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1 Astronomi 1 
EYYARELERDE NEBAT VE 
HAYVAN YAŞIYABiliYOR 
Fakat dünyamızdan başka diğer 

planetlerde insan yaşamasına imkan 
olmadığı anlaşıhyor 

ı•w•••n•••••••-••.-.••••• .... ,............ •m• .... .,..••• .. •••••••••••ı. 

•: Yazan: : i Dr. GLEISSBERG ! 
: lstanbul Vniuersile•l Rasathontsi ! 
~ ilmi Yardımcısı i 
4 = . . 
: •••••••••••-••••n••ftn••••·~•••••••••• ........... ••-•••••• .. -.. ....... - ... :. 

Diğer dilııyalarda da insanın 
mevcudiyeti hakkmda sual halk 
tarafından astronomlara en çok 
sorulan auallerden biri ise de bu 
s-.ıal astronomları al4.kndar etmez. 
Astronom gök cisimlerinin eb'a • 
dmr, hareketini ve fiziki hassaları. 
ru tayin etmekle m~guldUr, fa.kat 
inunlarm dünyamızda mevcudiye. 
ti sırf astronomi belutnnıdan diln.. 
Y:ı.mIZIIl önemli bir hassasını te§
kil etmediği gibi diğer cisimlerde 
de insan, hayvan ve nebatın me\"• 
cut olup olmaması bir astronomi 
meEelesi değildir, Diğer dUııy&la.r .. 
da inşanın yaşayıp yaşamadığı 

hakknıda.ki mıa.le kat'i blr cevap 
vermek için ilmi blr esas bugün~ 
kndar elde edilememiştir, çünkü 
gök cisimler.inin üz~rinde bir in .. 
:?an veya lnsan tarafından in15a e. 
dilen bir şey görmek için bugün 
mevcut olan en büyük dUrbllnler 
ve en modern rasat mctotlan kA.ff 
gelmezler. Bu sebepten dolayı di.. 
ğer dünyalarda insP.n. hayvan ve 
nebatm y~amalrta olup olmadığı.. 
nı sormaktan.sa bunların orada ya
§Smasmm muhtemel olup olmad·. 
ğau mUtalea etmekle iktifa etme. 
l.rylz, Bu mUtaleanm ~u iki esasa 
da.yanması IAzmıdır: evvelA dllnya• 
m:zda hay:ı.t şa.rtla.rt tesb~t edilir. 
ronra bu hayat şa.rtlarmm diğer 
dilnyalarda tahakkuk edip etme .. 
eliği tetk..ik edilir. Bu araştJrır.a 
yolu takip e<!ildiği takdirde dUn. 
y;ımmn d·şarsmda da in!an. bay. 
vaıı ve nebatın mevcudjyeti mcae
lC6i ilmJ tekilde mUtalea eö.tleb~ 
liı-. HattA bu mesele bazı Ameri• 
kan Alimlerl tarafından husuai bir 
ilm telô.lttd edilerek bu yeni ilme 
"Astrobiyoloji" ismi verllmlştJr. 
Dünyamızda ild milyar insan 

yaşamakta olduğu halde bu lll.9an 
la.r bütiln dünya üzerinde munta• 
~ bir surette dağıtılmış bulWl. 
mazlar. Dünyamızın sathının dört. 
tc UçUnU O:Cyanusln.r işgal etmiş 
bulunurfar. ora.da insan yqıya. 

mnz. Bundan başka kutup mınta· 
kalarJ, SIC:ı.k mmtakalardaJd çöl 
bölgeleri ve Hbnalaya 'glbi dllnya. 
remn en yüksek dağ mmtakalan 
da insanm otunruı.sma uygun de • 
ğj}dir. Bundan anh§1hyor ki in • 
f1all yalnız çok hususi şartlar al _ 
tında ya.şry::ı.bilir ve bu şartlar dlln 
)"'Smızm yalnız çok mahdut kmmı. 
farında tahakkuk eder. Ayni neti. 
ceyi veren şu d~ce de vardır: 
Jeoloji ve astronoıni araştrrmaıa. 
una göre dünyamız asgari bir mi·. 
yar senedenberi me\·cut olduğu 
ruılde insan azamt bir milyon sene 
denberi dünyamızm üzerinde ya • 
~maktadır, yani dünyamız inkişaf 
ederken ~olt uzun bir müddet zar 
fmda insa.nm hayat şartlarrnı tah• 
kik etm:·yordu ve dUnyamızm öm. 
rünün :uıc:ık binde biri olan bir 
mtlddet esnasında iosa.nm yaşama. 
sı mümkL'u olmuştur. Bu keyfiyet 
de insanın hayat şartlıı.rmm çok 
rususi ve" mıı.hdut oldu~nu gös~. 
rir. 

en mühim şart ~uyun mevcudiyc. 
t!dir, ve bunun için sühunetin O 
ile 100 derece anumıda bulunması 
icap eder. Bu b:ıl<ımdnn pli'tnetle
:in ( = seyya.releıin) baz1lannda, 
bilhas.'ıı. Venüs ve Mo.rs planctk• 
rinde, ~elki Merkilr planetinde de, 
nebat \'e hayvanm yn.ı;ıyabllcliğl 
şüphesizdir, hal~u~i gUncse Mart1. 
tan daha uza!c plar.etlerde sühu • 
net çok alçıı.k olduf:·mdnn dolayı 
nebat ve hayvan d:ı mevcut ola _ 
maz. 

Bütün bu mütafoalarda yalnız 
bugün malüm olan gök cisimleri 
!U\ZBM itibara 3.lırunDJtır. J.lo.lüm 
göJ.: cislmlcrlndcn ekserisi güneş 
gibi gaz hal.inde bulunan ve :sühu
netleri 1000 dereceden fe.ıla olan 
yıldu:lard.rr. Yalnız gUne3in clve. 
l'1J1da 8Uhunetleri çok yilksek ol • 
rnıyan gök cisimleri malilmdur; 
planet adını taşıyan bu ctsimler, 
bu makalede mevzubshs olan me• 
sP-lede bir rol oyruya.n yegine cı.. 
simlerdir, ve yukarda wrilen 
izahata göre dUnyamızda.n ea.r. 
fınazar planetlerin hiç bir .nde 
f.naan yaşıyamaz. Diğer yıldızların 
c!varmda da planet mevcut olup 
otm.adığr henüz belli değildir; bu 
ı;ibi planetler mevcut olsalar da 
b11gilnkll dUrbil.nlerin yard.mıile ra 
mt edilemezlerdi, Güneş etrafın -
da hareket eden planetlcrdcn bar
ka planetler mevcut olup olmadığı 
ır.eeclc& 1"1 IN&lle çok m<t bir &\l• 

rette bsğbiır: Güneş etrafmdaJ\l 
yılanetler sistemi keinatta norma! 
bir ~ckkUl mil, yoksa istisna[ 
lnr teşekkül mildilr? K06Inogoniye 
elit olan ve planetler sistemim:• 
zln menşei ile ilglli olan bu süalc 
bugiin cev:ı.p v~r:lemezse de bU • 
gQnkü astronomlarm ela!eti.si pls .. 
netler sistemimizin istisnai bir 
teşekkül olduğunu zanncaerler. Bu 
filı:ıi doğrıı iae, dUnyanÜzı:n yal • 
mı planetler s!stcır..imlme değil, 
bütlln ki"nııtta da inean taşıyan 
Yegine cisim olmıısınuı thtlınali 
Yeti pek bUyüktilr. 

