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Memul' maaşlarına 
zam IEa bal edildi 

Memurlar Şubat aylıklarını 
yapılan zamla birlikte alacak 
Acı hrıp 
siyaseti 

Çörçil son nutkunda incUiz 
mukavemeUnln başlıca sırrını 
ortaya koyuyor: Açık ve mert 
çe tenkldJ ve berrak havayı 
yardım saymak, l!linsi fısıl. 
tılardan ve bun un uyandı
racafı rizli sislerden kork
mak ve çekinmek ... 

Yazan: Ahmet Emin y AL.'IAN 

n ncttlere Başvekili B. Çörçil, 

[( Ankara, 28 <Te· 
lefonla) - Bugün, 
reis vekıll Dr. Maz 
har Germenin rıya 
setinde toplanan B. 
M. Meclisi tarihi 
günlerinden birini 
daha yaşamıştır. 

Memur ve müstah 
demlere verilecek 
fevkalAde zam ko-

Üçten fazla çocuk sahibi 
çocuk memurlara 

2,5 lira zam 
başına 

verilecek 

nı bildirmeı;I Mec
liste bUyük bir 
memnuniyet uyan
dırmıştır. Maliye 
Vekili demiştir ki: 

- Bu lAyihanın 
tanzim ve takdi
mine saik mtlnha
sıran hayat paha· 
lılı!ının tevlid et
tiği zarurettir. Av

nuşulurken Abdür- ---------------------------~ rupa harbi başlıya-
rahman Naci'nin,yalnız Uç çocuktan yukarı değil, iki- hdanberl ithalAt eşyası fiyatlarında tedrici bir tereffü 
den yukarı çocuğa malik olanlara da fazla zam ve- oldu!u herkesin malQmudur. Bu tereffü harp uza-
rilmesi yolundaki takriri ttzerine Maliye Vekilimiz, dıkça, arttıkça ve genişledikçe daha ciddi, daha şU-
yalnız Uç çocuğu değil. iki ve daha az çocuğu olanla- muUtl vaziyet almıya başlamış ve btr mUddettenberi 

ra da zam yapılması istendiğini, yalnız bUtçe m Usaa- de havayici zaruriye fiyatlarındaki artış nisbeUeri, 

de etmediğinden şimdilik ttçten fazla çocuk sahibi gelirleri artmıyan lıılzmet erbabuıdan küçük ayhklı, 

olanlara yardım yapılabildiği ve bütçe müsaade et- az maaşlı veya Ucretli oltlnlan ehemmlyeW surette 

1 tığ!. takdirde iki çocuklu ailelere de zam yapılacatı· tazyik eden bir (DeYamı Sa: s. 86l: 4 de) c- • 

O a i ly M a i 1 baş 
yazısında diyor ki: 

lngilferenin 
Çörçil'e 
itimadı var 

Fakat kabine
de değişiklik 

zaruridir 
Çörçil, kararlan bizzat 
veriyorsa bu, kabine
sinde kendi ayarmda 

şahsiyetleri 
toplayamadığmdandu 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesi başyazısında şöyle diyor: 

«İngiltere, harbi sevk ve idare 
edebilmek bakımından en lüzum· 
lu evsafa malik olması ve blihas. 
sa iş arkadaşlarına karşı hulfuı ve 
cesaretle muttasıf bulunması ha
seblle Başvekillni kat'iyyen de
ğiştirmek arzusu nda delildir. F a· 
kat , harp k abinesinde cezri deli
şiklikler yapılması zaruridir. Harp 
kabinesi ilyeleri müsellah millet 
teşkillltını yapmak için kendi mi
fuzlarını k ullan abilmelidirler. Bun 

Avam kamarasında açılan 
umumi bir munakaşa veslles le, 
bizi cephelerde dolaştırdı ve turlu 
turlü acı haklkaUeri comertce İn
giliz milletine ve dimyaya sundu. 
Başvekilden öğrenıyoruz kı, de. 
mokrasi cephesi için işlerin ber
bat tarafları vardır. Mısır bir ara· 
lık Rommel kuvvetlerinin tazyık 
altında cıddi tehlikeler geçirmış· 
tir. Almanların günün birinde N!I 
nehrının şark sahilinde gbrünme
melerlnı de İngiltere kendı kuvve· 
tinden ziyade Rus mukavemetine 
borçludur. Ruslar, Çorçllin ümld· 
haricin olarak bu mukavemeti 
l(östermeselerdl ve Kafkasya yo· 
lunu tıkma.salardı Alman kuvvet
~er! İrana ve Hlndlstana yayıla
caklar ve Suveyş kanalına sarka· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b~ ayni ~manda süvarisi, m~ 
- hendisi, baş pilotu M. Çörçil olan 

Amerika 
fil'osunun 

parlak zaferi 
caklardı. Maka sar' da 

Japon frosu 
bozguna uğradı Amerikan ft F-;l'flmellk Rlndiıltaaı dnnanmalan MakBA&r bofazındabUYwı 

bir .ı 'POD kaflleelae hücum ederek parlak bir zafer kazandılar 

İngiliz Baıwekfli, Uzakşarkta t3-
mamlle tedariksiz bulunduğunu a. 
çıkça itiraf ediyor. Japonlara kar
sı. şiddetle lUzumu olan kuvvetleri 
Lıbyada tutmak mesullyetıni şah
sen üzerine aldığını, bunu yapar
ken sırf Amerikalıların Havaydakl 
deniz kuvvetlerine güvend ğini ve 
bu hesabının boşa çıktığını söylil
yor. Yapılan baskınlar neticesinde 
bugün Pasifıkte deniz hAklmiyetl· 
n~n J a.ponlara geçtiğini de Çör~il 
gızlemıyor. Bu hal Avustralyayı 
tehdit ettiğl çln Avustralyalı kı
talar kendi memleketlerinin mO. 
dafaasına koşmak zaruretini duy. 

Japonlar, harbin ba

şındonberi 18 i harp 
gemisi olmak üzere 

1( __ ._ .... ~~~':'a_•_J( __ u_zbaa"r'b~r-lı--...:l ı 
51 gemi kaybettiler 

muşlardır. İngiltere de bunu h lf"lll~-..~----------.ı 
Ö - tü L" oıı g rm~s r. ıbyadakl bocalama e· 

mare eri de belkl Avustralyahlıı· 
rın 5ekilmeslnden ileri gelmiştir. 

