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Hurda ticareti 

Celepler gene fiyatı 
gükseltmeğe çalışıyorlar! 

Bandman lbtllAlı ylzlnden din sabab 
mezbabada bayvaa keıllemedi 

Celeplerle toptancılar &rMmda 

'!f,tt «Af~ 
Brestten Çıkan 
Alman Zırhhları 
Münasebeti le 

aldı yürüdü 
' 

myıf koyunla.mı da tesbit edilen 
a.mrni fiyatla satın alnup almma • 
m.ast meselesinden bir ihWM ~tk. 

• t.ığınr, t.opt&ncılarm mUreka.be ko
m.lsyomma milracaat ederek yüzde 
elliden aşağı ra.ndmanlı koyunlaT 
i~in dtılıa düşük bir fiyat konma • 
nını istediklermi yazm.ıştr.k, 

Celepler :ise mürakabe ~ 
nunca y(bde elli J'Bfldme.nb yani 
ysğh hayvanlar için tdlbit edi1ıel1 

1 fiyata anca.k zayıf ~ ver • ' 

t'azan: Hüıeyin Cahit Yalçın ıo liralık bir dişli 250 liraya çıkınca 

Bazı şoförler otomobillerini 

(Dewmı S tineöde) 

Fransanm Brcst limanında ta. 
lllirde bulunan Alman zırhlılarmrıı 
llanş \"e Şimal denizlerinden geçe. 
!'ek Alm:ı.n bahri üslerine salimen 
~itmeleri tngiltere<le pek tabü ola. 
"ak bir t-0es ür \'e memnuni)•etslz· 
ilk uyanclırdı. Mesele mntbu.at.a 
aksettiği kadar parlaınf'nt.oda da J 
dedikoduyu mucip oldu. Dün'kü telg I 
l'af haberleri lr. Çörçll'in bu hu. 
custa parli.mentoda \'erdiği izaha. 

Bu ihtuaf henüz ha.lledileme • 
miştir. Bu arada toptancılar dtln 
de celeplerden koyunlerr almak 
istemediklerinden mezbaha.da hay ••k •• d k t e • van kesilmemiş, fakat iaşe mUdUr. so up ge e parça ıcaretıne ~~~9()~:ın~~öfe1e~ 

Şark cepbeslade 

Leningrad 
mıntakasında 

Şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
Birmanl}ada 35 Alm;;t.n81'8111 tr bize bildiriyor. 

Anlaşılıyor ki lngilterede bir 
kısım halk Almnn zrrhlılanmn Al
man limııntanna (löornelerinden 
endişeye dli5mU5lerdir. İn~Ul~ 
~,·ekili ile d:ı.ha birçok resmı 
1..atıar da bundan memnuniyet duy·· 
tnuşlar<lır. Biz ise ne enJtı:eye ne 
trıemnnnlyete ]>el< akıl ercllrcmlyo. I 
1'117. \"e c;öyle dü ünliyoruz: 

başladı 
160 kuruşluk bir 
vantilatör kayışı 
12 liraya satılıyor 
5oförler cemi
yetı vııayete 
müracaat ettı 

Alman harp gemileri ötedenbe
l'f hep Alman üslcrinıle bulunuyor. 
hrdı. Onulml denlzlerf' ~ılıp in • 
A"illzlcre ellerinden geldiği l:adar 
7&rar ,·ermcğc calışıyorlardı. Son
ra, ı:.arpı~alarda zedclcndiler ~·e Şoförler Cemiyeti vilayete mil
Brest limanına srğınclrlar. İngih7.~ raeaat ederek havaların soğuklu • 
ler bunu fmıat bilerek Brestte ge- ğu dolayısile, dünyanm her tanı. • 
mllerl bomba ynğmunına tuttular; fmda olduğu gibi memleketimiz· 
tıınıirlcıinl geclktlrdiler. Şimdi bu de de otomobil mot.örJerlnin icap 
gemiler t.eltrar Almanyaya döner. eden harareti temin ve hareket 
terse bund:ı ne yenllfü ur ki tein- edebilmeleri için yaz ayla.m:d&kin.. 
}il& mahal olııun r Telil~ lazım idiy. den fazla miktarda. benzine i!ıtJ • 
;e her zaman buruı lüıum nrdı. yncı olduğunu bildirmiştir. 
ÇUnkll bu urhlılar ötedenberi AJ. 1 (Dcnmı 3 üncüde) 
man llmnnlanndaychlar. O zaman 
ıarar \"ermlyorlardı lngilt.ere için 
bir tehlike ccşk'l etmiyorlardı dn 
§imdi mi bir tehlike te~kil edeeek-
lerf 

Eğ'r Alman z.ll'hlılan Man, de -
nJzlnden geÇerken bunları batır. 
mıın için ala bir fırsat t;ıkını~tı; 
h11 fırsatı kaçırmak yazık oldu de. 
D!.lil'!lf'o buna a'-ıl erer. Fakat Al -
tnao 7!.lrblılannm tehlikelerinden 
bahsolunursa bu tehlike her za. 
nıan mevcuttu ve lngilterc bu teh· 
likeden hiç perva etmeden rahatça 
\-aşıyor<l u. 

~ .JaponJarm yaldatımkt. olduklan Ra~onun mevkilnl 

' 

1 si!ebilmlştir. 

BIUn aebrl dlılrlldl 
lzerıade'kl Looılra. ıe (A.A..> - Radyo 1,16) 

- ~ yarısı lloek<>ftda ~ 

l·ng·ıı·ız aovyet t:ebliti: Rua kıtalan dUn ıa. 
arruza levam elmi§ler, dll§mana kı • 
san ve ınatze.ıneoe ağır zayiat verdlr. 

m U ka Ve mişlei"dJr. Salı gilnQ 9 Rua tayyarc.ıılne 
• mukabil 36 Alman tayyaresi dll§Qrtll. 

met hattı 1 m~~~e;:e!m~)~!!~ baJ& 

1 d 
1 Ruslarm eltnde bulunduğu (l.Dlaplı • 

Ya rl 1 yor. Leningrad m.mtakasındtı muba • 
rebenin ıtddet1 ~tır. Mc:ıı!koft 

--o-- kealminden az haber vardır. Kuraktan 

Rangon şehri =::.:~olan cephede dunun 

süratle boşaltıhyo 
Çin lutalarlle 

.Japonlar araaıa 
mabarebeler 

başladı 

Japonlmın Birmanycılılar • 
dan aıker toplıyarak lngi . 
/izlere karft ıevkettikleri 

haber veriliyor 
(Yazısı S üncüde) 

Fransanın 
Amerika 

sefiri 
Dün Velsle 55 
dakika görüştü 

Sefir, FratUtzların vaziyeti • 
ni izah ve haklı gö•terdiğini 

ıöyledi 
(Yazısı S linci.ide) 

Zırhlıların Bre5t llmonmdan ay •. 
rılmalanmla.n dolayı memnun ol • 
rnağa gelince. buna <la pek mabai 
~öremiyonı:ı. ÇilnkU Alman zırh. 
lılan Almanyaya dönmekle orada 
kalnıab'B mahküm <leb-ilc1lrler. Eğer 
Akdenlze gitmekte, y:ıhut Bresttc 
dunıp İngiliz kafilelerine hücum 
etmekte bir lüzum hl ederlerse 

ingilter~
nin istilası 

için 
Almanlar planör 

inşa ediyor 
--0-

Singapurun diifmai 

Hind Okyaaaıanan 
ve Blagazhda 
daramana da 

Bir senede en Çok Yeni Bir Tefrika ------...... 
randman veren işçiye '"':-

hunu her zaman yapabilirler. Aı·. gtlçleıtlrdl 
25 liradan 200 liral}a kadar ŞANGHA Y 

ikramiye veriiecek BAT AKHANELERi ınan llmnnla.nndan ka1lcıp korsan. 
lıfa c;ıkan gemiler yakayı ele ve· 1 Londra, 19 (A.A.J - Stratejik ..,._ 
rince\•c kadar dünyanın dört kö:;e. zlyetı tetkik eden gazeteler Singapu • 
siue · saldırıyorlar. Binaenaleyh, nın dll§'Jllesinln muht.emel neticeleriııt 
Akdenfac gitmelerinin Fransız ka. mntaıea etmekte ve ilkbahar taarruzu 
fılelertnln yanlıı.nna sarkmalannnı ' için hararetle yapıla.n Alman hazırlık 
her zaman imkiin dahilinde bu • larmdan bahsetmektedir. Söylendiği • uıuaaı ekonomi ve arttırma kuru. ' l~çlye, çalıştığı f§ lllbcsine göre ulu· 
hınıtuğu ii.şiklirdır. ne göre, Almanlar bUyUk Brltanyanın mu nıemlekette sma.ı latihaa.IA.tın sal ekonomi ve arttırma kurumu' Uıra. 

Bu zırhlıların l\fıuıı; denizinden 1 Jstlldsı için pltmörler i.n§a etmektedir. artt.Irıımaama ve yeni zirai .ııeterberlik ı !rndan 25 llradan 200 liraya kadar lk 
p;eçerken batınlmarnalo.rma gelin. ıer. Birkaç Avustralya gar.etesinin t.e yeni bir tqvlk olmak Uzere mühim • ramiye verilecektir. lier tabrlkad~ 
t'e, a"ıl dlk'J<ati cclbeclc<'el• nokta 1 mUdUrU olan Slr Keltlı Murdoch, uzak bir karar varmtotir. 1 bu oeldlde bir eene azamı randıman 
htıdtır. Alman 7.ll'hlılannm y_olun.ıı ! §ark vaziyetini tetkik ederek Japonla. Memleketten. devlet rabrlkalan da ı verdlgi ve en iyi işçi olduğu için bu 
~n~k cok zayıf \'C küçük lngtlİI' rm ancak bir tek çare ile durdurula · ı dahli olmak Uzere, bOtUn amal mUe.ıı. ; ıkramiyeye namzet göaterııen !§çiler 
1.tetnderi ke meğe tcı.ebbli<ı etmiş- ı bilecekterlnl yazmaktadır. Bu zata seeelerde l9f2 senesi zarfında en çok I arasmda yapılacak ııeçtrnı sanayiciler, 

Ea çok ııttbsal yapan çiftçi için de 
~lr tıtvllı mlkAl&tı ibdaı edilecek 

_ (Devamı S üncüde) (De\·amı S üncüde) çalıfarak en fazla latihsalde bulunan l lşçiler ve kurum mUrneasıııerUıden mu 
1 -- rekkep blr JUrl yapacaktır. AllkAdar 

r------------ı '-' 1 • t lı smal müessese bu işçinin Yevıntyestnı VAK iT Dagıtma o ısı a- '···""n••':·~.~:..~a ij!:::;"·· 
Gazetesinin yeni anketi 

Evlenmeyi 
teşvik için 
ne düşünü
yorsunuz? 

.:!.vlentne, nüfusu çoğaltma 
baknnından bir memleket 
j davasıdır. Bu davada sizin 
de fikriniz olabilir. 

Evliler, ekirlar 

z"rlıkları ilerledi Diik Jö Hamilton tarafından 
bir komüniıt lideri aleyhine 1 
açılan dava münasebetile ~ 1 

Fiyat mtlrakabe blroları da ıaıv ve vazı- HECİN 
ıeıerı ıaşe mttdörllklerlae devredtecek ~ 

Anka.radan verilen ma.ltnnata : tt"<lirk. Planek :md~ ~~litmayete gf?: İskoçyaya 
.. ih 1 · · ha.!Ju:n 8• cece o yen agı o ısı, 

goro, tiya.ç madde ennı • bu işle vazilelendirilecektir. İhti. nasıl ı·ndı·g"" ı· yağma getirmek ve bu maddele maddelerini tedarik ve mfis 
· d ğrt 1--- t · a.ksadlle yaç • ruı a Iuıuuwıı emın m • hliklere ula.!jt.ırılacak olan bu teş • ı 
hUkümctç~ ku~! karar altına ~~ıatm halk için faywn bUyüktilr. tamamı e 
alman Dağıtma Ofıaı ha?.ırlıkla.rı 1 .~ taraftan iaşe mUste~lığ: 
etrafındaki çalıBmalar hayli ilerle· 1 vil~~~~~erdeki fiya.~. mUra.kabc ~· anlaşıldı 
:ni.ştir. Ticaret VekW.eti iaşe teşk1· . kl"'tı 

1
•1e iaşe mUdurlUkleıinin a.~· ı 

IAtmda bazı değüµkliklcr yapılaca- m • d la 1 D k h 
ğı, ticaret ve peb'ol ofislerinden 1 n ayn idare edilmelen ° ymı e Dava edüenler Ü ten er 
b->..şka bir de dağıtma ofisi kurul:-. bazı mUşkUlata tesadUf olun~uğu 1 zaman özür dilemeye hazır 
cağı zaten malümdu. İhtiyaç mac.ı. görillmUşti\r. Kvtuvv

1
• etlt<"l rdtah~ı:ıy=~ J olduklarını bildirdiklerinden 

:lelerini t&iarik ve istihlii.k işler::-. dildiğine göre, aye e e 1 J d ti 

Yazan : iSKENDER F. SERTELLi 

-'lllmdoııun ôltlml\nden "Onnl • tmparatora öbür dünyada benlm gibi 

kumandan llUJndır diye • ıuaaaUe intihar eden Pur A.ı1ur faCUal 
Mareeal Nop 

Çok Yakında 
V akıt Gazetesinin anke\ine 
düıüncelerinizi bildirmek 
suretile iatirak ediniz. 

rinde karşılaşılan müşküllt eees murakabe bUrolan 18.~·edilecektir. Dük avcu,ın an ~a~~er 
la · mUdürlUklcri i.-lnde 1 (l'. azısı S uncucle) 

ill~lle~~~~in te~W~- R~ rm~ - ! ~~~~~~~~~~~~·-----------------------~ dmıim.Jş ol.ınasından ileri gelmek .. ~ alacaklardır. • 
HABER Sütunlarında 



ı Yazılan. söylenen şeyler arasınd; .. ,, 
- VAY ETLER, ! 
AKiKATLERI ......................... ................ ..--. . 

