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uen ene! Refet Vlgeni çağır
lnadık. ADcak miiracaa.tı iDeri
lle ve bir cemile olarak hadise 
balonda kendjsine istediği iza-
lıata ven:tik.. Baemüddeiimn• 
1111 Be tarafımdaa bleme ünan 
llAğıt, bir zabıt ftl'&kası mahi· 
l'tillde dejil, yalma görüşleri
lbizi ~bit eden bir müşahede 
"'"8.kasıdır. Bendenizin p.h:it o
lar.ak dinlemneai meselesini mah 
keme.ıin yüksek takdirine bıra
~ 

Bnmm lw hle Kanal Bora
Bbı dlnlemnemııe l8mm olmadı
lına karar verildi. 
Ba§ınüdcWw• A+hp ha1wh 
Mahkeme huzuruna çıkan bq 
~mi Cemil Altrıp ... 
IUlen yemin ettirildi ve hiiviye
a tesbit ed:ilclitteD sonra vak'a 
laa.kkında bildikleri soruldu. 

Cemil Altay !fUD]arı söyledi: 
- Suçlu, ınaliye müfettişleri 

it.rafından hazırtuıan evralrm 
ltıtiddeiuımmıiliğe geldiğini du
)Unca .adliye vekiHnden kendisi· 
~ tenvir edmneeini rtca etmiş. 
~rica.berine biz, kendisini c;
iıroık, izahat verdik. Refet -
~ samtmt olarak isnat olunan 
lllçlaın red ve iDkAr etti. Yalnız 
iste Uzerindekf b1r bilete ait nu· 
in.arayı kendisinin tashih ettiği
ld, tistelerin arkasmdaıld hende-
11 §ekillerin kendisi tarafından 
Japıldığım sayledl. Biz resmen 
kendisini çacınp ifadesini alma
dık. 

Bu tzaı.t1:ıa n 8MIN. mttddıeia
aumı muavin Kemal Bora ile 
avuıra.t Feh· i Koral arasmda 
cılduk~ ual: Wr mıab&vere ce
teyan etti. 

Fehmi Ko il. lllılnıliddehmıu
lllinin ifadet ıe daya.nara k Re
fet 'Olgenia Udaiwnumiliğe Ç&· t 
iınıdıP."ı zam n tenvir edilme
iniş, Bilikis iilticvap edilmiş ol
duğunu söyledi. Bagmüddeinmu
aa.inin vaziyeti qdndatmasını 
istedi. Kem 1 Bom, Cemil Al
... yııı ancak bildikh!rini sö)'kdi
liiıi :ileri 86rdtl. Jılamun awb-
tlrun sı1a.Jinden bir ee7 anlama· 
llığım iliwe etti. 
Bıamm iv.erim anb& J'ebmi 

Koral dedi ki: 
- İddia ma.Jmnmnı lludsiye

tini tat111DlllrlA ıa..ber- birmaz. 
aun ~ otaranm 
ltakkmın cm kay.bolmannlP'" o 
bdar kudsi buhn&ktayım. Tek
iV ediyorum. Bbı ç~Ou-ılmış ve 
lllticvap cdilmişi7ıdir. Çünkü 
llliidd · umilik hazırlık ta.hJti.. 
btı nda iUe kaawıen im. 
hat ve eme.. Binaenaleyh bu 
llOkt.ama twltkinl istiyanız. Yal 
mz bu sue.lthn. Çlkacak hiiknıiln 
aeticcsım mahkemeye bıııa.kıyo
ruz.. Fazla isal4&t wremiyormn. 
Çünkü efkinuuımjye milvace.
hesindeyiz. 

Bu izahattaa 8QDl'fl. rem Sab
ri Yoldas, soraJmalc ıstenen SU· 
alin da a mevzuu ile alikası ol
madığına m a h k e m e n i n 
ekseriyetle karar verdiğini bil
clirdi ve gelen b~inab evrakını 
.ıtuttu. B~ evrak.ta.. Refet Ül· 
cen a.leyb. aıde - nokta göriil
lnedi. 

Ge en diler eft&k da oJmıı.. 
fulrtan 80DI'& .. iddia JDaka,. 
au ile su • ~ bir di-
1e<:ekleı·' olu&> olmadığını sor
du. m· t!elumuml muavini, di

Afrika' da 
(llaf frlra/11 incide) 

Jansımıwlıg hareJra.e ~ 
llrctir. 

!oglllz Teblfi?I 
Kahire. ;u (A.A..) - lngili3 

Ortaprk kUVfttleri mısnni. ka
rargfilımın tebliği: 

Muharebe deniyelerfmiz bü
tfuı gün faaliyet gös12rmişler 
ve .diilmUla muhtelif yerlerde 

~Telılğl 
tıoma, ll (A.A.) - :ftaıyan 

tebJV'ii: 
Kevif faaDyetinde bulunan 

dtışman unaurlan Mekili bö~ 
sinde keşif kolanmıza. çarpJŞ
mı§lar ve ağır zayiatla lwplak 
sorunda kalmışlardır. 

