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Menemen ve Manisada 
70 Köyü Sular istila Etti 

• 
lzmirin Bergama, Dikili ve Menemenle Muvasalası 

Kesildi. Sular Köprü ve Şöseleri Bozdu 

Dev etin 
Tüccarlığı 

Köylerdeki Halk Tahliye Edildi. Kızılay Süratle Faaliyete Geçti 
İzmir (Husuıi muhabirimiz· l mıntakaaına gitmi§tir. Bergama. 1 Emirialem mıntakasında Mllar de

den) - Menemen ve Manisa da 2 köy tahliye edilmi§tir. Bcr· miryolun üzerinden iki buçuk 
ovalarını basan sular 70 köyü ia- gama ile Eğrigöl arasındaki köprü metre yüksekliğinde geçmekte ve 
tila etmiştir. Menemenin başta ile bu civardaki 1 O kadar köprü bu yüzden trenler işlememekte
Kırıklar olmak üzere 4 köyü su· har!?, olKmu1.k 

1
s
1
ulakr hşo~leri bko?:· dir. Kızılay sünıtk yardım faali· Her iktısadi teşebbüsün 

başlıca ham maddesi za
mandır. Devlet makaniz
maları bunu israf etmek-

1 d 
. muır·~r. or a ı a vesı mev ıı· . 

lar a tın a kalmı§tıT. Halk tahh· k d l la ··rt••l"d" yetine geçmış, feyezan nııntaka-ne a ar ıose su ar o u u ur. 
ye edilmi§tir. Tahliye itinde aan· İzmirin Bc.rgama, Dikili ve Me· sına her türlü ,Y,İyecek. giyecek ve 
dallar kullanılmıştır. Vali acylap nemenle muvasalası kesilmiştir. çadır gönderilmiştit. 

Afrilaya ceçmelde oldaklan bildirilen Fransız bava ve denaalb bTYetlerinden iki tip (Kôfedeki 
deniz kuvvetleri kumandam Amiral Darlan) 

ten kurtulamıyorlar. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

IR'ı evletin ticari tetebbüsleri 
lbJI husuai müeucseler ve fer· 

di tüccar kadar baprıp bqara· 
mıyacağı, ezeli ve ebedi bir mü
naka§a mevzuudur. Lehinde aley. 
hinde ciltler dolusu sözler aarfc
dilebilir.• 
Arkada~ım Necmeddin Sadak 

bir makalesinde bu mevzu üzerin. 
de duruyor ve diyor ki: cBaait bir 
adamın veya bir girketin yapabil
diği bir ifte; elinde hudutsuz va· 
ııtalar, kudretler ve imkanlar bu
lunan devlet neden muvaffak o1a
maaın) Bütün İ§ kırtasiyeciliğe 
dayanan memur zihniyeti yerine 
mesuliyet ve seri karar esaslarını 
geçirmekten ibarettir. cDeviet 
ticaret yapaman denildiği za· 
man: cBugün bütün devlet me
kanizmalarına hüküm süren usul· 
lerle ticaret yapılamaZ> dü~nce
ıi kutedilir. Y okaa devlet. eak.i 
u.ulierden vazgcçceek oluna ıi· 
caret işlerini hususi müesseseler
den daha verimli, memleket için 
daha faydalı bir surette başarır.> 

Arkadaşımın hakkı var. Devle
tin, hele bir memleketin harici 
ticaretini idare edebilmeei ideal 
bir şeydir. Necmeddin Sadak·ın 
ileri sürdüğü şartlar tatbik kabul 
etse hem hususi ticareti verimli 
ve karlı bir hale koyan menfaat
ler elden kaçınlmamı§ olur, hem 
de hususi ticaretin, ani bir men
faati için hazan en devamlı ve 
esaslı umumi menfaatleri çiğne· 
mcsinden ileri gelen mahzurlar 
ortadan kalkar. 

Fakat arkada§ımın istediği §Art
lar kolay kolay yerine gelebilir 
mi) Bütün mesele buradadır. 
Dünyanın her yerinde hükumet 
sınai ve ticari teşebbüslerinin 
mahzurlu olmasının aırnnı da bu 
noktada aramak lazımdır. 

(.ı 

Bütün Taksiler Yakında 
• 

Balkanlarda 

ALMAN 
Askeri 

toplanmamış 

f Mare~al Peten 

AFRiKA YA 
Geçmeye 

Hazırlanıyor 

T ı A k D .... 1 Fransız Tayyare ve 
ren er s er egı , 

P t ı T 
Denizaltıları Şimali 

lşlemiye Başlıyacak 
ileride Otomobillere de Hususi e ro aşıyormuş A 1 .k a· . 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter J TL aya ztmzş • 
Yeniden l zin Verilecek ajansının siyasi muhabiri yazıyor: 

«Balkanlarda, İtalyada vesair 
Koordi?~syon h~eyetinin benzin ' br.: ~enzin ~rfiya!ı ?ic;. deği§me· I Benzin stokumuz muayyen bir yerlerde büyük Alman kuvvetle· 

tasarrufu ıçın aldıgı kararlar ara· mı§tır. Takaıler daımı hır hareket haddi bulunca hususi otomobille-
d k 1 k

. ) rinin tahşit edildiğine dair, hemen 
sın a ta si erin i ıye ayrı ması, halinde bulunmu§, hele yağmurlu re de yeniden müsaade edilecek· 
b k b 

"ft her gün Alman propaganda111 ta· 
ir gÜn te • ir gün çı numara- günlerde ihtiyacı olan hiçbir za. tir. Romanyadan benzin tedari-

1 k 1 d d T k 
rafından şayialar çıkarılmaktadır. 

ı ta si iş emesi e var ı. a aw man bulamamıştır. kinde mü ... külat olmadıktan ba•ka " .., cAlmanlar, takip edecek müı· 
ihtiyaçtan çok bol mcmleketlerd~ ~0~.r~.ina~~n heyeti,dilbu netki· Almanlar daha çok mazot çek· bet bir siyaset bulamadıkları için 
bu tedbirden tasarruf mak.aadile ceihtiy~ı gorundce ııtaratrını ~ b etmlde ı tikleri için Rumenler, harice ma· Avrupada ve Amerikada bu gibi 
Lyda ao··ru··ım;; .. u.·· acını uymuş ur . • \a er a ı. b . 1 d 1 l Öyl ı '"• _.. ~ ·· tak · ahd·d· k zot ve petrol aatar.kcn bera Q: ~ şayıa an o aştırıyor ar. e sa· 

Fuat bizde ıa&aı1er ...... oldu1!:ıi• !l!!!ıza aore •ı t ı 1 ee ~- ~ orl.:l. 1v .k.end.ileri· 
- •su mda kalkacak ve bütün tabiler I henz.in cf e alınmaaını şart koı~•· J 

için netice §Undan ibaret kalmıg· her gün ite çıkacaktır, tadırlar. ne fayda ve İngiliz davaaına za. 
rar verecektir. 1 

Etibankın Bilinçosu ÇAN-KAY-ŞEK 
T k. k Ed. . 3 Milyonluk Bir 

et ı . ıldı Ordu Hazırladı 
Başvekilin Reisli~indeki Komisyon Diger 
Müesseselerin Raporlarını Tetkike Başladı 

Ankara, 28 (Tele fonla) - ı bağlı teşekküllere ait 19 39 bilan· 
Devlet sermayesile işliyen iktıaa· çoları tetkik ve müzakere, alaka
d~ teşekküllere ait hesapları te.t- darlar tarafından hazırlanan ra· • 
kık eden ve Ba§vekil Dr. Refik I · ed·ı · · K • 

cMacaristanda, demiryollan 
nakliyatının tahdit olunması, mut. 
lak surette asker nakledileceğini 
tazammun etmez. Bunun haki.ki 
sebebi, kömür noksanı olsa ge· 
rektir. 

cAlmanlann bu ,ayialan dolaf. 
tırmaktan maksatlan evvela, BaL 
kan devletlerinin sinirlerini boz
mak, sonra da İngilizleri, gelecek 
harekatın Balkanlarda yapılaca-

ima inandırmaktır. ' 
cVakıa §Udur: Romanyadaki 

Alman askerleri mevcudü arttı· 

rılmış değildir ve yüz binlerce ı 
olmaktan çok uzaktır. 1 

c&cner geçidinde Alman u-

Almanlar Fransayı 
Tamamen 

işgal Edecek 

. . 

kcrleri bulundufuna dair çıkan- l'flarc,al Petain 
lan pyialara gelince: Bunun doğ. Londra, 2S (A.A. ) - Deyll Telgraf 
ru olmaaı muhtemeldir. Fakat, gazeteslnın Ltzbon mukablrl yazı. 

S d · 1... it d k" k por arı tasvıp ı mıştır. omıa-ay a.ının reıs ıgı a ın a ı O· · w • • •• • • 

misyon bugün aaat onda Büyük yon dıger ıktısadı teşekkullerırnız 
Millet Meclisinde toplanmıştır. Bu I hakkındaki raporları tetkik 
toplantıda Eti Bankla bu bankaya ınİye baı1lamıştır. 

yor: 
olmaması daha ziyade ihtimal 

Amerikanm Yardımı 

Almanları 
Endişeye 

Düşürdü 

İngiltere Kuvvetlen 
meden Darbeyi 

indirmek istiyorlar 
Londra, 28 (A.A.) - Liz

bondan cNeva Chronicle~ gaze· 
tesine bildirildiğine göre. Mareşal 
Brauachitsche·in, Franaada bulu-
nan Alman kıtalarına hıtaben söy
lediği nutuk, bitaraf askeri müte
haas111lar tarafından tefair edil
mektedir. 

M.ütd> 'll6lar gör.e,. but .n.Mbi 
lngiltereye kartı taarruzun miım· 
kün oldı..ıju kadar geni§ mikyasta 

1 yaeılma.sı derpiş edildığine delil 

1 

addolunabilir. 
Almanya, çok beklemeden ve 

İnsiltcrenin daha çok kuvvetlen
mesine vakit btrakmadan nihai 

j darbeyi indirmelidir. Amcribmn, 
I lnaiJtcreye yaptığı yardunın art-
ması da Almanlan enıdi§eye dü· 
fiinnektedir. 

j Almanlann kütle balinde İı· 
koçyaya bir İnİf yap~ l:dan. 
da veya Kanaaa'yı istila tefebbüs• · 
leri beklenebilir. 

Söylendiğine göre, Franaanll\ 
cenubu garbisinde, sahil boyunda, 
Rotd ile İspanya arasında 15 fır
ka tahtit cdilmiftir. 

Bu tahsidat, Almanların İspan
yayı istila etmek istediklerine dair 
bazı şayialara yol açmı!:tır. Fakat, 
bunun hakiki sebebi, buranın isti· 

(Dc,,·amı: Sa. 3, ~ü. 6 da) § 
Bir iktısadi teşebbüsün verim· 

li olması için mesuliyet yükünü 
ta§ıyabilecek kudrette salahiyet 
sahipleri tarafından idare edilme
si ve maslahatın icabına göre da· 
kikası dakikasına kararlar veril· 
mesi lazımdır. lktısadi teşebbüs· 
lerin başlıca ham maddesi zaman· 
dır. Bu mühim unsur ihmale uğ
rayınca maliyet hesapları ve ve· 
rim imkanları altüst olur. Halbu· 
ki hükumet mekanizmaları, me· 
suliyetten kaçmak ve bunu sah:p. 

Londra Dört Saat 
HücJma Uğradı 

Bardiyada Topçu 
Faaliyeti Oldu 

dahilindedir. Herhalde bunu te- "Lizbond.a liok heyecan-
yit eder mahiyette Londraya hiç bir haber dolaşmaktadır: ==.============ 
bir haber ıelmemittir •.. » G" M 1 J 5 s f 

Çıkan Yangınlar 
Derhal ,Söndürüldü 

Bir Mikdar Ölü Var, 
siz bir hale koymak esası üzerine Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 
işler. Bu sistemin icap ettirdiği hava nezaretinin tebliği: Dün ak· 
sayısız muameleler arasında za- §am, güneşin batmasından biraz 
rnan israfa uğrar, maliyet yükse· ı' sonra, ?üşman bomb~~dıman ta!· 
lir, verim azalır. yarelerı, Londraya hucum etmış· 

Bir hükumet, doğrudan doğ- !erdir. Dört saat kad~r sü~en .bu 
ruya ticari ve sınai teşebbüslere hücum esnasında, payıtaht uzerıne 
girmese bile zaten bütçesinin ı.>:i . , birçok bombalar atılmıştır. 
yük bir kısmını şunu bunu satın · İngilterenin şark mıntakası ve 
almıya veya yaptırmıya hasreder. cen~~u şar~i mınta~ası .ile cenu~ 
Bu da bir ticari muamele demek· ı aahılınde hır nokta uzerıne de bır 
tir. kaç bomba atılmıştır. 

