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3Cer allşam: ...... ,_,, ,,..._.,. -
Rusya ya 
Atfolunan 
Bir Emel 

Yaun: Hü•eyİn Cahit Yalçın 

Mosko\'Rdan dönen tnı:rilter ... • 
nln Ro!lya sefiri Slr Stafford 
Cripps So\-yetlerln yalnı7. k~dl 
topraklannı geri almakla iktifa 
ermeyip mihver ordularını yenr
tek Alınaaya~·ı da işgal e<l~'d'le 
:rint bildirmiş \'e bunu kendı~inc 
blızat St.altn'ln temin ettiğini de 
Haklamamıı. 

OrlpflS'in sözlerini gazetelerde 
ol.."Uduk. 'Radyoda söylecliklerlnl 
de dinledik. İçinde hiç bu yolda 
be:vanata tesadüf etmedik. Fakat 
R~syaya \'e Stallne bt1Ji emelle
ri atfetmek İtalyan propaga.Dduı
rırn pek i'fne ynradığr l~ln böyJc 
bir yalan uydurmuştur. ltaıyan 
,....... ... iyi hesaplıyamadıiı 
bir nokta var. GaUba bld ele ttaı-
·anlar gibi ecnebi gazete Okumak 
'e ec'Debi ndyolannı dinlemek 
hakkından mahrum zannediyor ki 
kendisinin sahte bey)l.llatmı kon
t rol flfmeden lnanacağnnıza ihti
mal vennlştir. Halbuki TUrk \'a• 
hmdaıJJan Slr Crtppsln ne milt•
lca dermeyan ettiğini muhtelif 
kaynaklarduı işiterek doğru J:;r 
t.urette ölrenmlı}lerdlr, 1ta1Y1ln 
radyosaııan De3riyatmı duyunca 
h~ •y11uyan aleıte karii 
la!Jhklarnu derW .............. ve 
1t&lyu kaJ'9ÜJamua netrlyatmı 
'1alma ıttpbe ve emnlyef.flizllklc 
~lamak llzımgeldlğlne bir ke
re daha iman •Yleınl!)lerdlr. 

lein ...... gella ...... So t' 
d 1 ....,, "l'e or-

u armm \'atan topraldann dil 
man l8ti1ismdaa kartan._.

1 ,._t 
fclcrinl bitmit addecleeekıenne 
'c Ru!i budutlann<la duracakları
na ihtimal vennek t;.oe1d<luk olur 
Bir harp ba.,ıaymca, gaye mua)~ 
;\on bir mesafeye kadar gitmek 
değtl, kar,asındakl diismanı eze. 
rek 'lulhe zorlamaktır. Rus ordula 
n Alman ordularnn mağlüb 
.,dip :rtcate mecbur ederlerse 
hiç kat'i darbeyi indirmeden 
fnklbe nihayet ,·erirler mi! 
ı\lman ordulannm rahatça A1· 
nıany11.ya ÇekiUp oradan tekrar 
bir hlicum hareketine ba.~larnaıa. 
rma meydan bırakırlar mı! 

iman ordulan silahlarını hı· 
ra'knıadıkça, Alınan devlett maı;.
liıbiyetl kabul etmedlkÇe So\-yet 
wdulan düıtmanı ko,·~lamağa 
~lır,makta hlzzarure de,·a~ 
eıleeekt.Jr, Elinde• gelirse Al
'ı~an ]toprılAdanna da girer, Ber 
ınc < e girer, Alınan ka, ... tJ • , .e nere· 

300 bin 
DönümlDk toprağa 

~patates ekilecek. 
Çubuk barajından Ankara bahçelerine 

ucuz su verilmesi kararlaştı 
Ankara 12 (Telefonla) - Valinin reisliğinde topla. 

nan bir komisyonda Çubuk ibarajmda' çok ucuz be
delde ıu vermek ıuretile Ankara ccvresindeki sebze bah. 
celerinin genis mikyasta ihya edilmesi ve hususi evlerin 
bahçelerinde de sebze yetiştirmek iıtiyenlere aynı suret. · 
le kolaylıklar gös\erilmesi kararlastırılmıstır. 

1 Diğer taraftan ba§vekilin yazlık •. 

... -----------.. kimin en qllğı iki misline çıkarılmaaı 

Singapurda 

Göğüs 
•!!I v ·=-goguse 

muhare
beler 

oluyor 
Şehrin bugün 

tamam ile 
Japonlara· 

• 
geçmesı 

muhtemel 

hakkmclaki t!ımimi üzerine Ankaraya 
bağlı kıu:nların kaymakamlan cuma 
gUnU vllAyct merkezinde bir toplantı 
yapacaktır. 

Z!ral seferberlik hazırlıktan bunlar. 
la kalmıyacaklır. Ziraat vckMetı de 
lt'l!ndi proJTamları dİllillÜideki ~ 
ıarma devam etmekt:.edir. Bu arada 
hlr iki gün içinde k6yıtlye pulluk da. 
ğıblmaaına b&§lanacaktır. 

Devlet elinde bulunan çllWklerin 
ekimine alt azamt baddi teablt •t.mlt 
\'C buraları ektirmek !Çin havalar mU. 
aait gittiği takdirde Amerikadan getir 
tııenıer ile birlikte mUhim blr ye~ 
tutan ziraat mklnelert bu çifWklerde 
çalı§trrılmağ'a ba§lanacaktır. Aynca, 
bu makineler, bedeli ödenmek tızere 

huııus1 arazi sahiplerine de verilecek -
tir. 

HllkQm.et aratmdan aıman tedblr • 
ler neticeşinde ılmdiye kadar hiç. pa. 
tates ekllmiyen mmtakalarda da pa. 
tates ekikıcek ve en az bir hesapla 
300 bl.n dönUmlQk toprak yauıız bU 
mahsule hasredllecektir. Halbtıki meın 
lekeUmizde ıtmdiye kadar 150 bin dö. 
nllm arazi patat. ekilmekte ve 260 
bin ton mahaul alınmaktaydı, 

(Devamı S üncüde) 

:re sıgınırsıı ora~a kadar gider 

Hunu yalnız RBaslar yapmaz, he; sv·ııengrad - Edı·rne Ql'(lu yapar. ugUn Romanyalılar 
Besarnbyayı ele geçirlllee harbe 

ıılhaw~t vermlsler midir! Finler Karayolu açıldı Hus,·a ile ı;ulhc nzı olmuıtlar nu-
ılır!- l'apmı~orlar, ~ünkU karşıla
rııııla kuwetli bir Rus~a görüyor-

lar le Rusva mıığliıb oluncaya ı•tal d ns t 
kailar harbe. <)e\":UU etmek mccbu- ya an me uca ' demir 
riy::: ~~~:·~:.,." Alman- ecza, boya, kAğı~ geldi 
'l\yı istiladan bl\.hsetseler bile bu 

b .. " Edirne (Huauaı) - Bir mUddcttcn. nıı Rusyuun Alman~-:ıya \'e utun 
Avrupan. hikim olmak fııtemcsl beri karın f&zlalığı ve ~ğuklarm gid. 
~1dint1e ~ırir etmf'kle mania det! yUzUnden intlzarnını kaybetmiş o. 
Yoktur. M&amanb Almanya şayet lan Babaeski· Edirne • Svlllngrad ka. 
lllağlftb olurwa itin ~laden kolay ra yolu seyfll9eterlerı iki Uç günden. 
"• f'hvea Jnı~lıvııryMağm& ihCi· berı tekrar dUzene girml§ ve bu son 
inal \'enllek de safdernntnk o1nr. gUnler zarfmda S\1llngrad • Edime 
lr"n11;j df'ttt Jet mağlub oluna buatı 1 )Oluyla ttaıyııdan mc~lcketımlze mil. 
hk .. lıir llU'8Ue hiıleedecektlr. hlm miktarda e§ya ithal edllml§Ur. 

Bunların s rasında YilntU k ve pamu • 
ıu mensüeat, clemir ..,_... demi t • ---ır r ıçısı, 

fotoğrnr malzemesi, tıbbi ve kimyevi 
ecza, tuhafiye, havagazı .saatten, boya, 
demir tel, Qtvi, kAğıt, karton ve radyo 
parçaları da vardır, 

Bu mallar İstanbula .sevkedilmlştır 
ve maUyet fiyatları tespit edilince pi. 
yasa.ya r;ıkanlacaktır. 

Edirne (saat 12,30 Husuııt muhabl. 
rimlzden telefonla) - Dün ta~an Me. 
rig ve Tunca nehirleri bu sabah in. 
meye ba§lanH§lır. Tuncanın yUkaeklL 
fi 5 metreye yakındı. Meriç, dört bu. 
çuk metreyi geçmişti. Şehrin muhtel!! 
seıntlerlndeki mahalleler ıru altında • 
dır. Buralardaki evler tahliye edil • 
mi§tlr. tnııanca kayıp yoktur. 

--er-

.. iman aıaaıarınıa 
badfsede 

meıallJetı yoll I 
Avrupa yolcuları, bu yüzden yolla. 

d ede 1 k r:I d.. U 1 Ankara ıı (A .. '\.) -:- Anadolu Ajan. rma evam m yere ge onm ş. 
ı 1 sının öğrendiği.ne göre, Tanca hA.di5ea 

lerd r. hakkında Taymi8 gazetesinde çıkarak 
-~,.,,...,...,.. 1 muhtelif Ajanslar tarafmdan neıredi. 

