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Ruslar 
ilerliyor 
21 Alman 

1 E V K A Blokhavzı 
• • v ahrip olundu 

Pıyasaya zeytınyagı 1 SovJ;t;skerl 
ve sabun çıkaracak mabfeller ue gire 

-Çin llanetlerl "8 
mltemadl1e• 
aırmanrara 
ıevlledlllJor B 1 ··hu 1.. k 1 d E k f Almanlar Harkofu un ar,. mu r u apar a _ve v a ın tahli e edecek 

firması anında satılacak y ~ Amerika Çine bayii[ 
miktarda tayyare 

göndenniye karar verdi 

Plpe'I safan bu lllkoçyalı uker, İlıkoçyalılann mllU musiki Aleti olıuı Ba~erlerını. teda\'I edilmek sırala. 
)araıan.n lnırWz ve esir edilen dütman tlr 

nnı bekl~lklf'rt mUdde~ ~leııdimılt • 

3tu dşmn · 
' .-z ,_ _......, 

General 
Antoneskonun 
Fiıhrer'i ziyareti 

1ra&an: Hiiıeyin Cahil Yalçın 

Romanya diktatörü general An
tonesko FUhrer'l ziyarete gitti: 
Bunda neler konu~ulduğu bittabı 
ilin edilecek cleğlldJr. Radyolar 
, e gazeteler hep ba gibi aJı\"alde 
alıtık hulan4uğumuz' ba.CJ111&kal•p 
edebiyatı tekrar .<!Jp dul'Dyorlar. 
iki memleket arasın~akl .~ostlu~ 
r&bltalan tcavveüenmı11, !tOY~ 0 • 

U8 böyle olmuı gibi kimseyı tat. 
:i~· etmlycn bir sürü laf. .. 
Şu auad& Alman <levlet adam· 

larmm civardaki -llk meml..• 
ketleri ziyaret etmeleri ,.e o mem
lf'ketlerden bul sly&retler kabul 

Libyada 
SükOnet hüküm 

sürüyor 
Londra, IS (.1.A.) - B.B.C. 
Diin ııkşnnı orlaşnrk lııgi!iz 'resmi 

tebliğinin neşrindenbcri • Libyadn 
,·:ıziyellc değişiklik olmamıştır. 

Birmanyada 
ingiliz kuvvetleri 

mütemadiyen 
çekiliyor 

Japonlar gen;ş 
ltlr taarras 

r•Iİ••• lzere 

Vakı!lar <ıJıı. resl Ayvalık ve İzmir havallıılndeki büyük zeytınliklel'ln en 
iyi §Cltlldc l§leUlmesl için bir zeytin Yağı ve prina fabrikam ile bir sabun 
fabrikası kurmağa karar vermiştir. Bunun için hazırlıklara b&§lanmııtır. 
Zeytin yağı ve prlna fabrlkalarile sa. 1------------
bunhaneJer için 1Azım olan makine 
kazan, ısum kazanı, t8.§ ezgiler veeaı_ 
re tedarik: edilmek üzeredli. 

Bu sene "vakıf zeytJnllkletdeıı hiç_ 
birisi kiralanmamış ve mahsulün~ 
sat.I§ı yapılmamıştır. Bu aureUe önU. 

RUZVELT 
lngiliz elçisile iki ıaat 

gÖrüJ.,Ü 

mtlzdekl mahsulde vakınar ldareaı Va!'lnolon. 18 (,l.A.) _ fmrille. 
gerek zeytinyağı gerek sabun plyaBQ_ re büyük elti'.'öi l.ol"d Hallfaks Reis 
sında yer alacllktır. Vakıt zeytinyağ_ 1 Ruzvcltle öğle yente(tinılc lnılunnıuş 
ıar evakfın firması altında kapalı ve ve takriben iki sııat süren bir gi>
mUhilrlU tenekelerde, sabunlar da kU_ rüşme yapmıştır. Göriişmclcrin u. 
çUk torbalarda ağızları gene mUhUrlU nıumi iı:ırp durumu ve bilhassıı 
olarak satılacaktır. Halkın va.kıflarm Sin~apurun düşmesinden 50nra hli 
zeytinyağı ve sabmılartna çok rağbet l sıl olan vaziyet etrafında ynpılclıAı 
gösterece~l ümit edilmektedir. 1 sanılmnktudır. 

~----------

Moskova radyosu Smolensk 
halkına hürriyet saatinin 
yaklaştığını haber verdi 

Londıı., ıs (A.A.) - Dün geceki 
Sovyet tebllflnde blldlrlldlğiııe göre, 
Rwı kuvveUerl bilhassa. garp kesimin • 
de yeniden ilerlemiş ve bazı: tnukb 
yerleri ger:ı alıru§lardır. 

Son 2• saa t içinde 17 .Alman tayya_ 
TCSi dU§tlrtıınıUştUr. 

A.skert hareka.t hakkında :M:osko -
vadan verilen diğer haberlere göre, 
Beyaz Rusyada yapılan şlddetll çar -
pışmalar neticealnde Bovyet topçusu 

21 Alman B!okhavzunu tahrip etmif -
tir. Almanlar burada, .ırubay ve er oı_ 
mak uzere 800 ınu bırakmışlardır. 

(DC\'amı 3 tincüde) 

Cungking, 18 ( A.A) - Sah 8İİDÜ 
basın toplantısında Cin adced ııöz.. 

cüsii, JaJ>Onlann, Binnanyayı isti
la Jcin HindJcinide HayfonQa 30 
bin asker cıkaroıklannı sö~iş. 

(ne.ı.m. 8 lincQde) 

Deyli Meyi gazeteıimn 
fiJdetli bir makaleıi 

l ngiliz miiLeti 
Kabahati 

mütemadiyen 
üzerine yükle
necek adam-
lar aramıyor 
lagWı kablneslDln 

ba,tan Bf8tı 
detlpaesı ıuımlbr 

Londra, 18 (A.A) - Deyli Meyl 
gazetesi, eskfJerJne nisbetıe daha 
ncı blr lisanla yazdı~ı bir makale. 
de ezcümle şöyle demektedir: 

el rl lbette birtakım sebeple-etm e e u Maa 
te i<Jtinat etmek llznoge ~ mlh • 
nıaflh bu sebepler aras~ . W: 
. d" lomMJslne bir dınamı 
':r li 

1~mıek halkta blr şeyler 

İngiliz umumi cfkArı Scbarnhocşt 
ve Gneisnau•un kaçışından lchh"'ke vı,ı, ıs <A.A..) - O.FJ. Binnanya duymuş ve asabiJ~miştir. tnsmz 

da vaziyet ,İngilizler için vahimdir. milleti kabahati millemadiycn üze • 
lngill..zıer, Bilin ınna~m arkasında rine yüklenecek ad:ımlnr nrnmıyor. 

E s v ' hazırl:uııyonnu!4 
~·nııılıyonnq ve nı.k m:ıne\'i 
l .. ı.naatlnl uyandrra esinin da· 
kln·\"etl yükseltmek gııy .... dil 

yeni mevzilere Çekllnıl§lerdir. İki taraf tre tank 1 inde çaJışt.lğını ajans haber Jerı wrıiıl ti. Burada bir Sovyet nrbh Fnknt işlerin idnr~indc iyi tıitml. imin zırhlı n \'e ıt 
da §lddetll blr bava faaliyeti göster:ı • .Rusyada binlerce ıune trenini 90ll süratle &lderkea bütün toplarlle at.et ettiğini ırösterlyor. yen bazı şeyler olduğu kanııııUnde. 
yor. (Devamı 8 ün~cll~d~e~)'..__!_~ _______ _'.:'.:=~7:.:.:....::..::...:..:_ ________ t_-:-===------=== (Devamı 8 üucli<1e) 

da pek mUmaun r~ lıit bulunması hüklim ve 
Fakat Almanyanm mleketler• 

lı\if\lza altına a~dığı m~stlkbal için 
ılcn öniimiizdclu yakın 1 

ğ b•rtakım seyler olması 
~.:ı"':b~I ;tıncz bi; keyflyettir 
Al ya blltlüı gayretllc ilkbahar 

man ıaarnızona hazırlanıyor. 
\ c yaz un son o)nanaeak bir koz • 1 • 
~e•klğmba;ı d• takdir ediyor. Jle~- Bazı sanayi mu·· essese erı o aca baŞhyan ,.e bır 

Kömür istihsali 9 
bin tonu buluyor 

Ruzvelt 
diyor ki: 

halde geçen.~ mızdan aldığı • •t k il k 
lletice ''cnnıyen ta.a da daha çok lınyı U anaca Vaşington, 18 (A. A.) - Reis 
dorsıe Almanya .yanınhi!!Setmekte- Ruzvclt be.s·n toplantısında §Öyle 
YILl'dnnedara ihhy&Ç rd cı olarak Ankaradan bildirildiğine göre ma _ min ettiğine göre bu miktu bir kaç tJemiştir: 

Dlşmamn Nevyor
lla topa tatması 

mlmkladlr 

dir. En mUhiın ya on ·a ile 1'1a- ~n kömUrü istlhsalltımız 7 bin tonu hafta "Zartında 9 bin tonu bulacaktır. "Bazı şartlıırın ikmaliyle dü~· 
da Almanya için Roman: "rülmc- i§tlr Allkadar makamların te_ Bu, tetnıııalltm kıııtan evvelki seviye. rr.anm Ncvyorku topa tutması ve-CIU'lııtan geliyor. Hiç e su da. geçm • ye çıkması demckUr. va yarın Delrolti havadan bom-1 im r,,·etleri ,-arsa • pek mUtnkU d" nı lf Bulgar ' nuınıak Diter taraftan ufak tadillerle lln- balaması • n ur. h ed bunla- doku Akd . d . Hava ve denız harp kuvv ~1-r·-e .. n ense _.. !d' enız e yit kullanabilecek sanayi mUessesele. 1 ewc 

1 ı..,ı.a., pok bu)unonnyo~ glb :;.; ri de teoblt edUm~fü Yokm.,. bu gi. ıUn Alaskaya • .';,';;"' bfr taamno l 
ltomanya. ile kıl:.-:r=n dip- bt mUeeeueıere tebll~at yapılacak v.c n:ini olacak § e tertip edilmiş 

ltayey" hi\dım bir l!J olsa wı.ı Jtalf8D llrD98• teeıatertnı ona göre düzenlemeleri ts- olup olmad~~l:yrakkrndaJci suale 
IOQaujsi için epeyce zor al AD teneoektır. Maden kömürU 1.Btlbllki reis Ruz\'e c cevap vermiş_ lt"'"'-'·tır Bu ... "n Alman ba!lkısı .. bl _.__. t• 

.... ...... "'.. ı O ue r m .... -J p yüzde sıso nlabetinde arttığı 1ç1n bU ır = 
rtllda gÖz açamıyan bo iki mem e- z r "Tabii hayır... Böyle b'r §ey ı • 1 görülecek he- dl tedbir muvafık görUlmUştUr. Maama - ""ken· bı'r harekPt ohn., .... ı'tı·b-"""le "etin blrlblrlerıy e torplll8D flh, 80D MDeter zarfında istihsal de .,., kU d _,, örı 
"'Plan ,·ardır. Almanya bu meın-h tamamen m~ n Ur. 
ltketıerin askeri yardmıına mu~- Y1lZde 87 n1abetlnde artmıştır. -------

:;_~lu ~~e~ .!t:!~ ~~:.~
8

~:~f~~;:;.r•b:_~~!BEYKOZ ·fABR'ıKASI KUNDURA .... ..,.,. .. _. .. ,, tngılız taY) 8 ücum etmişler ve ıkı 
lopraldanndan yapılacak ,·a . yan filosuna h ~ ü ·le bir muhril>l R A c A K 
ita., tllkeameie mahkumdur. İtalyan k.nıvaz?r fkinci hir lıalyan ı M A L • N ı A R T T 1 . il 
:tfaeartara ıimali Balkanl~~ ıc.rpillemışlerdır. ·ı isabet etmiş ol 1 1 1 u .. tiin bir \'adyet temin edlldiglnı h 'b. e de torpı 
..,...,Yolardan biri h-'--r ,-eri,:vorilu. mu n ınh ldir Tayyareler, ay. f 
--. ~ ması mu teme • ~rıerinden 

~ E::!f ~:~"'S ~~~:;:~;:;'.:::,'"!:::';:: . .-.• b~ : iktısat V eki! i fabrikada tetkikler yaptı 
~::,.!":"'U:.:~ ·== d . "h b t 24 martta ve istihsalin azami hadde 
:i~~~~;;u~c::0e17f:~ M;::1r: :;

1

;.:.ı~ - K"' F•;u: çıkarılmasını emretti 
.-.._ -;va ıuu genel seçimi 24 mart tarihinde ~ 

bu >'erleri kolayca unutacağa~ bit eden kararnameyi imzalamış ır. t tevztat·na 
~.enıJyor. Hl~blr zaman kendbınln ··-· ve , ... , •• meaıuca 
olm'Y&cak ve kendisinde kalam~ "' ıerde 
Y8Cak R ... topraklan uğrunda gr btttftn sorluk .... Romuyaya allaı cl.zdaalarlle baguD 
itip kan dökecek yerde bu Bo~-:n heoı Macuistana muhtaç o(ma81Dıo tekrar ba•lanacak 
toprakJannm geri alınması ıÇJJI d fakat bunlardan birini kır• T 

::tayret sarfetmek Romanya halkı• ~itin içinden çıkmak bnkiat ~ gilndt'nberi şehrimizde 1 fabrikalarını ziyaret ederclt mu .. 

~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~ 

Yeni Bir Tefrika 

ŞANGHAY 

BATAKHANELERi 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

1904 tarihinde Mogol asilzadelerinden birin~n adını ala. 
1ak Tokyodan Rusyaya gitmek üzere Mogolııtana f!eç.en 
ve yolda Carın adamları tarafından yakalanıp zıncıre 
vurulan v~tanperver bir Japon gencinin çok heyecanlı 
hatıralarını yakında HABER okuyucularına ıunacağız. 

