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Fa7.41ı. ff•• • C h' Yal • uaeyın a ıt fın 
k i 1 tfJ)Çt !arı 

a anı 1 şinıal 
•• •• nu kelime yeni bir bul~ • I•'a• 

~8._t kul nni;"tllı hnkfüi hlll attan aJ 
ıgrıu \'C gö.1.e ~rp n so lal bir rn

~f?'1 ~lnndaa canlnııdırn lfude et.- 1 
ği ıçtn birkaç gim içinde onn nh~ 

ata uz o 
· s h. inden ınu a

bele ecj eor 
tııc ç·· b • 1 t. •. unı.u etrafnnızda hep u ı• -
ıfı:ılcrı görül'Ol'UZ, onlnrnı l :ıp.ı;;;. 

l~rı l<ütjj Ve manfıstz işe Şa.bit olu• 
l 0rtıı:. l~akat art ık istif çiler neli 
v l .,_ 
/ <' mıi ynln11. gazete muharrırli! 
•ncc iruırnınış muzır Jı.-ı.arnt ol· 

IJıaktaıı ~ıJrtıl:ır, rütbeleri ferli et
~ ı. n S\ el illıni:t.in 11 utJmnda da 

ncümeni mazbatası 
e hararetli müza ~e e e 

üzerine 
cer ey 

Moı;kO\"tl, 3 (A.A.) - Bu sabahki 
So•·yct resmi tebliği: 

Dtin dil~muna knrşı nıU\·nffn'd;retl 
nıuhnr<'beler yapılarak ıleri hareket 
devam ettirllml, ve b zı ın:ıhallc-r g<'. 
rl alınmıştır. Dlifm nm mul<abll ta. 
arrlızları ptrskUrtUlmUştur. DUşmn'lıı 

techizat ve insanca ağır zay at veıdl. 
rtı:n!ştir. 

Tol,~o, 3 CA. l.) - S :ı .,.'l.pu. 
run iddctle boı~ rdı.m3.m devnm 
c m ktedir. lnP.i'iz1er b;I~-ı ":ı r .. 
...anın <=imal • hlli den J ponlaı-:ı 
mukabele etmektedirler. Japon kı 
tnları mtitem:ıdiy n r.i.m:ıld m 
Johcr _ B:ı.hru • ~·mine gelmek.. 
tcd rler. Sing ul'a t::.arru~ için 
iht4m'l1Illı h ·lar yapılmakta
dır. 

endilerinden b:ılı olunclu. / 
llunclın memmm olmu"lar m·

~ır, Yoksa biraz itle.ini r.ekmi~lcr 
'c diısünntü1}1cr midir bilmem. 
lferhnlde llülcfım<>tJn nll eti onlara 
Pe'l1 ite.} if 'ereccl. I:ir rmılı'yet k ı 
01rnaıbğı rnuhnkknl•. ll:ı 'cld1 P~
ta knzanınnk Jırrsr ile nıemleiwtıu 
rı>..aııe,·iyatmr !iar ıınl:ırn ve Uıti
)'acıan tazyfü ederek ıstırnpl:ı.rı 
arthrnnl:ı.ra kar ,ı hiç ele mfü•~ıl• 
Rdriinmilyor. Biliilı.1 ., tiyle te!lbır 
lerden ba.hscdlyor IJ,i haysiyet 'c 
berencri ol:ınl rı r,er"eldoeb lwr· 
l,utmn ı fc:ıp <'der. . . 

ll:ısveldl bu~rünl,ü i tifotle~ı~ 
~'Uptıldnrı harelıctin mnhlyeunı 
'e zararını t.nnııımlJc tal•dir 'c iiJ- 1 
tııl edemedikleri kanruıtindetlir. 
Onıann gözlerini nçm~lt 'o kcr
llilcrini itlrlııle '«' insnfa se\ ltct
ltıd için bu y:ıpt-.Jdım dii5ünc.e-
'iz<'e isin hnkiluıtte ne demel< ol 

,. b • u"unu anlatı~or: bu teı, , u ıs· 
tifç'lik milli tcsaııUdli bozuyor, 
lııı.ıun netice i tlr 'ntnnın mi.icln
ldtl lmnctini azaltır. ·~ surctinılc 
'cııdisinl göst<-rcbılir; rünkli ı:ı'\ tın 
ıtlrrıa ı, blll,) etleri ~ ul. ek olın .~·c.7 
'ıu1d şlnr ı:ıruri ihtll nf'l:ırını ~unu 
..;üııt;nc t eıhı·ll, et mel< z:ıruı·et nele 
oııı.ıı hcınserilerini eo:; ınuztnrill 

t~i3orlar. 
llu, hr>'tke'! in '"o 

b. l:ınıı olan bir haı ·• ıttir. !'el-'-, 
cucrc'k lFLUll milı.1.l tc samil ilıti
Ye.tbrını lıeı• blrd n tc1°l"'k et ınc-
l;c '11 c 1 rln<> '.\ ı<rmn •a l•nH.-:ut 
\'ntandasl:ır lııı lı~reJ,eUer.ıc mnh
teldrlcri, h inleri, bız uncul:ı:ı 
ltS'.ik etmi."' olalorlnr, ihti~·nç 
r>n.d ll'lerl hlı.lm ilr'f ttto;u.iı*ıoız 
\ c tcUl-ı•mız ) faün•lcn Jlİı.RS!lda 
'\c ilmeğe b:ısb.l m<'a. fi:ıtlıırı 
Jks~llmc':tc. ııu:nfautıcri olnn 

"'Ulıtckirlt'r bunu fılfı bir fırsnt 
!,ili~oiinr. liak t fnrazn lıe<> nltı 
't) lık ~unıri ihth ı: ':mm bjr t!efa· 
rin satııınlmn~, su tilc fhtl:ırı 
'iıkseltıneğe ı>ebebi~ et 'crm!ş 04 

ıanl:ır n1tı cı:v onrn. t~krnr bir !l;C:r 
p;ofıımlma·ıı 1 :\lkfıl lnrı zıun::ı.n 
kendi ~elwp oldul.ları ıın!ıalılığın 
f'C7nsını !:eki~ orb.r. ral.at ote tc
rnfta hilrkb ıır. k çımı;;tlar ,e 
muhtekirler cbimn 1." r cdi~ orhır. 

~lnga!i:f 
şim lin e a ri yen 

Mihver 
kuvvetleri 

Yer e b·tap 
ya an indi 

asker er 
b ldu~ar 

Me • 
lS 

Akara, 2 (A.J\,) - B. ı\1. Mee 
:isinin bııgiln:kU celsesinde Ye 

ni seçilen mebuslnrdnn Haydar 
~Unvcr (Dcıılzli), Refik Kornlta"l 
(!çel), !snıa.iı Hakkı UlkUmen (İs
tanbul), Halit Nazmi Kel?mir (To
kat) m Uı.hlifleri icra edildikteıı 
sonra Refah vapııı u hadi.sesi hak. 
kmdaki takı irin kabulUn<lcn sonrn 
1·.ıznaınede1~i mF<ldeler!n müzake
resine geçilmi.5, 1941 mali yılı mu
vazcnc.i umumiye kanununa bağlı 
daire bütçelermde mün.ı.kale ya -
pılmasına, 1941 mali yılı muyaze. 
nei umwniyeslııe dahil bazı daire 
'!>ütçelerinde 36976 liralık münaka
!e yapılmasına, askeri fabrikalar 
tt.\kaüt ve muavenet sandığı hak
kııidal:.i kanunun bazı maddelerinin 
dcğlştirilm~ine. devlet memurları 
::ı.ylıklarnur. tevhit ve teadülü hak
ımıdaki kanuna bağlı cetvelin adli. 
ye vc..l{aleti kısmında. değişiklik ya. 
p!lmasına, toprak mahsulleri ofir,i 
ı.anununu:ı bazı maddelerirıJn de4 

ğışti.rilınesine, n.~keri istihkaldnr
dan kesılccek, ekmeğe rntık!ıoU flft. 
ve edilecek gıda ma.dcllcrine. nske
ri tayinııt ve yem knnunwıun de
ğiştirilmesine. jandarma yüzba.sısı 
Abdüraznk Gürbüzün cezasının n.f. 
fmn dair kanun lfıyihalıuile. ihraç 
olunacak yaprak tütünlerinin 4040 
revılı knnunun 36 ncı maddesi bük-

-o- · rnÜnün tefsirine dair mn.zb::ı.ta, kn-
.A,.lman ajansının bul olunmuştur. • 
bildiı·diğine göre Bundan sonra Seyhan mebusu 

Hilıiıi Uran'm, Trazon mebu:;u Ha-lngi!iz Sf!' tejisl san Sakanın, ı ikinetteşrin mu 
t.ıırihinden bugüne kadar mc;cl!Ge Va ngtonda .,.eıen ıayiha ve tefsirleri mühim 

vetsizlik ~e miistneelleıi intaç edilmiş 01: 
JJ duğ11ndan meclis içtfmamın ı.tı 

1 llZ 1 f mart 1942 pazartesi gününe tnlikı-
- Y • 1 ne dair milşterek takrirleri. o!rn-

Hcrlin, 3 <A. A.) _ D. N. B. l rutrak kabul c:<li!miş ve mcclıs s~= 
~;n O.."~_cıi bir nıenıbad.:ın öğrendL 1 at. 1?,45 de ıçtimaınıı son ve 
g!.ı .~ gore Bin.."n.Z.inin §imalinde 1 :ruştır. .. 

Bizim gih o. blr t dbir ve ihtiyat 
eseri olar k kil rlcriwJze istU et
tiğimiz ~ i ecel• 1 ı:ı· deleri uzun 
müddet durmal>bn kurtbun•~sa, 
h<ızulmn.s ''<" çi.ırlimese bllc piya
"'mm t bii ghlisini bozmnll sureti 
•c nnormıı.l \azllct yn.r:ıtıyôr \"C 

bunu ı;ı;il tik~e 'ahim bir ekle so· 
kU'.\'Or. 

\;'>l~ bir ~cslınlndc B rsc istika • LRi?fııh JıüıJisesi~c alt .. m~~7.al<c; 
nıet nde ılc'rlıyen Alman ve !tal- ı re ,·e karann taf ilah 4 uncu S!l)· 

- (De, n.n11 3 ünclide) fomu.ıl:ıdır. I 

1 
arda 

ı nıabk · lilli I\orunmn. l\ıı.nununda yeni 
~upılnn t.ndilüt i tifçlliğe siıldetli 
< C7~'tlnr 'ermek hususunda hüki'ı
metc genls alii.hh'ctler temin et-
illi t'r, Bunl:ı.rm ce7.alıı.nnrn madtli 1 BU 
o:mnkl.ı bcrnber efl ln umumiye- şarkıyı yazanın Ziya. Şakir olduğu 

mahkeme kararile tesbit edildi 
'.\ c k rıoı t<:'shir <'~:ı ının <la kabul 
eililmi-. oldu mnu dcyrnnl• 1 i:ı ıır
k0mc1A>e nekrular eiddi tutulmuş 
olclıığunu ~ö tt-rl~or, Hiiki'ımctin 
bn l oldnl..i ~ayrcllerinde JDU\ ar. 
r ,, olm sını bütiin kalbimi 'le te
menni ccl<'rfz. 

Saffet Arıkan 

ingi e e 
Çie5 mi n 

in il z ı r .. sı 
orç ver yor 

1 ondm, 8 (A • .A,) - B. B. C: 
İngiltere Qine d::ı.ha. fazla yar • 

dmı edilmesi için .Amerikanın al. 
<lığı tedbitlerc katılnustır. Bu 
ciimlcaen olarclt Çfu uhumctlne 
50 milyon ingiliz lirası borç ''eti_ 
lccek, muhtaç olduğu bUtUn m(. 
himmat ve askeri tcçh'zat gönde
rilecektir. 
Vaşingtondan gelen ha.bcrl<:'re 

~öre ltuzvelt. Çine 500 milyon do. 
far ikraz edilmesi icin kongreye 
ınüracaat etmiştir. 

Japon üsleri
ne yapılan 
baskın a 
skerl test e e 
ağır zararı 

ver ·rı 
Sn3gon, 3 ( • ~.) - Son 24 saat 

içınde cerc-yan eden hfldıselcrin en bcı 
llba§lısı Amcrlk3Jl harp CC'mllcrt ı...ı. , 
rafından :Marş:ıı ve Gilbc>rt aclnlnrınn 
yapılnn taarruzdur. ÜstUva hattının 1 
§imalinde bulunan Marşa! nd.'llnn 1019 1 

scnesindenbcrl Japon mandası altın • 
da bulunmaktadır. Bu ndıı.larm cenu _ ı 
bunda. bulun:ı.n Gllbert nclıı.ları ise lfü. 
yUlt Brltruıyayn nlt olup §imdi Japon 
krtnbrının işgalı nltmdndır, Bu 1kl 
ada grupunö:ı. birçok kUı,:Uk göller 
vardır ki bunlar dcnlz tayyııroıerı f~n 
birer melce t<'şkll etmektedirler. Bu 
ado.la.r Avustralyııya ve yeni Gineye 

iden deniz yollarının kontroıu lçln 
~Ukemmel birer tarassut mevkıı teş4 
kil ederler. 

J.~eodosya ~ehrl bırkaç gün evv ı 

k•taatımız tnrafı:ıd.ln _tahliye cdilml§. 
tir. 

rı 

Mnlcnanın cen '>u g rbi ve ce
nubu .a; di s bilinde v tiyle Sin 

(Oeumı ı:> linr ..Jr) 

Mc:J.!ıur J'san kurdele., farkısının 

sahibi, meğer bUindl{,1 üzere, tanbu11 
Malatyalı Fabli oımnyıp, t.ru1ht te.frt_ 

kaıarile tanınmış muharrir Ziya Şakir 
bulunduğu bu salınb mahkeme tarıı!ın 
dau da tesbıt olunmuııtur. -

Ziya Şakır, şnrkınm güftesini yaz. 
mış ve film çeVirmc.lt Uzere Malatyalı 
Fahriye verml§tir. Fnhrı de şarkının 
besteSlrıı Ynpml§, nncnk mm harp 
dolayısuc ı:cvrllcmemlştlr Bunun Uzo. 