E
w b • t"c • 1 Bir miktar ölü ve miktar yara-

t 
. getrk"ku dnevı kı adrıevmleutaı· me ek· lı vardtr. Birçok eY tahrip edil· 

en te ı e erse n pe . w 

f b . ·· ld w h .. k t mış veyahut hasara ugramıştır. en.. ır tuccar o uguna u me • . 
1• d J·lcle bizdeki Bırçok yangınlar çıkmıı. fakat bu 

rnemız azım ır. 1 1 ·· 1 ·· · b " 
uııullcr o kadar fenadır ki devlet yangın ar a surat e ve muesaır ır 

b . 1 t ı ak İ'"in hazan surette mr:~gul olunmuıtur. Yan· 
ır ma ı sa ın a m ~ I b.. ··k b" k d h h-

b . h • 1 "k" islini ve gın arın uyu ır ısmı, ~ " u-
ır u suıı a ıcının ı ı m d _..ı k . ,,_..ı •· ··ı ·· 

h tiı d h f 1 ·· der Mev cum evam eu•T en llOQU\Jru mu§ al a a az asını o . • 1 r· 
cut usulıer, satıcıların kendi ara· ı ur. 
larında anlaşmalar yapmasına Abnanyada ve ~pi albndaki 
ve hükumeti aldatmalarına imkan yerlerde yapılan baaar 
hıra' tığı gibi, zaten uzun kırtasi Londra, 28 CA.A.) - lngıliz hava 
muamelel,-,rin tüccar için . ıebep J nezaretinin wUhbarat servisi bildi· 
olacağı zaman. faiz zaıarını ve riyor: 
heor türlü riskleri devlet Jaireleri İngiliz bombardıman tayyareleri
neticede öden>'k mecburiyetinde nln Almanyada ve Alman işgali al -
kitlırla r. 1 tındaki arazide vukua getirdiği ha-

Hükumete ait olmakla beraber 1 snrlar hakkında bu hıu!an gözleri ile 
ticari usullere göre i~le•ilen ınüeı- görenlerin haftalık raporlan çok sa
seselerde vaziyet bu kadar fena rihUr. Bu raporlar, tahmlnat olmak· 
deiıldi.r. Fakat o"lar da salihiyct: tan çok U7.&ktır ve blnalarm temelle-

(~1MD1: ı.. 1, IS«J, ' &e) =. (Denau: Sa. a, SiL ' • ** 

BİR ALMAN BLÖFO uya areşa Petain, son faD 101 
Londra, 28 (A.A.) - Maca- Nazi tekliflerini reddettiği 

ristan<lan Alman kıtalarının geç· • • Al 1 F . A k • s·ı """h tiğine dair verilen haberlerin zi- ıçın man ar, ransanın I§- s erı 1 a 
hinleri kan§tımıya matuf bir Al- gal altında bulunmıyan yer-

/talyan Tebfiır'fine man blöfü olduğu Daily Stetch lerini istilaya hazırlanmakta- Altına Alacak 
G 

5 Çan-Kay-Şek gazetesi tarafından teyit edilmek. d 
Öre Ce•nhelerde tedir ır. Tahran, 28 (A.A.) - Harbiye 

r Cunkı.ng, 28 (A.A.) - 19" 1 ' R "5··y1 d.... ·· M 1 ., Bu gazete, Macaristan ve O• o en ıgıne gore, a- nazırının teklifi üzerine neşredi en 
Askeri Faaliyet senesi, Çin mukabil taarruzu ve manyadan geçen esrarengiz tren- recal Petain ile hükumet er- irade ile 1 ?O?. 191 o. ~ 912, 19 ! 4 

l bunun neticesinde Çinin zaferini terin, T unanın donması üzerine ~.''5 • ve 1916 ıhtıyatları, bır ay talım 
talyada bir mahal, 28 (A.A.) getirecektir. Romanya petrolü taşıyan 50 tren kanını Afrıkaya nakletmek görmek üzere 22 mart 1941 de 

-.hltalya2n04orduları umumi karar. Mareşal Çan-Kay-Şek ordusu, olduğunu tasrih etmektedir. (Devamı: Sa. S. Sü. 4 tc) X silah altına çağnlaeaktır. 

gBaBd~ihh~~.~~nda=~~=~~~========l=S=T=l=K==L=A~~~L===M==A==R=Ş==ı==Ş=A==l=R==l=N==l=N========= 
ar ıa cep esınde topçu faaliyeti b" ·ı d f 1 ·· 

olmuştur. . . ı z~~a~;~e=~ii aLe:~k;:ır~r H~: 
Hava kuvvetlerının yardımı ile 1 · ·1·h lt 1 L • • 

yapılan bir hareket esnasında seri e?kt7 
5

Ç
1 

.al"~ ı~al~ ın~ı~ ÇOkK. oı ·· y ldll u .. M o b ı· ı 
kolkl~rımı·ızd~nf biri. diişmanın bir l :~ir~r ç:ı ~:hili~dc~ 1:1cl0 r::a: um 1 un mu na se e 1 e 
ma ıne ı mu rezesıni tahrip etmiş .. . · ı. ·şaf sa . d Ç z • 
ve ~.ürettebatını esir almııtır. ~~ı:r. ı~i ı te:hiz y~~ım:kte~r.0r· M ez a r ı ı y a r et E d ı· ı d ı· 

Dü§manın Prcveze deniz üssü-
ne taarruz edilm~ ?e demirli bu· ======== = = = == Şair Mehmet A'kifin ö.lümün~n "r' ._._ Pr-
lunan vapurlara tam inbetler • yıldönümü münasebetıle dun 
kaydolunmuştur. BABP VAZIYE'J'i 

Atlantikte deniz alblarunızdan Üniversite profesör ve talcbele-
biri dönmemiştir. 3 üncü Say/ amzzda rinden bir kısmı tarafından Edir-

KAIFA SPORU 
için 

(Vatan) Kupası 
Tafsilatı Yarınki Sayımızda 

OKUYUNUZ! 

nekapıdaki mezarında bir tören 
yapılmıştır. Törene İati.kla marşı 
ile başlanmış, bundan sonra Ede. 
biyat fakültesi profesörlerinden , 
Dr. Ali Niha.t Tarlan fU bl'tabecl~ 
bulunmuştur : 

c- Bundan dört yıl e .. -vel ölwı 
Şair Mehmet Akifin mezarı bafln• 
da bugün toplanmış, hüm..eth 
eğilmit bulıınuvonız. Kıymet ver
diğimiz esaılar vardır : Hürriyet, 
iııtiklal aşkı gibi. 

Mehmet Akif bu e.6&slan mü· 
dafaa etmi,, bu esaslar iç.İn ya~-
mııtır. ı Hatırasını bürmetic taziz edeliaı.> 1 söyiemif ve ·'(;•·~ "ua töre· 

'-l,. brabeı:in 1ııir saıı 1idiı. ci~:k.tcn ..wa :faaaa. M-nnınaı ı De ııih.yeıt 1 ·erir 
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V eJi de Kadının KallavisiniBoynuna 
Dolamış Sürüyüp Duruyordu 

- 14-

Şehirve Menzlekef Haberleri 
Valimizin 
Çay Ziyafeti 

Piyasa Vaz·geti: 

Almanya 
ile Mal Mübade:esi 

29. 12. 940 

Vali ve belediye reısi Or. ! ,(ıtfi 
Kırdar dUn saat beşte bir çay ver· 

- Aman dileyene kılıç "llan- lavısıni boynuna dolamış, ıt surur mlş ,.e ziyafette konsoloslar b:.ıluı~-
mıız. Ben sana kahbelik öğretme- gibi sürüyüp duruyordu. 1 muştur. 
dimi O gün bugün adımız eıkıya 

Utancımdan yerin dibine geç- defterine kayıt geçıldi ve b.z de 
tim ve hemen oradan savuşup ha- şu dağ senin bu tepe benim sürt-
bamın gözünden ıraklaıtım. tük durduk •.. 

Almnnya tle son zamanlarda yap· 
tığmuz muhtelit anlaşma hUkUmle • 
rlnden olarak her iki memleket ara
mnda mal mübadelcşlne başlanmış 
bulunmaktadır. 

Milli Korunma· 
mıza Dair 

Yazan: OC YILDIZ 
f}=fJ Hll bır zıyafeı uhıbının 

yırmıye ya.ltın davoııııerı 

arasında bır de bır vantrııoa 
varmış. • 

Kocaman bır tcpıı ıçınde ıol· 
raya gctırııen ~ayır bır hına dcrı 
bırdenbıre boguk ve tıtrek b.r 
tada yükscımışt cYarabbı eeıı 
benım yaraımcım ol. Bu kalııba· 
lıkla ben nasıl başa çıkacağım~» 

Hızır suıımuştu. ihtiyar adam Bır gun bir kervan geçıyordu. 
anlattığı menkıbeyi önüne açılmıı Yanımıza beş on gözü pek sandı
bir savaş destanı gibi onun gözle- iımız adam toplayıp kervana sal· 
rinden okuyor, sözlerile de idra- dırdık. Gel gelelim evdeki hesap 
kinde kalan boılukları tamamlı- ç.arııya uymadı ve yavuz bir deli
yordu. kanlı hepimizi Cinüne katıp çil 

nunda et meselesi esaslı bir ~ilde 
gö~Wecektlr. Ve mevzuu bahsolan 
emsal nlsbeUerl te1lbit edilecek bu au 
reUe et fiyatının kontroıu kolaylaş& 
rak komisyon bundan sonra celep • 
!erle karşı kartıya kalacaktır. Çünkü 
hayvan borsasının flyalla.rı mUra -
kabe edileceğinden artık lhtlktr mev 
zuu bahsolmıyacaktır. 

A vrupada kullanılan son otobüslerden biri 

isv· creden Otobüs A:ınab~lecek 

Çok yakın bir zamanda aktedllen 
7 milyonluk anlaşma çerçevesi dahi· 
llnde Almanyaya ihraç edecetlmlt 
mallar hazırlanmnktadır. 

Beri yanda Nabi de Hızın bü- yavrusu gibi dağıttı. Bir aralık 
yük bir hayranlıkla dinliyor, ensemde bir şaplak şapladı, yere 
Saadabtıt dönüşü vezirin sokağın. yıkıldım. Elalem bana inen sille
da uzaktan seyrettiği dövüş saf- nin ruzgan Veliye de dokunmuş 
halarile bu anlatılan hikayeyi mu- olacak ki, o da üç be§ takla atıp 
kayese ederek Hızırın beyhude uzandı. 
böbürlenmekten uzak kaldığını İkimiz de melul melul bakışı
vc hatta büyük bir sadelikle an- yor, kellclerimizin uçurulmasını 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İsviçre Firmasının Teklifi Tetkik Ediliyor 
Bır İsviçre firması İstanbul hele

diyesiııe müracaatta bulunarak oto
büs \'ermek Uzere bir tekli! yapmış
tır. 

lıı.rı olduğu, halen haınr bir vaziyette 
1:5 otobüs mevcut bulundu.~·undan 

derhal verilebUeceğı blldlrilnıektedir. 

Bunlar arasında 2 milyon kilo ola· 
rak ilk partide ihraç edilecek incir
ler hazırlaruntştır. Bunlar önU • 
mUzdeki ayın ıo unda ıhraç edile · 
cektir. 

!attığı olmuşların hikayesini bal- gözlüyorduk, İstanbul ,il!yeU saatlerin bir sa· 
]andırmaktan ziyade, mahiyetleri Bizi yere yıkan delikanlı aırtı-

Memurlann İşe 
Başlama Saati lstanbul acentesi Has Ralli tara· 

tından yapılan bu teklifte esasen 
Türkiye Ue blr milyon liralık takas-

Haddi zatında müsait görUlep bu 
teklif İstanbul belediyesince tetkik 
olwımaktadır. Kabul edildiği takdir
de bu firmaya sipariş \'crilecektlr. 

Bundan ba!1]ta Almanya ile 21 mil· 
yon liralık anlaşma mucibince mem
leketimize ithal edece,l!'lmiz boyal:ıı 

hakkında ''ekfllet •IAkıı.dar tUcca.rltı· 
ra mallarım ithal edcbılcceklertnl bil 
dirmlştır. Bu kimve\1 maddeler hak 
kında ev,·cıce tanzim olunan ll!!teler 
vckAletçe kabul edildlğtnclen mınta

ka ticaret mUdUrlUğtine ayn bir lis
te halinde bu malların ithal mUsaa· 
desi gelmiştir Bu nevi m11ddelerl it· 
hal etmek için ıwveıce mUracaat el· 
mlş bulunan tUcearlar mıntaka Uca· 
ret mUdUr!Uğtinden ne ktı.dar mal ıe· 
tireblleceklerini ögreneceklcrdlr. 

at ileri alınması dolayısile nakil va
ni küçültmiye kendini zorladığını mıza birer tekme vurup: 

srtalarının izdihamını gözönUnde tu· 
ııczıyordu. - Varın şeytana selam götü- tarak memurların talebelerden yarım 

Dinliyenlerin yüreğini heyecan 1 riın. Bir daha dağda, bağda kar- ~aat sonra yani O,.'i ta işe başlama
kaplamıştr Dızinin altına bük- ~ılaşırsak canınızı iblise yoldaıı !arı içın Dahllıyc Vckiı.letlne bir tek· Yapağı için Beyanname Verilecak 
tüğü ~:>ağı uyuşmuş olan Veli: ederim, dedi. lif yapmıştı. 