Çay hakkında bir efsane
S ada kat ve vefakarlık 
tımsaLlerı - Keşiş adası 

Çinlılerln kanaatine göre, bun. 
elan nn ü.-, on dört r.sır evvel, Çi• 
ı l', Oa.rma .bnir.dc bir Hint zahi
-li gelmi<;. Emer. kcndisinın lıak 
bildigi dinı or.ıda ~ıirelmckmis. 

Hin<l zahidi, hetkefie imtisal 
nümuncsi oima.k icin. gündüzleri 
oruç tutuyor, gecelen .1.: ibad<?t.
lo geçirJyormıış ve nefsine o ka • 
dar zulmediyorınus iti, bir an u
yumayı bile günah sa.yıyormu~. 

Öylcyk~n, derm:ınsızlrk ve yor • 
ı;unluktn.n, baz.an kendinden geçi· 
yor, uyuklar s:fbi oluyormuıı. 

Hintli bir gece uyuya. kalm1~. 
Uyanınca, aUahma. tam kulluk e -
demediğine o kadar yanını§ ki, bir 
daha göılc'rini kapa.mamaya. ah • 
deıt.mi§; faka.t nas:l? Aklma göz 
kapakla.mu koııımck ~c~ ve hiç 
tereddüt etmeden bu fcdak&rlı~ 
ea yapm~. Düşilnmü' ta.pnmrş, 
göz kapaldann.r bir tarafa atma• 
ya &ıya.ma.ınış, bir kenarda. bir çu
kur kazını'3 vo oraya g&nrnÜ§. 

Hintli Wı!d iba.deüne ve halkı 
i~da devam ediyonn~. Aylar 
gec;miş, Bir gün, göz kapakla.rmı 
gömdilğü yerden geçerken. ora • 
dan göz yapraklı bir fidanm boy 
verdiğini gönniiş. Eh, bu fidan, 
ınuhakkak benim gö:r. lmpa.k.laınal
ciui ık!rpilderlmin mabMılUdür, 
demiş ve bir yaprağını da. ağzına 
:ıt.ıp çlğn~ı;. Bakml'I ki, hara • 
ret kesen lbir ecy •.• Bir daha, det". 
ken epeyce yn.prnk çiğnemia. 

Hintli o gece, kendini epeyce 
dınç bulmu ve uyku ih~'a.Cl da 
hissetmemiş. Üstelik, :fikrine . de 
parlaklık gelmiş. 

Zahid bundan SOIU"a, ~y fidan• 
1amıı üıetıni3 ve Ci· lilere tle, o ~ 
nun yapraklar.mı ikaynat.ıp iç.mel~ 
rl..ni öğretmlf ve böylece, çay Çin~ 
de taa.mmüın eıtJme. 

Ça.y hn.kkmcia Çin ehuleli böy. 
le. Fakat onun, bir de A~Pa • .ı 
ı;:eçıne6i yar. Buna dair <NMı. riv&
' et de e6yiedir: 

On yedinci amrda, (.1ne kadar 
ı.itl p gdcn Hol19adalı ~ft. 

iler. Çinlilerin, memlelcetle:ıiPdC 
yet~en b;r nebatm yn.praklarıru 
kayna.tıp içtilderini görünce, onln. 
ra i~lımee· daha faydalı diye adn• 
::ayı götürmilşler. Çinliler de, bu 
cemileye mukabele olmak üzere 
~ay hediy<' ctmiRler. 

ı:ı ~ O: 

\T.F.\l\AHLili \'E SADAKAT 
Tİ!\IS,\J.1,ERt 

Hep~z, dUnyada, en vefalı 
maıhlükun lköpek okluğunu biliy~ 
ruz. Hatta l1er dilde, buna d~ir 
darbmıesellcr vardır. Bazı ınüdek
kiklere gÖJ}c, vefa ve Mdakati di· 

ğer hayvan.ıardan esirgenmesi i . 
cap cdiyorınU§. Çünkü: 

Bir a.llcnin yanmda beş sene 
kalını§ hir inek, aa.tıbnak i~in, on 
kilometre uı.aitta bulune.n pazar 
yerine göWrülnıÜ6. Satınalan ~ 
mm köyü de, on be§ W.Jomet.re da. 
ha. uzakta~. Öyleyken, inek, o 
gece, Yeni sahibinin ahırından 

ı~anıuı ve orte&.i günü e.k§amı, ~· 
ki ee.lıibinin 8Ü2'\is\i arasında t>u • 
lunmuş. 

Daha yeni uçmaya başla.nuıı bir 
yavru gilvercıin, UZ3k biı- yerde 
oturan b'.rine sa Wmış. Ertesi gü .. 
:ıii, cskJ sa.hibi olan kız. güverci
nin pencereye geldiğini ve camı 
ga.gaiadığuu görünec ~kal • 
mış. 

Bir at, usun ı.ender Hindistan 
da bir çif'Uiktc durmuş, çiftçi bir 
ıün, h~, aonradan öl • 
müş. Ertesi günU, bir de ne gör .. 
t!Unler, at, evin penceresinin ö • 
niin.de duru)w. Haywı.n, ahırının 
Jm.pısmr açmış ve tat-laları asarak 
gelm~. 

t~te, ha.yvanların ve1alirlı.ğma 
alt misaller. Bunlar - müdek • 
kiklere göre - peic c;olanuıt. 

* * * 
XF..Ş1Ş ADASI 

Fin.l.iııdil-ada, Rua hududunda .. 
hi Ledoga gölünde, ''Raaputin a
dası,, denilen ıb!r ada var. Bu a .. 
iiannı asıl lmni: "Va.lamo., otduğı: 
halde "Ke;9§ aduı'' diye tarım • 
maktadır. 

Bu ~tek bir keıiıJbaııe 
l\'a.n:hr. Buradat:i pe.peıslann yaşa. 
yışı da, hiç de pepas yaşayışına 

benzemez. Pa.pulıar, adamn güzel 
İlavasnr ve 191Lirane manzara lalı.' 
fıınat ~. oraya eeyy.h celbi 

için, lıususi ıtcdbirlere başvurmuş• 
13.rdır. 

Adadan, her l!labe.h. bir küçük 
\·apar kalkar ve F'lAlandiyansı 

::" ">rtaveıı.a limaıı:ıma. &ider ve ora .. 
tian seyyah a.lerallt geri döne .• 

Bu vapurun kaptaru papastır. 
Vapurun tayfr.'!t ve ateı:çllcri 

<!e papestır. 
lki saat eüren yolculuk ni.hayc. 

te erdiği zaman: 
- Biletiııig? 
Diye önünüze çıkan biletçi de 

~t.ır. 
Adaya ayak bMer basmaz, e~ 

~ra.larıııızr taşunsya koı:ıan hamal -
lar da ppastrr. 

Moekova, .bu üç :haptan da ayni 
derec~e nefret etmekte, fakat, 
öiüınden kurtulmak pahrutlllQ, bu 
Uç hapı da ister istemez yutmaya 