Olüm 
Ka.hil'eden teessürle ö#rendiğlmlze 

gör. ~dafı:nıız Ömer Rıza Döğruı 
un V&lideat Bayan Münire Na!iz ul!'rci.. 
dı#t haataJıktaıı kurtutam.ı:yarak geçen 
ayın Ottal&n:ııda rıılımetl rahniana ka 
VU§DıUJ ve Kahlrede Haki Gufrana gö 
mUimU,Ul.r. Merhume, U1m ve tullet 
erbabından Burdurlu nıerhum Mu::ta. 
fa N&tlz!n zevcc.'11, ?.Iahmut Netı, O 
ıner Rıza.. ve Nafiz Doğrul'un, Ayr;e 
Aalauoğıunun. IAUe Nafizin valldeli! 
Ahmet İdris ~lanoğlıınun kayın va. 
lidesı idi. Hııyatmı ba:fll' ve fazilete 
basret.?niı g11Ztde b!l' TUrk kadmıyttı 
Mevı& rahmet ey:eye. 

Şehir Meclisi 
o , 

Kalörif erli apart
manlar meselesi 
agftnlıl toplan
tıda bir ar.ara 

ballanacak 
Şehir Mcdhlnbı Şubat devre...,; 

toplantılan bugün saat 15 te ~· 
lr.vacaktu. Vali ve Belediye :Reisi 
n"r. r.fıtfl Kırdar, tasa bir nutukla 
wse:ıi :ı~a.ktO', Ruznsmede ka
loriferli binalann l"omm.a..o;ı için be
ledfye zabrtast t&llmntııamcslne 
eklenecek maddenin mUzul•eresi 
\11.rdll'. Do ma:l<lede, h•raret- de· 
recesi ~lfrnn füıtUmlc ıo s inlnC<", 
Jmloriferlerin :?O dcrcr.e sıcaklık 
vere('ek dere-cedc ya.lalma...r bük 
mil Y!\l'drr. 

Şirketihayriye memurlarına 
zam 

Şirketihayrlye memurlarına um 
ytıpmağa karar vermiştir. Şirket mec. 
JL'llnln yarmkl top'antısında ltatt bi,. 
karar verHe~ktlr . 

Cumhuriyet 
(Kendlml.z gemi yapamaz mıyız?) 

bqlığt altmda. yazdığı boşmıtkaledı

Yunus Nadi ucilmle dlyor ki: 
"Osmıınh lmparat-0rlntunun sul.-u • 

tuncıaı.ı btr çok aebebl<'r arasında de. 
nJz.clDğtn ihmali mnhakkak ki belli. 
bqJı Amlll tetkll eder. Bu asırda ~ 

her uırdn bt"r tmparatorluk dcniz.Ierde 
kudret Mlılbl ol.map bağlıdır. Bizim. 
ki gibi dcnl:ıler kıyısında bulunıl!ak 

eıuW&tLna m3Uk mem!Pketıertn denlz. 
cWğe ehemmiyet vermeleri hayaU bir 
7.ArUret olduı;-ııııu. içinde ya,adlğtmız 
prt!Al'la. llelt.cle milnakale lr;lerlndo 
uğrrubğillll% zorlııklardiın bile J>"kl\ll 
ıuiJn acıl-ıByt;. 

nu zorluklara ba.IU\rak şlmdi bile 
ldltiik bU.vül• ba7.ı geımiler iııfa6ma gi. 
rl,emM miyiz dJye dllŞlintlyonız. ~· 
ıtmna çıkabllec.t>I< zorluldarm çoklu. 
''UJla rajmt?n bunu poltOJA y&pahlle • 
cefimlze ve tetvU< edebilcccğtmlzl ıUp 
be yoktur. Dtmll' gemi, df'mfr olmnzsa. 
ah,ap gemi. nuı;llh yUz tondan fazla 
her nAkU e vaarta1ı1ı lfa c.tcbll<ltkl ~ 

l,ı rıbbetlnde luymeff haizdir. Hele 
bunl:mn bet ytlz tondan yukarı olan. 
lan cld4rn bU)ilk kıymetler tqkll e. 
derler. Geçen umumi harp~ daha ça. 
bnk yapı:la.blldlklerloden dolayı Ame -
rfüa.!lrn pek ~ok ~p gemi ln,a etmlf!I 
olduj;"Unu .hatrrlıyıwm, 

EpE'yoo zamnııdıınbcrl denl:r. nakUya. 
tmı devletleştfrmt>ğe cloğru gitml, oL 
n::"l'ilı~!mrz& rnğmen btrtwnm g-.ıy:ret. 
li annatödei'bnlzln bl~ yllL bin ton 
temsil ed~Jt bir yelrtlııa bagtln ele 
tnlcdlro lllytk bir varlık a1'7Rlmelerl 
bizde dcn!zcUlk b:\kmimılnn büyillt ma 
nalı blr hAyatlyetto Uadeelnl t.cşkil e. 
der. Blz.lm kauaatlml.z odur ki mü~ll. 
lı\tla yUrUym deniz nakllyatmıızda 

bu armııtörlerlmlzln fııallydlert kadar 
Oldr!crindcn de ıstl.t&dt' oJunsn deniz. 
va&rtalarunızın ,·ıırlml l:cmen hemen 
bir mlSll artardı. Ba ~enle toorlibe. 
nln ve bllgtn!n kıymeti pek fazla. Uo. 
tı:ııttc,cblıllslln tuttup ı,ıcrde d:ıba 

canla başla ça.I~ğı ile malıakk::ıl<. 
Dı>nlz: komJsynı';unca bar.an Dcnlzyol. 
J:ın lcl:lrc:nh;e t.efrllt ve tahsis olunan 
nrm:\tör gemUertnden deıılzyollan lda. 
remiıln kendi hesabına gemi ııahlpte. 
rlnden fazın. J~r ~ etmesi btuı tq. 
v:I< edici değil, eevk kıncı btr hareket 
ı;ı· i .çörUnUr, Dcnl.eyollarmm da nlha. 
ret ımttynzlr bir annatl:lr oldufu ma. 
tnmıiur da onun Jçtn ... 

Malüm olan gök c:!siml~rinden 
hiqbiri, sathmm sühuneti, atwos • 
ferin"n kesafeti ve Y&.pısı ve umum 
iklim şeraiti hususunda dUnyamı. 
:ıra bugilnkil haI:ne betızcmcdfğtn. 
den dolayı insanın hayat şartıan
nm b'J gök cisimlerinin birinde 
tahakkuk etmesi hiç bekJenctncz. 
Bundan dolıyı malum olan gök c•. 
:::inılel'inden h~lılr1nfn dUnyamlZ 
gibi hısruı taşun:\kta oimadrğı il • 
min bugün1til halinde pc-.k muhte. 
meldir. 

YAZAN: CLIFFORTDHOOK No:51 

Hayva.n ve nebat için vaziyet 
böyle değilcrr. Okyanusların de • 
ril:ıllklerinc?e bile yaşıya.ıı nebat ve 
hayvan cinsleri mevcut olduğu g! .. 
bi karada da insaruıır. kalaft bölgc
lenle ya.şryret.Jllen nebat ve hayvn:. 
lıır vardır. Bundruı başk3 dü.nya.m:
rıı ço!< e~'t;i ve insan'S~ za.mruı.la. 
rmda buraclı bfrçd!t nevi nebat ve 
lıa.)°'"anlarm mevcut oldu!:'11Ilu jco.. 
loji bize öğretm~. Bu muhtelit 
8dbeplel'den, hayvan ve neb:ıtlann 
hısruılnrda.n daha genel şartlar al 
tında yn~rvabfldlğini cı.nlanz. H:ı.y • 
vruı ve neba.tm Y'R§IYbilmelcri için 

Molbarn, esasen usal>iyeıten s:ııı 
sarı bir haldeydi. Şüpbeslı bahset• 
tıiti mevzulardan benim iUrıızıma 
omuz si,lkll. 