ı len ve Sofyadaki İngiliz elçisinin ph. 
1 

sma karşı lstanbulda Alınan ajanlan 
1 tarafından yapılmış bir cinayet tC§eb. 
ı btistlnden bahseden haber üzerine, Pe. 
1 rapalas suklastı esnaamda yapılan tah 
1 kikatta Alman ajanları meBUllyetlntn 

1 

1 

sabit olup olmadığı hakkında sorulan 
bir suale aaU\hlyeUl Tllrk makamlan 
''hayır,. cevabı vermişlerdir. 
~~~~~~~~~~----

; Birmanl}ada 
{vaziyet vahim 
ı Japonlar 
ı Martabana da 
1 
asker çıkardı 

(Yazısı S üncüde) 

hsulleri · ışteri 
~.uyor.---.... 

TAZE BALIKLAR MEMLEKET IÇERLERiNE 
MECCANEN NAKLOLUNACAK 

---<>--

Munakalat Vekaletinin emrıne 
2 milqon J.ira veıilecek 

Anbradan b.tldirildiğine göre, 
n.Unaıkaliit vekAlet:i su mahsulleri 
kanun projesi Uzerlnde yeriiden 
tetkikler yaparak bazı kıamılarmı 
değiştirmiştir . 

Devlete a.it da.imi ve muvalckat 
dalyanlar, voliler, göl ve n~hlr
Ierde avlanma ha.kk.ı bel seneye 
kadar ihal: ve iltluun auretile 
icara verilecektir. 

Buharlı, motörlü ve Yelkenli ge 
milerle, sürtme suretlle balık av
cılığı İstanbul, Çana.kıtale, Boğaz
lınla billı.mun1 körfez, göl ve Jl. 
manlar dahilinde Yasak olacaktır 

·sovyet tebıttıeriae 
gire 

• Rus 
kıtaları · 
ilerliyor 

--<>--

1 - Balıkhaneler ten• edi. 

2 

3 

4 

lecek, 
Balıkfılara kredi açı
lacak, 
Soğuk lıava depoları 
kurulacak, • 
Balık enatitüleri vü. 
cüde getirilecek 

Sahllllc bir mahrud~n diğer bir 
mahalle se ... ·kedilccck taze balık
lar, bahkh:ıne!crc.:: veya balık me
nıurlannca verilecek meccani nak-

liye tefJ!tere lerile yaWacaktır. Bu 
k3.lluna göre su mahsulleri :i31eıi
ı.in inkişafını temin etmek mak
sa.diyle bslıkhander teeis etmek 
ve bunların işletmelerini temin et
mek için Münakaliit Vekaleti em
rlne iki milyon liralık mütedavil 
sennaye veıileocktir. 

Bu pata. ile yapılacak işler &ra

fımda şu esaslar da vardır. Balık
haneler kurmak ve idare etmek, 
aJrcılara v: müstahsile ic:ı.bmda 

kredi açmak baliklann muhafaza
sı için Balıkhanelerde soğuk hava 

( De\"&lllı S üncilde) 

Dargın nisanlı 
1 Genç kız barışmayınca ;ediye ettiği 

altın bilezikleri zorla aldı 
Ba ylzden lıem kenıu . eıterf, llem 

genç kızın bllelller .. parçalandı 
. · k • . Eyüptc oturan Şükran adında kaybederek üstüne aulmış, evvel 

Brıyans şımahnde I ~r genç kız, dUn gece, Nunıosma- ı ce kıza ~ediye olarak verdiği ~1-
1 
ıııyede 1C9 numaralı bir ahhab•nın tm b.lezıklcri zorla çıkarmak ~ .. 

M 1 k .. • t d•ıd• tvine m'safirliğe gitmiş, bunu ha temi..cıtir. Etem bilezikleri çıkar • a a ıyı zap e 1 1 1 her alan 3 senelik nişanlısı Etem. :ruş, fakat bu sırada hem genç kı-
b!r müddcttenbeıi dargın oldu - ı.Jn bilekleri parçalanmış, hem de 
ğundan buraya gelerek genç kızn ken-di Plleri kcsil.mi~tir. -

216 ıncı Alman tümeni 
pusuya dü,ürüldü 

tekrar barışmasını söylcmi~tir. F.tem yakalanm:ş, eürmümet 
Şükran kabul etmem!ş, bu mü_ hut müddeiumumiliğınc verilırtlş .. 

ııakaşa sırasında Etem kendisin\ tir. 
!\lo!tko,·a, 12 (A. A.) ,.- Sov~et ı •• 

ge~~ ~eu~~i: günii kuvVetleri~~~. 1 us k Ü da r tramvay 1ar1 n-
C:üşman karŞılık taarruzlarmı ptıs.. I 
~~~e~~~i~~~·~':ı~:~~~e~~: da seferler tahdit ed i 1 d i 
mişlercfr. 10 şuba~ta. 12 .Alman l 
tayyaresi düşürUimilştilr. Bız ile • B b k b 1••- ... 
kiz tayyare kaybettik. ıı Şubatta · e 8 • rmlnlal ve Yedlllale a aaoDuca 
Moslcova _ei.:·I\·~"~~ ~~i Almım tay. ı tramvao i~leülmiyeceıı do•ra dAMI 1 
yaresi dtişuruımu!ltur. 1 ..,. 11 vw• 

(Devamı 3 llneiicle) 



•• 
Gözünüzü açarsanız PWa 
cezasına ·mahkum.. otar, 

Fotoğraf aiırsanız 
ıdam edili,.sınız 

'Kanal füıeıiaııle fotolraf .• 
nak :. ss_lttır. Cüret edenler idam 

olunur.,, 
J>anıtnia kanalmı r~ ilze.t'e 

kalıalm b~ 1(&1.ou her yoku 
Kdstob 1 k~rtczlnde bu cntlrle 
1Qnı1-•. 

l>Unyauın e~ GUzel seması alt•n· 
da. uzun k13 ~elert ıçentnde 
Panama kanalı ve mttdafaa mm 
taıkaaı ktı~ı 10 gtı!l<l~ert 
emniyet tedbfrlerlnl 10') misline 
ç1'ai1na.k1a mqguldtır. 

Jtoloo'Un btlttln ıoka.klarmda ko 
caaıarı c:ıı,ıcr balkı awnaya da .. 
vet ediyor. Bu afttleı'tlcn birtslnde 
Sam anı~ blr Japonla konuşa'l 
geoç bJr ,,\m~kah)'a §U tavafye
de bulu11ur>r: HSua! Daşman ha.. 
ber g8zet1tyor. Sutn&yr blfmek 
gercttR" ... 

Kanal civarmdıa. oturan Japon}.&r 
deriı'1 - .......,. ı-..ı.ı.k ,. 
çiın emir~. 

Yokg ~rl bıMllı göre • 
t4leeek bir mmtılllm.,.. ...... yol. 
cu:Iarm ;sttraQa.tlni temine calı -
Ntı k~ ""'8 'JICDQtı:eler. 
deki ipekti siyah pe?dt-lerl tndir,i. 
yOl'll.1'. 

'l'ana.reler rece '1e dndb .... 
m.luı Uıerizldc ~ duruyor. Bu. 
rade ber ICIÜ ~ ~1 • 
mek 111Jim1din4ilr. Kurtisler, 'İ'u
rallaldar V• lJ1IWzlertn llıırilwl 
n tayya.releti. 

JCo1on soblt?a.fmda A!Der11aur 
eıteri ıwıJca.ldazda nntaet btldlyor 
ver herwWı ~ çılgu. 'Wt!l • 
klllan lltijw. 

aum.la bıel'abll" llllJlcı- ve ıPCY 
lıımeler geceleyin do~ Bura -
da da ~e.dkaddd cH>l 
bif' ..,... .... .ıılıılM<-......... 

imkinı vardır. 
Falttli paiil ~ llcr.Jcrdell 

daha v t 1 '1:t. Hır eD1ıl ge.._ 
li gündWl 1N eivll iQlt taraf•· 
dan takip edllmekıe&r. 

Topra'k Uzer:We çiırillPit ~ 
bir çizgi Kriıt1*1t ~.,. 
ymr Krlstobal '8.--. ""1.._ .. 
rr Ye aoart:manlan He bir Ame• 
r "kan Rebr~. Halibuki Kofom ta
:ınamiyle b"r cenfli>t A.IPeriM Mt-1 
manzara.smr verı..-. Bf.riMrine l!üç 
benzemiyen ba !ri !tehfrde ~te
re!!: rir nokta vardır. Pow.la d'k• 
ka ·. 

Jııfi.wı.tM Jli.tnıtlk...,., ~ 
da.lrl d&rt mtnr Ndllfede ...... 
:melr 8CC& dc*ntldrut MllZ'& ... 
larda dola.ut. ll'DM ba.ttM.aa 

ara 80lra'kta veya pencere -6 .. 
niiftle d.p"M leme1r, 11aala '1-k • 
mtıt YaMktrr. 

Panama UD4lı bUjtln her /ıı. 
ınertkalmuı ~AbUS\tJur. BUhasu 
kan.ahi) ır. · tfusuıda rneı'u~et 
b;~e" ~l 50000 memur bu İillll 
lu:r ıın awnaJttr.Aırlar Zira kual 
tok ~uik "bir O\"Unoa.l UJ'. BJr t-.k 
lıom.ba se Utrinl .yık'ibilil', lla ta~ 
bir Stllll JYl~-ea !>!).Qalı bkıyabilir. 
Halbuki Atl;uıt ık ve ~Miti& ttlq • 
larmın bizi.birine yardım edebil 
meleri ancık bu kanal saycs~de 
mllmkU dür. 

Japonyan..'1\ hUcwnu kınlı kıy. 
~et.Jni on mJIUne çS.Srnu,tn', 

Bu bir andır. Pabt bQttıa A • 
rr.erlkablar b:ll • Takua Anlmlla. 
"tltar deitl bQtialt clb1a blUr. • 

1'41 ln ıt a10lbdl Amerika• 
!llar pyet p l ot.rü ..._... 
kanalını patlalel lkfncl bir kaal 
~mQa batladılar. Bu ku•l dafr 
b:IcUlllortmli tunlantu: JIQ kıul 
Ni~ fJo Kaetuika aıumda 
açılınır Plbluuu 11 Amertblı 
millieacltl huırlaımttır. Koatari "' 
U1ı 'ft Kebllftb blOQO ._le ta
lıtıyor: 

Panama kua h 66 kSloınetre ol. 
duğu balde bu yeal bul 11:5 kik. 
metre uuahalımdadır. Nat N~ 
Jta.racua IGlbDn .ecac111 tlDDdea 
bu tf yan )'al1ya IP1HiılrtJt. ' 

Bll lranılm Pa.umı& baıhadlıD 
üatüa o1dufa ıloltt• •ra yenle eet.. 
1eıin obna~-ı§rdrr. bu kl!1-f SU • 
veyş ka.nalr gibi tam manaaile ka~ ........ 