Çorçıl, bu acı hakikatleri birer 
birer saymakla beraber bedb n de
ğildir. Yarına guvenıyor. Fakat bu 
iyi yarına kavu abilmenln sırrını 
ancak açık konuşmakta bu saye· 
de ahengi, bir lığı ve 'berraklığı 
korumakta bu'uyor, BaıJVekll, 
mert ve açık tekidi yardım sayı. 
yor. Fakat kendisine müdafaa lm
kAnı vermlyen, boğucu sisler yar:ı. 
tan fı~ılt~la~dan çok korkuyor. B. 
Çörç lın. olçllsilnce tenkidini met't
çe parlamentoda soylemiye ces:ı· 
ret etmeyıp cinsi sinsi koridorda 
mırıldayan, açıkça muhalif rey 
verecek yerde rey zamanı sıvışan 
adam be~bat. bir düşmandır, bir 
"~tan haınıdır. 

Bu nutuk Bzerlne lngıllz Avam 
kamarasında başlıya.o &(ık müna. 
kaplar diın de devam etmiştir. 
Bugun de devamı bekleniyor. ı k 
günkil munakaşalar esnŞsında, ü· 
zerinde en çok ısrar edilen nok•a 
şudur: Her ti.ırlü hata olatan şey_ ,.., _____ ..ı 

dir. İyi n yetle girişilen bir işin Amerlkah larm PMlflk doaanmuı 
hesapla olmıyan aksı sebeplerle fe. ıuunandanı Amini Klns 
na netice vermesini hoş ıörmek 
lAzımdır. Yalnız affedilemlyecek Londra, 28 (A.A.) - Yorkshlre 
bir şey varsa o da tecrl.ibeden ders Post gazetesının askeri muharriri 
almamak, ayni hataları inatla tek. yazıyor: 
rar ed.p durmaktır. Amer ka kruva:rorlerinden mil 

B. Çorçil, Hes meselesini ilk rekkep bir filo hava kuvvetıerll~ 
defa olarak açığa vurmuştur. H~. işbirliği yaparak Makasar bola. 
f ngiltereye doğrudan doğruya sulh zında milhım bir zafer elde etmiı· 
teklif etmek vazlfcslle gelmiştir. tir. Japon kafileleri Borneo :ve 
Fakat Çör<:il n ve gözlı pek arka· Celebes adalarına asker taşımak
daşlarının Alman şartlarına boyun ta idi. Bu, Cavaya karşı yapılacak 
etmiyeceklerlni bi'diği için Çörçı· hareketin ilk kademesini teşkil 
Jin hiıki'ımetten cek•lmrslnl ve ı.. ediyordu. Kafileyi himaye eden 
başına Çemberlfı~ n nevinden uy- Japon kruvazörlerı ılk endahtlar
sal ve ciiretc;iz adamların gelme· la yaralandıktan sonra derhal a
sin! şart kosmuş. fngiltercyr ayak çılmışlar ve muharebe etmemlıı
ba.sınca eı::klrfen taıl'd•ğı bir muha- !erdir. 1 k defa olarak Amıral Ya· 
fazakAr lordu aramasının hikmeti man to'nun harp gemileri ciddi bir 
de onun 'vasılasilc muhafazakar a- mukavemete maruz kalmışlar ve 
l'I ayaklandırmak ve f ngJltereye boz~una uğramış~ardır. . 
cömert bir ..,ulh vaadetmck sur"- Bırmanyada, bı~ tepe il~ b ır 
tile buna enı?el olacağı bilınen Çör. ırmağa dayadnan Bı~I blrk mÇillndafaa 
·ıı hattımız var ır. ır ço as-

çı devlrmekmlş. . General Hutturı'un emri 
PlAnın cüretlne diyrcrk yoktur. kerlerı . k için B'rmanya yo 

A 'rn b ·kt da mcv· Altına gırme . • 
. anyanın en as ı r etmektedir. Düşman bir 

klıne vaıi'l kin namzet savılan lundan g a 
10 

irebil~ktir. Hıı1· 
çok m.Uhlm bir aramın havsdarı kıskaç(~!...:~ s, Sü. 5 de) //// 

<De.amı Sa. S, Sil. :! de) +>'+ 

Merkezdeki Japon 1 ar 
harp Singapur'un 

şiddetlendi 80 Km. uzağında 

Almanlar cepheye 
yeni ihtiyat 

kuvvetleri sürdüler 

)ki 11/man generali 
daha öldü 

Şarki Felemenk 
Hindistanına takviye 

kıtaları çıkarıldı 

Rabaulda yeni lngiliz 
mevzileri kuruldu 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet gece Batavia, 28 (A.A.) - Batavia 
tebllji: radyosunun bildirdiğine göre, son 

27 sonkAnun günü kuvvetlerimiz günlerde pr_ki Felemenk Hindls
dllfmana karfı taarruz hareketlerine t~nın?a bir lımana müttefikin bir· 
devam etmiflerdir. Alman kuvvetleri lıkle:ı çıkarılmıştır. . . ı lnglllzler Malez:vada biraz 
Sovyet Birllklerının ileri hareketleri- geriledlİer 

nl durdu~~a ~bbUs ederek mu- Londra, 28 (A.A.) - Malezya. 
harebeye ıhtıyaUannı .ııürmfiflerdir. da merkez cephesinde İngiliz im· 
OU.manın karfılık taarruzlarını pUs- paratorluk kuvvetlerinın hafif bir 
kUrten ve mukavemet inin önüne ge- gerileme hareket.! yaptık'an ve 
çen kuvvetlerimiz ileri hareketlerine şiddetli muharebelerin cereyan 
devamla bir çok kalabalk yerler ifgal ettiği saltıhlyetli bir kaynaktan 
etmiflerdir~ haber verilmektedir. Bu kuvvet. 