- Vakıa Manşın altına tünel ac
nıek muazzam bir itllrl.. Fakat 
mümktndürl •. Size bunu anlalmıy.ı 
çalışıyorum ı .. Esasen projeleri de 
vardı!, İnsan için lAzım olan zaman 
meselesine geJlnce Almanlar gizli 
gizli bu zamanı da temin edebilir
ler! .• Esasen (tierbarı) denilen ye. 
r:ıl!ı in~:latınıJa da Almanlar çok 
iJerlenıişlerdlr .. Hollanda da lrnru
lulnn denizleri tarlillıırı tahvil eden 
nıunzzam makineleri hcrhıılde hl. 
liyorsunuz !.. Bugün yeri sür'atle 
O)'Tiltık için CevkalAde makineler 
yapmak işlen değildir!. Bir tüneli 
açmak için tiircok makine birden 
kullanılabilir! •• Yer sfiratle deıtn. 

dikçe inşaat amelesi de .betonu dö• 
ker ve diğer hazır tcsi!atı sür'atle 
yerleştirebilirler 1.. Bu surctıe Manş 
altından kısa zamanda ınotörlü va. 
sılaların rahatça işleyecegi bir til. 
nel açın~ k:ıbU olabilir! .• 

- İyi ama, Molbam, İngilizler 
elbette böyle bir Leşebbnsü r.ıbat 
bırakRcak değillerdir! .. 

- Ne yapabilirler?. 
- Fakat tüneli tahrip ederler? .. 
- Nasıl 

• - BomhnJ:ı.rln?., 
Molhnm güldü. 
- Bombalardan çok korkmuşsu• 

nuz 1 eledi. Dir d~Ia İORiHzler ({izli 
ol:ın tünelin nereden acıldığı, deni~ 
zin h:ıngi tarafından açıldığını bi_ 
Icınc7.lcr!. Dilse!'l.'r veya ke~if dahi 
etseler denizin altında en aşağı 
80 • 100 metre derinlikten geçen 

Şehrin yakacak 
ihtiyacı 

Mrı"fakabe komi•yona 
bugünkü toplantıaında 

Fiyatları tetkik 
edecek 

Fiyat murakabe kt:unisyonunon 
bugün yapacalı içtimada bilhassa 
İstanbul ~rlnln yakacak madde
leri ihtiyacının temini üzerinde du_ 
rul:ıcaklır. Bir taraftan bolediyo 
iktısat müdiirlüğii diğer ıar:ıftnn 
fiyat murakabe bürosu tarafındau 
yapılmış olan tetkiklerin neticesi 
hugiin .komisyona blldirileceklir.1 
Bundan sonra şehre yeniden odun 
ve bilha">sa mangal kömürü gc)me• 
ı1ini kafi şekilde temin icln ah~ 
ma~ı Hizım gelen tedbirler tesbit 
olunacaktır Du meyanda mangal 
kömürü ve,. odun narhının yüktıel
tileceği an ışı.lmaktadır. Kı~ın de. 
vamı karşısında bu ınrur1 bir led• 
bir teliikkt edilmektedir. Fakat bu
na rağmen bu lcdb!rin muvaffa.kı
y~t dereccııi malfım de#lldlr. Çün. 
kn kışın faılalıJ;ı )<arşısında odun 
ve kömlir indirme!~ bunl~rı şehre 

getim1ek çok müşkülleşmişllr. 1\ı. 

şın şiddeti kömür tomrnklıınndı 
randımanı çok di1,ünnüştür. 

Demiryollarında 
yeni tarife 

---0--

Tacir lehine yeQİ bir "aiır 
cisimler,, tarifeai hazırlandı 

Devlet demµyoııan ld.&1'8) mevcut 
nakUyat tarttelerlnde • b{)ttın mllfkU. 
ıa.ta rapın • tae1.rter ve mOıtahall 

lehine yapılan tadillt cUmleattıc1en o. 
tarak §ltrıdiye kadar afır ~imler 1. 
çin tatbik olunan tarl!eyl de ıa.,v~e. 
rek bunun yerine t&m&mlle e~bl aa_ 

nayt ve tice.ret lehine yeni bir· "ağrı' 
cır.!ınler,. tarifUl lk&nıe etmekt.edl.r. 

Yeni tarife t1e altr ctmmı:mı mD. 
hl.m tenztıat ve koıayltklar Uırıtn edll. 
mektedl.r. Bu tarife ile enelce h&tıf 

c:laım addolunarak idi tarifeyt rt.ren 
bUyUk parçalar da ağır rut.m tar!fe • 
sine almmı" ve 2~ kilo wya da.ha yu. 
kan parçalar ağır ci81m addo1•.:nmll§. 
tur. Ağır cla1mler büyük tetıztll.Ua 

nakOlUtl&caktır, 

Yent tarifenin tatblkin1' de dlğor 

tarifelerle beraber ~ubat ba.§uıc:an 1 ~ 
tibaren ba.fl&nmıotır. 

Gaz ta dldatı 

Birçok müeueaelcmn 
hesaplarını tetkik için 

Beıap mfttebassıs
ları memur edildi 
Şeker fiyalI:ırına yapılıın zam &

zerine bazı fırs:ıl düşkünü tacirler. 
ıe halktan bir kıcımının mfihim 
miktarda ,eku s:ıklatlıklıırı ve be
yanname vermedikleri kannaliyl~ 
fiyat mur<ık:ıbc teşkilatı marifctiylı! 
şehrimizde yapılon aramalar neti. 
c~inde blr co1' yerlerde gizli slok
Jar meydana çıkarılmıştır. Fttkat 
stokl:ırın <e•bitin! ve hunların bir 
takım şekerli muınul·ila tahvil e. 
dild iği nnlnşıldığınclan tclklk:ıtm 

tlerinleşliriJme~i için :\f~liyc Veka. 
leli hesnp miilıı hassı starını bu tel. 
kikatın yapı masınn memur etmiştir 

Hesap mütehassısları, vaziyetle_ 
r>nin tetkikine lüzum görülen bir 
çok ~eker tn<'irt, ~ekerci \'C şekerle. 
meciyle çukulata fahrikalannın he. 
saplarını tetkike bn!'\!amış bulun~ 

maktadırlar. Dunlnrdıın bazılarının 
be,·annamesiı gizli ~ker stoku bu. 
lu~du~ hemen meydana çıkmı, 
hnlunmaktııdır. Dah'.l birçok mfıe<;. 
se~cnirı hc"npları tetkik 01ı1nacnklır _, __ 
Gami kurtarma 

teşkilatı 
Mütehanıs elemanlarla 

takviye ediliyor 

Devlet dentı:yollan umum müdUr • 
t111J, .an zamanlarda bazı lıA.di.teler. 

den elde edilen tecrUbelcrle tetkikat. 
taıı '°",_, geml kurtarma te§kllAtnun 
mülebU8UI elemanlarla takviyeei'l~ 

katar verm~tir. 
Gemi kurtarma teokUAtma lhtisaa. 

lan §imdiye kadar tecrtlbe edllmlf dal 
l'l~llU' Uo., d nlzcUlkte Ptolnlt usta ge. 
mıcııer ve ate§çiler aıırıncaktU'. 
öğrendlğlmlte göre, geriıl kUrtanilıı 

J.oler1nde bulunan gemilerin bakımla. 
nna a.za.mı itina güıııterilecek! levaı:ı. 
mı da!ma tam olarak bulunacak. gc_ 
miler i!Jtasyoner Luıundukları yerden 
heran harekete hazır bir vaz.lyette o. 
lacaklardır, 

Gelecek bütçe yılında merkez ticaret 
momuzun 11eıo.tnetl için gemi kuı·tar. 
ma teır'.ııııtı ıçin bazı fedald\rlrkıar 

yapılmuı ve tesisatın takviyesi ta • 
k&rrtlr etmi' bulunmalttadrr. 