Çok Yakında 
hm hhı8iyatmı daha :r.lyade ok~ truıumnamumcladır. Klmbllir, bel 

1 
!ktrsa.t Veldli Sırn Day, 1 ca6eseyi gezmiş, temizle.nmc, de • 

cağında &Uphe yoktur. Rus harh ki FWırerin otoriteli ,.e itiraz ka- bu un:\'a dönmilşttir. , bagat, havuzlar, kimyevı ıslahat, 
•rtılc Romen milleti için se,iJe- b 1 etmez sesi general Antoneti- ı An~:ıui Beykoz deri ve kundura J (Devamı 8 üncüde) ı 1..------------------------.. cek bir m:ıhi~·rtı hai7 olmaktan l u llllabu:m...,tur. ' ' • 
t:lkm.ıt.r, Almanyanm kaıJdaitljı IJoJ:ll 

HABER Sütunlarında 



2 
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Uzun bahislerden 
Kısa hDllsalar 

' : 
i 
i 

1 
i 

Bahk fiyatları 
Et fiyatları yüks~k olduğu 

ıçın 

HAl)iSELEI< 
.. ARilH 

Kamaadaalar 
bazaa kir olmabdlr 

... www .. ,...,.,..,.,,.m• ____ ..,...._ 
w -

Verfer ve Şarlot - ISA 
Peygamberin dirildiği 
günü bilen kımse gok -
Lokomotiflerin tarihçesi 

Çok çıkmasına 
..., 

ragmen 
düşürülmüyor 

Et fiyall:ırının çok )ük:;ck oldu
ğu bu sne, et pi) us:ı ının 1csiri nJ. 
ıında halık fiyatları <l:ı cok yüksel. 
mi' hulunmııkt:ıdır. Son günlerde 
lsıanbulda balı'\,; lılr hayli bol ('ık. 
lı~ı halde liyatlnr ı'lüşmemeldedir. 
Bıilıkhaııc mü:zııycılclcrindc dal:raıı 
~ohipleri ·ye hüyiik tınlıkcılorın l>:ı. 
hk fiyatJnrım düşiiıınek için gay. 
ret sarfclliklcrl göriilıııeklcılir. 

i Kart usulünün 
1 

Londra Buyuk 
Elçiliğimiz faydaları -lsta.nbulda günde 506 çuval Raul Orbayın tayini yüluek 

un tasarruf edildi taMlikten ~ıktı 
Kart u,uJünün talbikotına Jla~lıın. Anka.r& ıs (Telefonla) - Açık bu. 

ın:ısındanhc.ri şchrimiı:dc her ı:tUn luııan Londra bOyUk e1Çillgbıc Kuta. 
50G ı;nval ekme.klik un ııısıırıııf ,_ monu mebusu Rauf Orbaym taylnf, 
dilınektedlr. Enelce günde 380ti 1 ytiksek ta.sdfke iktiran ctınf§tir. 
<;UY31 un ıcvzı cdilirkco şimdi 3300 

Deınokrat1aım biitiia kara, de• 
nh: ,.e ha,,. ku\-retlerinin tıek k"ll• 
manda altına ,.erilmesi limngeldi• 
i= _Jıal\'innda fikir yllriltenler u de 
ğDdtr. Bunlara göre §imdiye kadar 
clemcıkmtJarm muhtelif cepbeler• 
de oğnwhklan mtıvaffalayetsaJik· 
ferin ba'hca. sebebbıi başka yerde 
anmak bo tur. Çö~llln bu h11S118ta. 
Jd düşüncesini samnm ki herkes 

Dünya {jabeserlerindcn biri olan 
Uötcnin Vcrtcr tsminddd romanı
m, ı;imdi, Tilrldycdc blleruer pek 
ı;oktur ; çünkU, geçen seno. uzun 
wmnn filmi göst.erı1di. Film, ese
r.n aslından cpc,l-~ yavan olmak. 
1a beraber, seyredenlere }'İne e • 
peyce bir filtir vcrm1şti.r. 

harlı gemilerle götümıli§.lerdir. 
Bu hale göre, ıo:-omotfflerin icad: 
hallmda biraz nıallımat vermek 
faydadan hali değildir. 

Bu mevzuu araştınınlara söre, 
JokomotiClerin ica.dr hilkmda bir 
u maliimat vemıek faydıtdnn Jm
Jt değildir. 

Son günlr.rdc pek bQI ı·ıkmı~ olan 
levrek balığının l.:ilo"tı torıtan 80 
pcrakenıle 1411 .kurıışlıın :ışcığ ı dii~li. 
rlilmemi~tir. Jliı" :ır:ılık so.!lO kum. 
~:ı kadar inıniş <•l:ın mcrc:ının kilo. 
su 150 kuruşton yuknrı çıkmıştır. 
Tekir ele ıııo kurıJŞlnn ıı :ığı indı • 
ri!memckledir. Bu lüks b:ılıkl1trdrı11 
maadıı uskumrıınan ~erakrndc fi • 
:ynlı 8fl.?o. istanid GO kuru~lnn :ı. 
hlmııktadır. E~cr et !aıJa ol ::ı b:ılık 
fıyallarının da süratle düşccdH -şiip 
lre"iz bulıınrnakl:ıdır. 

cuval •.l~ğılılmnkte.dır ~ Karadenizde bir Bulıar 
Dıı:ıer tarnflan son gırnlcrtlc 1 batt 

ekmek kartını kaybrücnlcıJn re-. vapuru 1 

fialıl ığı göriilmüş!iir. l\1rtını k ~·- Rulı:ı.ır hıındmılı Rodni Car ,.a • 
bcttiğini bildirenler lıakkınıln tnlı •

1

1 puru, diın, Burgıızd:ın hareket et • 
kikat yaptmlı\cal;: ve "ilftyeıc tııııı ıni.,, rııkat lıirııı sonrn Podimanın 
kıııınat s:clinc lıu Gibilerc Yeni<lcıı iki mll :ıç.ığında hıı7. pıırçalarına 
kari "erilcceldir. ~ 1 ,•:ırpnrak a"ır yııralanmış -re bat • 

b!Hyor: 
- Bu bda.r gcn.Ş l"C bütün 

ddnya ölçüsttndeki harp hareket. 
leJ'İnl tek ba§Dla idare edccdi bir 
lnımanılan yoktur \'e olamaz. 

Un araıb. sağ olsaydı Napolyo
nu.n hile buna muvaffak olaJ1!178· 
aağmı ili.Ye etti. Yüz otlu 8CDO 
en·eı Avrupayı bagtinkti hale lj()e 

kan o hal'p nı maaera adamına 
lcrymet ,.ermif} oldu. İnJ;f Uı.ler ... 
~mda böylece, Napol.J911UD pli. 
bi Jngilb: generaB Velllngtonnn 

Vcrtorle Şarlot, bu romanın i. 
1;:ı aşk :kahramanı. •• Bunlar, haki· 
katen ~ insanlar JJllYdı. yok 
ss muhar.rırin haynlinde mi doğ • 
mU§lardt? Bu mesele. umn zıı. 
manda.nberi edebiyat. te~ri· 
ni uğraştırıp dunı~rdu. 

Son ~!arda edinilen .kana
'\te göre. Şarlot, muhayyel değil, 
ı aldkt btr fJBhıriyett.ir. Ve kızlı ~ 
··ında. Romanm lm:ıtmniri Göteye 
t;1r krr balosunda. birltaç &at, ya
ııut bir.kaç gün bir ll.5k maceram 
Yaşa.bnJ§Ur. 

Kız balodan son~ ,g~ Göte• 
yi çabucak untıbnuş ve sonra da 
I~estner i!ırmnde, kendi :tıalinde 
!·a.sıyan, orta ham •bir edarnla ev· 
lcmnjp:ir. 

Kmn Kefttnerie evlıcnmesindeıı 
birkaç ıı;ene sonra bir intihar va .. 
ıt&SI vulaıa. gclm;1tir: Keatnerin, 
Ş~rl Giyom Jerüzalem ismindeki 
r;~ bir diplomat :ı.rbda§r. uzun 
b-fr :yolculuk ya.pa.cağmı söyliyerek 
kendisinden tabanca istem.iştir. 

Keetıı.er. t.abancamnr veımit, 
Jerozalem de bu tabanc.ayla mu. 
hnr etmiştir. Tahltikat neticesin. 
ılc, intihar eden gencin sinirli ve 
·•nn deli bir e.d:ırn olduğu ~l· 
mıstrr. 

Göte anla.,5tldığma gör~. bu in. 
'.hnr vakası üuri.M, • kendi Uni 
ı "k"nı hntırlamrf> ve kendiF.ini 
\ erter diye Jerlizelemin Yerine 
koymua \'e roman me\'Z12unu uy. 
durmuştur. 

Yakm zamanlara kad&r, r«na• 
nrn bütün m~vzau haat teli.kti 
ediliyordu. §imdi ise. r<ınıandakt 
afik macera.sının. haiıilcatte cere • 
\·an etmediğine ve btmmı, nuı'har• 
ı mn kuıirctJi m.uhayyi}Sndeıı 
cıoğduğuns. ka.naat getirilmi§tir. 

Birkaç sene evvel. Alme.nya.nın 
Hıınovr fiehrinin Gros Hegyon Gi
cJ~tnıse sokağındakl e8kf bir t:• 
\in üzerine fiil yazıyı havi bir hn• 
trra l~vhası konmuştur: 
"Doğum adı Buff olan Şarlot 

l\:est.ner, burncla doğru ve 18:}8 
~nkllııununun 16 ncr günii burada 
öJ.dü ... 

Bu da, taliin ve tesadüfün ga. 
rip cilvelerinden birf: hiçbir tari
hi :malıiyeti olm.ryan bir lkadm, bir 
muharrire ya§attrğı birkaç aaa.tli:iı; 
bir ru;k m:ıcerası nyeeinde cbedt• 
le§iyor ve n.anuna. hatıra levbuı 
~or. 

"' * • 
1 A PEl"GAMBERt:N 

DtRtLDIGt G'VN 
Eski zaman ruhanileri, Hazreti 

banın, senenin hangi günilnde 
'lirild1ğlnl, bu hadiseyi tes'it eden 
pll9ka.lya yortwrunun ne %&mana. 
t{)Sa(iüf etmesi icap ettiğini, U%UD 

•,zu.n münakaşa et.zniule.r, nihaı(yet 
miladın 325 nci sen.esinde aJrtedj. 
len Nisc koıısl!i kararile, bu gll
niln, 21 martta. yahut ibundan aon. 
ra vukuıı gelecek "tam bcJir., Ji 
"'eoe;ı.i t&.ltq> eden paz:ır giınü o~ 
ııasmı kabul eylemişlerdir. 

Hrrlstiya.nle.rm bu mühim dint 
ıtay;rııuu, eıclıdenberi. gününü §G· 
ırmakta ..,.e son kanlria bile 22 

mart.la 25 mart aru:nda bocala • 
ınktadır. 

Papa..ml' hanın ne günü dirilip 
;oemaya çıkt.ığmı bilm1yorlar, ama 
.>nun dirilme hAdiseslni 6ÖY1e ta• 
~avvur ediyorlar: 

Bu mevzuu ar.aştıranlara göre: 
J.lk buharlı arabayı, m~ur bR • 
Jonçu "Mongolf:re .. icat ct.ıni§tir. 
~u zat, yaptığı bir buharlı araba
da. ailesini bahçesinde gezdinn~
tir. 

Bundan biru eonra Nikola Jo
zef Künyo Wııindc a!J'keri mUhen
Öİ9k>Tdcn diğer bir Fl'an.9'.'7.. 17'':0 
l!eJlCSindc buharla i~ıycn ü~ le • 
kc-Jekli bir araba icat etmiş ve 
bunun tecrübesi r:ıpılm!Şia da, i
oi yollıarda yüıiitüldilğü için, i) i 
bir netice vermemiftir. 

18&.l aencıdnde, Amerika.ela, Fi• 
ıadelfi)'ada, Oli\'ye EwnMl icat 
ettiği bir buharlr araba Mkaldar
da iı,lemey~ ~. bunun bir 
taklidi de, lııciıtc:rede yapılms§ • 
tır; fakat dem.Jr)·oJu yapmak kim. 
5enin hatınnn gdmcr.ıişilr. 

tık dem.iryoi.u. Blcnlcisop tara • 
fmdan bşredilmie ve lngiltere • 
cie. bir ınCMfc dahilinde. lokorııQ
ti~r vagon çekmeye başlamışlar• 
drr. F:ıka.t bunlarm tekerlekleri 
fü:3li ,.e krcme.yt"rli idi. 

1813 8Clle&indcn llOllra, şimen
;:iif ercDikte tekiınüJ başlamtı. 
!füı.ket. Jorj St:efenson, hunları 
nıiiteaıüp Hekvort ve P..obcr Stc . 
fenamı ma.ı..i.-:ıeleri ?Slah etmifler .. 
dir. 

Böylece, on dokuzuncu a.ar:ın ilk 
rub'undan eonn, İtli'iltercde, ıııon. 
ra Fraıuıada terakki eden limen
dif ercilik. dünyımm Jter taratma 
ya.}'da:uftır. 

M~rl il), kartiarı da dün 80 5an. l ııııştır. l\lürctıebat," 8andallarl:ı, Ka. 
ılık içinde şehrimize g<'lmi.şlir. ı· ı<lcni1.1le Polraz limanımıza illi • 
Mart ayına nil ekmf'k kanlorıırn ;. 1 l'll etmiştir Tayfa, dUu ::ıkşaın üzt. 
sim ve numara yımlması da düşü • ı ·I S:ırı ·ere sctirilnılştir. J\uradan 
nülmckledir. J;ııJgarhtana gideceklerdir. 

Kömür ocaklarında 
çahşan an1eleye 

Satışları serbest 
bırakılan mallar 

Şerefini yükseltmek gayesi de be?• 
ki vardrr. 

Rngünkii harp usul ,.c \'&!llrtala . 
nna gnre Napolyon devri bir ka. 
r;](atür gibi kalır. O l-akit denir.· 
!le ah"'aı• gemiler, karada ağr7. • 
dan dolma tüfekler, ath ara.hah or 
dnlar vardr ,.e bu ordnlann en 
büliiğü (400.000) i geçınlyordu. 

Vakıt Verilen ekmek miktarının Fiyt.ıt yükselmesine karşı Hıwada. yalnız lmBlar uçabiliyor • 
V akıt arttırılması dü§ünülüYor yeni tedbirler ah,nacak du: topların menzili birkaç yij:r. 