26 sonkA.nunda 39 Alman tayyaresi lerln Huçanı cenubunda çarpışan 
tahrip edilmlftir. Tayyare kayıbımız kuvvetler olması pek muhtemel
Yalnız ~kmdlr. dlr. Gerileme harekctlnın h angi 

27 aonkAnunda Moskova civarında mesafC'ye kadar yapıldığı bilin. 
dört Alman tayyaresi dUşürWmUştUr. memekle berabe; ?u noktadaki 

Harkof clvanndald J apon kuvvetlerı .. Sıngapura daha 
Alınan yakın olup takrıben 80 kllomet-

mattOblyetl re mesafededirler. 
Moskova, 28 <A.'A.) - Mojaisk ga- Mer«ul limanı m üttefikle r 

libl Generaı Glukof Almanlann du- tarafından t ah liye edl!d i 
rumlarını dUzeltmek için ümitsizce Rangon, 28 (A.A.) - Blı.-man-
tefebbUslere geçeceklerini ve doğuda yadaki ingllız hava kuvvetlerınin 
lmkln nlsbetirtde bir hat tesisine ıre tebliği: 
idamesine çalılf&C&klannı gösteren İngiliz homba tayyareleri, J a· 
emareler mevcut bulunduğu fikrini pon ileri hareketini d urdurmak 
izhar etmiştir. Almanlar halen cep- çin şima l doğudan l\'Ioulmeln'e 
heye sUratle büyük topçu kuvvetleri (Devamı: Sa. S; SU. S te) + 
göndermekle Meft'UldUrler. 
Moııkovadan gelen son haberler 

Rusların merkez ve fimllldekl Alman 
İtizar 

ordulan arasında açtıl<ları gedl!f Dün Örfi İdare Komutanlığı ta. 
geniflet tiklerinl bildirm~tedtr. Har- rafından asılsız havadis neşrin. 
kof civannda Almanların altıncı ve den dolayı kapatılan gazeteler 
yedinci tOmenlerlle dlter kuvveUeri hakkında neşrettiğimiz havadiste 
mqtap edilm1'tir. Cenubta Ruslar yanlışlıkıla. . (İkdam) arltadaşımı-

zın de ismı geçmiştir. Arkadaşı(.,.._: a. I; 8IL 1 da) /X/ mızdan özUr dilerlı. 

bir gemin in yolcuları olmamalı· 

<lir. 
M. Çörçil verilen bütün kar ar. 

ların mes'uliyetinl yük lenmekle, 
evveldenberi kabineye rehberlik 
eden müşterek mes'uliyet esasına 
aykırı bir vaziyet almış bulunu
yor. Eğer Başvekil bütün kar ar
ları bizzat vermek mevk iinde k al· 
mış l)ulunuyorsa, bu, belki de, 
geçen harpte Loid Corcun yaptı
ğı gibi, kabinesinde kendi ayarın

(Devamı Sa. 3, fôiü 5 de) /X/ 

~imanlar, Musus'u 
işgal ettiler 

Kahire, 28 (A.A.) - Neşred.
len bir tebliğde düşman kıtaları
nın Musus'a girdikleri bıldirilmek
tedır. 

Roma, 28 (A.A.) - İalyan or-
duları umumi karargahının 605 
numaralı teb iği: 

Dün Slrenaik cephesinde, mih
ver motörlü ve zırhlı tümenlerı 
geri çekilmekte bulunan düşman 
kuvvetlerlle teması m uhafaza et· 
mişler, bunları mitralyöz ateşine 
tutmuşlar ve bombalamışlardır. 

Son muharebeler esnasında düş.. 
manın malzeme bakımından şir.ı· 
diye kadar olan kayıpları 127 top, 
283 tank ve zırhlı otomobil, hava 
kuvvetleri tarafından tahrıp edı
lenlerln dışında olarak 28 tayya. 
re ve 563 kamyondur. 

Berlln 28 (A.A.) - Askeri bir 
kaynakt~n öğreıılldiğine göre, 27 
sonkanunda Alman hava k uvvet
lerine mensup tayyareler, Libya· 
dakl Alman seferi kuvvetinin yap. 
tığı h ücumlara muvaffakiyetlc 
yardım etmiştir. 

lstanbulun 
odun ihtiyacı 

Belediye, Alemdağmda 80 bi 
çeki odun keşfetti 

- ------------ Kış şiddeUnl arttmtıkça, ,e 

1 
mahrukat ihtiyacı da gttnden 
artmaktadır. Beyoğlundaki köm 
!erin çoğunda odun ve mangal kö 

B. sanelt 

Ruzvelt dedi ki : 

rU bulmak knkAnsız bir hale gel 
tir. Bu beli öıriemek için beledly 
zin uzun zamandanberi yapm 
olduğu araştırma sonunda hemen 
numuzun dibinde 80 bın çeki 
bulunduğu anla.şılmlfl.ır. 

Belediye tarafından bulunan 80 
çekl odun Alemdağında kesilmiş 

j hazır bir vaziyette durmaktadır. 
odunların mevcudiyett keşfedllır 
mez belediye lAzım gelen Ve68.iti 
ınin etmiş ve bu vesaite ifleme 
zernesl vermiştir. 

Bu vazılyete göre Istanbulun 
kaç gün içinde külliyetli mlk 
oduna kavuşacağı an~mak 

Irlandaya 1 
yapılan ihracın J 
hedefi zaferdir J 

Çörçil 'in 
nutkunun 

akisleri 

Almanlar nutku tas
fiye raporu olarak 

isimlendiriyorlar 
Amerikan ordu ve 
deniz kumandan
lıkları birleştirildi 

Bulgarlara haftada 
bir gün ekmek yok 
l:;ofya, 28 ( A.A.) - Nazırlar mec

lisi dün ekmek istihlAkini yenıden 

tahdid etmeğe karar vermiştir. Bun

dan sonra Bulgarların çartamba gttn

leri ekmek yemeleri menedilmiştir. 

Ekmek yerine patates yenecektır. 

J 

Ruzveltle Çörç 
arasında bir 
anlaşma 

Bitin barp •• 
mesı mtlfterall 
garı iç i n 
ıı.aııaaııacak 

Londra, 28 (A.A.J Britanya aj 
sının diplomatik muharruinln tem 
ettiğine göre Churchill ile Roosev 
arasında hasıl olan bir anla.şına ne 
cesınde bUtUn harp maı:r.emesl, ce 

(Devamı Sa. ? Sü. 7 
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\. Şehir 
Haberleri 

Yazan: Maurus YOKA Y Bir buçuk ton 
zeytinyağı 

buıundu 
Güze/ kız saadet ve sevinç 

içerisinde saraya döndü 
Kadıköy Pazaryolunda, 136 nu· 

sahte Uluğ Bey hakkında Hasan maralı apartımanda ikamet eden 
Paşaya bir şey söylenmeden haki- Ömer isminde birisi ihtikar yap· 
k1 Uluğ Bey göründü ve Ha6ana mak gayesilc alıp apartımanının 
İstanbulun şu emrini tebliğ etti: çatısında 100 teneke zeytinyağı 

seviyorum. Mariyaya bu saate ka
dar kız kardeş göz.le bakıyordum, 
Cakat senin onu sevdiğıni sandığım 
içın şimdi nefret ediyorum. İşte 
bu nefret ettigim mahlük için ca
nımı feda edcceğım. Sana da aş
kımın derınlıginl göstermiş olaca-
sım. 