<Hm:uılı lmpacatorlufu \edrlertn • 
dCü babseilillrken bu.ıılarm ~ callll 
adAmlıır olduğunu iddia eden bir Uade 
kullanıbyonlu. nu TeZlrlerln ..,....... 

cahlllerin de buJu.nduğuau lliJ;rhımfıll 
d•)ğrodur, L&Jd.n be.zan öyle aıııldiler 

d.:ı varılır lü d"'ğme i.llmlcrı ~· 
larmda O.)o"JtatırJar yahut atlatmaz. 
i\Ieııbur fılnsdu', Demli kJ: 

- OlrnmR yuma bilmem ama Kay. 
.crliylm! 

Cahil olduklan halde hayattaki o. 
aın tecrilbe ve ~~ idi. 
f de eckrek btl,yUlc muv&Uald~ 

~i>!ıteren vezirlere de teeadüf edilmtt
tir. Fskat Osmanlı impe.ratorlnta n. 
zirJerinio hepıılnln cahil ve becıertlm!z 
adamlar olduğuna iddia etmek~ 
ınıünç olur. Çaadarb stllAkıf;batn ~ • 
tün vezirleri okmmıf, bilgili adamlar. 
dL M:ılıputpa,a eter nztr olarak ~it. 
ret liazanmau;vdt lUm olarak me;,Jmr 
olae.'lkh. Sokollo Mehmet pqan.m bU. 
;rtsl ı;oJrtti; Osmanb t:vfhlnde paı-Uık 
bir ,ö:O.M bmlktı. NevmeJıirU İbrabbn 

~· damat lbralılm P8fa hep oku • 
muş kJ.mscJerdL lm:r.alarmı atamıylıiD. 
ellil mertek samın aynı mmaıuıa akıl 
cihetinden ırüğürt remlerba peltreL 
mi yaptaldan devir dördllncU llcrat. 

l tan &o4nl. 'f0ınzlmata kadar ıPJreo za. 
m3nclır, Kus doııanmıuıı bmırln (Jet.. 
nıe JlınıınınıJa TUrll donanm•'llll yak. 
t.ı.~ı ı.amao bu donarum.aın Akdeınfıil!I 
~irmeel için Veneidlk cıamhıırlycıtlDJa 

yol ,·erdiğini zanneden 'VCI bu deYl~ 

harp Uftn t'den veı:lrJerio bilgisi pek 
~burdur! &ooa. ımıkalJU KöptWUntln 
~tı.lı <"Anla.nan C:evrbıde yeti,_ Fll. 
zıl Ahmet 'Ç'e Faııl Mustafa pe.plar 
gıırtclct~ıı fazd ve lrım kimselerdi. 
ran~!ma.t del-Tiodekllcr ıırumda daha 
parl~ olo.nlan çıh'tı: ll1111tala Beflt 
pa'1J, Cevdet pap, Ahmet Vefik paf3 

lnmlıı rd.nndır. 

Fakıı.t <'abli vezirler yalnrr. Mzde mi 
\0ıu~ Hi\~:-ır, dünyanın her taraf9lda 
g-iiriUmll'1tilr. Eskı lng~ bat<vektJlertn 
clı-n ı,cıya Corçnn ro~fy& bll.medltfnl, 
f'll!,Jt \ııklt pot kmlıtmı herkee bfllr. 
&unlnrm nrıısm!la. en tuhafı 1860 .ene. 
alııde ct-nubl Anıerlkanuı BoUVl--. deT. 
let rel~l w dlktafütii olan M~Jo 
dur. Bu adanı herlıangt bir ııebeble 

rrranımya IH:.mrı. Çabuk laı.ra.r ~ 

ayranı köpüklü clos.lıııfon bir ad3m.. • 
m1ı:ı; hemt'o l"ramıaya hücum et:nxıel 

için orduya emretmlf. llaibukJ BollT. 
yruım bir lıan, ll&hlll hOe yok. Km.. 
dlel Ue Fransa ara&mda ba~ka devlet. 
lcrfn, koca bir Okyıınusun boJundntq_ 
ou anlayıncaya kadar etra.tnıdakllertD 
göbekleri çaUaımf. Ada.ıncafız bu ha.. 
klkatı öğrenince hiddetini alanwf.t#ı 

ve Fraruıaya yaman bir dc'rıl vereme • 
dJfl lçln klmbillr ntı kadar UztildlU 

KADIRCAN KAFLI 

Yeni iaşe mldlrl 
1stanbul bölge iaşe mUdilrlutUıl, 

ne tayin edilen Mllımtaz Rck, 1'"-
Havaga.zi tahdi<iatma. dünden i. 

tlbaren başla.mruştır. Gaz, sa.bnh 
saa.t 7 • 13. a.k.şam da 19 • 22 ara_ 
smda verilmektedir. Bu saatler 
haricinde borularda ancak ~ az 
nı.iktarna gaz bulUDa.cağmdan muz 
luklan açmak tehlikelidir. Şirket• 
ler ~azetelerle neşrettikleri ilin
Iarla. bu noktayı ha.1ka bilhassa. 
iıatırln tmak tadrrL'ır. 

"' KUtahya:ım Tav§&Illı kazasmm tan:bulım İa.'.'}etJi etrafında te~
Haınidabad kay'i civarında yeni bir ı !er yapmaktadır, MU:für, bug'Un t .. 
linyit madani bulan Rıza Benliye !ktı. c.t rcıırakabe komisyonunda bUıu. 
aat vekAleti hrafmda.."l bu madenin nacak bu klsını da gördWtton -t• 
99 sene mUddet•e ın•ıy:ı:mım ve.·ı l • ra Anka...~ya gideoclrt.tr. ~ Wıt .. 
mest tllkarrUr etm~t!r. Bu mcı·.ten dürüniln A.nlmrada alAkadv ma • 
171.800 bektnr d:ı.hllinde yaytlmult • kamlal"S.. tetJdkleriniıı net.ic~ te 

alınnıaemı düşUndUğil ~ • 

ZAY! - Topka.pı s• ünCü .l!Mokuı 
4 uncu llUUftan aldığım taadiku.&memt 
zayi ettlı:n. Yenisini alacafrmda.n es. 
k!Jıinln hükmü YQktur. 