- Destur ağam bir de ağala- Sonrasını anlayıverin artık... VekfLlet bunun bir kanun mesel.!-
ra bizi kendinize nasıl kul köle eY· O günden sonra o delikanlının 51 olduğunu kaydederek kabul etme- Hüku.netçe S . tın Alına--ak Ya:ağ!arın 

• Değer Fiyatı Tıcaret Vek<il:tince 
Konacak Esas!ara Göre Takd:r EJilGcek 

lcdığinizı de hikaye etseniz de. peşine takılıp gölgesi kesildik ve miş ve fııtaııbula bıldlrmlştlr. 
bizı.n ne maskar& düştüğümüzü nkıbet kendimizı kulluğuna kabul 
duyup gülseler... 1 cıtirdık. • 

1 iasan Ağa çubuk oğlanına çu- !)ursunun hikayesi sona erm;-ıti. Tstanbu~un Çöpleri 
bukları tazelemesini, odanın kö- Hızır bu eski günleri yeniden can. 
sesinde pırıl pırıl yanan kırmızı !andıran sözleri bir başkasına ait &ayırsızada Açıklarına 
bakır m ngalın başına, tünemiş bir hikayeymiş gibi taaccüple din- D61dl1ecelı 
süslü hır horoz gibi oturan genç liyordu. Adeta o günkü kaygu· , 
bir oğlana da kahve güğümünü suz, tasasız ve pervasız delikanlı- btan~ul çöplerini deni~ dökme işı 
kıvılcımlı küle ıürmeııini İ§aret ya imreniyor gibiydi. 1 nl llzerıne alan mUte.nhhıt kış mev-
etti. Halbuki şimdi... simi dolayısile çöpleri Hayırsıuıda 

Hızır Veli.} e: Şimdi yüregıne bir çeki taşı nçıklarma kadar götUrUp dökmek -
ı ,. b I O d v 1 v d "k "k .. t" ten kendisinin affedilmesini beledi • - ı..iıf c e iği ununa ü~ü. agır ıgın a yu ço muş u ve o 

O d b D l .. k.. v I v lt d yeden lstemış ve bu .... sebep olarak nu a ize unun an atsın. yu un taşınmaz agır ıgı a ın a . . 
Dedi. Dursun Hızırın lafını iki ezile ezile geziyordu. ı ta banyo mevsimı~ln geçttğınl vazl-

d 1 1 b Ah . . .. 1 d" .. I yeti hazıra dolayısıle yedek mo.Jzeme e em ezdi ve e iye oğazını 11vaz. ne ıyı gun er ı o gun er... . 
1 b. · . k ld }-'' b" k' . b v ) bulunduramadığını ve elındekl vesa-
ayıp omuzunun ırını a ırıp "lıç ır ımsenın uyrugu atın- itin mUmkUn mertebe çok zaman mu 
diğerini indirerek sümsük sümsük da ~imadan. ya~na~ ırünl~~ ·.. 1 ha!azasınr istediğini bildirmişti. 
söze başladı: Kını derdı kı daglarda un sa- Beleulve vaziyeti incelemiş ve öğ-

- Eflak dönüşünde Veli ile lıp'. yaylalarda manısı söylenen rendlğlmize gi>re bundan böyle gene 
dost olduk. Anadoluya geçip pa· delıkanlı, ardından: eskisi gibi çöplerin Hayrı·sızada a -
laları, kalkanları bir yana bıraka· -. Hızır! . çıklarrna dökUlmesi ıcap ettiğine da-
rak birimiz saraçlık, birimiz de Dıye haykıran hır kadına: ir bir ke..ra.r ittihaz ederek vaziyet -
nalbantlığa koyulduk. Gel gele· - Lebbeyk 1. ten müteahhidi de_ haberdar etmiştir. 
lim Niğdede bir kara kadı vardı. Diyecek ve yürü dediği yere 
ikide bir şunu bunu divana çekip yürüyüp ıridecek, otur dediği yer. 
tabanlarını yağlatır, sağa baktın de oturup kalacaktı. 
yüz sopa, sola baktın yüz elli!. Artık canına bile hükmü geç• 
diyerek herkesin ayaklarını çürü· rmiyordu ve elbette ki kendi yÜ· 
tür, dururdu. reğine söz dinletemiyen er. böyle 

Bir gün kara kadı boz qeğinin I kafes ardında saklanıp, kocamış 
üzengisıni çürük dikip ayağına da 

1 
öküz gibi dam altında geviş ge· 

nalı kötü vurduk bahanesile bir tirmiye hak kazanırdı. 
gün evvel eşekten dütmcıinin hın· (Arkuı var) 
cını bizden çıkarmıya kalkı~tı. 

Bizi çalyaka edip kadının hu· SPOR: 
zuruna çıkardılar. Kadı düterken 
yani beli hurdehaş olmuş, bir ha· 
cağı da incinmiş. Bizi görünce se
dirin üstünde §Öyle bir doğrula
yım dedi ve çürük etleri ağrıya• 
rak inim inim inledi. 

Canının acısı onu yeniden hid
detlendirmiş olacak ki: 

- Bire habisler! Çürük ip kul. 
!anıp diktiğiniz üzengiler kopar. 
Bir hımarı nailbend eylerken mer. 
tek kadar enser kullanıp hayva· 
nın ayağını özürlersiz ve nice ehli 
iman sizin ihmal ve teaeyyübü
nüzden eııvak ve hazarda hake 
serilir. Yatır muhzir başı şu mad
rabazları! 

Diye gürledi. 
Ne yoldaşım, ne ben öyle taba. 

nımızın altına bir araba sopa yİ· 
yİp, uyuz it gibi ürüyecek soydan 
olmadığımız için, kadı muhzir ba
şıya: 

- Yıkın şu herifleri der de· 
mez, yaradana sığınıp muhzirin 
avurdu budur diye bir yumruk 
salladım. Eh serde nalbantlık var. 
Zahir at tekmesi gibi pekçe inmi~ 
olacak ki, herif iki takla atıp solu. 
ğu divanın köıesinde aldı. 

Veli de bu arahk kadının kal· 

Cemil'e iki Ay 
Ceza Verildi 

Bölge ceza heyeti dUn bölge mer
kezinde toplanarak Galataaaray - Fe 
nerbahçe maçında hakem tarafından 
oyundan çıkanlan Cemil hAdlseeini 
tetkik etmiştir. 

Mellhe dokuz ay gibi ağır bir ceza 
veren bu heyetin kastı bir harekeUe ı 
Fener kıılecislnl yere seren Cemile 1 

ne gibi bir ceza vereceği haklı ola
rak merak ediliyordu. 

Bu derece meraktnn sonra heyet
ten IJöyle bir karar sudur etmi,tlr. 
Cemile 60 giln oyundan mahrumiyet 
cezası, Vefa klUbUnden Hakkıya da 
gelecek hafta oynıyabllmcsi için he
saplı bir şekilde yedi gUnlUk mahru· 
mlyet cezıuıı verilmiştir. 

Askeri liseler boka birinciliği 
Askeı1 liseler arasındaki bokıı şam 

piyonasına dün de Beyoğlu Halke -
vinde devam edilmiş ve şampiyona 

nlhayetienml.ştlr. 

Umumi tasnifte yedi kiloda dört 
birincilik alan Deniz Lisesi askeri li
seler boks şampiyonluğunu da ka -
zanmıştrr. 

llkmekteplerin "{atili 
Evvelce alman bir karara göre ts

ta nbul ilk mekteplerinin yılbaşı tatili 
31 BırinclkAnun öğleden sonra olmak 
Uzerc Uç buçuk gUn olacaktı. Maarif 
VekfLletlnın emrile orta mekteplerle, 
mesleki öğretimlerde tatil 30 blrln
clkAnundan 2 iklncikfLnuna kadar de
vam edeceği ıçln Manrlf Mlidliriyetl, 
ilkmekteplerdekt tatilin de orta mek 
teplerlnki gibi olması şeklinde bir 
karar almak üzeredir. , 
Buğday 

AllmSatımı Serbes1 
Hükömetln M>n bir kararlle o

fis yeniden bufday alnuyacaJdır. 
onsın ötedenberl almakta bulun
duğu buğdaylar, 15.12.!HO tarihine 
kadar se\·kedllmek Uure yüklen· 
mtı: olan bukdaylardır. 

1kl glin evvel bUdlrllen bir e • 
mirlı> buğday satı7ları her taraf
ta tama.men llC'ırbeııt bırakrlmıı;; • 
tır. Tiic<·ar l"t-Olilğl yerden ,.e 
lııtedlği köylüdf'n mal mübayaa 
edeblle<'ek ,.e bu malları lııtediğt 

klmıMıye ııatablloc~ktlr. Yalnız o
fis tarafından tesblt edilen Azami 
fiyat bakı ka18"ak ve bu fiyat 
alon ve utrmlarda hiçbir suret
le tecavüz edllmlyf!C4'ktlr. tkı 

gündenberl plyaııada bu suretle 
ı;erbeat olarak tüC'carlar arurnda 
satı"lar yapılmaktadır. 

mnddesinln ihtiva etliği salahiyete Ticarethane veya lknınctg{lhlurı 

dayanarak, ticarethane veya ika - tstanbulcla olup başka vildyetlerde 

Bu mallar da yakında memleketi
mize ilk vasıta ile ~etırtilecektlr. 

lsv:ç ·e : le Ticari 
Münasebetlerimiz 

Milli Korunma Kanununun 31 ineli muşlardır. 

metgAhları İstanbulda bulunan haki- yapağı olanların bunları da tılldırme- Son günlerde orta Avrupn rncm 
ki ve hUkmt ~ahıslar, ellerindeki lerl lAzrmdır lcketlerile licart mUnaaebetlerlmlı 
yapaklarlo. yine ellerindeki koyıın - fşbu kararnamenin neşri tarihin- Tunanm donmumdan dolayı baz 
!ardan istihsal edilecek kasap b1l4? den önce memleket dnhlllne sano.)1 gllç!Uklerle karşılatmaktadtr. Bllhns 
yapağrlannı, bu kararnamenin neş- mUesscııelerindcn herhangi blrilc tah sa İsviçre ile münasebetlerimiz nnv 
ri gilnUnU takip eden beş gün içinde rfrl bir mukavelename ile bağlanan !un ve nakllye gilç!Uklerl yUzUnden 
bir beyanname ne Istanbul valisine yapağılar ile T c Zira.at Bankası bir falcım alcsaklıklar doıturmakw 

blldirmiye mecbur tutulmuşlardır. emrınde bulunan yapağılar hariç, nakli •at şirketleri bugünUn en eml 
Beyanname vermlye mecbur tutu- beyan edilen yapağrlara değer fiya- dth·lzlerlnden olan tsviçre frangın· 

!anlar şunlardır: tr tediye edilerek satın aımmak üze- dan başka navlun UcrP.tl rılamıyacak-
İhracatçr, komisyoncu. toptancr, re hUkQmetçe el konmuştur larru blldlrmf'ktedlrler. 

yan toptancı, depocu, emanetçi, mık- HUkQmet tarafından el Jconıı.n Muhtelif memleketlere lhracatı-

liyeci, müteahhıt ve bankalar gibi yapağılar, bu kararnıunenln ncşrt mız arasında günden gtlne baş mev
tacir sıfatını haiz bilflmum hakiki ve tnrihınden itibaren başlrnlo.rına ea- kit l"gal .-debllecek bir vaılvete gl· 
htikml şahıslar. tılmayıp zikredilen tnı·lhten ltiba - ren İsviçre Be ticari münaııebetlerl· 

Bundıı.n başka bu şahısların ken· ren hUkOmcte s:ıtılmış sayılır. An· mlz iı,>in teferruatına taal!Ok edf'ıı 
dilerine \'cyn ticarcth:ınelerlne nıt o- <:ak beyannamelerin tevdii için verıı-1 gllç tikler yUzUnden inkıtaa uğradr -
lup ta: miş olan mehlin hitamından itibaren ğmdan tüccarlar bu huauıta yeni im 

Tasarnıfları altında bulunan dük· on beş gün içinde lstnnbul vaııııcı. !<Anların temını lçın çalıtnıaktadır· 
kAn. mağaza, depo veaair bllQmum ynpağılann• satın alındığını yazı ile lar 

m'a'llallerde 'bulundurdukları yapağı· dhabına bildirmediği takdirde bu Dt'.nku·· İhracatımız 
)arla rehin. teminat \'C emanet ola· yapağılar serbest kalır. -
rak vesalr herhangi bir sebep ve Satın alınacak yapağıların değer S b d G ·· d d "k 
suretle, ba.şkalannın tasarnıfları al- fiyatı Ticaret VekAlctlnce vn.zedlle- Q Un Q On er l 
tında bulunan dllkktm, mağaza, de- cek esaslar dairesinde takdir oluna· 
po, antrepo, banka ardfyclerlnde ve caktır. 

diğer bUtUn yerlerde bulundurdukla- Bu kararname n~ri tarihinden ıtl· 
rı yapağrları beyana mecbur tutul- baren mer'idir. 

Yııbaşında 

Egle ;ıc ) Yerleri TarifJleri 
Yılbaşı akşamları için her sene eğ 

lence yerlerine mahsus olmak Uzere 
belediye lktısa.t mUdürlliğU fevkalA· 
de tarife vermektedir. 

Bu sene verilen karara göre mUes· 
seseler altkart tarifeler llzerlne hiç 
bir zam yapmıyacaklardır. Yalnız 

müracaat yapıp fevkalMe tarife la • 
tıyen eğlence yerleri m~rubattan ra 
kıya yUzde yirmi beş, şaraba da ytlz 
de elll zam yapabileceklerdir. 

Düne kadar yalnız Parkotel, Tak· 
ıılm bahçesi, Tokatllyan ve Buket 
müesseseleri tarife almak Uzere mU-
racaatta bulunmuşlardır. 

Mağaza Fareleri 

Ekmek 
14 Kuruş 10 Para 

Komisyonun yaptığı tetkiklere gö 
re ekmekte on paralık bir tenzl!At 
yapılacağını dUn yazmıştık. 

Ekmek bugünden itibaren H kuruş 
10 paradan satılacaktır. 

Yüksek Semtlere 
Su Verilecek 

Beşiktaş, Yenimahalle ve BUyUk
dere sırtlarında ve bıına. yakın yer
lerde yüksek semtlere şehir suyunun 
çıkarılamadığı görUlmUştUr. Sular i

daresi terşih havuzlarındaki taz • 
ylkl arttırarak yUkSek semtlere su 
verecektir. 