{-0~~ ~llfl J-,., ı~ :1:1::1 mecbur olduğunu lıis-cıetmektedir. 
~~~ Ben bu sefer canlı ~r surette 

- gördüm ki Moe.kova. sokakları ha· 
Vakıt lii meı:ıhur Maksiın Gorkinir. ölüm 

Asnn Us, lugiıterede iki aiy&aet dötcğinde mınldandığı !}U son 
cereyanı bulunduğunu ~abul ede.. BÜzleri sayıklıyor: 
rek. §Öyle dtyor: - Ant bulnnlar olae31ı:, bar.lr. 

"Eğer 800 milyon in an toplulu. lı'kh olım, &Wil avia.nm&~ın ! .. 
ğuna iftıde eden HinttUerle Çinli· Yer nllınija. ve yer .fü~tünde iı;E-

• ler g~ektect bagilalm <liiuya. mii· Yen bütün Rueya fabriita.la.rınm 
callele!linde iogilt.ert• n Amerika. rınotör iniltileri bugün sanki Mak• 
ile b\rllk olulartıa. bu~ .Jepoll· Mm Goridnin bu tıözltrini saYıillı-
lallltlti"ga.l eUiji Singspur bir gijd )Ol" gib'idir. -
~-iıae tekrar geri ahnabilir, tekrar KI$ac& bugünkü Moekova Buli_ 
JnptiE 'e Amerikan deniz hi.kimi· ne samirpi !bir doeta kal'fl 1-h~. 
yeti uzak doiUa kuruı.blffr ,.c dilen g:ım2Jeli te~rle gül • 
huncJaa sonra ilan hildmfye._la o:ıeı.te, fakat, ~de, bil" .doet -~ : 
n lmmw ile harp mih' er :ıleybine liııden kaıbin~ han çer yıyecegm 1 

uzatılabilir. bilen bir heleoan çrpmmaktadır. 
Ancak gerek M•ırda, gerek Bcrlineo bütün bu şehirlerin hiç 

lllndfstandn milliyetçi wı11urlanlaa birine benzemı[yor. 
ınıwet almak :ınnsu heniiz ha~- Orada cihan ~piyonluğu ma
laagr~tadır. Ve loAdnda tıimdi· c:ına t:rkıruş bir amatörün ruh l1a " 
<len bir tıdıım tereddütler görül. ıeu nı·. Her hamnını yendikçe 
•nt'Jrtedir. 'ctcktm ( ôrçilin isU- Cfl'afma h1'Jm1ı ye mağrur nazar
ı• ı ile leııidcn lrir kllblne kwraca- la.r atmakta, !ııkat ondan 80nra 
~· \'e bıı lıab"neyıe Cjr Staffottf Relecek hıuımını da yenmek ı..o _ 
( "riııp 'in yeni bir üye olarak gire- mnda olduğu irjn e-a •·et di.k:lu\tli 
c·c~i hı.\l;l<mdJlki rh·ayetıer bu 1le. ve düşünceli bulunınktadır. 
'; tere<ltfütlerin bir alameti sayı~ Bugün Bertin 1: •' ,. kendinden 
hılıilir. 7Jrn İn"iıterenin ~ki Moıı- :iyadc dqa.n dÜ!lyn~ ı dinliyen bir 
ı • ., .. n ,. .. tfri on bir nut u ile mil· Yer <>lamaz. BM"lin. kuvvetinden 
tefi ı in t.t rıdi t.en:Jilcrinc lıaliiın POn derece emin. fakat en ufa!< 
olrn:ı.;ı pron ipinin tAfhikatrna e· ı>ey~ de nem kapmaxtan k~d;
lıeı:ımlyct. \ crer,.k rlrı" n iilerindc· n! alamıy<>'". 
'J m=•u:rct ccrryanlanmJa Jm\ ·et Her kuvvetli ıtdam gibi, '-endi. 
nrarncak ~erde So\ yeti er B!ritjf- tini yıılruz hile YO entrika iin n
nin 1\\-rup~clal,j nrzolarını tatmin nebilecekleıin<len ııon derece e~ • 
l!frnc,'.;i rnfcrc ulaı-;hı-:ı,.ak ~\'c~anc• dj. ıie. Onun icin ;:aff'rluinin s:.ı. 
\Ol olarak ;~ö tem; tir. .Hleli'e mes'ut c1eml\ ?cak ka lar 

I\n itihul& bıit4.crede men'IU(ti. • II'uztn,.·n bh Hİ" nn:c:liyor. 
.n~ti ~zilen iki Uirlii ftkir , ·e si- Bedin. A;'Tuo:ı·ıı bo•!az1nr~"" 
'8..'iet cere.vanlanndıın hangisinin bunıı. A llahta•ı b1ş!:ıa hir kirııseııin 
üstttıı ı:ıkacalr Jıenflr. kaff ~e ~mr ıte.,ğ?M P.ml~. fabt y). 

nn~~dıf#ıilr." ı ne ilcidc birde dururı ibklerin kub 

MacarJstaodaa 

25 bin ton · 
çelik mamu
latı alacağız 1 

---<>--
Bana makabli 

dikim dem.rl ve 
bakır verilecek 

Allkaradan haber ve.rildlğ'lne göre, 
9'1 tarihli TUrk • Macar tıcııret an. 
ıaımasm& ı;:öre demir ve çubuk ma • 
muıa.tı nıu~:nbilinde Mncarıarıı verile· 
cek çelik, bakır, ve demirler bakkmda 
hariciye vekıl.leUmü:ıe Macar elçUlği 
aramnd& not&lar teati edilerek bir 
anlaşmaya varılmıştır. 

Bu anlıı§maya göre ldacaristan bi· 
.ze 2t5 bin ton çelik mamullt göndere. 
cek, memleketimizden de :Macaristan& 
15 bin torı blok çellk, 20 bin ton dö. 
kUm deınirl, 12~0 ton bakır ihraç olu· 
nacaktır. 

Ziraat Vekili 
iz mitte 

_,..__ ,. 

Pallak labrlkası 
geaıııetlllyor 

lzınit müstahıiline 140000 
lira yardım edilecek 

lzmitten bıldirildiğine göre, Zi.. 
raa.t VekiH Muhlie Erlanen, diln 
Adapazarıııa gideır'ek tetkiklerine 
~. 

Vekil Arifiyedeki tohum ıslah 

Ziraat dersleri 
programı 

Y alunda mekteplere teblii 
olunacak 

Balka fideler 
11a11rıanıror 

Ziraat scferl>erli~i icin me'C'cuı 

hlac;yonlar faaliyete Sttmiş bu· 
lunmakladır. Bunların bir kı~mı 
i~de yetiştinucktedir. Ihı fi<Jelcr 
kısa bir r.aman sonra halka <la~ı
tılacaktır. 

Şehrin belli başlı ziraıı! :;alıııl;ırı 

da yotişllrdiği mahsullere göre tas 
ıııt cdilmcklc-dfr. 
Diğer laraflan ~faarir Vclı;ıil<-li de 

olmllar<la ziraat d~rslcri oltnlmaAll 
karar vcıınlştir. 

Okutulacak derslerin müfrccla -
lı hazırlRnmıştır. Yıtkında olmlla -
ra blldirilccel..-Ur. 

Der.;Jcr, ziraat usullerini, mc.m. 
leketimizin zirai durumunu ve ye
tiştirme larzlarile ameli ıira.at t«• 
rübelerlni ihtiva edecektir. 

----o---
Yeni Londra elçimiz 

Ankaraya gitti 
Londra. büyük el9iliğine t&yin 

edilen ve tayini yüksek tasdika 
ikt.iıra.n eden Rcw.f Orbo.y dün An. 
karaya hareket etmiştir. 

Rauf Orbay hük\1met merkedıı· 
de temaıslanm bJ,ti.rdikten l!!lıOlrra 
§clır'.ı.Dli7.e dönecek Ve buradan ye_ 
ili v·azifesine be,.~ ilseft Lood 
raya hareket ~r. 

ista.syoounu gezmiş ve Adapaza.nr:• ı•stanbulda c!a ille ~ o1arn.k demil" ve araba. 
fabrikasnu ziyaret etıniı:tir. Bu 
!abrikanm baeka muhitlere do pu!. .., devıeua 
iuk ve uç demiri verebilecek va • dl l •••-
z.iyete getirHmcsi için çalt5tlmak· p Om8ut1ırl 
tadır. Vekil numr ve patates ze .. mQbadeJe edilecek 
riyatı yn.p:uı mü.stahsille de uzun ~ 
boylu görüşmüşUir. Sofya, 1!> (;\.A.) - D.N.B. 

Hültümet bu bölgeye 140 bin li. Sofy.ıdak! Mnırr elçiliği memurlan 
ra ynrdtmdn. bulunna1klır. 7..iraat Budapeat.edeki Mıaır elçlllli ınemur _ 
VeklU b\• b İznıille tetldklerlne larile blr\lllle ht&Qbul& la&nkat et · 
devam edecektir, ır.lşlerdir. Bu memlll"lann Kabiredeki 

O Bulgar, Macar ve Rumen diplomatla . 

Türk 
tütüncülüğü 
lnhiıarlarda 8 saat süren 

bir toplantı yapıldı 
DUn inhlearlıır t11tiln enstıtUstınde 

sekiz saat süren pir toplantı yapumıır 
tır. Toplantıda TUrk tUtünclilUğünUn 
inkişafı, ııılnh ve teks:lrl üzerinde go. 
rUşmcler ct?reynn ct.ınııı. bu hususlar. 
rla. verllen raporlar olcunmuştur. 

rile mUbadeleei lötanbıUda yapılacak. 
tır. 

Bir katil beraat etti 
Bir müddet evvel FeıiköyUıı.de bir 

cinayet olmUf, HllMyin admda birisi 
cnıııteı!! HUsnttytl btÇaklıyarak öldQr _ 
mU~tn. 

Cinayetin sebebi HUseyinin kansı 

ile HU.enllniln ltarıstnm dedikodu yap· 
malarıydı. Bir gece evvel lIUseyin e_ 
n~tesl ile kahvede kavga etroiı. HUs_ 
nü buna sinirlenerek sabahleyin ken . 
dh•ln! yolda bckleml§, Uz.erine bıçakla 
hücum clrni§tı. OldUrllkccğlni n~uyan 

r 'D ŞUBAT - ıoc 
= 

ı--------ı 
1 Türk şefkat 

Halkevlerinin 
y,ldönümü 

Pazar günü Fikri Tuzerin 
bir nutkuyla 

Katlama merasimi 
1apılacak 

Hal!k:evlerinin kuruluşunun onun 
cu yıldönümü, önümüzdeki. pazar 
günü yurdun her tarafnı.da mcro. 
Bi:ınle kutlanacaktır. O gün saat 15 
de C. H. P. genel sekreteri Ankn. 
ı-a Halkevinde bir nutuk ııöyliyc· 
cektir. Nutuk, raclyo ile yurdun 
her taratma. yayılacaktır. Genel 
sekreterln. bu ~t:ş nutlrunda.n son. 
n on vilayetten gelen heyetler, 
Ankara Hal'kcvi.nde milll oyunlar 
o~tır. 

Önümüııdeki cu.ınarnsi günü de 
Aı:ııkarapalasta !!CneJik balo veri. 
lecelrtir. 

Puarteei, günü de genel selı:rC • 
ter, vilayetleroen gelen 72 murah. 
lı:ıs şerefine Şehir lokantasmda 
hw çay zi.y&f~ verilecektir. 

Belediyeye bulunan 
gelir kaynağı 

o 

Burhanettin T epıinin teklifi 
nihayet anlaşıldı 

EmlAk komlsyonca
ıataaa Belediyeye 

yaptlrmak 
Sa.nat.klr Buri>e,nettin Te})o'i ta .. 

ra.fmd:an belediyeye yeni varidat 
temini ma.ksadile ha:urla.nıarak tek. 
~if olunan proje !belediyece tetıklk 
O~l.ınmakt.adrr. 

Projeye göre, gayrim<ısul eşhas 
teraftnda.n ya.pıhuı eml!k ve a.nızi 
alım satrm1 ve bunlatın icar ve iı:. 
Ucarı komisyoncuıu::u belediye ta-
1'.'llbndan yn.pılaeak. veya bir ljirlte_ 
te lıavale edilecektir. Böylece t<> .. 
miıı edilecek geıüş ölçüde ~ 
yüzde ellisi belediyeye e.ynlacak. 
tır. 

Belediye bu iS ajanl*1ar vası • 
t::ısile yeya memur kullanmak su. 
:-ctHe ynptığr takdirde bir ~irketc 
<l.:? ihale edilebilecektir. 

Proje inrelenmcktedir. 

Hüseyin de bıçağrnr çekmJ~. eni§tesl· 
nl öldUrm!lı;tU. 

Mahkeme dUn l<alil!n, enıotcslnl net 
sini mlidafaa halinde öldUrdUğUnU kn. 
bııl etmiş ve hakkında ~crant lmrıırı 
,·erıniııtır. Rlls"yln derhal S-Orbest bı. 

rakılmıştır. 

ve hayır 
severliği 
Parlak bir örnek daha 

verdi: 

Bir tacirimiz Verem 
Mücadele cemiyetine 100 

bin lira bağışladı 
Ta.uınmış FA.kişehjrli tacirlerden 

Süleyman Çakır, Erenk<Sy sanator
yomunda bir pa.vyon illi3- edilmelc 
üzere Verem Müca.delo Cemiyeti· 
ne l 00 lf..n liralık teberruda bulun. 
ır.uşıtur. 

Bu hamiyetli vatandn§ımrz öte. 
elen.beri ha.yır işlerine lrıır§ı maddi 
alaka.sile tanmmı~. ~ehirdc 
ken<li pa.raSle ıb:ir de hastane iıu::ıı 
ettimıi§tir. 

Verem. ::Mücadde Cemi.Yeti, bu 
hamiyetli vatandaşa. yüksek to .. 
bcrruundan dol&yI ~rlerinl 
bild~. 

Süleynıa.n Ç&kmn. ~ğı 
yüz bin lira ile Erenköyündekı sa
ııatoryomda clll yataklı modem 
bir pavyon yaptmlacak ve bu pav
yonda, Mtmtafa. <;aJcmn tesbit eclc 
ceği on hastanm cemiyet tarafın· 
cian tedavileri de-nıht. olunacak -
tır. 

Bu yurl.eever va.tanda.şnnuın 
yapt.rğt hayırlı i§in öteki zoogin. 
!erim.iz için öıııek o1mesmJ dıleriz. 

~~~~o,--~~~-

Ekmek kartları 
Cumartesi günü tevziata 

bcqlanıyor 
Mart ayına aid ekmek kart.lan

nm hazırlıklan tamaml:uım'IŞt.rr. 

D~ğttma ~ine önümüzdeki cumar· 
tcei. gününden it.ibaren başlana ~ 

calclır. 

Dağıtma i§i üç gün içi.npc ta • 
rnam.lanacaktJr. Kartlar dağrtılır • 
ken nüfus kAğıtlerma. (kart almı~
trr) damgası vunı.lacakbr. Za~i e
dilenler yeı-ine verilmek üzere ha
z1rlamn~ zayi kartlan mevcuttur. 
Her kartın üzerinde sahibinin ı:: . 
rni buhına.caktır. 

DUMLUPINAR 
VAPURU 
Dönüıte bin Yunan 

çocuğunu getirmek için• 

Yatak, battan,,ye ve 
bemç!relei'!e 

hareket ed.H31or 
Yun:::.nistana Kızılayın yanhır.: 

--------- r.: göLUrccck ol:ın Dumlup:nıır \'D. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 101 
l>elel'indeıki ses akislerine kulak 
!:ııbartmaktan k~n<ilni alam:mııık -
t.:.cdır. Berlinde ve beH:i hUtün 
A lım-rınyada yUz ;milyona ya km di· 
:Mğ 11yni ~yı dU~ünüyor: 

- Jngi!tereyi mağlüb ~decek 
kadar kuvvet»yiz, fa.kat nasıl? 

Bugün her Alman, hayalen, her 
giln lngifü: adalarına hlicum et. 
nıektedir. 

Fakat uyandığı zaman halı\ 
Berlindekı yatağmd~ olduğunu gö 
rerck yUz.ünU lbuQlııturuyor. Ber • 
linde !}U iki bfü.'\ik mtt1'.mma, yüz 
milyona ·ya.km Alınanın eine-kleı· 
~"bi üzerine> üsüstUğU ÇÜl"Ü.k iki 
Kristof Kolomb yumurbsı halin • 
dedir: 

1 - Bu harp, lngilterc mnğlUb 
edtlmedcn nas·! ibı tiıilehilir? 

2 - Bütün dünya mıı.hvediinııı
llen 1ııgiltcreyi mahvtıtmeniıı ça • 
resi ııedir? 

llerHn, bir taraftan gözleriyle 
harp ccph~leıindc Alınan ordulıı -
?'lnm zaforlerini takip ederken bir 
tnraftan d:ı dinınğı bu j~i muam
ma ile m~gul, su kanuntarım he 
r.iiz k~fctmcmiş bir Ar§imct ıs• 
tırabı çekiıoor! 

Berlin, 1r.gıUz meı!elAsinir. fasit 
r:ftiresi iı:·nde o derece ambalc bir 
~cldedir ki her Alınan, bugün s;ay 
riihtiyaıi her hrı.r<>kctini yalnız 
tt'giltNcyc göz d:ığı '"t>rmE"k için 
y-npma.kt.adu·. Bu.gün Be-rlinde 4 
"irıı bs.rda~ ~ erlne 3 bira bardağı 
ırilivorM 8eti n.len 1 bira ba.rd.a· 
~ lngiltereyı biraz daha meğ\Ab 

e!mi~tir! Ve bir Almıı.n eğer ka~. 
kctini iki milimetre daha yan gl .. 
~ iyoma bu, lngi•terenln payıdır. 

Vethasıı Berlinde bugün müm -
!~ünle imkanSJzın hududunu R\'ll" _ 

nıak husw;unda :r.ihlnler son dere
ce güçıtlk çekiyor. 