0.faJotıo tezkere 10kak ~ ntll'18 . 
rada Sltıaııattın K&mt.an -

bir tüneli tahrip etmek için hiç 
bir vasıta yoktur! •• Denizi.erin di
bine giden su bomb11ları varsa Ja 
bu bombalar aynca tın demizin di. 
bindeki yfiz metre karaya da nilfuı 
edem:.-zlerl .. Onun için tngilizlerin 
böyle bir tuneJl tahrip etmelerine 
bugünkü vasıtalarla imkAn yoktur ı 
Esasen bir değH, aynı ınmanda, fkl 
veya daha fazla tünel de yııpılabl. 
lir •. Bu tilnellerden ~n alfır motöri
ze kuvvetler Qfr saat zarfında f n .. 
gillere adalanna geçebilirler!.. 

!Ural ederim ki hayret ve deh. 
şet içindeydim. Acaba, hnkikaten, 
teknik cihetinden böyle bir ft)'e 
imkAn var mıydı'/ 

Yüzüme garip bir istihza U~ bak_ 
makta olan Molb.am'a birdenbire 
dönerek: 

- Fakat, dedim, böyle bit- şe:r 
olsa bile lnaill!ler tfineUn kendi 
ndaJıırındıı açılan ajzındao bu t!l. 
neli talırip edeccklnılirl .. 

Buradan motörlil kuvvetlerin a. 
daya çıkmasına herhalde mQı;aade 
etmi yeccklerdir ı .. 

:\tolh:un o 'im~atli, acı gfılü,üylc 
gnldü: 

- N~ tuhaf taranarı dUşfinilyor. 
sunuz siz hAll?_ dedi. Elbette ki 

tadır. 

• Yeni yo:cu salonundan Topha•.•':re 
kadar asfalta çevıllen yoiun Karakö:;. 
dOl yeni yı:ı.pıı:ın kıEma kadar oı1n 

parçası da yeniden astalUwı~ı.:n~t ır. 

Bu yol llma.., nuntakaama da:ı•t ~'dıı. 
ğundıın 11.mn..'\!ar umum mttıitiı ıüg U 
yaptıracaktır. 

lınkkmdıı izahat vereceği ~ _ 
maktadır. 

• Belediye ınemurlaz koopcıraajl 
nin heyeti uınuınıyem geçeıı. ho.tta 7L 
pııe.ca!tken yapıJamamı1tr. l~ 
bu ayın 16 anıda yaptlmMI tdan-Or 
etmiştir. 

:u=a zsm eıRJC!h ı a::ı:u::::axı:cm::se: Q i 

böyle gizli bir lünelın İngiltere n. 
dalan na çı:;aca ı, nğı:ı a('tlmıız !. 
1• ak at taarruz olncııliı zar.ınn evveH'ı 
müthiş tayyare kun•ctleri Ye M:ııı. 

şın Fransa s:ıhiline lwnul~m topl:ırı 
tünelin :ığıı açılacak ol:ın muayyen 
b:r yeri harpk nlcş cehennemi yağ. 
dmrlar .. O derece ki bu sııhadcl 
canlı cansız hiç bir ı:cy kalmaz!.. 
Bu surct:e bir köprü başı tutulduk. 
tan Te bnzı mıııtn!>R tnmnmi~·lc le. 
mizlendixten paraşiillc de lıur:ıya 
himaye k.tnl:ırı indırildiktcn :;on. 
ra tane!in nltzı açılır , .c mo:örize 
kuvvetJcr nıijyonlnrca halde nılııln
ra çıkmaya ba~larlar!.. 

Biliyorsunuz ki ec;a~cn, cJüşnınn 
kaleleri allına gayet büyük liiihm 
kazmak usulü pek e;ki zamanbr. 
danberi klasik b!r harp usulüdür!,. 
Bu seferki de bu Mlhm 11sulüntin 
tekemmülü dcnıe-l>lir!.. Jlcrhnlde 
bugOnkü Alman sannyiinin :Maıış 
k:ın:ılına ıbir desi!, brş tünel açıu:ık_ 
tnn aciz olnuyncağını tnkdlr eder .. 
sin>ıı •• 

Ho3·rctimıJen donup kalmıştım. 
Holhnm benimle iııtihza mı edi. 

)'ordu? Yok:;a s:ımlnıi miydi? 
Böyle bir ~"Y mümkün müydü? 

Bir müddet Jrtınu mul_?ı\&enıe e-

dchilmek için duraladım. Muhak. 
kak ki Manş tle:niı.inin altına böyle 
bir tünel inşa etmek insana evi~Jl 
tnmamiyJe hayal 11örünüyor. Fakat 
hiç le imklınsız bir şey değil. 

Filvaki Almanlar böyle bir t!lııel 
açmakla İngiltere adıılanna taar
ruzu tnmamiyle bir kara harbine 
t:ıhviJ elmlş olurlar ve dcnlıi orta. 
rlrın hn7.ef ederek önlerindeki müt
hiş nıuaınm:ıyı fcvkıılAde bir şekil. 
de hnllctmiş lıulunıırlar<h. 

Bunun bir fnntnti olamaması için 
he·rhıılde şu meselenin htıJU JAzım• 
ciır: 

f ngilizlerin bizzat ff18iltcred\l 
~np:ıı, <>rı qilıi ş~hir atlında S kilo. 
rnclrelik tünelı karada da 10 • 15 
kilom~lrelik şimendifer tünelleri 
}·apılnı:\sı rnfimkün oldulhtna göre 
acaba bunun' on misli .bUyüğünil 
yapma?. J,:ıJıil midir, clcğif mlıllr? 

Molhnm hoşulan visld şişesini 
rlrğiştirdi. )tasanın nllındn ağzı a
çılmış yeni bir şişe çıkarmıştı. 

Yavaş yavaş ve gayet <lü,üncell 
bir tanrln bu şişeyi kadehe boştı1'" 
tıyordu. 

Benim sü.kut '"C hayretimi hiç 
~arip . günnCdj~i nuıhnkli.'lklı 

fDeuam; var} 
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Musolini ve Kisling 
nutuk söy1ediler 
No~tekt ııui f6(1 Kiellııg Norvt'Ç 
~kUl 01-U§tu!'. Kieling blr topLa.n. 
trda, n•tull ılllSyJemlf, 1*Pıtere ile 
h..tp hllliDde bahman memJctetlerdeld 
~~lllcrtn JDılliı!aatıer:tnın N'orve • 
G_ill eôl ziı:ıamdarlan na~a. İne<; 
~dan d& mQd&faa 4ftltİmt-si ,,.a:rJ. 
~tine mUmlcQn ın«tebe çabuk niba. 

~ "lennek ltl%urnundan 1-heetraf3, 
tayıe dem~. Norveçın menfaatle • 
l'Uı! korumak için t'!lml.%dcıı geıen 
lter teYi yapmaya :ıcau ııurette ·azmet. 
tık. Her tQTlll olmal TMntıtlni '!"edd~. 
dec:ıetız Almanya ile arkı surette if. 
ı:.nırı. Yaparak bUyük Norveçi bUr bir 
11.\te getirmeye ~Iveri§ll bir siyaset tn. 
itip edeceğiz. Norveçln kuv't'etll ve 
nıılst&ku hale getmesınde Atman)'Bnm 
bllytık menfuti vardır. tngUtere Te 
ltveç, Nol'Te,Çln kendilerine tabi kUçilk 
bit memleket oımumr kendi menfaat. 
I~ uygun g9rdiller. Tarih asırlarca 
~ bwıu birçok defalar gösterdi. Ay. 
ııı ..;ın ~~rUnfl tstem13orw:. 