Yirmi dört ııaat içinde en çok su 
Eyüplü Hayriye ile Zeliha ve sarfedilen zamanlar on, on bir ak -

Zehra isminde üç kadın kalabalık şam üzeri on dokuzla yirmi arasın
mağazalara girerek şapka, kuma§ dadır. Bu saatlerde bazı uzak yerle
veaaire çaldıkları için Müddeiu· re su verilemlyecektir. Sular idaresi 
mumiliğe verilmişlerdir. Sultanah. hariçten getirttiği makinelerden ta
met sulh birinci ceza hakimi sor- mamen istifade edilmesini temin et
gularını yaptı. Muhakemelerinin tlği zaman bu mahzur da ortadan kal 
gayrimevkuf devamına karar I kncak hiçbir saatte susuz yer kalmı-
verdi. yacaktır. 

- İzdivaç f('lkllf edl.yor .. Al da 
oku! •. 

DUn muhtelif memlekeUere 300 kil 
sur bin liralık ihracat yapılmıştır 

Bunların içinde en ehernmiyetıl qla
rak kaydedebileceğimiz Çekoslo -
vakyaya lhraç ettiğimiz 30 bin 11 • 
ralık beyaz çama,ır sapunudur. Ev· 
velce hiç ııabun lhra~ etmezken son 
haftalar zarfında bilhassa orta Av -
rupa memleketlerine külliyetli mik
tarda sabun ihraç edllmlye bqlan -
mıştır. 

Bundan başka 1sviçreye 200 bin 
liralık tiftik, Amerikaya flndık, Ro
manyaya balık, mandalina, Macariıı 
tan ve Yugoslavyaya fındık ihraç e
dllmiftir. 

Roınanyadan Gelen 
İthalat Eşyası 

Romanyadan bir iki gUn zarfında 
çok miktarda lthalAt eşyası gelmiş
tir. Gelen mallar araaında deri, el
diven, kürk, cam eşya, ev eı,yası, li
topon boyalar, mUrekkep, aspestos 
ve matbaa k&.ğrdı vardır. 

Balık baracatmm lçlD 

Buz Noksanı 
Son günlerde çok miktarda tutul

mıya bqlanan balrklar araamda b&f 
ta torik gelmektedir. Bir günde ~o 
çift torik tutulmuştur. Balıkhanede 
bunların çifti dUn 90 kuruştan satıl
makta idi. 

1 
1ki kız yemek ,·aktlne kadar ko

nuttular. Sofra.da 1'·C!!rln ne,ell ve 
lıttlhah idi. Metıelenln eaumı IAyı

klle kavramıyan Murat Beyle Rı\na 
Hanım bu değlşlkllte lf&Şakaldılar. 

Piraye, t~mlz bir usl~pla yazılmış 
olan ve Nesrine mC!fJ"l bir teklif ar• 
zeden uzun mektubu dikkatle okuduk 

Yalnız Sesrlnde zaman zaman bir 
durgunluk göze çarpmakta idi. Bu
nu farkeden Piraye bir cUn ona sor
du: 

- Yoksa hali ötekini mi düşü -
nliyonıun Nesrin? .. 

İhracatımız arasında. mUhim blr 
mevki işgal eden balrklanmızın aev
ki hususunda bazı güçlUklere tosa -
dUt edilmekte ve en ba•ta buz mese
lesi gelmektedir. Bomonti buz fabrl· 
kası ihtiyacın ancak beşte birini kar
şılıyabllmekte ve bu yüzden bazı ge
miler buraya kadar buz getirmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

* 
BİR MEKTUP 

Xesrin cünden güne iyileşiyor, ııh
hatl ve neşesi yerine geliyordu. 

tan sonra sual dolu bir nazarla am
cazadealne baktı. 

Genç kızın ae8l titriyordu: 
- Razı ol&t"ağım ! Dedi. 
- iyice dU!}Unerek mi bu kararı 

- Seni temin ederim ki, hayırı •• 
- Bakat bazı zamanlar neden 

dalgın ve kederli duruyonıun ? 

lhracatçıle.r bu vaziyeti nazarı itl
bare alarak altıkadar makamlara mu 
racaat etmişlerdir. 

M - Saffetin mlsaflrlerl &1tmltler, yal
nlZ bir hatta sonra Seyfl Bey tekrar 
çiftllfe dönmütil. ~lurat Be:r çiftJl
ğlne seyrek ,.e kıııa ziyaretlerde bu
lunuyorlıu; iki arkada' ekM'rl zaman 
larrnı haY"·an tlzertnde, kırlarda ge
çiriyorlardı. Piraye Se.rinln bu zi
yaretlere ehemmiyet ,·ermedltlnl gö
rerek 8<'\·Jnmekte idi. Demek ki, 
genç kız ondan tamamlle ıoğumu,, 
nefret etmişti. 

,·erdin? .• 
- Sana öyle geliyor... Se)'flden 

başka hiç kimseyi düşilnmüyorum ... 

Diğer taraftan öğt'endlğlmlze göre 
Tahtakaledeki buz ima!Athanesl de 
buz teminine çalışacaktır. Memleke
timizdeki amonlak mlktan şimdi el
de edilen buzun birkaç mislini çıkara 

- O halde bir sefU, yllkaek Jııuza
nmıızcla kalahalık ebneııla, 41edl. Mtl
ııaaclenl:ıle ıfdeybn ... 

- Evet. .. Derhal sf4bılz .... Bundaa 
MJnra da birbirimize lkJ yaMltcı._ 
a..ka bir şey detwz.. 

- TabU öyle olacak ... 
Ve kaba bir yUrUyül)le oclaclan ~k· 

tr. 

dU... Şimdi karşımda ona bemlyen, 
fakat Adi, clbDllyeteiz, dolandmcı 

Mr RlaılllAk var .•. 
- Kulaklanma lll&Ulllryorwn 

;:-re.rta! .• 
- 1-.ı ! .. Senin .aı.ıertn harfi har· 

fhıe birer hakikat oldutu &1bl; ,ana 
411a kanaat &'ettrdlrn ki: Bir musibet 
Wn naaibatten evlf. lı•l9! •. 

- Evet! •• * - o halde pekala ... BtR SEFtUS KALBİ 

Xlşan için gelen da,·etlller bil • bilecek blr yek~na varmaktadır. 
yilk ııaJonu hemen hemen dolduru • Balıklarımıza en çok istekll m~-
yordu: leketler arasında Bulgaristan, Yu • 

Xesrln toz pembe tuvaletinin için- nanlııtan, Romanya, İtalya ve Fills· 
de çok şirin bir kız olmuı,tu. tın bulunmaktadır. 

Yüzük takma merasimi blttt, çay- Buralara yaptığımız serbest dö • 

Bir sene evvel çıkan ve bu 
hafta Büyillc Millet Mecli11nde 
yenı bır rötuştan geçen mılli ko 
runma kanununu okurken kula 
lıma bu hindının duasına benzer 
bır ses gelır gibı oldu: cYarabbı 
sen benım yardımcım ol l:o 

Pek usulüne uygun bir tarıf 
olmamakla beraber devlet hız
metlerıni bir sıra korumalar ve 
korunmalarla tarif etmek miım· 
kündür: Vatanı koruma, ferdı 
koruma. umumi ııhhati koruma, 
adalet. ilim ve aanatı konım•• 
buğdayı, tavuğu, tiftik keçiıinı 
koruma; salgından, yangından. 
au baskınından korunma vesa· 
ıre ••. 

Açık konuımak lazımgelırse 
bu bir kısmını saydığımız koru· 
nup korunmalardan hiçbiri yal\İ 
bir icat olan bu iktısadi korun· 
ma iti kadar çetin değildir, 

Mesela devlet hizmetlerinin 
muhakkak en lüzumlutu olan va. 
tanı koruma itini ele alalım: Düf. 
man bellidir; nereden, ne mik· 
tar kuvvet ve ne çeıit ıilah ile 
vurmıya çalışacağı aşağı yukarı 
bellidir. Bunu nerelerden, ne ka· 
dar kuvvetle, naall karıılıyaca· 
iınız bellidır. Nihayet arkanızda 
bir granit kayaya ya1lanır sıbı 
aırtınızı emniyetle dayadıtınıı 
bir millet vardır. 

Gelelim ıımdi milli korunm• 
kanununun devlete yüklediği 
hizmete: Düıman, bir kelime ile 
çarııdır, Menıei Nuh Peysam· 
herden herhalde çok eıki olan 
ve kendine mahauı apayrı, an•· 
neleri, kanunları ve ahlakı bu· 
lunan bir müeueee... Dıprd• 
baıkuının bir iğneaine el aürrnİ• 
yec:ek kadar ahıaklı in.anın ken· 
di dükkanındaki iğne _ eier yer 
1-üzünde başka iğne kalmamıt1• 
ve birisinin ona mutlaka ihtıyac:ı 
varsa • bir milyon liradır ve bu. 
çarıı ah.akına muı:ayir deiildir. 

Çarşıda her fert kendi küçük 
aleminin lecrübelerile doludur: 
işinin mütehassısıdır. En küçük 
bir ıey alırken e!nnflll en apta· 
lına aldanmamak için yaptı~ınıı 
mücadeleyi düşünün ve asırlar· 
danberi bir kısım soyguncu un
surlar elinde kalmış büyük çar
tılarımızın hususiyetini gözden 
kaybetmeyin. 

Milt korunma kanunumuzun 
bu kuvvetle çarpışmıya göndere· 
ceği kuvvet nihayet bir miktar 
devlet memuru olacaktır. Her 
halde iki taraf kuvvetleri arasın· 
da büyük müsavatsızlık bulu· 
nacak bir çarpışma: nihayet 
muayyen bir ücret için muayyen 
zamanda it görecek memurla 
kendi menfaatini dişi ve tırnağile 
müdafaa edecek insanın farkı •.• 

Bununla beraber mücadelenin 
asıl güçlüğü bu tarafta da değıl
dir. 

Evvelki mukayeseye: bir kere 
daha dönersek vatan müdafaa· 
aında millet sizin taraftadır ve 
aonuna kadar sizinle beraberdir. 
Nitekim mesela sıtma mücade· 
lcainde de açıkça sıtma tarafını 
tutan insan tasavvur edilemez:. 
Fakat milli korunma mücadele· 
sinde böyle değildir. Halkın bü. 
yük kısmı ilimde sizinle birlik 
olaa bile amelde öte tarafa ya· 
kındır. Faraza kahve tiryakiai 
kahve ihtikarı yapandan ıikayet· 
çidir. Fakat çarşının kahve etra· 
fında estireceği en hafif bir hava 
üzerine kendini derhal öte ta~· 
fın kucaiına atacak, deierindc:n 
fazla para ile piyasadan kahve 
toplıYJ,cak, bunun için icap eder. 
se sahte fatura kabul edecektir. 
Yani kanuna ve onun memuruna 
karşı ihtikarcı ile suç ortaklığı. 

Milli korunma kanunumuzun 
fevkalade zamanlara mahsus 
gibi görünen bir çehresi vardır. 
Fakat devlet ve milletçe i~i ıakı 
tutar ve hayırlı bir netice alırsak 
bu geçirdiğimiz fevkalade zama· 
nın, gelecek mesut ve normal 
günlerimize en kıymetli bir ya· 
digarı kalacaktır. 

Çok c~mecl11 Plnye memaan bir 
yllzle içeri ctnnt•tt· 

- Ne oldu T Diye sonlu. ~&119tu-
nu:ı muT 

- p;,·et!.-
- Fakat bu ı~ ,aştım doğruııu.-

- Ona fazla kin batladıfını cörü
yorwn ... 

- Evet! .. HattA ytl&UnU cörllraem 
belki yine )"lUIHlfarun korkusu biraz 
fJ\"Vel tamamlle zail oldu ••• Ve artık 
ruhumu tahlll ederek iyice anladım 
\'C onu artık zehirli bir yılan gibi gö
rtlyorum.-

Bir ak,am odaarnda otururken ka-
pı \"Unıldu ,.e Neıırln içeri ıfrdJ: 

- Piraye Aana bir bal-adl91m var .. 
- Hayrola!. Nedir bakalım-
- Ben bir mı.-ktup aldım .. 
- Kimden!-

Bir hafta sonra çlftUkte düğün 
hazırlığına bu,lanmıtt1. Herk6 ne
!Jell &'ÖrünUyor, hele Neı.rln, bilhassa 
Saffet buJunduğu zamanlar rtlmarık 
bir çocuk tavrı takmıyordu. Bunu 
belki de bir intikam hiı;slle yapıyor

du. 
Seyfi dUtünUn bir aya kadar ya

pılması için l&tkal etmt"kte idi. Genç 
adam Sesrlne karşr ııon derece ııazlk 
,.e mültefit davranıyor, en ufak bir 
arzusunu harfi harfine yerine cotJr· 
mek için her tiirlli fedakarlığa kat
lanıyordu. 

lar lçlhll ... Da,·etlllerden blrka(ı ke· vlzh.. ihracat memleketlm!zln bLflr· 
man v~ piyano çalddar... ca servetlerinden birini tcşkir et • 

Saffet bir saattt>nberl, piyanonun mektedlr. 
dibinde sessiz oturan Plrayeye bakı
yordu. Genç kız hafif bir tu,·aJet yap 
mış, kendinden dalgalr saçlarını flr
keteıerle eruıeslne toplıımıştr. Arka
sında dUz siyah bir lpekJI roı• \arılı. 

Altın Fiyah 
Altın fiyatı ytlkselrnekte devam e· 

diyor. Bir günde 30 kuruş birden ar· 
tan altın dUn akşam 23,10 dan mu· 
amele gönntıştUr. 

Kurbanınızı, kqrbanın derlaJnl 
Hava Kurnmona teberrti ederken 
TUrklyenln havalarda da ku\"Vetll 
olması gayesine emek ''ermlf ola• 
catınw unutmayınn.. 