Libvadan dımiz ve hava t.eş
Bil1erinin refakatinde dönea ka.
fileleriıniz.de biri torpille mü
cehhez tayy.aırelerbı hücumuna 
llğramıştır. 

Saıı l4artiDo ve Solferino muh 
riplerimizd& her biri ayn ayn 
~bir giiDde birer diliman 
deDizaltJ8l batırmışla.rdır. 

Avustralyayı 
himaye için 
(Baı tarafı 1 iner Ayfada) 

yayı& kaqa yapılacak bir ... 
anıızun btışlangreı aıddedi~ 
mektedir. Birçok .Aanerik'811ı
Jar 3LJ11di Paaif"ık harp bölp 
sinde •fürim miW&1"1azö. .. 
Wlp malreme ve .Amerikan 
harp gemilerinin bulunduğu
nu bilmekıtedirl.er. Bunla.nn 
Ca.vayı kurtarmak için vak.
tinda yetişecekleri ümit olwı
maltta.ydı. Şimdi ise 'bu kuv
vetlerin cenuba. doğru ytı.pı
bm J.a.pon tazyikini dW'Clur
mak suretile Avustralyaya 
yardım ed.eeekleri muhakkak 
~.Bil banket 
muv&tbk olunJa Sibirya bu 
ilkbaharda taama& lljramı. 
yacakbr, 

Umumi surette iyi ha.her 
alan Foreign Correepanda.n
ce mecmuuı MadritteA alı. 
- haberlerde .Jıapog dlt:>lo
matl.anmn P.asifik harbinin 
uisanın ortasına doğru Rus
ya ile hesaplan görmek im
kfuunı verecek bir safh:aıya 
gelmiş olacaklarmı söyledik
leri bildirilmekte olduğunu 
yazmıştır. himad& "'yan bir 
menbadsn Vqingtma gelen 
Jtaberler& g6re Ja~ 
M'ançurt hududunda taarras 
emrini bekliyen mt\bim bir 
ordusu bulunmaktadır. F.a.
kat büyill Ok)'anusta Japon 
ileri hareketi durduruhı.calt 
olmsaıı bu onlM1m yerinden 
kımıldatılacağı zanaedilme
mektedir. 

lnuiltsrede tahdidat 
fBMhrafı 1 mehle) 

de gıda madd«>Jeri kartlarında 
tenzili.t yapıldığını bildireceği 
sanılıyor. Yine ba hafta zartın.. 
da. benzin sarfiyatı da tahdit 0-
ıu.a.ırtır. 

ler am ııe f&hitlerine ait tali- * Vaşington - MUmeesiller 
illa ın '!!meal için tekid yazıl- meclisi, hazinenin istikraz kud
lbasm• a 'Ukat t. 194'l ~•· retini bir misli arttıran ve milli 
il ııit m arif eem" tinden pi- borc ni~betini 125 milyar dola
)'2 ~o lit!telerlatn getirtilme8ini ra yükselten kanun li.yihasım 
i&t dt. Salı ~.iuü tasvip etmiştir. 

M hkeme, iddia makamı ilef~~.-.._..-=.,w.-.w•---.... !iia-• 
av 1katm taıeplıerinlrı J9ine p- mal Bolu iddia.ıumulAipi hazırla
thilmesine l1lzum kalmadığına mak ilzere dosyanın müddeiu-j 
h " verdi. Bu karan ınfttıea- mmnil~ tevc:liilıi iatedi. Du-
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L\ 

Essen' de 

Son tahnbaf sre 
hasarın çok 

büyük olduğu 
möyleniyor 

Londra, 11 {A.A.) - lngil
tere hava nezaretinin haberler 
serriai. Pazarteai - Sah gecai 
Rur Havzası üzerinde ve Essen
de İngiliz bomba tayyarelerinin 
:raptıtlan tahribat 'Ye huarm 
çok büJük oUluğmıu bilc::lirmek· 
tedir. 

Pilotlar bu bölgede c;ıkanlan 
yanguılaruı büyük bir kesafet 
aldığında müttefiktirler. 

İngiliz hava kuvvetleri iki ge
ce mütemadiyen Krup fabrika
ları Dzerine ateşini topla.ani bu
lunuyordu. 

* Vaşington ll (A.A.) - Pa-
risliler son bombardımanı icap 
etti.ren sebeple..ıi pek iyi sn1a· 
makta ve umumiyetle Fransız 
halkı bu hRdise karşısında hiç
bir kin. eseri ~ımama.ktadır. 
-----------

Japon mezalimi 
'ıs.etarafı 1 ... •yfada) 

Birmanyada 
son vaziyet 

(lla#an&Jı ı trri .wfe"6) 
Jl'elemenk mahfillerinde Sn

·aatranm merkezi Medan•ın ~ 
ıen Felemenakuwetıerinin elin
de bulunduğa bildirilmektedir. 

