, İleri so. 
kak No. 18 
Kadıköy • 1staııbul 

( . üncil Bnyan Fe.hriye Ergen 
Hamamı Iııiuhlddin mahal • 

1 
lcsl Tamburacı ı;oJ.·ak No. 
16, Haliı;:fencri • fııt:ı.nbul 

DOGAN Sigorf a 
S i•;keti . 

knzımdr. 

. 
.nonım 

.Milkllatlan alıml< üzere 
ı:rıilracaat ~eri 

btnbııl _ Bah~eka rı 

~Jıan tlı;Uncll kat 

Kı~ U-lgrn.I ndtl!8l: 

- N'e gezer?. 

1 1 

- Ya, demek ManhayrnıJ.a de• 
ğil! .. 

- H.ayrr :ız.izim, Bcrlin<l~? .. 
- Berlindc mi? 
- Elbette! .. 
Mesele yoktu. 
Klugu.n Berlinde muhakeme e -

dild.i.ğini ÖğTerıfir öğrez:pıez, tanı • 
madiğrm. arlamm derhal kolundan 
çıiktını \'e OJIU selfım.lıyara.k ıay • 
r.ldıın. • 

Sinirlı ad:im şa.skm bir halde 
a.rmmdan l>aıka ltalnu.stx. EYct, 
1Uug hadisesi h!ıık:kmda kiifi de .. 
recede ma1fımat alıml{) bulunuyoz• 
dunı. Yahut l.r.ına 'bu kadarı Wi 
~i. 

Mühendisin Berlinde muhakeme 
eciildiğ.ini öğrenir öğrenmez ise 
telA-5 etmekte ha3Uı:ydmı. 

mugun son da'.k'ikalarma yel.i ~ 
§(;bilmek iç.in oon şan.cmn ka.Im.n, 
demekti. 

Netekiım, büyük ifir .heyecan i· 
çinde hemen Beırlino lıarcJ~ct et
t'Jn . .Herlini Oeıl&ıxı bugüne Jrn.d.ar 
olııı. N.i.yatrmda lbcşi.nci veya altm 
\;I gt}rüşik,•.i!.ir. Ne Rerlin 1lcnim. 
ne ben BcNlıiı.iti aısla. ya1'ancter 
değüiz. • 

Berlin Flarmonik 
orkestrası 
·-

Et ihtilaff 
devamediyo~ --22 Marttta aakara .. C:eleple1'1e toptancı· 

da konserler lar rand.man işinde 
verecek uyuşamıyorıar 

Ankar<ıdazi bildlıildjğine göre, 
Bcrlin f"ı.larmonik oıitestmsıııdan 
;;:; kişiill; bir heyet 22 Martta An,. 
karaya gelecek, konıserler vere .. 
cektir. 

Orkestra şefi Bendarlır. Heyete 
meşhur beynelmilel ~aınt..özlerden 
Em.azalı d3. i5f:ira.lç e<:'t~tlr. 

----<>--'----

Tamir olunacak 
asfalt yollar 

flele iye iTJlr ııstesı. 
nı ha.zır adı 

Belediye, yazQıan evvel §ehir dahi • 
tinde ve hariciJ>deki tamire mtıhtaç 

bUtUn yona.nı:ı iamıri içtn tetk1kler 
yaptırmış ve bu yollartn bir liste.sini 
hazırlatm1~t1r .. Bu yolların ~mda as. 
!alt caddeler gelmektedir. Kı§ aylan 
~rfmda bir çok aatalt caddeler bo • 
zuımuştur. Bunlardan EminöııU - tıı 
bankası ön.u. Karaköy • Liman ham 

önli derhal tamir edilecektir. 
Ckrelc TI'akya asfaltı gerekse Şişli _ 

Bilyükdcrcı as!altmdaJtl bozUlan Josnn 
lar da tamir olunacaktır. 

Et meselesi etrafmda koyuncu de. 
Jlilsı celep w JWmlsyoncuıar ile top. 
tancılar a.nı.smdaki anla§a:ınamazlık 
devam ettiğinden dün gene mezbaha. 
da ancak 1000 koyun kesit;ni§tir, Bil. 
bassa 6ğlc~n evvel pelc az k~m ol_ 
muş, öğled.ın SOlU'a yapıl:m mUdaha.. 
ıe ile rnutad.-harici olarak bir miktar 
ko~ .kestirilebUmiştir. 
öğrendiğimize göre toptancılar, ih. 

WUa sebeb olan randmta.n meselesi.. 
tıüı kökilndfn halli için canlı bay -
'lanm tartılı:ı.xak randıman aranmasmt 
değil kesilmiş hayvanların tartısmm 
ff8.8 tutulı:n33IDI f'cya.t murakabe ko. 
nıı.yonuna ~klif edeceklerd!r. Bunun 
lçin de bir vakitle?' Alnıruıyadaıı ge • 
tırilen maruf otomatik kantarın işle. 
mest IAzmı gelmekteWr. Du kantar blr 
türlü işUŞememı,tır. 

Bir de koyunların randmum dere • 
ceW:ıiıı ~(!e elll ve ytll;de 35 olarak 
ıkl kmm& aynla.ra.k celeplerle 1>U ııekll 
de hesaplanması mUşkUlll vardır. Fa. 
kat celepler buna katljen ra.zı değil. 
lcrdii'. 

Evler nasıl 
aranacak 

Dünkü toplantıda yeni 
karatlar verildi 

Milli korunma lci.nuru.ındA son 
tadilatın Uı.tbiki ve evlerde yapıla
cak ara.mamn eeki!IOri:ni tesb~t et.. 

taraflı tretııarıan yeniden yapıla.cağı :rnek üzere valin.in :riyasetinde, va
gibi Tophane car~desı de tamıı· oluna. ll muavinleri, emniyet direktörü. 

nıg.er taraftan tramvay ide.resine de 
tramvay yolu olıı.n ıı;ııuıu caddelerin 
yazc!ıı.n evvel esaslı §elıiıde tamlrt bil. 
dii:ilmL~tir. 

Bu ılkbaharda Lııtikl~ caddesinin iki 

caktır. ' iaşe ınüdilrü, :ri.ya.t mürak&be bü -
--•--D--'-- · rosıı tetkik müdürü. t.oprqk ofis ve 

petrol ofiri müdürleri. jandarnıa 
komutam ve müddcium.Uminin işti-
1'3.klle bir toplantı yapıimi'Ştır. 

Toplantr<la adliye, omıll.yct Ye 
fiya.t ıııürakıı-be b\irV.'iU ~ras.tndR 

Sallne(lJen çekUen 
sanatl7~Arlara yurt 

VIayet 1ııınumi mec]jsi dün top
.Lanmış, ş11..bat devresi içtimamnı 
aynı yirırıimne kadar u.t.ıımasmI 
ka.bul etmiştir, 
Bım~tı. sonra belediye riyaseti. 

ta.ra:fmd:,a.n meclise sevkedilen se
l!ir tiyr.ıtrosu rejisörü Ertuğrul 
Mubsirtin salın.eden çekilen sanat
kArlh-aı çolt feci vaziyette olduk. 
13.:ruıı, belediyenin buıılılra bir 
yart temin etmesi hakkmdaKi tek
Hfi müzakere edilmiştir. 

Belediye riyaseti Süleyİnaniye
de hlr medrese bulmuştur. Burası
ı;m aa:oa.tkarlar Yurdu haline kon
mam düşünüJmelctedır. Bu teklif 
kav.anin encümenine havale edil_ 
mi.§tir. 

Radyo dinleyicilerine 
tavsiye 

Radyo dinlemek ilJİn en mtisait mev _ 
siındeyiz. MaldncıiIZdc.n bck~ortt?n rıın. 
dmınnt alabilmeniz dg!n rndyoııwı en 
l:assa.s noktası olun lA.mbalarm :z:ay:! 
oımamesı lAzmıdır. BUDUil jç!n fırsat. 
ta.n istifa<!e ederek 19.mbalarmm Uc • 
retsiz olara~c Gala.ta Bankalar cadde. 
11i General Han aı.tındıi TUrl<. Phili~ 

L!Iniled §Lrkcti satı~ ıınıonun<la. PbUlpa 
fnbrikaları:ndan huauai auratte geti.rD. 
m!Ş son süıte:m lli.mba, uı;m a.ıetıerile 

Jtontrol ettirebilirsiniz. 

VaıkW. Berlinde bugün gcısta.po. 
nıın faaliyeti .Almanya.nm belki 
her tarafında. oldUc,dımdan daha 
f;:ıla V'& catılıdll'. 

Her Ya.bancmm arkasında kil .. 
çü.k bir görünmez müfreze dola • 
ş.:r! 

Buna rağmen Berlln, diyebili • 
tim ki, benim en büyük dostum • 
dur. Orada her ~·erde olduğundan 
daha fazla Eerbc$tllkle ve kolay -
Jıkla hareket edel:ıil:ınclrteyim. Bu 
ba.1, esasen gari!) ~ir ~cydir de. 

Zira Berlin daj.ma. bü;ilk AWıan 
in.kıliplarmm msJtezi olmu~tur. 
/,Jma.nyada ne olmu.ş;sa Berl)nde 
olmua.tu:ı:. 

BCrli!lin bu derece Alınan olma .. 
oma Ye A \Tllpada belki en l'IZ 

beyn$l1Hel im ııel:ıir bulum:nsııı:na 
ra.ğn.ııen, ba§ka millıiY.etten :insan. 

:,;ıkr bir iş birliği yaprlmasr karar
laştmbmşttr. Tesbit edilen suç -
La.r cümıii me.,C\lı.utta.n çıkarılımya. -
rak süraUe adliyeye verilecektir. 
Mahkemelerin istiyccekleri malü -
mat süra.tle temin edileeektir. 
Yapılan ihbarla.rda muhbirleri -

nin adresleri eks->.l'iya yanlış veya 
hiç olmadığı görülmüştür. BW1lar 
-dili.kate ~acaktır. Evler gc
~işi güzel ara.,tıri!mtYe.eaJrtır. A· 
raştrrma tetkkilcrdcn sonra an .. 
cn.k en büylik mül1d~e memuzurı.o 
üan müsaade~ıntlııktan sonnı ya
pılabilecek fü·. 

Ekalliyet ve ecnebi okulla. 
nnda bazı sınıflar 

birleıtirilecek 
Ecnebi ve ehlliyet okullarının 

talebem az o!.n:ı ~ b:rıeş • 
tirilerek okutulma•• ı.'lkkmda Me~ 
arif Velclleti o • .{-..;1 idarelerine 'a!.r 
ta.mim gönc1cr.ıni~1ir. Bu tnmime 
göre. Türk ~wı.ısi, eCllefü \'e c • 
kalliyet oitullamıuı orta, lise k:
sunlıu'ındaki s:nnla?' tevhit eclHo -
miyeceklero·~r. Yalnız Hlt krnmıla. 
rmda tarih, coğrafya, yurt biiglsi 
hariç olmak t:zere cliğcr sınıfların 
dersleri birieştiırilccckth'. 