(Dcmmı S i.irıcüde) ensucat fa 
24 ço 

1 rinc Fahrı 1 · 
eser plynsayn çıkarmıştır . 

idama mahküm edilerek .~üş 'ta aslldı 
. Ziya Şnktr, l'.8ertnln gcrı verilmesi 

lçın F8.hrı hakkında asliye altıncı ce. 
za ma!ıkcmcsl.ncıe bir davn açmıştır. 
Bu sabah gôrUJcn muhakemede Fahri 
bu şarkıyı Zıya Şnktrc gcrı V<!l'eccğinl 
söylemiş, mahkeme do bunu iade eL 
mesl lı;in kcnd:.sine mUhlct vermiştir. 

Muştan blldırtldlğlnc ör b r mUd. 
~t evvel Bingölc bağ ı Halilan kö -
l'linden HUs y.n ndmda biri 1 ııyru koy 
ilen Fettah ve All admdn iki kardeş 
taraıından öldUrUlmJştU, 

lkt katilin a ırc zadıı. yapılan mu • 
l'ıakeıneıcrı ncUc ı nmı,, ve ıo ar_ 

e hapse mııhkQ:n edilmişlerdi. An.. 
caıt, lk1 kıırd ~ c znyı ço~ gorerek dıı.4 
b~ tenıytz ctınışkrdlr. 

Temyiz mahkeınesı davanın esası 
Uzcrindc dikkatle durnrak clnayctln 
taammüden i&lendiğinı tesblt <?t.mlş, 
verilen hUkmU katmerin aleyhinde o. 
Jaralt bozmuştur. Dnvaya Mu§ ağır b >J d 
cezasında bakılıırıı.k Fettah Ve Al! ogazın a 
idama mahkQm olmuelardır. Katiller 1 . • .. 

Makassar 

geçen ayıh 11 lndc einayetıerının ccza.

1 

Japon knfı~~sı~~ .?ucum dört 
smı asılmak surctile çckml~lerdlr. gun suru 

.O'azısı 3 üncildc) 

saa çalışaca !/ Çörçilin . a~gon 
miidaf ılerıne 

telurah üyük şe ·rıer ~e 
... sar iya ta Vaziyetin pek ya~t.mda 

lehimize dönecegme 
• • 1 

emınım. 

8 ( ,~ \ J _ (H.ll.C:) Londrn, ,...,, . 
Başvekil Çörçil, Rnngonı:n mtida 

f i tiınk eden p!lotlnrın muvar. nn'!lmn ş 
1 

Ha.ngl mmtakaia.rda hangi 
muddelerin ekz eceği 

faklyetlni tcbr1k etmiştir. B.rmanya 
vnll!Ji cevabında d-.mıştir ki: "Vazı tesbit edi. ıyor 
yetin pek yaltmda Jch!mi.zc döneceği - Ankara.dan !ıa}>(>r verilaıgınc 
ne eminiz. Tedafüi ro1UmUzl bırakıp göre, Milli Korunma }{fmıınund.ı 
~pulculara knrşı rtddetll tanrnmı yapıfan Yeni değ' 11 liklcrln t<ıt _ 
gcçecC'~lml..z günU emnıyetle bckl!yo -

1
1 b"kı için muhtelif \'Ck lc.tlerck ha.-

ruz.,. ~ zrrltklar y:-ı.pıhn:ıktadır. • 

İktisat vekalc' ı, biitlin fabrika 
Jardn ış r:ı.:ıt'erinb art.tıı 
'c bilh !"'en ıt"·t fabr5'.ı:" 
ınC:.ı ~un i • ı>oc ı o'ar:ık 24 ~:.ı 

( ücnuuı 3 iin "ti]~) 
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Pasıf l ~le lladlse er 

il Ü 
Tecavüz planı iyi hazırlanmu; ve iyi tatbik edilmistir. Hü. 
cum vasıta&ı yalnız tayyare gcmilerile tasınan tayyarelerm 
den ibaret dc'.-ildi. lJd ki1:i tarafından idar.:: edilen hücük 

denizcltıları da bu hücuma i tirak etmi .. lerdir. 

Amer.:..o.n Wlınl c na.zm aloay 
.foks &vny adalan hilcumlarma 
dair yazJığı raporu cumhıırreisi 
Ruzvc.te h.rmf!ıtlr. Bu rapor §U 

cüm?~ erl ~lııma.ktadır: 
"Havııy :ı.da'arı mildafans z bL 

.':Lkılmr.ıtı denilemez. Gece hava 
ve deniz k:!}ifleıi denizde bulunu. 
yordu. GıindUz ke§ f lwll:m da de. 
nize nçıi.rru: lnrdı. Buna ragnıen 
Jtı.porı.::lr bunhra hlsswttirmeden 
arafa.rıntlan g_{.mişlerdi:r, Ha.vay 
adalarını d!l.ho. müessir surette 
gözetlemek için 300 tayya.rclik ı.ir 
kuvv t lô.znnlı.,, 
Japon~ Perl Harbura hücum 

üı.rı V~ington ıı hn.bcr al-ıımca 
Mister No':s teyyare ıle Havay 
adabrma r:.tti. B- tn .m·ster Rı: • 
•·elt o m:ı':t fu:ere he'r'..ı: s onun db· 
m~Uniı sz.bırsızlr.kla bekliyordu. 
!.ı.mcr kan efktın umumiyesl har • 
bin ilk saatJe~~de yedi\lerl ağır 
darbelerd ... n heyeez.na dllşm~tü. 
Herltes "AmerlU:an mUd:ı.faası ga· 
fil avlandı.. diyordu. 

Mister Noks dö:ı.dU. Bu hücu _ 
mun ı:asıl olduğunu cumh!llTefs!
ne anla.ttı. 

Perl Harbur hilcumunu yapan 
tayyareler 300 kadardı. Mevkii 
müstahkemde i~ct mC\ kiinde 
bulunan nobctçJcr ilk alarm iqa • 
rctinl verdiler. 

İlk hücumda Amerikan a .. keri 
ve b:ıhrtyellsi biltün büyük mez'-

:.ı o; e. lc ı torpil "em i J; mıştır. 
Oklahıuna zırh ı :ıra uğra.nur
t•r. Btı zırlıl nı11 tamiri aylara 
mulıta~tıı-. 01 deniz suba\·ı ve 
2ô.3S er ö mu , 20 deniz sub;yı ile 
(,SS er ~an. .uınu trr. Jııponlarm 
ı yi • ır.:ı P,e i <' bir"si biıyük, i:.· 
teki l:fü i.ı:t olm ır ilzere 2 Jnpon 
dcniz:ılt ı batımc;, 41 Japon tay -
~:ıresi dilronU!i Ye ı kUçUk Japon 
d"niznlt sı Am rikalılar taraf"ll 
dan 7.apt i ıır: tir. 

Amer· • ~ın tnnnr zayiatı 
yer<fe tahrin c "len tnyynreler ve 
h:mgnılard-ın il rettir. Anıeri _ 
kan petrol ihtl;:ıt d~ • r h c ha.. 
s:ır ~örmcnılRlir. 

ıt:ster Ne-'> r r )nJI :ı hiçb.ir 
Am ri ,-n uıyy re ""'!'lİ nin b:ıt. 
ını.d•<"ını s"-. uvor. Bu oora göre 
tty~al'E.' gemi · ha f l onu'mulj 
eski bir n<> livc \:lpuru ol:ı.n U • 
tam misi J nhr •anfından 
t>attrı'mt!jtır. 

A 1b!lY No.- un rıı.poruna göre 
"filonu:ı vu': k mı, kruvaz-Or • 
ıer, zrrhlıl:ı.r tayyare gemileri, 
rlcstroyerler, den.iz nltı'arı hir.bir 
hcs:ıra uğt-nmad:ın d'.!11 ze eçılııb! 1 
roi' ,.e dü!"Til:ını o~-ı:ıvn ~aşla • 
mıstrr. 

Bu tafsl'At bir ro ' l eldindc 
yapılan il'< hiıevMlarm dalma mu
vaff"kryetli n<'tic"ı"r verdiğini 
göst .en bir mi '.-1.l olm\lftur. 

yetlerini giisterc!.i. Gülle ve mis • "'"" ~"" ı~lfV 1,,.11_,,. 
ket yağmuruna ve p:ı.tlıyan bin • ~F~~U::6'1i::#-

1eraltı suları 
araştmlacak 

-0--- • 

Nafıa Vekaleti Mart 
başmda sondajlara 

baslatacak 
Nafia vekülcti. bir müddetten. 

beri düı:;Unillmckte ol3n çok :rnü ~ 
hJıı bir isin tatbikatına geçmeği 
k:ı.rarfa <;lırnuştır. 

Nehirler ve derelcrlm'zin men. 
b:ı.lanntla veya menbalarma Yakın 
mnnlarmda ~·er nlu sularının son 
rlajları yapıhmtk nraştTilmsı w: 
bunların fenni bir sokilde tesbiti 
?çin tnh · t vcrilmlııtir. 

1Ia olarak &kişehirde SıLkaryn 
nehrin n mcnbal:ırı mınta.kasmd" 
yer r.ltı sularının arıı.§tmlınıı' 
m kr.atlile nrtczlyen sondajları :-•a. 
pılncn.ktır. Bund~n baı 1tn Adala 
Gedlz Ni~de • Mclentliz, Tokatb 
Almos barajı mevkilerinde ve Ay 
öın havalislnd<' Aten ve Tatarlar. 
d:ı, 14" ki9ehiıin S~nryo. havza • 
:ı:nd:ı regülatörler·n bulunduğu 
mevkilerde ve bu mevkilerin el 
var armdn d:t,er Iürnr.ılu görlilc 
cek mahallerin oond:ıjlnn yapıla
,..a1;t r. 

Bi:.Uin lıu sondajlar neticesinde 
memleltetimiz1-::ı yer altı sulan ol.. 
dı:~u slındlye katlar bilinen ve 
meıtlxılar bulull3Jl mmtakalarda 
bu hususta kn.t.'I bir b lgl edinilmiş 
ve buna göre sulama programına 
reni inld~aflnr vcrllml§ olacaktır. 

Sondajlara Mart ba.'jında.n iübt!· 
ren oo~lanacaktır. 

• BeleJıyc, et nnkliye rnotörlcrinln 
beşinin tamir \'e ıslahma karar ver . 
mlştlr. M..ıtörlcrc yeni ll!veler yapııa. 

Icrce bombaya rağmen hiçbh· A-
mer"ıluın eri mev!dini tcrketmedi. Tan ı E 

Buna mukabil Amcriknn gemi • Zelcerly ı S rtel, hUltllmctlıı iktisadi • Devlet demiryollan ldarcs rzu. 

caktır. 

Je:ri derin bir gc.flet içersindeydi. se!erbcrll c iltuı etmiş olcıut'Unu anla... rum hattm<!akl inkl~afı nazarı dlkka. 

H • d tar-" .... yıe diyor·. tc alarak Erzurum istasyonunu yc.nl epsı emirli bulunuyordu. Nö • un. ,..u 
bGtçi mi!tt.:ırı harp zamanında az ''Milli kaynnklnnmızdnn temini 1 tesisatın takviyeye karar vcrmlştır. 
görilnecek dcrecedey<ti, Hava kuv ınllmklln olmıyan m:ıddclr.rtn de hu • 8rzurum lr:tıuıyonunda 6 lojman bina... 
,·ctıcrl yerde duruyardu. Noks bil. dntlanmızm dışmdan gctlrllmecsı için l sı ve mağııznlnr yaptırılacaktır. 
tUn lnmla.rı anlatırken şöyle di.. bUkO.met bUt\lıı lmk~nlara bqvurmuı • QU.n ~ırkeelye ve Kumkapıya YL 
yor: "Bu fain mes'ullye.ti t 1 tur. t tıtı n n~· ,., tı. gonıa :&<ı bin kiloya ya.kın rnanpı 

emıecek bir komisyon tarafından ne gorc dl. rd :ı gelecek mnllarn bel lı:ömUrU g'(lmlştir. Bugünlerde } :ıl 
a.ra.şt.Irılmalıdır.,, bağb.mam:ık, ıccndl Uıtl) ncmıw kt'.'n. kömürler Gc gelecektir. 
~ Ruzvelt bu komisyonun dlmlz )Ctl,tlrmck lflzım<lır. • Fiyat murakabe komiayonu dün, 

tcif4ilinl emretmi3ti. btlhaall bu retle ıfüzenll.> en, hU. Uk dcfn olarak yeni İstanbul bölge 
Jopon tayyarelerhıln lı.ni hUcu• kfımet, nynı zamanda ' ınlnkU ... 11. ıaşe mUdUrtınUn tştlrnklle bir toplan. 

mu mUhim bir lıarı!Jıldık vücuda Inrm lcabcttırdlt'1 fcd lt!\rlığın mll. tı yapml§tıı. 
gclfremedi. Noksun cumhurrclsl- ıct rcrtJt-rl arnsmıb ti.dit ne bir tarz. • Alman çcllk fabrlkaıarı rnUmessL 
:ı.c verdiği raporda birçok kahra • da talcslmlnl cn bllytııc gn~c;crtndrn ıı ŞahUa <.~koslovakya tabrlkalannm 
ın:uı!tk örnekleri vardır. biri •·t .. _ nı •- r • ın s:lynın... <L.1.-. r .... r n zcng bir mUmcr.ı:lli ~chrlmlze gelmiştir. Bu 

Bir Zırhlmm lruma.nd:uu, muha· •-- uı bil d ~ ' "! k h ı ouııasına m ın .. r "r ı= a • ık1 zat burada ''c Anlmrnda tetkikler. 
snmatm ~ Iad·ğı dakikada kar - ı ... t• t biri ı ı kın ac im ın:ı!lu .. , ,;('~ 11 n •• de bulunacaktır. Şaht, temaalarda bu. nmdan ağırca b;;ıo yn.ra aldığı hal. 