I\analın 10 m~tre derinliği 250 
mtttc gc:nijliği 0}9ea:k1 bri qcun .. 
du ••e uo.na ISO aaUe ıct .. 
ı~ Su .kauı i•••llt we
rl olağmdan ticaret gemUerlne 
'ka alı ulu l 

••• a t1 K 1J AM S • A..- Ut n l\W!Mllll •• 

ELHAMRA SiNEMASINOA 
•nt 111eı • _.. 111• 

ALi BABA ve 
KIRK HARAMi~ER Tllr• sklll ve 1Brihı 
....._ı ~ dllnyata lntlpr ec1m emal9k ~ra . Ş,rk •ray. la... ........... . J'AIUOlll • .,,.,_ "*kaitlt• . 
Befl'Ollerdei lllbdfJt en trdiJlietll arllıttlfofl. 

Gal,,. "*Ae"'"*'-Scn/•r Alrtw - VQl,/am -
sGrendra Bateldr: Allmet Yalmt.in 

Okapnı.rı Jllla&'Z AJ.Ulıi9K • st)'ZAN G'OVQ .. Gtı~ 
ABDf • M"'P• fR&Ur..ln71fAN' t(UBS..llA ~I 

30 Ki$fLIK SAZ HEY11e 

-· Maktallin '81111 ve in.,.. 
JamaJı da rlittlendl 
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1" Şt"BAT - 1n4:? R A B E R - Akşam l'OMaM 

,,.,,,clb~a 
Bır grup 
aıı.-•••• .-.eti• ,.,...111 

SON 
1 1 

HA.HERLER 
-- ve ııteerl)'ıet MUdirta 

hakkı tarık uı 
B:ı1114ıgı yer: Vakıt Maıt.auı 

":01iE ŞABTLA.Rı ...... 
2 

Sovyet İ§çileri 
Türkiye JDcnetıl 
14.00 &.. %1.11 a,, 
1~0 • • .... 

t.00 •• 8.11 • 
l.ftt ,. S,IO .. - ...,. ......,...1 16110 

HükOmete 1 

müracaat ettı 

Tancada 
patlayan 

bomba 
lltllYfr aıaaıarı tal'••·•·· koDDlmql 

Maazıam zarlllı 
trelller ,apı,er 

llollko~.ll <A.A.) - Tu ~ 
nm blldirdltine göre, Sovyet ifçilui 
boJ zanıatııarmda mua.v.am zırhlı 
trenler yapmaktadırlar. lıloırkcw& de. 
rntryoıu d&PQllUJ:ıda l:ıtl)'Uk Jınadrettıe 
Cndaht kapUfyctlnde olşn lk! zırhlı 
tren inşa e<fflnıl§tir. 

-
/lün~~n· J 

_ ugunP"', 
~nodotu o.1anMtlut wrd~ 1'a~ 

e ı.öre dıi."11a va:IJivniM ba1..'1~ 

Singapur düştü 
G~ber1 düllpam dikkat -. 

Q.rlarnı.ı Uz.erine çeken lngUJrderln u. 
ıal<earktakt denh tıaııU Slnppur dtln 
Rll'-b dötto. Tokyoda JWJtredilen Wr 
~ iapon lataJuoutm _.t 8,IO 
da lebre glrcllklerl blldlrUmekt.edlr. 
l\(uJıteuı yerlerde bulunan lngtli7: kı. 
'61an fllllp edllmlttlr. Anf'Ak Londra 
bu babert 1e)1t etmemlıjtlr. Londra ea 
at 13.ao da l!llnppar radyoınmun neıt. 
l1Jatta bolunaraJc durumun t.ehllkell 
01'1utunu btldlrdltbtl Mdla e&mekte4Dr. 
2t lleneıde 80 111111'• Un IJ&l'fUe ' llcuda 
htlrtten deniz UMU tnglUzler tarafın. 
-._ berhava edlladftir. lllapon tayyt\. 
"'lelf dün Sbappan karp mUtMddlt 
~\._ ltUcumJan )'&pCWtl,ardr, 
Ş.\ftK OEPHESlNDE: 

AllJlan t.ebl,lfl 9lddetll soğuğa rat 
'ne. dofuda -Aftflarm devam ettlA"I. 
ııı lıildl.rmektedır. Doneç cepbeelacle 
ltllliJar )'abu& bir Alman kolordtısu 
11tııı loga.ı ettıgı ke.IQlde 18 sonl<Anuo. 
daııberi 16!9 eiıtr, 'JSOO den fazla llO, 
>ı ta.ak, 19 top, 160 mltralyös ka,Jltet. 
1'1lıtlerdlr. - lca,ak~lan 4a oe • 
nup <ıepheslnde muvaffaldyet göst.er 
ınlolenur, Let\inpad mUdafllerinln çı. 
kıı ~eri sene kmbıuttır. Sov. 
:Ye& tebllfl Rus kıtaıamıın taarruz bıı. 
teketlerlııe dc,·am etıllderlnl bUdir • 
nıektedlr, 

DIJer tuaıtaa AlmaalN' doluda lt. 
gaı ettllderi IU'Uldo cealt ölçtkle lllr 

zirai·~~· ı.caı .... 
tında -.._., Ukra3 na bölgeslııdc pa. 
taı. ve yemlik tohumların ckllmeal. 
ne bftflanını~ır. Dlllndlğı sibl Ukıay. 
~ anası dünyanını en bereketli mab. 
men Jedne pUrllmlfUr. 
t.tllYADA: 

Ankaradan b!ldtrll~ttme g6re Hu. 
sus1 bir mUteşebbis grupu, ldlktlme. 
te müracaat ederek J60 ıer tonluk 
150 motör Ye yelkenli ıeını tnşası 11. 
çln mllaaaae Jate~Ur. :Bu denlz 
nakil vaSJlalan, kömUr nakllratmda 
ve yakm rneıpleket.ı.rdtn mal ptb'. 
me ~flnde kuUanılaeaktır. ~klif tet. 
Jette edtımektıedb'. 

Par iste 
••• bina bomba ile 

taJarlp edlldl 
1.ondra 12 (A. A.) - B. B. C: 
Son ilı;' gün za.rfmda Parist~ 

Sosyal 1nkıJ.ap n.dlt Frans.ız part.iın 
fllbelerinden ·bet blM bomba ile 
tahrip edilm.L'}tir. Sah günü par. 
tioirl Paristeld meruzioe S bom· 
b& atıkbğım Berlin nl!yoıau haber 
\•ermiştir. Parls civarındaki mer. 
ı~~re bombalar attldığnu da Vi• 
Ei ha.bar vermektedir. 

So6ya1 lnJulap parti.si Eugen 
Delocle admda biri ta..ta!mdan ku 
nılmuştur. Bu adam harpten bir 
u evvel bir hükümet darbeei Aa• 
zırlıyarl Kukulefahlar cemiyetini 
kurınu~tur. 

Birmanyada vaziyet vahim 
I..ondra, 12 (A. A.) - Blmıan

yamn mUteaddid noktalannda 
ıiddetli g&!'PllJllalar \'Ulwbulmak.. 
tadır. 

Japonlar Mart.a.baıın aaker çı
karmağa muvaffak olmugla.rdır, 
Şehi'l' Japonlar tarııfmdan işgal 
edilmiştir. 

S.lvin nehri Uzerln.de Taan §eh. 
ri civarında şiddetli ~a.rpışmalar 
vı.ıkubulınaktadır. Japonlar Salvi• 
ni geçmeğ~ teşebbüs etmişlerdir. 

Vaıiyet vahimdir. Fakat lngili.z 
lcr mevkilertnae t.Ufüiıftıalltadır • 
hr, 

Blnna.nyaya gelen Çin kıtalarile 
Taylandhlar arasında ilk çarpl§ • 
ma dün olmuıtur. Taylaııdlılar 30 
ölü ·ve bir mikt.:ır ınU.himnıat bı • 
rakarak geri ~ekilmi§lcrdir. 

Alman t.eblfği !!ha.ali Atri.kada mil. 
hlın ......... keott lnıwetlerlnln pU.. 
kllrtüldllfünli blldlrınektedlr. Tobruk. 
ta bir İııglUz knn-.örG bomba hUcu. 
Dille yana Jatınlouttrr. lnıtlh tebliği 
~ııe durumda hiçbir deflllkllk olmadı • 
gmı hllcllrmektecur. İtalyan tebl"ğl de 

oaa.z.ıa cepbeeincıe a.ıa11 kellan" top. , Ziraat ıelerltırllll 
çu atqt ta&Uyetı olıilufwıu blld1rmi 
tir. !J • (Bat tanlı 1 neide) 
~TA: 
.ıapon1ar Ankara, 11 (A.A.) - Ziraat veklll 

Oelebetı IUlalarmm cıenup .. • l.' baternda MaJcaeea d'nftlla aalller .ouuhlla Erkmenln reislJlinde toplan • 
karmaia devam ~yoralr. Bir ~~ ml§ 9lan Merinos kongresi ıo gUn sU. 
noldalaria ...._ .... r _.__ ren 'bir çalı§madan sonra l§iııl bitir • 
...._._ -·~ .. _._tar, .ıa. Ontf 
..--r atır ır.a)'l&t -...Ulıtercur. Adada m'9 r. 
)-apdnw- ltmmlu SörGlea ,,_ -.elcıe Bu toplantrda 928 de ba§lıyan faa. 
"IDJ'1 Yel'Umlt buJuqan tabrtlıat ı.nın 1iyctın bUtün teknik safhaları incelen. 
menyertne geUrllqlıUr. • mı, ve balen Merlnoaa tahvil edllml§ 

Fillpbılerdc Batae.n )anm adaam olan aUrUlerin kaııte itibarile ytlkael 
da cereyan eden ç.a.rpıımalaftll ve .ıa·. meıerinı ve Merinos mıntakumda. o ~ 

~ d • 
pon faaliyetinin r:ldtetı azalmı~tır . .ıa. P a :venlden Merinosa tahvll edUe 
,.,,._, __ ,._,_.. cek .eUr11ı rl •- • 
.-v~m wwo.n;)C aldıktan .. ,. ikin. nı e n ut.h\il işlerine ait önU. 
1 i c.lddt'fll bir taa.rraza geçecaklcrl an. ÜZdckı yıl Pllnuu teabit etmııtır. 
~d13 or. Amerika IJP.hril c ııaurblwın --_.__ 

lılr tebllğlne göre <".41lııp ba.h J>a ilikte ÜskUda -
ınUtte:rık :kuvvctlerq komutanı amiral r tr&mY&Jllfl 
Hart baaWıtı do~ ıauo 'Yal!Ueeindcıı Bu •bankı bazı gaz t 

1 ıffedllml~ )erine Heıanda Hlndbıtanı vapur güz c e erde tren ve 
crglJundakl lr 