Smrf birıo .. ,timıcik :.,..ın mıc:ı~< 
~mrf mevcud~nun 20 ek~ a~ağı o' .. 
roast lazrm•br. 

No:63 
lar burada. pek :ız Sikıntı ('.eker • 
Ier. 

Bu da. Berli;ni;n Alınan. ~chiılari 
!çinde büyük Ve bs.~ll'ba.5ına bir 
~abSiyeti olmasmıclan iloe.ri ı;relmek 
h~dir. Denilebilir ki Berliıl bu .. • glin dahi evvela :Al:nıandır, sonra 
NM;i! 

Almanlığmda bile eV\•eJE. Berliu 
c!ir, sonra Alman! .. 

Beiı öyle za.nnediyl)Cum Jd eğer 
!?Öyle bir .müsamaha cdiliveı'f>e "biz 
~at Alınanyamn ô~ntla Berlin 
müstakı1 ayrı bir devlet ilii.n odc.• 
bilir! .. 

Berlinliniın korıuştu,l:•u almMra 
bile hususi bir !}ive :::ı.rıeder ve 
Perlinin bu lıali. galiba Nazi Al,. 
manya1>md:ın som·a O.ahi rlevam 
cdeceiktir. fşte ben yeni zaferle -
rin gururu. :iç.indoeyolten dahi Berli-

"'1'7-ŞOB"AT - 't9i2 ' 
: ' -:::::. 

Astan Pa,anın 
ölllllft .... 

lnnn gtinlel'ce aç kalıı.biUT; fttınrı 

da .kal&blllr. fa.kat bavaım: kala.m!Yor. 
Bu hal pek esltldmıberl bllinlyordo V'e 

bumm lçlndil' ki idam ıtekillcrtnln bld 
ele ooğmaktıl'. BOğm.'\k tı:ıretile 3apr. 
lııu cinayetler de ~yrsadn'. o:Son defa 
bir helvacı !:rrağmın yetmiş ilrl ya.~uı. 
dııld w;tamu ba ~ide öldönnüt ol. 
dnttJmı oktıdunıız. 

Her l~in u~talığı var. Osmanlı ımpa. 
~:ıtorluğtı devrinde, herkesin ~lı ve 
canı pa.di~ emrinde btılunduğıı, rıı 
kudrctlt "e IDfl§bnr vedrlerbı bile bir 
tele fşı.n-tle bir iki dakllmda yok edil. 
diklC'Ti ~nımanlanla boğmak svrctllc 
ldnm ~ı Cok tatbik oluntıyordtı. Cel. 
l!itlar btı işte ustaydılar; idamı hak. 

landa. emir verUnıll olaıı bir &daınıO 

böyle usta bir edWla tımadO.t otınefll 
de hayatmın son talil abmla,; l\laJ1. 
lcflmlar aroaıoda cıdlAtlam bol yere 
mukavemet eC:IDek bt~enler bQluıı • 
duğu gibi boyunlanm nzata.rak, ili ~a.. 
bak ve iyi bltlıilidllDI rica eden~re do 
teiıadllt edlliyordo. BunlıLrOan biri Bıı. 

dtn beylerbeyi Ası.o~. 
Kanuni Sultan Sftleymım Tlgetva r 

meıtne ytlrürken ~ iki kaleyt 
ku.,attığı, aıid ll!lml Mebmet; tıren ltab. 
r&maalığl doiaymlle ba Cldı alml3 olan 
Al!lan pa,anın kaçtrfl haber almdf. 
Pndi.,ah kmh Te Sokllllo;yu at:arladı. 

SokuJlo da Atılan pqaam eakldm c1 .. 1•. 

lete ettiği blı:metlerl hatırlattı; oroo. 
lan bo olmadığmı ııöytedl, A!llan r-:1!!3. 
ise padişaha yazdıtf kAğrtta Solm!'•ı. 
nnn ııleyhlııde at.et ptbldirftyor; bi t l'"ı 
kababatt onıı. yUklltyordo. Pa.dl,_a!l ı!ıL 
tıa. çok kmh; Solmlluya dedi ki: 

- Bu ldl.:trıh a.ı, okuyup lhml f'dı>. 

sin; beırılm saltmıatıın hll"ah eenlll ıoıır. 
tmdadır. Ona. leke kondıumak i'lt!ye. 
nin vücoda llelnden gldlp ce ,ıımı 
vermek gerektir; emrlmi ~e ı;ct.L 
re.sin!-

Blrkaç gün sonra Aslan pa,a çıt.-ıı. 

,erdi; 8Akerinl ytlzlistll bırakmı,, b\r 
BU!} d.-ı!ıa iŞlemlşU. llel'kea ODU ı;erTil<'l< 

için ~adrrdan ~ Soh-ullu da çık. 
tı; onu :ı.r.arladı: 

- Ne haber? Neye pldln? Aalaıd 
ldmu ısmarladm? Sözün nctllr? PML 
fjllb ıwıa bey!e--rbeyllk vol'dl, Ya.Zık 

tıenin a4nıa.! Bre sen dellml.ı}s~nr P~ 
•lioah ba:r.retll"ri sa.na lllya.eet bu;,rıır•tıı 
Teclblrsizllkle i91Am kaleleırlno ı .. u;r 
~§ürdüzı; bre :mel'an! 

Sonra orada hazır bulwıan s:ını, 

balıYa emretti: 
- Kaldtr fU dinalzl! 
Aaian pa.p pw1ıp.1ıa anbn 01.:..;ıı. 

nu söyledi; So~-aIJa o Jtlğıtlan ıı.ıı.:ı. 

ı\.elan pa,a kendisini öldllrecek f•l:on 
ceUAda baktı; gayet; ur1n bir tmı ,,.: 

- Ueta, getürdilğün kabzo • ,, ·~ 
teuıe hali& esle. Sırça parmağın • ıu:ı. 
ı.eın tnt! 

· Dedi. D~ma.n kar1!l5ıncL-ı. Astan ola.. 
mcyıın Asiıın ~ celUit önünde 1..::;-1ı:ıl 

bir· Aslan kesilml§tL 

K.ADIRCAN KAFLl 

Vefat 
İstanbul emniyet mftdUrlilğü T;;( ~ 

ci DUbe müdüri.i Ştikril Sa.ip Borban 1 

eşl 1.snuı.11 Hakkı pa.p ~ı ve "!r.r 
ıı.ın eclti mutasarrıflanndan merhum 
Cemal beyin keri.-ııesi Mania.& iş ban • 
kası memurlarından ecır.ı Söylemt:zın 

hcıntiresi Beyyine Borhan tedavi edil 
me!<le olduğu Ş~li sağllk yurdunda 
vefat etmiştir. • 

Cenazesi bugün öğle lizcri sışll 

.sağlık yurdundan kaldırılarak fjij ıc 

n&ll1B.ZI T~vikiye camisinde Jultnıiık. 
tan sonra Ffriltöy meza.rlğma. deinc • 
dllecektir. Kederli ailesine sabırlst' 

ve merhumeye Allahl:an rahmet dU..,r. 

ni yine Berlin olarak buldum. 
Burada, oldukça. enteresan bir 

not olarak hazı önemli mU~cdc. 
lcrim~ de belirtmeyi. faydalı görli
yoru.ın. 

Evvela. şwıu !kaydedersem ha.Y 
ret olunacaktir: Berlinde heme11 
t.:s kimse Klug hAdisesile alaka • 
d::ır bile değildi. Hatta. Klug di" 
ye bir hamseden Berlindc belki 
Je hiç kimsenin haberi ibile yol.< .. 
tu. 

Berlin. bugün. elindeki taban • 
~n.yı s~km~ bir insanın ruh duru-
munda bulu::ıuyor. • 

A•mıpnnm dört 'btiyük mcrk~zi· 
Londra, :Serlin, Par:s ve MoskoW'· 
n:n ruh durumları arasında canit 
hlr mukayooe yapmak bugünün 
ç,ok merak edileeek bir panoranıa
::.mz tç-...c;kil edebilir. 

Ben. görünnıez adam 'ola!'Bl=:, 
A vrupantn bu dört rakip ve bir .. 
birlerinin ennma susamış şehr'ııi 
biri:biri aroma bizzat yaknıdnn g\'.
:rabHdiğirn için bu canlı muJw.YC • 
eej•l ~-a.şamrş 001.unuyorum. Faka.'.' 
bn dört şehrin hiçbiri bug!inkV 
Bcrlin ka<lıu- muhtcı:rcm tcı..<ı.tıar 
1.,"ind9 değUdir. 

· f.Dcvamı uar), 
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Ha be u ........ 
olı .. l•rda 

SON HABEl~LE iktisat Vekili 
Ankaraya döndü ~lılhl ,.e eırtyaı Milftra 

hakkı tank uı 
BıSlldır;ı yer: Vakıt Mattı&uı 

ABONE ŞARTLUU 
Türkiye l'!cnebf 
ı~oo Kr. ll.00 ltr. 'ea\ellJl 

u aylık 

a -.ı-hk 
l &J'bk 

1.50 • 
.\.00 • 
ı.eo • 

H.00 • 

&.GO • 
s.oo • 

~Wırc rl?latona: 24870 

~und~,; ] 
uqüntJj 

<'Uıadoııc ajarumttn '1e1tliği hab61' 
Lcre t!.Örc diinva 'IXJZfvetine bal~ 

Siagapur döşHlkten 
sonra ••• 

S.ngapura Japro askerleri dtlıı na. 
% rrtrınlşlcrdir • .A.Akerlcr cnkaJ:ı k l. 
d.ıtznakb. ve asa)i'l tnnzım no m~gul 
c:ıı1ll&ya ~ınmı§lıu-dır. Slnı;apurdnkl 
Jal>on kuvvcUeri kumandanı general 
)·~aaıııta ile lııgW:: kuma.ndanı s-cne 
l'al ~rçlvalln mUll\katı 49 d&klka de. 
"aın ct.ınl§Ur tnglllz gcner1Lli aske:. 

l'ilc .ndm ve çocukların \"e kendi 
haı.-atı hakkında teminat ı.stemı,, ve 

i>Olılarm Bus'!lldo iıımlnt verdil<le'Çi 
rcc kaidelerinden b:ıhsctml:Ur. 
Y'amnııhlt.a gu ceyabı vennJ§tlr: 
.. _ nızc verilen zaman kısadır; an.. 

tıılt kayıtsız ~ e r;a.rtısz teslimini :kabul 
ed<!run. ElinLzd<> e8lr Japon askerleri 
"ar ınıdrr? lngtUz r;cnemll ''hnyır 
!luı.gapurda yoktur,. ccvBbtnr vcrmf§ • 
• r. 

J pon kumandanı sını;o.purdnki Jıı.. 
tıon tch3aı:mı sorm~, bunların Hin . 
llistaruı. g&ıderlldJğt C(lvabmı almı.§Ur .. 
~ gcnorall kayıt.sız ve prtmz tes. 
•nı.ııen cv\·el 24 saat.ilk bir mtllılet 
ternı~ de J:ı.pon kumandanı tıunu 

ltabuı elmemf§tır. Slnga.pur teallın oL 
llutu zaman göııUUU tqklllerl, aeferl 
~Ue.r "" kaledeki latalar dahil 
Olmak üzere takriben 60 bin kı,t bu. 
ltuunaktaydı. Buularm Oll beo bini ana 
ta.tan kuvveUerl, 13 blnl .A.vwıtralya.. 
lıdzr. ~r1 kalan da. yerUdlr. St"l!l ba.lk "'° b1r m1JyOın kadar tahmln ollm'ıl!ak. 
~. Bunl&rm 120 a1 1Dgtilzcllr. 