!ngHtercyi mağlUb etmek o de. 
rece mUthl~ bir kompleks haline 
gelmiştir ki, bugün bir! çrklp: 

- Yol bulundu! 
Diye haykırsa yUz milyona Y• • 

km Alınan belki yalmayak. İngi
liz adalan:ıa doğru kasmaya başlı 
~·r;caktır. Onun ir,indir ki biçare 
mühendis Klugun da: 

- Her taşın altında İngiliz 
,·ı:ırdrr! 

Düsüt ce.gôlc yere vurnlduğuna, 
f ngiliz cntrika.sıı11n pençesine geç
mek l c itham "lıtnduğuna hiç şüp. 
"ıc ctmiyol'llm. 

Netekim, bu tahminimde yanıl
mndığ'nnı da pe.lt !:abuk anladım. 
Klu~un Entelicena SeI"\•islt. bi

lerek ynhL·t bilm:verek tema.cı et• 
.... !?ine ru1 kat'i d~liller' ele ı;eçl • 
rilmlşti. Yahut böyle bir iddiada 
ı.nt'iyyen ısrar olunmaktaydı. 

Klus;un, gayet kısa ie gören n~
keri :mahl~l"..mede ınuhal\emcsi de 
bu yü:ı:rlen uz.anufb. 

Zirn :miihencli8 aelcerf mailkcmC". 
~-e, kemlisinin ilham ~tİnduğu kc
C\ifleri hakkında ir.ııh•t Yetmelcten 
;mtiııa C'tmlı.ti. 

Onun itlıam nlunduğu madde. 
!~rıle11 ~·eııi hir tane!rini daJıı. öi
nndinı ki oldukça dılckate ee.>"W'· 

c;:: nug, gfıye, hususi \"C 'C'ni bir p!ır·unun cumart~sl ~nü .} o a c,;ıı~. 
1 • .,ul üzere el~klıule incellil..ıi:ı mnsı ıı;ıc_arrü.r ~tmlı ~'.r. . 
hir nrYi son derece mı:;:~ \•cmC't !i G(lm:nı~ı g~~tur~c71:ı b ~hen g dıı 
,•Pıik \Üe~ırb getirmek çin ı,:ah- 1 ır.:ıdd«-.erı so.rlf'd r. 
malar:ı ~irjc~mr;ti. l37~ ton kuru. f . ulye, 300 toı 

Bu celik tavv·ıı.rcler iein tm• pat<ıtcs, lOO ton ı c1r, J60 l?n tm· 
- ' • • • - 1 h;tl k ?OQ ' '.Hlık \ U' "'U 1 l .} ııre t:>plar.nn. ,.c mitu~ ·~ 6r ate • : • •1 • ~ • r.Jı, ~ 

lf'rke mukavemet ed:-bil"cr:k bir li er \"C 100 ton kad::":" <l. muhte • 
z?ri1 o~ra~ kull:ını1wilcctl<L. W t r.•rn. 

Klugun İtn.lyıı.ya bi !rn~ d('fa oi. Vnnur, dônti"te Yur: , i • n~ 
tin "runRıı oeu::.ııı • -; 

...ip gelmesi. oyni r.41Jnan<'l~, h.ı • r. B. r :> ı...k .ı L 
n c-seleyle aliladamns. 

Rlug orada a5ltn vahu lı olnıı üc: yr~ nr"sıırdıı. lı:r. Bıı.mı:l iciıı 
bir mühendisle bu m;scle Uzedr... D ımlupmıı: ' 11PUt u ile 2 dol.~or. 
de bf'rabcr çalııu;u.şlar. Hnlbnki l O heın~iı·e. bm portntif ~ntak, bin 
ha'Lyadaki yahlldi mtlhendiM de b .. ttaniyt\ i}aç \'c5a:;re UC gönderi• 

l~cektir. 
hu kc!ifi, g>'ıra. Ruslara !lRtmo.k i- ----o----
~in gorü~ır.e ve temas .halindrıy • 

nı~lııg ölüm IJU~I meselem de re~- Cenuıı limanları-
men havale edilmlt: olduğu için, ınızda t ·~l1mı·~ 
,..cet.ara büyük bir tel! n dti~müs, Q ! 
!tü.,.·~ya en m1Wık- a<laınlarmı gön-

ı!orerek yaJıudi mühendisi tevldf ve tahıı·ye 
elmeğe tc:;ebbiis etmif,i, fakat mü. 
hendis ortadan ka~·!-A)Jmu lu. 

Lakin Klug derhal t evklf olur.· 
m"*tu. 

Gere!.: atölyelel'cle, gerek Klu .. 
~un ik!.metgıi.hında. tekı-ar tekrar 
ya.pılatl en srkr a.r&şhr.nalarda ne 
yeni ta~-,yarc zrrhınn alt. ne de 0• 
lüm fmSmn. ait planlar bulunnma 
n:~; Klug b.c kenclliWıe karsı ya : 
pılaıı bu mıı.amcle~i ~örünce ha 
:atmd~n ü;nit keamiş olduğu' i~i~ 
~u k?'ı~lcrı ''0 calIŞmaları ha-kk111· 
c.::ı h~~r izahat \•cnn<'yi kabul et
rnemı~tt. 

A~eri mahkeır.eye müracaat e. 
den !~_aııha~n.111 me bur bir Alman 
prof eso:- ~Glrtonı ise gayet ırn,·r
'"aı:h bir iddhda bulunmu Kİu -
~n tıır..ii halde o'madığ~ı. bazı 
uac:-2~r ,.e <:l'rr.lrer.giz U.!111 eılc di. 
m&gı ırıuvazencsini.n bozıılmuı; ol. 
duğunıı, adet.~ rruı.:t.yntizc f'dilml" 
bit' hale k~\Udü~l.··m.~ n~ri silrmlı'"
lü, (/Jcııuıııı ııarı 

--0--

v ehaletlerin işbirliği 
saye!incle 

Müblm miktarda 
arttı 

Ankanı.dıı.n b ldirlldiğinc güre. 
avn günlerde cenup limaniarnnıııı 
nıuhtelif memleketlerden muı,inı 
r.1>ktarda Jrlha!At t'f)afil SO}miFfr • 

!<ı!-:~•JdcrundaJci tahmil ve tah • 
lıyc i. lcri, Müna.ltalat, Nafıa, 'fi .. 
carct ve Gümriik ve !nbisnrhr vr·. 
kaletlcrinin işbirliği ~:ıyes:"nd<' 
rnuntazam bir ııekle gim1ektedir. 
lc:ıkenderun limanında birktı<l .nY 
evvel "Ünde 700 ton miktorınd" 
e ·yn ,.,;ıdC"tildiği halde bu n•=;.t r 
son " hı le.-dc iki bin tona c kıtı~ • 
tır. F ,'ki r·htmıa ilave cdikC " 
fc nni tc~İ~ •ttan SOn'rn. bo ıltn• 
mikt:ıtn ela n~·da ;;o bin tonu hul"· 
caktır 



- -- --==-- - --_ -- --- ----~·· _::---

..,.,a ...... - "1' s g v y 
-..___.::~ş~u:B~A~T~~1~H2~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!l!!ii!!ii!!!ı!ııBl!! .. !!!! ... ~::'~~~~~~--~~~~~~~~~~::::::::::~::::~::~!!!!!!!:::::~:::::::=~~;::;:~::::;:::::i:~~ 

0Hab~a Sav~~-= SON HABERLER ·&lfi 
3 

~:.-=.:- ;:~,-;;ı:·.::·~=: Ja~:ff!.,-.ı:;:-t1ıuat Ceaalll Amerika 1850 Fransız Lçm1, zamanlarda 
B&aııdıtı yer: Vakit llatb&UI ua mukavemet battı J..,on ar 6 Jı l l sab.Ulerblde Mtul--l«ırtlan Fran9Jnla 

f dan yanJmıştır. G616s göit se apon ar a A -- __., 
tUJONEŞA.B'ILUll ın "ddelU mutıarebelerdeD iman nasıl Jöndü? 

'l'Drkiy9 EcDelıl ::~~aınltr nehrin atımda ft J ı · l Parl<rı, 19 (A.A.) - Loındra ve 

=-:;:: ~ ":"· ::= ":"· ::ı:ı:•:11:: ;::ı"~ •'::: ngi ız er denizaltıları =~ ~.0!':: 
Elbette siz de okudanm: üç 

b~ gün en'<'l pze~lenle, Lon 
•lra büyük elçimiz l'ovftk Btiştü 
Ara8'm t.ekaüde se\irediJdlğiai 'c 
yerine eski b&§vetdllerhnlzdcn Ra· 
of Orbayın tayin olandnğonu Yf.7.• 
ılılar. Bu ha,-adis, bana Loodrayn 
giden ilk Türl< elt-f41inl hatrrlnt· 
~, w hu t.arihi hlidise~ i ya -
mağa. kaııtr 'c~im. Fakat, bil
mem ne ol lu, araya nasd sebepler 
gireli, bnua lı!r türlü yazamadon. 
O günlerde, yazamadığım bu me\· 
zau bugün yazıyonurı. 

3 ~·lık c.oo • 8.00 • mişlerdir. arasında go•• ru•• ıdu.. er Matın gazetesinde 18:50 Fran.. ı aylık LOO • 1.00 ,. 'ull ımn Madıagaak3rden Franeaya 
lıtare l'el!!ftımu Hl'10 Miltterik kıtalırın Ransıoon 250 d f 1 ;y3pb:C.la.n heyecanlı seyahati an .. 

- muhafazası idn ellerinde _bul~n;, en az a Lonctra, 19 (A.A.) - B.B.C. l&tmktdtr. Monier e()ylc dcmdrte. 
-- durduktan l·egane tlıbil haıl Sıt- Cenub1 Amerikada '" VeneaüeUa llir: 

~ _,I 

1

, tan nehridir. çarpışma oldu açrklarmd& bulunan Felemence ait }'nazlar bir gam.botun himaye .. 

6~Ün..,.pn R:ıngıondan bildJrfldiğine göre Aduba adası yakınında yeniden Al· 9inde giden~ vapW"la yo~ çık. 

---
U v.,Iİ;, .. nJ şehrin b~Itılmasına ııür'atle de. Malezya hareki.tında 61 nı.an denlzalWan görillm!l§ıtlr Amen. Jlllf}ardır. Kap civa.rmda lraf'ıle İn 

.... ~ vnm edılmektedir. . •• hua ~..1 kan bombardıman tayyarelerı derhal giliz lı&l'p gemileri tara!mda.n dur 
• Kalkuta radyosunun bidldirdiımiid'-;e Japon 1emw1 ra U15aau1 uçtuklnrmdan, dcnlzalblar uzaklao • durulmu•tur. fn.,.;lizıer vapurların 

A .. _..,_ ıAO ..__..__ BI anra a ş .. Tokyo, 19 (AA) - Tokyoda ""••lardJ:r "' -o• 'VIUQOlu ajaAelftsn "8fd~· nuuı:ı-r- göre Jaı>onlar nn " - bü- _,, · içinde araştırmalar yapmışlardır. 
lere lorc cliin1lfJ 11a;iyttinc bak"t4 ye }<adar uzttk ~arkta gonıle~ • Hibiyanın oolllndc yapılan 7.:tfer Londra, 19 (A.A.) - B.8.0. Neticede 1850 Fransız Londra.ya Belki mentnm a.ktilalftdini 

Singapurdan sonra 
Singapurdaıı sonra Japonlar Hoıan. 

da liindlatuı adal&rlle Birmanyaya 
datru ilerlemektedir. Surababa oeh • 
l'fııde dQn telıllke ff&reUeri vcrilm~. 
Japon tayyareleri dalga. halinde hU • 
~ ebnifJerdJr. oıu n yaralı miktarı 
&ı<ıır. Borneod& da bir çok yeri.ere hU. 
C\l!Q edllnüfUı'. lliıtteOk kuvvetler de 
Sonıatranın cenul>Wıda Japon kuvvet. 
lcr1ne kar§ı hareketıerlno devam et • 
llı.lfJel'dir. Av t.:ıyyarelerillden mUrck· 
kep bir Amerikan filosu dört Japon 
tar,,-aresı dU,cırmuttür. HoJanda tay. 
Yatelerl de iki Japon tayyareal dU • 
OUrtntııtUr. Bir de Japon nakliye ge • 
lU1sı. batınlml§tlr. Aaker yüklü bir çok 
nıavna.ıa.r da tahrip olunmll§tur. FUl· 

PUılerde general Kak Artura kalJ1 
\ı(.kl~en Japon taarruW ba~ıa.mıştır. 