Yeni tramvay 
seferleri 

azı yeaı tedltlrler 
abadı 

Tramvay ida.re!;i çok kala.balık 
olan t.nılnvay hatlarmda ble.balı. 
tm tahfüi içın bazı tedbirler al
ınışta. 

Şiındiye kadar yalnız ikinci mev 
ki arabalar isletilen Topkapı Sir
Keci ve Yedfüulo Sirkeci hattına 
birinci mevki arabalar da iiave e
.i lm~lır. Bu suretle birinci mev. 
ii arabalnr 1U8petcn tenha oldu 
-undan bu semtlerde oturan hal. 
a bir imkan verilml6 olmakta -

1ır. 
Kalabalık halla.rdan en mUhlıın. 

mi ofan Aksaraya kadar olan kı -
srmdn tehacUınü azaltmak için 
Taksimle Aksaray nrasında Har
biye - Aksıırny hattına iJlveten 
\en: bir hat lhda8 edfüniırtlr. Bu 
hattn geniş olan otomatik kapılı 
ilyi"k arabalar tahsis edilmiştir. 

Koska ile Aksaray anuımda rö _ 
fUjler bulunmıuıma rağmen Laleli 
ve Yt~iltulumba duraklarmda ka· 
M]arm tens tarafa açılmuı SUl'e .. 
ti. ·le durak yapılmaeı muvaf• 
:;örülmüştUr. 

Bn.ndajlan yeni takılan araba • 
!ardan Sirkeci • Betikt~ ve Sir • 
keci • Orta.köy hatlarmn da faz.la 
araba ta.hsiai Uı.karrür etmiıUr. 

Bir talebe, pencereden soka • 
ğa düıüp öldü 

Galatada Necatlbey cadde.inde k&. 
rıncaçıkmazı 1 numaralı evde oturan 
Uso son smıf talebe•lnden 18 yqlarm. 
da Srrn, dUn en U.t kattan .10kafa 
dUştnU§ ve lSlmll§tUr. Yapılan Uk talı.. 

kıkat Sımnm, odada alllı dur&D re.. 
ıninl almak için çıktı~ aand&lyedeıı 

muvazenesini kaybederek .. pencereye 
doğru dUgtUğn ve dl§anyn uçtuğu an. 
laşılmıştır. Maama!th zabıta, tahkl • 
kata devam etmektedir. 

Ekalliyet mekteM mualllm
lerine .zam yapılacak 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde • 
kı muallimlere de pahalılık zammı 

yapılacaktır. Maarif v~klletinin, bu g1 

bl mekteplerde dera veren muallimle. 
rin zamıarmrn ne auretıe lSdeneceğl 

ctratmda tetkJkler yaptığı haber ve. 
ıilmektedlr. Bunlara, verilen para 
ücret olduğundan alA.lcadarlar zamla. 
nnı ~bat sonunda ala.bUeceklerdtr • • 

1m halkın lbtlyıı~ı li:r.erl:ul •n rn·et \ "C ıunmak tl7.ı:re Ankaraya gitmiştir. 
Öe dahi vazifesi başından ayn a \'Urgun )apma!!ı.na mH:mıı.dc ci!llmlyc. Altın düfüyor 
mrş ve ölUnccye kadar manevra • • Prl."li:, patates, bakla vesaire un. 
lan idare etme!kte devam etmiı;ı • oeektır. ıarındnn yapılıı.n paıtalarm yasak edil Altın fiyatları, dil§mete baftamış. 
tir. Bu iktisadi meselede birliğin mu • mesl için bıralulan üç gllnlük mUhlct tır. Cumıuteıl gürıU 203 lira. olan bir 

Himaye görecek 
talebe 

Mealnlrl b.ID1et 
llabal edecell 

AAkara, 3 (A. A.) - C. H. P. 
~l Sekreterliğinden tebliğ e. 
dilmiftir: 

!&tanbulda çıkan 1 Şubat f.arih. 
!i bazı gazetelerde Cumhuriyet 
Hü Pa.rti"i tara!uıdan himayt 
edilmek üzere je.İmleri ünivers!te 
rektörlüğü tarafından tcebit edil. 
melde ola.n rüksek ta.hail talebe· 
sinden nıecburf hizmete tabi tutul· 
malW"I içm taahhüt senedi Jsteml:. 
mekte oldu~una ve Parti Genel 
Se-kreterliğinJn bu iş hakkında 
malüıma.tı bulunmadığına dair ya.
zılar görülmüttü. 

Haföu1<i hlm:ı.ye jet.iyen ve ayı. 
sı binlere balit olan talebe içinde 
hakiılcaten çall!,'kM ve yardıma cid 
den muhtaç bulunanlann tefrit e.. 
<lilebHmcsi icin tahatl dereceeilıin 
en aııağı i)i · ohnaaı ve ayni za • 
manda mecburi hh:metfn kabul ~ 
di imiş bulunmaeı hüıkfımetle parU 
srasmda evvelce kararlqtınlmJt 
esaslı ~ar.iır. Ve mUletin para. 
r.ı ile yetişmek istiycn btr vatan. 
.Ja.qa bu kıula.rCJlc bir külfetin yt1k. 
letilmif olmam tabii ve ızarurf gö.. 
riilmdıi lAznndır. 

Kaloriferli 
apartımanlar 

Mazbata llawaaln 
eaclaaeaıae 

JOllaada 
lııta.n.bul umumi meclisi §uOOt 

devresi içtimama dtln be.flamJf -
t rr. İçtimaı' J 5.30 da vali ve bele. 
•TI)"c.' rei~! Dr. LfıUi Kırdar kısa 
b'.ır hitabeyle açcıışt.Ir. Va.lini.n hl· 
t.a.beslr.den sonra nıznemenln mU.. 
zakerl"Sine geçilmf§tir. 

Kaloriferli apıartnnanlann ha.ra
rct derecelerinin yilkaeltilmesi 
h.'lkkmda belediye Z&bıtası tali 
matnamesine b:r madöe ekler.me. 
~ llakkmdaıkt mulıtelit dlcllmenln 
mazba taı:ıı kavanin encümenine ha 
V2:le edilmiş ve eiiratlo intacı ı18 • 
tc::'ımir:Ur. 

Meclis, peJ"'ieıtı.be gUnU tekrar 
toplanacaktır. 

----.. "'..,__....._ -
Yurtta şiddetli kış 

va.frak olması, onu l:ıte1ooc't m 'canız.. 
Bir deniz eri top nişancı!arnı• bitmiştir. Bundan 'blSyle meyve ezme. beşibiryerde dUn 140 llraya abcı bula4 M t k 3 5 et • 

d -"" 10 1..:,..; öld"'·ten """nra dahi mıı.nın muıu~mm ·il) etine roğtıdır. Fcv uş a ar , m reyı 
..... ""''" UA ...., lcri hariç olmak Uze.re bUtUn yiyecek maDUftır. Blr Repdlye aıt.ınınm fi. b ld k k d 1 w 

138 millme~--m. bir tavvare defi klllMo :ınmlum lrnbettlrd ğl btı f~·- yatı ile 84 llra, 24 ayar kWçe at•·-·- u u, ya aca ar Iil var 
- w ÇJ.lft. ., ., ıa maddeluinden puta ve benJıerleri l.&&UU 

topunu kulla.nnuı.ktn. devam etmiş- kaltıde taaUyctı, norranı znman rpı şeyler yapılması yuaktır. fiyatı ise •70 kuruttur. ,. Muıtan blldlrlli)'or: 19 •ontepi.ııde 
ür. normıı.I idare sistemi Ue bn,nnnalc yafll)ap bsflayan k&rm lcalmlıgı 

Hilcum Mt. .. iddetll olm.,..+ur. 1 nıtımkUn dcğl11:llr. Nitekim bnı,ı\cl<Ude 
~ " '4!1"' •A •-d ı 1 1 • bu •-A•IA--- ilk B' d I Uç bu .. ,.k metre"' g-mııtlr, Yollar ka Deniz ate~ içinde görUnUyordu. Su l revltnlMe L"ln'8nl31'1n f::\knuıde ... • n uıbu oom ...., ~-· llOnra ır tekerci ıürpn e İ iyor .. - J• ..,, 

tizerfne dökülen mazot )'er yer blı'ler-.1 lhtlyac e5 terdlğl.nl llİ.l)lcml1'. yapıl:ıcnli: iş derhal bu ~klltitı kur.• panmlflır, 25 birtncikAııundanbert poll 

B d JCJ'dl 0 h lif bu r 1 ll!.:J t :dbl 1 ma.k, pHlnlı bir tait!JID9 tanı t.eelıılt Balıkesirde blldlrildiğlııo göro Dur. ta nakliyatı yapılamamaktadır. Kar yanıyordu. u n.tcş nlmış eniz a.. r. ev m " e r e. sunbey kazasında -kettı HaIU Kire. .ıı. kla d edi .Mah l 
ı'SSinda Amerikan bahriyesi bütUn rin tatblkl 11e uğro.,:ıcalc fc\kallide otnM-k "·e bllrokrulnln pulı cllflerla. ..- ynt'>ma evam yor. ru cat. 
fednkArlığ:ryln ~ordu. ltk teb teııklınta lbtlyıı~ nrdır. den kurtulmaktır. Yeni lhtlyaçlu ye. clıı evine şeker sakl&dıfı haber.alma.. ııızlık yüzünden bütUn hamamlar ıca. 
Ukc ~arcti verildikten 4 dakika Otcdenbcrı lr.ı aUtundıı mUd:ıfaa et.. nl uzuvlar dotlJrur. Bu yeni lıarp e. rak yapılan arama IOnUDda 1000 kilo panmı:Ur. 
r.onra bUtün uç3.k savar topları tığlml:r. tez, ınemlckettc harp cl<ono. lrnnonı111ı 11ıstemı de )"mi bir taazzu-va kaçak ıeku bulunmu§ W mahlıeme • ÇanJunda da quk ve kar devam 
c~lışma.yn başlamıştı. Birkaç da - mı swtemlnln kabulU \'C bu 11etemc nnıtıta1;trr. HDl<i)metln ele mevcut dit. ye verUmi§Ur. etmektedir. Çankırı vll!yetıne tabi 
kika sonra da ilk Japon ta.yyarc- gtsrc mU!takll ve genl3 r.ınınhlyetıi bD. ğınılc ,.e salAlılyetalz mftNlelllelert bir. .Mahkeme, Halil Kireci 000 lira pa. Çukurova(!& bir çığ hldl8Ul olmuf, 
fori dilşmü' bulunuyordu, )'tlk ve ycnt bir tc ld'Jlt kuı:ulmıuııdrr. l~tlreretı: yepyeni bir orpnlwyon r• cesuma, pkersermtn ma.dere.ıne O n C6JanU,, 26 ev otunaımnu 118'9 

Mister Nolts raporunda 
1
'dügma Mııu konınmn luınununda yapılan ve ,·ucu~ getlreeeftnl taMr teılAkld em. ve 2 IM!De mtlddetıe Soma:ra stırgb gelmlf, ıs kt~ mtnuıs. 4 ktfl yaralan. 

-ı SöiiT - Jın ' 

HAl>i~ELE~ 
lllPARllll_ . ....,.... 
1: ............... . 

. ........... , 
........... tmmfa7 ............ 

lw'u'-l ,...._ .mmO' slılıll lıılf 
bava eamep ....... ; pek Na lllıtlll-
rine pek iJt ........... ~· lta.td 
blrlblrl ~=ranta lrsılh ,...,. 
Eakidıea ........... ....,. ...... 

almak ısU,yea lılWal ...,. "'""" )il. 
arlan mu.-.-..; ..... .._ dl 
bm dola olda4- ..... ,_ lılr ldfl 
.... abmll lçla ..... lllltlılrMırl' 
........... edlJ' ... ı lıBd ............. 
- lb..,_ 1111Ja111111er11W. 8a. ~ 
te iml'pldlh JUdml Mllerta• lılrbll9 
bellraMı9ldlr ~ wlı t r r'w 111 ._,... ... 
mettar. Olllllı9 dert mllterek oluDd 
fifa aNID8kta da ........... olayOI' 
Ellldclfıa tO)'le wtıoe ......... ,,,._ JDlı 
leıımlere, llele ..,._,. lıa-•nh• ~ 
knerdık; timdi ........ ....... beller 
olda; batu W'811eJ• IUlfa& ~il· 

-•111'e7Mftl'lll.mdeba• 
rela döatba8wl ..... itte JWlettllı' 
Azizim, ıtöJle IMQmw. dala rüaı •. 
denbıb. llü, lılWll dalca. ~ 
lılr ldtWk 7fl" ww: oıaıa .. .... 
mektPld .foloap .... ! 