~lmdlkl hald -~ '-"'I Evvelce tev?.ie t.abt tutuıurken b;I!. uetreden ibaretti. Halbuki ~imdi Asım Uı "İngilizler neye güvenerek ..; e .... ır ~ ere vı-rıım ' tehlikelerin en bUyilğü "t.epeden 
harbedlyot"lar?,, bqlıklı yazısında ş!ly 750 gramlık ekmeğin :pek müstcma 1 ııırc S:ltı§ları aertıest. bna.kılmt§ olan inm~" gelip e\"'\"Clden her eyi he• 
le diyor: ınahiyette tıau ~ok ~r J•drrclo ~ıBlı • ı' ~·ahut tenle l4bl tutuımamııı bulu • sn.pl:ımı:.v:. anlar, ~dbir almıtk ~ .. ·Je 

' • pnlara bi ırrama ka4a.r -•ı.n ı uan bir i!lı<rm tnadd<!ılerin bir kıamı ,...,,, 'Japonya Sin;apuru a.ldı. lhnt 0 
.. .,,..;..n mu. ıJnrsnn, dii~Öllmeye nJdt bulaım 

ı- d n---"' k'" f ..ı d Durlnde tetklk1- T'Gpılmak ..... ır ""-- ellerde bu m~erin lstenlldl""I .,.ibl o .... ıuıasun an ~nr or C.r.ınc e "'" ,,- ._, · ""' b • yorlar. O devrin meydan muhare-
;elcbilir; Almnnya Rasya taarru- anda, billlası!ıa k5m0r haVUMU ve oyuncak olması, fiyatlarmm arttmı. beleri lıirt'aç kilometrelik uhada 
zn.ıula mouffak olarsa bir r;lin yenıJtı ooaklan fDÇSlertne de oo~iin. ması veya ek"eriya olduğu gibi ply&. ~-a.pılıyordu; _imdi blnlen-e kilo -
Kafkasya ve 1randa.n Ba ra körfe- kt\nden fazla t:kmek ver1lmeııt clbeU, tmdan büsbütün çekilmesi neticesini metrede oluyor. O zaman ba fiola~· 
• • b'li '' b _.., - ·a. t ...:· tetkik edilmektedir verdiği görülmllştUr. İthal&t ve ibra. zıne me • r . .ı ıı unuıa y .. ,n .:>I· • 'e mlisait farl1ar altında. hIJo h:--

birya yolu ile l'l&dh'ostokta Ja- cıı.t b!rliklerlııce bu huau.tt& bir etOd r.ı kabUfyctlf ~·e cesur kumıındnc-
fl b• 1""" b"li "'im a il Tı'caret ofı·11• umum mu·'du"'ru·· yapıtm~ ve lıangt maddelerin namı poaya e ır ~-u" ı r. ,, any e hır ha.-,kuman<lanlıktan gelen cr:.i .. 

,J bö. ı rad ah t ,İ!et"best brrnk"llıp bundan ne "ibt nett. aponyaıım ye Bas a, y u Bir mOddettenberi Avrupa.da bulu • 0 lere uymıyarak b&;r ba§m& ı ııre· 
\1&dh o toJrta birleşmesi İngiliz ,.e nan Ucaret otisl umum mUdUrU Ah • ccler alındığı teablt olunmu,tur, ket etmek mecburfyetiılde kal•. 
Amertk:ı ııblokasmm l<ati surette met Cemli Conkla fthallt l§leri mu • Aldrğımı:-: m:tlOmat& göre ticaret ·ortar: büt:ün ordu veya donnn 
!rmlmaM demektir. 1ogiltere \"C <lürUniln yakında §ehrtnilz:e dönecek _ vekı1loti p:y.ı,..anm btzı ft!Jı.siyetıeri • manrn mnvaffaJnyctini t.emio crl .• 
Amerika. harbi uzatmağn. :vara.ya. ıerı haber almmr1Jtır. Bu zeyat, A.l • rJn fTl'Eatlar.i: ıı i:!tifade ederek bu yorlarclr. Bunlann en mcşlıan: ı,1" ~•k ilk maddeleri nasıl buluyor· manyadan !sveçe gidip Ucart mahiyet rıekilde harekc~l:?rl ve aunl darııklar giliz amirali Ne~on tarafmd:ın 
Jarsa ondan M>nra mlh,·er memle- tc temularda bulunduktan llOIDra tek. VÜc~d~ getirmeleri kartuımda be.~ı Oa.nimarkanın merkezt Kopenhn~ 
l<eU.ri d., lnı madclel~ri bulabtıir. r.ar Bınttne dl!ınm«ııtlerdlr. lcdbtT\- ala.callttT". 1 iinUnde yapıbnJŞbr. 
Böyle olursa lıarbi uzııtmakt:ı ne o l\"apolyon deııi7Jere lıllkiın oJ • 

iimitlerl olabilir~ • . Gı·zıı· mallar u· ·cretıı· memurlar mü ifftn R{J';ya, İner:, Danlma.r -
Ra :takdirde İngiltere \'e Ame· lts, Prusya arasmd.a bir ittifak 

Ziraat seferberliği rllwıın Almanya ne .Japonyayı --o-. mua.hed~ i fnı.z:alam~tı. Bımlann 
çalT•ınaları ma~iıp etmek fr.lo düflinclükleri 40 kilo tatlı, 200 kilo teker Tekaütlük, haıtalık hallerin. donanmaları bfrle~ince lnglljz do-
~ iimft nolrtası ıu olsa ;ere}.-tir: d k' h ki b nıınmaı nıdan üstün oluyorclu. İn• Ziraat Yckllfnin 7.frııa! cfeıi>er • ·vakalandı e l a an tea i\: ediliyor 

Df>moknsl cephesinin Almanya- ~ ~IUzJer Danimarkan harp hariti 
ligi icin vill)~te gönderdi~i tam!m ,.ıı. kaur bir taan-uz ü sU olarak Zc)·Linburnundn bakkal ):uslııfa. Ankaradan bildirHdi.ğine gör~, çıkarmak için h~en harekete 
dün kaymakamlı klora bildirilmiş • <laima. en hliylik bir ~dfhtle mn- nın evfade iki yüz 1-llo şekerle i.iç Oc\·Jel dal1'1clc .. rincle ücreu. e çah~n 1 geçtiler. Jııtfyar aminıl Sir Jlayıl 
tir. Ka,_·mnkıımlnr bu t mim elro• el ' t hd ı k -ı 

hıLfuıL cıllleeek olan Britan,"ll :ı. ten 'e petrol hultınmuşlıır. memur ve mus a cm erın le ·011 • Parlıer konuındll511ld& on seki7. 
rınd:ı hozırlıklıırd.ı bıılunacn'k '"" " r 1 • . . dd ll'k . f h t 1 d. "Jfi lbf dalnrın<lnn her \ 'akit Avrnpnnın ,,.arşı rnı)Hla 'ı ~ıııçcrılcr en c • •., 17. n, s :ı 11> ''c.., mı:: :ın.

1 
biiyiik ha:rp ~emfsi yolln'1ı.lar. 

cuma günü YİUİ>el:e 1apıl <'nk top bir tnrnfınn. ordu ı:ıkeracak .,ekil· sinde 3 numaralı t ull ıc ı :\Jchmcll ln l..rınd:t ılc\'lct ikl"l'>adi ıc;;. :,t.üllc ·.i.ı '!'\elson ikinC'l rlcrcc.edc kmn:ınd:ı 
lanlıda kendi ınınlalrnları lıııkkınd:.t · ı ı ı ı r: ı ı de hazır bnl onnıak. ha,·n ta..unı;ı:- evınc e de gizlcnmi} bir çuva un l c ca ışdı rııe:nur 'e n.ı :!.l:ı ır .rnı H'le\'tnimle bulunuyordu., tn~Uı. 
izahat vere<"eklerdir. • ı k i h ki l lı ı 

larınclan b:ışka ~uı-aya. hura •a ih· flc kırk kilo tallı ynlrnlıınmışlır. .-r. ·aı ur a ·ara m:ılık o ıı ı mr. ılonanmao;ı büylik ~üçlükleri ~e • 
1Iükümctin .ıirıı:ıl .seferhcrlP'i i. s ı ı ı· ·ı · ı J • k · ı ı ~ e r.ı.<: te ·el hU feri de \'&tırnak, böy- :uç ıı :ır ıııl ıyeyc verı ınışlir. ll'I ıcın ıır ·oıııı~yon .ıyrı mı.; ır. ıwı-ek. sır; ve tıkmtıh sulanl:ı 'llll\lı-

~in vllilycl~ ayırdığı <'ili bin linılık lf'1ikl<' Alınanyayı k1ta üzerinde ı-:omiq·on lıir kııııuıı ııroicsi h:ızır~ Yolmlk iehliltesini ~ö:r.e alarak 
tr.hsisat gelmi!'i.lir. 1 · · r 1 • •• • • ı··ı ı tk'kl • · c :uma mil~·onla.rca sili\hh asker Demiryollarında bı'l"'!t 111118 " ur:eı-e J!(ırış ıg c ı · erın ı Kopenhag önüne ~elcli. Da.nimar· Reledi.~·e, Dariillıcczc rınırındakı "' 1 ·ı · •· - .1 · J • ·ı ö · 

·' lJe,.Jemcğe mecbur ctm<'ı;. YC hö:\·- I ı• ınne.: ıııcrcuu-. .ıın ınnın nı:. kahtarm ,.esaretleri ~.·iik.cıeldi, teniş arazinin Daril1Gce1cnin sch • • Ücret erine zam · 1 k. " 
lcl'kle ;\,rtratmak... rnııu c ·ı ... ecJi, loplıınlı <lcne~inc Xolson ~ahi! ootaryalıırına kar 

1 
ze ihtiyacını kaı-şılamak üure e • Hiç üpiıe ~-ok ki bu i~trıda se- Ankaradan bllcllaildiğine gört: dev • ~ c-11-;;lirilmcsine çıılı~ıl<lığı lahnı!ıı , akmdnn dö'H.ic;üyordn; kayıplar.ı 
ldlmesjne karar Ternı1· ... t1'r ) J d mi ll da 1 ol t~_., 11 ki d " ne erce S\İret'ek OIM bjr lıafll et C ryo Ul i l'CB • Y CU .._.~e • C l nm:ı . a il". fl!'ır.mmiyet \·ermiyordu, nir Z-3• 

T ---o--- yalnız Alnıanyal'r değil, tnglltc- :ılndc Y<'nl bir tadil ;)"Upmb.fl iuı.rar -o num "eltli ki İngiliz ha amirali 
rabzondan•yağ ıeijyor rı>yi 'C Ameri rnyı da yııınıt.acaJ,. lnştırmıştır. Şubatm y.lrm~nden iti. K11;ılayın Eak1rköy kongresi na.mi h•rakmak için emir ,·crüi. 

Yağ fatlhW mmt4kaıanııdakl !azla tır. ı·atrnt tngilizJer. ve Amerlka. baron rneriyete &"frec:&k olan '\fu tadile füzılııy Hakırkö;r fulM'lıllnden: :,el on Jıa.i'be devaıu f~retinln in 
istilıaallt beyannameye tabi tutulduk. hlsr ken<liJerindcn cweJ A.Jmıın- göre. umumı tarifed~ bllet Ucrctlertnc Şu~mizın yıllık umumi mecllaJ 22. 'tiirilrncmll"İnl emretti. ·a ·erine: 
tan socı.ra bir nunt&kadan diğer mm • ~anm. tt.aly:ınm \'e .Japonynnın yllz~ 20 ~ırbetinde bir zam yapıı . 2.942 razar günU aabeb saat ıo dıı - Eğer hubi brrakm.am at~t; 
takaya Yat •nki eer~t bırakdmııtır. yrpr~narııli inhiJi!lc gi<lec.cklcrf , .e maıttadır. E§y& t.&ri!e!ltıdo herJıangi 1 &ku-kôy he.Jkt\'i b!na.ımıdıı. toplana • ~ olnyrm ! 
Şehrirni7.e Trabzond:ın mUhlm miktar. harbi en -<m ba ::ekfüle kaınnucsk- bir zam y.ıı.pılmıyacağı &6ylenmekte. caR-mdAn m:ıhterem azıınm ~eri 1 netli. Sonra hnluncluğu gcmlnin 

!d!!a!!:v!!at!!!!g!leı!!m!!!!e!!ğ!!e!!ba.~~!!ıam~ı~~t!!ır!!.!!!!!!!!!!!!!!!i!1~a~n!!!k~a.u~aa!!!!tin~·~a~ed;.!!i~rl~er;;··~· !!!!!!!!!!!!!!l!~!!d~l!!r ·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~r~ioe.~o~l~u;nı!ır~. ~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!' si.l'!J erj ~ine ılöntlü: 
- t~aıey. bilirs1n ki benim bir 

. T~. ~e garip ve ne milthiş 
~ cılvcı8i~ ki l'."nl Avrupa har. 
b:inde bu. dott ~hir birlblrler;ni 
yemek içm gıcınltyan bir sıra diı; 
halindedirler! Berl'lıı, Park, Loa
dTa. Mos:kovnyr mmruık Jçln titrj. 
)"t>r! 

Londnuun uyumu gözü, Moeı'ko. 
\'lll>Ill tilki uyku8una yatmq yarı 
UYllD'lU§ gözü ''e bugfin betbcılıt 
Pariısfn yqh gözüyse Benin~ • 
mr!.. 

Avrupanm bugünkü zifiri u. 
raıılığr içint!e bu dört ~rin kin• 
da.r gözleri ebe<'Uyyen uyumaz bir 
halde bi.ribirlerini göutlemekte • 
t?irler, b:irlıbirleıine dilrihnişür. 

Biribirle.rine ölüm dirim Jcini i· 
k diş ibillyen bu dört ~hlin bu
gikıkU durı.mılanyııe. a.sla bll-iblr • 
le~ benzemezler. 

· -qiliiAcialarırıJJ 
istilası nasıl hazırlandı 

~~'1'-1 J/ D ! 1TlJ1Ht1rbi111asıl 1_?.J 
f llUr"'llwıı-ozrece.K. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 100 
Ameıikalılan l>Uc Patise b;r lıc . 
yer.an nehri halinde akıtan asıl 
Paris bir vizmc darbesile halü bay 
~n bit' haldedir! 