Am rikan kıtaıan. p n t yy r l rı e 
tl' d ' mı suıettc tombalamışlardır. 
1..ondrada 1 h. eti mahfillerde söy. 
kndlğine öre J~ponlnr bcntlz eavaya 
bir ihraç hareketi :rapma.mı§lardır. 
!<anada ~ verdiği bir habere 
göre Çin kuvvet1er1 Siyama girmif .• 
lerdlr Tokyoda aakerl mUıahJUerın 
dikka.ti ılmal B1rma.Dyaya dönmütı bU· 

lmdıyo kadar ol • lunuyor. Japonlar ı 
dup gibi aynı rir&U. Uerliyecek o.. 
lurıarsa. m:ırt b&ıtmdan evvel Blrm&n. 
ya yolu adı verilen ve demlryolunun 
ilk Ju9mmJ tefldl eden Raqon ·Kan. 
d tay yakınma varacaklardır. Sıng&. 
purun sukutu tayyare kuvveUıerinlD 
bir ıusmmt Blrmanya cephesine nalı: • 
!etmek iıiık!Dmı verdiğinden Japonlar 
Rangonu daha "1ddctle bombalayabile. 
ceklerdlr. Rangonun kısa bir zamanda 
kullanllmaz hale gellrilecefi muh&k· 
kak g6rtllmcktedir. 

Slııgapurun dü§mcai mUnuebetUe 
• laponyada. §enbk yapılmııı, Tokyoda 
2!50 bln ~tıün ıııtirak ettiği toplanu. 
dn. İtall an ''e Abnnn sefirleri de bu. 
lunmu r. Ba~ekll general Tojo bi~ 
nutuk söyl yerek ~arkt Asyad:ı yen 
nlzam kuruluncaya lladar mllletin bil. 
Yük gayretler sarfetmeal l&zımgel • 
~iğini söylemi tir. Başvekil yUz mil. 
Yonlarca Asyalının Uzerinde İngiliz 
MkimJyet.inl te.slate hlzmetı gurUlen 
!faıgapuı;un dil§Ineslnin dUnya tarfhin. 
de bir dönUın noktaaı o duouııu söyle. 
llll§Ur. 
l,lUYADA: 
İtalyan tebliği Ueklllnin cenubu şar 

ki inde ke:ı f unııurl rı rasınd çar
ı ınalar oldu{;'llnU d ~ma.nm l o ka. 

r zrrhlı \BB taa•nın tahrip o:undu • 
ı '!'obruk tunu mihver tayyarcıcrln n 

t k m mevkii ile Mersa Hatruh 
bal • klarını bil. h va meydanını bOm aat 

tnıcnt ir İngiliz tebliği ke~l! 'kol • 
• "" madan 11 1'1nın h çblr muı.ucmetc ubra 

_,.,,,nda bu. n r sah d ke f taar ...... M 

!arım bildirmektedir. 
Sovyet tebli~nın ekinde blldiril .: 

<l ine göre Lentn1,-.ııd bölgesindekı 
Alınan garnizonuna kar§I yapılan gece 
taarruzu nasmd çeteıcr Alman mev 
Zllertnt aust:ırmucıar " A\manlan 
sun ll'r ve el bombalarile bütün ev. 
lcrcı n karnu~lardır. Knçmnya te~cb 
bUs ed n 20 subayla ıısı Alman as· 
kerı ÖldUrlllınU§tUr. 

Alnıan tebUği cephenin merkez keııi. 
ııtL'lde blr Sovyet teı:ıkıtinln ırtıl'atı 
-~Uerek imha edUdlğinl bildlnr.e1:te. 
::;. ltirçok esir, ıı top, bir c;ok ma. 

!ttafelı: 'Ye harp malzemesi ele 
!e.~tni§Ur. Harp saba•mda 1000 den 
]& 0111 •yılmıjtll'. Alman tayywı· 
;:1 bUyijk bir faaliyet göstorml§ler • 
... ~·. Çarpıomalar omurnd& %8 SoVJöet 
·-uıı tahrip ohmnlu!J. 61 tayyare dU. 
~tur. 
~:ep.ı Peten tsıpanyadan 

deomllfltır. 
,. ~lllZ hezimeti m ıullerinln 
~ılne bugün Riyomd& ba§ -
-&caktır. Zabıta ~eh rdc geııl§ mik· 
tal"(1a t.dblrıer alınıftır. 

• .Japon !ı1lldtmeti Tlyıençln ve Kan 
tondakt ~Uz imUyas m11ttalcalarmm 
ldarelf?ı\ N&nktn hUlrtunetıne blt'ak • 
ınııtır. 

* M~ıaı Antonelkaya. Almanya • 
tını bUyllk kartaı eaJJbl attın madal • 
~C&I Verih:ni§tlr. 

• Gandl Caukanekle dört aat 80.· 
:rcıa bir g~~e yapmııtır. 

• İlıgUlz amlrannt lordu ııon Uç ay 
rfmda İııgUlzler1n Akdenlzde ıs•OOO 

tOllltık 

tün toarruzl:ırdnn daha şiddetlt bıt oenJi.klm esnasında JaPon ordusu Salı ~eceaı Amerll:anın AUan~k ı;a_ &;5tilrillmilş \.-C biı' tenıcrkilz kam-
taarnıu hızırlınmakta.dı~lark. ."'ı. matbunt şefi alb:ıy Hill'OO Ohiro, hllleri açıklarmda 19 bin tonluk bO,Uk prıııa sevkedilmiştir. İngilizler ta • 

kaybettiğini fl,. i •rcnler ola. 
caktır. Fakat, (•ylc de olsa, tari . 
hin bir tarafnıı ttlclınlnttı•t k'ln, 
pek eE&tml~ l\"l.lma7, Ve tıırihi 
me,'Ztlbrda aktüalite ) oktur. 

Hzlcr J:ıpon knru \"C dcnız m_ve. seferi hakkında dikkate ,ayan bazı bir Amerikan petrol gemisi mUrctte . 1 afmdıuı yapılan k!rlt tek!Jflere 
forinin Dirm::ınl :ının mcrk"7..ı ~e şc}lcr söylemiştir. batı taratuıdan bırakllm!§Lır. Vapurda rağmen ancak 30 Fraınsız Dö Go'J. 
Yr:ıoudd) uclta"ı i'.lik::ııııclın. ~ Aiba:rn «öre, başlıca İngiliz lkuv- 3 in!UAk OlmU§tur. Vapurun tot11lle ciilıerc iltihak etmltttir. Bwılann 
mü~lcreken ha~kete geçec_eklcn~~ vetk'riylc Japonlar -arasında şim. nıı l:arpb#ı, Yoksa bir denizaltı tara. ıırasmda bir tele a.."hay buhınm&Jt. 
ıan~cıınektedirler. Cu holged~ı diye kadar rlol•snn iki muh:ırehe fnı<lan mı torpl!lenditf belli değildir. lnydı. Fakat o da Ceayj;rli bir 
nehirler bu me\Simde Japon. . ı- ve çarpışma olmuştur. Japon istih. Mtlreltebat denizaltı gormediklcrilll .Yahadi idi. 

· pek ınusaıttır. kı·ıın kıtaları bu müddet içinde 250 aöy!Uyor. tatarının ıccme~ıne • d 
S. ı· J3irmnnyad:ı 1.ıınkıng ra • den fazla köprü tamir elmi~lerdir. 
ıma ı ç· kı 1 . kl osunun bildirdiğine gorc ın • Ohiro, <lem ştır : 

~ 1 Jnpon kuneUcrlyle teması Hiçbir ecnebi askeri eksperi Ja. 
::,;~~1 ctınislcrıiir. ~u höhmde mu. ponlann Johor hoıt:ızını g~tikte-n 
Jıarcbeler ,c;im.diden başlanuştır. sonra bir harta içinde Singapuru 
Söylendi~ine göre Çınlilcr. 1:ay• ıılablleceklerinl tahmin etmemitliT. 
Jand'ın şimalinde Chi~nımaı ıstl. J:ıPonya şimdi nilıal muharebe,· 
:k:ımctııır]e ill'rlenıekledırler. başlamak için hanrWtlannı bitir. 

Şanıh:ı'"dan alınan Iıir hıı-berde mlştir. Malezya seferinin gayesi ev. 
Jııponl:ırın şımdi Birmanya a!>ker. ,.elcc lasav,•ur edilen miktll11<han 
!erinden mürekktp bir o~du hazır- d:ıha az kuvvetJcrle işe başlarunı~ 
l:nlıkl:ırı hildirilnıekledır. Bu as. olmasına raAmen elde ıcdilmlştlr. 
kcrlerin bir kısmı ~im<lidl'l1 .l:ıpon 'fıb sahasında kaydedilen .terakki. 
subaylıırının lmmnn<lnsıncla .Japon ler sayesinde Japon ~}erinin 
snflarında buhınm:ıktadır. Ihı as- sıhhall mnkeamıeldir. Japonlann 
kcrlerin miktarı Japonlar llirmnn- s:ı~lam olan manniyatı alışmadık. 
yada ilcrledik~e arlınnktadır. Bir. Jarı sıcak mahfUerden mnt~sir 
manrnh bir subayın idaresinde bir olmamııbr. Malezya seferi ıesna. 
taburun lnı;iliı:lcrc karşı yapılan sınd.ti .Japon gemi knyı,ıları pek 
muharebelere f~tlrak dti~i ~ylen. azdır. Yalnıı içindeki askerleri bo. 
m~ledlr. . ş.ıllmıs olan gemil('r h::ıtmlabllmiş. 

Sum:ıtrada durmadr.n tak\'ı~ e e. i ir. Ha :ır:ı u~ray::ın Gt gemf.den al. 
dilen Japon kılal:ırı Pl\lcınhang'dan tısı şimdiden ı:ıınir !!dilmiş Te hiz. 
adasının cenubuna doğru !:iondc mele 2bnnıışlır, 
bolım lstikımıetinde ilerlemekte
dir. BalaYi:ı<l:ın verilen lıir h:ıbere 

göre adanın l·erlileri şiddetle mu
kavemet etmekte, üfelk bulamıyan
lar tabanca '-e kıhnç kull:ınmnktıı. 
dır. 

Görünı}~e göre, .Tapon kumandan. 
lığı Birmanya taarruzu ile Cava 
taarruzunu aynı ııunandn yapmak 
ıstemelitedir. 

Sayıon'un iy: habCT' alan mahfil. 
JerJnde ha~ıı oJan kanaate l'ffrc, 
lakıın:ıılalarının gıeri knlıın kı mı 

Jcpon hücamlnı·ın:ı rnnr hir 11111. 

kobcle p•:islerecek ol. al. r hile Cr· 
Ynda h'.ll böyle de~ildir JJoll:ın.d:ı. 

Jılnrın "lncl" ismini verclikkri bu 
::ıd:ınrn müdaf:ınsı için hu~u!ll ted. 
hlrJl:r tılmmışlır. 

RugOOll, 19 (A.A.) - Gmumi 
,,arargih ta.rofmdML dünkü ger .. 
~ günil nepedih!ll ordu teb. 
liği: 

it narin 
(Bq tarafı 1 ncide) 

mele iAt.em..t!ıkte ve haywnlann yol 
da ld?o kaybettiklerini ileri ıN.r • 
mektedirler. 

Topta.nmlar da bu hayvanları al 
mlllk i9toıneyincc bir kJ&ml celep • 
terin he.yvuı i9tftııııa1 mm t.ehle. • 
nna telgraflar çekerek lstanbula 
&&ıdetfleo* mal mAtannı ualt. 
mqa ı;allftıklan eöyıemnetrtedir. 

Bu hareketin bir ve beliti baş.. 
hca. hedefinin de et narkm1 bLraz 
daha artırmak olduğu aniaşüma.k • 
tadır, 

la.,e mildi.il'liiğ\i vuiyetl csasl! 
ı;;eJdkie tetkika tı.ılıamı§tlr. Bu a• 
rada sulniyetlel'I teeit edileo*lcr 
hakkmda mim konınma kanunu • 
nıuı Yeni ve llddet.11 hilıkümleri 
tı..tmk olun~. 