Camberradan büdirildiğiu 
göre, doğu Felesnenk Hindim.· 
m :nazırlan ummni .karargahlan 
m Avustralyada ~. 

YmC-. 
A vusturalya tebliğ.inde fUlllaı' 

yualıdır: "~lamaua 'da. d\lllD&D 
gemilerine .karşı yapıla.a akua 
hakkındaki yeni tafsilAt, ol p 
minin yanar bir halde, 2 gemi
nin batar vaziyette bıralWdığı
m ve diğer bir gemiııin de kara
ya oturmuş gerisi Bllya gömü.Hl 
terkedikliğini göstermektedir. 
Yaı1an gemilerdea birinin çok 
büyük bir taşıt okluğu llÖJlmi-
yor.,, 

ntpiulenle 
.Amerika harbiye nararetinin 

tebliğinde deniliyor ki: "Be,. 
taanda nziye.t ~
Son 24 saat içinde baftda ve 
karada hiçbir faaliyet olmMmt
tlr. Diğer bölgelerde klqda. de
ğir bir l8Y yoM.ur." 

RUSYA DA 
Lord Krambom fU ceYUt vw- (Baş taraft 1 incide) 
miştir: 1'ılel- gün, 4,lman\a~ ~ 1· 

- Htikfımet tam ~yat te- Çİile alman kıtalarına. gıda mad
miııi maksadile mümk:un olan del.eri. ve miibimznat göndermek 
btttiin tedllirleri almak tasa.vvtı için ~ tapt ta.Jyın-
!'undadır. 1 larilli d\ilürmewtedirler. 

Muhafuakirlardan Lard Om 17 Uy Geri Almdl 
lav şunları aöylemiştir. Moskova, 11 (A.A.) - Sov· 

- Bu hi.dise bana Bm • .fa. ya tebliği eJU, merka cepbe
poıı harbini hatırlattı. O tarih- sinde şiddetli muharebele.rdelı 
te Petıılllwt eefaretinde idim. aoara Jmı1orduırun 17 köJÜ ge
Rus esirleri hakkında maltmıa.t ri •ldığım bildizmektedir. 
almak için Tokyo ile muhabere- Gelen haberier,. Sovyet. kııv
ye glrispoek t.aahhüdünfi almış- •etlerinin Smoleıulk istikam&. 
tım. O devirde .Japonların Rus tinde pweue tazyille dwam ~ 
esirlerine çok iyi muamele ettik tüderiBi göeteriyor. Bu çemı.
lerine c;tafr raporlar aldık. Bu- de yapüaa muharebelerde Al· 
gi1nldi ıle Japonbı.nn o umanki manlar insoo ve n:ı:aıJ.zeıme bakı
ımw• ellleri aıwupda cfrl)en m•adan ağlr .zayiata. ~ 
zıddiyeti açığa. vurmak için hA-ı :tant.ı- ~ martta. 04: iop ve bir
diseleri ~lifim.izin mu çok.;... alımm';,Ql'. 
vafık ohtcagını sanıyorwn. U- Ahnaa 'l...uğlM Qöıe 
mit ederim 1d, .Japonlar dahaı Berlin, 11 (A.A.) - ... Jın-. 
medeni bir muameleye avdet orduları ı.. k.gmpndpnhi;Jmn 
edeceklerdir. t.ebliğinde kaydedildiğine göre, 

Lord Londondery, Kızılhac Ahna.n muharebe tayyareleri şi
V881tasile Japonlarla herhangi :ma.lde KarnWakşa limanını bom 
~r mt!nasebet t'esiB edı1fp edil- balazrnşlaniı.r. Obülıerle tam ı.. 
mediğini aormattur. l4'd Kram aaıbetler a1aa bir trea iDfilAk et-
bom şöyle cevap verm~ir: a;ı:;tf; - .Japonya. &arp esirlerlM ___ . _______ _ 

aft mukaveleye imza koymw, 

~~ ~~~~ Kanada kuvvıtteri 
ceğini de. evvelce bildirmi~tir.,. 

Allah arttırsm 
<Bat ~ 1 incide) 
~ müsait samanda 

A"f?'OP& kıtaama. taarrua. etmek 
ieti~ ıaüıe&kep Dir grup 

(&it 1ltırafı 1 iacüle) vardır .. , 
olan k:asıı miktarı 00 ye balij ol- General hareket kabiliyetı..ı 
muştur. pek büyük olan Kanada kuvvet 

Belediye bu kaS8lan emn1yet J.erinin mütemadiyen lngiltere
aitısa. almak iıçm polis neureti Je gelmekte olduklanm sayı. 
altında, huaul bir yere nakW.. miftir. Vaşingtcıaa. yaptığı ziya,.. 
tirmiştir. retiu net:ieainden memnun ol-