Gibi 9Ö&Jer _.amma lllUllJ•. 1181· 
lece biraz ralleı balll)'OI' ~ T .... 
Yabu& ıtffikoe rüa'-*la .AWoras
zatlb'UWden .._.. .......... -
r:tne: 
-Kutıgüa...._I 

Demltle:'. llormllıtı 
- Kırk san ..... leDe ueıta ,. 

olacıalJmf 
- Bayır, ahpeak9m l 
Bet -.. nveı ......._ MJtllr wr 

enRnluyoaal eergt ptdımf; • _.., 
,,ebrtn ntlfaaıa artm111L Metro clmf1ell 
yeraltı tftlllerl orada lııer --. beW 
ııabab ftl Pkpm tddon Cddma ...,. 
eergı zamamda da.lııa ..,...,.hlrtı. O 
ır.am&nkl bir illH9ClilU&JI ~ 
bir karlkatttre rutladım. tJd flpn9ll 
arumda 91'1Jıtan myd ..,_ diyor 111: 

- SarcMyalar lmtularmda dlıM ,.. 
battırlart 

o yqlca ıflkretllln ki tJd ...... .,.. 
smda kalmıııır ve h19 o...._ ,...... 
ı:ı•k bulu altmdacbr, Fakat .asa dol· 
ruclur; cllnkU ~ im...._.. 
mUkemmer bir istif Tal'dlr; ...._,. 

larda - blo yoktur. 
........ .. ....... •• tarllalle ...... 

smm ne okhıtuada tenddti ........ 
tı:n kDcWs bAdlaeler .. tada 19119-

wn•.,e 
göre tarOI, bUll lar ,,. lılı ___ ..._ 

rm kub yalıııll& ~ H °; ...... 
den tlıeNttl; .. i tmtll ..... ~ • 
nnm )"PfPYlft _.. .., ıertl' zW• 
Her ııeYfn dar teMl:HJert ............ 
ledl ftl gMltli,..,..., 

KADIRCAN KAl'IJ 

Şekerli maddelere yapılabi
lecek mm niahetleri · 

Belcıdl19 lkt1- lddlrıop. ,..., 
!lyatJarma 7apdan .._. stımııatlıılMW 
tutarak ,ekerıt maddelere ,u t11ı1Jı1f 
zam yapmlflır: 

GazozUra. yQsde eW. Jaılılft ft -
ıara 60 pare, (Jtlb >•terde 1ıll 
yapılDUyacaktır) 

Şekerll ımddl1er, o =o ıseıta ~ • 
cut ,eker DlDctaıma itin 1tlllılo lft 
lokumlara yQale IO, aldde flıbilw_. 
yüzde yOz, lolamtalardalls .. ,,., ... 
ytlMe 60 r.aın ftl1bnlttir, Mıb• .. .., 
clJerin yapacatı r.ıam matarı Qra'ID • 
de tetklktere de--_....__ ... --. .......... -~.~ 

ZA yt - 224' Pa1Jlı biddet pltlıll'. 
llUU •Yi etUJD. r .. • d• lıııllmQ 'lf/IJ' 
tur, 

n.n kullandığı tabiye kuvvetleri "' 1tlCnılekett-O Iıarp ekonomisi sistemi. yonız,,, edllıneaine karar vermlftlr. mqtır. 
mlz hnkkmdngeniş malumatt ol~ ~~~~!!!!!:~!:!ı:!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBll .. llliliiiliıiijir 
c..11ğunu gösteriyor,, diyor. Bu hli• 4 

cumda Japonların fazla pa.tıa.yıcı l.~~~~~:.J•iii*lll Adalarınıd mn.ddeler ihtiva e<kn fedai tay • 
yarele;- kullandı"<lo.rm~ gösterecek 

lıicbir delil yoktur. • }. ·ı ıJ h ılancJJ 
Ar:Zon!L zırhlısının batması gc - ISıI ası n·as azırıı 

rr:;;ıin b::ıca.sından giren ibir ta:y:ya.. gf?_?J zr. .L. · rJ 21 
r oombssı yUzünden olmuştur. 1/ n . 1 .doruiz;?~.:..1-• 
Knz~nlar patbnuş '<(' m.Uhlmmat f /\ ~ OJF-c-"'s'K 
depol:ırmın infilfild gem)Ji b:ıtrr. 
1"l!Ştn', 

Tecavüz phım iyi ha.zırlanmış 
ve i}i tatbik ed.i!In'ştir. Hücum;vr
ratası yn.lnn tayyare gemileriyle 
t ·""maıı ta.vy:ırclerdcn ib:ıret d~ • 
ğilrli. 1'd )ti i tnr:ı<r.ıdnn idsre e· 
ıflcn kil U ı: deni 'lltıl"rı da bu 
hilcuma i t rak ctmi,lerdir. HU 
cum..İa Amc .. .,nm bütün k:ırn ve 
deniz v:ı.s1tal:ırı tavyarclC're karn 
m"ôdnf:ıa ctmc1·1 .. m gu ·en bu -
ı ·ı frnmt b"len bu kUrtU: tnlıtclb:ı.. 
h ·• lcr b ' Aroer'k3lı gt>m ileri -

·n irk metr yakınrm yak-
' ·ı..ıı bl'lmu«lardı . 

1 • 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:58 
J3ir<lcnbırc gnycl ciddi lıir lnvır. 

in !llolh:ıın'n: 
- Şaşırmış Jıir h:ıltlc:riın, dos. 

tuın, lııı muh:ıl,l,nkl., de<llm. Fnkııt 
Alnrnnl 1rm höyl<' bir ı, ~:ın url'.ı 

meşgul oldukl:ırını siz ynkıntlan hi-
11:> or ın•ısunul., )Ok :ı lı•rh:ınsi bir 
1 "' uru mu hnn.ı nnklccli) orsıı-
nu1.'l 

tol ı ın lınşın ı 
'c \ ı ı-:ozlcrı 

knlılırılı. l f::ırnk 
l'I lıir hlıhz:ı ilc 

'1 lıl r· 

- l u 11 n ı• ı r 'ı 111 1 ıdıı I .. 
I> iL 
- ıı ıuı ı:ılı mı'! 

- 1 \ ·l? •. 
- n ı. ıı ı ı· 

'\o • ' ı ıı ,n .. lı·ı• 
ı.:nıııı ıııı h. J-.tmck 

Fakat bu ismi hem siiyledlm. hero 
korktum. <:rıııkü isim .MoUıaın•ı yi. 
ne yıldırım Hibi vurdıı, Di~lcri kit
lendi. 

Yiizünıe korku,nç gOılerlc haktı. 
_ Oh! Affedersiniz dostum! .. 

di~ e ric!ll clmi:re mecbur oldum. 
Bu ismin sizi ne kndar ınuzlnrip 
clliğirıi unuıınuştum !.. Fnknt belki 
hiıtiin dünya lngill:ı: nd.ılnrınn naslı 
çıkılae:ığını tn:rindc şnşırıp k:ılmış. 
kcn sizin hu iş sanki mesele dcğil
ıni'} gihi Lir çok pliınl:ırd:ın balısc. 
dişiniz Jıcni trföiş ediyor!._ Adclfı, 
ı\lınnnl:ırın Amerika~ n cin hiicunı 
için .\ll:ınlik nllından AHuı~.:ıdan 

Aıneriknyo d:ı tiincl ~obilccddcri. 
n i düşünnıiyc lıaı;;l!ldını ı .. 

'.lulhnm benim bu istih1.arnı lil'<ı. 

mHi. clişlcrinl ıt&,l'ırdaltı. \'iiıi~ lt• 
ı:151ı lc!iişlı o~ nndı. 

- Elbette başka p!talar da ur. 
olmaz olur mu? .. dedi. Buna hay_ 
ret etmeniz aarlptir! Zira, anın,a
lan, her teknik aana1l kolonun ya. 
ratabileceği imkanları hesaba kal· 
mı:vorsuauzı.. •Almanlar fipheslz 
ellerindeki sanayi TUıtalanna före 
imkanların her lürMlılftaü düfln. 
miifler, herblrine g6re pltnlar t._ 
snvvur etmitlerdir. Bundan $Üphe 
edebilir misiniz? .. 

- Ciddi mi söylüyorsunuz, Mol. 
ham? 

- TabU !.. Bundan .bir an şfip• 
heniz olmııstn f •• Size bütftn duydu. 
suın ıninnollarlık beni ciddiyet 
dı~ınn cıkmaktan meneder!., 

- Teşekkür ederim, Molham ı .. 
Faknl beynimin ha)·ll "allandıtını 
tıısscdlyorum ! .. SöyJedJAlniz şeyleri 
c,•,·eJce hiç düşünmemiştim! •• 

Demrk haşko pll\nl:tr ıl:t ,·nr lly. 
Je mi? •• 

- Elbclc! .. 
- Xc sihi pliııılnr fnkut, .. 
\folhaın yine fert hlr gillii~I' 

"ülclii. 
- IJcrkeı; ölilm 11ual:rıe alıı~· r•ll. 

~er! .. deıli . nu ~uam hlöflcıı h:tt'!<.ı 

hic bir kıyınt'ti kı\lınadı~ıııa inaıı . • 

lı~"or! .• Halbuki. .• 

Moıtwn birdenbire amlu. Bu ta. 
van arnsındal..'f merdivenlnde bir 
füriiltü ifllmifli, S.paarı kesildi. 

Kulak verdJ. 
Sonra birdenbire yerinden kalk. 

ıı. Blrdmbire ode5rnın kapısını R• 

ı,:ıp dıpn,a bektı, dinledi. Sonra 
kül IJU>i lcesllınlf bir yftz)e ıcrlye 
dönüp yerine otunfn: 

_ Bir giiriilHi işillinı de! .. Ne 
olur olmazı .• dedi, malı)m, dtlfman 
uyuıuaııl •. 

Ben gilldüm: 
- :Xe korkuyorsunuz artık, Mol. 

ham'? Artık Amcrfkn}mnlı? .. 
Dedim. 
- Evet nmn, henüz Amerikadn 

ddiliın ! .. Ha .. ~e <.liyontum ? •• 
- Su ölüm 'uaından bnhsedl)"Or

dunuz ? .• 

- E,·eı.. Öllhıı ~uaı denilen $e)' 
buıfin unululmuş 11lbldlr .. Halbuki, 
Almanlar ltalyanlardaa bu tuaı Is. 
tcdilcr!.. 

- hıedlfcr mi? 
- Evet! Biliyor&unuz ki Marko. 

ninln iizcrindc çalıfhğı bu fUa fev. 
kullhle gizli hıluJuyordu! •• Markoni• 
öl nıeılen enet tıalyan Duceaı Ml)ıl 
~11liııiyi ı•ağırılı ve öHiın şuııı hak. 
J.ındıı elde ettiği neticeleri yalnız 

ona bllıdinü •. 
Muaollni de, M.rllDDl 61# 

zaman, tabuhnnao I> ..... fidip oo.ı 
bilhassa minnet -.e -nı ile ......
)adılını herhalde hatırtlınana7 .. 

- Eveti. 
- Fakat 61Qm flWllll b• 

nüz pek kısa bir nteaaı.,. ~ 
yapablldJll, beallz pratii bit- kı1• 
meli olmadığı hemen anlllf!ldı .C 
dünyada meşllal künıdı' 

Fakat, dedllim d>I, AlmaaJıf 
hu icadı da tekemmül ettimıi' 
JıeyesJ.endilet'l Esasen MarkoQI 61 
<lilklen SOD'l'll hu ş\Ja 6)1ece btfll1' 

ya mırhkOm delil mtl·d., .. Halbllıı 
Alman mühendisleri harı> clc,·11"1 
etliği mllddetce bu foa üzerJndt fl
ccll gündilzlft çalıpbllecekler <fi 
herhalde tekemmül ellirmiye 11111' 
ntfak olablJeeclderdf. 

HnyreıJe tekrar sordum· 
-- Demek Alınanlar ltnl:r~nlordl11 

ölllm fu:ıını istedtler ha? .. 
- Evci! .. Son derecr- ~itli olll 

r:ıkl Sonra MolhRm ha!lını pdr P 
bir tarzdn salJıyaralc llıi;·e l'ııı · 

- lIJttri, zanncderhn. t,ıo. 1 • • 

1111 Almanlııra ,.~rdlkleıı "''"' 
lı:ırlJc rahaı rahat glrıliler?.. 

/ 
( IJt:l'tlllll 1 • 
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Anadolu ajansının verdiği haber
lere töre ctü.nva w::ivetine bak-ış 

:cı.~i Alman 
or unun yarısı 

g ri ahnmış. 
Hitler istilaya karşı koymak 

için 

IAndm S (A.A.) - EveDlng stan.. , 
dnrt gazctcslnln GSker1 muhaırlri ya.. 

zıyor: 

fan 
(Bu~ tarafı 1 ncide) 

Loııdm, 8 (A.A.) - Dün öğleden 

Eonra Moskova rndyosunun bildirdi 
·ğinc göre Flıırkofwı §ımallndo bulu : 
nan Gavrilonka şehri geri nlınml§tır. 

l\loskova, 8 (A.A.) - Sovyct tcblL 
'elnln ze~lll)dc §Öyle denilmektedir: 

215 ilo 31 .sonkAnun nraBrnda Al 
man hava. ltuvvetleri 160 tayyare ıı:a;. 
oo~lerdlr. Bu müddet içinde ka. 
yıplarımız S8 tayy::ırcdcn lbıırctUr. 

i~i nutuk, 

HiUcrln Almanyanm ısın:Lsına knr. 
§ı koymak içln alel~e mlllılm mllda.. 
fnıı kuvveUert tcakll etmekte olduğu. 
nu znrmedlyornm. lngillz mUt.ehassın. 
ıarı Alman h:ıvıı. kuvveUcrinln kUlll . mesaj· krsmmm gark ceph inden gcrt alm -

1 r 1

' dığmı ve bu cephede hava Mklmly°C -
Unln Ruslanı. geı;Uğfni söylemL~erd!. 

Oencra.ı Franko lspaııyada dola§. Ruııyada bulunıuı AJmcn ordusunun 

ı Şubatta haya birllklerimız 6 tank 
piyade kıt.alan ,. mühimmat taşıya~ 
170 kamyon ve numara erler! Uc bir 
liktc 17 topu tahrip ctml§lcrdlr. Bun: 
dan başka. takrlb n ık! piyade tabu 
nınu d•ğıtml§lar ve imha ctml~lerdlr. 

Cenup cephesinin hır k~imlndo tn. • 
l\llyctto bulunan blrllluerlmlz bir gUn 
cie Almanları birkaç nıeııkfuı mahal • 

den çıkarmışlar \e 11 top, ile 3 Al 
man tankını tahrip ctml§lcrdlr. Al • 

ın&ktadır, Generol Stı.ragosyada bir hemen yarım da geri nlınmışbr. H!t 
llubık ııöyleml§, göylc deml§Ur: lerln llkbaharm sonunıı. doğru Rusya. 