Bu gece yatsı ezanı okunurken 
saray bahçesinin küçük kapısı ô
ni'ında beni bekle. O kapıya varan 
gizli bir merdiven vardır. Oradan 
geleceğim ve kadınla çocuğunu 
sana getircce~ım. Çok atik bir at
la orada hazır bulun. 

Delikanlı bu fedakarlık karşı
sında kendİnden geçerek kıza el
lerinf uzattı, ateşler içinde iki 
yumuşak ve güzel el bu ellere sa
rıldı. Kız, Feridin yüzüne hayran 
hayran baktı. Orııda hudutsuz bir 
vecdin ve hazzın ifadesin okudu. 
Zavallı k imsesiz mah ük, bu el 
sıkmanın , bu bakışın kendine alt 
o'duğunu sanarak sevindi. Hal
buki bu saniyede Fcridin gözü ö
nünde Anınka vardı. Kızın etlnı 
sıkarken, onun elini sıktığını !ar
zediyordu. Aranka aşkını ispat 
ıcin kendisine btr fırsat vermişti. 
İşte bu fırsattan lst.fade edebili
yordu, sevgilisi i çin imkansız bir 
ı' başaracaktı. Bunun için mes'ut
tu. 

Güzel kız da saadet ve ~vinç 
çınde saraya döndü. Yolda hep 

bu sözleri tekrar ediyordu: 
- Benı sevmcğe başladı. Ken· 

disi için olürsem arkamdan daha 
c;ok sevecek. 

Kız gittikten sonra Ferit, güzel 
Arankanın habercisi Blroyu ça
ğırdı. Bır kağıt üzerine sadece şu 
sözleri yazdı: cıArzun yerine gcle
cek.D 

Bu kağıdı bir kese altınla be
raber Macar köylüsüne uzattı. 

* 

- Ferman getırdiın, fakat bu sakladığı Emniyet teşkilatı tara
!erman ancak yarın açılıp okuna- fından haber alınmıştır. ömer suç 
cak. Yarın sabah sarayının bahçe- üstü yakalanmış ve milli korun. 
sinde bir idam sehpası hazırlata- ma kanununa aykırı hareketinden 
caksın. dolayı takibat yapılmk üzere Ad-

- Bu sehpaya kim asılacak? Ityeye teslim edilmiştir. 
- Yarın ferman okunduğu za- H 1 t d 1 

man belli olacak. . am e ava arı 
Zeki kız, fermanda ne yazıldığı- Hamlet davalarına dün de as· 

nı Uluğ Beyin gözlerinden okudu. liye birinci cezada devam olun
Muharebe meydanınCıan kaçan ko- muş, Peyami Safa davası netice
casının yerine bu sehpaya Eflak lenmiştir. Mahkem~. Peyami Safa 
Beyinin karısı Mariya asılacaktı. hakkmda Şehir Tiyatrosu mecmu· 
Fakat M.ariya, o dakikadan evvel asında yazılan cModern jurnal• 
kaçırılırsa Hasan Paşa. idam seh- adlı fıkrada muharrire karşı bir 
pasında can verecekti. hakaret görmemiş, umodern jur· 

Kaybedecek dakika yoktu. Sil- nalıı kelimesinin <1asri gazeteı> ma-
ratle harekete geçmek liızımdı. na.sına geldiği neticesine varmış. 

Bahçede süslü bir sehpa yapıldı. tı_r .. «A;~~ık sahne~iz~e Şekspı~ 
Her tarafı kırmızı çuhalarla örtül- gıb~ kotu ~uharrırlcrın escrlerı 
dü. Hasan bu manzarayı seyreder- yerıne .. Cln~o~ Recai . o~nanacak
ken titriyordu. Ancak Mariyayı tır» cur_nı.esını. de. Cıngöz _Recai, 
gözdesine bağhyan gümüş zinciri muharrırır: bır eseri oldugundan 
kendi ehle taktığı ve kilidinin a- hak~retamı~ b_uı.~amış ve mecn:ıua 
nahlarını çevirdiği zaman biraz içi neşrıyat muduru Neyıre Neyırle 
rahat etti. sahibı Zeki hakkında beraet ka· 

Cariye, Paşaya dedi ki: rarı vermiştir. 

- İçin rahat .olsun. Ben hayatta Peyami Safa • T afôt 
kaldıkça sana b1r şey olmaz. Fakat 
beni ölü görürsen derhal ölüme davası 
hazırlBJı. 

İki kadro yalnız kalınca Mari- Bundan sonra, aktör TaHit ta· 
ya duaya oturmak istedi. Sehpayı rafından, Peyaminin yazdığı_ bir 
görünce kendi için olduğunu an- fıkrada hakarete uğradığı ıddla
lamış ve melekc;-c bir teslımiyetle sile açılan davaya bakılmıştır 
kocasının yerine ölmiye hazırlan- Müddeiumumi muavini eskl mü-
mışfiı. taleasını tekrar ederek muharrir· 

Cariye buna mAni oldu: le Tasviri E!klir sahibi ve yazı iş-
- Ş imdi duaya lüzum yok, son leri müdürlerinin 484 Ye 482/4 ün 

ra edersin. cü maddelerle tecziyesini istemiş-

- Benim saatlerim sayılı değil tir. 
mi? Peyami Safa da müdafaasını 

- Hayır, sayılı değil, çünkü ben yapara~: f~kr~sında Taliitı kas· 
seni ve çocuğunu kurtaracağım. detmedıglnı, egcr b lr hakaret var
Saatleri sayılı olan birini billyo. sa ona raci olmadığını söylemi:; ve 
rum, fakat o, sen değilsin. mahkemeye fransızca bir eser ve· 