}flJsoı.tNtNtN NVTKU: 
l!'afiat ~tlllU mWa teşkil&tmın 

kuruıu,unuı\ 19 uncu yıldöııllmOnU 
kuttiL,a tıai'ent emaıımdıı. dUD ı.t:uao. 
lüı1 &r mıttm llD)'lıemif, ezcUm1e demtf 
ti?' ki: Karagömlek1Ue1'1 Atr1kAda !ıı. 
P&nya.da, Y1tn&n1at&nd& n R\Jilyad& 
:ııa.ted• biten ııtce meyd.uı rnuh&rebe. 
ı~ ateıt 1çtnde aıertlepµf lejyo • 
ilerler .ıu hitap ederken gurur duyu. 
l'oruın, BlliUn ~riyeU lkl ayn saha. 
~ lıtriblrile çarp~tırm bu muha.rebe. 
de sizler k&r§ı duruJııiu, qt bulunmu 
bir l.tuvvete blr lde:\1 kuvvetıne -.bip. 
atnız. s~ asker ~ llyık olanlarm 
l'apt:rk1an gibi bu imanı kanmız!a is. 
ba.t ett1nb. Ynnn da Te her tarafta 
dllnkü gibi hareket edecefinlze ytik • 
ııek lıU tnvııtmı vardır, 

Alman tayyareleri 
111g1uz taoant 

gemilerine lllcum 
ettiler 

H~BER-~ ~.sr 
3 

.=:::.,':,1"11 Almanlar ingiliz Kralı v!.8~~~ .~~1!~~..ıı. 
Lonıll'a, ı (A.A.) - B.B.C: Valday mintakasına Slagapur mldaUle- ~=~~ikti~~~:n::ı:~ 
Slngapurdald mubıırebelere gGnı -.1-9 fe•cl mesajı b!_.._,_ · · ' 

hak• b 1 &""UI y ) u-wuum fikırler ortaya atar for. Malezyıt. muhııı-ebekrl lıafladı~mda:a. ım u u A d dl ··n d ' 
beri don ~bir en ııakin gUnUnU -"'-. nuyor guD &r muber mey- ana koruz. Ve bmıla-

. .,v~., rı :l.fıis meı'Zau ederken ziraat 
A mfştır. Beriln. 2 (A.A.) _ D.N.B. Londra, 3 (A.A.) - Malbuaı ,.e sanayüınizi cUıazıandmnaı., 

Beriin J ( A .. ·U - 3t :wnk nun. v~1, : (A.A.) - O.F.t: Şa.rk ceplı1!Sinde harbeden Yekleıı:ı., Singapur müdafilerine kr:ıl tar:ıfın- milli ekon'1miyi lrnn·etlencllrmek 
~a günofü: ve "ece ,\Iml'ln ta)-yare. Japonl11.1', lfalakayı ~ingapur ada • , burg1u aa.lterler Vq.Jdııy nımtakasmda dan _gönderilen sen~p:ıli Ye le.~ci i!'in ~rfed'1en e~klcr, girişüen 
J.eri lnsillereniıı ıh>nir. holge.~lndekt smdan ayıran ve İııgihzler t&ratnıdan l!Qeuzncıa buluıunaıtta olan Bovyet or. mesaJI hakkında tefc;ırlcrde bulun. te,,ebbüsler de gözlerim.izin önün• fJt'mİ1ett' hÜ;\ uk hir muvaffaJ(JyetJe havaya UÇUrulıtn .seddin Öntlne V&~. dusuna ka.rşı :tııWıbn bir mııvaftn}dyet m:ıktıtdır. de bütün &zametiJe e&Dl:ırur, Bun. 
taam\% eknişlerd~r. Feroc adaları tardır. Japon tayyareleri, Slııgapura kazaıımışlardır. Şiddetli muharebeden Times ~azetesi iyi bir yerde bu· lan da, dilimizin döndüğü, llaıuıı. 
açığmd~ı pek aJçaktnn uçan ~ir t.aan-uzıarma devam etını,ıtt Ye 30 sonra Sovyet .aalı:erlel'! ge.rl püaktlrtUL Iunan bir hava meydanından hıırc. nunn :yettiği kadar bdirtmeğc 
\Jman ınııhareıbe tayyarecıi 4 hın bin tonluk doklardo.n bh1ni ·taıır1,p et. tnll§ ve bu lnlntakadaki eeki hatlar ket edece.k olan av tan·areleriııin ~h~ar:ık, fikirlerlmlzt ifadelendi· ~onluk bir ticaret gemisine l3ar~z mi~lerdir. S~apurun cenup be.tı Te yentdeı:ı tesis edllmiştır Singapnnın müdafaasında mühim ren Y8Zlllll7.a ekleriz, 
etmi~tir. pııpa•ına ağır çapla.:~~ cenub doğu 88.lılllerinln tahliyeSi eınre. LoNDRAYA GORE bir rol oynayacağını kaydettikten Bu, mevz~uz ka.lan bir ya:zıru. 
bomb:i i~abl!t l'den im vapıır cı 1 

dllml,,tir. Singapunıa yeni tak\'iye . Lond?a.. 2 (A.A.) _ Ruııyııdııkl harp sonra şöyJe devam ediyor: mn ba~vuro~gu . bir r,are değ~l, 
hıısara uifrnıııı5ttr. Bin !onluk ba~.. kuvvetleri gelmiştir. harekatı: hakkntda ''Kızıl Yılda, ga. Muharebe- bölgesine taze deııiz Ye ~ıer 7.ama.n. uzcrınde du~J~-.sı ıa. 
!;:ı bir y:ıpur da cidıH hıısara uğra. Singıı.pıır, 2 (A.A.,) - 1 Şubat ta. zeteslnfn ~m~.a·"-- -- •on .,; saat havn lmneUeri nakli güç, tehlikcH ı"?11gelen lnr konudur. Çunkü, Tür-

• ..r--.u6uı& ev•v u ,.,,. rıye Oumh • t' Hü.k• tinin tılmışlır. 1 d rihli tebllğ: za.rtmda cenup ceph~e Rull'lar 50 ,.e ağır bir iştir. İngiltere impııra. ·ko . _ , orıye ı . u!11e , Ba~ka .ı\Jımın t:ıyyıırrl~ri ,nn • Topçularımız bUtUn gece cenub! Jo. köy geri alnngılardır tor]uğu ile Biı-leşik Amerikanın ~ n~m..,~ s~~a .t~p cttığl siya. 
senrl. Tc Pembroke'nin ~imalinde horda. nakliyata klLI'§I yıpratıcı bira. Merkez cephesin<Se. 

60 
mahal alın _ Japon üstünlüğünü <levirebilmcleri ~~J~ ~u~~?u dın;_ şudur: Me?': 

l.:3filelerc taarruz ctmiş1crrtfr. Bt. teş açmr§lardil". Son 24 38.at içinde dt1f rn~. Alıriaıııara ~ teıetat TerdirU • için bir müddet daha beklemek la• isi t n k,b~tıınk tab.~ sen etlerml 
heri 3 bin tonlu!, iki lipıret gemJ"i man tayyareleri faexlMJZ b!r faaliyet mf;ıtll'. 7.ımdır. &u:m~e • u • ~yna~dan fayıJa.. 
o knodıır ağır hnS"nra uğrntılmıştır göstermişlerdir Birkaç hava taarru llıfosk . Taymls ŞUAiarı il9.ve ediyor: ., k, kendı l.endıne yeten bir 

b ı , '.lrivle ha- • • 0 -vanm ~aıt garbfsınde: 10 TiırJdye yaratmak 
ki buıı!~ra k:n O nııtŞ ıııı;r · Y.U yapılmıştır. Şimdiye kadıı.r ltaydedi §ehtr veya köv ger:l ••--·...+- lkl h·• Bu bölgede bulunan müdafiler Şim. nı· k "' . 