-lliç şaşma... Çünkli ruhumda - Seyfi Beyden •.• 
yaşıyan kibar, aııU, zarif affet &- - Ya! ••• 1 (Arbaa var) 

h 
q 
.. 
il 

• 

b 
h 
1 
•il 



29. 12. 940 

~öVAS1i 
DCM~L 

•. ' ;· .~ .... .,,~ .... ·~.JJ· 

Almanya ve 
Blöfler 

Yozon: Vahdet GOLTEKIN 
fi~ lmanyanm Fransa ve lı· 
~ panya ile münasebetleri 

~. harpte airiıcceiı yenı teıeb· 
~ilsim bııhatN /\ vrupanın ce• 
llı&p • garp •ahncıınde cereyan 
~eceğı mevzuu bah•olurken, 
·,omıınyaya, Buısarııtana yeni 
.\hnan kıtalcm ıcvxoıundusu ha· 
~er veı1ııyorau. bununıa bcra· 
Qtr, Almanyanın timdııık yeni 
Qir aıkcri hareKata &irııeceKıne 
İQıimal verılemıyecesı ıçın, bu 
Qaberleri ciddi ka.rgııamak kabil 
cleğiıdır. Bunun aıyaset dünya· 
lllıda, havayı iskandii etmek ıçin 
laçuruıan baıonıaıaan bıri oıQU· 
h anıaşıııy2rdu. 

Nitekim. son aelcn ve hakika· 
yaxınuğı daha tazla oıan ha
rlere gore, Homanyaya, Bul· 

llrıstana buaı.inlerde yeniden 

Piger Loti v~ 
Trablusgarp 

Kara Gün Dostumuz, 
Gazetesinin Müdürüne 

1911 de Bir İtalyan 
Cevabı Vermişti: Şu 

Şan ve Şeref, 
Mütecavizin 

Hiçbir Zaman Bir 
Olamaz. Tarafında 

p iyer Lotiye günün birinde bir okuyucumuza hatırlatmıştır. cPietro Sanza di Sea.banın da ar. 
küştük. Çünkü mazimize Kariimizin buna dair mektubu- czularına tercüman olduğuma 

ait bir takım hususiyetlere bailı· nu aoağıya neırediyoruz: eminim. 
lık gösteriyordu. Biz iıe 0 ııralar. cPiyer Loti, 1911 senesinde, cVatandatlanm, bu tanlı sefe-
da dünyaya modern çehremizle ltalya ile tutuftuiumuz Trablus• «rimizin Alp dailarının öte tara· 
eörünmiye kıymet veriyorduk. garp harbi hakkındaki ihtiaaıları- cfında nasıl karıılandığını öğren-

Bu küskünlük, Piyer Lotinin en nı Figaro gazeteıinde yazıyordu. emekle bahtiyar olacaklardır. 
büyük kara gün doıtumuz oldu- Sonradan makalelerinden bir kıs. Tito Mazzoni• 
ğunu unutmamıza sebep değildir. mını La Turquie Agoni9antc isunl. clıte cevabım: 

Denilebilir ki bir ecnebi mille· eserinde neşretti, cEfendim, 
te sevgisi yüzünden dünyada en Sidi Barrani'de bqlıyan Jnııiliz cŞ~nl~ ~ediğiniz se_fer hakkın-
şiddetli mücadeleler seçirmİ§, en taarruzu üzerine İtalyanın kaybet- eda fıkrımı sormak lutfunda b~
ağır hücumlara uğramıı. en fena mek üzere ol<luğu bu eski yerleri- clundunuz. Fakat .~anı, gerefı, 
tazyiklere göğüs vermiı insan Pi· mizi, 191 1 de ltalyanların tecavü-ı chakkı, ben ya!n.ız ~.z to.pr~klaan· 
yer Lotidir. züne karşı müdafaa eden cesur cnı.~ hayret verıcı mü<lafılen ol .. n 

man kıtaıarı sevKediımıı de
dir. l:.•a•en bilıyoruz ki, Ho
nyanın iık ışgalı günlerinde 

ahı Aımanya oıaya, daha ileri-

T rabluıaarp harbinde makale. askerlerimizi. fedakar yerli müca- < ~~rk ve Arapların tarafında so-

l 
ler, ~onferansıar, kitaplarla onun bitleri müteaddit makalelerinde <ruyoru.m. Onlar, bu beklenıue· 
sesi ltalyan tecavüzüne kartı yük- tasvir ve takdir eden Piycr Loti- edik tevacüzün verdiği ıagkınlıia. 

1 
h h <ve ellerindeki silah1arın acına

seldi. Balkan harb~n.dc bizim hak. Y~· o zaman.birçok. ta _kir ve te • ccak derecede fena olmuın• 
h bir hareket içın kafi miktarda 
laken kuvvet ııondermiıı değııdi. 
vaha ııonra verılen maıumat da, 
"\!manyanın Romanyaya ancak 
1tıaıini idame ettirmiye yarıya
~k mİKtarda muhafız kıtaıan 
tönderdığıni gösteriyordu. 

'
kımızı duyurmak ıçın yapmadığı. dıt mektupları ııelırmıt. İtalyan 

k l crağmen kahramanlar gibi dövii.· 
m bırakmadı. Umumi harpten puliyle gelen. imza~~z. me tup e.~a cıüyorlar ve ölüme meydan oku· 
•onra bütün bir alem bir nefret cevap vermıyecegını muharrır, 
çemberile bizi ahlaka' altına al·· iptidadaı:ı Figaro gazetesinde bil· cyorlar. Eaaıen pn ve oeref, fa. 

lJığer taraftan, Almanyada 
Crdunun kanaatini ve hükumetın 
lenı te,ebbuıleruıe mani teıkil 
eden muhalefetini haber verir· 
'•n bılaıraıaımız 1ıibi. Alman kı· 
illan bugün_. Norveçtcn 1- ranea· 
llın İspanya hududuna, Danunar
'&dan komanyada Karadeniz 
'lyısına kadar dağıımış buıunu
~or. Bu itibarla, ne komanyada 
(Uıliyetli miktarda Alman askc
rı buıunduiuna. ne yeniden as· 
il.er ıevkedııdiğine, ne de Al· 
l\\anyanın cenup • şarki Avru· 
r>ada bir harekete geçcce1ıuıe 
llıanmak mümkün değildir. 

Bu haberlerin nereden ve ne 
'baktatla çıktıiına gelince; İngi
~ gazeteleri bunun, bir Alman 
r>ropaganda eseri olduiu kana· 
'tindedir ki, bu ihtimal fÜpheıiz
dir ki akla ya.kın gelmektedir. 
~ira Almanların. ortaya bu tarz
da haberler atarak, buna karşı 
gerek alakadar memleketlerin, 

gerek lnı;:ilterenin ne tarzda ak· 
'Ülimel göıtereceğini öğrenmek 
İetedikleri düıünülcbilir. Filhaki
ka, Romanya ve Bulgaristan, bu 
lllemleketlere yeniden Alman 
lcıtaları ıevkedildiğini tekzip et
llliııler, lngiltere ise, bunun haki· 
icat olmadığı kanaatini besledi· 
tini göstermiştir. 
Almanyanın, eğer bir ht.reke· 

te geçecekse, bunu baıka taraf· 

larda blöfle örtmiye değil, doi· 
tudan doğruya faaliyette bulun· 
trıakla göıtermesi lazımdır ki, 

bunu da lngiltere, kuvveti ile 

her zaman karıılamıya hazır bu
lunmaktadır. 

Binaen•leyh, Alman ıiyaseti· 
ilin bugün derin bir atalet içinde 

bulunduğu, blöflerin ise hakikati 
gi:diyemiyeceği aşikardır. 

Bu Gece tiöbetçi 
Eczaneler 

&yoğlunda: 1stlk1Al ve Vingopu
lo, Taksimde: Kemal Rebul ve Er· 
tutrul, Şişlide: Halk, Galatada: ta-' 
Ilı.et ve Sporldls, Hasköyde: Halıcı

Oğlu, Kasımpaşada: Müeyyet, Beşlk
laşta: Nail Halit, Ortaköyde: Orta
lt<iy, Arnavutköyde: Mlltıyad!. Be
bekte: Merkez, Sanyerde: Nuri, E
l'nlnönünde: Salih Necati, Küçükpa
ıarda: Yorgl, Alemdarda: Ali Rıza, 
l{umkapıda: Asador, Şehzadebaşın -
da: Hamdi, Şehremininde: Hamdi. 
l{aragtlmrllkte: Arıt, Fenerde Vlta-
11, Samatyada: Teo!llos, Aksarayda: 
~lya Nuri, EyUpte: Hikmet, Kadı -
ltöyde: Yeni Moda ve Merke;:, üs -
ltUdarda: Sellmiye, BUyUkadada: 
l!alk, Heybellııdada: Tanaş eczane
l<!rt. 

1
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&OLE : 13,16 7,28 

1 l l k ı 1 d ckat hakiki, lekesiz tan ve tcref 
m111tı. Davamızı kimseye duyur· dirmiş. mza ı o ara ta ya an. h b f ,. k b k d c iç ir zaman mütecaviz tara ın-
mamak, boi'mak için tam bir itti- aldığı yegane me tu u, ve en ı eda olamaz. Eminim ki bu hu•uı-
fak vardı. Bu ııırada da Piyer Loti cevabını da kitabın~ dercet~iş. ctaki istimzaçlarınızı genişletirse· 
tek başına abloka hattını yardı ve Bu me~tupl~rı, L:ıbyadakı mu· eniz Avrupada benim gibi cevap 
Türk davasının ne demek oldu· harebelenn ııddetı arttıiı bu everecek büyük bir ekser\yete 
iunu bütün dünyaya duyurdu. esnada, z~min .ve zamana ~y~r cteaıadüf edeceksiniz.• 
Bu yüzden her gün bir hücuma, b~ldum,. gonderıyorum, karılerı· Piyer Loti 
bir suikasde, bir düello teklifine nızde alaka uyandırır sanının. 
maruz kaldı, fakat yılmadı. Ölün· Sözü Piyer Lotiye bırakıyorum: Devletin 

Tüccarlığı 
ciye kadar kara gün dostumuz 6 Kanunuevvel 1911 
ıkaldı. Mütareke günlerinde biz ne cEfendim, 
Piyer Loti günleri tertip ederek, cİtalyanın Tra.blusgarba hücum 
onun ismini bir caddemize vere· ettiği sırada bir İtalyandan §U 

rek, derin ıevai ve ıaygımı:zı or- mektubu aldım: <Batı 1 
lnclde) -

k d k ı noknnından. merkeziyet uaulle· 
taya oy u • cltalyanın TrablueKa.rba karşı rinden ve mesuliyeti dağıtmak 

Trabluıgarptaki muharebeler, cbaşladığı harp hakkındaki dü· 
191 1 de f l'lllyanlar baskın ıeklin· cşüncenizi ıormakla, ltalya. bari- ıisteminden pek çok zarar gör· 

mektedirler. Her ,eyi yüzde yüz 
de oralara hücum ettikleri zaman cciye nazırının ve Romada çıkan 
Piyer Lotinin giriştiği mücadeleyi chalia lllustrato müdürü prens iyi yapmak il~diat_•ı. vkeabmahzul d r v_e 

zararın meau ıye ını u e em-
mek zarureti; devletin tüccarlı· 

. j s·yam ve ~indi.çini r!~.h~:;~.:;.:::\:1~, 
B 1 L L U R KuvyaflBfl Yen'd'ln Eğer devlet, bir kııım tüccar 

j ol l J arasında hususi menfaat fikrinin 

K ö ş K' ün Çarpısmıya Basladı,;r:s:-~~~·~;~H~:!:!t;~; 

r- Bütün latanbul halkı• 
Renkli ve Mmikli 

Cöa kamathncı 1001 hari- 1 Tokio, 28 (A.A.) -Siyam ile len mahzurları, devlet tüccarlıiı· 
kuını görmek üzere bu hafta 1 Fransız Hindi Çinisi arasında, bir nın tabii mahzurlarından daha 

SARAY 
KOfUyor: Bat Rollerde: 

JUDY GARLANT ve 
FRANK MORGAN 

hivcten: Renkli MİCKEY. 
MOUSE 

Bugün saat 11 de tenzilatlı 
matine. 

1 müddettenberi durmuş olan çar· büyük görüyorn ve ithallt ve ih· 
pışmalar, 24 ilkkanunda tekrar racat ticaretindeki mahdut faali· 
başlamıştır. yetlerini geniş bir ölçüye çık.armı

Siyamlı kuvvetler, Savanket et. ya karar verecekse, hiç olmazsa 
rafında bulunan Hindi Çini kuv- salahiyet ve mesuliyet meselesini 
vetlerine kar11 ateı açmışlardır. ön safa almaıı ve bu mühim me
Hindi Çini kuvvetleri de Kemma. seleyi, tam bir ce8aretle, kökün
ratdaki Siyamlılara taarruz et· den halletmeai, temenni edilecek 
mişlerdir. bir tcYdir. 

Koat 9ül IJD••lfor 
Budapete, 28 (A.A.) - Macar A

jansı bildiriyor: Hıı.rlclye Nazın 

Kont Çaki'nln sıhhi vaziyeti lyl109 -
mckte devam ediyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Maresal Paten 

ŞEHiR TlYATR<' MU TEMSlLLEBI 
lSTtKLAL CADDESİNDE 
KOMEDi KISMI 

(Jla9ı ı incide) X 

için Vişide hususi tayyare

ler hazır beklemektedir. 

"Vişi ile sıkı münasebette 

bulunan mahfellerin kanaa

tine göre Petain, Alman ta

leplerini kabul etmiyecektir. 