ııınlrallerlnclen Helfrllı t.a.,)1n edllmı, • balarının kaldın! ıunvay ara • 
lir J)lır. a~ı Y<>h.uıd& lı be · •er taraftan .ıaponların İngl • lcr intişar etnıı.,ur. & r. 
ll:ı: Bomeo.anu •· .. aU·_. •• - ......... ,.___ uu sabah ke d•-

~· .... --- """ ~ • n ... ııe awu,t Uz 
r[t fıdllndt balunan mnt kıtalan bR . tramvay, elektrik ve tUncl l I ~--
taklıklar vo-.... o--ıar ·-·mda UdürU bl ş •-llW4W"l 

-r ·- -- umum m zc, böyle bl k 
kpdllerlno bir "Ol •"arak l'l'fom"ıık rll d'll>I l 1 r arar ...._. ., ,,. ··~ ve mc 10 n, CV\'C co gU:ı:cr~A.htakl 

al~ bulu.n kısaraıa ulaıı • tromvay ac!crlcrinln k::ıldınıınaaı 
~. l YO. 
YUNANlSTAI'ıiA YARDIM lunda şehir meclis ne yapılan lcklilin 
l\~'D l'lil; rcddcdlldığlni, 1.ng!l~rc,dcn Yeniden 

lnglllz lktlaadJ ha n havaı teller geldiğini, kar dolayrıtUe 
c1Un Parlt.mentoa. rp lZtrı Daltı;m bozulan tramvayların yakrncia tamın 
l'unan mlUetlne , 1 yapt.fı bir <lcnıl'!:te , bileceği J!;ln sefere çıkarılacağôu ıöy. 

" l e<:l'k gonu rilmek 
ka.rannm lıurQnkll du lcml§tlr. 

"
118 lçla kati ü kU • 1 ll l .. _lk bir d<.'l'a olıuadıgıııı aöyae.ı... ı dar, Kadıköy \'e ıava s ...... 

red YUl\llll t«".Uklarıaa .:~·tüı.: trumvaylannın aefcrlulnde baz.& lahdi. 
mwlt ıönılt.rUıxıektlr. • dat yııpılmı;,tır. Bu tarlfo önUınüzdcki 
Ak'\I \Nl"AY \ Bllt tL'IİC' \: pazartesi B'UnUnden itibaren t:ıtblk e. 

1931 sen( lndo 10 R) l'olonyıı bat. 
Vekllllglnl yııpnıı:: olan rrof~r Koz. 
•<>l'ikl ol l ~t arnzl!indeki l'olon) a 
IU!krn mahkemesi ttarafmd:ın idama 
ıtıahkOın edllml:t, profl'!lör, Alman;)a. 

Ya kaç~t.ır. 

ispanyada tifüs 
1,.ondra, 12 (4, A.) - bpan. 

~'ada tifUa (lekeli b.wnJna) nasta. 
lıitnın yayılmakta, old\lğu haber 
~ltıınışt.ır, Madrid umversitc~i 
Tesörlenooen Moscl, ihtiyat 

1 
e birleri alın3k üzere &1rse lo -
a~ ~nderilmiŞtlr. Portekiz, te • 
~~ gelecekleri karantınaya 
~~-

dı1 c ktlr. Bu tıırifc<le 11 hattaki ilk 
ve son seferlerin saatlerini blldlrlyo • 
ru:ı:: 

Hat 
İlk H. Son H, 

Üsküdar • Kıaıklı 6.15 22,20 
KWklı" • 'OıkUdar 5,•3 21,50 
Üsküdar • Kadıköy 6,05 2ı,20 
Kadıköy • 'OıkUcıar r;,•o t3,15 
llağlarba,tı • ı..:. köy e,oo 21,00 
l{ köy • Bağlarba§ı 6.36 21,36 
l(adı~y • Boetancr 52~ 23,13 
Boatancı • Kadıköy ti,5() 2•,00 
Kadıkliy - F Bahçe 5,5() 23,11} 
F,Bahçc Kadıköy 6,()5 38,80 
Kadıköy • Gazhane MO 21,ZO 
GazMne • Kadıköy 6,07 31,'50 
Kadıköy . ?dO<la fi 50 23,l& 
Moda • Kndıköy 6,03 33,30 

<JebelüUank, 12 (A. A.)° -
• Röyter: 

6 Şubatta Tancada ı>atlıyan 
tombe.nın Cobelü.tt.anld.an celdiği 
ha.ltkmda.ki İspanyol iddialarına 
rağmen, dün T::uu:adan alınan çok 
itimat edilir bit.arat haberler, bonı 
benm, hafta sonu ml1rıasebet1Hı bir 
gezinti ya.pa.n yolculan tqryan ln 
glliz Reeeue gemMinin yanapıa • 
ımıdan evvel nhtıma konulmuş 
bulunduğunu göstermektedir. 1n

g.iliz dtplOl!n&tiık valizinm tabılye 
konulduğu sırada bom'b&run P&tla.. 
rı:ı§ bulunma.amdan 1-tifade eden 
!ı.penyol ve m3.hver WllW'lan, bom 
banın Cebclilttarıkt:ı.n geldiğini 
ıôdia için vesile bulmu~lardır. Bu 
cihet ~ lngittere batkonto 
l~u tan.fmdan yalanlanını§ bu • 
lunma.ktadır. Bacue gemisi.ne 
::nensup blr .subay ınahallt makam• 
lann aorgusu takdirinde cevap 
vEınnek üzere Tancada kalmıştır. 
Halen Tancada tam ibir alikiın var 
dır. Fakat mihver tarafından yap 
tmlan nll!n&yiflft' netten' ıde ui• 
ranılan hasardan dolayı İngilizler 
aruında ~ddctll bir lm'ia.J duyul
maktadır. 

Su mahsulleri işleri 
(Baş tarafı 1 ncide) 

ılepoları teei.s etmek, bal* sevki. 
yatı için nakil vaaıtalan ve buz. 
imal edecek tesisat meydana ge
t.!rmek Ye islctmP.k, nv allt ve mal. 
zcmesini almak ve bnl~la'l"a jca. 
bmda kredi ile vermek, au ma.h
l'llileri se.na.yüni vöcude getirecek 
sanayi eri:ıabma kredi temin ct
~ek. gerekli ya.nbmlarda bulun -
nıak, gerek devletin \•e gerek hu
auat Eahmların elinde bulunan ba
lık av yerlerinin, daha verimli tş. 
letilmesini temin edecek tcşeb
btislerc gn:-'.,mek, veya. yardım ct
m~k. iCabında lıel*çiljt enatlt\lall. 

• 
Lozovayanm geri almmamndaıı son. 

ra, nıahalli dem1ryotıar flftmurtan u. 
zun nıcnzn11 toplar tll§lY&!l kalm zırlı. 
11 blr tren yapml§lardrr. 

Rus kıtaları ilerliyor 
< Ba~ tarafı 1 nclae) 

Moek°'-a. 12 (A. A.• - Sovyct 
E ece tebliği elti: 

10 Şu.bat rinü hava kuvvetleri
mize nıeneu.p birlikler dilfm,uım 
~tankını. 20 topunu, 9 zrr~h o • 

obll ve uker ve hup maı..· 
'l'l\ef!l.i !qıyan 200 kamyonu. mu .. 
hlmına t YiiklU 60 'Vq'OıllUllU ve 1~ 
t~yyarc kaıııı «oyma ınenini tah .. 
tip et.ırııif veya huwi. UiJ'a.Qmş • 
tır, Bundan h.tk& karnen iınba e
dilen üç dlişma.n Piyade taburunu 
da dağıt.m11t.ır. 

M~eı.;. cephesinde kwlordu 
erlen gerı çckihnekte bulunan 
dütmuı biriiklerinin muvM&l& yol. 
larnıı kesrnisler, iki Alman tarikı 
4. top, 3 Siper topu, 2 tank karş; 
Jroymat topu, 6 ıt.ınY'Clll, her te~hl· 
za .r ve YiYe<:ek dolu 100 vagon 
ve dif er ınUblm. ıniktarda har 
malzemesi ele geçirırıJ§Jerdir. P 

Mos'kova, 12 (A, A.) - Harkov 
cepheslnden gelen bir habere gö
re. !-imanlar ilkbaluıra. kadar 
m~vzılerlndc tutuna.btbne-k için 
münıkUn olan her ~Yi yapmakta• 
dırlar. Düşmanın şiddetli mtık& • 
v~m~tinl kıran ve mtlstabkem mev 
2tJe'rıni tahrip <'den Sövyet kuv • 
vetleri her gUn biraz daha artmak 
suretilc birçok ~ehlr ve kaaabala-
1' A lmanlarm' elinden kurtarmak. 
ta ve Uerlemekledlr. 

Son 24 saat uri'mda bu ~phe
dc birçok yeni muvaffakıyetler cJ.;. 
-Oe odilmiftir. 

ve tetkik ~el-eri vücude ge- Londra, 12 (A. A.) _ Kııtl 
tlrmek, denizlerde ve iç sularda Yıldız ga.zeteainin yudığma göre 
tutulan bütün su mahsullerinin ba· merkez kesbninde Ruslar pyanı 
lrkha.nelerd~ ~ık artırma ile sattı. dikkat bir muva!!a.kıyot elde et• 
malan meebun ?*•ldrr. . ?Jlişlerdir. Kar fırtınalanna ra.# .. 

Bu maluıullerın sat.ıs bedellerı 1 men Br:anflıkın şhne.linde mtlhlm 
üzerinden balıkhanelere yüzde 12 bir iltisak noktası olan Mal&klyi 
balıkha.ne resmi aJmacslttrr. Balık- zaptetmişlcr ve '216 mcı Alınan 
hane~r. balıkçı, eünprc1 ve balık piyade fırltasmı pusuya au~unnuş 
senayicllcrile tayfa, dalgıç ve a- !erdir. 
mele arasında. i3 :bulmak hususun- Omubu garbi kesiminde birçok 
ela hem tav88Sut edecekler, hem ;,•erler ger4 aıııım11tır • 
de bütün su mahsullerine dair tek· 
mil iş hususa.tını kontrol ve tan
zim edeceklerdir. Su mahsulleri 
işlerinin inki.şaf ve tek&mUlii için 
eu mahsulleri koopcratıneri kur
ma.ya Münakallt· VeklJeti me
zun olacaktır. Pro~ede bundan son
ra cezni lılikUmt.er selmektedir. 