Japon bafVeklll renoral Tojo • dün 
bir nutuk söyllyerck ~tir ki: 

Talebeye 
toton 
yasak · 

Maarif VektH 
Hasan Ali Yücel 

Cenultf Amerika sularmda 

Bir Alman 
denizaltısı 

3 petrol gemıı• 
batırdı 

Lo~drn, 17 (A.A.) - CB.B.U:) 
Cenub1 .\ınerlkada. Ve~Uellıı. kıyı. 

ıan nçıkl.armd .. bulunan Holandnya 
Dün gece radyoda bir alt Aruba adası .alllarmdn bir Almnn 

konuımeı yaptı denltl!.ltm 3 petrol gemlslnl torpilli. 
.. kt I ta•I• yerek betırmıt ve ad&dakl petrol t.ıta. 
JW&8 iP ara fi~haneıilll topa tulmutluı-. Karada 

a6DderdJ zıı.nır hafttttr. 

Sovyet 
tebliği 

Moı.kortı., 17 (A.ı\.) - Sovyet teb. 
~~= • 

16 ıutıe.t rünli ku~tlerlmbıı !aıtst 
Alman krtalarmn karşı t8.8r:n.ız hare. 
kellerine devam ederek but meaktUı 
nokta.tarı l!igal etmlgler ve dU~man 
tcchlzat ve insan b:ı.kırnmdan nğır ka. 
yıplıır \·erdırmııterdir. 

l.5 §Ub:ı.lta hava ı;avaşlarmda 11 Al. 
man tayyareıı ve 16 fUbatt.a Mosl:o\a 
l'ivarmda 3 Almu\ tayyareıı dU"UrUI. 
nıUııtllr. Bu ııular4a. diğer bir vapur daha 

Maarif VEr'klll Huan Ali YUeol dU.n tor;>illmmi~. faknt batmnmı;ıtır. Ha. o 

akşam .Anl\Hft. ıadJ'09Ulld;& ana, baba trrJ.ardadrr ki ~erde bu adayı ko. B ·ırın ad 
\"C ôğl"etmenl"rc hitap f'dCl'I bir l\onuş. rumıık' tçln .Amerika :ı kert kuvvctar any a 
ma yapmıııtJr. Xonuıımanm me,'Zuunu ~önderml§tl. (Ba!'l tarafı l nclde) 
t.-ılebc ıır:ııımda rör'.lten tUt'Un içme l<•ttıt<1anm doğu eahlllnde iki rlcnlz. Ransondan kuş bakıır ile 120 ve kara 
ııı~l<n.nlığı t .. 11ı·ıı etmlııtlr. altıya hUcum cdllmi§tır. Bunların ba. l"oltıyla yalnız 170 kilometre meu. • 

"•ftrlf ''E-Jdl, <'Zdlm\c dcm~tlr k.1: tmlmt!I olmuı muhtemeldir. Bir de • feye ,_. 1 
"'".... ge.,uı§ buıunmaJ;tadırlar. Bilin ,1 
'•Gezdiğim ycrlf!ı'd<', okul i~lnde vo n.fztıll1 da Amerikn. ım.hlllerl yakmm. §ehrl Blnnanya yolu Uzerlndekl Pegu ı 

olml dı~mda ve h3tta Ankara)'& gf'I. da b"r p"'trol vapuruna turnıs eder' • tııukaddes fehrlndcn 8%1cak 
90 

k!lomet 
mi§ ı~· tal be'crlmlı; ııra.smda tUtün k~ görillmU~tUr. 'Dcnl.uı.lt.I)"t g&en j re uz.aktadrr. Japo .. ınr altı giin zar _ 
sluıkanlıgtna ra.,Uadını. Btltiln okul. tayyare 4 bomba atmı~tır. Denltaltı • tında takr!~n 100 kilometre ileri" • 
Jı.rd.ı};~ t.:ılebcml;: b.r ITJÇUk mllyonl\ nın deııl%C daımı~ cılınak1a beraber bat mfşlenlir. lngil.i.z rlcatınin lnk!.sıırlar 
vnl•lı:ı.ııyo:·. Gcnçlerir.1h:iu blriblrin • mr, otmast muhtemeldir. doğurnıns .1n ve ciddl neticeler lhUva 
den ömclt atar.ık ltörpe cl~rlerinl il • ı ctınesınc rağmen bu. tedbirin OUyilk • 
lrurumlu Mcalar haline geUrmtye Çın'ı er o!çUdc lrıglliz kU\"'\'CU~riDtn tek bir ı 
göntumüx rıı.zı olmadı. }lu ten& aı:ş • lfı1 mUsta.hkcrn mcvkldc to;pıa.nmwıı im • 
kıınlıM.rn çocuklarımn~ı kurtaralım. o 00 k 1 1 k kıı.t;ınuı temini bakımından alınd~I 
Bu ~v~ UıtUndc bir <:ok mllleUer du. 3 i oa1etre i ııaıulıyor. Böylece kUı;UJt gTUplar ay. 
~nmlt~leT, tıışınmqıJl\r, ~mlyeUer , n ayn, btıyült kU\":VctJer kvf1.,."Dlda 

kti:'MUşlnr, bıkmtulıuı, yorulmadıııt ı b • h Ü er•nd e::Umemitı buluni'lcakl&.rdır. 
ça11r:mı ,srdır • .AmerJkadl. bu Jfa 1SS61 ır cep e z ' e Londra, n (A.:ı..) - (B.B.C:) 
d& başlı:uımıo. OkyanuiJBrda. korkueua • • • . Bix:manyeda ln.ıiltz kuvveUo.rt Bl 
dolaşan ~'aporJar il~ yıl önce mıuet Yenı hır muva.ff akıyet lın ııchrt b"'Yunc? .. ki yenı me\"Zil .. re 
bün~·eııını bU tr.hripten kıırtarmık 1. kazandılar çekilml.şlcrdlr. Bu nehir Mart.~~ 
çın 20 ya~ma. l•adıır ecnçıet'ln cıgara Cun • liiıın, 17 ?.ıt.A.) - Burnda ;ılnıaUnd3, Mulıne!.ndon 65 kilometre 
içmelerini yuak etırıJıtı. 1ngUter~ I ,·,e'>re<lilen re mi bir tcbli!;e eöre mesaf dedir. Blrmanyay.e, "Yeni Çin kı. 
s::i sene evvel tir ı.ımun ı:ıkanlmı,ş, Cin kU\-vcllcri, şimali :Kiangsi ile talan geliyor. • 
~ tru.rınm ö:ıUne aeçınek !cin tedbir. f.fm:ın Hunan nr:ısındn üe hin ki. Vi.,<Y, 17 (A.A.) _ Blnıl3nyada Jıı.. 
ler aımıtlıırdır. Kanaıb Ye lavcçte lomclr<'lllt bir cephe iir.c-rinde Ja. Jıon kun·ctıerı yeniden i1cıicmlplerdlr 
belli bir :ı.atll kcı.dar cocu'.ı. " ana ve poıılıırıı kar~ı hill•fik hlr mll\·affo. Ran;-oııa. knrııı olan tehlike ~ımcıı çok 
bab:ılnr sigara aldmnnrrut'•~-dır. Bu 1,,yctleri bu cephede ilcrlcmelctt· bUyümüjtUr. Vaziyet çok ctddtdlr. 1ıı. 
ııbi ı;ocukl:mı. lge.ra sııtanlar ctu. d!r. ~lllzlcr &'eri ~kiUyorlar. 
Jandınlmaktdtr. 

· \'ekil bundan 4ı0nra tUtilnUn dünya. S' d d ..,, ı• •td' 
ya yayxl?flnt \"C 300 aenc CVVCl mem. myapurun a ' egış ırı 1 
lekeUmUıc gelif'..ııl. zararlarmı anlat. 
DUf, üniversitenin dört aa~ıilW pro. 
teabrünOD vekAJetln talebi tu:eriDe t.et. 
kikat yaparak verdlkieri raporda tt.\.. 
tUn iı;n1e.n.in herkes için z:ırıı.rlı, fa. 
kat t&Mil çağında bulun&..• çoc:Ukla.r 
lçln tehlikeli olduğunu bl\ôirlliklerlıü 
~yl~ınlı ve .müteakiben mekteplere 
bir tamimle blidlrllen yeni 'kararlan 
okumuıtur. Bu J<arnrlar lJU!ll&ı'dır: 

(Ba' tarafı 1 nclde) 
diğine göre, SJngapurun uyıtı ça11iaD1. 

b& sunu mcı-aeimse kut.lan!\cektn'. o 
ıün bUtUn :rockupler tatll edilecek, 
geçit remmleri yaı~:lacakhr. Slngapu • 
run zaptı mlinasebetllo hususi bir pul 
bamlacaktır. 

I..oıadra, 11 cA.°A.) - s.n.c: 
Oün rece Londrada aaJAhl;ctli ma. 

kamlar Slngapurda bir tahliye alya • 
ııet.ı takip edilmedifini blldlrm~lcr • 
dlr. Binaemaleyh buradaki askerlerin 
bafka. noktaya no.kUne te§Cbblls edU • 
memtoUr. 

1SPA1'"1'0L GAZETELEBİ 
NEI,ER YAZIYOR? 

Madrit, 17 (A. A.) - Stclani: 

Japonlar somatrada 
ilerliyor 

Vif1, l7 (A.A.) - Sumatr-.da. J&.. 
pon t:u.rnnu ilerliyor, Oelebea ada • 
smda da Japonlar ilerliyorlar. TiJ:ııor 
den.lzinde Japonlar bllyllk btr taallyet 
g~tennteıer, Jc.pon tayynreı~rt ge • 
mllerc r-0 muhtell! yor'lero bombolu 
at.mı,ıardır. 

Lon<lra. 17 (A.A.) - (B.B.Cl:) 
Japon ha,•a. kuvveU.rt .Avuatraıya. 

nm fimallnde Ttuıor denJı:lnde ınUtte • 
fik gemllere taamı; etml9l1ır, Yeni Gf. 
nenin cenup ısahlU llzerhıde uçmuı • 
lardır. Avustralya tayy&l"eler! de Ja.. 
po:ı manda.91 albndakl B!smark ada • 
lan Ozertnde ke,l! uçuıtan yapm~ _ 
l&rcln-. 