TEPE BAŞINDA 
D R A l\1 K 1 S )1 l 
Bvr,Uıı saat l~.30 da 
Akşam saat 20,30 da 

APTAL 

Bugün saat 115,30 da 
Akfam saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLERi 

"Fransız kıtalarından bir 
Düny""''" en çok okunan bir seyahat ve macera romanı -. .. F T k 

~ çogu asa ve unusa sev o-

R Q 8 E N S Q N lunmak üz~re.. Mar~ilyadan 

A D A S 1 1 

v~purlara ırkap edılm~kte
dır. Fransız tayyarelerı ve 

Sinemada... 1 denizaltıları da §İ!"~li Afri-

Londranın zengin ve muhteşem 1 kaya hareket etmıştır ••• 11 

salonlarından ayrılarak... Çılgın Franaız hava kuvvetleri kurmay 
denizlerde bir çok mücadeleden bafkanı deiifti 
.sonra ıasız bir adaya düten bir Cenevre, 28 (A.A.) _ Vlşiden a-
allenin tablaUe ve vt.hft hayvan. iman haberlere göre, Fransız hava 

larla mUcadelelert... kuvvetleri Kurmay Başkanı Gene -
FBEDDY BABTHOLOMEW ral dö Vulllmin'ln tekaüde ııevkedll-

lstanbulda ilk defa olarak bu bü- mest Uzerlne vekllltg-lne tayin olu -
• ,.. yUk Tllrkçe aıu fthnl bugUn nan General Romalet TUmgeneralll-

§ TAKSİM'de ğe terfi etmlftlr. 
~ Goebbela General Dö Goll'e 
~ Ayrıca: İn&illz - İtalyan ve Yu- çatmaya buırlaruyor 

Uri'::ı.::"5 nan - İtalyan harbine alt sinema Londra, 28 (A.A.) - Dally Sketcli 
haberleri gazetesi ya7.ıyor: 

Buailn saat 11 de t.enzUitlı matine cDr. GBbbels, General dö Gaul'e 

BUO" N 

MELEK 
S t N E M A S J ~ I• A 

SHiRLEY 

Y~ ltlbarlle kttçttk fakat kıymeti 

bUyUk bir yıldızın llARIKAl.ARJ,A 

dolu NEFiS Fll,:\lt. 

TEM P LE 'nin 
yarRt.tıtı ve tnmamlle renkli 

kar91 fliddeUI bir hücum hazrlamak· 
tadil'. Bu hücum, Almanların l<ontro 
lu altında bulunan rad:rolardıı. ve 
pek yakında başlıya<"nktır. 

1 ~Bu: General dö Gaul'Un faal!ye-
1 ~lnln nlhAyet Naz!lerl endlfeyo dü-
1 ı;tllrdllğilnU göstermcktediı· ... :) 
1 

1 Kanada 

( ii"'eDgır<§lf. iieDefon Haıt»eırDeırü) 

Tütün Piyasası 14 ikinci 
Kô.nunda Açılacak. 

Dış Piyasalarda Tütünlerimize İhtiyaç 
Fazla ve Fiyatlar Yükselmiye Mütemayildir 

Ankara, 28 (A.A.) - Ticaret Ve
klletinden tebllt edllml,tir: 

Ege mıntakaııı tütün piyasasının 

yaklaşması dolaymlle bir müddet ev
vel vekUet tarafından yapılan teb
liğde bol ve çok nefis rekoltenin en 
mllsalt şerait dahilinde satışını te • 
mln edecek bütun lmkAnlo.rın mev
cudiyetine işaret edilmiş ve alınmak
ta olan h8.%Irlık tedbirlerinin yakın
da ikmal edilerek piyasanın açılış 

(UnünUn ilin edileceği bildirilmişti. 
Bu seneki gecikmenin başlıca. sebe
bi tutun piyasasının en iyi ,eraıt al-

Harp Vaziyeti 
«Yunan - İtalyan barekAtında 

mevzu muharebeler, Yunanhlann 
lehine lnklf&f etmektedir. 

«Cenupta bulunan Yunan kuv
vetleri, Himaranm .. ~ doğu • 
aancla, Avionya 15tlkametlndc ile
ri hareki.tına devam edlyorlar. 

cOhrl sijlünlln batısında ve da
ha oeııuptakl tepelerden Elballa
na dotnı Deri hareketi dc\'nm e
diyor. 

«Merkez cephesinde. yeni Der· 
IQPleler kaydeclllmlştlr. Yunan 
topçusu, Tepedelen lsUblcı\mla • 
nm flddeW bir ateş altına al -
IDIJtır. 

«Cenubi Arnavutlukta. ebem -
mlyetll atrat~Jlk mevziler elde e
dUmll} lae de ltalyanlarm aıkı 11-

Ju tutundukları bau me\·ldlerin 
Ywıanlılann eline cetmesl IA • 
ıumdır. 

Burada üç mllhlrn arazi par • 
~ı me~cuttur kt, İtalyanların 
bunlara dayanarak muka,·emet 
etmeleri muhtemeldir. Bu arazi 
pa~alan İtalyanlar için başlı ba
l)ln& bir kun·ettir. Yunanlılar, bar 
bl ıllratle Uerle&mek lçhı bunlan 
ela etmek meıcburlyetJ11decUrler. 

4IBunlardaa blrlsl, Skombi ndı
rlnln hemen cenabondakl dağ sll
allesldlr ki, Elb:ısan "ehrlnln u -
zaktan mUdafaıısmı temin etmek
tedir. 

cBu dat allaUeal çok sarp ,.e 
hAlen de karla örtWU olduğu ~in 
aııke-rl ban:ıkAta pek müııait d• -
lUdir. ltalyaa müdafaaınnın bel
kemltlnJ teşkil eden, Beratın 18 
kilometre mesufeı.lnde De\·ol -
Üzüm nehri arasındaki Tlmortça 
dalıdır. Bu dat da sarp ve yolsuz 
olduğundan barekl'ita el\'erlşll de
tudJr. Fakat. etrafmdan dolat} • 
mak auretlle dii,UrWmesl kabU
dir. 

c<Jenapta, A vlonyamn Loplk 
dal stlsUesl; Obrt gölünün !}ima
linden Hlmaraya kadar uzanan 
160 kilometrelik ttaıyan müdafaa 
hattının en hassas, e-n kun·eUI 
noktaaını teşJdl etmelıt.edlr. 

«Bu rnıntaka Yunanlıların e
llne geçerııe İtalyanların harbe 
de'ıunlan hemen hemen imlcı\n -
ıuz ollM'aktır. 

cıÇUnkU bu dağ sUall~lndon 

sonra arazi birdenbire dilzlC!}tl -
il için buralarda durabilmek çok 
ıö!;tür. ltalyanın cenubi Arna
vutıutu bırakarak Skombl nehri
nin gerisine çeklhnelerl IAzmıdır. 

«Yunan ordusu, bahis me,·:ı.uu 

ettıttmJz dal &UaUeal eteklerine 
~ bulunmaktadır ve hare -
kAtına bataatle, fakat emniyetle 
de,ıım etmektedir ... » 
GARP ÇÖL01"'DE: 

cBardla etrafındaki tngUlz 
çemberi g'lttlkı:e darlaşmaktadır. 

İlk müdafaa hallan tngtllzlerln 
eline ~mı, bulunuyor. 

ez D<"l ~e s tinctı hatlara kar
,, henüz tazyik ba,ııunamıttır . 
Banan için hazırlıklar de\·am ct
mekt.edlr. 

«Marefa1 Graztıuılnln Tobruk • 
ta mllhlm kun·etıer ıu,ıt ettiği 
blldlrWyor. 

cGraz.lanlnln bu baurhkları 

taarruzl dcfll, tedatüidir. 
cGrazianl ordusunun göz bebe

tı olan zırhlı tlbnenlnln, Sldl-Bi
rAnlde tamamen imha edllml' ol
ması, ttaıyan ordwıunun taarruz 
kunetlııl haylı zayıfl&tmıttır ... » 

- Radyo Gazetesi --

Abone 'Ocretl 
Türkiye dah11lnde: 

Senell.k 6 B;\lık ~aylık Aylık 

tında açılmasını temin ebnek mıık
sadidrr. HAlen bu yolda muhtelif şe
kilde hazırlıklar tamam olduğundan 
Ege tUtün piyasasının ikinclkA.nun 
ayının on dördUncU salı gtlnU açılma 
SJ kararlaştırılmıştır. 

Bundan evvelki tebliğde de blldirll 
dlği gibi dUnyıı. piyasalarında tütUn
lerlmlz için ihtiyaç her zamandan 
fazla ve serberıt plyarıalarda fiyatlar 
yUkııelmlyc mUtemayil olduğundan, 

her türlU tedbirlerimizin inzfmamlle, 
senelerdenbP-1, görUlmemiş nefa.sette 
bulunan tütünlerlmlzin mUstahsll ve 

memleket i!:ln en yüksek bır seviye. 
do gelir temin edecek şekilde satı -
şından emin olmak gerektir. 

Geçen sene kampanyasının ilk hn· 
rarctll devreslnl mUtenklp zamıuı 

zarfında dahi !ıyatlarda sağlamlığın 
devam ettiği ve hattlı. bazı istihsal 
merkezlerinde yUkselış seyri görül • 
dUğU hatırlaWarak mU.-ttahaille yeni 
kampanyada hiçbir zaman ve hiçbir 
sebeple tel~a kapılmaması, daime 
emniyet ve teenni ile hareket etmeat 
kuvveUe tavsiye olunur. 

c. H. Parti Ankara Vilayet 
Kongresi Mesaisini Bitirdi 

Antalya, Çorum, Agdın, Ordu, Bursa ve 
Kastamonu Kongreleri de Yapıldı 

Ankara, 28 (A.A.) - Ankara par 
ti vil4yet kongresi umurnı heyeti, bu 
sabah saat 10 da Ziya Sldal'm reis· 
llğinde UçUncU toplanwmı yapmış· 
tır. 

BUyUklerfmlze çekilen tAz1rn tel -
gra.tlanna gelen cevaplar ınra Ue o
kunmu~ ve aziz Milli Şefimizin kon
grenin temiz duygularına teşekkür 

eden ve b~anlar temenni eden tel
grafları heyecanlı alkışlarla ka~ı
lanmı,tır. 

Bundan eonra kongı'e encümenler 
den gelen 19}erf birer birer mUzake
re ederek karara bağlamıştır. 

Hesapları tetkik encUmenl ma.zba· 
tası ile kaza bütçelerini tetkik ve vi· 
ldyet idare heyeti bütçesi tetkik en
cümeninin mazbatası kısa suren mU
zakerelerden llQnra kabul olun.muş • 
tur. 

Dilek encümeninin haztt'Iadıtı ra
pora esas teşkil eden dilekler etra -
tında vilayet ve belediyeyi temsilen 
kongrede hazır bulunan vali muavi
ni DnAver Ergun, geniş izahat vere
rek bu dlleklerden daha vtlAyet kon· 
greaine gelmeden evvel alınmış ted· 
birlerle halledllenleri ve geriye ka -
lanlar için alınacak tedbirleri etrafiı
ca anlatmıştır. 

Vali muavininin izahatı takdirle 
karşıla.nmı~ ve alkışlanmıştır. 

MUteaklben bazı delegeler, yeni di
lekler serdederek temennilerde bu -

Amerikanın Yardımı 
ve Almanlar 

(Ba§ı ı inekle) § 
la talimlerine deha müaait olma
sıdır ... • 
Amerika harbe çoktan airmittir 

ıunmuşlaı:dır. Bunlar hakkında dıt 

gerek vali muavini tarafından gere1' 
se cncUmen namına tatmin edici ce. 
vaplar verilmi~Ur. 

Dilekler etrafında g6rUşmeler ta. • 
mamlandıktan sonra parti vU&.yet 1' 
dare heyeti seçimi ile büyUk kunıl· 
tay delegelerinin seçimine geçilmiş• 
tir. 

Kongre meaal11lni saat 13 de ta • 
mamlamış ve kongre reisi kJlla blıı 

hitabe ile delegelere mUabet mesaile
rinden dolayı te,ekkUr ederek celse
yi kapanuştır. 

Parti vilayet idare heyeti tarafın· 
dan gar gazinosunda delegeler tere
!ino 200 kl.fillk bir öğle ziyafeti ve. 
rllmltlr. Zi)·afete parti genel sekre• 
teri Fikri Tilzer, parti umumt heye. 
U Azaları, vilAyet ve belediye erkA· 
nı lftirak etmi.flerdir. 

Ziyafet aamiml bir hava içinde 
geçmiş fır. 

Viliyet konpelai 
Ankara, 28 (A.A.) - Antalya, 

Çorum, Aydın, Ordu, Bursa ve Kas, 
tamonu CUmhurlyet Halk Partisi vı. 
l~yet kongreleri toplanmışlardır. 

Müzakereler kalabalık bir dinle· 
yici kütlesi tarafından yakın bir a• 
lika ile tnklp olunmuştur. 

Kongreler mesailerine yeni idare 
heyetlerlle parti kurultayına f~i~ 
edeceklerin seçimlerini yaparak llOıll 

verml9lerdlr. 

Londra Dört Saat 
Hucuma Uğradı 

{Baı}ı ı incide) ** 
rine kadar yıkıldığım ve bUyUk yan· 
gmlarm çıktığını görmüş olan klm
.selerden gelmektedir. 