Yakm Parlste, yine bu 'irnıinci 
ı;snn Pompe'i ~i çılgrnlD§lıran 
ecnebiler var. Fakat hu ecncbiler
ı~gaı ordul:ırıdır, fa'tk bııı·ada! • 

ti günesin dahi İngiltere nam ve 
b~ döneceğine iman et.mili 
tür haldedir. 

makta ve müthi~ hairl!rate inamı. 
n..az hi r ruh hali içinde ~ırprn -
ınaktadır. 

Londra ise A Yrııpan·n nabzını 
dinde tu t'..11 ve öbür ellndclti 
kronometre üurin<le hıı-::akati.ne 
emin bir doktor \'3.zi:redııdcı ıınni. 
Yderi sayan bir ha.lcledir. 

Fransa bir lroma b&llne gi~, 
fakat. Londraea hlıla ölmemiştir. 

A 'lJ 'll>A b · r ntovi > üksek a.kdjı;. 

;~züm kö1'<liir. Bn °beptc bıt7.8G 
hıi..,lıiitlin kör ol~ğa hnJdam nır .. 
tlır. 

Di"rbUnle J:ıec; anıinıJin gemi!I?· 
ne hahh: ~ 

- Gcrc:eltten t~aretl göreml • 
\Ontm! • 

Dedi. Onun bu ~ebatr 'Ç'e kör o 
lu511 ( !) ha.rbi kazandmlr. 

KADI RC AN KAF LI 

bir .\lman gıipi ulgınına tutul. Arabistandaki İtalyan 
~~at~ içiooe ~rrpman bir hal• 

1 
menfaa~lerini hükumetimiz 

Fakat JıMtaınn nabızbn emin ı hımaye edecek 
1::-ir doktorun, İnglltcrenin r d . AnlUlra, l7 (A . .l.) - Cumhuriyet 
".... e ın e- bükCımoU ltalya hUkWnctl tarnfmdan 
'"· . ki ·--AtcŞ dü~cekt:ir hasta b·· va· Owo.u müracaat ilzerlnc, Suudi 
r.ast~lıJt m"krobun:ı Yen .• tiıc:uıt ArAbist&ndakl meııafllnin hlmayca!nl 

• C{;Cl( r. kabul etml.§tır 
ıngiltcre hastanın başında muh • 

"lea bir anda. meı:armı ihtiva 
l.'den kaynyı yannakstzm ve o b. 
' a.nın ~~ı ka.prya.n taşı kımıl • 

tmabtzm, gökten i~ olan 
Allıhın mfilki huzurunda eti~ 
\"e eemaya. yli.ks~lnıiştJr. Maarmı 
'JC!,.liyen nskerlcr, o.,u görünce, 
'ı ehşetll bir korkuya kapılml5lar 
• c vücudunu kokulark!. ovmaya ge 
'en l)admlar, m~ğn.rayı bo.s bulUll. 
'a, hayret kinde kalnm;lardrr.,, 

Bugün Pariete, geçen harpte 
gClklere çüm~ olan ~ :::uru .. 
nı Yerlerde gfirünnıektedir. PaıV. 
te ·hemen herlteeiıı ayni derecede 
hi:99ettiğt, hatta (Pari..oı korkusu} 
l.ıbir ectrJecc.k ~ir maneviyat boı• 
ı;ıın u verdrr: 

Parie, bugün koca delikanlı cv
tiıdı ölmüş bir gem; anne gibi nıünı 
~iin olduğu · kadar bu öldürücü 
ınatemi düşilnmcye çalman bir 
\ıaldedir. 

T.t011drayn gcciııi.z: 
Bu~nkil Lol"dra, kan -du'\'f:.sma 

tutulpıUf3 klasik bir Jngl!iz TUhu
nu ta.5nn!lk~dır. Hfo kimse tı:ıbr. ... 
tn değildir. F'ekat hic kims~ eli' 
~lümscmlyor. 

Londra muhakkak ki Gimdi;ro 
kc:dar hiç göriiJmc.nıiş bir ıeJtlkle, 
!ık defa nsabi bir durumdad1r. 
Bu h1rpten evvel ~i<ldetli istihza 
ettiği Alm:ınlara karşı Londre.nm 
IJugünkü cleğişiıdjği bu 1!Ulua. • 
mn yerini asabt bh- istihfala ter • 
ketmi~ olma.srııdan ibarettir. I..on. 
rll"a, elini Barli.ne uz..-ıt.Cna<lıgı i • 
çin, bütün hrzıy]a ikide birde 1 -
Lalyanm s~ratına ı:;akl:ı.tara.k ne 
bi .. !!eWğini anl::ı.m:ıl: için de tokat 
"iycnin değil, Almanyonm yUzüne 
bakmaktadır. 

HııJdkatte IAndra. hıila nıilthlş 
Avrupa. dramı ke.rınsmda o müt • 
hiş istihfn.flı ve zehirli miiBtehzi 
l-il.zlinü .muhııfaza ctme-ktcdir. 

lf'mf'l bir ameli)·ıı.t miidahatcst j ----~---
ç;n .. natin! bekliyor. • Maçka mezarlığı nihayet 

Eunıı mukabil ' A"rup&nm uçun. kısmen açılıyor 
c~ı şe'ııri Moskova, btt..-.Un dünya • Belediye uzun sencle~nberı üze 
nm rn cs~arengiz r:-eltri kc&ilın.l!i- tinde mt!§gul olunan, dedikodusu l-:tl. 
t.ıl'. MosltoYa, b:.ı nnda sııat:a.hsım iare& matbuatı m~gul eden Maçka 
oaçasma sakhm:ş fakat zch1rU nıczarlttmm kısmen kaldmlıntt8mı ta. 
lı~ gU1Uşle, dö~n Avrupn §Ö • · luıkkuk ctttrme~lcdir. BUradan Beşli<. 
valnlntin!' dPrin hilrmetJc b3&1 eğ ~ fnccclc bU;;ilk yolu 1tçmak ıçı:ı 
~r:~tc rlan csrırrengiz; kahya roHl• Maçka mczarlt~rn bir kııımmm yola 

• ı:: Ct 

J.OKO~WTfFJ.t;RL~ 
TARİHÇESİ 

Açlrk \·c <lalım harp korkusu: 
Denilebilir ki hatt • Ma3ino &ı_ 

t;ıhkaml~rmrn ron f tem toıı gü'. 
lelerinden lir hayır görl"miyen 
Pam gülle yerine imdi beyaT. bir 

Bizde öyle tadhçiter v~ ''tari· Lidutnay:r taJcöi~ ede Jk bir duru. 
hl ronı:ı.n,, cıla.r göıi11mUştilr kf, ına :ravarJanrııı~ bulı.:nu~ or. 
olmryacak ze.ma.nlıırda trenler yU. Pari~tc'•· be,·n"lm•t~1 Pari~. ya. 
rütmüşler, Na.polyonu, Mıemı, bu ' nı ta riünyan·n öbür kıtasmdan 

Rııgünkü Loı•dranın yüzi.i. bü • 
\iik blr intikam ~lintlnti t'ntnh d
'c bckijrcu bir dün~·n lirlc~inin 
•;fu:üdür. 

Her Londrıılı lngiliz, bir gün 
:·a !nr;: dünya.da lngiljzliifC' en hU
•.rUk hııknrı>ti "ftr-nm olan jTHJc_ 
tin deği), h:zzat dünyanın ve hat. 

I..ondra;n bu harp içinde gören 
ler oradan ~u .. mü mınldannrak 
eyrrl!rlrır: 

- ~u uvur. ln~iliı uyuma;;! 
l'nriı;. tuilT, kork•ı!u bir rtire 

ı;ördüğüne inaıimaktan sıynlamt'I. 

'lu <>rnnnıa."ttachr e.y:nımaııı takarrtır ctmlıı ve beledi) 
Mc-s'kova, \1J~nğa mecbur ol .. mUhcndiııkrl b•ı kınrnı 'ka2ılt1:ır d!'ke 

clugu ile e.cı hap ikat'Şuımda. gönlü rek hudutıandımıI§lardır. 
bul.'\nan bir Jtö,·Jü hııle-t.i ruhivcııf l\{c.-;ke. mczarlığmrn J:aldmımu11tt 
i in:le h4ılıtmıy~ ... Bu i."ç hap.' fa. gcnf~11yr..cek )Oldan bilfıhrra. trcurıv11v 
~İRi b1J~·2. l'\a?.j Alm~ııya ve ka- gegecektir. Yoi buna göre hnrırJan • 
pltalist İngilteredir. (Deı:amı var). maktadır. 



J w N~t> lllndllra 

hakkı tank uı 
tSa,ı;xı.t,~ı J"er: Vakıt Matbaa.ııa 

1 

RABEft-:Akşam ~ 

SON 
Caddeye a1ı1m l#llllaiım! Blrmaayada c 

Bir o1royucmmn .h~r ,.~or: 1 
''KumktlJ>ı .NipnO.IS'lnda Nişıtneı tnglUzler çekiliyor · 

yokuşu bafmda on lıcş .gündenbt-ri (Baş tarafı 1 nelde) An1erı·kan Be 
patlıyan ana Jfılml Clllir:l'deye akmıık. Loıldra, J8 (A.A.} - B.B.O: . na.tasına 1 
la Te cok fena ıbir •\.·~ııtm'neşrel~ek• R&ngontlan gelen haberlere göre son 

n1 ibi -
1 • 

Her ogli ibirçok kcr~ tekm.rmı 
görii:,.· z. f'nkn.t ~ bir tilrllı 

1 rd15&"11)/0ruz, ('iio!;ü hal. '.nateıı 
lın,·ret ,.e hiddet etme'k n sene· 

ABO?o.-"E ŞARDAJU 
'l'llrklye ~b1 

lf.00 Kr. 21.ot Kr. 

'1.GO • H.00 • 
t..00 • &00 

SM,. 

tedir. AlAkadaTJara "Y pıt1tn mur.·., 2f saat ı:arfrnda vaziyette zikre değer cevap verıyor 
" caeta r~ bunııın henür ıkaps.. b1r deği1!ikllk olma.DUfbr. Cenupta hı. 

tılmamıştır. . . • gllizler bir dU~m.kn grupuna rnatlıya· F;·an•ız cevabının memnu 

•ille~ı. hir rnaıımra değil. ' 
Ucu geçen gijn yin~ böyle bir 

mıuu.ıır lm~csıotia kaime ı, &ı.nl i 
böyle bir ~i birinci defa görü
YormUJ3um g.lıi bi<klet lendim. 

.......____-----~-=:-;...._------~---
~ 'kld olu ajansının verdiği habe.,.. 

e r.ore dilnva "a:ivetine ba1.."t~ 

Turk -Bulgar 
dos uğu 

7 IUba t 9U ta.r1hli TUT'k - Bulgar 
ır.~k beyannn1DM1ntn imzam b1 -
'1oq Ylldöntlm11 mQııUebetlle Bulgar 
ıernı iki komau mcnlekeU blJ'ibjrlne 
'lıyan ebod! dostluk paktmm öne. 
'l belir tmcktcdlrlcr. Zoro gar.cte:ıl 

c ~ Unlc .. Atide vukua gelecek h!diıro... 
ne oJul"l'a olsun bu dostluk o ha • 
lcre mukavemet cdeceJ(t1r.,. dedik 

: '1 Sonra §Öyle devam etmektedir: 
l3aYanntıın") l imzala.ınl§ olan iki 

rıı tnlckctı çatr=tırmak için şımdlye 
l!adu yapıla.o tcşebbilsler boJU git • 
fnlşttt ... 

l=ıu gazete bu dostluğun Balkımlann 
'Vıısı bUnycslnl dcğl§tircn hAd!sele • 
in tc.:ı.rir>c kapilmndıScnı belirtmekte. 

!J.lr. 
D.ğC'r taraftan protesôr Getof, T\lrk 

- Bulgar münasebetlerini bozmak için 
~apııan bUtUn rrayrcth'rln akim kal. 
dıtını ISyllycrek diyor ki: 

'llırkb ile BuJ.gariatsnm mcnfııa.t.. 
ıtrı bunu emrediyordu. Her ikl mem. 
leket nraamda hiçbir anlD.§mazlık yok 
'ur. lkl mcmlcket.ı.n tek arzusu :kallı. 
lıklı hUrmct esasmcı dayaruııı ~kom. 
ŞUIUk munascbctie.rlnln muıuıtazuı • 
Gır. Bulgar siyasi mahflllcrindc Tül'k. 
nutgar ınUı;tcrek tıcyaıınrunetstnfn yıl. 
llcınumu Ankarn. hilkQmeti lehinde 
rtıUtıııt:nlnra vesile ter;ldt e~ekte ve 
llnrbfn Bnlkan yarımadası doğusuna 

Yapılmasına mani olmak muvaffaki. 
Yetini gösteren Sarngoğlunun slylll!l 
tnaharcti Oğlllmektcdlr. 
·om'JW'.CE '.MJIKtMAT: 
lBVCÇ gazetclcrlnin :Norveçten bil 

d rdiğine göre son haftalar içinde bir 
kas; bin Norveçli nmel.e memleketin 
llınaıJnde bqllyan tahkimat i§lcrtne 
lnirako dav t cdllnıl§lcrdlr. Bu i§Çller 
.\lınan subaylıır:mm refakatinde hu • 
&us! trenlerle ;ı;evltedllnlcktedir. Bu su. 
l'ctJe §imalo gönderilen amelenin mik. 
tarı be§ veya nıtı bin olarak, cenuba 
t!Sndcrilcnlerin ise birkaç ~ olarak 
l:ıuunın edilmektedir. 
lNGAı•ım .ETRAFLVDA: 
Japon dc:ılz kuvvoUcri Singapur 'l!... 

l!aııı ctrn!mda fazla miktıırde. glSrtllen 
lllanıarı temizlemekle m~guldOr. Jn. 
llon ha.va :ıcuvveUeri Felemenk, Htndla. 
tanı ve AV112tralya tstıkametinde kaç. 
lllay8 t~ebblls eden gemllert yolt et. 
tl:ıek itin gen!§ ~lçUdo ıuırekeUer yap. 
~tadır. Singapur, adasındaki büWn 
~ temlo:rl JapoDlar tarafından ele 
ıu~lır. Japon dcniZ birUklerl Sin. 
hpıır adası etnı!ındaki kUçUk adalan 
t..'te.ıe ba§~lar&r. 
l.tavADA: ı " 

ltaı.yan tcbliğl kanı ha.rekAtmd& bir 
fı;ylta!G.deuk oımruıığıru bildirmekte • 

~Alınan tobllll 1.ııkcnderiyc açı -
le bir Alman dCıllmlt12mım bır 
~~ Uç muhripten mtırcltkep 
~ dcn1z tc{jkilJno taarruz et.. 