<O<-vrı"'• •·ar) rerek: 

( iç İMAi DEBTLEBiMtzJ 

Zevk ölçülerimiz 
Levanten muhitinden bütün memlekete yayılan 
oyun iptilasının şekil ve derecesi, memleket 

için bir veba salgını kadar zararlıdır. 
'(ES} irkaç hafta evvel istanbul-

da «Briç masaları etra
fında» adlı b:r fransızca kitap 
çıktı. Bu kitaba baştanbaşa göz 
gezdirdim. Tama.mile zevkine 
vardığımı iddia. edemem. Çünkü 
kitabın kahramanları istanbulun 
levanten muhitinde yaşıyan in
sanlardır. Hatta adlarının şekli 
bil:e az, çok muhafaza edilmiştir. 
Elimde bunların kim olduğunu 
gösteren bir şiire anahtarı o'rna
dığı için kahramanların kimier 
olduğunu bilmtyordum. Bunun i· 
çin kitaptan ancak bir kaç umu· 
mt düşünce süz.üp almakla kal
dım· 

Bahsettiğim kitabın hükmü, 
miktarca çok mahdut bir zümre
ye aittir. İlk bakışta eser, ancak 
o zümrenin kıyasiye çizilmiş, acı 
bir kar:lkatürü gibi görünür. Fa
kat satırlar arasında bütün mem 
leketi tehdit eden b ir takım içti· 
mai belaların işaretlerini oku
mak mümkündür. 
Şunu açıkça itiraf edelim ki, 

istanbulun levanten alemi, harıct 
alemle memleketimiz arasındaki 
en esasl'ı köprülerden biridir. Ha
yat tarzı bakımından garbe uy
mak günün modası hükmünde ol
duğu için levantee muhitinin ıa
şayış itiyatları ve iptilaları bütun 
memlekete örnek olmaktadır. ı.e. 
vanten yaşayış tarzının serpinti· 
leri, derece derece bütün memıe· 
ketin içtimai hayatını zehirliyor 
körletiyor ve kısırlaştırıyir. 

alıyor ve insanı yükseltici zevk
lerden mahrum ettikten başka 
kendi işine, gücüne aUıkasını ve 
umumi verimini de ikinci dere
ceye indiriyor. Bu iptlHilar, kendi 
seciyeleri ve şahsiyetleri yerine 
yavaş yıwaş tip halinde bir ku
marcı maskesini seciyelerine ve 
ruhlarının boş kaian yerine takı
yorlar ve umumi hayat için ve

tıcı istidaUarı bayağılığa sürük
lüyor, en lüzumlu alaka ve heye
canları dipsiz bir bataklığa akıtı
yor. 

Hastalık Anadolunun bir ç9k 
köşelerinde de salgın halindedir. 
Memurdan halka geçiyor. Hele 
bir yere giden belhba.şlı memur 
veya ailesi oyun hastalığına tutul 
muşsa onun ortaya koyduğu ör
nekle bundan bir ~ehir ve kasa· 
ba bir tek kumarhane manzara
sını alabilir. 

Bu içtimai belanın dehşetinı 
olduğu gibi görmek ve kendimi
zi korumak gerektir. 

".\I. H. ZAL 

riınleri ve kıymetleri azalıyor. ----·--~------
Denilebilir ki bizim memleketi-! 
mizdeki şekilde yapılan ve moda Şehzadebaşında bir 
haline gelen oyun iptilalan, hem ı 
fe~di~, hem ~e bütün . mi11etln tiyatro bi na~ı yapılıyor 
saglıgını tehd.t edem bır hasta· ş h' t' tr k edi kısmı 
ı k H y • • e ır ıya osu om -
ı tır. astalıga en çok lstıdadı O- ş h d b ki' ka-l nl . nın e za e aşına na ıne 
a ar, _hayatta başka al~ka ve rar verilmiştir. Prost'un pltınında 
zevkJerı olamıyan kaz beyınliler- d . t ' t d "lml t' s rarha d' . . . a yerı espı e ı ş ır. a ,. -

ır. Fa~at her fena ıptlla gıb!, nebaşında İbrahimpaşa hamamı 
kıymetlı fertlere de sırayet edı: karşısındak sahada yapılacaktır. 
yor ve yavaş yavaş ru~la.r_ındakı Alkazar, Şık. Yıldız sinemaları sa
~~e z.evk ve heyecan ıhtıyacını ıhipleri bir planla bu tiyatronun 
korletıyor. ın~asını deruhte etmek üzere dün 
fE5> u hastalığın türlü türlü ih. İstanbul Belediyesine müracaatla 
191 tilatları da vardır. Oyun Vali ve Belediye Reisile görüşerek 
para ile oynanır. İçkide heyee&.n. tekliflerini ya~mışı~.rdır .. 
a.rıyanlar veya eroin gibi zehlrl~- Yapılan teklıfe gore tıyatro sa
re müptela. olanlar nasıl muay- !onu bin kişi alabilecektir. Tekll· 
yen bir miktar itiyat halini alın- fin kabul edileceği muhakkak gi. 
ca ayni zevke varmak için mlk- b'dir. 
tarları çoğaıtırlarsa, oyunun öl- Bir çocuk yandı 
çüsü de gitgide kendi kendine 

E skiden, dünyanın her ye- büyür. Sabit bulunan bütçe bu- Kasımpasacia, Cami mahallesin
de oturan Yaşarın çocuğu Dudu, 
odada oynarken mangala düşmüş, 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. 
Hemen Etfal hastanesine ka1 dırı
lan yavru, biraz sonra ö.lmüştür. 
Vak'aya Müddeiumumilik el koy

tır Allah! ... 

U 'mulmadık T"e bekle 

zamanlarda öyle bas 

yapıyor ki ne de olsa lnsao 
liyor. 

- Japonlar mı t 
- Hayır, karayelw. 
- Ha, evet ... 
- Fırsat düştükç.e yeti-:meıı 

tay kolay göz açmak kabil 
yacak. •. 

- Amerika yardmu mı? 
- Hayır, lodoıı ... 
- Ha, ıwet ... 
- Bazı zamanlar öyle şid 

lıilcum ediyor ki yolları tam 
kesrneı;ıe biJe tebllkeli blr bale 
kuyor ... 