Amer1Uda111 
l'raasn aellrl 
Velıle glrlttl 

Bugün öğleden 800'8- düıılmıan 
Bilin Aehıi üetırindeki 80l ccnelu. 
mrza tarruz ctml\ş ve bu taarnıau 
&'l\n(l:U silngüye ~ bir muibıaırc 
bt" takip ebnift.ir. Gündüz yapılan 

ınubarebelar büöln. cephe boyunda Vııtlngton, 11 (A.A.) - Fransa se. 
dernm etm~ Tatondeı1d ku~:etı~r drl Hayenln, Velsle yaptığı mültı. • 
rie muharebeye i§ti:lü et~~- kat 5!> dakika sUrmll§tUr. Sefir hari
Ur. Bir.kaç !küçWc d\1'ıman miifrw.c • 

1 
ciye ınUatcşarxnın 79nmd'D ayrılır · 

i ne-hri geçmeğe muvaffak oimUt> J;:en bu mUl~kat eanumda "Fransız. 
tur. Muharebeler biltün gece °'; • ların vazlyE't!nt izah etUlini ve haklı 
\'am otmL5tlr. Krtaıannm mc\:zı • gösterdl~lnl., söylemlfllr. Haye J .. lbya. 
terini muhafnzn .. tmeltte ve 11d - dakl Romel ordl15Wla ylyeeel{ vesalr 
detlc çarpışmaıktadr. . malzeme göndorilmeslle ala.kadar ,.a • 
Şimalde Hindiçlni hududu cıva • zlyet hakkındııı. vı,ıden uzun bir rapor 

mda <lüı1manm as'ker \'6 h&va ıkuv getirml§Ur. 
'.,etleri tah~f:d ettiği anlaıfümakta- Sefir Fransanm mütareke ile çizi. 

l Bu böl~ede bi" k ıf kolu fr. len batlann dıfIJla çıkmış olduğu id • ( ır. _ _,., . . 
ııliycti k:ıydcuııımiftir. . . dla edllmlyeceflni aıuıctUğinl na.ve 

İngiliz hava kuwc~ennın .~e~ • eylcmııur. 
• w. d ·.,e ~yle <lonilmekte<iir · =============::; .ı ın e ı., arclerimiz 'faylıan • 
Bomb~ tan . ali a.l'tm<kı 

• . ıjndc Japon ışg 
~m ıııınn. . . , mevdaınma mı - Her akşam 
l;•ıhınnn bır na\ ~uz · etınişlerdiı. 
\ f~~luyeUc laa ta r\ıırelel'l Sah·• (Baş tarafı 1 ncide) 
hıgıfö bomba ) : Martaha.ı•4i& kt 
~!ehri bölgesinde 'e ı faalivete tir. 118 Miytik bir kahramanlı ır. 

kil trna karŞI YHfflabileeek i«'Yİ de yapnufj]ardır. 
Japon na ya · ra8ft.}a hatla· t-ıı:~ baJıri)'elilerl ~refii bir 
"~"'erek dÜil1!\an1n mu\,..., ~-"""' ~· -'-' ğı 
.. ... pu.t"ı-· ı..n•ar rlih"il!lil yaptılar. Fakat ~n • r 
nnı, depoları ve w Is gemileri onda huır değil· 
etm·~ıerdir. d tayyareleri •1 Mr. ~l lımna epeyee malnal 

Dün 1nglli& ve Hin bab ediyor. Alman ıana-
bit" lke~ UÇUIJU yapmıelardır. >relerinin bombu'dlmaa ildtmal)erl 

......... l'flllP"• o dvarda biylk kwn•et 
Çok çabtaD -n- :ıunduruJmasmm llltqata ~·a • 

""rtilmemi!f oldapma siyliiyor. 
<Bat tanlı 1 Mhle) '* go l'akat Almanlar blyük 

11tımunet lmUaal obnak O.ere HAD o· ~~o nJai'da ba. 
lunacaktır. tfll&-ıuna.'Ulldan istifade ederek 

Dtter taraftan E!ldm .eferberUtınde ıunm. ad&lanD bir lJln.ç hal'eketi 
en bUytık gayreti gtiaterlp en iyi ran· t1'8il~. kalkarlana ı~ no olaeakt 
drmanı a1a1l TQrk kllyle.G lcln ele ay. ,l•~~ rMvlıeNIE, murtbler 
n bl!' 11ı:ramt,ıe 1Mu edlbMll muluır. 1"11>~:=:;.;... Te Alma sırh}ılan 
rm!ir. Bunua .. ku ı.nes t.nlt edil. ~~l"DO kuvvetleri ~. 
memlJtfr. .....r-;;i. r=t! Bu tellllkenln 

=========::.~ıt;ı;.;..i":ı.aecırii Anın Karıwa&ID
a. ba Jııadar eçık Hrette so~J.ıur 

c-. t.gillz !Wlblyetlı ma-
b!ldirmi§Ur. 

• tngıliZ hariciye na.n Eden ya • 
kmda 'TO~ye dlaecek ... -..ı 

.._. ~ .u;. n-.saa.a.ı....: .. t bil • 
kamlarmıll ne ._ş~~ 

Beı •••arı aaıajiiib 
Loodıa, 18 (A.A.) - Dlllt dö Ha. 

nıllton t&ra!ızıdan komUDl8t Uderlerill. 
den Pouıt. Branıı.y v.e diğer bazı kim 
..ıer aleyhinde açılan hakaret davuı 
dUn b&kinıtn tuvlbi ~ neticelenir. 
ken lHl 8ene.1 m&Y1BJnda Hea'in ta • 
koçyaya - &1INUe bıdJtt de tamamile 
an'•f11m11tır. 

Dük dö H&Qllltonun avuıcatı Holm, 
DükUn H •ne İngWz hava kuvvet. 
lertnde hizmet •tutml v. !a&rp patla. 
dıtı zaman telav lnatua hava kuVftt 
lertnın faal azuı aruma gird!A1Dl 
hatırl&tt.ılctan 110Dra D1lldbı Rudoıt 
Heı. ile ldçbJr aman buluomaııııı oı.. 
dulunu, oadan mektup •lmadJtmı, o
nunla veya onun hakloııda hiçbir mü. 
tup teatisinde bulunmadığmı sö7 • 
leml§llr. Kayımn onuncıa akpm Dtık 
İglliz hava kuvvel1erlntn hususi ku. 

mınm harek!t salonunda n6bette iken 
bir d~man tayyaresinin dUıtUğU gi:s • 
rUlmll§tur. Tayyare Norlbunberıand 
sahll1 üzerinde cörWnıU, nıtıteaklben 
Fanıc civarmdakl sahile yaklqarak 
garbe doğru yoluna devanı etmiıttr. 
D1lk o zaman bu tayyarenin bir Mu. 
aerıımlt 110 olduğuna dail" bir rapor 
almı,.'!Ur. Dllşma.n tayyaresinin yolu. 
nu kesmek Uz.ere avcılar gonderilrnif. 
• de bu tayyarenin bir u eonra alev· 
ler içiııde dU§t.lltll cörUtmU,tUr. 

Sonradan bir Almanm tayyareden 
paa,mt. atladıfr .... ..u edlldilf ha. 
ber ver!Jml(ıtlr. 

DUk aaat bire doğru yatını§ ıae de 
bir saat aonra harekAt aalonuna da. 
vet edilmi§ ve kendLsine para§U~e at. 
Jann Alman pilotunwı iaminin Alf~d 
Horn olduğunu söylediği ve muhafız· 
!arla poltae hust•.ıd bir vaz&ıe U. Dtlk 
dö Hamiltoou ~k U&ere gönderil. 
dlğini ve para§Utle DUkQn ikamelga.hı 
üzerine ınmek istedi#tni iddia ettiği 
bUdirilmf§th'. 

DQk refakatilıde pUotu aorguya çe. 
ken wbayla blrtlkte Alman tayyare • 
cı.tnln yanına gltmiıUr. DUk eıiri o 
zamanıı. ka<!a.r görnıemtpo de cslr 
DUk de Hamlltonun ltarouıında bulun 
duğunu öğrenince onunıa yalnız lto 
nuşmak iııtcdlğinl :ıöylemtet\r. Bunun 
Uurıne öteki subaylar çekUml~lerdlr. 

Esir pllot şunları n6ylcml§tir: 
Beni tanıd ruz mı bilmiyorum. Fa. 

kat ben Ru:lol! Hes'Im. 
\'e bunun U:ııerlna DUke başka şey. 

Jcr söylcmf"tlL'. Avukat eöııertne şöy. 
le devam etml§lır: 

DUk o zaın:ın V~aaı ba§ına dön· 
mllt \'e derhal hllkflmet ınnkamıa rılc 
tema!a gcçmı;stır. 8 atvekllln talebi 
Uzer!ne Dllk lAzımgelen izahatı ver • 
mek tıze'!c tayyare Uc cenuba doğ'nı 
hareket ctıul§tlr. • 

Billndlğl gibi haıielye nezarelln • 
den Knkpatı1k bundan eonra Hea'l 
tı:ı§hla etmlştlı-. Bafvekıl cı..vacı DUk 
dô Hamlltanun bu ltlchl hareket tar. 
7.ınrn tamamlylo ııcrefo uygun ve mu· 
vafık olduğunu beyan clınt.ııUr. DUkUn 
ı11kdlctlnl mucip olan hMIJıc kendi • 
sinin meml~ltetin dU,.manıan1c birlik. 
tc faaliyete g ı;tlğlnl ima eden tvor 
Montak ımzall bir yazının gazetede 
çıkınıı:ı oımuıdır. Pollltten bafka dl • 
ğcr bUtUn da va cdllCDlc.r !i~tln 
mevzuunu lefkll eden beya.na.t hak • 
kında her defasında 6zUr dilemeıe ha. 
:ur bulunduklarmı bildirml§ oldukta • 
n için Dük bu itizarian kabul et.. 
mete ve mahkeme masrafı olarak mu· 
ayyen bir mebl!I' ile lkWa etnıete 
hazır bulunduğunu blldlrmi§tir. Pol!it 
mezl<Clr yuuım h:uırlanmaısı , .• neı. 
rt ne hiçbir veçhile ali.kadar olma • 
drfını bildirmesi üzerine Dük bu boya. 
natı kabul etmiıtır. 

ırtuoraı lllllll•a 
aımanyadaa dl•dl 

Bir ?4Uddet evvel Alm&n)-aya 
"tmiş olan tstanhuı.Şehir Tlya~ -
~ rejisöri\ Ertugrul. M~, 
bu sabah yedide ~ehrmıızc don • 

Japon tayyareleri 

Türkiyeden Londraya. ilk elçi, 
on dokuzuncu 3Srtn basmcla gön
iJerllnıl"ti. Halbuki, lngUizler, İF• 
tanbala ilk sefirlerhll on altmeı 
asım ikinci yarl!mulıt • "'Olladılar. 
Bunun !llebebl ne<lir?., ürkler n'
C'İn ~ağı yukarı UC' rsrr soıırn 
Londraya sefir gönderm' ıe dir~ •. 

Avu•tralyanın Port • Darven Bunun ce\-abmı , erme için u . 

mü•talakem mevlriini 

bombaladılar 

8lc1ney, 10 (A.A.) - Ba,.,eki1 Kur. 
Un Jap,on tnyyarelerfnln Avustr&lya. 
da Porl • Darv~n tlzertne bir çok bom
balar attrkl:ıruıı •ö7tem!ıtUr. Huarat 
miktarı henllz teabit edllememı,Ur. 

--o---
ıagUteream 
ııttıaıı 1ç1a 

san bir siyasi tarih yazısı lknn• 
dır. \'e bu ap.ğl yukan malftm o'· 
duğundan bunun üzerinde durmı
yacajırn. Ben, yalnız, dalmJ ola
rak değil, tlç yd ka.hr.m.c üzere 
Londnı.ya giden sefirimiz Agah e
fendinin Balnlliye yolladığı n. 
pordan bahsedeceğim, Aglh efen. 
dJnln raporu )'tlz eJli küsur yıl C\ • 

vel 1..ondndald protokol incelikle· 
rint bellrtmek bakunm<1an önemli, 
mtereııan ve dikkate değer bir ta. 
riJı dokUmaıu ve tatb t:ı.tlı okuna
rak bir vesftmdır. 

(Baş tarafı 1 nclCle) Agah EfcnıU raporunda. ~unları 
göre, av ve bomba ıayyarelertyle tor. yazryor: 
pltli tayarelerin ,.e harp geınllcrtnın ı "'.Caymis doomu.~tu. Bunun için 
Japon deniz birliklerine taarruz et • neblr yoluyla gidcmedll<, karadan · 
ınelert lAzımdrr. Şu hlde mUttet!kle - \'amlak icap etti; ala~a da na 
rin elinde karada ve deniz~ Uıılert j "öre düzen \"Crlldl, Bu uretle 
bulunan tayyarelerin himayesi aıım " Loadradan samya ancalc bir saat· 
da bu.ket edeeek kAfl .mlktarda kUf. tc gldebiJdlk. 
TeUI bir donanma bulunmuı 11mJDdlr. Ziyaret günit bizim ~ altı at 

ı..ıdrn, 19 (A.A.) - B.B.0. ko~u bir araba geldi. Aynca lJrl 
Deyi! Meyi guewı, Japonların Sln. yedek araba nrch. Bunlara iki· 

gapuru almalannm Hlnd okyaııUIU §er at kosulu1du. Bunlann !U'ka. 
nun w Bingazlnln durumunu deli§U· WDda )irml anha <laha \"8.rch: 
r_..... .ıf7Jll,70r ,,. .,,_ kl: Bmılara prens G:ılle iki kard~ı 

"Hlndtıılarun nutuau 400 mllyoııdın adına gelen nıeımurlazla, mlbnıan• 
Faka\ büttbl Hindliler Hln4!4ta:nm lllU Wumus, prensin b~ ş:w'.berlanı 
dafaaaı için çalıpcaklar mı· Hind or • lllllord Çersi ,.e alaJ a ı tirak f• 

dun vasifeslnl y&l)&Caktır. Fakat hal. dea yirmi katlar setme lord lJin. 
km bUyUk k181111 İngiliz bayratına mislerdf . 
itimat pt.ennez.se ordunun vaziyeti Alayla Çelsi sa.r&)lD& \araldıl.-ta 
gUç olacaktır. zaman geçiyor, Jakınd& e~eli Havaıycr dedikleri atb as
ceç ka\ınmıt olabilir. Çörçll harekete leer Vf! mmka ve sa.ray iı:inde de 
~ı. imparatorluta itimat nr • bir piy-1e ortası tarafwrndan ~· 
melidir .. , ı:ı.mlandık. Fcld mareşal, mer<li • 

Barda ticareti 

Cemiyet, bwldan beoka alaka.dar 
lara müra.caat ederek yedek sıksa. 
ıuxn zorlukla ve pek paha hya tc • 
min edilmesinden, hele listik k·. 
fayetıfi.zUğ,nden dolayı yüzdCJ1 
fszla taksi ara.basının garajlarda 
tnkoı.e alındığını hatta birçok ara• 
t'l sahiplerinin demir ve hurda ~· 
! anm pelıalıkuunumdan dolayı o. 
tomnbillerini parça parça. söküp 
~~i yedek parça< ı veya. hurdacıya 
satt•klarını da iz.-ı.h ctmiotir. Bu 
gld · le şehıimizcleki taksilerin bi· 
ter iki§er c-Okülilp parca parça hur 
:lacılara satıhnaeı tehlikesi bqgöe 
tPmiği ilave edi'mrktedr. 