~!ft1r. llu lnUlır.1p hasara uğ'raUlml~
'tt!.r. lııgnız tcıbllğl seyyıı.r kol.l:n.rm d~. 
~ ~ kollıı.rma taarruz ettiklerini 

rı:ncı: tecıır 
~ <lKPIÜ;SlNDE: .,. 
~btan tcbllğı prk cephesinin mcz. 

lteaıı:nindo cereyan eden muha.re. 
\'llı>~eanaamda. bir 4~a.n grupımun 
lı~nuı 80 kilometre cenubu gar. 
"llffa .Almaıl hatlamu yamıaya mil. 
(: Jt Oldu.ğunu, mukabil taam.ız& 
ın~ .\lırıan Jaıvvct1ertnin glddctll 
"etı ~bcıu nettccslnde Sovyet .kuv. 
tııu erını. Genıber ıçlne alarak imha et. 
nnu crtnı blldJrıncktedlr. Harp mcyda. 
& te?kcden 8{8 k1§l c&r ~dl.lm1§Ur. 
c Uıt<Jan ha.§ka 17 tank. 86 top, yOzler. 
ı:.,~kinclltUfck ve bomba topu ve 
~ C1c geçlrllm!§tir. 14..16 §Ubat 

top ah..-~ OCpheslnckı 78 tank, 184 
litr ~ttr. 48 ta.Y)'llrc dUJtlrlllmU} 

~' Alnıan tanaresı kayıptır. 
°l'A ,.~ ~i'!l TAPILL"'i 
·~uz: 

bU~ ealtıhi)'()Ul bir kaynaktan 
.....-ııdighıc ~ Şarnhom ve GD&Y-

te?ıav ztrhblan Bremto balundııklan 
:::: bu &'1!.mflert İngiliz tayyareleri 
\'tı 

4 
dan 3200 defo. tanrnız cdilm~ 

a 000 ton bonıoo. at.ıımııtır. Bu ta. 
,.~ar ~da 1nglllz hııva kuv • 
lt ~ forı 48 tayyare \'e 24 tayyareci 
k. 

8 
Ybelntl§terdi r. Alman zrrhlılarma. 

ar§ı ;yapılan t.aamızıa.r o :k-adar cld.. 

Allibhların nazarı d::.katını er· r&k bUcum eykımlşlcrdir. 1.ngiliz tay. niy~t verici-olaca&. 
bedcrlz. yareleri lıılulmelndc dUmıan mevzi teri. 0 • 

Mihrace mihverle iştirak 
teminine ,alı§ıyormuş! 

Beykoz lallrHrası 
imalatı artıracak 

nı ve naktıye kollarmr bombardnnan sanılmaktadır 
Vaşington, 18 (A.A.) - Vl15i hUk6· 

~~lerdfr. ti 
. on. ıs (A.A.) _ Slngapurun ınc ~Uyllk elçisi Hnye, mihver lmv. 
~g vctıerıne yapılan l<.._-lr i'"' .. kullanıle.ıı .Tapon kuvveUerl , nuısı:: yardrmi mev 

zap ıru• 7.UU hakkında Bi 1 lk h -
( Ba.s. ta.rafı 1 rıeide) bunt!an sonra serbest ltalm1ıı bulun re§ Amerika U • 

· ' k6mcu tarn!mda hl .Fnı htt 

ı-onı • Dcllıl. 18 ( A.A.) - He.s;ınt 

bir demeçte bildirildiğine göre imp:ı_ 
rııtorluk mUmessill 

0

son gU.Olcrdc Reva 
m.ihracesinin dil§manla J3Uraldnl jSb:ıt 
eden şahadcUer elde etml.§Ur. Bu me • 
sek bir uihkikat komisyonuna. ho.\-ıılo 
edilecektir. Mütemmim incelemeler 

Tr mnı.y l!m~:ıhınç ı1olu. Jim• 
vet tiler uır niıı:ınx bir <.><;oi t!Füe 
ln~,n. n çiğniyerek ~~çm! ... ı\c
rtıafi bfü, .8\f· kto. ibt•ynrtnr, hM-
1.n.lrklıJar, alü?er, t-ocuklu ,.e a ı;c· 
be kıldıniar Jra.Inıı tı lWsele v.e deri lanın ayn ay. makta ve gt'nll! ölçtld3 bir Japon "ta· ktı tin n a ren ?iSi\ • 

n tetkik ct.n>Jştir. Bundan ~nra nrruzunun yapıllllaQ beklenen Birman rne~cu e sorulan sualin cevabını ver- ntit n lııı r.ayıfla~. dnhn faa.ln 
oturmıı.ğa. rah:!t etmeğc muhtuı; 
olanl:ır i~indc cillı:o..s"a belld en 
g-ec bfr ay içinde anne olacağa 
hcnzi~·en bn.-;it giyin. 'li genç bir 
),adının hali ~.ok ~~·anı merha
metti. 1'.Jilc tutun"'bilc<'ck bir yer 

vekil ayak.kabı fn:bri.lcasmı da gP~ 

1 

ya ıııUkameUnde EeTkecmmektedir. d h zere kt'ndl talebiyle pek :ı.·akm. J·apılmaıa JUzumıu g6rtllmcktccllr. 
-ı.. ~,.!I rie 1ronuşır.ak kı>n-J;e • . Son gelen habereJre sm lnglliz a artciyc nez:aretınde hnrlciy rıaur i>em""tc runlar •l ve cdllmektcdlr: 
........,, ~~e • ' ınunvını Veısı ı t dtt kt ""' • • 
r:inden iş va.zıyctl~ri etıefmd-a ı - kuvvetle:-! iki gOn cvv 1 tahliye et • z yare e e ır. Mfhrace bu kabil inockımcler yapıl· 
zeıbst a!.m?Ştır. 1914. cienhe.-'i Be:·- ! tikleri Tha!onun takriben llO k!lomet. Fransız cevabmm uzl~tırıeı blr lL ınrumıa razı olmndtğrnı bildirdiğinden 
~ deri ve !kundura fa.briitnları - 1 re mesarcs:nde Bilin mnağmm sağ ~~ı~e ~~ldığı ve .,ımctl.lik memnuni. imparatorluk mUmcmım mlhraO!Ilin 
om müdürlüftlnil yapan S:ıb tt n 1 itıyısrrııı. çekUmlfJlerdlr. İngilizler b3. " rıeı olduğu sanılmaktadn". !d.lrl .68.llhi>~tlerin.!, ndll tllhltlluı.t.r se. 
d ctra.flı malftm t ahn S:trr: Dsy. sın haberleri yenı hattm mUdıı.fae.ya .F.vvelce de bildirildiği ;gibi Amerika. !Ameti baklmrndan. kaldırmak IU1:u. 
._:..__,...tın azami hadde nkıınl - rlılıa elvcrMi olduğunu bildirmekte • hükflrnetı, Amerlkn. gıda madd"1crinin munu -duym11ntur. Bu ltibflrı~ ve im. ı.~ ~ Rom,.ıc v ·ı ..,.. 

balamamı , müktıın(Ü~cn ğn 
ln .salla.nıyor, hele ikide birde ge. 
ceıı biletçi <le, en iarJa onu rr · 
hatsız ediyordu. Hattıi ycl('ulıır-o 
nu: "Bu halde hu knl:ıb:ılılda i n 

me.smı, bu cUmlıoden olarak bu ıs.· dir. erı mcmJş olmn.-nndan nıem· para.torluk mümcs:illinin emriyro ~le· 
ne sivil halk nyakkahr imalat.mm Japonya, taaITUZa geçmeden evvel nunaur. B,ı Jtlbarla, Fmn.sız şimali rln ıcue3l muvakkaten siyasi bir su. 
1.20 bin çifte çrkarılmarm11 emret· ba§vel<ilinln demeçlyıe, Japonyanın '\:lika~ yiyecek ve ticaret eşyam ~yın uhdesine t~vdi edilr?ıiıur. 
mbitir Birmanya. 1lzerlnde l'Jçbir toprak ld. go~derılmcsine aft Uca.rl anlaşmayı -----oı-----

Dö~-Uşt P. vekil. Dcnfryo!la'l"t ı·.. cHasr ve bedeli olmadığını \'e Dlrman. 1 tadu i~ bir tıcbcb bulumnamaktadır. 
uıum mlldlirhiği.inü. f:;tit>o:ık v~ ya m!lletl tnglltz vesayatınden kur • :~at §k~ mescıclerfn incelenmesi 
kömUr te\'Zi servislerini ziya.ret tulmak isttrııe tam blr hUrrtyette.n la· mdır, Hınd Okyanusunda Japqn 
ermiştir. tifade e~ bitd.irml§Ur. .Japon ::ılk~rin!n mevcudiyeti hcsaoo katı.. 

rııdyosuna göre, bu demeç acm g{lnler. sa adngaskarrn cheın."nlycU küçUl 
cie fillen g6rUl't!n §ekılde naısyonalllt Ullnıez. Ca.raıp dcnb:tndckt emniyete 

yH 
eti 

ne s~nin 3 Jı:ınmı !., diye nuırJı. 
) orlardı. O bütün bu eziyete r;cn!; 
~lirli h.?aZ daha liızİırurut lcatbnı· 
yordrı.. Nihayet bir nra dayanr.. 
madı. Kendisini bu şeldlde z~, • 

''l~KJt,.E ATFF..DiU)X 
DEl'ANAT 

Diğer tnraft.cn dün Mh:ıh bir 
gru:etetlc fkt;sal Vekiline atieı: 
çıkın heyan:ıtm astlw'. old!lğtı ''c 
bahis mevzuu olnn maliımntuı hir 
:anl!fJık nctkesindc vckiHn 1>€-1 
yana tı ı:;ekliude ynzılchğt anlaşıl. 
rnıfjfcr. Dün A"SZf:iemiz!n de kır 
men iktibas zarut"Ctiı:de kaldığı 
ı:ru ~vanat ha.kkınaa İkt.ısl.t Ve
k.tli s~ D:ıy .a.ı:;ağrdııld rıjams teı:
Hği ile y:'nlı"Jığı ta.shi.lt ve tevtih 
f\ylemh etılumnaktadır~ 

lı:-tiınbul 17 (.A..A.) - tstanbulcll\ 
bulunan fkUs:ıt vekili Sırn Day, mu. 
ha.birimize a§ağrdaki beyanatta bu • 
Junmuştur: 

VekAJetlmizJe allkah bazı :l§ler ı. 

çln !stanbula geldim. Bur gazete 
muhablrlerı benden izahat istediler. 
Pek yakmda muhterem ba§vekil!mtz 
muhtelif vesilelerle e!klrrumumlye • 
yi tenvire yanyacak hususatı i.~nh 
etıt:tklm gibi t4Vz.llıl icap edecek, ve. 
kAlettm.izJe allkalı yem bir menu da 
olmadığmd3n buna. lUzum görmedim. 
Bul gazetelerde bana atıedilen be • 
y8llllt gördi.lm. Gazetecilere beya • 
natta bulunmadıtmr, ekmek \"Cfllka. 
siyle yerU mıı.llar pazarında beı: da. 
ğıtılacağt gibi habcrıertn de amlmz 
olduğunun tavzihine delAletin!zt rica 
ederim. 

BASMA Tl'J\'ZJA'.II 

rnUt.eallik olarak MarUnnt adasının da Bfrmanya duy~u.suna makes <ımıuıtur. 1 1 crlde alacağı terUp ve tedbirler Blr. 

Baslar ilerliyor 
(Baş tarafı 1 netde) 

Sovyet askeri mahfilleri, Almanla • 
rm Harko!u tahlİyc edeceklorlni tab • 
mm etmektedirler. • 

DUn gece :Mosko~.ı radyosu, Smo • 
ı~ ahalisine hitaben bir m{'rlyat 
l p:nı~ ve hürriyet ııaatlnln yaklaf. 
mf§ olduğunu bll~Ur. 

Küba da 
10000 ki~i silah altına 

alınıyor 
Run, 18 (A.~.) - Havanadan. ls. 

Tiçre telgraf aj:ın!'ıınn bildiriliyor: 
Küba ordusu komutanı on bin 

k:.Şinin derhal silah altına alına • 
caklarını ifşa elmiştir. Reis Batista 
hmm i durumlar Tukuu tnkc11rindc 
askerlik mfikcllefiyetlerint mecburl 
kılan bir kımırname ncşretmlşUr. 

Bargue Brezilya gemiıi 
torpillendi 

VAfington, 18 (A.A.) - Bahriye 
nezareti bildiriyor: 

&.15:? tonilltoluk Barg1.-e Brezilya 
yoJ..cu genıl!'li Atlantık Jayıla.r1 açığın. 

da. torpillenmiftb'. Gemiden 79 kl§l 
,kurtanlm.Jfbr. Bir 5111Ye12 ki,ıntn 
nokM.n olduğÜ bildirilmektedir. Bar • 
gue, muharebe yOzQnı:\en ~tuııan ilk 
cenup Amerika gemlsldir. 

l~k Amerika için dn.hnt blr mcşgnkı 
olduğu gibi Yi§l ile Vll§ington arn.. 
Jmıdakl mUnasebcUcr h:ıkunmdan e· 
hcmmiyctll blr AniH tcıkil ctmlJıtır. 

Baylonka cı ar ıan 
as rler 
<Baş ta.ra.fı 1 nclae) 

1ir. ~~ımaileyJı diAer iki Jap0n Ui. 
menının daha tıimdid~n Rirmnn~ c. 
da halunduğunıı ve lbunıdıı ıln • 
cak harekellcre fştirltk için Molez. 
yadan başlrn Japon lmn-cllerinin 
de geri cekilme inin ımthtcmel ııu. 
Jondtıb"öunu lbildlrmişUr. Sorulan su 
allore cevap veren sözcü Çin lmv _ 
'Ç"etlerinin Birm:ınyayıı girmeie ıle
'Ç'am ettiklerini iltıve eylemiştir. Bir 
!eşik Amerika Çine hüyük miktarda 
tayyare göndcrmcğc l'ÖZ \•ermiştir. 