• ı J G,U,,IJ,UJ,19~· cu • · t •tnyayı ana boyıyan hır &&\'as kılhl>ilir. • :ı hasarlar ve kaYJPl&r ehemmt;vebriz. talık ttıuhnrebeden aanr. Stnırtnnotda dl vakit kazamnak lÇın aç ıklan mU. J·nl'S~md b 
1 

d ~ b .. · ~ bin tonluk l>n~kıt hilyü.k bir .ge. -... . aflla,snl.'1. ·rı la • ~ . a u un ugumnz, \'e u-
f\) h-e bombalcr iııahet cttlnJmt~tır. . ~·-ft_. _ _, •tınll Slngapur &"'·-- durgunluk l'ar'dır. ca~enin .iklnc1 sdi gaz!~!0:X: tön nte\·cndiyetimizle istiklalimizi 

~.,...~""""o ......_ Manc;ester Gar Yl'\ll .. ~.r•e müdafaaya lıazır olduğumuz bn ~- .r..arşr yaprlan dU§?Da.n lıava alaiılan B • h ff d yazıyor: günlerde bile, riraatimbin daha. Aer kan donanma- ,,,....,, .. Uç • ._ ...... tabnp ·- ır a a a Adan., ... Ç>kann&n .. k hU"'8un. ı,;ıgm olnw., .... fenn!leşmes;, 
SIDID mavallaklV8tl dilmiftir. Avcılanmızdaıı btıt kayıp • 4· lmaaıarıa '-azancı daki tııuldlmlz geniş bir olc;Ude vakt1Je sanayihnizin dalın ~eni~ bir çap. 

J tı:r. Pazar aabahı yapılan hava taar. a orıtya göndeı-ebildlğimlz av t&yy&rele. ta mnla.nınası irin her giln yem 
(~ t:ırafı 1 ncide) 

r;ıfıncl,;ın işgııl edilen Mekin udıısınw 
da taarruz eıTUmlşlir. , 

Amitnl Ninıil7., dü~mıanın bliydk 
bir harp gemisine tosııdöf t;clllme. 
miş olm:ıkhı bcrabe-r birj;Ok muavin 
gemll't'rin bntırıld1Atn,, kernya 0 • 

turtuldnğunu veyll hı"snra uArattldı· 
ğını bildirmiştir. 

Sahilde ibulunan Japon mert 
tesislerine donanml\ya mensup ha. 
n birlikleri n to~ tenıtlfından 
ağır Jarbcler indirilmiştir. Birçok 
ta~er }'croe ve haVada tahrip 
edi.1m4tir. Tayyarelerimis bomba. 
Jar torpiller "c lot>l•rla mevzilere 
isabetler .kaydebniŞlerdlr. Diğer 
dbetten denlt üstü ıemUerl kara. 
da düşrnanuı birço"~ kilit mevzile
rini •iddeUe bOmbardmıan ~it. 
Jcrıdir. 

Deniıo; üstft g.emilerhniz kendfl~
rine doğrudan doAnıya isabet et. 
miyerek yanlannda patlayan bom• 
balarla cliemmlyetsiz hasarlara ut. 
ramışlardır. 

l ı Amerikan tayyaresi tblerine 
dönmemiştir. 

lnsiınca ı:ayiatıtttız henOı malftm 
ıie~ilsc de hafif oldu;tı ıannedil. 
mektedir. 

Diğer bö~!elerde kayda deter 
bir şey yoktur. 

ru:ı;lan e.ımasında dll!1)Jlannı yoımuı Btrlin, !! ( A·A.), - Alman rad- rlnln mfkt.a.rma bağlıdır, Slngapur yeni t.edblrler alıyor, hedefe doğ-
keınnek tıure havalanan avcıl&rmı.uı • :Y-0su, geçen llafta , içinde AJman mubasa.ra.mını kalkması için çok bek. nı müspet ,.e ''erimfl admıJarla İ• 
dıı.n blri dlişUrtUmU§ae de pt!otu nt • kuvvetleri tarafından gll$terllen !emek ıa.zrmgeldiğlni ve ışimdiki hal • lcrllyoroz. 
dtr. faaliy-etin şu üç mtibtın nokwını de ilndat göndenneğe devam edemez.. Bo ilerlemenin ,.e teş1dlatlan. 

Sa;fJ'on, ı (A.&.) - lııtalaka y&ı'IDl.. hahrlatınaktadı.r: ıek bu kalenin tesltı:n olmam muhte - maya doğm gitmenin ifade ettiği 
ndumda ilerı h&reketlerlntn eon mer. 1 _ Kmında karaya cıkmatıa mel bultmduğılnu 1tabu1 etmellylz. mana ~ok geni_ştir. Yani sadece, 
ha.lesini tımuunl.Iyan Japon kuvvetı~ teşebbils eden mühim Sovyet leş. J d b memlel<etin istihsal ka.ynakJaımı 
yarım adayı S{ngapur adamı& b&tn. killeri yokedilın.işt.ir. aponya a ya 8DGJ genişleten, enerjisini faaliyete 
yan §03enin ucunu tegkll eden Johar 2 - Bingati alınmıştır bankalar ıcoyan fabrika.lan lnırmaya mttn· 
bO ......... .i. kMiı 2ti bin nlltı181u Jolıcr. 3 G raı B • ha.sır değildir. En önemli mesele, 
6- - ene reitb kumandasm- kapatıbyo-Balını phrini ifgal etmi§lerdir. Bu ıc>- daki piyade kuvvetleri KOTSk'un • · t.elmJk kültüre çok fazla ~·er ver-

se.,. .tngwsıer tahrip e~ler, dalla şimali '"•l&.tsi....a bi...... <:~- To'·yo, 2 (A.A.) - Maliye nazırı m~ !'lanat olmllarmm sayısını 
.r• · ~ -.ıe .. aç .,.,...,,y.,t tü. " - arttnmak, kadrolarrm ~enl~let-doğnuu ka.ra fle irtibat.mı ke«mlfler. meoioi ve zırhlı t~killerlni alır Kaya hükümelin düşman sennaYC. • 'dir 

dir. ÇUnktl kaya ve çtmeııto tızertne zayiata uAratmı.şlarchr. siyle i~leyen bütün banka~~':n ~;::ı. nı~i~;ce, memlekette sen·ct 

lnf& edilen bu f08811 tJUll&Dlile t:ahrtp patılmaımta karar "rcrecesını so:r- kaynaklannr i~letmek i~in, fa.bri• 
etmek tmkA.nı 10ktur. Japon ~Ue. cak t&arnız J'apoıııar ta!'atmdaıı dlln lemlştir. Bununla beraber :T~P<>n kalaı- kurmayı, çalı~ ıırograım. 
il ~ nnılıMara edeceklel1 lcalemn f§g&l ed11fı:n ga.rbt Bonıeoaakt Balanda mallye siyasetinin çerçensi ıçınde nm en ba..5ma geçiren, \'e bunu e. 
üıı.Unde bultmınakt&dırJar. Taamııa teslaleriJıın me:ricezl olan POlltlo.nakm Japonya ile iı1birliği yapm:ığa lıa. kononıik mJsakm umdeJerl anw
ge~de:n bir ka~ gb daha bekd19 • elde bulundurulmuı ile kol&yı&§mlf zır olduklarin; bildiren düşman na koyan bir memleket, en sal· 
eekıert tahmin edllmekted.lr. Ç'l1nkO ola.caktır. Sfııgapııra 600 kilometrelik bsnkaJarına bau faydalar temin e• lam, en knVVetli, en yıJalmaz da.. 
katı bir taarruz ~bbtlııDnde bulun. mesafede buluııan bu l1asU Japonlara dHeeeık!lr. yaklarmı teknik kiiltünlen aı'am&k 
madan enel J:nsan ve mAlZem6 takvl. Borneoyu Stımat::ra4a.n &yıra.n ICarim&.. Dövi7.lerin kontrolü me5elesine mecburiyetindedir. lli('blr ka.Jkm.. 
ye edllmelerı lbım gelmektedir. ta. boğazmda mllt~kler do»anmaar • gelince Kaya, Çunking'in idaresi ma harekeıti, yerli malını yaba.Dm 