Ruzvelt 23 §Ubatta mühim 
nutuk ıöyliyecek 

\!aıtington, 12 (A.A,) - B.B.O: 
Ruzveltln husUJl kltlbl örıı, Cum. 

hun"elslnln 23 §Ubatta söyllyeceği nut 
kun fevkalQde mWıiın otacatun bil • 

dlnnlftlr. 

Tahir ile Zühre 
Yazan: lı.keader fi'. Sertelli 

-108-

- Ben oau aeylyonım ~a, diyordu, 
gU110n birinde o da beni 8eVCbUir. 

Ve "-Ytenln dcaı,ı ıibl, (kamçah) 
bir ı;ün a3nası ellne alıp suratına bak 
.. , ttll'ltf. yok ki, ~lrktnUtfndm kendi 
de nefret eckcıek '" l'CDKIDdan a.eaıll 
~ korka<".aktı. llallıukl horPmaJuı. 
nm baıı ' 11'\'!tl baflann...,, ınulailkt Jl'M'tll 
kalrnarın1tı. Uı.tı dÜOünrnekte• • • 
eh:dl. 7.atf"n bu lb r 1 •dınnlar muayyen 
m~sel~er llzer1ıo4e :r~lc61annı ııartedf!. 
re • l'aqda P.raeını sarfed('D kim. 
ııeler ;ibl blr 
1*)lnler~ az aoora crpkri glbl 
dl. ele booaıdqlQı bbaederler. 

l~te (k.aT11Çalı) böl le •Ol tanlıklnr 
l\Uaüııcnık ı.ekUQlı dlllQıa blr nokta 
üu.rln~ toplayan ve öte.tını 0 ... L k 

k ...... "· meyı• mıı t('Cllr obnı)'aQ bir aclal1ldı. 
~:ölr. "1r «llat Cöndenneıı: karar 

,·ermlfU,. Bunun l\:fn lı.cr feclakllrıatı 
\Rp&c&kh, 

O, Tahlrl öldiU'tmekle, ZWu~ı 0 
ou uıautacağmı \e kenclla1ıa1 R\'tocefl. 
nl eanıyordu. · 

(Kara~alı) o ıün sa~ dıllftda bir 
ha) li delaıtı \'C niha~ et bu tıl yapa.. 
bllecıek bir adam buldu. 

Sevil görüşmesi 
lıpanyol ve Portekiz hüku • 

met adamları bugün 
görüıecekler 

, Londra, 12 (~\.J ,_ B.B,C. 
Portekiz başveklll Saluar dün ls . 

panya~ Sevil §ehrlne varllllftır. Bu. 
bUn s-encral l<"ranko v~ lspanya harici 
ye nazırı SUnerle SÖrll§ecektlr. 

GörU§me İspanya ve 'PorteklzUı bl. 
taraOığı etra(rndn olacaktır. 

K ~.RA ÇJ\LI, ÇÖLE QELLAT 
GONDl:Rll'OR 

Abdııllall, Dlyarbakıruı rn kuvvetli 
ıaamlanndan tılrlydl. ,..\ym zamanda 

da cesurdu. Blr kulUJ'u Varil: fakir 

dl. 
( .. ara~o:ılı l unu çok iyi ~U. 
Haremaf,a mm dllı;Undiitü iı:I on 

dan baljl•3 kim l apahlilrdl? 
Abdollaha sordu: 
_ :sen Tahlrl tanı~ınısın? 
_ Ycıirlıı oğlunu ın11~ 

- ıı;,oet •• 
_ 01111 1>o11dcn il I l•lmee ia.nıma.,,_ 

:oıı dı-f~ kaY'P kOJ"IU'Juıa. anldarı. 
nt ,.t' k()lb\rıın :Nll•~'llll borı detl1 rwy 
dim! 

_ l\Hikemmel .. o halde h"nt'1ı Yola 
çık. ()DU ı:8t su1tnnı kNH'll -TI)'elıiJI 
do mt!lllfir ,.tmı,. senin \Ufea Ta • 
hiri•ı b ışıııı "ını}' bana geUrmekttr! 

}laf1'!112'j•~t IM]uJlahJ taanin Pt • 
mr.k 1ı;ı11, rnıı bir tıAyll pan ıve h~e 

dr verdi: 
- Müktuahnın on bllyfifönll mu • 

ıııffer olarak dlSndft~n .,.amaa ala · 

l'akıtııı: dedi • · 
Abtlu1la?ı ııe,·ındl., ve b•ttlbataınna 

inandı. 
- Çok Ç!ibuk ~tnıl ıtıtirip -dönece,. 

ğlm, dedi. 
Baltasını bOettl .•• Hey~lııl aldı •• 
Bir ata bindi ve Dlyarbelctnlan ay. 

rıldı. 

Abdullah ne yapıp yapacak. ~kle 
l"ablriın ba.ımı \'Urup Dlyartıaklra P.. 

Felemenk 
Güyanı 
açığında 

1111 a1a1a AmerJllan 
u•erıerl çıkarıldı 
v~ 12 (.A. A.) - Hari

ciye llC7al'Oti ~r: 
mr.1-.:ı. Amerika ada.larm mlı-
~ , . 

W•""VJa FelomeDk kuvvetlerı • 
ne yardun etmek maksadile Fele
menk ~ açı,ğmda Aru.ba. ve 
Küıllmıo adalarına Mker kuvvet .. 
Ierig~. 

Bu kuvvetler Felemenk hükiıme 
tinin isteği üzerine sevkedilmi§ .. 
!erdir. Amerika kuvvetleri, Klira_ 
~ valisinin umumi nezaretl a1. 
tında hareket edecekler ve istis
nal ~rtlar ortadan ka.Jktrft vakrt 
geri ~.clrlleceklcrdir. 