Daha esaslı yaNlımların ve knr. 
şılık t:ınrnıdarın lüzumlu oldu~u • 
nu kaydeden sözcü şöyle dcnıic;lir: 

Bazı :chlikc.lcrlc :karşılaşmış ·ol • 
sak bile dııhn şiddetli Jıarckct ya _ 
ınlması Jlmmdır. Cfinkü, bakikntcn 
hareket fıslerinln son hattını müda
faa ediyoruz. Çin :kendi pnyın::ı 
mücadele eden askerlerine son in • 
sana lll'dıır bu hatlı müclaroa için 
tnrpışmalarrnı siiyliyeccktir. 

_Çnnkayşckin llindistoıın y:ıptılh • 
ziyaretten Jınhscclen sözcii 'illnlnrı 

söylemiştir: 
JJıı ziyaret ~uhnkl:nk suretle Çin 

(~ tarafı ı nclde) ynn temiz giyinmiş bir bayn: " 
d:r. Eğer zırhlıların knı:ışı münfc ten goliyonım, ekmeğimi sen mi 
rid bir hüdisc olsaydı umumi d. ,·erJyorstJn da neye bu hııldc r.oka
klır lıu kadar heyecana duşmiye • ğa ~ıkıyorsun di)·e beni ıwırlı) or. 
cekti. Ancak hunun Sıngapurun ı.ım,, diyo ys.u~ bir sesle sordu. 
düşmesile bir araya gclrucsi, sıra i- Trnm\·aydnki otunılııosk 3~rlcr, 
le de,·:ım eden ikôtü Mıdisclcrc bir pehlh'Un cüsseli, boksör yo.pıl:, 
t:on vermek lüıumlu elduğu intib:ı. hem ~c\ik \•e hem de lmvvc li ol , 
mı uy:ındınnıştır. dııklan yııpı.lısİa.rmdım belli gene 

"f •. 1 · btınrlnn sonra ,.... erJccl<ler tarafmdan i ~nl edilmiı:-•• lh;.a e, • ülngnpıır • n . d 
d kn'hedilmi!I hııl tı. n nrn içlerın eh biri bir is .. 

0" u:.unun • • ttnınosı. da • 
nın >trmanyn u • . • n ran1n 1, · c .... 6 ve Surn 1 1 tasyon ınmek için ·erl!!<'!en knl. 

' _ ·- kınca genç kndm yorgan \"C ağır 
nıfıdafaa'>llll daha suı:lcştı~ıg.lni i. \:Ücuclunu dinlendinn~- limldilc o 
~nh etmektedir. Gıızele HındhJ,crJn yere oturmak istedi. Falm.t münı· 
ı~nsi jstcklcrinin müm~n old~ğu kUn ınil! •• Bu defa. pembe yanak· 

keıdar ı:abuk yerine ı;ctırilmcsınl lr Ud ~rhilı gcnr kız. kndına bjr 
,..e lmparatorJuğn tam itimat telkin oınw: ,·urdular, o mU\'CZCnC6iııi 
edecek .surette Virçil'n idare i nl • bulııncsyn kadar içleıindcn bir ta
ında İngifü: ıhüktimctinin baştan e.. nesı hem~n ~ıınc1nl~·e,·c ~.ökü,·er. 
ş:..ğı değiştirilmesini istemektedir. eli. • • 

Hindistnna yeni bir devlet na • Bu iz.;tc ııa.yaıu teessüf olan ta . 
zırı tay!n etmek "e lınrp ikablnesi raf bu İki Senç kızm ikisinin do 
i!ycsi sıfatile "o yerhıde tom salii • başında mektepli !mslteti olm~ı 
hıyetle tedbir nlmnk ~:ırliylc Hin • ldi ... 
dı!>lnn11 gönrlcrmcl.: lüzımdır. Bu E\'ct, iki mektelpj lm: bunu 
\'aıifc için 1oE;iJiz: \'C JJind ilib rr. yapnıı_ştJ. 
nın lıir şey kn hollirrneyecek kabi. Du manzarayı ~örünce <loğru u 
liyclte oldukc:ı kiımil , .c .gene oldul\. ben bu g~ lml:ın değil, on'IJlrı 
en gene ve cı?Sıır lbir .,absiyelin c. yetlstlren mektebi veya mektep. 
çilmesi icap eder. Jcri tenkit ettim. 

Güç bir de,irde ya~yoııız. Her 

ve Hind miUctleri arasındaki dost. 
Juk duygusunu kuvvctleştirec.ekllr. 

Sö:ı:cü, ('Jn hükumetinin, Çinlc t. 
ran arasında elciler tcaıİsi icin bü.. 
tün tedbirleri :aJd!lını ,.c Jrokln bir 
dos~luk Ye licnrct anlnşmnsı yolun. 
dakı müzakcrclerfo ilerlemekte hı•. 
lunduğunu ilfıvc etnrişilr. 

~;timiz kıt. Buuan i~in do naldı 
\'aSıt.ıılan da \·ar. Diz bu lut el
leri paylasırken en ev\'el içinılule 
onlarn en r-01• muh~ olanları ~' .. 
~ırmak meeboıiyctlndcyiı. Jln. .. rn, 
wil. ibtlyl\l' insanlar \ eya gebe kn· 
dmlar D)~ta. dururken tram\'a~·

''a bo:alan tek yeri almal< için 
gtireşen mektep kı7.ları bütün 
'.ru~k ceıniy~tlnlıı yüzünü kıuı.rlu. 

Diğer taraftan Silmc~nk ycr
U mallar pll2l&rl:ı.rmın bııgün Tür~ 
kiyedeıki ~)erinden h.n.lka. b:u .. • 
ma, pazen, Amerilauı bezi ,.e sai
re tevziatına bu giinlerde yeni • 
den başlanacaJdn'. Tevziat nüfus 
kiğrdı ibre edilmek su.rcli.rlo ya. 
ndacakttr. Şimdilik her aileye 10 
İnetreden :fazla mal \."<Cıilmiyccek. 
Ur. Htı.lka te'\'J:iat. mnğamla'mı 
mfls:ıadesi ve mevcut imkanlar 
nispetinde yapılacaktır. 

Tahir ile Zühre 
Zühre o gün blr EnılT ottu ile evk\.. 

nlyordu. GöğsU, kollan .ÇO.k kıymetli 

mUcet"herlerlo bczcnmlııtL 

ZWfre ne çalgı cllDilyor, :ne 4a ~
ctlerlD OJUnl3.rmıı bakıyordu. Ef.zutta.. 
kl gen~ ım:ıa.n:n tatb, lıaa:tn mannerı 
de ı.-uıağma girmiyordu. 

Tahirle Zühre u.ı.wı bir tılTlhll n 
S<ınra hlrlblrlcrine dolaruırııJt iipUstU • 
ler ve koklaştılıır. 

Biı vaka mllnferit bir vaı,a <le
ğildir. Iler gün bnnlarm en\'aıruı 
sahlt oluyoruz. Sıı.Siatlar, 1itre'k 
fhtiyı:ı.rlı.r 3~-ahta dururken otun:• 
lıı.c:ıl• yerleri fütursuz ve hicap ıı 
ı gal eden gençlerimiz Ye ktzları
mrı nckıda.r ~ktur. 

Yelkenli tatıt ıabiplerinin 
bir müracaati 

Haber aldığun.ıza göre limanda bu. 
Junan moUin!tız )'clkenli tqıt vasıta. 
ıarı .eahiplert mUn&kalAt vek&.letlne 
telgnı.fl& mQracaat ederek Bulgaristan 
)bnallJarm& .ııefer yapmalarına ıntısaa. 
de edilmesini l.!temiştcrdlr. Bu yelken. 

11 ısahiplerl oradan fazla miktarda 
kömQr getireceklerini aöylemekte, yıl. 
da be~ ay ça~kl&n halde kendileri. 
ne liman rtyasetlnce ~alt mu.su. 
desi verilmediğini l9!Sylf'ZDekt.edirli!r. 

Oksijen fiyatları teıbit edildi 

ıı..~~: 
~ ayı1ı kanuna ;iatJnaden, 1L 

ta.nbul ve lmıfLtekl oksijen fa~ 
ıarmda, 20.2,942 tarfhl;ldesı iti t b 
oksljeJJ.Jn beher metre uıtJ;oıımnı a • 
rikad& teallm toptan azamı at.il ft,.a.. 
n 70 kurut ve bet metre mikAplık ttiP 
lerin fiyatı ''Ulp dcpozttosu lıarlç,, 
550 kunı§ olarak teablt edibniftlr· 

Oksijen Ulplerinln t.uylkl acad 
ıso atmosfer Ye o1WJen terkibi J1lzAe 
99 olacaktır. Fabrikada blı' tüp •tıJ 
toptan satl§ addolunur. 

Okııijen tabrtJWııı bulumnıy&n yer~ 

ıeroo aııtı§ fiyatı, :fabrikada ftyatm&, 
en J&km tabrikada,n o ,.re bdıarkl 
nakliye ma.ııra.!ı 1Je mamm beledi19 • 
lcrlnce t.esblt edllecıelt alı' tlca.d nsu.. 
raf ve normal klnn 111~ 
tayin olunur. 

Yazan: bkceder F. Sertelli 

-111-
Ane bir kadın clbiaesl bulup get:irdJ. 

'J'ahtt "btr t.enba yere ıtdlp atmr ve 
'8a.h.mı bıraktı. Anentn geUrdifi el. 
bbeyi gi.)'dl. Ba§ını sardı. Ku1a.fmm 
yanına bir penbe kanuı.Cl koydu. 
huılt taktı, taqtmiı; kendini genç 
bir kıza 'benUU. 

Bir amlrk Tnhlr. yrwa5'!.-a ZiibrCJO<• 
ıa be~11 ı~ıtttreblldl: 

Bağdadıı. lJ8.§a gider, 
Devesi k~ gider. 
Padııah kIZı sevenin 
Em~fi ~ gider. 
Zühre bwıu dnyunca ınltt 

du. Götleri sulandı. 
lr ol. 

Birlbirlerlne dertlerini 8Ül loylp an. 
ln§tffitan IMl!lm, Tahir tıevgf)Wnln h • 
ili. el..isı gibl kendime bağlı oldağunu 
ve bu fzdh-:ı.ca balıncmm T.oruyt., rıza 
gösterdiğini nt!lndr, 

- Baban Ç(ile blr oell!t .(;Ön<lerml:i. 
tf. Ben ~mo bsr;tnd:ı. onu geberttim 
'"e atmr alıp boraya geldim. lltı51mdun 
t;"~lcrl ısana anlatnı:ıka 1'11lksrun, 
fl&bah olur. 

Dedi, Zü.'ıre: 

1\1 ektcplorimizdcn ı;oouklanm.ııı 
h'raz daha. terhh·cU ~-ctiştlnncle
ıini i tiyoruı.. 

SUAT DERViŞ 

u \"e o ak,am doJruca, düğüne giden 
bir kac'Jm katlleslne katılarak büldhn. 
d"mt .anyma geU:rcU. 

o timdi TnJıirinl bulnıu hı. - Ben de, ıözlcrim yollarda hep ısc. 
Bir ~ok Jmdmlar M'8Smd:ı, J in • ni bckllyordum. Sen iz J"B§~'WDıyııc:ı. 

ralıl 

A~şe ko,arak 9lll'll)'& dönmü, t"e 
mt.11deJ' Zttllreye anl&tmıotı. nunla konuşmak istiyordu., u: o. ~rını anlamı'.:'hm.Eğer sen gelıoose)"din İçinde ynşndığımız zamanın 

zlihrrDln cJadm, Tahl.rin )Oluna 90_ obllr dünya.ya güı: edecelctim, dedi. meydana getirdiği güçlüklere nığ • Zlhre, gözleri yotcı.. Mlona dlzllmltJ 
hurt giM gltRl ~ kızlar al'UIDC1a kulda: Ane kadın d~ tatla durıımadl. men hnzı gençlerimiz büyük sa). 

- Am:ua. ıuzmı, küçük 11Ulblnııntt1 Genr. knlar, :rabenoı la1.ı sGrmcl< iste.. retler sarfcderck faydalı eserler Tahhf arıyordu. 

Kırlar aıumda %alılre benzer hlt 
yabımm 1ılr kllme JOlda, 

fu1a rahatım: etme.. Mlsaflrıcr 1151. cu. rb diye l:ııağnşıyor.. miSa.flrlcr de meydıınn getirmekten uzak kalını • 
ru bn'aktılar- bet> lllh1 dlnU~rtar. "gelini göremiyonır..,, diye söyleııi • '.\Orlar. Bunlar nrasında ıızun ı;enr. 

Ano akılb bir Jmdmdı, vazıyeu i. yorbrdL İcr öğretmenlik yıq>hkt:ın, cocukb. Zlilıre71 biraz llOIU'a yüksekçe bir 
eedlrtn Olı&Gne oturttular. Dt..etlllcr dareye ça!ışı,roı"du. T1ılılrin lıtr pot Tabir derhal odadan ~ıb.-U. rı ynkındnn YC e•:ıslı suretle tcfJdk 

ınrmasmdaD korkarak, onu ırusfunnak Onun arkasından ZUhm göründü. ettikten sonrn mcslekt bilgilerini .alcıaG doldumaja bcı.5la4ı. 

Taltlr birli~ otrafmdald. lm:l&r. 
Ja k011o~r. ool..,.a ince bfto aeeıe 
beyitler, maniler ııö71D;yordtı.. 