Yeni Zefandanın Amerika . 
( R:ıs tarııfı 1 n~<lc} 

elçisinin beyanatı . doğıtılm6Smt temin için b:r müd-

y . z 1 d dettı>nberl ba.~hvan tetlriklı>rc de. 
enı e an a nım ol~nm !ttatl~. B:~ h~':s.tn ba 

• u tecrübeler "'tcırUdıgııu bılıyor • 

gu .. ç b ,· r '.'5Unuz. 
Voklıletimiz n bütün d',1tknt ve 

d d •• t... hillil1iinlyeti:ıe rağmen yerli mo.l .. uruma uş u lar p .. zarlarmda devlet mamuliıt 
'ı! 1 rı!: .. ve ın:ısmınt.:na k~~ı halkrmıza 
uapoa 81' uti~lyCa sfüıteroiğt rnğbettvı cıoğan bir 

mu valf ak izdihamla kamıbştık. ~ 1,.")'l tan • 
z:m et'Tlck · .. n b•ınde.n F-onrr. hnl 

olamıyacak a•tıır ktn ekmek luırtf:ı?!!lt "'C'."t.ı. Crt'k 

\'aıınctoıı, 17 (A.A.) - Reis Ruz. 
v~te beyu carayda itimatnamcs!nl 
\'C•ren reni Zcland:ı elçisi Nas basır.!l 
§U bayanatt.a bulunmuştur: 

C\!n•ıp Paöi!lk çc,·roıılnln ihtiyaçla. 
rım en tyl tekdir çd?n rels Ru.zvelt~ 
b&fka hiç klnu;c.} i tnntmıyorum. Rc!ıı. 
le yaptı81m s;örll.§nu:den sonra cenup 
:ratolfı:tln .buı;Uııku bubranmm ır.uva • 
Ltk tekilde halledilmeeı fı;:ln mad1eten 
ınUmklin olan her ~yl yapacağmn 

~Um. Slngo.purun dU§meal Yeni 
Zelnndayı gllç bir r!uruma dllşUrm~ • 
tllr. Yenı z.eıondıılrJar böyle bir şeyin 
mUmltUn olab:l"::e i ilıUmnıını hiçbir 
z:ıma.:ı unutmamışlardır. Japonlar bl. 
~" doğru dönm\lşlcrdir. Fnltat bu, ktın 
a!l"ri için kolay b.r ş.cy olmıyacaktır. 

Yangm Faciası 
<Baş tarafı 1 ncidd 

S<ıbah:ı :kıı.rşı mangaldan ı;;çrayan 
blr kıvı!çım dö~rncıcri tutuşturmu~ 
ve yıı.ugm böylece <;ıkmt§t.Ir. Alevler 
biltUn odayı kapladıktan ııonra. yan.nı. 
de.ki 24 numaralı Uç knUı evin aacak. 
lı\rmı sıırnııııur. 2~ numııralı eı:deSd 
hıılk yangını ı;örmU~ler ve: 

_ Ya:ıgtl1 \'er! avıu:t-lı:rilt kendile. 
rlnl 'aol<ağıt ntmı~lardır. 
Mtşon karısı ve çocukları tıte b•ı 

feryatların u) .. nmıtlarau da ka:nyı 
açtıkları zamıın sofanın ve merdıv<ın • 
l .. rln aı~vıerJe eanlnu&l \'e kap nmıfi 
<>lduğunu ı.:<ı:-mU,l~rdlr. lil§On, ıtarw 
Luna, l5 yaı;mdnkl krz:ı :Sultana, 6 
yaıııııdakl ÇQCu.ğu Nesim. • ya~ında. 
ki çocuğu Leon ... e ikt aylık c\1A.dr Sa 

l:>u p:ızurl:ırdtın hez a nrnl n için 
Pmir verdim. MU~c "elerlntizln 
1st.a.nbuldaki müdür \"c f!efl~ri!lden 
t:'.!emnunuz. Bunların h:ızılPrm&~ 
::l!'ğır.thileceğ ne c1 :ı:'r oüın ~ • 
l'll"!ln şir.ıdilll; doi'!nı c1e iltllr, 

8Umcr Ban'; fahriknfur.nm 
'.YIUht.Pç oMu~'U l•am maddc-. m.aı. 
zem~ vr. yede){ nk"runın <1nhildcn 
teminı iç-1•1 C'alT"ı -.Jar'l d•vnm e-
rl lmcktedir. 

Az or:ımn,nd:ı. "rnmb"r. !arımı;; ha. 
ı-iei hl<''>ir siiınri e muhtaç ol~ .. 
dan iı:ıtihs"'l,;ta c'!c,·am c,dcıhJlecek 

vıd~ ete gclı::ce.lttir. 
Siimerl>::ı.nlt İ'"r' ilerin n mühim 

Nr J: 0ını ~ır r.ana'llld çaitruk
ları kin ağır işcllt-r11 '\0 eri•e11 nls• 
bette ekmek k~Ml"~i tev-· !'dile. 
cektir. 

HÖMtln fSTUm 't.L,\TI 

Maden kömürü ;. t hM atını at '" 
ttrmak i<'in ica}l <Xlcn tc.ibirler a .. 
lıtmı'slır. 1-Iavza.n•n i!'ltiyac1 olan 
ms.den dil"e\dcrin.i J·o ylı~la U• 
mln ~1cb'h1fmh 'çh -o ton ile 
16: ton a.n:uımd:ı1ti ı1·otorl<'re di .. 
rck t un.ı mak(>llef) •ti kon~•'· 
rmı.stur. Bir s.ya :.:a~mı bdr zaman• 
de..ıt'beri havzaya fünl t verici m!lt· 
L'l.rdn oe:ı'k d;:'eği ;;clmcktcdir. 
nlğer biı· müte:ı.hhit do bugıınler. 
de Ron•:ınyara giderek mf'n-le • 
kete direk getimıek Uz"rc tq:.cl:• 
bUJslc1üe bıılumı.<"a~tır. 

:m"•:.1rt~R J>ı\ltU(H cır. D.UU 
'l'EJ\ERRVR :ETM1 TCIIB 

· ıamon blı;;b1r1 kaQ&mnnıl§ls.r, oatkın Bu aene k!§ın ı.ız.amMmdnn do • 
ııa&Jun kendilerini ııle,•ler ıç;ne atm~. !nyı her yer hi~seciılen kö:nUr 
l•rc2ır. • darlığrnm "'clccek Gcnckrdc bir 

Bu aralık eotukka.nlılıfııU toplayan dalıa tekerrür etmemesi için bil. 
Mlfon diri diri yanacakıarnn anlaya • tUn tcdb!.rler almm~r. ZonsuJ• 
tak cvveıa. kammı eo?U'a çoc:uklarmı daıittan 1stll1bula köm\lr gctiı'elı 
Pir r hintr y kauyarak pencereden at " purların S~e'l'lerlni deniz naklf. 
m:ıya ~l&ml§tır. Nlhllyet Klıon da yat komisyonu idare ~tmekteydl, 
iki aylık çocu~u kucaı:nıa alarak Teknik bazı mahzurlardan dolayı 
pencereden atlam11&a d& kUcUk SaJn. bu idare ve tanzim :i lnin Deniz• 
monun başı ~a çıı.rpara.k beyni pat. 3''olla.rr lllll'Unl mildUrfüğu tarafm • 
ı~. ,.e derhal ölı:nll§tUr. elan yapllmasını teklif eUij(. Zon"' 

l - llk, orta, meslekt ve t.eknUl öt. 
relim okul ve kur31arlle !im, ve aıret. 
men okulları talebe.sinin l\c;ık veya ~-
11, nerede olursa olı;un algara içme. 
ıerl kesuı olarak menedllıni§Ur. Ya • 
&&gın hUA.tında hareket edoıler okul 
inZibat tallmatna?Mlerlni.n si.r;ara içen 
ıer ve k~yll verici maddeıcrı kullanan 
ıar .hakkınd:ı tatbik edllmuinl Amir 
hUkümlcrine göre ceıalandmlaca.klar. 

"Slngapurdun dll§meslle Japon kıta.. 
lan doğu .AIJ)'llcWd bUt:tııı lng!.llz ve 
~rlkan Qslerlnı S§g&l etml§ oluyor. 
lar. Blrm8Jll'8. yolllllU kapatııak için 
t.ıbilarmuz tanrnıZlanna devam odl. 

.Yor!Ar. Biz BimUDY& haikmı dU~man 
leJııtkt etmiyoruz. Ş.mdi Hindistana 
lngnt.crcnln zuınmıu ı.stipdad!Ildan 
lturtulmak ve BUyük MYB. refah sa • 
t:a&nm kunıım&aınd& i3birllğl yap • 
bıak ıouı en tyl :tJrsnt çıkml§trr. Ja • 
l>Qnya Hindlilerin kaıdlleti tanı!mdan 
idare edilecek bir Hindistan lrurma • 
lat-mı boklemütedlr. Biz HlndlUerin 

tı.ı tayrettDe ::Jardımda bulunmak az. dı~ _ Birine( maddede ynzılı okulla. 

~deyiz. . • rm öğretrnenlcrlyle i<lareciletl, me • 

Singapurun dtl411ncai~n b:ılıee• 
cleıı gazeteler, bu ~enin valıs.. 
Metini ve meydana getireceği a• 
kisleri beliı·tmelct«'irle.r. 

Mişon, I.una, Sultano, Nesih ,.e gul.da:rtan ıkö:ınür getirmek Uu.re 
I.edon dıı muhtelif ~·erlerinden tahsis edilen iki \'&puron kife.yet 
yııııruıtl:ır, pencereden ukut ncti.

1 

ct.rnediğ: :ınlısılmr~tn-. Vapur ıı. .. 
ecsfnde bir <;ok yerlerinden tehli. Jedi dörde çtltt.n1c.ccltt.ıl'. latan • 
keli suretle Yarnlonarak bilfıhcrc bulun senelik kömür :istihlaki nor 
Musevi hostnlı:ıncsinc kııldırılmı~· ıruı.l 1.amanlnr<la SO bin ton oldu. 

Çevrilen Jardır. ı;tına göre Zongu!c~kta.n gelecek 
· Yangın lıir ıniiddct sonra. :rn nu- kömUrlerfo ihtiye.cı faz:l:lsile ıau-. 

:Eğer J!olanda Hlndiat.JUiı balkı Ja. mur ve mUstahdcmleri, dershane ve 

Çöl'Çilin nutku hezimetin itira
fı ve jstikba.le ait bir kötümaer
lik gibi tel&kki edllnıektedir. Bun .. 
Çan ba..,U. lnrpıiz ~vekilinin Ak• 
denizde milnb.beYi tamamen bY 
bettiğini kabul etmekle ltf,lyaıı 
filıosu h.e.kbıcla en büyük 11ena.Yl 
).aplD.Jf olduğuna d& ~5&?'el edil • 
meıktedir. 