V enezüela ve Felemenk bükü .. 
metleri, Sürina.m. işinde Hollanda 
ile Breıilya hük\ımetıerl ara.suula 
mutaibi!k kalmdığı vcohilc müda • 
taa tedbirlerinde iş t>ir'liği yap.. 
mak için bir anlaşmaya v:amtiflar. 
dır, 

~~~~·o---------

8 in g ap Ur harbi 
Londraı 1% (Radyo 1,16) 
SlnJapurda Vaziyet ııon derece Va. 

himdlr. ~eşredllen •on rumt tebliğ 
ıuclur: Şehrin §!mat ve §imali garbisin 
oe kanlı çarpıımalar devam ediyor. 
Japonların garp lııtıkamctinmm ktta. 
ıa.rnnızı aUril§ll ekaUmlyen btr tazyik. 
le yapılıyor. Tanklar, tayyareler bU 
ke.ııiml mllda!aa eden kuvveuert daha 
ıertye atmıflardn' . .Tapon tanareıerı 
henlls muJaare!)e cereyan eden llUDt&. 
kadaki ıuk•riD teslim olmuı itin be.. 
yannameln atmıfl&rdll'. Bunlara ku. 
Jak amlDWIUfUI', Ad&nm prk kımnnı. 
da. faaliyet hafiftir. 

\'lılJI, 3.1 (A.,A.) - O.Fi 
Japoııl&r Siııcapura a-ırmiJlcrıilr. Şe 

hlrde göj"üa göi\IM ,muharebeler olu • 
yor. KUharebelcrin bugün bitecell zan 
nectiliyor. Tokyoda cıkan bir tebliğde, 
Ja~ann temizleme ııe utra§tıkları 
bild1rilm.ektedlr. 

Dün bUlliıı gün fe)ılrde matlalf pat. 
'1emalar olmuolur. İngilizler depoları 
.-e Mtffyl ı.va.va uçıumUflU'dır. 

Vlfl, U (A.A.) - O.l".1. 
Slngapur mUdafı&umm lnııuz.ıere 2 

ızırhlı, 2 muhrip, 1 nakliye ıenılıi, l2t 
'tayyareye mal olduğu l>l1dtril1Yor. 

Tokyo, 1% (A.A.) - Dotııcı ajansı 
nm SlngaJ>Ur muhabiri bildiriyor: 
Kıtalanmız Slngapuru tam 38 uat 

içinde zaptetrnl§lerdir. Askerler cep. 
heye giderken blriblrlerlne (yarm 
Singapurda olmalıyız) diye bağir • 

nıakta idiler. Japon askerleri pek bU. 
ytık bir beyecanıa harp etmlşlerve ilıi. 
gilizleri bUyUk blr fiddeUe takip eyle. 
miflerdlr. 

Slngapur Uzerine iki kol üzerinden 
yUrUmll§tUr. Her bir kol <U#Crinl geç. 
meğe Uğrqıyordu. 

Slngapurdakl ve yoJlardakl Malezya 
lılar ve Hindliler kUçUk Japon bayrak 
iarlle Japon ukerlcrint sellmlamak • 
taydılar. 

--0-

Bulgariıtanda nazilik 
sor~•. 12 (A.A.) - Zcna. gazetesi 

neşrettiği bir makalede dıyor k1: 
"Bizde nazl.liğln teesııü.eu erıeç mu. 

kaddcrdlr. Jo"akat bu Bulgar hususiye. 
tine göre kurulacaktır.,. 

tirccrktl
4 

(Ka~ah) Abdullahın ~<ıla .$1kt.lğı 
ıiiıl, ~~ e görunmtıden, alNrbaz 
Ebu Aruı.a gitti. 

Harı-nıag11. ı, Ebu Aruı.dan hiçbir 
ı.ımnr ııaklı'1Daz, içini iter zaım. ona 
açar, &ldıUı teselli arardı, 

- la l!lıa Aruı.! dedi • ..:n bana 
her za..-ı: (Şu Taltlrin ' ikudu orta. 
dan kalkımdan ta•at 4!tml.~t>ofkıılıı ! ) 
...... ............. ~Wı 
cell"t gündt·ıdim, Tn.hlrln başuıı , .u • 
nıp gt•tlrocek. Zlihre3..: bu keetk ba. 
!ti gobt<"nıcejim. Bundan sonra Talılr 

içJn S'ÖZ)~' dökmekt«ı \~~eet>J, , 

thtl,)-ar ııllürbaı.. bareınağa"ımn ~ u. 
'(İİl'f ha.Jretlc baktı: 

- Qi>lc giden t"t'll6dm ntu\ıtffakıy.et 
le doneçej{lndcn emtn mlııtn '! 

- Elbette eminim. Mert, ~esur \'C 

atılgan bir adamdır o. Muvııffıık ol • 
l'llD.dan dann1eı.lne bir ebcb~·ok, 

- Allah takdir rt'™'mlşae, ) li7. ttl. 
li\t göndersen, cll boı1 dllner, ıtğt'.m! 
ııen bu lşl bana aordnkt:m soara 3 np. 
8a) dın, gönderdıttn cı.-lli t yttzde ~1iz 
mU\ıiffak olurdu. 

- Sen ne ~ıtpa<"akhn ~ Takdirı llA. 
hlyl boza bilir nıly41ın .P' • 

- Jlayır, aıw.. tık bü)il yapıulhm
ı\bcluUah, ı;al~kl itini muvalfakl)et. 
le 3·apar, l>lttrlrdL 

(H.a,n;çalı) Cllbuete baı,lıuh: 

(Devamı rHZrl 

3 

ı~ı 
. ı nema bo11ncle ... 

Shtelila.ya 1K*.c mernkh 4eillinı. 
~ık Hık gitmek ~yle d11rsn, ay-
1h bir bile gitmem. Geçen gll•, 
bitmt'.'111 nasıl oldu, 31,.·hma esti, 
fllml de methef tffcr, ~en& eyledi· 
le,-, bo.llaDdırdılar. endi loenCli· 
mc, "fırsatı ~ırmamahyım!,, de
flim, <Sümer) iu lı.oJilne girdim, 
bilet nlmak için 'Simya katıldım. 

Hol (Ok kalabalıktı. Fd&t bu 
''iine at8sn yere di!Jlftcz!,, .taltir" • 
ııe uygun olan kahlbatığm ~cle
o da. en a.rlaula bir t.ek kailnı 
- elet yanl1' i1Öyleırı1,onun, gar. 
nitür ~bl ıtek bir genç im - '81'• 
dı. Gfüleri pml pml, atıc3 ltöcıelı:
leri gibi ııarlıyan, ('luda.klann<laki 
tebessiimler ktı1bt glt'hkhyu ipek 
t..ıfbl, fıkır fıkır e§lller bir gemç 
l."TZ. •• 

Yerinde duramJ)or, acele edi
ror, bir an en-el bilet alıp tcıeti 
v,irrnc-.k ~in sabtrstthmıyord•. Bh' 
kar genç sıralarını ona \'erdllCJ'. 
GOM, 'Kız biraz daha ~ye yakiaı. 
tı. kemli l de öndel,ileri dürtAü, 
''pardon!,, dedi, kol, dirsek Yur
du: hu sefer bira.: doha öee ~
ti. Güzelliğialn ateıi giderde 
·)'&llı:t1nlar tabı~ ,.e &öaiWerl 
ısıtan genı: hay.an, lııazılanıun m"
ı.amaht\. ındnn, baı.ılannm yeriai 
kendisine 'lıermesillden, hemen 
ı.ı1r iki dakJka içinde giteain öllii. 
ne geldi. En nrka<la}kell. en ün 
safta yer :aldı, Ve herkes, ••n 
ı;üaelllğt Ut>., oamı 111cak ve guç 
havw;Ue ıaest olmQftll. 

Clantasını ~rp parayı gljeye 11-

ı.attı. ı~akat gişedeki bayan, gemç 
kımı parasını hjddetlc geri iW ,, e 
Heri bir flelilC: 

- Sana bilet \ere1tıem, dedi. 
En arkadan bir aa içinde öne ge• 
Qene ben bilet \•c.rmeın.. 

~ıw, kı:ı kızardı, esmer yir.ü 
bir gtil gibi pembel~ti, mahcup 
fnddadı: 

- Sisin udfeni7. bilet ketimek· 
ttr. ı8ıraya d.lldöat etmek değil •• 
llöyle de olsa mademki t'n önde-. , 
Yua bilet veımeie mednırsuau. 
B&,.ıar, mtimaade et.ti, ea üne g~
tim, bilet İllti70rum. 
Bil~ kız .. yJmdı: 
- Bilet lleııADem t;lr.e... Eski 

l'erine "İt, 1111ran gcli.9ee alınıın. 
Sl-.aya plmeKini biliyorıw• da. 
ıaaar belderDesiııi bllmiy•r mu .. 
9all? •• . 

Bu bitap le itap br~mıla 
g~ Jm kadar biz de, giıeain ü . 
nindeld l"atandn,l:ır da B&§lrdık, 
!aWrk \'e bilet satan bayana bir 
şey ıoöylcmcdik, bir 111e1ele ~ 
karmaktan .korkmadık.. onua gihi 
nesaketslz olmak istemedik. 

BU.nem belediye nizamlamada, 
"e11 arkMlan en öne g~a bir 
lnsanıı, bilet 'crileme:ı,, diye bir 
kayıt \&r mldll'? •• Yokşa, ıba si
nemsıana buldukları, idari le Jati 
7.tunı tıemin itin koydukları bir 
&istem midir!., 

HangM dl' olsa, böyle nizanı. 
tar 'te idari tedbirler hakikaten 
mev..-at blle o~ başkaJannm mıi• 
fl&IDAhasuadan \'e bUha88& bir ka
rlına gö terilen bir nez&J<!!ttUen lıl
İ if adc ellen 'e bundan haşkn. bir 
suça ( !) olmı)an bir kadına, ba· 
huns bir mü,~riJ'e böyle kab& 
tılr muamele Y•ııtalnuunua, tekrar 
en arl"a ·n ~önılerihnemflfi lazun.. 
dır. 

Bu maa.ı.neJe, bana nıiitarc"~ 
acı '''" uğursuz günlerhıl hatırlat
tı. Jp ordularma nıensup tnza
lhat mem•ıi&11, "'ra beklemeden 
t.ramvnya binenh:ri, i<>t.,.loalarda 
demir pannaJdaklardan atlıyanlar.ı. 
Jıemen te' irirler. -0 l agonlara biıı· 
rlinneder, &rnball\r, imendif erler 
kallrtıldan sonra bfmknlar•lı. 

Onlar, yaban<'ı \ 'C' <lü~mandı. 
Onlardan ancak bu ~klenirdl. u:. 
:ilmldlcr bö) le bir mwımele na."ı.J 
,npabiliıl<'r? .. 

(8iimer) ıtioellWilew sahipleri 
'1İll hıı is it" sun 'ıı tak~iri olmallığı. 
na jiani 'o onl rın nezakl'tliır"u 
den t•miniz. J'ak•t \alnız. uıüstc
r\lı'l'İDA neı~tıe · ~ınamele e<le
c ek hll<'t meıı1urları kullanmaJa. 
nnı ı:.ömıek ı .. ti10;-uı. llıınlar111 ı1n 
bizden olm•ısı 'ntile ... 
Dcvl.rdi dnğlım Siı ın olund!I. bak, 

l"C'rhnt.. 
J.,AEDRJ 

Sir Krips 
Gelecek haftn par!amento 

a.zaama bir nutuk söyliyecek 
\'lc:I, 12 (A.A.) - O .... J. 
J,ondrad:uı blldlrll ğlne ,göre 1ngıl. 

terenin eski Moslcova. clı::ist J{rlps gc. 
ıecek hatta. perUım nto ~larınw 
.l\usual toplant™nda bir nutuk söyU • 
~Ur. 

tn iliz h:ırlciye nazırı Eden <!.Un mu 
hafazakQr partınln to ı.:ıtı.ımda dtı 
rum hakkında ır.:ıhnt' rm! .. tl:-. 



ı 

(OıızeteıWdıı birinci saytaRında 

ı>a,lık yanındaki tarih çc~vesl kupo 
aile birlik~ ;önderlle<-.ckttr...) 
t:\'LE~:\llı: TEKLW1.lı::R1 . t~ AKA 
\IA, tş \ 'ER\IE, Al .DL SATIM 

* Tıp fakllltestne devam eden bir 
genç, mali vaziyetinin boZUkluğU ytl. 