-- Atlantıktekl denlı:alhlar 

- Hayır, kar ... 
- Ha.. evet ... 
- Bereket tecrübeEıi arttıkça 

lan aı:ması, tehlikesiz hale 
sı, münakaleyı temin etm('S) 
zamlı bir şekli alıyor .. Doğru"'u 
nu yapmak l!;ID de gece gUndüz 
raşıyor ... 

- lngfllz donanması mıf 
- Hayır, Istanbul belediyesi 

- Ha, evet ... 
- Ha düzeliyor, ha düzeldi 

ken meğer daha sürecekmiş .. Bu 
nuncunun ötekilerden daha nu 1 
daha mı şiddetli olacağl kesti 
mez ... 

- Uçüncil harp yılının mı! 
- Hayır, liçüncll soğa.klana .. 

- Ha, evet ••• 

- Dalmi mücadele halindeler •• 

zfyete kAh o, kiih bu lıAkim 

yor ... 

- Llbyadaki lld tarar kuv~e 
mır 

- Hayır, sıcakla ı;ojtulc ... 

- Ha, evet ..• 

- Aman beeee! .. Bir bitse de 

nln bu manasız suallerloclea 

sam! •• 

- Kıt mı! 

- Hayır, harp! .• 
Hasan Paşa, gözdesinin Gülbaba 

dan dönüşünü hasretle bekliyor
du. Ölum korkusu içinde dört 
e le bu kıza sarılıyordu. Deli gibı 
onu seviyordu. Aldmcfan, irade
sinden eser kalmamıştı. Kız ne 
dese kor körüne inanıyordu. 

Soruyorlar : 
- Burada, bir münekkit, Fran

sada Hamletln temsili hakkında 
yazdığı yazısında, Hamlcti oyna· 
yan aktör için «köpek gibi bağır
dı» diye yazmıştır. Kaldı, ki ben 
Tatııtı kasdctımiş de değilim!• de
.miJtir. 

rinde, işsiz, güçsüz bir sı- nu normal suretle karşılamayın
aıfa art olan bir takım itiyatlar ca çoluk çocuğun rahatından, 
balkın arasına yayılmıştır. KAğıt sıhhat.inden, tahsilinden, elbis~
oyunları bu aradadır. Bunların sinden, zevk ve ihtiyacından feda 
mahdut bir şekil ve derecesine karlıklar edilir, borca girilir ve 
diyecek .bir şey yoktur. Bir adam, blitçe açığı karşısında yavaş ya. 
işini, gücünü kendine ne kadar vaş yolsuzluk uçurumlarına kayı 
zevk etse bu zevki devamlı bir lır. Karı kocanın ikisi birden o
hale koymak ve yaşayıştan bık- yuna müptela iseler bedeli ço
kınlık duymamak için bir takım cuklar öder. Yalnız biri müpteıa 
zevklere, eğlencelere muhtaçtır. ise diğerinin çekeceği vardır. 
Kfııtıt oyunları da bunlar arasın· Evde intizamdan. a.henkien eser 

m"..IŞ, çocuğun cesedini muayene --------------! 

Kız camiden dönünce Hasan 
dedı ki: 

- Bugün bir aralık uykuya 
daldım . Meleklerden Mikail rüya
da karşıma çıktı. Bu kızı öldür
mezsem kendimin öleceğimi ha
ber verdi. Aklım zaten yerinden 
oynamıştır. Hep lstanbulda ol
duğumu sanıyorum. Pencereden 
bakınca Boğazlçlni göreceğimi 
zannediyorum. Bu böyle gldemez. 
Kadın benim yerime ölmelidir. 
Bugllnden tezi yok çocuğ le bera. 
bcr öldilrteceğlm. 

Güzel cariye, hiç bir cevap ver
meden coşkun bir tavırla Hasan 
Paşanın boynuna sarıldı. Çökük 
yanaklarını bu.selerc boğdu. Bu 
saniyede kolları arasında Feridi 
tuttuğuna kendi kendini ınandır

mıstı. Hasan, carJyeden hiç bir 
zaman görmediği bı.ı ateşi kendi 
uyandırdığını sandı, bütun üzün
ltılerinı bir an içinde unuttu. 

HASAN PAŞANIN AKIBETİ 

Hasan: uBu kadın bugün ölecek• 
diye kati kararını bild irmişti. Ca
rıye, bunun önüne geçmek ve er
tesi gi.mc kadar vakit kazanmak 
ıçın adamlarından birini Uluğ Be
yin kıyafetine koydu ve sahte blr 
ferman hazıl'laciı. Güya Uluğ Be
yin İstanbuldan getirdiği bu fer
manda Mariynnın oldürülmmesl, 
buna dair padişahın ayrıca emir 
gondereceğl bildiriliyordu. 

Tesadüfün garıpllğlnc bakın ki, 

l)A\llllll)A\f\J 
;;? lll>A\l~L/t 

Kurtuluşta lônete 

uğrayan ölü 
E mniyet edebileceğbn birin-

den haber aldım: Bir, iki 
hafta evvel Kurtuluşta şu vaka ol
m111: ibUyar takatsı:ı: bir Rum ka· 
dı~ ekJnek ahrken birdenb.lre 
düşmüş, ö?ınüş, bu biçare lhtlyara 
herkes acımış. Etra.ftAki halk ken
di derdini bile qnutmuş, th~y•r 
kadının ölüü bir aziz gibi eller 
üstünde ta.,ınnuş, evine getirilmiş, 
Bir de ne görsünler, aç kaJdıtı, 
bir 'lokma elrmek için camıu ver
dlfi l!lal\llan lhtiyann evinde tam 
altmış kilo ekmek ıralanmış. 
Bunun kbni bayatlamış, klınl küf
ıenmJş, fakat kadın hiJi. nekes ve 
kötü bir ruhnn tesiri altında ek
mek toplamaya ve başkalıuının na· 
faJraeım çalnu,ıa çahştyor. 

Ba manura karşısında bütün 
:ınablt ölü kadına. lanet etmiş, ce· 
llUMlne kimse rttmrunlş ve me
Uinca bareektlnden d()'!aya Allabın 
kendisine layık nlduğu cezayı ver
tlittne hep birden hükmetmlsler. 