- Hayatm bir savaş olduğunu h~- da taarru~ geçınclc uzerc JOO uımcn 
tıııa.Yinız. Milletler savqta en yü • har.ırladıC"ma inananlar hal:lıc'lır. Fn. 
ICk noktalara. crl§lrler. Fakat unut. knt Hltlcrin nazarı 1Ubara alması JI\ • 
tn&YDUz ki milletler muh:ırebe için nmgclen bir ihtimal vardır: Mıırc.; l 
°banfta hazırlanır, savaşırlar. Bu sn. Timoçenko orduları AJman hudutıan. 
tekli savll§ta uykuya. dalan mJ!lctıer 
.... _ kal na yakta§lllllktadırlar. H!tııır kcndlsl~ ......- edilir veya geri ır. 
Ceneroı l:i'ranko ordu ile millet ara. nı tehdit eden en bOyUk tc?ıllkcnln 

manlar ll20 subay ve cr kaybctnııı 1 
!erdir. Baııka kesimlerde Knrcl!dek; 
birliklermUz takriben bir buçuk düş. 

man alayını imha etmişler ve çok 
mfütarda mühimmat ele ceçlr~ıer. 
dlr • 

sında birlik ve beraberlikten bahset. nercd :ı gelti ğinl blllyor. notun dünya 
llktcn 1 01 mtllcUnden ben. nm ar.un gelecek tı:nıTuzu Joa.zırl:\dı. 
CWk v:=et:::n:az geçmeslııl bu. ğmı t.nhmln ettığ: bir sını.C: :ırl:a(lııe. 
lltm yerine ınzıbat v.:ı u.aat koymam. larmnı Adolf Hlt! rln muhafız kıtnl!!. • 
ıu latcmiş 1sp:ı.nyapm ancak bu su. rmı takviye ıcln ordu lan husuııl ı u • 
telle fmp:ı~atorluk yolunda ııerUyebl. ret~ neçilen askerleri toplayarnk hu. 
l.eecğlnl ~ylem~tir. ınıst blrl!lı:lcr teşltll etmeleri m ;ı \ • 

St.a.UDin lraıı baş~klline mesajı ile Udır. 

Berlln, 8 t.A.A.) - Alman radyosu. 
nun blld!rdlğtnc g6re, cephcnın bir 
ı.esımtnde diln Alman mevzilerine hu. 
cum eden birkaç SÖvyet sUvarı bö • 
lilğU çok ağır zaylnta uğrat.ılmı!jtır, 

Şark cepl::eslnin m"rkcz ke.slmlntle 
yapılan şiddetli multabll taarruzlar 
ııetlceslndc Alman lutnıarı 9 tankı 
lnhrip \"C blrltnç mahnlll işgal etm!_ş. 
lcrdlr. 

lnıWz • lran - Rus muo.hedesln!n im. ---K------------
uaı müna.sebetlle Stallne lran l:ıa§ve_ ern yaı• ın 
kll1 Ali Furuglye bir mesaj g8nder • ~ 1 
rnJoUr. Bunda iki memleket arasında S d 
ltUfak uasma dayanan yeni mUna.. a . ~ ~ a Bertin, 3 (A.A.) - Donec tlzerlndc 

son günlerde çetin muharebeler ol • 
mu.,tur. Bu muharebede Tuna alay _ 
lan Harkofun doğusunda 4 giln, dü:,ı. 

ma.nm yeni teşkil cdllm!D v<ı kuvvcuı 

topçu himayesinde bulunan dört ala _ 
yınm s. Idınıımn. mukavemet ctınl§Ur. 
Rus bUcı..mı:ı.rı Alman müdafaa ate=i 
kar~ısmda nctlceslz knlmı§tır. 

ııebetıerfn İran ve Sovyct milloUerlnl 
btrlblrlne dahıı. kuvveUl dostluklarla 
bağiıyncngma ve iki mt'nılekcUn gGıliş 
inesi ıctn dııha lstl!ndcli olacağma lruv 
t'CU1 emin bulundUğımu söyleml§tlr. 

./Lmcrlka bahriye nazırının nutku: 
Moclla koo;n1syonund:ı. bahriye fçın 

2& mllyıır fll5 milyon dolarlık tahslsa t 
hakkında.ki kanunu mUdnfnn. eden 
be.hriye JUl%Ir1 Noks iki Okyanusta 
\'azlyetln çolt nazik olduğunu söyle • 
dikten sonra demi~tlr ki: BUyük deniz 
r;UAblanı:nası programımızın tatbiki 
için günde 24 sa.at çnlışmayı teminde 
torluklarla lmcyla§ıyonız: İstlhıınlde 
en bCıyUk ~ uçnk mot rU ımaıa. 
tmdadır, Bahriye uçak imaUı.tmı yıl. 
da 18 bine çıkarmak tasavvunınL'!adır. 
Uçak motörll imalAtmı müthiş suret. 
te arttırru:ı.k 10.Zrmdır, Motörlcrin ko. 
ilaca~ glSvdcıcrin bUyUk bir hızl:ı ya. 
Pıld~ ıınla§ılıyor. 
Şimdiye kadar iki Okyanus muba.rc 

bcs1ni bir Okyanus donanmasUc ida. 
re etmeye çalı§tık. liuvvetlmlzl lrur • 
mak iı;ln bize zaman l~zundır. SUriıt. 
10 netıce~r cıııe etmeyi beklememell • 
yiz. Harp don:ınmamızm bugUn nsker 
mevcudu 850.000 eri bulmuştur. 1943 
«llctinde bu mevcut )arıııı ınllyonu 
geçecek Ur, 

ı· .. u:.tSTE U!KA 1 ı..An: 
7.D.16.2 ııonl:Cınun gt}r:Iert Alman 

ordu tell!.!Jertnc kll!'§t ISUlk ti 
1 aa nr ya 

pı mr§tır. 18.20 aonktırıun s;unıe-rı Al· 
man ordusu mensuplan anı tnarruzı; 
rıı. maruz knl.tnıjlar ve tabanca. lrur. 
tUnlle yanılanmı ı:ı.rdır. 100 genç do. 
tuya sUrtllt:cekU.r. Su~lulurla mUnase 
beti olan 6 komünist kurııun:ı dwı: 
ml§lir. 

tiARI" OEI>Jl.E lNUE: 
Sovyctl<'rin gece tebllğ"lnclc, 

cephenin birçok kesimlerinde tnnrruz 
eo.''B§lan yapmaya devam edlldlğ!, Al 
mıı.nların mukabil taarruzı:ırmın pUs. 
kQrtUldtlğlt blldlrllmelttedlr. Teb'' ' 

Ruıı Jcuvvctlennln Tcodoı1ya §ehrlndt-n 
ayrıldıklarını da il "e etmekted•:-. AL 
man tebliği kar frrtm:ılarma rağmen 
cepbcdo nıUhlm fı:ı.allyetlcr }<nydedll 
dlğt.ni, L-! .. lngradd:ı bir fabrikanın şıd. 
c!etle bOm~l ndıgtnı blldlrmcktedlr. 

Cebelde ö,d ncü 

lıJBYADAı 
lngillz tebll 

Hintli tOır.enlnln r.eat etml'ktr o.d~ı. 
ğunu, bu bıı.r tı çok btı~ Uk ııuvvet. 
lerlo tD.kip eden c1 m nta tcma•ı mu 
ı.afaza edlldlğinl b lı.l!rm lttc<.ı". 

Bin.az ~ı mUda!aa ed1;n yedını-, 
Hind plya.l!' tu nyı mllı\ er c;;embcrn 
den kurtull'lrak ~l ı1ne dönm.ı tUr 
Su tuğ y efradı c;öıde 20 lıUomC'trc. 
ıren fıuiıı bir a ha) ı yo:; n ol :u ak ı; ç. 

ml§tir. 

UZ 1\. ARKTA: 
Japonıar sıngapurun rnuhasn.re 

emın ba ıaoı~nı blldirm • r. Her ılt. 
ta.rafın nğır topları alev kusmaya 

lamıştır. J pon tıı.yyareleıi de fa. 
ntaııız hUcum~u· 'f pmtılttadır. 

1'1Jip1nlen!e be ener 1 Mnk Artuı 
lcun·etıerlnln J:-ponlar tarnfınd n ya 
fltlnn hUcumla.rı püıkllrttUk!erl lıaber 
~m<!ktcdlr. Bataan ynmnodıı ııır.ln 

Japonlar )en\den ş ddetlı bır hUcumıı 
ı;,çmıeıcrdlr. 

Alman • Rumen kıtaları 
Baidarı geri aldılar 

BUkres, S (A.A.) - En ı:on haber. 
lere göre I\:erç yarım ndnaınm cenu • 
bunda Baidar mcvkli Alman • Rumen 
kıtaları tarafmıtan geri alrnmı§tır. 

Londra, 8 (A.A.) - Malmss ır bo. 
ğazında Japon rrcın.r kn!llcslne ) aprl. 
m~ ola.n hUcunın d3ir Röytcr muh bi. 
rinln blldlrdib'in" göre o gün ha.va e. 
rnıu Japon katllcslnl görmeğl gllı;l~. 
tlriyordu. 

Bu kafile himaye ultınd:ı. iki sıra 
altmc!.ı seyıcdiyo:-du. Hücum dört gün 
devam ctml3Ur. Hucuma Amıırlka.n 
harp gemileri, tayy releri i tlrak et. 
miştlr. 32 Japon :ıgemıııı batınlm13 
voyn hasara uğra.blmıştır. 

lG Japon tayyaresi atlşUrf.ilmUııtUr. 
l Ame:ilmn tayyaresi kayıptır. 

s 

(Ba tnmfı 1 ncide) 
sı..t fnsılUSJz mes..-ıi yapılması ctra .. 
II111ıı bı:.z.ı kararlar nlınmtık i.izo _ 

redir. 
Maden J Wısa.J.ı.tı behemehal 

lllTLEiı KıntJANDAN OLALI 
6 HAFTA OLDU 

Londra, S (A.A.) - HJtıcrln bqku 
mandnnıığı ele alması Uzerinden altı 

hafta gcçml§tlr. Fakat buna rağmen 

fevkaltı.dc b\r htı.dlsc olmamıştır. BU • 
tün ccph l<;r boyunca. vazly t aynen 

tlevam otinc1itedlr. Bu sabah Taymis 
bu hususta "ŞUnlan yazmaktadır: 

"Hltler orduları Rus aramı dahllln 
de en ierı noktalara vasıl olmu~rll'l 
Bunun Jçln beş ay mOddotlo azim bir 

faaliyet göııtermişlcrdl. Bu Uerl hare. 
ket kııı movBiml crmıı.ııında değil ;nz . 
,..e ııonbahnrın gOzol gtınlcrlndo yapıl. 
mı§tı. 

Halbuki Ruslar kış r.ıcv.siml cıın:ı. 

sında. iki ay ıçlndo bu nrıızlyl geri 
almışlardrr. nunun ne kadar ml\hlm 
olduğu mcydan<fadır.,. 

Tahir e Zühre 
Yazan: i keneler F. Sertelli 

nrttrrı cruı: ve bu nradn halkımı • 
2~1~1 fe, k l'·d~ h"lllerln icnp ettir-
t.ıg. t !11 rufa ah ı kin hava.. -1'01-
~ ,1 

ve C'I t rik caıt Jatı imkan Şimdi bnnıı "~n nl' z:ım:ııııı ı. ~r 
B etlndt'. :ız!lltıla.caJı:tır. ~ölde bchliyeceğim'I',, dl~c orac:ıksın! 

t,.ıkaunl!~ ı<'ın bi.iyiık çhirlcrde Bu.nıı t.rıı dı• k.:ı li bir cc" ıı -.ere.·cl• 
• t ....,nvıı11tm n u \ltıl • .. ·11 l ıza viL · 1 mıu:.ı, ma ,·nı.hl'tle drğilim l·nkııt, sunu ı,;o.) • 
• ı ıf' "rinde ı '1 t •·-ı • · • l ılan len · c ... ~ ı·..,. c Yll • ~C;) lm 1,1 cğt r ı;r.ndrn nırl•tuı> ultrsııın 

\1 utlrı r:ı n'i r • d . • d 
ı-elc>rcıc rn" . · llı aı.. •e orad:ı. ıııll.~t.crilı ,.,, t>mlıı lılr hol l' 

•:ırnnk u et~,fc dl, a .~ı .. cu .baş - oturdıığı.rıu öğrt•nlrsrnı şc)tıln J;ı7farı. 
lınl • .., e c ektruı: ~sr[ı"•at·~ 1 , .1 asgı.rı ha,;dc ı ll 1 " · nı r.-l;rın,.I• ,.,, ile ilcı ben dl' orııya ı;ı • 
t _.,,_. n il !"l('r' a'b' • 

eurr,r!cr de ı.; ~ ·ı 1 t ı bı 1 ml'"'e çalı" ıc:ı.r•ını Zlrn hııbnmııı !!e~'. 
ZI 

'
, ·• ' M "alr .... ~· " · r:ı:ıt ek le t n .. ~ • he ı•oı. ıtım:ıdı , ıu·dır Ondan izin ıılıp 

dd 1 . ' ' L''l u ı::-r- ., . 
da ma e erır.ın ek'mlıı 1 . dadımla lıcrabıır orn'ıı gr.lmekc mu. 

t . ., . . c c ıcmmı " 
.}C \ en.mesı ır•n Ynptrrtl t t • \"afCnl> ul:ıcıııı-.m lrilnf' lmd I' beni fi"Y· 
k ki . b't' l e • h' ~u 
ı e?"' 1 rm t tiz redir İl·If hın '"nındıı IX'ldc \'C bir )<'re gıtnır., 

l ·· .. ü d • nı • .. 
fart -ı ı 1 1 zon n e tutulr l· 3 Ur<' 'e' gllı fı dald\r TahlrciHiın.,. 
.1\ le ~ l,T rln bu lıu•us. ~:ı r lca - Zllhre 
ctien dl-?r ver:Iccekt.ir. V ckf le r 
•rıl i korunma kanununa c::ı;1 ana ;\kşam ibtii ı\~ e lw~rnlı ~ tdJ: 
ı k muancr. maddelerin ekiının. - Mrlttubu hıuırbdııı nıı. uıtıı. 
men edebile ek ve bunu!' 'cı in; nım ~ 
:t zumlu g,'rlllen humıbat :e di : , - lc;IQ ııoru;)Ot1>-un? 
r:.er zr.~dd enn eklml~i istıyecc~- - Şryh.n nı!:ınıı geldi dr. Ark ıb:ılı. 
tır. Tohumluk! r ve!talelc! temın l;'lf!c hekll~oı. • 

,.lunııcaktır. j ?.lıt::-e &<'ırmde ı.o~tu u• ynstığmııı 

Afrl',:ınııı p:lrl 11< .) ıldu:lı gı~lertndr 1 tnh 
"· et saı;an ormnnla. rınd:ı l lr k::ıdıııııı fi<;IU f• n c ıırııısıın iki erkl'Kl.o hn'·ntı • 

• ,, ııwın nınıan !illhC's<>r. 

erşend .. e &\kşamı L LE Smemasmda 

t 

, nenin en ı;lızeı bir ~k romıını .. En hu.)ocaıılı bir ln~nt nılic:ıdelc. 
ııidlr. :ı b h iil: nldı:rJ nlln~lam:ığn ha:r.ırl:ınınıı.. 