Diğer tıaıraftaıı 1JkıJaa difk. duğunu bildiren General lugilo 
k.i.nlardaA birçok kae•Jar gaktı- tıftve hi\yük bir itimatla ~ 
ğmı haber alım ve dükkiDlarmı clitiÜnf1 ilMıe etmitH•. 
evvelce ı;ıa.tmıı buhmm birçok -----------ı 
kimseler Belediyeıre müracaat 1 ce istimWt etmil olduğundan 
ederek kualarm. kendile.ri'D.e ait çarşı t:a.mameıı Belediyenin ma.
ol®ğunu ve \linaeııaleyh iade lıdır. Bu itıl>aria. çarşuwı yıkıl
.edilme.ini istemişlerdir. BuJu.. ması esnasında bulunan kasa.lar 
DP& bu kasalarda bazı miUUın da Belediyeye aittir. Müracaat 
ve kıymetli eşya bu?nnması ih- sahiplerine kanunwı bu hüküm
üın.alim nazarı it.iba.re ıala.ıı. be- leri dahilinde red cevıah veril
lediye vazlyeti tetkik etmiş ve mektedir. 
mevcut kaııun1an. ınazanm bu 

1 

Alikadariaırda. baml olan ka,. 
kasalaruı ga.yri menkul aahibi- naat.e naz.aran Mısırçaraısı ta
ne ait ohnası zanreti. neticeei- mameı:ı yılniınr.aya kadar bulu
ne varmıştır. nacak Ima. miktarı 100 ebe.lif 

Beiedişe Mısarçaqlsmı evvel.- olaca.kbr. 

~""~~ ~~ rr;::;A--HA~Z~R ...... E_....T,...,_Ir Miis.._.A~., 
.,_med ıdü. 1Jl Ne: 10.J KO~GUNAL ' 

~nabı'fı t, Kusanın anasına 1 i 
::Y'=Y!~ 'tJ1l»F.J •ta?•~ Nakil ve iktibas hakki mahfuzdur ~..,.~ 

"M.usayı Jine &nasuıa veı-dik. I 
'l'a kı anaaı.n.uı gözleri ruşen ola okluğunu katiyen batırma ge- gtinnüt.. llUMJI Mn.yD __. yordu. ~ bınde0 milteeflatr 
\'e gamdan kurtula, hem. de llRlıe tirmiyord:u. Birinci Musadıın ne 1'ip bftyUtmiye razı olmayıp • olacajl yerde memnun ka:lıyor-
ki Hak T.waJAnın vadi haktır." kadar kurtulmaya. çalışm!Şllaı, -.ine götürmillttl Koca Mısır du. 
~ o Mm!IM bdar ikinci Musa va o derece yaklaş- dlya.nnda ast$ aattk, Jcestiif Firavun, llusadan ayn geçir-

btittın h ı.reketleri de serbest mıştı. Kendisını iki cibettea bah Jıııestik olan lPlrtmııl, JÜll3' bu etiği gönlerde dfinyayı zindan 
'-ra.ıw. Qm&hıhak. Kuaaıwı tiyar addedi;yordu: kadma söz geçiremem·~. Bu- gibi Jamm1$ görüyordu. Yeuzi. 
tnnesine verildiği gilnden?>eri 1 - Büyük dilpıan.ı olan Mu· j na da sebep yine Musa. idi. Ka. yor, içmİJ«, buan da ayrılık 
llerbesft. uu.akmıJordıı. Firavu-- sa.dan ebediyen kuı'tlılmw;tu. çök ve sevgili afacaa, o JmdrD. emsma •••••aill edemeyip ağ
llUn gönlü Jle Mus ya. kaql .ıiK>D. Gökyüzünde artık onuıı yıldıza I dan ba§kasuıın mm1 ı Jh5 bbal llvoldR. ~ onu bilyilk d~ 
8UZ bir ır: ıhabbet uyandırmıştı. parlamıyordu. etmemişti. Kadın da h•d•• «»- mam lflw.Ja ldeta işık etnıiıt
Du. muha bet, Firavunu Musa· 2 - B ]rtik dlipnanı Musa· 1&ret alarak koca. J'hum Jm.. ti. Sanv lee"ıeın hiç birhd J.i"i
h kalben o dereee yaklaştır- nm adını ta.aıyan bir çocuk sa- fa tutmuştu. l'aftll& lll 'aı şikAyet etmek 
Jbıetı ki 1 tçbir baba öz evlidı- bibi olmuatu. Anaaı, babası bel- Asiyenin seviı:d. lııD er sn• eaaretial giılteremez olmuştu. 
laa. kalben. ba kadar yakın olar li olını.yan bu çocuk, büyildUğtl sevinciden kat kat .....,.. A.- VuBNUn aöm yıldızı gökytt· 
~. Firavwı, bu hadden aşı- zaman, Fira.vun.un t.aıhtini ~ Biye, lıılusa.nın ölmesl arzu edi- zliııde yine parhun,.tb JW.tat 
il\ :amhahhetin neden ileri gel- bıra:lm:ııyaoak, adım unutulmak len ve aldflği &al'ılM Jıalrild Allah oııu arlık cadJlan. gös-
~ anlamakt&n bittabi D.ciz- felaketinden kurtaracaktı. Böy. Musa. oJduğnna biliyordu. İs- ...-.J- O ... tA- n- -..ı ı 
'11. O hudutaua muhabbetin kıal- le bir hayrülhalef bütün aervetf tikbalin büyük peygamberini ;:1~;;;f ~ ~ ....,ıb7; 
~ Allaılı tanfuıdao. doldurul· 'l'\Shaımaa temin etmek kabil de- blytibnek .Asiye için u gürllör bulut geıili'vordu. Cadılar, i)u 
'1Uğuııu 'belk1 blltUn ömrünce ğildi. bir şeref, bir saadet değildi. .1 