Japon rıım:ılt C\'i t:ı'lt:ınıcn tlcnl·cek şe. ffihya.cn{:rı meyd:ındadır. 
ltlldc, 2 t nuınorolı C\"ln de ü5 t len• H<.>r ~n~ lstanbul:ıa bütUn bir 

l><:ıııl'Wlltı 4U§OııoClerin1 rı.nlar ve bUyük lö.boratuvarlarda, koridorlarla bahçe. 
~Yanın kurulUfWlda iJbl.rll~ )Jt.p.raa terde ,.e genel olarak tnlebenln bİJlun. 
.:r'Pooya bu b&1km da anularma \""e a. du.ğu yerlerde st1;ııra içm~klerdlr. 
~eruıe hllrmot ve :riayet edeC"ekUr: Fenalığı tal.ip etmek ve ortadan kal. 
~ :!darCSl yakmd& yar~ .. I dırmakla vrud!eli ola~ın bu ftıD& 

k 1 ., tını yaktıktnn sonra ~r.lişen ilfol::re kqr mcvsmınde 80 b.-:ı ton mndaı as er erı tarnftndon söndilrllJmO lür. l;ömilıil sartcdilirkcn bu }1~ Mnu· 
Ynka etrafında zabıto ve müdde. muıanl sonuna k.ad.:ır 93 bın ;on 

Esir olmamak için iıımunıilikçe ıohkil:at yepıım kta. ıuaden kömu."il :istnıln.k edtıdiğini 
dı de kaydetmek isterim... Demek 

intihar edıyorlar r. , olu~or kl lıömUr darlığı muva.reda· 
•:ıı.ı .. _,~- Jann"..,.. bu idareye öldü. .__.... 1 birin 
~- r--J- lrl>ta örnek oJmnlerı ""' .. ı;:en n • 

tUcu darbeyi J>atlyell Jııd1rmek ~ ci kurıılıdır. MAI,EZYA .80GAZIAR V.ı\L1St 
ESiR 

) larareng z c•na"et tm ~lığından değil, b:rsz da hal. ı.oııdra. t7 (.4.A. - l\ıtaan l'3. " ,Y kın r.oğuklıır dolal-sile !azla. kö '" 
nmadas~nda _M•~. ~rthur kuv~euı,,'. CBa.::; tarafı l nctdc) mür yalonvnn~ iicri gelmiıı· lnln<lcdl:' • .A.syadald ı:ı1ZaDl1 ~ 3 _ Onlvenıite \"C )likııek okulla.rl& 

ile ele1e vererek kurmak azmındcyiZ. •va.mu ,·aya muı:akkat lmralAnn itin 
4VWıtrsıya ba§Veldll Kurtln ~ h&ne. 16.boratuvar. miltale,ane gibl 
~ bnlUDlml§, fbndi ATUa deni -rerilen 'Vey& t 111ebe tarafmduı 
~beatn1n ba§ladltmı• h&rlçtell der.ıı ça.l~ılnn yerlerinde yataldı&ne 
tteleceJt y&r.'.!mıa bel tJa#laıımamesınt, ,.erneklıane, koridor ve umumi .iaUra. 
"""lustraı1aıııa:rm kendllerlne gll\•eı:ı • ııat ve t.ene!tO• ma.balleTlnde •rara 

l.ondra, l"1 (A. A.) - Msle~yn 
boğulu idaresi vaJ:lsi Şenton 
!<Wmhıuttt.n İngilteredcld a.tleslne 
selen ha.bcrlere g6re, kendi ve 
zevce91 Ja.pcnlar b.nfında.n Sin• 
gapurda g6z hapsine alınml§lar. 
dır. Her ikisi de sağ ve &rhha.tte .. 
<lirler. 

ri ncıdındckı .Ro> !er muhaJ>lrin- ıcriM Uve~· krZ'! rı0l C' mUrncaat 
d d ~" en: · e~ ve Jc.n arm!l knrakollanna 

Pazar günü dokur; Japon askeri ca habeT "CrİhniiUT. ---------
isleklerh·le lulim olmuşlıı.rdır. Ammalıı.r nctlcegindc istıdaı• 

I>ıı askerlerin men3up oldukları rn:tlo.r AtlbeyköyU mrtlann1a. Ke· 
birlik enelce s:ırıln:ıış ve ııuba~l.t. •ce m::.ndrr1 elenilen ynrcle bi-r lllU 
rının b~·ilk kısmı •ntlhar elmh• birlklnttsi kenanndıı Fa.t.mımın C'e<

lerdi sed!ni bulmu§lardtr, Kedmm boy • 
~ ~eldi#ini eöykı:nl.§Ur. lçilınlYe<:ektir. }lltlfı hareket.' lıer ~u. 
.\J\g CEPBESJ.NDE: ruınuıı mzıbat t.alimatnc.rnosın• ıore 
.4lı:nan tebliği merkez kesim.lnde cczııya çarpılır. Sigar& i;ıın talebeye 

:ınber !~ne ab:ımııf alan lir Sovyet , btnuı içinde 1.Jrflı kunımlarm L İtalyaya mal sevki tehi1' 
nckktııUnUn yok edilerek 800 esir T• okUll 1 ıa.rafmdan muayyen l>!r Yffr edildi 
~ top alıı:ı"·~ bUdlnııektedtt. "6 daro er . 
~u.ıı t ... _. ....., vda ı aynl&biUr. ltalya.nm mıesı,ıeketJmi7Aen mü· 
ı...- -V.l'nl'esl d~t13ttır. Pr& .. vereceılDe söre ber okuld& bayaa e++4;:;.j malla.nıı eev°.ı:i, lt.al-
..-.;ctcsı ise A1maDlarm Sovyet ta • ' - ;i .. A...,.Ucrlmizin ml&bte • ~ 
~ öJretmeıl .. ~ ........ ~ yan makamlamun &mlSU Uzcrlne 

Bala.an yar.•;1 :ı<la~ının hah kıyı. nunda. ince bir ~trit halinde im·· 
sının muhtclı no,\tnlıırına çıkan m.m bir ı.. göl"Olmu,, bıı..~·nm <ln 
Japonlarııı ı.on kısmını <ln Püs.küı·t :\rke. tarafından yuılmı!l ve gli~u~ 
nıüş olan Ame!'1kalı '"0 l"ilipinlİ ni!n bir tane!rln§n de patlamış o~. 
müdafiler, harbın başın<lanbcri Jn.. ıi~u mUşahcde edllm~tir. CesPt 
ponlann intihar ederek fena hare. derhal T'l\()t'g3. knldmlm.., ve t,ah. 
ketler ~·aptıkl:ırına şahit olduklan ~tka.ta glti,llmiı,tir. 1 

ta arını durdurmak lclD büyük veailclıerle tUtilnfln zararlı ve zeblr. gerl bt:rakılmlştrr. Mal yüklemni~ 
~ ıtarf<ıWklerbı.1 yazmaktadır. Uf rl llılJ&JUDda koııferan.tıu olan \~Nwlar hamuleleıin! ""-"lt 

nı, takat cesaret v~ klhramanJıltı; Fatman-n oturduğu c\• kendi!!,• 
,·:ısınandırılncak hıç ·bir 6rnelt n.indir. Bu evin lr.r kısmını ltlrayn 
ı:ı<btcrmedlklcrtııJ &öylenıektedlrler. vemıekte ve pal'ah bir Jradrn diye 

lQı liyict tterie pınaıanm 79 -ı-- ·~ 
l'ADA: vermeJertı:ıi, Ul]dııler ~ktf.n kurtul mağa baş1amışlardır. 

$ı:!'~::=ım::u:~ =::r~~i::e;:: YUNAN.STANDAN GETı'Rı.LECEK 1, lng1Uz av tayynrclcr1 faaliyet • ıerek ga)'J'et rısstc~inl Ue rica. ede. ı . 
ı:t deva:n et.nıl§lerdir. Blnga.z1 ye. Jckt&§lnrmıdan ebemmıye 

<le~ ~=~::iaıs:r~~=:~ ~rim.,,:.____---- 1 o o o E L E N ç o c u ,. u :letı h&berıcrc "göre Libyadııki lngt. Jngiliz tekaüt nazın u 
~::.:::..=.~~='":,,~ A vrupada ı d D ı 
aı~-:r~~k::r·u~a:ı:.= ikinci cephe kur.ıhnuını Çocuklar Pirede top an ı. om upınar 

ttı.nn-.maktndır. 
Hadise üzerine, Fatma ile be· 

ra.b:r kömür ararnağa g'den kom .. 
~usu hnkkuıda tahkilm.tn i: ~lan .. 
T111ştl't'. Bu kadın cesedi bıılunıın 
lolıı.tma i~ berab~r gittiği hnlde o. 
nl;6am cv;nc yalmz <lönmı;'i fat
mnnm tagııyyübUndcn kimseye: 
l:r..Jısetmcdiği gil:i ~li:te de mtı • 
rt>eaat. et.rnemtşUr. 

t:a~~~c u~!uuıı!u 0=: iıtedi . vapuru dönüşte getirecek 
chr. 'l'bı..,__. G··•--- oouncu ordu. Lond,., 17 (A.A.) - DQJ\ lk,.m 

.. ~~ '4M'"'" St.attordda bir demette balUAQll 1n • •-- ·""""•M rıaGan bcı.1xLdan 
Ya. kuınan~ etrMktedtr. A: Jtızı)ay taratmdan Yunani&uu•- ~'"'u a 

giltııare tekaOt nazın V....UCJ, "· 
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• 16 yaş arumda hin u- kitMcsh: çocuklar ~kil 
\'ELS DlYoa IU: rupamn bqka bir ~d& bir h&rP ~ ~ memJe'ketimiı;e geti- d!r .• 

.,.. Fatmantn bir kazaya kurban 

.. ıll'ncsi takdirinde ke)iiyetln ya. 
n.~d:ı bulunan komJu5u Fatma ta. :t' m<lan 7Aı.l>Jtaya haber ve •ilınesi 

mahrum 1~ c<leceğt lcbU görülnv-ktc vo 
etmekte- i-K<Hc:ıenin da.ha zivad" bir e'navct 

olmasr ihtiırnaU ı;~~ . d d ...-. 
Amerika baricıye mttstqarı veı. ciiphelt 1nınılmulm tavaılye etınl§tk. ~sr ~n menmuniyctlc ka?'§J.. Diğer ta.raftan Pireye hareket 

dcml§Ur ki: .A:ıner0ta taratından Fran. Dundan %1!-K*t. R-.,,ımn ~ he.. rilınS1 edecek o!an Dumlı>?ına:r vapuruna 
~!z r;;lmall Atrikaanıa gönderDmff n flflebnektır. ı.:mmıetır.rille'Unin en muhtaç ta• dün de birçok koliler yüklenmiş .. 

ransa A:Crikaaıııaazı geçerek Ub,a. KumaDeyh, tHYle deaü§tlr: Bu, 111. Yunan~ ~ü olan tir. Vapurun cuma gilnU hareketi ;'a Ctindcrllmiş tek libre erzak yoktm'. zumludur. tıkbah&rda Yenide bir l>U bfııblaTt ~ Dumhıpnıar vapuru muhtemeldir. 
• a.ı nltmdakı FrnllQda.n emı.k gl5n. km yapl1a.calttlr. RU8Y' harp malze. ~ bin dönü~e getirilecC>'ktir. Getirilecek çocuklar memleketi. 