zUnden. baltada be§ gün öğle~n son 
ra, cumartesi akp.ma kadar herhangi 
bır müessesede 25.30 ura ücretle ça 

::tb l tknrı maJ!lyett ıuııı olmryan kti ıışmak istemektedir. DakWo da kul. 

cıik llllnlıır parıun7 ""'rolıınur ıanır. (A. Kılıç) remzine mUracaaL 
* Lise mezunu. rlyaziyeal kuvveti: 

Evlenme teklifleri : bir genç herhangi bir mUessesede he. 
• 40 yaşında, sanııın ve güzel. Ş!§ll eap ve yazı ışıcrtnde Çalıcımak iste . 

de Uç kaUı bir apartımanı bulunan mektedir. Adres: KUçUkpazar Hiı.cı.ka 
kocası geçen sene ölmll§ bir bayan aın mahallesi Tavanlı çeşme 
yaşı 45 ten küçUk 55 ten yukarı ol • ~o 6 Mehmet Bayrı, 
mıyan, zayıf, uzun boylu. nazik bir ~ İyi bir yünlU kunıag boyacısı, ku. 
bayla evlenmek istemektedir. Fotoğ. .naıı fabrikalarında çalışmak istemek. 
rafla ( $ .$.) remzine müracaat _ 146 1 ledir. Bonserviste gösterebilir. Adres: 

• 88 ynşmda, uzun boylu, munta . Yağknpanı fermenecııer No. 14 En . 
zam vUcuUu l.;1 bir mevkt sahibi dol. ver Karabasan. 
gun maa3lı, hail hazırd:ı. deniz Usteğ. Müteferrik: 
menliği ile yedek subaylığını yapan * Gündüzleri atölyelerde çalışabl. 
l.ımsesiz 1 evi ve ev eı,ıyaaı bulunan ıecek, elinden ı3 gelen 20.25 yaıılarında 
bir bay.; yaşı 33 ten yukarı olmıyan iki bayana ihUyaç vardır. (İşçi 42) 
ciolgun ve muntazam vacuUu duı ve. remzine mUraca.at. 
ya kız bir bayanla evlenmek istemek. Aldırınız: 
tcdlr. (Yedek denizci) remzine mu. 
racaat • 1Jl7 

l f ve if çı arı yanlar 
• 18 yaşında lise 11 den tasdlkna. 

meli bir genç. ma!§eUnin temini için 
çnlı3mak istemektedir. (0.T.) remzine 
müracaat. 

• Aksaray valde mektebi arkası çm 
gıraklı bostan sokak No. ~ de lamel 
Göke müracaat. 

• Orlamektep mezunu. aakerllkle 
ala.kası olmıyan bir genç, resmi veya 
nusuat bir müessescdo vasat bir üc. 
retle çall§mak IBtemektedir. (Ş. 1942) 
remzine müracaat. 

• Liac 1 de okuyan, resmi, hususi 
mUesseaelerde kA.tlpllk, muhasiplik, 
daktiloluk gibi l3leri yapab!lccelt ka. 
billyette bir genç, hergün saat 18 ten 
19 a kadar çaıışmak istemektedir. 

• Ortamektep son sınıftan mali va. 
v:iyetinin bozukluğU yUzUndcn ayrılan 
bir genç, husust veya rcsm1 müc83e. 
seleroe çalı§mnk istemektedir. İngiliz. 
oe de blllr. (A.R.K.) remzine mura • 
caat. 

• Lise tah8lline devam eden 20 ya. 
emda iyi frnnsızca, italyanca, rıımca 
bilen, ayrıca lnglllzceden anlayan bir 
~ç. hergün öğleden sonra 18 ten 
18,30 a kadar mUesscseletde, bUrolar. 
dll, yazı işlerinde avukat veya tUccar 
yanında çaıııımak istemektedir. Ac:ıres 
LQttullah Güven, Beyoğlu Aynalıçq. 
me 1'cramet sokak No. 21 

• Universltcnln. fen fakllltesi riya.. 
ztye Fizik gubcslndc okuyan bir tale 
be, almanca. rlyaZlye, fizik dersleri 
için imtihanlara hazırlatır. (Vahak) 
remzine müraca.nt. 

* Lisenin ten kolundan mezun, orta 
okullarda ögTetmenlik yapmt§, husu.al 
birçok talebe yeti§tırmlıı. üniversiteye 
devam eden bir genç, rlyru:iyc, aıman. 
ca dersleri vermek istiyor. (İyi öğre. 

tir) remzine mUracaat. 
* O'nlvenılteye devam eden ve iyi 

almanca bilen bir genç. Saat 13.80 dan 
sonra resmi veya hwıust bir müessese. 
de i!I aramaktadır. (İ§ yapar) reınzL 
.ne m Uracaa t. 

* Yaş ve tahsili orta her nevi ti. 
carct itlerinden anlayan bir bay, her 
b&Jıgl bir Ucaretlı&nede çalıfmak Lıı -
temektedir. (Çal.ışır) remzine mUra • 
caat. 

* Bir hukuk talebest gllnUn her 
eaa.tlnde resmi veya husust bir mUes. 
aesede çall§Jllak lstetooktedir. (Toros) 
remzine müracaat. 

* Bir genç mükemmel bir gckllde 
programlara uygun oııırak, matema. 
tik, fizik, dcralcrl vermek iatemcl<te. 
dir. (ÖğreUcl) remzine muracaat. 

* 16 yaşmda orta S ıncl mnıfa de. 
va.m ed<!n bir genç. Öğleden sonra 
resmi veya husust bir mUessesede 
çalı§mak istemektedir. Gece 1§1 tercih 
edillr. (Z.5. X) remzine mUracaat. 

* 17 yaşında bir talebe, öğleden 
sonra çalı§Illak istemektedir. Mubase. 
be ve yazı işlerinde çalışmıştır. Blraz 
da dakWo bilir. (Çelik kalem) remzi. 
ne mUracaat. 

·ıo~s11 tn K' 
''vot c il~~~;::'. 

-26 · 
- Bu bilhassa kadlnlar ara .. 

smda böyledir diyeceksin'z değil 
mi, Ustadmı. Evet }ın.klı:smız. 

FııJuı.t hafiye oetwıa hak ver -
rnesine rağmcın k:ı.t'lyyen endişe • 
den kurt.utmuş değildi, 

- Da.ha b:ışka bir ~ey yok mu ? 
Diye R~ ro:-du. 
-· Va.r •• (A) dcdiğhnb:, diln, 

ölümle neticelerune&j pek muh • 
ttıatel Wr khldıla, muclıc netin. 
1en kurtuldu, 
-· Bu Jıtuayı (B) mi hazırla. -

mıştı? .. 
- Hayır, lşte beni de hayrete 

(M. ELKAR) (Fransızca del'l!t) (Ş.) 

(E.Ş. 12021 (Zıırnn) (Glll) (T.N.) 
(Vatan 55) IM .K. l22) IG1ll y..ıprağıı 

\A. 5) (F. K. M. 9) (18. sema) 
,(Şen 28) (Yarar) (F.G.D.) ıH.N) 
(F.Z. 8S) (0,P.K 41072) (M.K .AI 
(A.Ahmet) (O.K) (.Nndlde) ( Akta 
tay) (T,R .B.) !Mehmet 36) (G. Mineı 

(PJ. 241 (S.B 12) CY, Akm) ( l.emar, 
Y.) (Denk) (Şevki Şenı (Bahar 
ı;:çeği 1) (İş f:S) ~Akyilz ) • (İnci} 
(85 Aydoğan) (Göl) (İmrenı (Işık) 
(GUneyllnin denizctst) (0.S.) <N. 4.97> 
!R.K. 14) (Şerefli ktz) (N. 28) 
(N. 10) (Y.Ş.) (2:S Sedet) (R.P. 35) 
(A.B, 84) (B.A. 82) (Çalışkan 

Akansel) (G.M ) (Çankaya Kemali 

Ankara-İstanbul 
güre~ müsabakası 

İstanbul Günıt AJanlıfından: 
Ankara · İstanbul gUreş takımları 

arasında tertip edilen serbest ve Gre 
koromen gilreo xnOsabakalan 15.2.942 
pazar giinp saat 14 de Beyoğlu Hal • 
kcvl salonunda yapılacaktır. 

H akem namzedi arlcadaıılarm mez 
kilr gUn ve saatte mllsabakn mahal
linde bulunmalan rica olunur. 

Istanbul kır koş~su 
birinciliği 

t 11tanbul A tletizm Ajanlığından : 

İstanbul 1942 kır kogusu birinciliği 
15 şubat pazar sabahı saat 10,30 da 
4000 ve 71X>O metre uzerinde Şişli ııırt 
lnnnda yapılacaktır. 

Erkek okulları voleybol 
maçları 

ıı.2.1942 t a rihinde Beyoğlu halkev1 
!lınnaatlk ııaıonunda yapılan erkek o. 
kullan voleybol maçları neticeleri: 
ı - Şi§li Terakki L. - Ve.ta L. 

12 15 
12 15 

2 - Erkek Öğ. - YUce O'JkQ L. 
10 llS 
6 15 

3 -Galata.saray L.-Bö~e sanat O, 
Ui 4 

15 9 
4 - Kat. L. - Kabataş Er. L. 

15 6. 
6 

15 
15 
9 

Sehir Tiyatrosunun 

11
', 111~ ~:;:, ~~::·"' 

_ ~ Rüzgar 
ıııı;f · Esince 

Yakında PARA 
Ro~moı KISMINUA 

Kiralık Odalar 

dlişüren bu ya! •• (B ) nln bunda 
biçibr rolü yoktu. 

- Şu halde basit bi r kaza mı ? 
- - MUmkün... l<"'a.kat bu çeşit 

':azalar benl hayrette bıraklr. 
- (B) nin bu işte masum ol -

c..uğuna emin misiniz? 
- Tama.mile. 
- Bwın böyle çok garip ~ • 

&adüflcr olubilir. Söz aramızda 
( A) dcdiğmiz kimdir? Çok sc • 
v"msiz bir tip mi ? 

- '!amtllllcn aksine. (A) fev • 
kalade güzel ve nazik ve zengin 
bir karlındrr. 

Ras homurdandı: 
- Şu halde bir aik macerası .. 
- Belki de. Fakat dostum şı·-

nu itiraf edeyim ki bu vaziyet be. 
l !i çok ilzfıyor. Tehlikeli bir va.z _ 
yet ka~ısında bulunduğumu h is • 
~iyorum. İstikbali çok iyi görU• 
,·orum ve siz de takdir cderı.1ni.z 
ki H ergiil Puvaro asla aldanmaz .. 

Ra.~ bu sözleri dinlerken gülüm 

H A B E R - Akşam postası 

. 18,00 saat ayarı 18,03 çifte faısıl 
19,00 oor&etme saati 19,15 operet par 
çalan Pi. 19,30 saat ayarı, ajans lp, 
45 halkevleri folklor saati 20ıl5 Rad· 
gazetesi 20,415 kemençe ve tanbur De 
saz eserlerı 21,00 ziraat takvimi 2110 
§BI'kt ve tUrkUler 21,30 hlkAyc saati 
21,145 radyo 8Cnfonl orkeatnısı 22,80 
saat ayan, aj&n.1 22,45 dans mUzlğt Pi 
22,5:>-23,00 kapanış. 

• 
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ile sabah öğle ve ~kşam 

~r· 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
. ' ' .. _ . ' '\i' :...... . .. ~' ... 1 • ' .. • ~ • •; 

İstanbul Müskirat Amilleri •Cemiyetinden: 
28.1.942 çarşamba gUnU yapılan senelik umumi heyet toplantısında ek. 