~yıp 'bilmiyeceıkti. Yahu '.nrawn, Musa.yı sık, Firavun, haftada ild gün ge- bulı.rtuD .arkasmdUi yıldızıek gö-
.__~ravun, vücudunu sık görm.elt imkawndan mah - tirilen Musayı görünce sevincin- rebilmek içia boşuna. em sar-
111.1U fediyorlardı. Bununla beraber, 
d'· dırmayı gaye rum bul!.l!ld - ·çıA üzüluyordu. den Ç1ldıracak kale geliyordu. bir lf!1 sezer gibi ahıyorlar, li-
~ Musa ile datrı1 yanın- tün 1i ve gücl1ııii bırakıp hep ~ tam bir ..... --- .._,_, __ 

siltanna - S.. O!llll.l.lla "'~l oluyOl'd11.. Hatti. llUU AG.llllAt. UMJll ııı:ıuç-
?!U birıbirıııd üt- k riSl As ~ bile .Musaıyı do- ınedılrlerinden Gdiplerkli i'i-
ıq. usan ot do a. _ınn ... fmratmı ~ B&'9Ulla llÇIDaldaa ~or 

M acaristanda Bir Amerikan 
kruvazörü battı 

~-
Gazeteler, bük4· 
met siyasetinin 
değitmiyeceğini 

'bildiriyorlar 

Hulflsi .Alataş., diiB \aeraberle
rinde Parti bölge müfettili ~ 
Ayduı mıntakam sıtma mu;s· ' 
dele ~eisi olduğu halda yer 
mntısından harap olan. ı.tuğl 
mn B&~r kö~ ile yeniden yap/ 
lacü köy ma!ıallelerhıi g~ 

Bir Brezilya gemisi ten sonra şehrimize getmiştir.. 
de torpillendi ~~~.;::f.~.!:1!;;:1ı~>;: 

B.tdapeşte. ıı (A.A.) - Bil
~tteki değişiklik hakJuııdil 
tefsirierde buhman guetaler 
hWıUmet ~ değişmiye 
ceğmi biktiımekte miltteliktir
ler. 

Tokyo. ll (A.A..) - !mpan.. vmi. çarşı ile pazar yerlerini 
torhık umumi k.ara!'rlhmm ~ pmıie Ye A,.ııı. hareket • 
!iği; "-68 miıstir. 

AWstralJ3 doğusunda Bmd tnönO kasabasandald 
~ky~~ =- tarihi bina satı,. ahnacall :bir teaki1 2 mart günü A4 Bilecik, 11: CA.A:) - Vil~yet 
vustralya Jstibmetinde taç- ~umi meclisi lılilli Şefimizin. 
ma.kt.a. olan Amerikan Karbl&- Iııöni1 zaferini idare buyu~ 
head kıııvazörw:ıü bat.umıPır- lan lnönil kasabasındaki bina 
dır aa.tııa alarak mille halinde m 

Bü8met gwtesi olaa. Kag
yar Oraag şöyle diyor: 

Macar siyasetinin devam ede
ceğini, biltiin nazırlann yerleri
ni muhafaa etmesi de g~ 
m.ektedir. 

ğ mart sa.babı gDn doğarken hafazaya karar vermiftir. 

~ ...ıece BardolByı
nin hastalarıması yüzünden ya
pılm13tır. Geçirdiğimiz ciddi du
rumda memleket meıaul lair _,. 
velrilsiz kalamazdı. 

Riom divanında 

bir Japon muhnlli Cava. ile Baıt 
ar:ıunnda Lombok boğamnda 
..Tan V8Jl .Amstel :Felemenk m• 
yin genıisini ba.tumıatır. 

* Nevyorlr, 11 (A.A.) - Beş 
büı tonilatoluk Kayhu Bıezil1& 
gemisi pazar - pazartesi gecesi 
.Ameri1ra kJyı1armm 130 mil .. 
çığmda torpillemniştir. Jliiret. 