;
1 rnıp g!5ndcrllrne(Jl~l meselesi hak. nıeal "erihnem• ~ daha b9f. tandı:ıı<Wl kla!'lll Pire<lc top'laJ'l.. mlzde kaldfkl.-ııı müddet za.rflftda 

.. ,h da. Frnnsaya EJorduğumuz cev. ka wretlc de ,ardım iedllmek ıMclııu. Aynkm ~,,.,,DIDIBUr· Bunların Ktzlia.yın misafiri olacaklard1r, 
bı bekliyoruz. ~~ maJarma ~ ~ • 

, ... _.. ~-=nn c u, _ , 
rna .. 1..c1;ın-. ---Sovye·~ ~ilahlanma komiseri 

deği§tirilcli 
Mo!iko\'a l '1 (A.A.) - Soı.')'et yük. 

sek şfırası Plmltri Oustlno\'Ull ynrln"' 
fvan NlkOvu ~ ııtWstanmıı. JWJc 
komiserılıtinc tayin etınl§tir. 

Bir muhtekir 
7 sene sürgüne 
mahkun1 oldu 
Ayrıca 2500 lira ceza 

verecek 

Sultanham:ımmda Tiko markalı 

dolır.11. kalemlerln acentellıtnl yapan 
Fillppo Le\"i llıUkAr suçuyla adliyeye 
vcr!lml§tl. 

OUn ikinci ceza mabkemulnde bu 
mut:ııkeme neUcelcnmt, ve maznunun 
ll b~ kal"mln satıımda bin liradan 
fazla raYrt muııı;. klr temin ettlği 
sabit olmu3t'1r. Neticede Fılippo Le"l 
7 sene 4 a" müdoctlc PetUrkeyc sUr. 
gllno ve 2500 lira p:ıru cezası lSdeme. 
ğc mabköm edJmlr.ıtır. 

-----1 
Deri saklayan bir kunduracı 

yakalandı 
Fia.t murakabe komisyonu dün 

Beyoğhmda 1stiklfil caddesinde 
ltnnduracı İsmail Kemali mal sak· 
l:ımak cllrmnnd~n adliyeye ve'r .. 

7itlş tir. . .. d ı.. 
lamail Keın:alin ErcnköYun e&ı 

C\'lnde 200 çüt aya:kka.bt yn.pnıo.ğa 
Wı Zfi kanat iyi cina deri bulun
.:nuotur. !sına.il Ken:ıefüıec, mil;te
rilerln.e mUtcmadiycn iyi ci.na deri 
hulunmadığon r-Oyllyerek fiatlan 
yUkaelten bir ayakkablcı ol4afa 
tcsbit cdilmi§W-~ 
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Çör çilin 
nutku 

iyice sıkıştırılmış 
bulunuyoruz 

17 ŞUBAT - 1942 

Maarif Cemiyetindeki yolsuzluk 

Urfa Mebusu muha
keme edilerek 

ağır cezaya verildi 
Belet tl'lgen iddia olanan saçların 
isnattan ~baret olda§aaa söyledi 

.Aıık&ra muhabirimizin bildirdiği.ne j mışb:r. BütUn bu ifadem bu meS<:lede 
göre Urfa mebusu Refet Ülgen ne ma_ bana iftira edildiğini açıkça, göster _ 
a.rif koleji eski veznedan Zeki Ülgen mektedlr. Bu da gö.steriyor ki beD 

muhakemelerine dün de öğleden sonra meclis ııza.sJll& dağıtmak Uzere 600 de_ 

Fakat ••• 
942-943 
ylllarının 

hadiseleri 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kqe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lsteyini~ 

devam olunmlli!tur. ğil 200 bilet atdm:ı. Elimde bulunan n:ilmem.iş ve parça pa.r<_Ja olmamış.. 
Evvelı\ maznunlar aleyhi.ne isnat makbuZla da bunu !abat gayet kolay_ Japonyanın kara tarihine t 

Ir. 
olunan iddianame okundu. Bu tddiana_ dir. Makbuzlar da eski muhasebeci ld .. Garpt.a Hi ... 1 -..:n ve ordulıı.rmm 

lf- yazı ığı gun .wç •• nıe:cıe satışa çıkarılan maarif cemi - LO.tfi ne dl6 er cemtyet idare heyeti elde ettiklm bol zafer ganimet-
yetı piyngosundan ikramiye çıkan a.zasrnnı imza.•u vardır. Buyurun tet. Tarlb. n bu tecavazı leri yerine. Rusyada şimdiye ka.
ve sat:ıımryan biletleri tan.tdıklarma kik ediniz, dedi. HAkim bundan sonra r\ıır, ancak fel8.ketler, muvaffaJd
ve yalınılarma vererek Refet Ülge - 2000 Ura ve 500 lira ikramiye kaZanan çılgınca bir cinayet yet.sizlikler, anla.trlma.z. einayetler. 
nin bunları himaye ettiği ve baZJ biletlerin satılmadığı halde sa~ ı den ve kan akıtmalardan veyahut 
biletlerin numare.lanm tahrif sureti_ gibi gösterilerek bu b\letler Uzerlnde diye anaca ına milyonlarca Alman askerinin ka-
le ikramiyeler aldığı ileri sllriilmekte tahrifat yapıldı~ ve bu biletleri ta - emiafm yıbmda.n doğan utanç ve Rus kar-
ve z.eki Ülgen.in de talebe taksitlerini mdrklara ve akrabalara aatıldı~ hak.. larmı yala.yaralı: esen buz gibi rliz-
Urfada bulunan ailesine göndermek kmdaki iddialara ne cevap vereceğini ·.ı garlar buldular. 
suretile zlmı;neline geçirdiği iddia. edil. sormuş, Refet Ulgen de bu iddiaları Londm, 15 (A,A.) - Çöt'Çl· bu Japonyanın harbe girmesi 

kabuı etmiyerek bir iftira, ve aynı ak$un radyoda aşağrda.ki nutku Fa.kat bu paha biçtlınez iyilikle-~=~sonra tutulan zabıt varakL sebeblerden dolayı uydut'lllmuş bir ya söyleıni§tk: rin karşısına konmasr gereken bir 
ft.... landan ibarettir dedi. Ağust;osun soolarmda vatandaş- th' ,__ ,_,_ 4-ft_., Jarmm ve raporların okunmasına ~- la.rmuza radyoda. doğrudan doğru. de mü ış ve ....... ""n...... ww'Ol.L var-

JandI. ZEKt tl'LGEN1N CEVAPLARI ya. hitabederek söylediğim nutuk- d.Ir: 
Söz aıan Refet Ülgen Uk defa. ola. Japonya harbe girmiştir ve u-

rak mahkeme huzuruna çıktığını. 30 Bu.:ıdan sonra maarif cemiyeti eski tanbeti, alb ay kadar bir uı.man zaJc şarkt.a güler yüzlü, milnbit, 
geçti. Hadiselerin nasıl cereyan 

senelik hizmet hayatmm takdir ve veznedar ve mutemedi Z>eki Ülgenin ettiğini ve istikbalin nesıl belir- refahlı ve çok nüfuzlu bölgeleri 

lıtanbul Belediyesi ilanlal'I 

Gala.tada Çeşmemeydanmda temizlik işıerl ahır ve koğu§larmın ta~ 
açık eksiltmeye konulmU§tur. Keşif bedeli 1750 Ura ve ilk teminatı 131 l.it8 
2ö kuruştur. Keşi! ve §&rl.na.me za.brt ve muamela.t mUdü;ıUğü kaleminde 
görUlebllir. İhale 20.2.942 cuma gUnU saat 14 te daiınt encümende yapıla. 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektupları, ihale tarihinden se. 
kiz gUn evvel belediye ten i§lerl mUdUrlüğtlne müracaatla ala.caklan fennl 
ehliyet ve 9U yılına ait ticaret odası Tesikalarile ihale günü muayyen SiL 

atte daiml 6DcUmende bulunm.alan. <(1069) 

De..&.t Dewıiryollan Ye LiMudaııt ~kl su 
~ . . Um•m idareei ifaaluı1 

D. D/101 No. lı: yolcu tarifesi, UcreUeri yUzde yirml raddesinde arttı. 
nJma.k ınıreWe değiştirilmiştir. Yeni 'tartte 20 şubat 1942 tarihinden itiba
ren tıı.tbik edilecektir. Daha !azla izah.e.t için istasyonla.ra müracaat edil
melidir. (2337) taltifle geçtiğini TUrk iDkılA.bmm h\L sorgu.suna başlandı. HA.kim z.eki hak. diğini görmek içiın, bu ölüm kalım kamp kavurmaktadı:r. Çoktanıberi 

kQ.metinln ve partinin aciz bir h1z -
/ Jpı;ı.da. ileri ııtıruıen tahsil bedeli olarak mücadelesinin son a.ltı aylık dev. h&'.rbe alIŞmIŞ ve hazırlanmış At. 

metkArı olarak hizmet ettiğini ifade aıman 600 lirarun nasıl olup da ailesL tesini gözden geçi.rmeğe değer: manya. ve !talya il<:, Şimal deni- mütbi§ kİtımcO ve esene.söylemek 7.o.. 
eW ve maarif cemiyeti reisi bulundu_ ne gönderildlğini sordu. Zeki Ülgen Çörçil, 

1940 
ve 

1941 
yıllarında zinde, Akdenlzde ve Atlantik.te nmd&yım, ba.rb&rlık göııterml§lerdlr. 

ğu sırada vaki olan yolsuzlukları iyi muhtelif ııebeblerle cemiyetten o va _ İngiltereniu te:ş lmbma muhtelif çarpışırken, İngiltere hiç bir za- Bu h&l katı surette göster.ı:ni§tl.r ki, 
bir tahkik ve tetkike tabi tutulmadı_ kit 1500 lira alacaklı bulunduğunu bu cephelerdeki mlicadelele.rl.ni etra- ma.n. yaJnız başrna pasifiği ve uzak §fmdildnden daha iyi haZırlanm.I§ ol. 
ğı için kendisinin maznun olarak mah parayı ailesine göndermek suretUe file anlattıktan sonra şöyle demiş- şarla bir Japon hücumwı.a karşı saydık daha., boğazunıza. nazı. Al • 
keme huzuruna. çıkarıldığını söyledi. emniyeti 6Uilstimal etmem.iş olduğunu tir: müdafaa edemezdi manya.nm, kanumıza da faşist İtalya,. 