!ıigtllzler ise Sfngapura "Dtua.z:zaın ımı harekeUerilll kont.rol etmek lmkl.. altın<l:ı bulunan memle\etler d<? da- maim& üstün tutmak nz!fes.i, 
miktarda,, takviye getd!ğtıil memnu • mnr wırecekt!r, hil olmak üzere bütün ecnebi mem. miW varlığonızla milli el<onomJye 
niyetle bUdlrmektedlrler. Vaziyetin Blrm&nyada, Japon topçulannm a. Jeketlere yapılacak tediyelerin YA• yardmıcı olmak keyfiyeti bUDSoz, 
dddl olmakla. ber&bcr Qmitsiz olmak _ te§l &ltmd& npı1u İılgil1s hareketin. ~ak ı-di}diğini söylemiştir. • tdo-ar ediyonnn • tdaıik kültilr--
t&n "Ok tızak bulunduğu·,,. mueleııin denbert Mulmeinde T&Zi.Yet muftkka • h . . sü.z olamaz. 

.,, ten ıtUkrar ~gibidir. sıttaq Meğer sa neye nıçın atet Filhakika, hayati bir za.ıııret 
hWAsaten Japon ileri barek~tı De A : nehrinin Rangmıun mOdataa.ııma me • etmİf ! ohm teknik terbiyeye lii.yık oldu· 
menun ve İngtIIJI takviye ıataıarmm mur İngfliz kıtalan ıçtn )'&kmda bir Drınkü sa.ymımia Çemberlit.aş. ğu kıymet T'erilnıel...-tedir. Faka~, 
gelme191 a.ra.ıımda bir y&nştaD ibaret ınukavemet hattı T&Zifestnı cörmeal ta bir gazinoda okujWı kaomlara biz bnnonla iktifa edJlmemeslnı. 
olduğu .Oylenmektedlr. mllmktlndllr. taı'ba.nca.yla a.teŞ edildiği fa.kat her yer, yurdun bir kö~lnde bir 
İmparatorluk ka)Aalne kari! yapıla.. lı:u:rı,tnılann isahcıt ebncdiğini yaz teknik d'.rnJunun açılDıasıru, sanat 

' (pevamr var). 
/ 

Şehir Tiyatrosunun 

1 
Akşam 20~0 cıa 

.K.OMEDt KJSMINDA 

ı-. lui kız 

~- okullamnn.a dah:ı fazla. önem ve-
Suçlular ya.kalazıat'ak mahke • rUmesfni istiyoruz. 

meye Verilmişlerdir. Bunlar. Ab - Ve kanaatimi7.ce ayni terbiye~ 
dillvahap Tahmenle Nahif Özbek • Uk oJruDal'tml7!\ da Sökmağa lhti• 
tir. A.tıdiilvaJıa&,ı dün yapılan mu. yaç ,,,.rdır. İ!k ve yüksek sanat 
halteınesi CSDa.Smda. bu ga.ziooyu okullanml7., bize }ta.kiki mfina8ile, 
g*rJreıı görotlğünü, evvelce mu• te!:-mis1yenlcr ordusunu ha.:rırJ.ama. 
davbn ohnad!ğııu, o gece annesi , Iıdır. • 
ıdn öl'llın hllıbcıini aldığt için şarap Banlan :rn.mtmak, lıi.dise1en ve 
~ek earlıoı; olduğımu söy1emi§- ta.biati ını,;lcsine boytm eğdiren. 
tir. HMi&enin 18 fiahtdi vardrr. bütün kallrnım;ı i~lerinde şuurla 

----<> --- "'e bUgi ile hareket eden Türk 
Kame üzerinde tahrifat qJusu "~n "UÇ b~r i-. değildir. 

yapmıı Elde istidat olunca klr kenılin 
KtıçWtpıuarda Mehmet Eıntnm ft • • gösterir ... 

rnuna fJ'f'Velki gece geç va.kit Kemal 
lükimoğlu admda birtai ıntıracaat e.. LAEDRi 
de:rek tezgahtar izzetten ekmek J.rte. • 

Sı.g• arasız kibri'ı: vermıyen ~tll'. ld 
TezgAbt.a.r, Kenı.aun uzatbgı karne. tütüncü mahkfun o u 

ye dikkat edince, bunun geçen aym Aksarayda. tutuncillUk yapan Tah. 
blıinci günUne mahsus olduğunu ve sin Kuruoğlu, mUşterilerine, sigara 
Kemalin bunun öııUne 8 rakamı ll4ve almadan kibrit vermek fııtemediğt L 
ederek 81 yaptığım gijrmU§tflr. çiD cürm.Ume§hut yapılarak adliyeye 
MUddelumWDDiğe verilen Hcldmoğ. verilmiııt1r. 

1u dUn, 80l'gWrunu mllteaıdp tevkit Dlln nöbetçi ctırmümqlıut mahke -
edlım1§Ur. Suçu, remnı evrak üzerin. mesi ota.n ikinci asliye cezada yapılan 
de taluif yapmak olduğundan muh& • muhakemesi sonunda Kuruoğlu 2ti Ura 
kemesi atırceza mahkemesinde yapı • para ve dttkkl\nmm 7 g1ln kapatılması 
lacaktır. · ı cezasına ça.rpılmf§tır. 

MüHiM iLAN 
istaallalda Bavagazı ve Elektrik ve 
Teıebbtısatı sıaalye Ttlrk Anonim 
ŞlrkeU 11Satgazel n (istaabul ve 

Anadolu clbeU) 
İsbmbulda Ha.vagaz.ı ve Elektrik ve Te§ebbUaatı Smaiye TUrk Ano. 

nim Şirketi. .. Sa.tgazel" '(Urtanbul ve Anadolu cllıetl) Levazım mUşkü. 
lA.tm<kzı dolayı kömtır t&ııarruf etmek m.aksadlyle İstanbul Belediye 
~t makammm tenstbile ı DUb:ıt 1942 pazar gUnUnden itib&rell 
Yen1 bir 1'.f&ra kadar havagazmm normal bir surette sabah saat '1 den 
13 e ve ak§am 19 dan 22 ye kadar veıileceğinl sayın tnUşterileriDe bil.. 
dirir. 

Ba.§ka saa.tıerde gaz tazyiki aza.ıwacağmdan bir kazaya D18lıal 
vermemek üzere bu gazı kullanmamalarını sayın ınUşterilerden rica 
eder. Aksi takdirde vukua gelecek kazadan §irketlıniZln hlç blr mtıeu.. 
llyet kabul etmlyecejfini beyan eyleriz. 