(Bas farafı ı ncide) 

yan zır~lt 'blıılikleti t.mn.a.mile bi -
tap vnzıyette Yerde Ytıtan Hint 
&kerlcrinden ınürcla,_ b" 
Pa t ,., '"f ~v ır gnı

.anu et.nıişlemir. Alman :ı~. 
kerlcrı bunlara içecek su VC'flllli" -

ler ve ~lnnna almışfa.rdı:r. 
Bu Hıntlık>r Bingwrunn w,ptı s1-

~armd ı. çö!c knça.n dürdüncU 
Hınt tli.meniıun pek az olan baki· 
Yele:! ar:ımnd·t bulwımakt.aydı, 

. Hınt. askerlerinin Ş"fi şunlnrı 
S<>ylem.ı.ş~ir: 

be Bingnzi ön'indc yapılan nmharc 
ltt e&rutslJıdn 7 ne! piyade tugn

yı da dahil oln Uzcrc iotalarL 
~ın _lkülli «ısını imhu veyn esir 
edıhnıştlr. 

Ocne\ı·e, 3 (A. A.) - D. N. B: 
c;;enevre..'lin Amerikan nuı.hfcl .. 

lermde Libya harekf.tı ha.,tkmda. 

f:1tt~kçe nrtan bir memnuniyetsiz. 
lık ızbar cd:ilıne.ktedir Sö' l d" ~· . • y cm ıgı 
ne gör "t--'"··· ~ c ...... ;t;uızıcr.ln kıı.,; gusuzh;-

j~u!, ve GEmeral Ritch!e'nin stmte
ısı Ya. .. ingtoncin umum! bi'r lı0f1 

nutsuzh:.k UYnndrrm ·•-. ~~·. 

I..tbyadaki vaziyetin sr ~lsmfa • 
tmlma!!ı lÇin AmerHmda.n harp 
:aı~m~i göntleri!nıi. olm ı A -
h erıkan. rnahfelkrindc dııyulrr. 
nşnutsuzluğu arttırmıştır. 

(Has tarafı 1 ncidc) 
Amerikan {"tlos.u uı.rnfmdan yapılnn 

ta,,cbbtLs .lüı.l<k cb. pek az mo!Cm t 
almabilmlstir. Vnşlnglon Jnpon askeri 
testslcrine ağı · ?..ararıu:r vcrll~ığ 

ve bfrço!;: J.ıPQn muavl ı guhlı...nın t..:ıb. 
rlp cdildltJn! b..ldi.rmc ·t..Jır. Buu:ı 

mukal)il .Toponlaruı ölU -.o )aralı ola. 
rnk ka.yıplarır.m 2i ı. g çm l ini 

iddia <?den Tok:;·o blr mu vln m 
nln hafi!t'.e haf.;ro. tığrad mu b ld r 
ınektcdlr . 
Amerikalılar tara mdan yapılan u 

h:ırekl\t bUyUl; Okyanusta son znın ..n. 
!arda Japonlar tara!ındruı işgal cdilCil 

Uslere kartı bir sun Uı:ırruzun ~ı:ın. 
gıcı mıaır yokso. Ja.pon d nlz lmvveL 
lerlnln vnzlyeUpl ı. ~rı mUstcnit bir 
h.'.ır .. ket :midir? 'Faalıyetın bn ı.ca mer 
ltt.zl Sıngnpur olduguna g8re bu füln. 
el !araziye dah:ı kuvv tlidlr. 

llonolulu. s (A. A.J -- Anıital 
Ninutz, muh.ır ,. .-~ i li m T!'.'ll r,i. 
riş kll.p·sma r,Ut.:rmck kın R~mdi 
Birles ~ Amerikanın BUytık Okyt?· 
nua <lor.anma mm hc-r gemlı:ir.m 
ve her ferdinin nz. mi ckrccede 
kull:ıruUrğını bilcl!rtr.i tir. 

Amiral N mitz unl'TTl ildvc et. 
miştlr: 

Hadiseler, ı ıuttefik hnrp r,ay • 
ref~nlıı umumi stratejLindc !3Uytik 
Okyrı.nus kuvveUerimi-;n "hcm
"lliyctim bel.rt.mi tir. 

?cnevrcnin ~ynehniıeı mtlhfel 
ı:rinde, Lonör::ı. hUküınetinin i<;in- • 
O<: h ılunduf;"lı mUı;küllerin Alman Ula t~rafı 1 neıde) 
rnuvaffnlayetiel'i nisp ti d tt j ~ ... pura. çeidlcıniyen İngiliz krt'n . 
ğı söylentne'~--"ı'r B n cberu t ı.. larile son ınuhar bekr ce-reyan et 
• ·"''-CU . u se p en ,_t eli 
c.ola.yı Lond 0.. .. 'l"en. e r. 
çlndı:;dir. ra uyüJl bir en<li i• ~ndra, ~ (A. A.) - B. B. C: 
~mi rua ' Uı.ak dogudan .,,.elen haberler 

gl·ı:...1 • 1
11

Y0 
• rclıı.'.ii muhalifler, 1n fJıınlardır. 

..,._eı n Vaiticr' ~ "' 
"aı>urun me rngmen, Sin - f Singapu. top u muh rcbesi 
bt>!tleme!i:lmasznr ve zaptını dcYam ediyor. Japo!>lar hava ta.ar 

ler. :'ll.z1ıı.rmı arttmnı ~ rdrr. . 

lstnnbuldıı. Hnvagazı ve l:.ielf trik ve Tc:lebbü.mtı S.nnlyc Türk Ano. 
nim Şirketi "Sııtgazel" (İstanbul ve Anadolu ciheti) Le\ zrm nıUşkU. 
ıl\tın .. :ın doln)'ı l<ömtır tı:uarrut etmek maksad!ylo l tanbul B lcd!)<e 
Riyaset makamının t ıı !bile ı §Ubat 1942 pa:z.ar C"UnUnduı ltlb:ıren 
yen! bir i;ı'nrn luıdar hn"a"' zının normal b r surette e bab saat 7 del' 
13 C V" akşam 19 dan 22 ye imdat VCrileCt> .nt ., yın mU t.erllcrJl b J. 
dJrlr. 

Ba.şkn saatkrd • gıız tazyıkl znltılaca0 nd:ı.n bır kazny 
1 

m 
vermemek Uzere bu gnzı J<Ullanm..ımaııı.rmı s:ı.yın mlırtcr !erden ricn 
cdor. Aksi taltdırdo vukun r,elC'cek kazad::ın ıılrketimızin biç t.lr 

1 uyet kabul etmiyeceğinl \x•) n eyleriz. 

altına iill d:uhğ'ı ~ttkt.ıbu \l'rdi. 
\)'t,;e \'tlldt g"tlrraedr n: 

- Hemen (~otürüıı , re) im, dedi, 
ntı.u hnzırlamL". Hu gece ) ot çıkıı. 
l".ıltmı ... 

- iki mekhtp ' rl)oruıu, Huni nn 
birisi 'fııhlrlıı, öreld C ClıJ · ır.ü.'ldJr 
lkl~nl d kr"ldl cllerlnl' \'erJ!:: n. frıı. 
tılh et. ~ mi' 

Ay~c me .. 'iı pları oldı: 

- JUernk ctın ) in, hnlt:ınım ! to;fer 

!il'nlz nıirn pen""C.retl"n b:tkıııız.. biz; 
ı;Urebilir.:lnlz. 

Ay c ~·ıl,Jr ~ıkınıız './.iihrt• de u.rl:cı 
ııcnccrcyc koı;tıı. lllrnnt ızlrı,ııııı:o.n d. 
r.-ıı, "'tinlil femlı1ıııın dJ, 0 · l 1 " h ,, • goz" c 
gurdll: A.>ııo iki mektubu , 0 bt'!f nı~nı 
e.)hln :ıdAınınıı "crın~tl 

ZUhrcnln bir ı;ı-üu C\-,;rı l ~ ~crlnc 
ıuın akan ı;uzlrrl tıh!ldı tilü.)ordu. 

63rııyn ~'1rdi. \ c. ı 

rnı:ıılı) çıktı: 
k rşıs n.-ı (ha 

- '•Ô\ le trl'.l lı trlil 1 ll4ôl'<l!'Vl g n. 
:-1·or&un. l\)'Jl'? 

\ ııı:- ll:rd"nhlrc 
ı;'f zll~ Cll -ıll • 

ıı 'er<':. 
- TtıW:. .lı mı ? 

o 1.1.'u ı pı: 

- ho,ııJ:ıdım .• tutanımhnı. 
Arap gı'lm ğc ba~ladı: 

- 0 ko\-:ıl.:ıdıı;ın kC'dı iki a;.o klıy. 
ıh, llc>!;'l mi': 

Ay~e blrı!cn Ba!J rı it ildi: 

• - .. tıı:t ::;)aldı "t'<li ol• r mu, nğıı{'ı. 
,.;ım • Ht-rl;:c in lıllıl ı;ı 1 ı dört n~ak 
Jı JgU7Rf bir \'unkooı ıydl o. 

- l'nıııı~ görmo n, \\ e! Onu 
ht-ıı ıl ,... dU 1 .,or ın uznı..t4•.n. ille <ıe van 
ı.edıslnc bcnzernhordu. 1rt ' rı hir ç 
n~ gırı~ dı o . 

Al c ce\11p '<'rmı. den ' llrudU 
l:lıı ~ • 

3 

·n: 
Söy!etme beni c n cfLnclim, 

ked r:m vn:r .. 
Manzi, knln ':;a değ.il, "inlhc üs 

l CJ en fJUHir bir ~ le 'e b:t iın in
oclik'l<!rlyle olrnrk lıi i heycca.n
ll:ın \'ccdc dü5üri.tyo~. ruhumuza. 
ne.eden, ze ·l;tcn \c hn iycttcn 
Pm.nat 'eriyordu.. Arlıııibı)arı da. 
on:ı ~ ıı.rdnn ettikçe lllsl.edmiz u. 
fnktnn ufl.~ \!

4 
yordu. Arada, ıs· 

brohı, be cca.nı, lı · r:ını, n~k ni
:vnzlarmı, Iıaı rcti ii'>lil en şarkı· 
!nr d::ı - Uıbii bcp c~ nefisclc.r
di - oku3 orı r, dinleyiclleri mes
t diyordu. O Imtbr ltl, beyccnn· 
tl:ın. ne ,c~n cri3 ecch gibi olduk, 
gn-.y icincl<', \Cd i~incle lmldıl .. 

C'ıdcn.c, imdi 
"l.im':ı, o C".dlim 

Uc bur bcst<>kı..ır llcctlıo\'cn'lc, 
:il e Atm:ınl .. m bt l ulı: <=a.iri Got
lıo, I erlinin uüyiıl. ba.lıçeicrindcn 
tı'nn ~ gc ·.to.larmı •• lioJ S<oJa 

ol n bu iki biiyülı snnntlınr l>jr 
dar el · e; <.>r 'c llcrli3 c

nkü Jmrşıfa.tm:ı. bir n• 
Pru<J~n. krnlı üçünrü 

- Oh, d yon:l&ı, Tnlılrcı ıın:ıen ııwk 
ımlm:!drm d~mel tir. füıgUıı lllt'l<tup 
ııldım, ("('\1lP 3n ;dım. Umanın ki bu 
mrlctubunuın <ıe\'abı d.-ı ynlunı!B grllr. 
nen de o zam:ınıı lmdnr kendimi hn. 
zırl:ır \ ı• CMilP gelir G'CltıV-z lı:ıbaınıı 
ı.ıeyhlıı ı.ıu:ırını ı;rönıu•iie gtace ı:-ınıı 

ron::ığnsı, cnrf\'('nfn nrl "Incl:ın 
ı.ahı.nıuıyııı rriilıtıı : Be t k mni, iki t • -

sim ve gazel, 
üylrrim. 

Sl'yhln nıı!ımı İ' hçcdeıı gitti, A.) c 

- St'ıı do bcııı nld:ıtm:ı n ' ntı:ıt 1 
~~ığı:ı. başlndın, \y r! Jlıınl~n lı:ınn Bö}l 
:Zhhrc ımlt.ıııın ;) U:l.lin ı " t • tt ftt 

" nr. 
<DcHunı \ar) 

'r Min, bu '1:- ... t. koca 
bir i.'mrc- bedel! 

LAEDRi 

Her yemekten sonra günde 3 dcfn muntazan1an d"~IC"r.nizi nrçalayırrz. 
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R~Jah hadisesi etrafında 
dünkü Meclis müzakereleri 

.-Tiirk Analarından Ricam:-1
-. 

Yavrularınız için sütilnü.zden sonra en mühim gıdayı teşkil eden ve 1915 senesindenberi. her şeye rağmen te.i 
vakkufsuz mesaisiyle sizlere hizmeti bir va.tan borcu sayan ÇAP AMARKA her za.man olduğu gibi bugün de 

' felerinizde yardrmcı hizmetten asla geri durmıyacaktır. • 
Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
Fazla ihtiyati tedbirden doğacak hareket:ill.izle kendiniz gibi hakiki vazifedar anaları da mtl§kfil vaziyete 

ıokmaktan tevakki etmenizdir. 

İki vekil' hakkında tahkikatı mucip . bir 
nokta bulunmadığına karar verildi 1 

ÇAPA.MARKA müstahZaratmı lütfen ihtiyacınız kadar aımız. Bu mUnasebetıe momleketin her taratma şaınil 
'atış fiatıarmuz aşağıda gösterilmiştir. 