Motörlü kara nakliyecileri 
Cemiyetinden: 

Cemlyetlmizin senelik heyeti uıxıU· 

miye toplantım 21 §Ubat 942 cuma.rf.e..cl 
gUnll saat (14) te cemiyet merkezinde 
aktedileceğinden bUQınum azanm b8· 
zır bulunmaları lüzumu ilA.n eılunur. Cemiyetin her tUrlü ef'al ve hareketi_ ve bu· meseleden a.rkada .. larma h&ber O halde, bu tarzda sıkt§tr:rılnıış, nm bıça.~ daylUlDll§ olduğu bir za • 

" Her """Yı' .,;.w o .. nü.nıd· e tutarak va.. nin bir nizarruıame ile tesbit edilmtş verdiğini söyledi. """ o-~ durduru.lmU§ ve hUcuma mıi.nız bıra.. manda, o Japonlara. ya.Jnız 00,mııza 
olduğunu ,cemiyetin, idare heyeti bu - Bundan sonra Maliye müfettişlerin.. ziyet acaba şimdi nasıldır? Yaşa. kılmış bir vaziyett6 iken uzakşarkta mukavemet edemiyecektık.. 
iunduğu, ve bu idare heyeti, azaları_ den Ekrem; İsmail Ak.sal ve cemiyet ;na;k şanslarımız, 1941 ağustosuna emniyeti nasıl temin eyliyebillr ve çtN KUVVETLllBI 
nrn hllrmete şayan ve namu,,ıu kimse_ t'6ki idare heyeti azasmdan Ankara !rıya.sbı da.ha mt iyidir, yoksa da- Uzak.şarkta Japonlarm bizim tızertım.. Bir.e ferah "" güven vererek ba§ka 

ler olduğunu bunları kontrol ve mu_ kız llsesi riyaziye muallimi Avni Çu. ~~l:gu-f:~rı'ftanByarita.n" ~e:~s.:= ile boşalttı~ bu dGmir ve ateş seyıa_ §eyler vardır. General ç.an..Kay.Şekin 
rakabesl altında yapılan her tUrlU ic_ bukgil ile mtıba..sebeei LQtfi ve dak. ıniası ne haldedir? bma mukavemet edebilmesi lmkA.nmı kumandam altmda bu menfur Japon 
raatm nlzarn.>ıame esaslarına. göre ya_ tuo ,. .. ediha Sondo~an dlnlendl.Jer gösterebllirdik.. Bu f1k1r dalına zlh • saı~--n"'a ka...n dört bu~ır sene 

.- b • Her '"eyı· oldukları gı'bi ele ala- \M.Co- .,,- ı.~ pıldığmı ifade ederek maarif cemiye_ Muhasebecı L1ltfi, Refet O!genln "' nim.izde m9VCUt bulunmuştur. da.,..,.,..,.,., ve onu haya.1 sukutuna uğ. 
• hm: İyileri bir tarafa, fenaları ö- "----:# 

ti nizamnamesinin 44 Uncü maddesini Meclis azasma ~trıma.k Uzere 600 bür tara.fa koyalmı ve sarih suret- AMERİKA tT'rJFAKJ ratıı.rak sarsllll§ olan Çin milletinin 
okudu ve: bilet aldıfmı ve bunlardan yalnız 200 İşte bu eebepledir ki, blltün aylar mükemmel kuvvetini hesaba katabi • 

"- Bu madde de göstenyor ki ce. tanesinin para.smm alındı~·. gan ka te nerede ~uu gönne -
&~ ğe çalışalnn. i§ içinde ne kadar ~!keli oluraa ol. lirlz. parlementolanmız ve serbest gue " 

mlyet reisi idare heyetinden fazla la.nmm gelmediğini .ııöyledi Bu aıra.. sun ve her ne oıursa. olsun, yen! bir Biliyorsunuz ki, ınze hiçbir zaman 
1 

telerimiz vardır. Bu bizim hayat tar -saJAhiyetıı ııır kiınııe değildir. Cemi _ aa s"z aıa.n avukat Fehmi Kural rıok,. Olayların birincisi ve en mtl.b.i. tm dim üd f- -"
1 u m· s·rı-n:n. de ı~••--'- ..ı-.:u ~-- düşmana tek Juı.ıınnt:ıı.a kar§I koymak saldn ve koıav şeyler vaade e • 1 7illlUZdır, Ve bu gtln onun m a !UOP" Yetin her türlü hes~p ~leri, her tttr.LU aa- verlli!ın <lOO bilet bakkmda A.m!rle. l 1 ......,_. V QWCC.au, ............. .._... -"' b ,..._ tek r 

- &ı~'--- h9.l.......,- ,_., .. ,.._ ruh .. :r;orunda._kabna:m&ı.. 1g1n .l"aponye.yı tah v• ıt\ındl de size v.d...,.e nece.,~ i"'iıı harbediyoruz. Lordlar ve Ava,'Dl eksik ve noksanı her dört ayda bir -rıne haber verıp vennecllğtnl mUhase.- -- -...... ve "'"'"'"" :u .oı.e ,. 
b'zı"mJ be-ber bo'""'t b ı rik etmemeğe çok dikkat ettim ve .Ja., gey önt.ımUzdekl uzun aylar içinde çe. kama.ralan aza.sı gibi bu hür müesse-bu idare heyeti tarafından tetkik e. besi LQttid.eiı soi'du. Muh8.sebecl: "Ha ' e u.. -l' e u unmam- 1 
dır Ye~.:~- vvelki g·· ı- ponyanm bUtUn tecavUzkAr hareketle. tın bir harp ve muhalif blr talidir. selerin yaa•muuımı temine memur o • dilir,, dedi . yır!" cevabını verdi. R · •J.:N.ÇU e · un, reus b ,,-
uzv~•tı g 0··rmek ·~ Ati ı·w· rlne katlanmak mecburiyetinde kal • Avam Kamarasında Ui gtln önce ıı.. ıa.nıarm bu ... n~e kadar yaptikl.ar.r # Ve nızamnameden başka madde_ Tekrar söz alan avukat Fehmi Ku. = ı~· an ıgı ! ı> ..... 

!er ol<uyarak yapılan her tUrlU tetkik raı: SahtekArlık fUlinin vasrf!armı '"'"'" · = ' """ ~.. ..... ... g-ı.1·m Bu d-"a., ya.I.n.rz iki d""t dnn.. Bu politikada muvaffak olacağı. na ltlmad reyini bildirlrk~n de söyle. bundan 
80

.,_ da yapacakl .. _..
011

tt 

ve kontrolün de cemiyet reisine değil, anıattt. Refet Ülgene isna.d olunan gibi değil, falaı.t bütün kuvvetleri- mızdan emin olamazdım. Fakat mu. diğ'im gibi, §UraSIIlI haber verm~k %0 j güphe etmediğim bir vazifeleri var • 
mızıe .,,..ı;.::ter,-'· dil<>Tn,,..... ı,.,,,_ va!1'ak olduk. Japonya, tndfr..ıı..w ha.in. rundayım. Blrçok talisizlikler, bırçok J dır. Bu v~-'"e de muıı hU'-"-etill merkez idare heyetine &.it olduğunu flUin bu gibi i§l.erle hiçbir alAka.Bı oı.. • .........,. ~ .,,.........__ ncw9l ..._.. ~ Muu 

mıı~te .... ek dav"'da ha""....__ v on oe darbe ile yeni ve daha bUyUk bir ağır ve elemn kayıplar, birÇok işgen. harp ~"'mn"~da sa1S-lam bir te:ıncltı tekrar elti. Sözlerine devam eden me. nıadığmr, iddia makammm tetkikatı . U9 .. "" .. -~ e - 1 ..... ........,. ı> 
bus: .,_ dar zamana inhisar etti'ı·ınden da:o. daha büyük olan Şerefimiz için §atnpiyonu bizim satmıızda yer ala.. ce veren acı ve ıstıraplar bizi bekle • ~ dayanmasmı mümkün kılmaktır BsJ' 

....... 
6 

verdi.;;,..,;.., muharehed rak a.man vermez intikam ktlıcını ona mektedir. Brltanya milletlnliı bir vah,. ı · 
"Para .ı.lmak, vermek vezneye ya. - yanlış neticeler hft.sıl olduğunu söyll • .,~ e yanya.na, .. ı .. ı .. §ehlrlerimlzi yakıp yıktlğı bir 1 bin tallslzliklert ve bataıan bu btl,.• 

tırmak hesabı açmak ve kapamak gi.. yerek ha.kime hitaben: ~~ı:z~ omuza yürüyen iki silah a.r- ka;:ı ~kmj temin etti. ::;cia, hAdiselerden çok uzakta bulu. ıromete karşı kullaıırlm~mRltdrr. H'.: 
bi ll'}lerln benlmlc hiç bir alılkaaı yok.. ''-- Müekkilimln mevkufiyet! efka., ~ı.gibi buluştuk. Bkleşik dev- u şa.m aponlar muzaffer 01 • k b tah Ul t 

1 
belki j ktımet iş görebilmek !çın bu sağla ... · 

letlerin kudret=--• ve ......,;,, ka .. ,.... ... ,, m~lardcr. Co§kunlukla.nru bUtUn dün nur en una amm e mes · tur. 1ıeri stiri.llen bu gibi hareketlerle rı um.u.mJyede derin bir teessür husule J:1U ~-.. ,, '.7........... te ele gUvenebilmelldir 
la.mu tetkik ~"" 0··1, .. a~ce v b'""':l yaya ilAn ediyorlar. Biz ıstırap i"'" • daha çetin görUnmektedir. Fakat bl. m · " bana iftira edilmektedir.,. dedi. getlrm1ştir. Onun temiz ve dürt.l.st iş ......... !" ....,"'" e 'l.C. e- ...- ı kl ta si el rd 
şile devletlerin, ölüme veya zafere de, ha.yal sukutuna uğramış ve iyice ze 1940 yazındaki müthiş tehlikeyi Faydalı ten dler ve v Y e 

Refet Ülgen bu iftiranın neden nerı bayatı v1cdallID..I dinleyen her vatan,, kadar ıre kadar uzun siire:rse sür- ıırkrftırılml§ bulunuyoruz. Fakat bu mesut bir surette geçirten vamflar, bulunmak suretile meclisler yükse~ geldl~I hakkında uzun beyanatta bu_ Gaş gibi sizı de mUteessir . etrnlşUr. "'"- k d li muhtemel olarak daha pahalı ve hi" vazifelerini yapma1S-a. devam etme :o "u.u hep birııın ..... _ bizım" le Brı'ta.ny e er ve kara.nlı:k anda bile, 1942 " ı> lunarak siyasi ahvali Qüpb.eli ınil.11 Bu ka.rarm kaldrrrlarak tahkikatın • ıııı.ı.e · • a ı 

" mmeıter camia.sile beraber harpte ve 1943 yıllarının hA.d!selert Japon • şüphesiz daha uzun olmasına rağınen, i fakat bu hal, kötti devreleri atlat •• : 
mücadeleye iştirak etmem~ eski mu_ daha şumüllU bir şekilde ve haklkt ".>lduğunu dilşündükçe, biltün dün- yanın kara. tarihine yazıldığı glln ta- bu yeni imtlh:uu da geçirmemize im. mak, aCI' hayal sukutıanna göğ"" 
haaebeci Lütfi adh bir adamm şahSi nıesullerin aranılmasını biz de haaaa. yada bununla k.rya:s edilebilecek ri.h.Inin bu tecavtız11 ''çılgınca bir cı. kı'l.n verecektir. 1 germek ve sonu.na kadar giderek ga • 
mtinaferetinden dolayı bu lthamıa.ra ten rica ediyoruz." dedi. ~ka bir olay bulunduğuna ir..ana- nayet" diye anacağına eminim. Çörçil, Rusların mukavemetini, yeye varmak için çalışan bük1lmet.iJI 
maruz bırakıldı~ ve Altın diş Av- İddia makamını işgal eden Kemal ınadtm. Japon harbinin önemini ve teairll • mlllt birliklerini övdükten sonra. söz,, , kt:1retıni sarsmamalıdır." 
Di adlı bir muallimin de gene mektep Bora b!hakkm tahliyeyi icap ettirecek Fa.kat, 1>.fzi bir ba.knnda.n da.ha ğiııi artık kimse küçümsememelidir. lerine şöyle nib.:ı.yet vermiştir. j [Çörçll, A\'am Kam:ırıı.sınm ge• 
teki ders vaziyetinden dolayı kendi • blr ııebeb olmadığuıt beyan ederek .»akından al8.ka.dar eden başka bir !ster h:ıvada, ister deniZde, isterse Biz, ingill.zce konuşan milletler hür lecek celse<ıindc harp dururıı11 
sine muğber olarak, mektepte, kahve. nıevkufiyetinin devanımı istedi. HA - olay daha va:rdtr': Rus ordulan Ye- fert ferde karada olsun, Japonlar müesseselerimizıe iftihar ederiz. Hür hakkında lzıı..hat verecektir.] 

de, sokakta her rastgeldlği adama; kim. Sedad Sumralı tahllye talebinin ..:==============================:'T-===============================~ ''- Bakın ben Refet beyin başına reddine ve vazife balmnmdan bir ka. 
ne işler açacağım demekte olduğunu rar vermek üzere • saat sUren bu u.. 

zun celsenin 10 dakika ta~ karar 
verdi. 10 dakika sonra verilen karar 
OkUildU. • 

ve bu sözleri igiten birçok §ahitlerin 
mevcut bulunduğunu söyledi. 