ZIDal'e ~ok ttzgönd8. Fakat, ne de ol. 
,. 'l'alılr ona küakündil. Mademld rlm.. 
vakUle lliPrlefmlllerdL Neden bu nJ. Di.)·ordu. Zf~re bir arahk odafıma 
kUım o1JD1151D.& meydan vennlt. neden geçti ve dadJ.&,tna: 
bo cJ.üitine mQaaade etmlft.I. Kendi - Artık tahammUltım yok. ~IDldJ 
keadin6 Jmıdıkp: oerdcy98 ''lna.f .• mertuımet .• ,. den hay 
A.vıat& bel ~ kn"&C&ilm· Haydi, şu Tabiri yakalayıp 
,._erini~ bara.ya getır. 
"''6. lr DedL Zührenln dndısr s&lomı ~ktt, 
Kesıdin dll§tlln ey Tah • köylü ka.m yanma !lo\wldu: 
Ah edip kan .,ıama. _ Baydl benimle beraber a;et ZWı. 

dlY• .OY~ kmn msnaıı be. re sultan em1nlo be)it ,.a~ma ~ika. -:JledlJIDI m'Aldan duyunca. o. cak.. dedi. 
ytdeı' 'hlılr oldopnu .e:mıfltL Bir ara. . Talılr sesslro& )'ÜrMU: 
nua ._ ... ~ı .. ....&.n birlne: _Demek ki, bent unutmamı, .. 
Irk.,_...,-- ~- \'c odadan içeriye girdi. 

tstJyonla. Aqe.m oluyordu. nrtırmok üzere A\'rupnya giderek 
7ülr, zmareye: o gece dllgün evinde ımbahıı kadar nthiynt ve pedagoji tahsili yapmış 
_ Sea bef11ınle ~ çıb.maT.llm! etıontt yapılrn.Mmı Zilhrtmln bah:u;ı olan Halis Özgünfin 8~etrocnkrle 

Ben köylil ımıymı.. lıwkest mat ede. enıretınM:I. nnne, bnbalıır için hıızırlıynrıık ncş 
. · rcttiği ''Çocuklnrd:ı ruht buhran. 

Ertesı günü aJuyL, kız tarafı hama. , Jnr'' odlı kitıı!Hnt saynbilirir.. 
rna ~e<ıektL Gnze:l~izıleki yazılan ile ot·u~ı.·. 

ZiUıre 1.~---- rul:ırımızn kendisini tnnılnn 'bu nr. • ·--•wwo JO·otunila bulu nıaları. d J,: • 
nı ve orac1an dem . _1 im kadaşıınızın yuknrdn n ı ~ecen -
trınlıınnr Tahlre Cl'fl binip ÇO O Ç • h hını rcrllcrin YC <'t'l11i;rellcrfn OlU. 

Tabı süylcml,tl. knddenıtları ile yakından altı.kn • 
da. de Ane kadm JllAn kuruyor. dnr olan terbiye işile ugrnşan her. 

ke c ve hııssalen öğretmenlerle 
E ebeveynlere ehemmiyetle tanh·c e. 

RTEst GON IIAMAl\I l.'OLUlıa"DA deriz. 

--------------------::::-:--Amerika da lcabul edilen 
tahsisat 

- ....... ,. -ı.aeı kızı 7aıırma ,__.. Un"'- ...... ı :=::;==============! ,..... .,- Zühre onu penecreınln ön UQ "" .. ı. n....ıu- oOJJl&)a Jant ecl6)'im. 
_,,, ... ..., Dl8 "'Ordu. 

Conı.a hamamı milli bir fidettl. Ha. 
manı tehir ~mda ve ~ hemen blr 
.aat kadar umktr. Bornııı "Kudrot 
htuuaınr,. dedikleri bir kaynar= idi, 
bu nıllnnsebetle herkes ''c bDh:l.SS3 !Jfl. 
blr nkn1J-ası düğllnden 80'1lm buraya 
~leTcll. 

l'aıılnoton, 18 ( A.AJ - Mümcs. 
sillcr meclisi Birleşik Amedka için 
ticaret scmileri, mühimmat Ye mal 
:r.eme alınması vo mfittcfiklere harp 
için Jfizumlu mtıddc!eritl tednttl 
mnksadile 32 milyar dolarlık talui. 
~tın sarfına müsaade eden kanun 

d1 olmUflur k1 Alma.nl&r Dib&yıat Jıu 
gemilerin Brestte kaJıaımy&caldan Jııa. 
naat!ne varmt§Iardır. !DCW*r .._ • 
tin dcnlz: ünfl halinden ~_!_'il dıl1&. 
~ ınam:nmıdıır)a?'. 

Tl>...Aı. Tabbt tutup ZiUıftınin yan ol 

ucu Ayte: 

'=bır ~ ~ laıJ&rla k~- _ Baydt, et"ripn .. kokla,m! bu fır. 
nUfU)Or, bir :randan da'Zühreye beyıt sat her zaman ele geçmex. 

Di-ıek -vı kapayıp çılrtı. )" .... :b'orcbL ' J _- ...... 

Gellııl ata bJnclirmiıılerdl. 

(Devamı var) layihasını salı günü kabul etmi"t r. 

• 



Ç6rçil 
Yeniden 

beyanatta 
bulundu 

lngiliz baıvekili sorulan 

suallerin çojuna cevap 

vermedi 

Londra, 11 (A.A,) - lngillz 
Başvekili Çörçil, Avam KamanL
ılUlda bir nutuk söyJıemiotlr. Çör
çil, evvela Breat limanındaki Al
maıı gemilerine lng~ ha.va kuv
vetlerlııta yaptı.kle.n alcn1an, eon
ra nMll çdrtdtlermı etrafile an
latmış ve dem4tir ki: 

- .Aln>anlar siste.ıı i9t.ifaı1e e
~ gemileri kaçımuşlardır. Ba
zı idmeeler Manşta veyahut Şimal 
denWnde ağır kuvvetler bulundur
mmm bbil olacağı kana.a.tlnde
dlfts. 

Eter böyle hareket etmiş olsa 
idik, gemYerimtz, Almanlann 
:ııre.öe maruz kaldıldan ölçU<ic 
1* haft htlcumiİe kar§ılagacak ve 
ba ati tedbirler kafilelerimfzi Şi
mal hM'ali9inde himaye etmek 
iQiD. akmf olduğumuz konıyucu 
tıedılıirieri tahllkeH su.rette zaafa 
~ °'8cağI gibi bizi .Alman
-- '!'llPta, I..utmıv ve Scheer gi
lıi ~ gemilerile metKUl olmak 
ta men.edecekti.,, 
~ '"''"""'m kaçlŞllla bigi -

De AJIDlllNlığını, n&llJl bir §kldet-
Je hüıeıum edildiği malüm olduğunu 
85ylem.iş ve alkışlanm]fbr. 
~. Singipurun düeeceğini 

tahmin etmediğini, bu huauetakl 
fldrierin1 eimdi söylemeyi ınall -
zuda buld uğımu söyledi. · 

Si!z.._~ ~ lideri Pethick Lav
rem fQllMn söyledi: 

llecliein müzakere etmek iste
c-dği e..ıı bir DM!19ele vardır ki, o 
da M&nfta cereyan eden hAdiee
lerin Bıitanya adala.nnJD l8W8aı 
imkAnma ne dereceye Jıadar tellr 
ettiğidll'. Diler bir meeele de • 
z.ı.k tarkta olacak hldJeeıerdir. 
Avrupa harbi ve Bllyij:k Britanya 
harbl bitın.igtir. Şimdi de Asya hw 
bmm başladıtnn ~rnyorm. 

.Lu1Ma ...,an eden bUtUD vukuat 
belrJnnda ~ Tel1lell baberler 
m 111.,...., Deri llOrmOt ve demifUr 
ld: 

lDgll1s hltkbıetinin bu e1çWtllJ fa 
aıtyetlne n.lh&yet vvlcl tedbirler alma 
sr zamam gelmemlf midlr? 

.İfçi mebua .Aneurbı Beavan, Bafve
kilden yapılacak mllaa'kerenm tar1hln1 
bUdlnneS1n1 ~temiftil', • 

Çörçll, cevap wrerek demJftir W: 
llUzakenı için her wrıu kOlaylıklan 

söaterece#im. ııecıı. ır.at't bir eeıw· 
yete aahibdl.r. qer bOkQmete itimadı 
nı blldirmeae, eğer barbbı iyi ld&re 
edildi.gine ınanm.-. eter daha iyi 
blr idare temin ettecek tedbirler alabl. 
ıecettnı dtl§UnUyonıa mtıtaı.amı aöy
lemek vuUeatdir. Ve bunu anayua 
hUk1lmlerlne göre yapabilir. Bu nevi 
bir me.Belenln mtlzakere mevzuu lttL 
has edilmem lbımgeldigfne kattyyen 
kanUm. ŞU anda Singapur bakkmda 
matbuat taratmdan netredilmemJı blç 
bir maJQnı&ta her haDg1 bir önemli ve 
ya &IAk&YI ceJbedici habere ahlb de
lilim· Haberlerin ne zaman geleceği. 
ni katiyyen bllmJyorum, fakat zanne 
diyorum ki, &ıUmUzdekl hafta zarfın

da bu meeele hakkmda bir mUzakere l 
cereyan edecektir. Ve UmJt odiyorum 
ki mllzakere uzwı olacaktır. Ktı.zake - 'ı 
renin tamamen nqredillp edilmiyece. 
ğlni de bllmJyorum. Gelecek hafta bir 
demeçte butunmata daba hazır olaca 
ğım. Ve umarmı ki, bu demece lmk&n 
verecek bazı haberler alırm. MOzake
renln mım menfaat gözetmesi kaydi.. 

le tamaıneıı açık •bir J.laanla yuılma 1 
mu ve ve derinlqtırtımeeiııi l.Btiyo -
rum. Ve Avam kamaraaı &zumdan, 
mutaıeaıannı, reyleriyle lZhar etmele- 1 
rlnl ,erefleri namma rica ve latlrham 
ecHyonım. - Ta8Vlb ııeaJeri -

Çörçtl, Scb&nıhorat, Qnetanau ve 
PrlnZ Eugen gemilerinin barekeUer 
h&kkmdaki tahkikatın bAklm Buck _ 
nlll tarafnıdan idare edllecetfnt ve ha 
va m&re§al1 Ludlovhevtt'iıı bava kuv 
vetıeriyle amtrallığı teıutl edecetiııl 

llÖylemlftlr. 

Bqvekll ~ ld: 
Etv tahkikat hertıangi bir ldmae. 

Din vulfeatnde tek&dl c&tterdlllnl 
meydana koyacak olursa bu, tabl&Uyle 
ciddi bAr tedbUi istilam edecek 
Ur. Fakat ad&l&nmımn etr&tmd& cere
yan eden " h&yatlarmmlıa •l&metL 
mJzUı b&ğtı bulundufu bllttln sızıt mO 
d&faa meeelelel'tmJse taallOk eden bu 
tahldkatın 8llDı wmanmd& o&d\ılU gl 
bt mttnake .. lar, mtlDuuJar& n etraf 
lı mQsakeıe,. ..,,.. tttlbu edH"'"' 
ntlllllllJOIUW. 

RABBK-Utımt ,..._ 

Yakında PARA 
llOllZDI IUBlllNDA 

Bugftlı GOndUz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Aqam 20,30 da: 

• U SUBAT - 19'2 

Bir muhaaib CIJ'anıyor 

Beyoilu Halk SinemtUt 
1 - Broclfty Gtlltl. 

ile sabah 6ğle ve akşam 
1 - Ordunun Knı. Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman di4lerinizi fırçalaymız. 
ı·- Cç Palavraedar. Tllrkoe lhla. 

TURKiYE iS BANKASI 
-~ 

Kücük Tasarruf J adet 2000 1...1.ra!ü - 2000.- Un 

De.Mt 0.MiryoUarı Ye Li11tutlan lthtmı 
u.n.m idareei iliRla .. 

Muhammen bedeli (7000) lira olan iki &det benaln motörlU eeyyar elek. 
triklt kaynak cihazı (28.2.942) pertembe gtınll aa&t (lll-30) on bet buçukta 
Haydarpapda gar blnuı dahilindeki komi8yon tarafmd&n kaP9b art uw. 
llle B&tm alınacaktır. • 

Bu i§e girmek latiyenleriıı (626) Ur&lık muftkkat teminat, kanunun 
tayin ettltt veai)catarla tekllflerlnt muhtevt zartıanm &yDı g0n 8&&t (14.. 
30) on dört otuza kadar komlayon rel•ıtttne vermeleri lbandır 

Bu 119 &lt prtnameler koml.syondan paruıs olarü c1&trtıİmalrtadır 
• • (2118) • ... 

llubanımen bedelJ &f&fıdalq yamlı 2 u.te muhtıevlyatı k&lörlfer tema. 
tı mabemeld 8.4.H2 cuma, gUnU saat 1& ten itibaren aıruile ve kapalı sarf 
uallle A.nkarad& !dare blnumd& •tm &lmacakttr. 

Bu 1Je girmek latlyenlerin 11Bte hbal&rma yasılı muvakkat temJnat O. 
lauıunuıı tayin ewtı vealk&lan ve tekllftertnt &J'DJ g1ln eaat H de kadar 
komiayoa rel.sltğlne vermeleri ll.zımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Aııkarada Malaeme d&tlufnden, Haydar. 
papd& t.eeeUUm ve sevk ıerutfnden dağıtılmaktadır. (2299) 

u.te No. Muhammen bedel :Muvakkat teminat 
1 53000 Ura 3900 Ura 
2 8400 "' 480 .. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Mevcut prt.namut mucibince 23.000 adet 11.&Um ktlfeat puarlıkl• 
.. tm alınacaktır. MUn&kuaya girecekler 6000 adedi için de teklifte bulu. 
aabotrler. 

2 - Pazarlık a.a.NJ ..ıı gUnU ... t e.ao da Kabat&fta Jevuım ıube. 
a&nde merku mt1be.yaa )tomı.yonunda yapılacaktır. 

a - Şartname mezk1>.r tubeden wuız alınabillr. 
' - latekllleriıı tayin edilen gün ve ııaatte tekW •edecekJert ftyat be. 

rlDden ytızde 7,G g11vennıe pa.ruile birlikte adı geçen komıayoııa mtlr&caat. 
lan. (2293) 

utU>bul ..Qelediyeıi ilinlan P~ IAvreDS, Brjtaııya efkA
ri tmıumlyesinln mn.teren.hı • 

2UI\ ıı:ıüddet geıi ~"' 4 • ı 
teme<litini ilave etmit, Çörçıtı bu 
haft.a bir milza:kerenin kabul ed:i.le
miyeceğlnden k~duiuııu ceva
ben söylemiştir. 

Hesaplan 
ASKERLiK iŞLERi ıta trcRAJll'n PIAJfl 

K.BŞlDl:LIDB: 1 ..... 