A.ıık&ra, 2 (A.A.) - Büyük Mil. 
let Meclisi bugün Refah vapuru 
hadisesi hakkında cereyan eden ı.ı.. 

zun milzakerelerden sonra Dr. Sa~ 
dık Konuk (Bursa), ZUhtü Akm 
(Kirklarelı) w Ataettin Tiritoğlu 

(Kütahya) diğer 13 arkadaşları ta.. 
rafından verilen takriri kabul etmiş 
ve bu suretle eski Milli Müdafaa Ve. 
kili Saffet Arıkan ile eslci MUnaka. 
111.t Vekili Cevdet Kerim İncedaymw 
hareketlerinde ~t!katı muclb bir 
nokta mevcut bulunmadığnn karar 
altına almıştır. • 

Kabul lounan takrir aynen şudur: 
Yüksek riyasete, 
Okunan mazbata ve kayıtlarılan 

ve arkadaşların k<1nu.5malarmdan 
ıınlaşddığına göre, vekillerin mestı. 
Uyetini belirtir bir dayanık görulme 
mektedir. Buna göre noktalnazarrnı 
vazıhan b<'lirten Recep Pekerln ka.· 

naatıne oyarak Saffet Arıkan ve 
Oevdet Kerim lncedsy:;nm harekette. 
ı-ıD.ın tahkikatı mucip bııJunroad.Iğı. 
mn reye konulmasını teklif ederiz. 

Müzakerelerin tafsilatı 
Ankara, 2 (A.A.) - BUyUk Millet 

Meclisi bugtln Refet Carutezin rei!lli • 
ğinde toplanmıştır. 

Beşler Mazootıısı 
Refah vapuru hakkındaki beşler en-

cUmeninin mazbata.ar okunmuştur. 

lm.zalardan da anl.aşudığı Uzere bu 
oncümen üç k!şillk bir ekseriyetle 
karar vermiş ve azasından bulu.nan 
Kütahya mebusu Recep Peker iki ve. 
1ilin ve Rize mebusu Fuat Sirmen 
bunlardan birinin hareketlerinin tah • 
klkat icabettirmediği halckında mu • 
cip sebepler zikrederek beşler eneli • 
meninin ekseriyet fikrine muhalif 
kalmışlardır. 

Beşler encümeninin mazbatasıııda, 

en büyük Amiri adli sıfatlyle Genel 
Kurm!:.y tarafından yapılan mazbata. 
oa. hA.disede kanun ve talimatlara 
riaye1:$iz:ik ve di kkats!zlikle ölUme 
sebebiyet vermek ve vazifede ihmal 
ve tekAsUld~ bulunmak fiilleri dola_ 
yıslle maznunlardan TUm Amiral 
Mehmet Ali Ulgen, Ayetullah Altuğ, 

:tbrahim Kemal Ba.ybura, Ziya Tamo.. 
çlıı, Refik Ayantar, Hayri Onur, Re. 
fah vapuru sahipleri Berzilay, Pertev 
Benjamen ve Zihni Koç(l.k haklarında 
son tahldkatın açrlmasın:ı. ve Hüsnü 
Gökdenizer ile Albay MUnlr Öney 
haklarında :mahkemenin men'ine karar 
ittihazı lA.zımgeleceğini miltalea et • 
mekte ise de, b4diSe esnasında Saffet 
Arıkan ile Cevdet Kerlın lncedaymm 
vekil bulunmaları haseb.yle bunların 
fiil ve hareketlerin.in ceza hukuku 
sahasına dahil olup olmıyacağı te~ki. 
!Atı esasiye hilkUmler~ göre Büyük 
Millet Meclisine ait bir hak ve sa... 
lAhiyet olduğundan Genel Kurmay 
Başkanlığı aaıı: Amirliğinin vazifesi 
dıfimda bulunduğu.na. karar verildiği 

bildirilmektedir. 

• hareket veya tedbirsizUkte bulun- kafile kcını.uta.nmın bir kel"e dahı 
ma.k suretiyle had.isen.in vu:kua geL vapura gitınemesj ve şilepte ek
mesinde a.z çok iştirakini gösterir cik olan vası±aıa.rx yanı başmda 
herhangi bir delil ve emare mev- deniz kolunda bol miktarda bulu- 1 

cut olmamasına ve bilakis destl"o- ll:lnlarla tama.mlamaması vazife 1 

'yer ve denizaıwarr.ınızm bir an ev- ku.surla.rnu.n nerede olduğunu gös- 1 
vel memlekete J?etirilmeierini te. termektedir. l 
min ve bunları almak üzere gön- Recep Peker bu mütalealara is- l 
<!erilecek subay ve erlerin sevki ti.na.t ederek eski milli m!idafaa t 
h11susunda genel kurmay baş.kan- ·.-ekili Erzincan mebusu Saffet A. 1 
t1ğmın mütaleasmı almak Başve- rıkanla eski Münakalat Vekili Si- 1 
kfiletten müsaade istihs~l etmek nL>p mebusu Cevdet Kerim 1nceda
ve hatta S:ıvarona yatı ile gönde. ' yı hakla.rtn.da meclis ta.ı:ı.kikatın~ 
rilmeleri hususunu temin eylemek rr:ahal olmadığı reyinde bulunmak
gibi hir vekilin yapabileceği aza- tadır. 1 
mi dikkat ve itinayı gösterdiği için Cemiyetin Vazifesi !Uasumlan Bir 1 

hakkında meclis tahkikatmın aqrl- An Bile Za.n Altında Bnlnndur-
ınasmr icap ettirecek hiç bir sebep ma.ma.ktrr. 
aıevcut olmadığına ve lncedayı Mazb::ı.ta okunduktan sonra kür. 
hakkında ise kendisinin de lıir ve- cUye gelen Konya mebusu Ali Rı. 
kilin vazifasi icııbı yapabileceği en ~.a Turcl, bidayetcn vekiller hak- ! 
doğnı şekilde bulunduğu anlaşıl. kında daha v2.h.':m fiiller :isnadına 
makta ise de yalnrz deniz:rolları illtizar olunabilirken neticede gö
uınum müdürlüğüne emir verirke-c r.ül fera.hlrğr ile görüldüğti gibi 
geminin ne işde kullırulacağı hu- kendilerine isn.ıt olunabilecek bir 
<Jusunda kafi izahat verip verme- suç ve bir mesuliyet olmadığını söy 
.iiği ve i<ı~n mahiyeti ~cab1 bunun !cm:ş ve meclisi işgal edecek en 
kendisi için mümkün bulunup bu- reübim mese~~ b·t b'cl? kişilik lıe
lunmad·ğc ve ~~inin icap eden yetin ellndeki dosyada mevcut ma
tahlisiye vesaıtıyle tech.iz edilme- •üınat kars sınd.a tahkikata lüzun: 
mesi no1;:tasında müc8Sir olup ol- ~·ögtermek. veya O'Östermemek sa. 
matlTğl hususları elde mevcut talı- lfilıiyetini haiz ol~p olmadığı me
kika.t evra.kTna göre karanlrk kal- sele-si bulunduğunu ve heyet.in e
ma.kta olduğundan encümenin talı- lincieki emareleri bizzat tahkik e
ki-kat icra.sına salahiyeti mevcut demediği için l;>ir tahkikat açda
bulurını.amasma mebni iı:in aydJ:n- rak vekiller hakkında o vakit a
lana.bilmesi için !ncedayt hakkın- demi 'mcsulivet kararı verilsin ve
da meclis tahkiatı açılmasında za- va kendileri. d;vanı aliye sevkedil
rı.ıret bulunduğu :·ey ve mütale- sin miitalea.smd:ı. bulunduğunu söy-
asm<la olduğunu dercetmiE)tir. lemi'? ve kendisinin bu noktai na-
i\.lnı:bata.yı lUuhaUf Reyle Jmza ;.arda. olır.r•lığını tebarüz e-ttirdik-
Eden Recep Peker'in Mütaleası ten sonr:l şu mütaleada bu~unmuş-

Yine muhalif olarak imza eden tt:r: 

PİRİNÇ UNU 
MERCİMEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 
PATATES UNU' 
KORNEFLOR (MJS!r nfşastasr) 
PİRİNÇ NİŞASTASI 

YULAF UNU 
BUÔDA Y NlŞAST ASJ 

250 Gramnk kutularda 
.. 

" " .. 
" .. " " ,, 

" .ı 

.. 
500 Gramlık Torbalarda 

PlRlNÇ UNU 500 Craınlık Torbalarda 
TANE YULAF EZMESİ ::>OO Gramlık Teneke Kıılıılarda 

Taşra için !stanbul'daki ;ı,nb:ı rlar'l, Istanl:ul için p!yasadaki mağ·azalara Paki!, 
müessesenin yukarıda!<! sa t',r fiatına dahlldir. 

be~ler encümeni reisi Recep Pek- "Arkadas.Iar, b!r mesulün, bir 
Eır eski Milli Müdafaa Vekili Saf- S""Jc1unun adalet huzuruna sevki cc 
fet Ankarun ctrafmı.ızı saran şart miyet :.c;in ne kadar ehemmiyetli 
!ar içinde ingilterede inşaları bi- ne kadar lüzumlu i.s.e suçsuz ve 
len gemilerimizin yurdumuza ge- roesuliyetsiz bir ada.mı da gitsin 
tirtlmesi için hatıra gelebilecek mahkemede işini halletsin denile- D •kt 
bütün im.kanları va!ı:tiyle inceledt- rek adli mahkemelerde tahkikat SMbEffM~eşı aş • 
ğini ve evvelce miirettebatı deniz· ve m1üıa!reme safhaları ile uğrae;:
yollamıa mensup bir yolcu vapuru tnı:mıık da o kadar hatah va7..ararlr 

• 

Mur.•sos:ı hfanbul'da Taşrada 
Toptan Perak<'ııde Perakende 
S~tış Satış Satış 

l• i.atı Fiatr Fiatı 

rn 22.5 2() 

19 22.5 26 
19 22.5 25 
19 22.5 2ö 
26 30 32.5 
26 80 32.5 
26 30 sz.r; 
so 82.5 ss 
4:1 50 55 
!>5 40 45 
85 100 110 

sar.drk ve çenber masrafları 

... .. 
· ı verml'jtir. 

i!e g;öndermeği dü':llnmUş o mrun- \':'.' cemiyetin menfaatlerine aykırı: Bundan eonra mazbatada 
!la rağmen sonradan Münakalat 6tr hıı.reltcttir, ÇU.nkU, cemiyetin 

t h · ı rey vermiş olan beşler enclimeni reisi Vekaleti ta.rafından a !!IS o unan VRzifesi, rnasumhrı bir an bile z.an 
b . · k b ı t · d Recep Peker (KUtahya) kürsüye gele Refaıh şile ını ·a u e mes:n e altında bulundurmamaktır.,. 

bir suç mevzuu ~örmeği hakh bul- Bı.t sözler meclis tarafından şid- rek demiştir ki: 

muhalif 

l--l_s_ta .. n..,b~u!lll.I l'l:ıı:111emv•a•z•ım_A_-_m_i_r•li•ğ .. in ... d•e .. n-v:ıı:ıe1111r .. il_e_n•a•s•k•e•r•i _ı kıtaatı ilanları 

~ 

i 

lnadifbnı Ve Şİ1Cpl0r)e yolCU nakli- cetle alJnşlanmIŞ.br. Arkadll§lar, 168 yiğit, yetişkin ol. 
u!n kanuna muhalif oluşu telakki- H'.'l~ta bulunan encümen ~ha- gun Türk gencinin haya~ı:na mal olan 
s:nin üzerinde durulan meseleye ta muharriri namına ıo.öz a!.s.n Si- bir hadisenin tetkiki gibi ince bir va. 
taallfıkunu göremediğ:ni, yapılmn:ı nop mebusu Yus:.ıf Kemaı Tengir- zife ile çalıştık ve fLltirleriml.Zin ne • 
olan işin malfun olan ıı.ğrr ııartlar !';enk, reyini ne gibi saiklerle ver- ttoesinl sunduk. BUtün encümen aza.. 
içinde as!tcri bir heyetin bir biz- <::iğini izah ederken, ekseriyetin de sı, biribirinden zerre kadar farklr oı. 