-oo-- tebattarı 53 kişi ve 6 ,men ka>--
Blam muhtelif ~-Geri kalan 58 >'°"' cu ..., tayfadaa iblnıt iusmı. A-

iddialara cavaplar merib kJ)'J8lllda mr .mta,a 
plrım§lardlr. 

v e r d i Ankara. <Rad1o o..teai> -

S.T7eUere ta
yard•m 

v qingtoıı, 11 (A.A..) - Ha,. 
riciy. naarı il. Su.mnel' wııe. 
dün, Birleşik Amerikanm, ö
dünç verme ve kiralama kanUDD 
hükümlerine göre Sovyet Ruao 
yaya tam yardım siyasetin&r 
devama h8.311r buhıBGuğunu V& 

SRyet Rwyama lıarp mal•em• 
si bakımından yapııa.cak JU
cbmda takaddüm b.akkmı aJaca,. 
jmı. aöylemitör. 

Riam, U (A.A.) - 00. saat ~ ;=:\!~= = 6' ________ , 

15.40 da celse tekrar açıldığı ıör filosn AVlll!ltralya loyılann- o•• ıu•• m 
~~l~ct!r ~~eı: l dl. doıa,,...ırtadır. Bu filoıum 
-· ~a.a . ti ha- Cavadaa ~ta olan gemile
gı zaman "~ ... ""6 .. vazıye ri yablam•k istediği aal&g1lı
tırlatmıştır. Mumaileyh Cümhor 
reisinin kendisinden g~ kal· _)'Ol'_. ________ _ 

•ekezın tktidarı eıe •fmasım· Avustralya 1•18 Eica etiğini ve radyo ile bütün 
ilçilere S>SYBl kanunların slirat-

le tatbik mevkiine konulacağına J "'"I 
1 

dair bir hitabe irad. emıeahıi u.. 8p0RJ8 &r8SUIU 
tedifini söylemiştir. 

Blum bundan eoır.ra, patronla (Baf 1-aft 1 Mcide) 
mı tefebbi&ü ile miiDkere edi-1

1 
tln'\tZ nazariyeslıün Avustralya 

lm Matinyom an~anm ı...· genel kurmay bqbm GmeraJ 
tarlatmıştır. 1 8blnlee tanıfmdaa Avuatralya' 

Blum :tendi h1ftftnıet ,_,,,._ ordusuna Yerilmit Ql8A talimar 
• ......,.u .. I Wı hlldm ~ olduğunu 1 

da .taldıfı mf.lddetçe cfiz'f istih• so··yl=iıı.t-w.. 
salin arttığını. iş saa.tlerinin d& ~ 
ğU. iş ekiplerinin arttın.lmul· ---------

icap ettiğini söylemietir. S. Cripps 
Amerika He Visi 

(Saıı taraft 1 hlcJ •}ifada) 

Sariye istildaHnm Amerika ta
rafından tanınması meaeleıii bu 
gerginliği attıracattir. 

* Vqingt.on, 11 {A.A.) - Ha.. 
ricijle' nıımr vekili 11. -Y.W.-, 
geçen a.ybaşmdanberi Brıe§lk 
~adıtll' ftıansa eıtrMI Al.
rDmsına gıda maddeleri 118 <Ji.. 
ğer eşya m.tliya.tı yaplmaımf 1 

olduğunu teyft etmfşttr. 
Vıchy lrükUmeti ile J9Ptian 

mltteeddlt m~ rai
men., bundan 15 gün evvel Ame
rika 1ıtiktimetf taraf:mtfaır ıraıa
sası ~ görü.şnıeleı'de 1 
ileri sürülen noktalar hakkında 
'IOOllUWDiyd veri8i hiçbir ~a:p 

* V~ 11 (A.A.) - !ıt 
Smımer ~. Btrleoik Ameri
ka hük••aetintı:ı: Pnmaz btiJrft. 
metindea Madaıgaak'.ar hMiıflmda 
ka.t'i teminat aldığını aöylemif
tir. 

8umner WtJllei, ba temfn&tm 
ma1liyet2ni acığa. vurmak iate
~ fakat JladapMaıda hiç 

- denfa ~ -- Ussllntln bqlca memlela!tier emrine veJB. 

~filinf!We) 

di!"!l:a.m yaptığı resmi ziya
retin gayesi fugiltere hükü
meti tarafından meşrutiyet 
hakkında yapılau tek!iftere 
bll' muvafakat eevabl al
maktır. 

Deihi, 11 CA..A.) - Hin
c&:taıı umumi valisi Lord 
Lingtaw, halka h~ neş
rettiği bir beyannamede toY
le demektedh·: 

"Gelecek haftalar içmde 
llllillS harp cephesine ~a.b 
davet edileceksin.is.. Üstünde 
yaıaaığJmız enziyi büyük 
bir whlke tehdit ediyor. Ha
rekete geçm.iye teker teker 
hepilU da.vetliajnj,;. Dü§man 
sulh içinde yaşıyan memle
ketlerde yaptığı. meNiım ile 
ııae kadar ~- Ye merha
metsiz olduğunu göstermiş-
tir. OBa. ka.rp saflp..rmızı sık
lqtırınız. Biz Çine, Rusyaya, 
.A.merilraıya, :tiıgiltereye ve 
daha yirmi kadar milf te ga
mil alaa bir it:Lifaka dalıiliz. 
Bilıctistanda. hepimiz menıle
Ute ve arkada.şlanmıza lf... 
J1k olduğmmır;u g&terme?l
~ Weı- o seman sür'atle 
ve umhaldrak cıia.rak ple
eekör." 