SERÇE 

iki sene sınıfta kalan 

talebeler ve 
Ticaret Mektebi 

G a
0 

nh:erbıtede birinc1 <ıınırta 

~ Ud eene kalan talebeye 

bir <ıene daha aynı c;ınıfta oku
mak hakkı nrilmı,u. 111 orlf Ve
kA.letınln ~ok yerinde olarak al
dığı bu karar bir çok gençleri 
tahsilsiz bırakmaktan kurtarmı' 
,.c bazı mazeretler yU:ı:üııden Ud 

ene smıfta kalan tf4cbenln hl
ına.ye edilerek, memlekete tayda
h bir uzuv olarak yctlştlrilme

lne yardım etmı-,tır. 

Bu muhakeme de karar için cu. 
marlesi gününe bırakılmıştır. 

Havagazr 

kararının 

tahdit 
tatbiki 

Hava.gazi tahdit kararının tat
bikına yarın sabahtan itibaren 
başlanacaktır. Bütün teknik ha
zırlıklar tamamlanmıştır. BeledL 
ye Maklne şubesi müdürlügü de 
bir kazaya meydan verilmemesi 
için tedbirler alınmak üzere şiı·· 
ketlerle işblrllgi yapmıştır. 

Sun'i kanyak yokluğu 

da pekala yer alabilir. Fakat kalmaz. 
kendine saygısı olan iş, güç ve a- Memleketimiz gibi, kaybedil
laka. sahibi bir Avrupalı, bir A- mlş zamanların acısını çıkarmak, 
merlkalı günde vasati bir saat- çok çalışmak, çok yaratmak, 
ten ziyade zamanını oyuna. ver- zevklerini yükseltmek zaruretin. 
meyi akla getirmez ve işinden, de olan bir memleket için oyunun 
uykusundan, diğer zevk ve alli- bu levantenleşmiş şekli veba k~
kalarından kıiğıt oyunu için daha dar korkunç, kemirici ve yıkıcı 
fazla vakit ayırmağı ayıp say:ır. bir hastalıktır. En kıymetl! ener. 
Oyun para için oynanırsa kaza- jileri yok yere yakıyor, en yara· 

eden Adliye doktoru defnine ruh
sat vermiştir. 

Sürgün cezası 
Bir mUddct evvel, asliye ikinci 

ceza mahkemesince yağ üzerinde 
ihtiklr suçundan 3 sene Sıvasa 
sürgün ve 1000 lira ağır para ce
zasına c;arpılan yağ ve peynir ta
ciri Yani Devletoğlu hakkındaki 
karar Temyiz mahkemesince tas
dik olunmuştur. 

Suçlu bugün yakalanarak sür
gün cezasını çekmek üzere Sıvasa 
gönderilecektir. 

nılıp kaybedilecek para, bütçe-ı--------· -·
deki eğlence masrafı haddini a.ş-

m~~lgelelim, bizim levanlen mu- "'a •e,, .. 
hitinc ve görenek yoluyla oradan -~~ , • 
memleketin her köşesine serpile:ı ~\~~\.\\.~"-~'\\.~~~\lı.\\.~~ ~~~-..w.''-~"'"°""-~ 
oyun şekline ... 

Bir kaiil 30 seney 
mahkum oldu 

Ali Rıza adınd& bir polls 
muru bir kaç ay evvel, kendis 
den ayrılan nişanlısı 16 yaşı 
Hayr• nnlsa ile arkadaşı Şükr 
Fatilıte Hocaüveys mahallesi 
öldürmüş ve yakalanarak biri 
Ağırccza mahkemesine verilmiş 

Mahkeme dün katilin muha 
mesinl bitirmiş, kendisini idam 
zasına mahkCım etmiştir. Anc 
Hayrilnnisanın kendisinden ay 
ması tahrik sebebi sayılmış, ö' 
cezası 30 sene ağ:ır hapse tah 
olunmuştur. 

Eski troş bıçaklarım 
yeni diye sahyorlarmı 
Traş bıçaklarm.ın bundan sonra 

Maarif VekiUetinJn ünhersıte 

l~lıı aldığı bu karar maalesef bir 
~·llkııek mektep olan Yüksek Tl-
41 rret ve lktı&at mektebinde tat
bik edilmemektedir. 

Tuz ve kibritt~ olduğu gibi kil· 
çük şişe kaynaklar da, son gün
lerde plyasada azalmağa başla.. 
mıştır. Bun'arın da bazı kirli ve 
gizli eller tarafından toplattırılm.ak 
ta ve mevsim soğuklarından isti
fade olunarak bir kaç kuruş fiyat 
farkile gizlice sattırılmakta oldu
ğu söylenmektedir. Eminönü, Sul. 
tanahmet, Çemberlitaş ve Beyazıt 
semilerindeki müskirat bayilerin
de küçük şişe kanyak bulunma· 
makta ve bayiler, müşterilere bü
yük şişelerden almalarını teklif 
etmektedirler. Dün bu hususta 
malumatına müracaat ettı!ğimiz 
MUskirat İnhisarı müdürü, depo
larında külllyetli miktarda stok 
edilmiş kanyak bulunduğunu söy· 
lemlş ve piyasadaki bu yokluk se
beplerinin derhal tetkik ve tah
kik ettirileceğini d-e ilave ctmış. 
tir. 

Biz, bir oyuna oturduk mu, ne 
bir saat, ne iki saat kanamayız. 
Bir kı.sım kadınlarımız evlerini 
ve çocuklarını, bir takım iş sa
hibi erkeklerimiz iş1erini, güçle
rini, uykularını, sıhhat'erini ih· 
mal ederek masa başında sabahh_ 
yorlar. Bu şeklide oyun, günün 
itiyat halindeki işlerine kısa bi'." 
fasıla verecek, insanı biraz oya
ltyacak bir eğlence halinden çıkı
yor, sarhoşluk, eroin gibi dimağı 
körleten, vUcudU yıkan, alAka ve 
idealleri kısırlaştıran kötü bir ip. 
tila şeklini alıyor. Konuşma, o· 
kuma, sanat, açık havada rhlaş
ma ve hareket, memleket işlerine 
aTaka, içtimat yardım glbl al~ka· 
lar gittikçe uyuşuyor. Karıştırılıp 
dağıtılan k~ğıtlardaki muhtelif 
tesadüfler ve aykırılıklar bütün 
heyecan ihtiyacını in.hisar altına 

Cephe hayatında tıraş 
şer kuruşa satılması fiyat mUraka 

asker çıJCU'JYorJar. Bwılan denizden komLc;yonunca kararl~tınlmıştrr. 
mı çıkarıyorlar, yoksa havadan para- kat, piyasada satılmakta olan bıç 

A_ rkaılaşlar muhteli1 milletler 

~ askerinin harp edlş tarzlarını 

Ticaret mektebi bu i' için Ve
k!ı.letle temas halinde lmJş. Ve
k!ı.letten bir cev •p gt>linclye ka
dar hiçbir şey söylenllcmezmbj.» 