Aşağıda yazıiı mevaddın pazarlıkla oksiltmelcri 6.2.942 günü hizalarm_ 
da yazılı saaUercle Mimarslnancla askeri satınaıma komisyonunda yapıla. 
caktır. Talip~erin belli v~kitlerdc komisyon.o. gelmeleri, (1946.910) 

nıete gönderilmesinden ibaret bu- reyini müdafaa edecegı"'ni söyle.,.,.,;., 
· • b ı 1~d .._,, mıyarak bUtll.n gayretiyle bUtUn akli. 
ı-:ındugunu ve unun a e a e zaman ve Ali Rıza. Turel ile esas itibarile 

-'-l' t .._ ı· vicdani ve teorUbevl kudretleriyle ça .. 111.rdaki yQ]cu nc.ı... .ya ma ı.ıcm:er ı- bir fikirde olmakla beraber encü-
ği olmadığını ve buna rağmen he- menin mesuliyet aramad·ğını, da- lıştılar, ayın mütaıeada birleşerek tek 
vetlmizi götürecek vapurun bir ~i- bili nizamnamenin 169 uncu mad- cepheli ve bir kararlı düşünce mu • 
lep old~ğunu göz önünde tuten <ie-si mucibınce hareket edildiğini has.salası halinde bir mazbata. yapabU 
Milli Müdafaa deniz müste.şarhğr- söylemiş Ye vekiller halt.kında me- mek için gayret sarfettık. Fakat he. 
run aynen "personelin istirakıt ve ~uliycti mucip blı- vaziyet hadıs ol. pimize görüş ufkumuzun hususiyet; 
~ba.teleri için icap eden tertibe.tın tlu~ vakit takip olunacak usul haık neticesi tesir yaptı. Bundan dolayı • 
+-min.inl vazife sahiplerine em- '· <l dahili · · tin k' bl , 
'-<;" " '-' m a n•zamnameye ı.s a - cırr ı r iki çeşit arzeden ,;ararla 

Cinsi 

Sabu:-ı 

Nohut 
Kuru fasulye 

* * .y. 

miktarı Fiyatı 

ton Kı.ıruş 

10 62 
25 26 
liO 28 

İhale saati 

11 
12 
14 

Yeşil r:ı~rcıı.1ek 15 25 15 
Zeytüıyc.~r 6 110 16 

:etmiş olduğunu bildirmekte ve o.en lbı:m geien izaha.ti verdikten geldik. 
Encümen mazbatam bundan sonra Milli Müdafaanın gic:-c~k vapurun n 1 d·ı . h 1 1 ~ ra ren ı erıne ava e o unan Recep Peker, bu sözleri mllteakip 

h!diseyi, Refah vapurunun durumu, tahsis'nı' ve zamroımda ve yerinde · ·n ~ı- • ı· tı· b . · 

Sirkcc~ anbarmda mevcut ve tamire muhtaç on bin lira.hk kundura ta. 
mir cttirilcc:)]ı;t:r. Tai.ıplcrin tamir edilecek kun(luraları a.nba:·da ve husuSt 
şart1 arı lwrniı::ıyonda görcb!lirl~;·, llıalMi 5.2.942 perşembe günü saat 15 te 
yapılııcaktrr, !:ati tem inatı (J500) limdtr. Taliplerın Harbiyede yedek subay 
0kulunda komisyona m Liracaatıarı. t 1960.942) 

ışı Çvıı. agır ve rnesu ıye ı ır ış <]ahili nlzs.mnamenin bu lşc iltrill bu. M.diseye ta.kaddUm eden hususları, hazTlanm:ısm1 temin edecek ted- ld ~ · - j 
h Ct ugunu ve be5 ki.şilık encüme- ıunan mubteıı·f maddelet·ı·ni ayrr ayrı la verılrn ~m!r!arc gc,.ere!~ demi!:~t~r ~eh;r Tı"yatrosunun Refah vapurunun ne suretle ta sis e.. J:>irleri aldtkt~ som·a kendine dti- · ·r · tahkik · " ' t.J " 

clilmiş olduğunu ve hMtsenin vekalet. ~.en vazife!eri bitirmi~ olduğunu. ı:ın vaıı esı ; ·at ıcrasma ma- tetkik etmiş ve usul bakrmmdan ve • kl: 1 1 
t hal olup olmadığını tayinden iba· killeri mtıhtelit encümene göndermek Buntı llenıek 1'>.ı·n "nsn"'m "~ ı•:ı- , IJ·mJ1Ulml ıer cephe.si.nden görünüşünU e ra!iyle h-urtarma vasıtalarının tamamlan- ret bulunduğ·unu ve adliyece hu • 1 • ...... ··- ~ · llı ·ı 

anıatınakta ve ŞU suretle :.na er. J::!S,!;I vazifes.i.n.dc kUS!lr ve bu ku. Jı:uku funme davası a.çılmrş olduğu için mesullyet aramak !Azım mıdır ıJ:ır İn:ı:ıiı;ız Gfra~;;ı Lfı.:.ı:.:;:;1«cr ı, oııı ıly . Ak~a.ro 20.30 da 
mektedlr: surdan doğan. mesuliyetin, işin ,.e haşkalarınm d::.ı. alakadar bulun- değil midir meselesı karşısında mU.ş Ktı.ğıda yaz•:; kırte.siyı:-ci1 ~k olur, .!U 1,, ııl 

DRA~I KISHINDA 

"F..ncumenimizl vazifedıı.r kılan do. teknik taraflarına ait, olııp veka- .:iuğu bu meselede verilecek kara- terek bir kanaati haiz olabilmek için t-lir~krMi olur, telcfo;ıJa ı:öylcmekte :e~,~ ... 'ı 'V Rüzgar 
bili nizamnamenin 170 inci maddesi !etten a.5ağıya doğru dereca dere- rm diğerlerinin muh:ıkemesi üze- 169, 170 ve 177 Inci maddeleı·i bir a. Qelil.ıl ortadrm k'.l!kar, birincisinde i~ ~, IJ::i:,f) Esince 
ıse "Adll'Yece bir işin takibi sırasın. ce ilgili makamlara teveccüh ede- ıinde de müessir olacağmr, mesuli- rada tetkilt etmek ic:ıbcttiğinl kaydet uzar diye ~Hı.lyet edilir, o halde ve.. --------------
da icra vekillerinden birinin vazife • ceğini ilave etm~ktedir. Recep re- yet meselesini incsleyerek maka. mJştlr. killer ne yapsııı!ar? dem!ş ve Mim I KAYIP ARANIYOR: 
sinden milnbais bir husustan dolayı ker. kanaatince bir vekil:n a.Q,ker mm beş kişiIBr encümen olmadığı- Müdafaa Yekiline ail olan müsteşarı 

1 
• • İnşaat işlerinde müteahhitlik et. 

vazife noktasından verilen blr karar götürecek vapurlarda.ki kurtarma I:J ve eğer olsaydı bunu da cesaret- ~Heple İnsan ,.e Eşya Na.idi · bununla vazifedar krlnuş ve kend. ısı __ 
1 
miş, Bulgarist&.nm eski Zağra ""hrin. 

k b ,1 sa vesıtalarmın t:ınıamlanm::!!!J gibi k Memnıı D gıw"ldı·r b b ti h ,.-la meclise müracaat vu u ı ur le yaparıı. mesul veya gayri me- 1 e, ne es 'I ı iS ra at ve~a!reyi temın ı,. den Talat oğlu Aleri arryorum. Haya• 
h ta M •ıs teferrüata kadar bizzat emirler a· 1 ı İ ::ı ~ heyeti umumiye bu usus . cc. ~ul ıye meclis huzu·!"'tl.Da getiri e· · Encliınen rei.si bu mtltaleasıru hu • <ı n ayrıca eınirler vermiştir. ncc' ayt ta. veya nerede oldu..:,,·nu bilenler var ., 

d •. , vermekle mükellef tutamıyacn. · d - t ı:.~ .. 
tahkikatına m:ılıal olup olma ığuıı '""' /!mı da ilave etmektedir. celdenn e şüphe olnıadıgmı söy. ıilsa ederken "muhterem Tenglrşenl'- da müdafa!ldan telefon aıır almaz, . s \'eyahut kendisi (Arlmdaş) remzine 
yin lr,in evvel emirde beş kişilik bir - Eski Münaka.Uı.t Vekili Cevdet !emiş ve fa.kat beş kişilik en<::üme- le aramızda, yani bir mcsuliyet ara • tanbuldan bir vapur tahsis!ı:ı.i istemış, 

1 
müracaat etsin • 

encümen teşkil eder ve Mecnse bu en. ne azasr sıfa.sile vekiller:n mesu- roıyoruz, tarzındaki •çadeleriyle ben . neticede alnuş ve yanında buluna_'1 
Kerim lncedayıya 0aeJince, bu lıu. ma.h. l d k di u. 

cUmen.ln mazbatası arzedlllr" denil • 1.stan ~.lyetine a yoktur iye en - denizin maruzatrm arasmda dağlar deniz na!uiy:ıt yolları reisi .Ayetulla. 
ciiği.ne göre, encllmenlmi.zin hudud rnstaık.i müı:-acatı alrr almaz, - sine v<'rilmiyen salahiyeti kallan - j ha derlıaı dikte ettirerek aıt oıau~u 
ve salll.hiyeti ancak mevcut evrakı L·ıJlciaki komisyorı.a derhal emir ver. !naya kalkrşmıyacağı o vckiller.Jı ~adar fark vardır. Yusuf Kemal, ben ı:.:aireye vermi;.tlr. Bu zatı taıunııyo -
okuyarak bir kanaate varmakla mu. miş ve Refahın tahsisini haber a- açık t:ıhk:iil.rn.tile efkan umuıniyeye istiyorum ki_ glts~er bizden sonrakl ı rum, fakat. ~örllltiyor ki ha.diSe vu. 
kayyettır. Ne alAkalıları ve ne de lm-ca Milli :Müdafaa Vekiline :;·azı ve ~kmin ka:rşısm::ı. el.aha pfı.k ola- heyette tem:zlens,'.111:~· cfk.fı.rı umumi kua geldikten sonra mesuliyete ken_ 
hariçten bir kimseyi dinlemek veya ile bildirmi.5 oldu!rnnu ve geminin mk çıkmasını tercih edeceğini ila- ye de bu te.m1zllgi oyle bır .heyetten dlsinln de kar:ştıtılnıası i1ıtimalinj dli 

d·~ . Mc"fiinden harel;;etinden evvel li- "~ ... etm1•"tı·r. işitmekle müsterih olsun mUtalea . lehte ve 11.le:yhte ıeer aeıa.n celbine • ,. -
;:nan reisinin telgrafını alınca ve- Bundan sonra Berç Türker (Afuon) ı>ındadır. İyi ama, teşkil ettıg-:-ınız bu teve.ssUl ödevinde oımryan encümeni • " 

-1 kilin "gidecek fihrslar tnmam ise mazbatayt aynen ıı'!ı.bul etti""'~' ve beş kişilik eııcUmen abesle iştigal e.: mizin böyle iki sabık vekı, ınebııs hak ı;u.u. 
h kk Ve P.:eminin liman mevzuatına göre tahkikat uapıl ...... nswı:ı. lüzum oldu>•,,~u den bir eıı.cUmen midir?" demi<• ve larmda veya birin:.n a. mcıa tam - "' ,...... ı>""" ...,, 

nareketine mani seb~p yoksa. gi- .,0··yıemiş ve tekrar söz alan Ali Rıza. sfleple yasak olan .. eyin yolcu nakli bir mesuliyet veya ademi me::uliyet · , d' - • :s 

1 debilir, Milli Müdafaa emrmuc ır., . , Turel, l{UcsUye gelerek profesör Yu • otdux-unu, insan naklinin eşya nakli • kararma varmasr mum !<Un o mrya • d d h · 0 

ctcıme~: kendisiniın son an a a 1 suf Kemalden nizamnameyi anla'"'° nın memnu oımadılh-nı ve genel kur. cağından hakikate vınıul ise ancak · ~--· lm t ,,.., 0~· 
· her ~eyin L<Uil."Ull 0 asr şa.r mı noktasında ayrrlacaJı-nı ve 169 ı·ıe 170 may başkarılı""ında bu i"i inceden ı·:ı.. tahldkat1ıı. mümktın olacaği.Ildan esitl w b · t'ba ı &'" 0 "' 

.ıı.c;;;nıuş o!-:lugunu ve u 1 1 r a inci maddelerin aynı hllklimleri lhti • ceye tetkik eden heyetin vardrğı ne. 
milli müclafa:ı Vc!tlli Erz!ncan me • vazifesindeki dikkatini güs.t·~rdiği-

s ki M"~aka va ettiklerini ve fakat mesul.!yetı ta. ticeye göre, bu <>ilebin yolcu için de. busu affet Arılrnn1a es LLL• • L.i, diğer ta.raftan gemin'.n Mer- "' 
I•" u kili' .... c d t ı,,.e · yin menbaları ayrı ayrı oldu""u için x-u askeri nakil için kUllanılmra oldu • .. t • ç Sinob me.,usu ev e "" • !>ınde kaldığı iki gün içinde sal b 6 "' 

rim !ncedayı hakkında Meclis tabi<'. y:ıptirrn.a.!t igin ~c:ni kaptanı ile ko.- iki madde halinde yaz:lına:ıı mecbu • ğunu kaydettiğini ve bu aske::-:er!D 
katı a~rıma91 cks~riye~le k:ır:ırl:ıitı • file komutanı arasında teşebbüs- riyetınln hasıl olduğunu söylemi'} ve bir turizm ~eyahatine çıkmış insanlar 
nlmıştJr. !erden ba.hscdild'ği halde kaptanın vahim bir neticenin gellşigllzel bir olmadıklarını. sıra~• gelirse kendile • 
Mazbataya ~.iuhali.l Olaralt imza nav!undan istifade maksad:nr gü- iddia Uzerlne .binll edilmesi siyasi ha. rinln mavna lle de Mısırn gönderil · 
Eden Fuat Shme:ı'·n r.tlit:ıha<ıı u~rek gayretleri kromyüklemek te- yatımrz için . mahzurlu olduğundan meler!ne hiçbir mani olmadığını. val. 

UOK'lOK, 

HAFIZ CEMAL 
"LOK.t'!AN HEK.IM,, 
OAH1LIYE ~lUTEBASSJSI Mazb:ıtanm altma muhalif ola- ş:;;bhüsünde tek.:ıif etmesi ve hatta dolayıdır ki dahilt nizamname parla. nr" arnnacak ~eyin bu mavnanın em

ra.k imza edenlerden Rize mebusu za:ı:'.'.an kazanmak için dolu olan mento içlnde bir heyet tara.tından ip.. cıyet E<eraiti nasıldır. i.htiyaçaları te. 
Fu:ı.t Sirraen. ].flli 1lüQ,.faa Vekl- 1 c1cpofa.rı:I?b){i ihtiyar,tan pek fıı.::1:ı. tidai blr tahltikat yapılmasx gibi si • min edilmiş m!dir nokta!~m oıdu!Pınu 
l! S::ıffet Ar ~ra:ı'm v~.zifcıı;ni ifa- · ftf istiyere1r bah!Uie!~r yapm:ı.'.!ı ve 1 Y~l lhtiyatMrırğ:ı. uygun bir ııu:~U!!! 

1 
- ,•,:- r!.!z eWrml~Ur. 

na kanun ve n.izanı.J.ara muhalif ~ıtı filotillası komutanı olan vazetmiştir, diyerek sözüne nihayet Bundan sonra Recep Peker, telefon 

Dtvnnyolu 104 ~ 
• Muayene s:ıat.lerl~ 2.~-R.Teı: 22:.ı!l' ~ 

rukru.;ı • l!@iiti * 84StM,.,,W8810 Lt~jl 