Doklara ve ticaret gemilerine kar
şı yapılan hücumları bahis mevzuu 
eden ve Ha\TO'dan alman bir rapor 
diyor ki: 

Nevyork, 28 (AA.) - Ame. 
rikanın harbe girmiyeceğini mü· 
nakaıa etmek beyhude vakit kay· 
betmek demektir. Çünkü Ameri
ka harbe girmiıtir. Hatta Ameri
ka muharebenin iktısadi çehresi· İki hatta mütemadiyen İngiliz bom 
n.i terkedcrelr. askeri çehrcaini al· bardıman tayyareleri, şehrin üzerin· 
dığı zamandan çok evvel, yani den hiç eksik olmamıştır. Bu mUd -
birkaç ıenedenberi harp halinde· det 2'1lrlında bilhassa bir gece bom
dir. ı bardımanlar !evkaltı.de şlddeUi ol -

Bu mü§ahedeyi yapan Nev-Re. muştur. O gece, durmadan devam e
public mecmuası, lngiliz _ Ame- den bombardımanlar altında sekiz 
rikan iıbirliğinin takviyesi için bir saat lllğrnaldarda kaldık. çıkan yan 
çare tavıiye etmekte ve ıunları grnlar, Heroult'da hangarlara sira
yazmaktadır: yet etti ve bu suretle büyUyen muaz 

cAmerika ile lngiltere, totali- zam yangın, beş saat sUrdU. Gece o
terizmin çizmeai altında bulunmı· lur olmaz, herkes, hattlı. Alman aakeı· 
yan dünyanın bütün k19ımlarının leri dahi, sığınaklara girmektedir. 
ba§ına geçerek onları sevketmek Bu vaziyetle alAkadar olarak şu 
meıuliyetini yülr.lenmelidirlcr, De. clhet de tebaı1iz etttlrilmektedir ki, 
mokraıinin bu iki büyük kalesi Franaız c:Petıt Journab gazetesi, 
gerek ıerahat, gerekse cüret ba- 70 bin Alman'ın Havre'dan çıkarıl· 

1 
dıfını, Kleber kı,ıasının ciddi hasa-

kımından en iyi unsur arını bir _d "'"" trol d 1 il bi • lr. b"" l b. k ra u,,._ 10~.ı. pe epo arı e r 
araya getırere oy e ır uvve- Uhl t tr ini t.ahrl edil~ı .... · _ 
. kk""I"" il h 1 1 k m mma en n p ""'61 
tın .tete .u u e usu •. e g~ ece. ni yazdığı için kapatılmIŞtır. 
f aahyetlerı ve te,ebbuılerı bır t 
kütle haline aetirmelidirler. cBerliner Börsen Zeltung> u bir 
Otomobil fabrikaları pd 500 milyona yakın çocuğun tahlıyesi işi· 

tayyare yapacak e n.i c:gtlzel _bir sosyal eser> olarak _ta'' 

V · t 28 (A A ) B sif etmesı de bcmbardıman edılen 
a§ıng on, . . - . 

R it A 
"k t b"L 

1 

mıntakalarda ne gibi şeraitin hilkUm ooseve , merı an o omo ı . 
d 

.. t · • · b""t•• t 1 sUrdüğtlnU göstermektedir. Alman en us rısının, u un vası a arını . . 
b

. t" k t·ı... .. gazetesı, te,inısanlnin ortalarına 
ır araya ge ırme sure ı .. , gun· 

de 500 askeri tayyare imali için doğru, bu ana kadar bu :nıntııkalar 
endüstri teşekkülleri kongrcai ta- dan 850 bin çocuğun ve Berlin ve 
rafaından ileri sürülen teklifin hü- Hnmburg'dfin da 220,000 ı:o::uğun 
kümetçe ciddi bir tct!Uke tabi tu· tnhliye edllmi' olduğunu b\ldirmek-

"d w d"' b ·· te idi. tuı UKunıı, un mal uat ~· ı 
ııillerine söylemiştir. ı Diğer tarat'Uın al.nan başka bir ra 

1400 760 400 

Bu planın liltbtkine i 11tia_ • .w por da öyle demektedir: 
maliye nazırı Mor"entha:.ı' 1111 yc· I Altsı intıba \'erlhr.ek Uzere yapı-

100 Kr. ni bil' sisteminin tatbil:iT'.i taıodik lan bütUn gayrctlrre rag-men, Al -

··s · ·· 11 1 d ı m .. rtç memleketler: 
!KıNDl: 15,38 9,47 
.".KŞAM: 17.18 12,00 
YATSI : 10,2i 1,39 
İMSAK. 6,38 12,:m 

M AV i KUŞ 
Yalnız çocukların def.il, •ençlerhı ~·e büyttkl"rin d~ Ml\'kJP., ..C\"O 

.... ve ıöreceklcrl ph~dlr. 

Don:nmau 
ScneHk 

2700 

etmıştır. u sı.leme gore, ngı le· ı manya a hemen hPrkes, ıgllı.ı:: bom 

8 aylık Saylık 

1410 800 Kr. 

~!.ll!llll!!ll!!!!l!lll!llD• Bu«iln saat 11 de temUAth matine. 

re rf'isiciimhur Roosevelt tarafın- twrdımanlanrım bilytik ~haUnden 
1 Londra, 28 (A.A.) - Harbin Aylık dan va7.r.dılen «yarı yarıya> kai- j Jınyı·et etmekte v herhangi bir siv~lı 
ı 1ıirlayelirıde 1 .i ~t~ınir!en ibaret ------------- d<t-.ııini nazarı it.ibare almadan en hedefe isabet v{ık, olursa bum·.~ bir 
1 olan Kanada donanması timdi j y<.ı.tw· 1 mübrem ihtiyaçlaruu temin ı!debi- ı lc::ı::ı.C:UC teşk!l ettlğın~~ emin L..:!ur-------1 ı 20 pe.rça gemiden mürekkt.ptir. •••••••••••••l .lıH ıktir. maktadır. - _ _., -- -- -· 
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Adliqede: 
29 . 12-940 

Meşhur Kadın Avcısı 
Onbir Sene Hapiste Kaldıktan Sonra 
Çıkar Çıkmaz İki Kadını Dolandtrmış 

Meşhur kadın avcısı Eyüplü başka yollardan gitti. Hiç tanıma
l-lalidin duruşmasına dün birinci dığım Haiit şoförün yanında otu
a4}ır ceza mahkemesinde devam ı-uyordu. Bana bir sigara ikram 
edııdj. iddiaya göre 1 1 seneden- etti. Bt. s;gara esrarlı mı idi, ze .. 
beri hapıshanede bulunan Halit hırli mı ıdı bi:mem. Biraz sonra 
çıktıktan bir hafta sonra kendisi- kendimi Zlllcıriıkuyuda toprakla· 

B e yann ame 
Vermemiş 

lran tebaasından Al; Ülıifi l 
Türk hudutlarından girdikten son-ı 
ra 2 4 saat içinde beyanname ver
miye mecbur ile.en vermediği için 
yakalanmıştır. Sultanahmet birin
ci ceza hikimi sorgusunu yaptı. 
Kendisine 1 O gün hapis ve 20 
lira para cezası verdi. 

BULMACA 
ne prens ve vapur kaptanı ve nn üstünde buldum. Yalnız bir 
polis müfettişi ~üsü vererek Anje. elin çantama dalıp çıktığının da f 

ıin birçok. parasını ve Tarlabaşın- farkındayım. Paramı almı§lar ve 
da Şoför sokağında oturan lzmir- beni otomobilden aşağı atmışlar
li Hafize Tezerin de bin lirasını dı. Ben bu müthiş tecavüzden 
dolandırmış ve kendisini Zincir- sonra asfalt yolda bekliyordum. 
likuyuda otomobilinden a.p.ğı ata- Biraz sonra beni atan otomobil 
rak ka-çmıştır. li.mbaları sönük olarak ora-dan '1-+--l-..+--

Dün mahkemede şahit olarak geçiyordu. Ben önüne çıktım, çiğ
dinlenen Hafize Tezer şunları neniyordum. Durdurmıya muvaf
söylüyordu: fak olamadım. Bir başka otomo-

- Ben lzmirliyim. Orada evi- bıl geldi. Onu durdurdum. Bir 
mi sattım. lstanbula geldim. Bir aralık adının kaptan Lı'.ıtfi oldu
ev alacakttm. Çantamda bin liram 

1 

ğunu duyduğum Eyüplü Hal idi o 
vardı. Hi.di9e günü geç vakit otur. cıvardaki gazinolardan aradık. 
duğum Cümhuriyet apartırnanına Fakat bulamadık. 
gittim. Kapı kapanmışb. Parmak· Bundan sonra ~oför Sarı Meh
kapıda oturan arkada§rmın evine met dinlendi. O da bir §ey hil
gitmelı: için bir otomobil çağır- mediğini oöylecji. Muhakeme gel. 
dım ve atladım. Şoför mutat yo- miyen şahitlerin çağrılması için ta· 
!un kapalı olduğunu •Öyliyerek lik edildi. 

B:ri Gırtlağ ına Sarılmış , B~ri 
Ç a ntasını Almak i s te miş 

Soldan Sağa: 1 - CUz't • Senev1 
2 - Yuvarlak bir oyuncak • Yağ • 
murdan hA.sıl olan akar su 3 - Ha
ya . N efls şeyler 4 - Basur ilA.cı 

5 - B1r Arap hUkO.meti - Vapur is
mi 6 - Ku.,ak - Kız ismi 7 - Baf
Aylık 8 - Bedava 9 - Işık • Rakı 
10 - Çevirerek - Bir hayvan 11 -
Çalı çırpıdan parmaklık - Çalışma 

hakkı • Nota.. 
Yukarıdan Aşa#tya: 1 - Büyük 

baba • Borç verme 2 - GUç • Akcl-
ter - Mazi algası 3 - Va.tan mu
habbeti • - H8'11s - Şikar 5 - Ars

HA11M CiWINI 
K D R 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayi yonnadan bir tabak 

H uDuoat ve aebze komprimesile bir gÜnlük kalörinizi temin ede
bilirsiniz. Et ve Tavuk auyiyle m:ımul Mercimek, Bezelye, Buğday, 
Komprimelerimizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 
a:ramlıklan 9 kunı§tur. Nefaset suhulet ve ucuzluğunu bir tecrübe 
ile anlıyacakaıruz. 

' Hep YAYLA 
Bir bakkal dUkkAnmd8'1ıruz. İçeriye bir m~ girdi ve fdYI• 

bir talepte bulundu: 
- Bana blr paket mı k.u'Jla versenJze. .. 
Derhal hUkmedebllirsinlZ ki, karşınızda gözü bağlı hareket eden. 

ağzının tadını bilmiyen neviden bir insan vardır. 

Bilerek ve dtişünerek hareket edon, ağzrrun t.ıı.duu bilen adaıı1 
ne mi yapar? 

Herhalde gözü bağlı hareket etmez sadece der ki: 

- Yayla makarnası isterim! 
Birinci ağır ceza mahkemesi 

dün bir karmanyolacılık dava.aını 
tetkike başladı. Hadisenin mev
kuf suçluları Rizeli Halitle Meh
met Hulı'.ısidir. Davacı da Ü•kü
darda Selimiyede Dayehatun ma· 
hallesinde bakkallık eden Zehra 
isminde yaşlı bir kadındır. Hali
din ve Hulı'.ısinin poliste verdikleri 
ifadelerine göre hadise şöyle ol• 
muştur: 

tasa.vvurlannı tatbik etmek iste- lan • Nota 6 _ ctğerlertmlze giren 
mi§ler. Zehra sokaktan geçerken hava • Lfttut 7 - Hala • YÜ.va 8 -
Halit birdenbire gırtlağına sarıl- Arzu etmek 9 - Sarılıp büyüyen 
mış ve Mehmet Hulı'.ıai de elinden nebat 10 - Rabıt edatı - İki f"yln 
çantasını almak istemiştir. Halit ortası • Bir emir 11 - Sual edatı • ----------------------------

(YAYLA) Memleketin en bUyUk makarna fabrikasıdır. Anadolu 
yaylasının meşhur sert buğd!lyları:nın irmiğini alır, makarnasını 

onunla yapar. Sergilerde mUkA!atlar kazanmasının, ber taratta 
ara.nmasmm ve sevilmesinin hikmeti badur. 

Gözü bağlı hareket eden neviden bir insan olmadığınızl kendl 
kendiniz iabat ediniz. 

Bir gün Halit Karalcöyde kadı. 
nın kıraathanesinde arkadaşı ve 
hemşerisi Rizeli Mehmet Hulı'.ı
sİye demiş ki: 

- Üsküdarda zengin bir balc
kal kadın var. Her gece evine 
dönerken paralannı çantası için
de götürür. Gidelim, gece yolunu 
keselim, paralarını alalım. 

Mehmet Hulı'.ısi bu teklifi kabul 
etmiş, beraber Haydarpaşaya 
geçmişler. Sonra gece Selimiyede 

Bagbkl Program 
9 Program, 9,03 Ajans haberleri, 

n,18 Mar~lar ve harıt parçalar (Pi.), 
9,45 Ev kadını • Yemek llstC!i. 

12,30 Program, 12,33 Saz eeerierı, 
12.50 AjanB haberleri, 13.05 Şarkı ve 
tUrküler, 13,~ Radyo salon orkes
trası. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
kHJtrası. 18,50 Fasıl heyeti, 19.30 A· 
J&nS haberleri, 19,45 DUğün türkü· 
l<'rl, 20 Oyun havaları, 20,15 Sinema 

sesi (Pi.), 20,30 Konufffia, 20,45 Şar

kılar, 21.15 Konu11ma, 21,30 Müzik. 

22 30 Ajans haberleri, 22.SO Dans 

mUzil:I (Pi.). 23.25 Kapanıf. 

1 BORSA 1 
28 BlSTh"CtKA..'\'t:.S 1948 

Kapanış 

Sterlin 
Dola.r 
İsviçre ırr. 

Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
tsveç Kr. 

5..2• 
132,20 

29,7725 
O.Dll75 
1.8225 

12,9375 
3.175 

s1.1a-5 
31,0975 

ESllA!\l ve TAHl'tLAT 

F.rganl 
Sıvas • Erzunım 3 
Merkez Bankası pefin 

19,77 
19,15 

109,25 

ilk hamlede Zehrayı boğamadı- GözUmilZUn üstündeki - Uzuvlar. 
ğı için iotimdat etmİye muvaffak DtJNKtJ BULMACANIN HALLİ: 
olmuş, bu arada da mütecasirler Soldan Sa«a: ı - Romanya - A
kaçmışlardır. Biraz sonra polis ta 2 - Ural • Aralık 3 - Hacı • I-
Halidi o civarda yakalamıştır. ınn 4 - Kanşltnna t:i - Rum • A:r. 

Suçlular dün mahkemede: 6 - İklparalık 7 - Soka.k 8 - Yat-
- Biz bu tecavüzü yapmadık. Ağrı 9 - Oya - Lahza 10 - Lane • 

Polis dövdüğü için itiraf ettik. Atma 11 - Re - Ek - At 
diyorlardı. Reis bundan sonra suç. Yukarıdan Aşağıya: 1 - Ruh -
luların nüfua kağıtlarını tetkik et· Piryol 2 - Ora.k • Aya.k 3 - Maca
ti. 30 yaşlarında görünen Mehmet ri!ıtan 4. - Alık • Do - Er 5 - Irak 
Hulı'.ısinin 326 doğumlu olduğu 6 - Ya - Şuradan 7 - Arıtmak 8-
anlaşıldığı için muhakemenin giz- Ası • Azak 9 - Alır - Irgat 10 -
li yapılması kararlaştırıldı ve sa- Tınmak • M:a 11 - Ak - JJ. • Sı-
lon tahliye edildi. rat. ,, ______________ mm. ______ , 

RKETIH y 
Yu saatinin tatbik! ışıkları ltlll8keleme tedbirinin kaldmlma8ı 

üzerine muhterem yoleuJann bütün &rzu. ve ihtiyaçları nazara a..tın. 

rak aon kış seyrlsc!er tarifesinde 1/1/941 Ç~ sabahından iti
baren tatbik me-\.·kUne konulaeak: olan yenJ UA.ve \:e tadilleri göateren 
cetvel yannkl Fa.zart.esi gUnU iskelelerle vapurlara aaılacaktır. 

Kıt tarlfeelne ek olarak t.erttp edUen bu tarlfe yalnız üzerindeki 

pul bedeli ol.an 2 1cunı., 10 para mukabilinde clşelerlmizde dafttıı

looaktır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

370 e1b1se diktirilecektir. Muhammen bedeli l!S, ilk teminatı 417 lira· 
dır. Kopalı zarf usullle yapılacak olan bu eksiltme 15/l/9U aaat 11,30 
dadır. Fazla malo.mat için mektebe müracaat. (12080) 

Kızılay lstanbul Deposu Direktörlllğllnden : 

1511 ve 16'1 No. l ı 
Q YUN 

1 A 
Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

Destes:: 1 81 ~· 
Pera'cende Olarak Satılmaktadır. 

Adrea: Kızılay Han No. 20. Yeni Postane karıı•ı - lstanbul 

Devlet Demiryolları ilanları 

San'atkar işçi Aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Esktşehlr ve Sıvas cer atelyelerinde ça.lıştrrılmak üzere muhtelif 
derecelerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dök
meci, demirci, sustacı ile birinci sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Mat· 
liıp evsafta olanlar lıntlhanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre 
tavzif edileceklerdir. Taliplerin bulunduklan mıntakalardakl işletme 

mUdürlUklerine, Eskişehir ve Sıvasta atelyeler mUdUrlUklerine ve An· 
karcı.da da cer dairesine müracaatları ilAn olunur. (8612·11783) 

Y NİPUDRA 
~ 

RENKLERi 

en son rtıöda 

LA TUVAU.TLERLE. 
~~ ....... --: :~ıJl)J 

AHENKTARDIR 

BUytlk bir Parls terzlhaneelnin ı Tokalan pudrası chavalandırnmı.p 
müşterek mesalslle bir Fr&nsız gll- trr. Bu sayede cildde hemen gayri.· 
Zf)lllk mUtelıMsısmm vücude getirdi· mer'idu ve ldeta tabii gibi görUnUr. 
fi yeni pudra halli.Mı: 

cRachel>: Gayet beyaz bir cilt için Bu pudranın istim alile artık <m&k· 

şe!!at ve saf bir güzellik temin eder. yajlaıınuf> manzaralara nihayet ve-
rilmiştir. Fazla olarak terkibinde cPkhe>: Açık tenli esmer ve sarışm-

larm ekserialne uygun olarak pembe cKreme. köpüğü> bulunduğundan bU

bir parla.khk verir. tUn gün aabit kalmasına medar o-

Bakkalınızdan makama abrken (YAYLA!) diye ısrar ediniz· 
ANKARA MAKARNA FABR!KALARJ 

ŞEMSİ DEllllRKAN ve ORTA.Ol 

Lira 

1 2000 - 2000.-

s 1000 - 8000.-

2 7ll0 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

M 100 - MOO.-

80 50 - 4000.-

380 20 - 6000.-

Türkiye lı Bankasına para yatınnalda yahuz para bi. 
riktirınİf olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemİ§ 

olunun uz. 

K"'ldeler: 4 Şubat, Z H&yn, 
ı Ağustoo, S tklnclt.,rlıı ta.

rlhlerinıle yapılır, 

Kuntbaralı ve kumbara.ıuz he
aplannd.a en az elli lirası bu· 
lwıanlar kuraya dalıll edilir! .. 

<Bnın Soleil>: Esmerlere cazip bir lur. Hemen bugünden Pariste en faz. 

sevlmlllik temin eder. Ve yalnız To- la rağbet bulan renklerdeki Tokalan 

kalen pudrası serisinde bulabileceği· pudrasını tecrübe ediniz. Temin ede- ~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~!~ 
nlZ diğer bir çok yeni ve cazip ceğinlZ '1k ve cazip tesirinden cld- S&hlbl ve N"41'lyat MUdUrll: Ahmet Emin YALlL\.'i 

renkler ... den hayrette kalacaksınız. B&ı!ıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

duk. Bir aralık devriye dolaşan bir kötü haber daha vereceğim: - Bana .. bana küçük İsmimle ı kahkahalarla gülmiye ba~ladı: mi sanki? .• 
iki pol~ gözüme ilişti. Fena kork- Mariot'un masum olduğu da mu- Peter diye mi hitap ettiniz? - Tabii buldum .• , Nasıl bul- Tekrar kızacak zannettim. Fa· 
tum. Fakat bize bakmadılar bile .. hakkak .. yahut da masum oldu- Başile evet der gibi bir işaret maml Ned amca var. Şimdiye kat yavaşça: 

Biraz sonra benıinin bittiğini ğunu güzelce ispat edebilır. Cina- yaptı. Gözlerimin içine bakarken kadar naaıl oldu da onu dü§üıi- - Hakkınıı: var, sizin için bu-
farkettim. Arabayı durdurdum. yet akşamı lngiltere veliahdinin yanaklarına tatlı hır pembelik ya- mediın. nu yapmalıyım, dedi. Haydi !'<ed 

Zabıta ve Aşk Romanı 
Aşağıya inecek iken Frana kolu· ı de hazır bulunduğu resmi bir zi- yıldı. - Ned amca da kim? amcaya gidelim. Şimdi nerede· 
mu tuttu ve boğuk bir ... Je, yafette imiş. Sonra da aziz dostu, Artık ne oöylediğimi, ne yap- - Hakiki amcam değil. Üvey yiz? 

- Ne var} diye sordu. tanınrnıt tüccar Laurence'in evin- tığımı bilmiyordum. Bu küçücük babamın kardeşidir. 1 Haritam yoktu. Fakat 1'.Jo-

Yazan: Mısrtin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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- Benzin bitti galiba.. de geceyi geçirmış. Ertesi sabah kadına karşı içimden nihayetsiz Ben o anda boş yere sevinmio metre sütunlarına ve yol gösteren 
- Ne ehem.rniyeti var? Artık dokuzda evine dönmüş. Üvey bir sevgi taşıyordu. Fransı kucak-! olduğumu anlıyarak sustum. ! levhalara bakarak olduğumu• 

yolumuza beyhude yere devam babamın ona akıam telefon etmiş lamamak, kollarımın arasında sık- - Yok, o öyle değil. Yanlış yeri aşağı yukarı söyliyebildim. 
etmiyelim. J olduğunu söylemişler. Derhal mamak için ker.dimi zor tuttum. ! anladınız. Ona Ned amca dedi- Talihiniz varmış, diye ce· 

Otomobili hemen garajdan çı· I !edim, hiç cevap vermedi. Fena - Niçin, ne var? eve koşmuş. Anahtarı olduğu 1 Dedim ki: ğimi duymuyor musunuz? Fena vap verdi. Aşağı yukarı otuz kı· 
kararak yola çıktık. Otel hesabı sinirlendim. - Gazeteleri okumadınız mı? malum. Kapıyı açmış, ve cesetle _ Elbette yapılacak bir şey adam olsa, beni sevmese öyle Iometre kadar uzağız. Herhalde 
ıç.ın kiıfı mıktarda parayı ve boş Otomobili durdurarak dedim Ok.umu~ olsaydınız sözlerimdeki karşılaşmış, hemen polise haber vardır. Benim zekam ortadır, hal- 1 der miyim~ Uzun aenelerdenberi ümit ederim. oraya varabiliriı:. 
bavulumu da odada bıraktık. ki: mani.yı anlardınız. vermiş. Gazete bütün bunları ya· buki sizin mükemmel işliyen, çok onunla çok dostuz. Hem iki kar-, değil mi Peter? 

Bır müddet yegi.ne düşünce- _Bu şekilde hareket etmeniz Hal~de öyle bir .~ah~unluk zıyor ve canini~ M~~i~t'~_an._baş- zeki bir dimağınız var. yavrucu•\ deş dargındılar. Onların n~ı~ Bu Peter hıtabı bana bir kam· 
mız, oradan uzaklaşmaktan iba- 'hiç doğru değil, aklınızı başınıza 1 ;;ar~ı kı_ acımamak mumk~n de- ka h~rkes_ o!abılecegını soyluyor. ğum. Elbette bir şey bulacaksı- olup da kardeş old~klarına hala çı tesiri yaptı. Kaybolan bütün 
1 ~t oldu. Yanımdaki genç kızı bi- toplamanız 18.zım... gıldı. İçımden kızı tekrar opmek Son umıdımız da mahvoldu. nız. Kendiniz için değilse benim aklım ermez. Bırbırındeu bam- enerjinıi yetine getırdı. 
le unutmu•:um. Epey yol aldıktan Aklımı ba,ıma mı topla- geld~ fakat bir akşam evvel ma- Seai titriyordu. Ağlamıyordu, için bir şey bulmanız lazım Bu baıka iki insandırlar. Fakat ben Elb t • F 

' ld • h 1 k k' 'l d · .d - e te vaı-acagız, ran9. ~onra bir kere ona yan gözle bak- mak} Ne demek bu} ruz o ugum hakaret atırıma ge • ı fakat eş ı ag asay ı.. ·badireye ben sizin için girdim. Ned amcaya gı emem. k . . d d. 
k d . · Ü "l · · d d' B k N' . , mera etmeyınız, e ım. tın Tavrından beni henüz affet- - Ne olacak, gazeteleri o u- ı, vazgeçtım. . - zu meyınız, e un. af a Beni buradan çıkarmanız lizım ... I - ıçınr . . 

1 
.. .

1 
.. 

manız li.zım. Bo• duracak yerde - Evet .. bütün tafaili.tı ög"ren. hır İpucu buluruz. Kız bir düziye bn•ını sallıyor ı - Onu rnü•kül mevkie koy- .. OtodmobılKı .0
1 

ancta !suratı e su· mrmış olduğunu anladım. Yüzü 'S ~ 'S · ca 
lüzumlu bir İş görün.. mişler, evvela bir Buik, sonra da - ~!e bulacağız} Garipsiniz, ve hiçbir şey yapamıyacağını an· muş olurum. Bana yardın1 etmek ruyor um-, 1 ome te erı uçar· · 

"'a ~arı, dudakları kısılmı~. kuca- F k b b ld 1 sına katcdıyorduk Epev zaman ... ... I Hiç cevap vermedi. a at ir Graysler ara ası ça ığı mızı bi i- Peter ... Kafamı altüst ediyorum, }atıyordu. Epey zaman geçti. Ben için her şeyi yapacağına eminim. · ~ 
gında gazeteler o1dugu ha de otu- müddet sonra gazeteleri okudu· yorlar. Gazetelerde her 9ey yazı· yine hiçbir hal çaresi göremiyo- otomobilden inmıştım. Benzin Fakat ona fenalık etmiş olurum, sonra Frana kolumdan çekerek. 

l o du. Bana henüz küskün ol- 1 ğunu gördüm. 11 1 resmim: de basmışlar. Artık rum. miktarını ölçüyordum. Frans, bir .. değil mi} bir şr.yler söyledi: 
duğunu anladım. Bir ,eyler aöy- Kilometreler katedip gidiyor• 1 kurtulmamıza imkan yok. Sonra 1 Ağzım açık, kıza bakakaldım: den bire hi~ beklemediğim ,ekilde - Ya ba,,... fenalılı: etmediniz 1 (Arkaaı Y&l') 

• 