serlyet haflıl olmadığını.lan tekrar toplantının 27 §Ubat 1942 cuma gUnü sa. 
at 14 ten 16 ya kadar belediye civarında Babıa.Jl caddesinde 10 numaralı 
binadaki cemiyet merkezinde yapılacaktır. Cemiyete kayıtlı azanın o gUn 
ve saatte hüviyet varakalarlle gelmeleri llln olunur. 

RUZNAME: 1 - ldarc heyeU <;alışma raporunun okunması, heııapla. 
rının ve blltçenln tetkiki Ue bir karara raptı. 2 - NizamnamenJn tadlll. 
3 - idare heyeti azalarının nısfmın tebdili için ııcçlm yapılması, 
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"Vakıt,, Ktiabevinin yen ı 
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l\.endJ k r ndlo ,. 1000 kelime lf ıığTetl~I - ln.,Ulztt kttab· 
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Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 

Müdürlüğü İlanları """ 

Haydarpaşa • Kadıköy hattı tari fesi 
Haydarpaşa • Kadtköy hattında 15.2.942 pazar günUnden itibaren tat. 

blk olunacak yeni tarft'e iSl{elelcre asılmış ve cep tarifeleri glşelerlmlzdc 
~atışa ı;ıkarılmtııtır. 12216) 

lşirketi Hayriyeden: 
1 Dahili nlzamname mucibince 2 Şubat 1942 de alcluauı yapılan 8~ 

inci keşidede imha kur'ası isabet eden hl.sse senetleri numaratarmm al 

cllll Ticaret gazetesinin 11 Şubat 1942 tarihli ve 4558 numaraıı nüsha 1 
sile neşredlldiğı na.n olunur. 

• 

D•vMt 0.mJryolları Ye Llmanlan l,.ı ..... .\; 
Urrnım idare.t ilanl._.. 

Muhammen bedeli ( 7000) Ura olan iki adet benzin motörlU seyyar elek. 
trlkll kıı.}'llak cihazı (26.2.942) pet"3embc gUnU ımat (15.30) on be§ buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan kapaıt mrt usu. 
lile &atın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatlyenlerin (525) liralık muvakkııt teminat, kanunun 
tayin fttiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün 11&&t (1'· 
30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lıllzımdır. 

Bu Jşe alt §artnamelcr komt.syondan parasız olarak dağrtılmaktadrr. 
(2116) 

Türkiye Cümhuriyet! Merkez Bankası 7-2-1942 v ziyeti 
AKTiF PAStF. I 

Lira 
ll[aea: 

Altın: Sat! kUogram 72.805.866 ıoı. ı t6.9J59,59 

8.602.~1,50 

Sermaye: 
hıtlyat Ak ceel: 

,., 

. 
Ura 

16.ooo.ooo.-

Banknot 
Ufaklık 

779. iH6 ,80 l lUOIJ.027,89 
Adi ve fevkalA.de 
Husuıı1 • • 

1.822.019,H 
6.000.000,- 11.8%%.019,Jll 

Dahlldckt MohablrJer: 
l'Urk L!raat"' 

Hariçteki Muhabirler: 

• • ()l.62 l ,OO 31.62!,00 l'edavWdekl Banknotlar: . 
US.748.MS,-

Altın: Satı KJlogram 11.218.072 16.868.510,64 

Deruhte edllen evrakı nakdiye • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Sazı.ne tarafından vaki 
tedlyat Altına tahvUI kabil aerbeat D&v. 

Dlter dövizler ve BorÇlu klttrlna 
bakiyeleri • • 

Hazine Tahvilleri. 
Deruhte edllen eVTakı a.akd!ye 
karvılığı . • 
Kanunun ~ inci maddeler ine 
tcVfikan Hazı.ne tara!ındar. vaki 
tedfyat • • 

Senedat Cllzdanı : 

rıearı aenetıer • • 
Eııb.&m ve TabvlllU COz.danı: 

( 
~\ 

R 

Deruhte edilen evrakı nalı... 

diyenin k&rftlığı esham ve 
tahvlllt (ltlh'I k.tymetJe) 
Serbcııt esham ve tahvUA.t 

&Y&Ular: 
Altrn ve döviz üzerine avam 
fahvillt llzerl.ne a v&n.9 
Hazineye kısa vadeli a.van.ıı 

Hazineye 3850 No. 1u kanuna 
açılan altın kargılıklı avana 
Hlıı!M'darlar 

Muhtcllf ı 

. . 

. . 

. . 
• • 

~mcktcn kendini alamadı. Puva.ro 
~cvam etti: 

- Endişe.mde pek ha.klryım. Ba 
lan §imdi sizin de ayni gemide bu.. 
lunmnn1z vaziyeti bir kat daha 
ka.n3trnyor. Evet, şimdi iş da.ha. 
çok kıı.ni}t.I, Çünkü siz Karnak ge
nıleindc b\r de R.Zılı katil bulun • 
duğunu söylüyorsunuz. 

- Üzübneyin, üzülmeyin doo . 
twn.. Bu aradığım haydut öyle 
gilzel ka.doıla.ra taarruz eden ta
itundan değilmi.:ı •• 

Hergül Puvaro endiııesini gizle• 
miyordu: 

- Korkuyorum dostum, korku
yonun, dedi. Bugün de güzel Me. 
l"inm Doyla. ve gezintiden vazgeç • 
mefiini ve koca.sile beraber Knr • 
•uma g:tmesini, bir da.ha da. bÜ ge
:niye dönmemesini tavsiye etilin 
Fakat onlar benim bu görüşüme 
ist!ro.'k etmediler. All:ıh yardımcı . 
mız olsa da ~llAle kadar bir ka. 
1'll.ya uğra.m.adıan gelsek. 

-.-
62.601.81'1,08 78.SV;';.S'!7,72 

. 
158.748 663,-

22.227.90~.- 186.6%0.858.-

3%1.474.0:'iS,.'19 8%1.474,053,89 . 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
t>aklyes.I 
Karşııığı tamamen altın olarak 
ua. ... eten tedavüle vazedilen • ı 

Heeskont muka.blll ııa.vcten teda. 
\'ille vazedilen . • 
Hazineye yapılar. altın karoılıklı 

ıvana mukabili 3902 No. n konun 
mucibine llAveten tedavtlle va. 
zed!len 

!\l.E\ 'U UAT: 
TUrk Lirası 

. . 

. . 

22.2ı7.905,-

186.:S20.668,-

17.000.000,-

261.MO.OOO,-

J 15.000.000,- 5%8.020.SM,....-

Altın : ~afi Kilogram 877.150 
98. '193.110,7-1 

1.23S. 782,C 100.026.892,71 

~50 No. ıu Kanurul ı;ISre baz.lııeye -------· 
45.Ml.881,93 ç uçıl:ın m.-nns nıukabUJ te\•dJ olıı.. 

8.096.1:51,71 M. t!)8 ,8SG,ıH. nan ıı ltı.nlar: 

~n KJtogram 55.lH l .930 78,JU.167,9 78.12U87.00 

.f.900,1 0 
7 ,808.690,-

-.-
1 67.r.oo.ooo.~ 175,SIS.ö!lô,19 

4.500.000.-
1%.6.tS.516,01 

l'elmn 89ı.n5.200::: 

Döviz Taabhlldatı : 

Altma tahvili ka !!il dövizler 
~'lğer döviz ler ve alacakıı 

rını:: bakiyeleri~ 

M uhtelli 

kili.. 
- .-

22.605.7t·U: 

Vf'kQn 

22.Ms. n.t.69 

lSD.215.'717,7f 

,....,, 
8M.77G.:?OO;.:: 

1 Temmıu 1938 tarlhln ı.ıen ıtttıarf'n . 
l 11l••mfo haddi % t " ttm 01.Prlnr !lvanıı 3 3 

- Bu mesele üzerinde çok f ecS 
imiş gibi fikir yUrUtüyorsunuz. 

Puvaro başını salladı: 
- ÇünkU hak.ı.ki bir facia kar~ • 

s:ndayız dedi. Ben HergUl Puva -
ro arttk kO'rkmnğa başladığ:mı iti • 
ı-aftan çekinmiyorum. 

Kornnk gemisi yeniden Ebu Sen 
bele gelmiş, güzel nınbcdleri, ab;-
0.eleri suni ıştklnr altında yolcufa -
ra göstermek icJln, ikinci bir defa. 
rııı.hilc Yakm b.ir yere demirlemişti. 
Kornelia Mösyö Fergsonun ya.nır 
da ayakta duruyor ve- suni L5ığm• 
ma.bedde yarattığı sanatkiı:ra.nc 
g ilzellfktcn balı~yordu : 

- Görilyor musunuz Mösyö 
r•"ergson diyordıı . şimdi en ince te
ferruat bile nasıl farkediliyor. 
Kral tarafından başlan kesilen düş 
manlar şimdi gayet vazıh bir şekil 
<.le göze çarpıyor. Sonra bakın, ge 
ccn :sefer na.zan dikkatime çarp • 
mtyan şu küçük ~atr..ya .. Meğer ne 
S'ÜUl bi.r esermiş! Doktor Beane. 

rin buraya ctkası ne kadar fena .. 
c.ğer o da g('1mi5 olsaydı bize çok 
şayar.ı dikknt malümat verirdi, 

- Anlıy0ru."TI, matmazel nasıl 
oluyor da b:ı aptalın arkadaşlığın
d.-ı.n zevk duyuyorsunuz. 

Diye Mösyö Fcl"g'Son matmazel 
l<ornelinya 59ı'Clu: 

- Size bütün sam.:miyetJmlc '· 
t;;.raf ederim k1 Mösyö ben doktor 
Resncr ka.ıiaı sevimli bir başka in
san tasavvur edemiyorum. 

- Haydi cannn, doktor Besner 
c.~ki trn~ç lardan bir:dir. 

- Doktor Besner lıakkmtla çok 
l ıs ksız hllkilmler veriyorsunuz 
}J.ösyö Fergı50n. 

M<ıbed len ayrılıp dı.ı mel'itaboı 
::.1ifuz edemodiği bl.r nuntakaya 
t;eldikleri zaman genç adam Kor • 
ııeiiayı kolundan tuttu. 

- Kornelia, dedi. Nlçin ~u ihti
yar cadalozwı bu kadar fen'1 mus . 
mc lesine, müstcbldanc hareketle • 
ı ·;nc katlanıyorsunuz? 

Dedi. Kornelia mütehayyir sor ' 
d~: . 

- ·Yani ne demek istlyorsunıJ• 
Mösyö ı.~ergson? 

- s :z kenai kıymetinizi biınıl ; 
yorsunuz demek. Si.z bu ibtJY11 

k:?dından lıin ke1·c, yüz bin ıcett 
ıf:ıha kıymetlisiniz. 

- Yok.. yok.. o kadar değil. t 
Diye Komelia inançla it'raZ e; 

ti. 
- Yani zengin olmndığrnız fçi~ 

mi kendinizi böyle ~ağı gBrUYor 
rıcr• 

"ıınuz matmazel Mari teyze fe' 
lıidc kültürlü ve... ~ 

- Kültllrlü mü? 
~eJ1 

Genç adanı bu sualf !!oôı:1lr: t.ı. 
Kornelianm kolunu da btrnktıl1ş 
Devam elti: . ıl' 

- Siz ldlltül"den bahsediY0~ , 
ı . ıız, fakat tıpkı killtilrUn ne oıd 
ğunu blliyor musunuz? ,

0
r} 

(Utııcıırıı ı 