~·>förler Cemiyetinin lddiaama 
göre. şehrinuzde yedek aksam 
vardır, hatta boldur. Fakat, birtR. 
krm mutavBMııU:ınn gayrctile bun 
ısr, ahnamıyaeak kadar naha.ya 
çıkmışbr. MKeli evvelce 160 kt: · 
rota ea.tıı..n bx vantilii.ti5r ka.yı ı 
bugtin 12 liraya, evvelce 10-12 ~İ: 
nıya satıl.an bir §anjmıan dişlisı 
bugün 200.250 liraya satılmakta. • 
d:r. Eleltmd.an ya.pzlıan bu sallşl "• 
of\ m~ ürın yUzde yUzU değı1 

hini :ııtığı mcydandad•r. 

Pendiktek i tren 
kazası 

nn be§uula. bbi karşılıyarak aalo. 
na götürdü. Kab' c \'C sckerleme 
i~raın ettiler. Bir saat onra bu· 
radan ı;ıkt:&. Kralm bulunduğu 
Sell Ceyms sarıll ma doğru ) ola 
çdrtlk. Ha.yd parkı geçtik, Bikadll 
;toluyla malıalli ıoa.ı, ada ulaşbk. 
Kral al kadife kaplanmı~ bir saı·
dıılyedc otunayoJ'(lu. Salona girdi· 
ğiıniz zaman, def'aten !mpkasını 
bqından ~ı. Kıyam etti. \"e 
hiz salonun ortasına \'tlrdıj;•muz za. 
awı ileri doğru Uç adnn yürüdü. 
Rit, bu iki devlet arMmda öteden 
heri de,an1 eden dostluğun ku\'et• 
lesıme!lni i ted!ğinıizi. 1.-a~ılıklı 
tiearctin ~eııiş bir ça.ı>ta artması 
na tanaft.ar olduğumuzu, ~ezmek 
,.,.ya. alı!'>\ erin yapmak İ!:iu ln~te
reden Tilrkiyc;rc, Türlrlye<len Jr.• 
!!lltereye gclecelderin emniyet 'c 
rahatlarını temin edecek ani flWl· 
tar imzalarnaiı: <.>mel \e aı.nıinde 
bulunduğumuzu söyledi!<. Kral dn, 
bizim fikıiınfzil(' olduP:unıı ı;O~ le
di. 

Buodtm sonra ~"aumıızdaki n
damlan krrua tanıU!. Yt' talı il 
~in i..tlD<lra<la buhııwı kişiuuJclc
rl tarif ettik. Bu '-a fc taına.ınla 
nmcn Jıuznr<lnn c;ıt,tık. Ardımız· 
d!ln ba,Jı3tip )C•ı r, t ·rıh. -
ınür hedh el erden ı.r lın ı m tk· 
reoedo m"·mnurı oldu "unu soylctli. 
daha SOIU'a ikinci mabclincl &:c:!di 
krallı"enin bizi 1'ahıı1 ccl • c ' 
bll<lil"<li. • 

) an111ı:ı. ,ıı.rdlr,'lmt:ı: r.au n: kral -
ço daha önceden yoll lrğımrz m • 
cevher ·.orwıcu mal ruli l albl e
lan sol tarafına. 'ko\,nuc, bapzı tl.l Makiniıtin a.uçlu olmadığı başma takmıtöh. _ 

Kraliçe bir kftğıda 'ıız lı ı n ıt 
anlatıldı ı,u okudu. Ye bitirince 1 lzbnl& 1. 

Birkaç gün C\'Yel Pendikte bir nuı;ına~-a bn ladı. f;e\ kil ',. mt:• 
tren l>l\zaıııı olmUf, tren hattından habbC'tli hlr gil el me~li~ oldu. 
geçml!k lstıyen hnrtcı;re \'E!klletl mu • KraliC'~ 'c kt ı ne c. suftlr, 'e 
huiplerinden SUreyya banliyö ıca\arı ~~t if;iade bulanuyorlıardı. Tn
altmda kalarak barı t~kerJekler altın. kmdıldan ,orga~lan ~tifCSlere 'c 
da keatlrMk auretne öımU§tUr. lord kanJanııa g~nr.:fahur c-
Kartaı jandarma kumandan\rğr hA- dfyorlar. MbUrJenıyM ı. 

dlac etratında yaptJft tahkikatı b!Ur. Ertesi gilnit prens cJö ?*Je t.r• 
ml3 ve lokoınout makinlııttn n bir su· cUml\nımn.r 'e _kendi~! l!:ın .ıdr.:' 
çu olmacı gı neticesine varmı§hr. M ı,ımız hedjycJen yOllnıdık. DIYK <l 
klnUıt aerbest bırakılmış cesedin gö • J Yorka bir tiril kcnMm \e bir b<''. 
m1Hmeslne l%fn vertımJ~r. (L61fen ı a r rirıf J 



H A B E R - Akşam postam 

( ASKERLiK ILANLARI 11 
aaat 9 dan ııaat 17 ye kadar af&tıda t 
ya.zıJı vesikalarla §Ubeye mUracaat •
deceklerdir. 

Şehir Tiyatrosunun 

ll
u 1 OHAM KJSlUINUA 

A..q&m 20.30 da 

Rüzgar 

.... ~: • :- ~ ... • _.,·~. ·.~.. 'ı . • 

Bmlnönü yerli askerlik şubesin • 
den: 

1 _ 9'2 Y d. subay ve ukerl 
memur ' 'e s:ınatki'ırl arın senelik yok 
lamaları 16 şubat 942 tarihinden 
ba5Jayar:ık 15 mart 942 gününde 
nihayet bulacaktır. 

2 - Her yd. suh:ıy yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. 
Gilerkcn nüfus cüzdnnı , askeri ve· 
s:ıiki Ye sıhhi subayhır da diploma 
ve ihtisas vesikalarile birlikte ge-
lcC'e1d crdir 

3 - Ah .. ·ali sıhhiyeler} dolayı
sile şubeye gcleml;recek derecede 
hasta olanlıır bulunursa bunlar 
(mahallt hilkCımet tabiblerinden a
lacııkları musaddak raporu gönde
recekleri taııhhütıa mektuha bağla
yarak ve şubede kayıtlı bulunduğu 
defter sıra numarasını bildimıck 
suretile şubeye gönderecektir.) 

' - Şube mıntaknsı haricinde 
oiııp yoklamosını yııphra('nk ofan
lar iı;lenilen vesaiki bir dilekçe i· 
le bulunrlukl:ırı mah:ıııt A5. Ş. baş
konh~ına miiracaat veyahut ta:ıh · 
hütlü mektupla şubeye gönılerecek 
lerdir. Vesaik (hal tercümesi, ter
his tezkere sureti, nüfus kütüi;lün· 
de kayıtlı olduğu mahalle, cilt ve 
o;ahlfe numaralarını) bildirecekler
dir. 

5 - Yoklamaya gelmiyen veya 
usulüne tevfikan mektupla yaptır · 
mıyanlar (1076) sayılı kanun mad
del mahsusuna göre (50) lira para 
C'ezasına tn:bi tutulacaklardır. 

8 - Yoklamalarda aşaftıdakl ve
saik asıllıırile birlikte ve tasdiksiz 
olarak hcrtıherlerinıte bulundunıla· 
calı:lardır: 

A - Terhis tezkCT~i, tekaüt 
mri ve diğer askeri vesaik, 
B - Nüfus ciizdanı varsa ahva· 

li sıhhiye raporu, 
C - 1\Jühendis, kimyr.gerlerin 

h:ıngl kısımda ihtisasları bulundu
Au, 

(Şa. eleklrik, yol, inşaat nsair 
gibi vesikalar) 

7 - Her sınıf için tayin edilcr 
(ltlnler deyoklarnaya gelmesine ria
yet etmesi ilAn olunur. 

8 - Yolclamalar sabahlan saat 
9 dan 12 ye kadar, sabahlan yapı
lncaktır. Öğleden sonra yo'klnm:ı 
yapılma:ı. 

9 - 16 şubat paurtesiDden 19 
şubat perşembe 11ününe hdar, pi
yade, oto, hava, demir Yol. 

10 - 20 cmna g(lnft general. 
kurmaylar 

11 - 21 şubat cmnartesmden 25 
$ıtbata kadar (topçu, ölçme, ışıl. 

dıık, süvari, nakliye, istihlı:Am.) 
12 - 26 şubat perşembeden 3 

marta kadar levazım, mUhaberc, 
den iz, Jandarma, 

13 - .C mart çarşambadan i 
mart cumart~I lf(lntıne kadar he
sap ve muamele memurları, di ş 
tcblb, ''clcriner, sanayii harp. 

H - 9 mart paurtcsl B{inündeıı 
12 mart perşembe IJfinüne kadar 
tabm, eczacı, kimyagf'r, harita, ad . 
H müşavirler, 

15 - 13 mart cwna gününden 
H mart cumartesi gününe kadar 
esnaf at (demirci, makinist, ınıı· 

rango:&, saraç, imam, mühen cli•. 
kamacı, nskert muallim. • 

• • • 
Şelırtımlnl llkerHk ıubml befkMh • 

pndaa: 
ı - Şehremini ukerllk fU'beslılde 

kayıtlı yedek ırubayl&rm ıı> ouııat 942 
t.ıuih!nde bqlamak ve 115 mart 942 
de nihayet bulmak Uzere yoklam&lan. 
na bqlanacaktır. 

2 - Yoklama günleri cumartesi gtL 

n11 harfi: baftanm diğer gtııılerlnde 

A) Ntıruı hUviyet cUzdanmm t&ldik 

il sureti. 
B) Yedek subay dlplomuı 
C) Herhangi bir fen JUbeılnde lhti. 

saa yapll'll§8& diplom&ll 
D) Sıhht eubaylarm diploma ve lh.. 

tisas vesikası 
E) İki adet 6"5 ebadmda Veelkalık 

fotoğraf. 

8 - latanbuldan hariç memleket • 
lerde bulunanlar, yukarda yazılı ve _ 
alk&larm birer euretını bulw:ıdukları 
memleket a.ekerlik §Ubeaine müracaat 
ederek tasdik ettirerek taahhUUU bir 
mektııpla §Ubemlz.e bildirmek mecbu • 
rtyetindedlrler. 

4 - Şubeye müracaat etmlyenler 
ile hariçte olup ta yukarda blldlrllen 
hususlan YBPrnıyanlar hakkmda 1076 
numaralı kanunuıı ahkAmi cezaiyesL 
nin tatbik edileceği llAn olunur. 

Bu hafta vapllacak 
Lig maçları 

l•t. futbol ajanlığından: 
22. şubat pazar günü yapılacak 

lig maçlan: 
Fenerbahce stadı· Saat 9.30 Ha

liç - Doğu 11: Necdet, Hayri, Sa
dık, saat 11.30 Eyüp - Kurtuluş, 
H: Sait, Nejat, Ruşen. saat 13,30 
1st. spor • Süleymaniye H: Muzaf
rer, Fazıl, Halit. saat 13.30 Vefa -
Altıntoğ, H: Şazi, Necdet, Eşrer. 

Şeref stadı: Saat 9,30 htiklal -
Demirspor, H: Reşat, Rıza, Hayati, 
saat 11,30 Beşiktaş - Takııim, H: 
Adnan, Nihat, Zeki, saat 13,30 Fe
nerbahçe - Beykoz, H: Feridun, 
Baha, Müeyyet, saat 15,30 G. sa
ray - Beyoğlu, H: Sami, Mmtara, 
Biilen.d. 

Mektepler arasında 
voleybol müaabakalan 

Dün Beyoğlu halkevi jimnastik 
salonunda yapılan erkek okullan 
voleybol maçl8Tl neticeleri şöyle • 
dir: 

ı - Ticaret L. - Pertevniyal L . 
7 - 15, 1 • 15. 

2 - Taksim L. - Yüce . Ülkü L. 
15 • 11, 12 - 15, 15 - 11. 