* 

Se.mBUD tüccarlanndan 
Armatör ve Cümhuriyet 
Hallı Partisi Sa.maun vili.yet 
idare heyeti reisi ve Arma
tör Vehbi A.ldıJaııçbmu ba
baa Mustafa ~ rah
meti rahmana kawşDHlir 
tur. Cena-ei Dugibı saat u 
de 'l'abi• TalimhBM Ay
dede aok&k Ayhaıı apartı
maaı t nt.mıanlı dairesin
den katdmlarak Beyazıt 
camü şerifiııde öğ)e. namuı
.n1 müteakip cenaze naman 
bbndlktan sonra. Edimeka
pı l(!hltliğindeki aıle kabrilt
tamna Gefnedüecelctir. Al· 
lah rahmet eylesin. 

' - . . . / ..... 
as as 

güçl~. 

lflgiliz Tıii1.:Umctinin 
rear;ıi tebliği 

Londra, 11 (A.A..) - Hüktt
met, bug\ n Hindiataıı bskkmda 
IWr reami teblig n ·retmiştir 
Bunda hulasa.ten de.nliyor ki. 
"Hind k n mukaddıeratile 
olan uzun :rtaklığmuzdan ~ 
ğaa taahhittıerin mahfuz. kalma
sı ve daha az ehemmiyetli baa 
.c vzulann IHıl1edilmesi r;arttır. 
Hındistanm muhtari;Jetine ka-
vuşmaama yardım teşebbüsü· 
m · ı ?.iin şartları hakkında hemen 
b •· . zabta bulunm&.Jl dil Ur.Tı fut. 
ti:ı . l'Kkat bunmt iyilik yerine 
fenalık yapaeağmdan ko.rkuyo
nzz. Evveli projt!mim kabul e
dilceeğine ve Hindistanın bütQa 
azhn ve ruiıunun bir araya gel· 
mesiai tP.flVJ"k edeceğine emin ol 
mak istiyoruz. Duşmanm Hind 
kapılarıwia olduğu bir sırada 
çiddetif ana yasa. münakaşa.lan 
ve kavgalar çıkarabilecek bir 
ciıemeçde bulunmkla davaya fe-
na hizmet etmiş oluı"UZ. Binaea.
alcya adaietin yerini bulacağına 
Hindistamn ııaW işti.911l'elerle 
lruaat ptirmai için oraya Sir 
Slofford Cripps'i gönderiyOl"~ 
A.vaa Jca.mana li.ieri hiikfune. .nyeoeii 1'idiai ibtift eıttijiul 

MkftrmiftiF. Londn., ll (A.A.} - Umk tin Um itimadım ha.izdir. Lider ..,...,.lri - bU:iıreler .aetiee- Himl eluerip.lliııin, ekalliyeile-
sinıde. Hind delrizinm Pdi ·- riD ve mlıdfnarlamı da. mu'!' .ı.· 

eh. Musa hakkında :Firavuna 6 dJir 'fe <ftllmtm- ba tı.ölgate falıaül!ıriDi istilııılal etm ejz ÇÜJ· 
söyllyım ıar- kill .,.... 

0 
da mütetf'ıkler t1c8ret1ıre Te DaJdiı. f&.Caktır. 

Hamandı. Ba.twzir, Firavunuıı yatma tM!"!'m etmesi llekleee- HiDt1l8ta1I, teeavüse karşı en 
oJ?u). ediruUj:i Jtilçük Musarmı bileceği Londramn nWDJet1i .Wdedl karii darbelerin çıkaca
a....,,,.__._ b...,., .. ~- 0~... IRı- mabfilnde ~edir. p üahrder biridir.,. 
mu.11.uısun ~- .W.uı:RUll llWa Japonlar~ faaliJd1erlM ~ ~ taı.ıMıt1 f:1'1 ~~~ ~ Dfm' y.yabıifeeekler, Darvin'e Londn, 11 (A.A.} - M.. Çöl-

tf hı 86zler; l'lnvmmn 1r&lblw :~ e1ı1e ~-::: 1 ~ ~~ ı!:=: =. ~-=~ ~ 1lırla faaliketıerini daha doğuya muş, İngiliz hükumetinin ana.
mamn .lleJaea her slWft,; q,.. 1 ;,ani Eorftlerin doğu lfntallnde ,_. t.eklifleri baklanda Hlnd
met venın P'Jnflm, Musa hü-1 Fijl'ye jojru inkişaf ettiJ'eMllıı. lileriJ?- m~yaf~ati~i. akDak U.. 
k:ıııdald geemeRJeriai nuan eeklerdfr. MtittefDler&ı artık r~ Cr~ppa ın gideNğinl sö:JlemiıJ 
wmn. .a.ıyoNa. S'~ yahut Teni Ginede tir: Liberallerdea Percy Ha.rris. * filllari 1qalmedığmdın mdabfl Crippa' • nıuvafafkiyet dllemı.-

l"inwW ~bir itin ı.t. taarnm1rl plifind ~ dıdla tir. ------
- lmmnma pim. Nebie -.... ___ ·-..... lliirwtle etini öptii: ~ ~ ....,.... m ~ ean'a.t ve atk IJl)ıeseri 