Ha.k:i.nı bundan sonra, millet mecUst 
azasına dağıtılmak Uzere verilen 600 
tane piyango biletinin 400 tanesinin 
'.jynen ve ne de bedelen cemiyete ö_ 
denmcdlğinl, bu blletıerin ne olduğu
nu sordu. 

Refet Ülgen kendisine verilen ve 
da~tııan biletlerin 600 değll 200 ta.ne 

olduğunu, Meclis defterlerinde de bu 
şeklide kayıtlan mevcut olduğunu ve 
kendisinde hiçbir bilet kalnıa.dığmı 

uzun uzadıya izah ederek: 
"- Eğer bende bllet kalm.I§ oJBaydı, 

bunların cemiyet defterlerinde görül -
mesi l!zrmgclirdl. Dört ayda bir bu 
hesaplan tetkik eden cemiyet idare 
heyetinin de bu yo•suzlug-u bulup orta 

Mahkemeye bu hldiseyi cemiyet ni 
umnaıneainin 1 ve 10 uncu maddele., 
rine göre ihtlllsen zimmete pa.ra ge. 
çirmek BUÇU olarak gördU. lhtuA.sen 
zimmete para geçirınek fi1lln1n cezaaı 
TUrk ceza kanununun 202 ve 203 tın.. 
cU maddelerine istinaden ağır hapsi 
müstelzim olması dolayısUe davayı 

Ankara ağırceza mahkemeslne tevdi 
etti. 

Ya:ı:ıfuınede hizmet görecek nfaJı: 
BtR KIZ ÇOCUGA 

ihUyaç vardır. Diş deposu MER. 
MET İBRAllİl\-I BERKMEN'e mü. 

ya koyması icap ederdi. 938 yılından_ canof han. 

beri bu tezatlar neden acaba çıkma_ '••••••••••••••li 
raca.at. Yeni Posta.ne caddesi Mer_ 

• .33. 
Diye inlemeğe baışlıtdı. Sesi git. 

tikÇe yiikseliyordu. Pantrop ken . 
ıbsini teskin etmek için ne 18.zmı
se. yapıyor: 

- Rica ederim ına.tmazeJ sü • 
k~net bulun, tneıra.k ~~. hiç 
bır şey olnı.az. 

Diyord~. Fakat Ja.kelin yeniden 
!:trpı:n.ma.ga başladı: 

- Bıra.knı beni, kendi.mi deni • 
ze atacağını. Öldüreceğinı kendi
:ni. Artrlc yaşamak istemiyorum ... 

Diye feryada başladı, Fantror 

•••••••• genç kızı omuzlarından tutarak 
.,. zorla yatağa yatırdı; KIZILAY ·-----

istanbul deposu direktörlüğünden: 
Ankara civarında blr Fabrlkarun GaıvanopilAstik Atölyesini idare 

edecek, NikeIA.j, Kromaj ve bUQınum Galvano lglertnden anlar 

Bir ustaya ihtiyaç vard·ır 
ııı..merta f!mdfye kadar çatrştıkl&n yerlerden aldıkları evrak su_ 

..-Wiıll baflayarak btr mektupla BUyUk Postane civarında Mimar Ve_ 
dat oeddellade (Kızılay) hanında direktöriüği.lmUze mtıracaatıan. 

- Buradan kzpırda.ma.ym, sü • 
kfinet bulun, dedi. Görümti.nüz az 
ııon:ra her şey yoluna girecek .. 

1 
J ak elin yavaş yava..'} kendine 

gelıneğe başladı ve • ha.staba.krcı 
Mis Bover beyaz önlüğü ile iQeıi 
girince mösyö Fantrop da rahat 
bir nefes altlı. 

Kornelya ile birlikte .kamaraya. 
tr..ren mis Boveri.n ilk sözü : 

- Ne oluyor? 
, Sualini somı~c oldu. Ve fazla 
: söze zaman bJrakmsdan genç kızla .. ___________________ , ___ .. ı:neşgul o.imaya baş1m:Jır. ~ 

~trop, yerini, seve seve bu us_ 
ta hastn.ba.kicrya brra.karak doktol' 
Bcsıu:.rln ka.m.a.rosma doğru koş . 
tu. Kapıyı vurdu ve lçerden ce 
\'ap Verilmesini beklemeden tok • 
rnağr çevitince kamaraya daldı. 

- Doktor Besner .. 
Birden.bire horultu kesildi ve 

hayret İfade eden bir sesle sor
du: 

- Hayrola, ne var? 
Fantrop elektrik düğmesini çe. 

virdi. Doktor büyilk bir baykuş 
gibi gözlerini uğuştuı'a.rak su.a.l!iJıi 
tekrarla dt: 

- Ne va.r? 
Fantrop vaka.y:ı kısaca anlattı: 
- Siınon Doyl blr ta.banca kur 

şunuyla VUruldu. Kendisine mat • 
ına.zel Belfor ateŞ etti. Şimdi ya. 
nılı bir halde salonda yatıyor. 
Derhal yardıma gelei>ilir misiniz? 

Doktor Be~r alelacele birkaç 
sual sordu, terliklerini giydi ü ~ 
zerine bir rob dö şambr alili ve 
kiiçüılı: Çantasıru luı.ptığr gfüi Fan
tropla hirli:kte salona. doğru yol
landı. 

Simon Doyl y:m.rndailti pencereyi 
e.çmağa ve biraz tenriz hava te • 
neffüs edebilmek fçm başmr dışa.o 
rıya sa~kıbnağa muvaffak olmuş.
t.u. Yüzü s.a.psaınydı. Doktor Be.s• 
ner kendi.s.ine yaiklaştı: 

- Mü.sade ~n de lıEr da.ldka. 
görelim. lxıkalnn ne olmuş? 

yaralının ki.içlik, kesik fecyatlarr 
karıştı. Doktor, Fantropa. şu iza
hatı verdi: 

- Oldukça ehemmiyetli bir ya
ra., dedi. Kemlık kırılmış, fazla 
kan kaybetmiştir. Fantrop, bana 
yardım edin de yaralıyı kamara -
sına. kadar götUre!im, çünkü bu 
~~kilde yUrlimcsine imkan ve ih 
timal yoktur. 

Tam yaralryt kaldrracaklarr s1 -
roda K<>rnelya salonun kap:ıs:nda 
göründü ve doktorun hastayla 
m.eşguI olduğunu görünce meın • 
Dllıil oldu. Doktor da Kornelyayr 
görmekten memnun olmuştu: 

- Siz misin·z matmazel. dedi, 
çok güzel. Lt:ı.tfen bizimle bera • 
bcr gelin, yardnnmız.a i.htiyaemı. 
var. Herhalde bana mösyö Fan • 
t.roptan daha. faydalı olacağnırzı 
tahmin ederim. Baksanıza, zaval· 
l."?lm rengi uçmuş ... 

Fa.ntrop doktoru:n bu sözleri tı. 
ıerine güldü ve sordu: 

- Gidip ha.stabakreryı çağıra • 
ymı mı? 

Doktor Komeliııyı nıAnair bit' 
bakışla süzdü: 

- Ayni i~ 9İ..z de yawınaz mr
arnız, ınatnıa.zel? diye sordu. Ben 
oizin kendinizi ~t:miYeceğlni c 

re ve soğukk:anJılrğmız.ı: tamamen 
muhafaza edeceğhize eminim. 

Kornelya memın:wıdu: 

Dedi. Ka.n içinde bir mendil ha 
l,.nm üzeı~ndeki ka'n leJı:esi.njn ya.; 
nmda duruyordu. 

Ddktor Besrıetin ~ 

- Sizin e.tn!rlerlııizj aynen ye• 
rmc getireceğim, dnktor. 

Diye cevap v~. Doktor Bes.. 
ıı.er gEnç kJzrn bu sözlerini. geniş 
bir tebemiinıle b'rş:ı:ladı ve her 

liçü, bunun üzerine, yaralı iie be' 
ra.bcr güve-rteye geçtiler. Doktor 
hastayla yalund.-uı meşgul olurkell 
mösyö Far.trop da mümkün met"' 
tebe uzakta duruyor ve bu şekil. 
de zaaf g&>terdiği için kendi 
kcr.disindcn ve kendi.sine bir et' 
sa.ret ve soğukk:ı.nlılıık örneği te:.~ 
kil eden Kornelyada.n utanryol'11U· 
D'.>ktor tedavisini bitird.1kten soıı 
ra dost bir tavırla ya.ralnırn onıll" 
zuna vurdu: 

- Ben elimden gelen tcdaviri 
~·aptmı ve s.iz de tehlikeyi atıat• 
tınız, d~tum. 

Dt'di. Sonra hastanın kolunu ııı 
vadı ve bir şırınga aldı: 

- Şimdl size bir de iğne yapa
cağım , mükemmel uyuyaca.ksm.ıı ... 
eledi. Fa.kat karınızın vaziyettell 
haberi var mı? .. 

- Hayır ... Vaziyeti kendisiJ18 

bildirmekte hiçbir fayda yolC-·· 
Hem Jaıkiyi bir mes'uliyet altı11~ 
ec..kmamak IB.zmı dokoor. Çü~ 
va.kanın mes'ulü benim. Ben otJ& 
ı.;ok fena. mumnele ettim, za~atll 
çocuk ne yaptığrn:r bilmiyordu. 

Doktor Be611er dertten anlJY1111 

b'r tavırla ba.şmr salladı: 
- Evet. evet. Anlryorum. 
Dedi. Sim<>n Doyl ll!Jrarla devaıtı 

etti: 
- Benim hatam.dan, yaınııea 

benim ha.tamdan oldu .. 
Ba.ıcıştarı Kornelyanın Uzer:ınde 

durdu: ' 
ı•.1r) f IJcvarııı 