3 - B~aıiçi L. - Işık L. 15 • 4, 
15 • 12. 

4 - İstanbul L. - Derüşşafata 
L. 15 - 7, 15 • 13. 

Kadıköy halkevinin sokak 
kOfUSU 

Halkevlerl kurulUfUDun onuncu yıl. 
dönümüne raeUaya.n 22.2.942 pazar 
günU evimiz hediyeli blr eokak kO§USU 

tertip etmiştir. 
Koııu, halkevi blnaıı önUnden b&f • 

Iıyaca.k, Moda çayın, ~y lake. 
ıeaı Altıyolafzr, Fenerbahoe atadı ve 
gene Altıyolağzı yolu ile hatk~vl ö
nUnde blteoektlr. 

Mtıaabaka tam eaat 11 de b&§lıya • 
C&k ve birinci, lklnct, Uçilııcüye kıy • 
ınew çor levazımatı, onuncuya ka _ 
dar madalyahedlye edl*ektir. 

İfttrak edeceklerin 22.2.942 cuma 
akpınma kadar evimiz tdarealne biz· 
zat veya y&%I ile mUracaat etmeleri 
lA.zmıdıı'. 

ı E. fttii smce 
Yakında PARA 

KOMEDi KISMINDA 

Bir muhasib aranıyor 

Beyoilu Halk Sinemcuı 
1 - Broclvay GWIL 
t - Ordunun Kmı. 
• - c~ Palananlar. Ttlrkoe *Hl. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralii, Kırıkhk vı Bütün Ağrıları Derhal Keser 
lcal;mda Günde 3 Kate Alınabilir . Her Yerde Pullu Kutulan hrarla isteyiniz. 

( .............................. .. ·r1rllire ca•barlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&andaf ~= 1.888. - SeımaJeel: ıooo.000,000 l'\ltll Uraa. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zuai o. ticari her neoi banka muameleleri. 

Para btrikt1r8Dlere l8.800 Ura ikramiye ~-

Wt Aeghemda tmrıbarah we lhbanal twrraf beeapil&nDda m U 

DO l1rul tıuıunnıara eeaecSe • cıa oeldlwll ııur'a U. •PIM'•'d 
pllDa scıre ~ ~. 

• • • • • • .. . --.. -
• 
• 
• 
• 

..... ..... 
ı ...... 
&.toO • 

. .. . .. 
• • 

• 
• 
• 

...... .... . .... . 
OlKKNl': BeaplArmdald paralar bir eeae lf;IDde &O llradaD af&tı 

dllpılyenıen lkraln1ye ÇlktılJ takdirde er, IO tuıulJ'le ndleoelrtlır. 
il.Ut, u Bulr8ll. u -- u BlrlncllraDuD tulbi• 

Bar nevi maklaa, dejlrmea redek 
parçaları, tazJllE maklaaıarı, el Alet
leri, maaıveıaıar ıll ad rler, bar 

aevı otomob~I 1edelı parçaları, 
çel k redelller ... gibi 

1 htiyaçıar ın ızı 

SAGLAM, UCl Z ve ABUK 
olarak yaprnağa amadedir 

cleel No. 60 Kahraman B&rbaroe 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 14-2-1942 vaziyet; 
AKTtF u.. PAS1F. 

S..ı 

Albn: Bati ldlogram 
Banknot 
UtaklJJr 

DaltUdfıld Mallalılıterı 

. . 
• 

TllrkLlruı •• 

BarlQlılld ............. 

Altm: S&ft Kilogram 11.118.IU 
Altına tahvili kabil 881'but DöT. 
Dtfer dOWıler w Borçhı ldllltna 
bakiyeleri • • 

llMIDe 'bhlllelt • 
Deruhte edllen eTrala ~ 

karfl1ı'1 
K&nUDUD 1---3 tDcl maddelertDe 
tevfikan Hazine taratmdmı ftkl 
tedlyat • • 

!•eda& CJhdem: 
1'1caı1 eenet.aer • • 

&abam nı TabvllM ODır.dmm: 
( Deruhte edilen evrakı nak-

:ı ~ diyenin karfılıtı elbam Ye 
l tahvtllt (ttlb:l kıymetle) 

~.610,M 

--.--

ft.ll'UNr-

110.90.519,97 

65.J09,7S 

U.'66.188,92 

136.520.858,-

SH.'411.668.19 

s.m.191 
baU,at Akoelll: 

Adı ve tevka!Ade • • 
Hu.suat • • 

l'edavllldeld Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ııakdiye . • 
Kanunun 6-8 tııci maddelerine 
tevfikan Haz!ne tarafmdan vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
b&kıyel1 

Karıılığı tamamen altın olarak 
ııaveten tedavWe vaudilen 
Reeskont mukabili uaveten teda. 
vWe V&ZediJen . • 
Hazine~ yapılaL altm k&l'fılıklJ 

avans mukabfll 3902 No. u kanun 
mucibine UAveten tedavuıe va. 
zed!lon • . 

MEVDUAT: 
Türk Lirası • . 
Altın: Satt Kilogram 87'1.llSO 
S8l50 No. lo Kanmıa göre bar.lneye 
açılan avans mukabW tevdi oto.. 

Lira 
15.ooo.ooo.-

'7.8%!.019, 1~ 
6.000.000,- lı.&U.019,15 

158. 748.1163.-

2%.%!7 .900,-

186.15!0.6.>8,-

l '1.000.000,-

ıeo.:MI0.000,-

ıu.000.000.- 15%9.0%ô>.8.IS8.~ 

101.082.666,8( 
1.ı:sa. 782,o: loı.J66."8.sf 

gir, kamına gül yağı ve bir boh!:S 
kamet, knJ \'O kralfı:eye ve altı l3,00 fuıJ heyeti 13,80-H,00 ka 
kızma ~ül yağlnn \'e bohça bohça rışık program Pl. 18,00 program ve 
kuma.'lar göndercllk, hat1rıarını saat ayan lS,03 Geçit programı 19,00 
~onluk, sıhhatlerini t~ennJ et- derdleşme saatı 19,111 dana mllzltı Pl. 
tık. Lonclrahlar, bidm için hazır• 19,30 saat ayarı, ajana 19.41:5 Yurttan 
lanan alayın 0 gtine kadar eşi gö- , aesler 20,111 Radyo gazeteaı 20,'6 Kız. 
rWmemiı oldu:ntnu söyllyere'i< ö- raplı sazlardan aa.z eaerlerl 21,00 Zlra 
\'Üllilyorla1'dı •• , at takvimi 21,10 HlcazkAr makamın • 

dan ~arkılar 21,30 hlklye saati 21,45 
Radyo senfoni orkeatruı 22,30 ııaat 

ayarı, ajana ve borsalar 22,46 da.Da 

B Berbe9t eılb&m Ye tahvll&t 

A....._,ı 
• Altm ve döviz Uzertne &Tam • 

TahvllAt Uzer1De &V&Dıl • • 

Hasıneye kı8& Yadell avan1 • • 
Hazineye ~ No. ıu kanuna gOre 
açılan altın karflllklı avam 
111-.ıdarlar • • 
llılalııtelll • • 

&501.881,98 
8.996.464, '7l 

L906,19 
'7 .808.890,-

-.-
18'1.$00.000,-

M.498.186,IW nan altınlar: 
san Kilogram 

Dö\•lz Taab.bOdau: 
Altına tahvili k:ı.~U dövizler 
Diğer dövizler ve aıacalW 
ring bakiyeleri 

175.P.11.696,19 Mubt.elll 
'-'S00.000,-

10,80l.10M2 

55.Ml.BSO '18.IM.16'1,9( 

-.-
idil. 

ıs.656.048,2', 

• • 

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan 
değer ... 

LAEDRi 

899.800.488,36 899.800. 

nıUzlgi Pi. 22,11~23 kapanıı. ı 'l'ennoaz 1118 tartblndelı ıcnıarea: Iskonto tuıddl % 4 Altm ftı!'rtn~ &Tallı 3 ı .1 

=====================================================================================~ 

Besner traşlı ).fizünü uğw}tu~ 
yordu. Düşünceli bir tarzda ee -
vap verdi: 

- İ§te buradan, tam kul:ığırun 
lzerindcn vutııhnuş. Küçük 22 
~apta bir .kUJ'fUD tamam bunıdall 
gimıiıı. Tabanca ~m çok yakı.. 
nmda tutuhnuş. Bu siyah işaııctc 
ve yamk deriye ibeicııuz.. 

Puvaro, Asva.nda işittiği tehd.i. \•aık'a böyle cereyan etmigtlr. 
din batırasile tekrar titredi: Dedi. Puva.ro vaziyeti idare 1. 

Besner devam etti: c:in: 
- Herhalde maktul uyuyordu. - J\ffedenriniz, size .tthu et. 

Çünkü hiç mücadele olmamış, ka- mek jstemem •.• 
til karanltkt..a.ıı. i!m.fade ile kama- Mukabelesinde bulundu. Doktor 
raya girmlş ve zavallıyı uykusun.. Bcsner de ta.tmin edilmiş görünU-
öa öldUrmü.,.. yordu. 

Dedi. Puva:ro: Puvaro doktora yaklaştı ve ta-
- Hayır.. Dil bir şekilde yan yatmış . olan 
Diye be.ğmb, ÇUnkü haf1ye Ja• r,lnet'e baktı. Kulağmm Uzerin _ 

kelin dö Belforun karanlıktan is- de, etrafmıla kanlarm prhtılandı
tifadeyle elinde tabancası oi.duğu fi ufak bir dıeHk vardı. Puva.ro 
halde karna.raya gireceğini bir tilr mütees&lr bir şekilde be.şmı kal -
1ü kabul cdemlyor, bu hayal genç dırdı ve gözlerini duvara çevirdi. 
!u:z h:ıkkmdald dU~Uncelerine kat- E<"a.ka.t gözleri hayretle bilyilye -
iyyen cevap vermiyordu. rek duvarda durdu. Duvara ac:Iık 

Doktor Bcsner kalm gözlMtleri kzrmm renkte Ye gilc;lilkle hiese. 
:ırltasmdan hafiyeye ba.ktı: c'Ailir bir şekilde (J) harfi yazıl • 

- Fakat sizi tem.in ederim ki tmttr. 

Puvaro bu harfi uzun müddet 
tetkik ettikten soora cesedin ti.ze
rine eğildi ve yavaşça Linet'in 
Mt elini k:aldmiı. 

- lsim. ieim.. diye haykırdı. 
Doktor Besncr: 
- Ne var?. 
Diye merak etti. Kolonel Ras 
- Bu ne deme!< oluyor Puva.. 

ro! 
Diye sordu. Ptn'al"O ıııWtflneUe: 
- Gayet basit.. 
Dt<li ve Raa izaha kalktı: 
- Evet. gayet be.alt. Madam 

Doyı aon nefesini vermek üzere 
iken katili bilclinneık ietemiı Ye 
kendi kan1D8 batırdığı parma.ğı 
ile duvara sefilin iemirun Uk har .. 
rini yazın·~. Bu giln gibi &f,LkAr 
bir hakikattir. 

- Fa.kat ... 
Doktor Besncr bir şey söy)iye

c;ekti, fakat kolonel Ra.s'ın mUte. 
h&k.ldm bir hareketi onu süküta 
<ıavet etti: 

- Şimdi bunun böyle olduğu
nu kabul etm.enti.z lbım değil mi? 
Dedi. Puva.ro ıı.rkadaş.aıa döndü 

ve itiraz etti: 
- Bizi buna inandırmak .isti • 

)'OTiar emnıa., hUe gayet oosittir 
Dedi. Bunu cberiya za.bıta ro ~ 
ıuanlannda kullararla.r. Ben bu 
1-taretıe biç meşgul olmıya.cağun. 
Bu tekilde bizi kat.il hadi"-eainin 
!:ski bir kinin ~sirile yaprlınt§ ol. 
ıluflma lnmdırmak istiyorlar. 

Ru: 
- Evet, dedi. a.nlemağa bqlı· 

Y<>1'WD. He.1>1*.i e-nelce öyle zan. 

nediyorduın ki ... 
Puvaro gülerek a.ııltadaşınm P 

zünil keeti: 
- lneanm böyle eeki hileW°' 

çok defa kap;ldxğı olur! dedi. ve 
doktora hitap ederek sordu: 

- Bir sey rot söyliyecekwJ' 
doktor? 

- Fa.ruiyenizin ayakta dur&" 
mıyacak kadar ~lirüık olduğuO" 
oıöyllyeeekt.Jm. Maktul kadm kut' 
t.l.lllU yer ·yemez ölmtıştür. Sis d

1
e 

takdir edersiniz ki böyle b1r ya.ı " 
} ·ette ya.ralnun ayağa kalkına.dal' 
parmağı ile bir (J) harfi yazıtı~ 
olması facianın neka.dar acıklı ol. 
dulunu gösterlr, Yoksa bir başk8' 
~ bilha98a bu f J) harfini ~-az
mi§ olrnll8Ul.a imk8.n yoktur. ) 

( JJeunmı l'ılr 
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