- MDtenm .._.,..,, -. Bu Akşam Şeret Gafw olarak 
dl :Nehinlea mıap pDıdığums K = :::-:,= m:: Ş A R sinemasında 
tıQllmaa lıııa.,atnm u.,e1... "An....,..,. Km" fllmhlla ~ ılhtm 
Bıılgtinkil ı+wbei, u es el 1111- H 1 L D E K R A H L 
=~ U... m de KA'DIJ!: DORlll -W:Nl' POKTM'tll 

i'iravwı,. kı•nn &ÖIÜDÜ kes- ~ yaratftlan ldnema.cdak &1em'nin ~ 
~ ~-~ 
-IBmmiltir«tiğim :JOt ARTiST IZTIRABI 
ld,-~ tnkir fJ!medi-1 Bejl96r: D. W. P A B S T 
_._ _ ...-.n~,. LAldn musiki na#meJerinden imaret ve sevgi dolu~ 
ua. """ ~:r~·-- :yaıl bulan cazı1>ell bir me9ZU, iliht bir eser. San'at Aleminin 
kf.ıÇUk Musanın bu hizmetine İBt 1tudretinin en bttyftk aşk ve ıstJrap faciası. Pek az kalan 
Rl"ŞI bis hiç bir .,,, yapmadık. numaralı erlııizi hemen aldJrımz. Telefdıı 40386 

( ARua ftl' ) ---------------------lliif 



Y6R0KALI 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nev ralJI, Kırılılılı oe Biltiln Alrılarınızı ürlull llaer 

icabında gGnde 3 kaıe ahnabHlr, Her yerde pullu kutulan anrtalste;lnlz. 
,. I· a 

Sabir 
Tiyatrosu 

.!!!hisarlar U. Müdürlüğünden 1 
1 - 2'1 /2/942 Cuma ıuno puarhkla abnacalı illn edilen 118 kal~ 

ecza:n tı~ ihaleal IÖJ'Ö)en ltbıum herine 20/8/942 Cuma can ,... 
al ıt • bırakılmıştır. 

3 - Pazarlık Kabatqta LeYllZllD tubesiade Merkea MGba:yaa KonU.
JOOunda 7apd.ealı:tıl', 
ı.-~ tıbt>qe listesi her lfln adı ıecen tul>He 16riılebillr. 

~ Dram ._..... • - ı.tıekli~ ?..tın ~ep _. ve mtte teklif edeeekleri a üze. 
Bu ....... mt 20.SO da mıclen ~ 7,5 güvenme parui7le blrlilde mftkGr komisyona nrih'a utlarl. 

p A. R A. ~ii-iiiliiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiliiiiiiiiili<i
8

i
21

i
6

>iiii 
Yazan: Necip Fazal Klsaktırek 1 Is 
lafikW Ca4. .'*... ........ _i_ta.n.h_u_I_B_e_Ie<lİllllİli•e•s•i •İl_i_n_ıa.n_. 

Bu &keam aaat 20.80 da 
ÖKSE ft 8'CK8E 

.._... _..... ım. - .._.,._ ıooaoMO nr11 w. .., " 
A-..-U:• ...... ~ ...................... ........ -............................... '" """"' 

B111Ml;,e tellallt ve 1111tlaılerlnla 
ilç aglılllarının tedtue gllnlert : 

Zıraat Vell•letı Zirai KomlJlnalal' 
Kurumu MIJdllrlllğilııdef.I 

Orak nıakbıd 
Hayvan pullutw 
Hayvan Mlblıerf 

~ 
Kunuıwnusca 7ubnla ~ ena *8tın aJanacakm ~ lltiyerı) na 

mln.te.bit ...... WdlfterJQl ~ ,.... Jeırt il&li 
olunur. (31H) (1'110) 

lı lralılı Arıa 
Galata • Ji Yenlcami ar-. 81/1/948 ınno SOQU.Da kadar M-

1\er metre murabbaı oribef kUrui aylllda ~ Wırileceldfr. ı il 
H/S/9'2 IUDil aaat 10 da npılacaöından tılifeklUerin B97oilu Vakıflar Mel• 
dilrlQO Apral MJ,emtne mflracıaatlal'I, (328t) 

lstanbul Nafia Müdiirlilğ'/lntlen: 