1 .. 
1 • 

• • 
ıo • 
IO • 

JOOO • 
7IO • 
GOO • aeo • 100 

- aooo.-
- 1000.-

- 1800.-
- a&OO.-
- 4000,-

• 

• 
• 

Beylerbeyi tahıdl ıubeainde yaptınlac&k tadllt.t açık ekalltmeye ko
nulmUftur. Kefil bedeli 1518 Ura U kUrUf ve ilk teminatı 118 lira 11 im. 
nıttur. Keoif ve §&l'lname zabıt ve muamelA.t mUdUrlUIU kaleminde göl1lle. 
blllr. İhale 2.3.IM2 ~al g11nU aat 14 te d&lnıl enctlmende yapılacaktır. 
TalJplerlD llk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarıblnden •kis stın 
evvel belediye fen lfleri mUdUrlug1lne mtlrac&atla alacaklan fenni ehliyet 
ve 941 yılma aJt Ucaret oduı veldkala.rUe lb&le gonn muayyen 1&&tte da.. 
un1 "encümende buhınmalan.· (229&) 

Başvekiile ayni fikirde balulldu
ğunu bilcliren mulıa.tamkAr Vin -
terton kısaca Bimııımya Yolundan 
ve bu yolu muhafaa lUzmnmıds.D 
bıı..hsebniş ve demiştir ki: 

Hindlatanda topladığımız bllytlk Jmv 
vetJerin de ne oldu~nu ötroenmek t&. 
terdim. 

Ç&çll, bu 80ll noktaya fU cevabi 
vermlftlr: 

Bu huauata cevab veremem. zıra 

bu Jata1amı hareketleri ve durumıan 
tlmdOflr halkı hiç fUpbe8tz altJradar 
eder mahiyette deflldlr. 

KamtuakA.r mebu&lardan biri, b&" 
bel' 'nlile mtız&kere.nin uzun müddet 
telüıt:De cevaz görmedlğlnt ~mit 
.... demJotlr ki: 

JlemlekeUn ve :mecllıdn b&§VeldM 
ı • bir olcfutuna hiç ,Uphe yoktur. 
~ flmdl ehemmiyeti b&l.z olan 
..,,, mrbbı ve cıau idare edenlerin dU
nmdıln heyeti umumiyeatdlr. 
~ Rarri8, im& btr zaman zar

tııııet. mUmkereler yapılmaaı lehinde 
.es llÖ3'1emif ve fll.ve etml§tlr: 

J!liaf'reldl memleketin itimadını b&iZ 
dlr. Ve TUlyeUndeD dolayı endil8 
d&p •me1ıctv. .. ,,. ... ". VllUam 
n.lılln'dekt Alman elçWtı taratmd&D 
ı..a ~ bakkmda ve lııgW.z ada-

~-r~! ,,1oı ::. ... 
.34. 

- Birisinin bu gece muba&kak 
QDUB ~anında kalmam Ji.zmı. Za • 
•llı çocuk ümitetzliıde b :r deli • 
lik yapa.bilir ... 

Doktor Besncr hastaya iğneyi 
yaptı, Konıelya da kendisini ~ -
min ettı: 

- Üzülmeyin möeyö Doyl, de
di. M.is Bover sabaha kadar yanm 
daı ayrıhnıyacaik, .. 

Yara.lmm gödcıı'mde emniyet 
himinin JŞJklan panldadı. Vüco • 
ılu ta.Ut tat.il gerikli. Gözlerini 
>'UDJt'!u. uyuyacaktı. Fak.at aradan 
bir -.iye ~ pleriai tek 

l)elareadal akerllk ............ b -
lllldaa: 

1 - şehnmlnt. ukerlik pıbMlnde 

k&Jrtll yedek n!ıaylarm lG pbat 942 
tarUıiııde be11ımaJt .,_ lG mart H2 
de nih&yet bulmak U..re yoklamaları. 
na be.flınacaırtır. 

2 - Yolclama gtınıerl c:umarteai g1L 

nU hariç haftanm diler gttnlerbıde 

1&at 9 dan aaat 17 ye kadar &fl#Jda 
yuıu veatkalarla pbeye mtıracaat e. 
cleceklerdir. • 

A) Nt11'u.I btlviyet cUr.d&nmm tudik 
11~ 

B) Yedek aubay diplomam 
C) Herhangi bir fen !fUbeainde lhtt. 

ııaa Y&PIDJfD dlplomuı 
D) Sıhhi ııube.ylarm diploma Ye lh. 

Usaa VUikuı 

E) lkt adet~ eb&dmda ve8lkalık 
totoırat. 

a - lstanbuldıuı hariç memleket -
lerde bulunanlar, yukarda yazıu ve _ 
llka1ann birer suretlnl bulundukları 
memleket aekerllk 1Ubealne mnracan t 
ederek tudlk etUrerek taahhUtlU bir 
ınekbıpla tubembıe blldlrmelı mecbu • 
rtyetindec:Urler. ı 

4 - Şubeye mnracaat etmıyenleı 
ile barl~e oıup ta yukara blJdlrllen 
hwıuatan yapmıyanlar b&ldond& 1076 1 
numaralı kanunun ahkt.mı CU&lyeat_ 

u,_,tA ....... lbd. 
cltıetrbı tarllalerta4e 

,....ıv. 

OPSHATOIS 

.ialid Ziya Konuralp 
(k)N(;J (.."UKAJD UOÇmNTI 

' ''/ottu uttkl&.ı Caddesi IClbamra 
A.partmıuu J Nu,.aracse 

i l;! ıcftD ötledm ...,. '1 ,e ...... 
~-: UZ04 

• • 
GO ,. IO • - 3DOO.- • -. • • - CM>OO.- " 

IOO • 10 - ıooo.- . 

· Motörlü Kara Nakliyecileri 
1 Caniyetinden: 
i 1 Ceml~tiııaizln aenelik heyeti umu • 

mJye ~tuir 21 ıubit 942 cumartesi 
gtbdl aat (U) te ~et merkestn. 
de aktednecetfııden btlQmum uanm 
baZlr buhmmafan !Usumu ı.ıan olu • 

OU&'IUM 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEK.lM,J 
OMIJLlyg 111JTJ:B4MJ81 

Ol~ola ... ' 
llU&)'ae aaUerl: 2.M.T.el: ra9• 

ZAyt - Upk UlkU lileeinden &L 
dığım 14.10.940 tarih ve U numaralı 

tudiknaaıeyl kaybettim. HllkmU yok. 
tur. 

latanbul Bölıe i~ Müdürlüiünden: 
İatanbul b61ge 1afe muanrıoın lradrolnmda mUnb&.l olan 100. 1'0 ıtrabk 

memurluklarla 170 liralık raportörltlk ıere, 
- YUUek lktlaat ve Ucaret mektebi, hukuk ve lktll&t takUltelerl veya 

alyıuıaJ bilgiler okulu mesunlan araamdan lmtlhanla memur almacaktır. TL 
IJplerln fiill ukerllk blZmeUerlnl ifa etmif ol.malan aarttır. Llan bilenler 
tercih edilecektir. 

A ı•kad&rl&rın bölge lqe mUdtlrlOğtlne 1kl bototra.nartıe beraber mOrıa. 
caat ederek birer talepname doldurmaıan n teabit edilecek lmtih&D gQD. 
lerlnl &1llamalan ıtızuınu llln oıuuur. 
NOT: 

l.stanbul bölge 1qe m0dtlrltıt11 za~lerl, Atabek Mil GçanCtı kat T -. 
mand&dır. (2812) 

Karar Hulisuıdır. 

c. 9'2/'6 . 

Din tatbik edlleceğl lll.n olunur. ' ·-•••••••••••• 

lılllU konmma .k&Dwıuna mub&letetten Samatya Karmara eaddelıl ı.
No. 1ı dtlkkAnd& kömUrcWtlk tıcaretlle mqgw lıluatata otıu tsmaıı Dofal' 
baklanda latanbul ult.ye 1.k.iııol ceza ınahbmeainde cereyan eden mu.bak•· 
mut neUcealnde IUÇlunun tuıt •blt olduğıından mıın korunma kanunuaasa 
31 ve 69 uncu maddeleri mucibince yirmi bef lira afır para eauı Gdeme91-
ne Ye yedi g11n mUddeUe dllkkAıımm kapatılmaanm ve htıkOm kaUJeıttlP
den ncreu aıçluya alt olmak Uzere karar hlllA.aaaının Haber ~ 
neırediJme8ine a .12.Hl tarihinde karar verildi. (2372) 

raı- açtı ve aeslendi: 
- Fantrop? •. 
- Ne var Doyl? •• 
- Tabanca, tabancayı orada 

lııraılmıayın. Saıbe.b.leyin garsonlar 
salonu temizlerken tabanca elle • 
rine geçebilir .•. 

- Güzel, güzel. Merak etme .• 
Ben pmdi gider, ta.ba.ncayı bulu. 
nmı. 

Tam bu 8D'ada Mis Bover kama
rıuun kapmmda görU.ndU: 

- Matmuel Bdfor eekilıinden 
çok daha iyi wziyE:,ttedlr, dedi. 
Keod;aine bir morfkı gmngası 
yapbm., 

- Fakat alz yanında kalacak .. 
smız değil DU? 

- Tabii.. Bütun gece yanın • 
dan aynlmıyacağım. 

Fantrop yanlarından aynlarak 
tabancayı aramak Uzere caDU3itin
It •lona gitti. Oç dak1b. sonra da 
dolltor Besnerin i~tirahat etmek
te olduğu kama.ra.nm kapıs:.na du· 
~: 

- Doktor Bemer!.. 
- Ne 'V&l'? •• 
Doktor koca vücudu ile kaman.. 

r.mın kapısına ç.:lktı ve mösyö Fan 
t rop, biraz güverteye kadar gel .. 
mesini doktora i§aret etti. 

Güvertede Fantrop iki ncfea a.. 
rasmda dok tora şunla.n fı.sıldadı: 

- Tabancayı bulmak imki.nı 
yok. Vak.adan eonra taıbanca Mis 
Belfonın asa:bi parmaklan arasın. 
dan kayar-ak yere dil§miiş ve genç 
kız da bir tekmeyle tabancayı ka
napelerin altına atmrııtt. Şimdi 
her tarafı aradım fa.kat ta.ban~ 
yı bulama.:lım. 

- Ta.banoayı kim al,abiHl'? 
Fantrop: "B~ ne bileyim? .. 

ı!er gibi ommlannı kaldırdı ve iki 
" d:ı.m valuı:nm veri:ğı hayret ve 
l:Jssetmeğe başlad·klan korku ile 
biribirlerindcn aynlclılar. 

• 
Xama.rumm kapımna vuruldu

ğu zaman Hergill Puvaro he.nUz 
tnt olmut, ~ eaıbanlan llL 

ijyoırdu. Kolonel RU m~rastme ri• celerlni meydana koyu aözl.erini 
ayet etnıeden içeri girdi ve der _ hatJ:rlıyordu. Njçin o JJIUDan bu ha 
hal kapıyı kapattı: tan bir cevaP ~u? Uy • 

- Ta.hmiınler;niz sizi yanıltma.. kusazlulı: ac9ba kendlelai kiW ve 
f ·~~n • mış. clH.ke t geldi çattı dostum. aptal mı ewu""'J'w • 

Dedi. Puva.ro yerinden 5ıçradı: Rss devam edtYol'du: 
- Naa:I? - Şimdi burada remıt bir va.. 
- Linet Doyi bu gece başın- zifeyle bu111ll1iYorum. Beni ara • 

da.rı bir kurşunls \'Urularak öldü- dllar ve bU ~ bana tevdi et:Wer. 
rUJdll. v a.purwl g~ yanm saa.te kadar 

Puvaro, bir e.n sessiz ve hare- '-hareket etmelıl 1lmm amma be. 
ketsiz kaldı. Şimdi ' h!ftzasma Od ·"n1m emir veıınemi belcliyecekler. 
batıra kak•mdi. 11'\'VCIA Asvanda çn~ katil lahilıı:len de gelmiş 
b"r bahçede bir genç kız tıkanan olabilir. 
bir sesle: "Ba.z:ın kliçUk taban - - Ba mUmldmdÜI' ancak bunu 
camı şakağma dayamak, ve sonra il'lpat lbım, ' 
tetiği çekmek al'ZU8U içimde uy&. Rergül Puvan;. 1ron~en tu-
r..ryor., diyordu. Sonra ayni ses valeUni tA.rnaınlem11tı. 
vapuıım gfivertetiinde: "fnan - Şimdt emtrteı;ma bekliyo • 
kendlnl sabrın son 'lflerteöetfnde mm, tıstaün. 
hi.ssediyor, bası ~re mmeeestr Dedi ve iki hafiye beraberce 
ohıyor ve en blfyltlr feftllbklan rrUverteye ç•aı.. 
yapmıab hazlr bulwıuyor ... diye llu: . 
;ıyn! arzuyu tekrarlfyordu. - Doktor Bemıeri hnıonla ~ 

HergUl Puvaro. matmaul .Ja.ke. ğırtıruştnn, 'Şimdi burada olmaaı 
linin t>abtlanm ve nihayet dilılün- liandr, dedi. 

, 

Khl ÖLD1'ım'Cf 
Vapurun banyolu dört JOb ı.

biınesi vardr. Bunl&rdan 36 • 31, 
ve 38 • 39 numsnlan tetıyaa _, 
kamara ıwıcaık taralında)'dr. 1!li' 
rlnclaini doktor Bemer, ~ 
de Andrev Pen'ngton 1tPI ecM • 
yordu. 

1*ele tarafmdakl 28 -zr, ., 
28 • 29 numa.ra.Jı diğer ld na- -
rııuım birini de llia Van ~ 
dfğeıini Linet Doyl tu.anu.ta. sJ
mon l>oıfl lnuıa~ kamaruıs lıiı' 
tJfik 215 numarada yatıyonla; . 

Ybll b.maaka.npk bir s-1P 
r.mıeı 0oy1·mı Jr.amana ~ 
dunıyordu. Kolonel RM ~ Sel'
fill PuV'&l"O bir kapıyı 'açtı, YP' 
tm 11-nne -eii"'11t )"W8lıyı --
yene i..'e meeguı olan claktor _. 
.'1W batını kalıcbrdı. 

Solonel RM 8Drdu: 
- BUUln bu emareler .- • 9 

:ml&tıyor dıoıktOr? 
(Deuauıı varJ 