Bu.ou bize bir okuyurumuz ya.
:1.1yor ve pek haklı olarak soru
yor: 

Tl<'aret mektebi Maarif Veka
letln<len ayrı bir teşekküle mi 
bağlı. Cevap gellnclye kadar bo 
vaziyette olan bl:dm gibi talebe
ler ne yapacağız? 

konuşuyorlardı. 

Bir aralık Mısrrda bulunmuş bir 
arkadaş lnglliz askerlerinin cephede 
bile her sabah traş olmağa çok ehem
miyet verdiklerini ve çoğunun büyük 
bir alışkanlıkla aynaslZ traş oldok
lanru anlatıyordu. 
Başka bir arkadaş: 

şütle mı lndlrlyorlart lardan ekserisinin kullanılmış oldu 
Arkadaşı muzJp bir şey olacak ki ve Ustlln körU bilenip parlatıldıkt 

f(>yle cevap verdi: sonra yeni pakeUere konulup satıl 
- Hava.ol .-ı indiriyorlar aınıa pa- fı yapxlan şik!yetlerden anla_,rlm 

ra,tıtıe değil, yeni bir usulle, tır. Al!\kalı makamlar, bundan bö 
- Nasıl bir lllHllle! bu bıçakları ansızın muayeneye ta. 
- Asker taşıyan tayyareler hedef 1 tutacak ve kullanılmış bıçak sata 

tutulan noktanın tlsttlne gelloce mo- Iar hakkında cezai muamele yaprl 
törü durduruyorlar, tayyareden ıra- caktrr. 

- Bence cephe bayatmm entc~ 
san tarafı traş olmak değil, düşmanı raya blr ip merdiven lndlrWyor, tay-

TA , .. li ~ traş edebilmektir? dedi. • yared.ekl Japon a&kerleri de birer bl-

NASIL İNDİRİYORLARMIŞ? 
Vapurda gazete okuyan biri yama

daki arkadaşına sordo: 
- Japonlar rast geldlkJerJ mlaya 

rer bu merdivenden iniyorlar? 

Suali yiirtiteıı adamda.ki suratı gör-
meUydlniz! 

29 İKİNCİK.ANUN 942 
PERŞEMBE 

AY: 1 - GÜN: 29 - Kasım: 8 
RUMİ: 1357 - İkiııcikanun: 

r,--------------------------------------------------------------. ' 
HİCRİ: 1361 - ~lUHARREM: 
VAKİT ZEVALİ EZ.-\. - Bakınız, dedi. İnsan sağ gözünün üs- VATANIN EDEBi ROMANI: 

tünden kendi kendini pek güçlükle vura
bilir. Hemen hemen imkansızdtr da di
yebilirim. 

- Fakat bu yara tam şakaktadır. 
- Hayır, şakak değil. Gözün tam kc-

nannda .. 
Jak cevap vermedi. Yere eğilerek bak- Yo.zan: F.aren Bramson 

tı. Yüzünü göstermek, heyecantnı bc!lli 
etmek istemiyordu. Artık an'lamıştı ki ehemmiyet vermediği bir takım dediko. 
doktor aintihara diyerek kolay kolay ra· ..tulıı.r hatırına gelmışti. Jak'ın Lüsiyeıı 
por vermiyecekti. Dokt<>r Rişar fikrinde ue oıan arkada§lıiını yakından bildiii i 
ısrar ediyordu: çin bu gıbl şayialara kulak asmamıştı. 

- Hakkım yok mu? Yara pek acayip Şimdi bunlar birer birer h~ırına geli. 
bir yerde • Siz de tecrübeli bir avukatsı- yordu. 
nız, bu gibi işleri bilirsiniz:. Bence bu ya- - Belki Madam Martel bize bazı şey-
rnnın şüpheli bir manzarası var. ler söyliyeblllr. Müsaade ederseniz, Ma-

Jak sa.kin bir sesle cevap verdL Artık dam, size bir kaç sual soracağım: Taban· 
sinirli olmada mana yoktu. Mücadele ca sesini duyduğunuz zaman nerede idi· 
ciddi ve ağır olacaktı. Her ne pahasına niz? Her halde burada odada değ.ildiniz, 

olursa olsun kurtulmak lazımdı: değil mı? 

- Belki eli titremiştir, dedi. Ant~anet hAla hıçkırıklaırını 218-plede· 
- Hayır, hayır, olamaz. Eğer titremi:; miyordu. Ağzı açıktı. Fakat sesi çıkmı. 

olsaydı yukarıdnn aşağıya Htrerdi, sağ- yordu. Şaşkınlıkla Jak'ın tenblhlerini u~ 
dan sola değU ... Bakınız, tecrübe ediniz. nutmuştu. Yalvaran bakışlarla ona bakı. 
göreceksiniz. yor, imdadına yetf:smesini diliyord1'· Jak 

Jak sanki elinde sllAh varmış gibi bir bunu farkettı ve hemen söze karıştı: 
hareket yaptı. Elini titretti. Doktor ısrar- - Aman doktor, Madam Martel'in ha· 
la tekrar ediyordu: line bakınız. Böyle suallere nasıl cevap 

Nasıl? Hakkım yok mu imi:;? versin? KendilP!ni rahat bırakınız. Ben 
- Ben bu kanaatte değilim, doktor ..• size her şeyi anla.tayun: Beni buraya ça.· 
Ooklor Risa• bir müddet duşünceye ğırır çağırmaz her şeyi birer birer söyle-

daldı. ~itmiş olduğu ve o zamana kad~ d . K\lcasını aşağıda bırakarak yukarı 
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Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN . 
yatmıya çıkmış, biraz sonra •.• 

Antua.net kekeliyerek dersini tekrara 
başladı: 

- Evet, ben ... Ben yatmıya çıknu~ım. 
Soyunrnıya başlamış1tm. Yatacaktım. 
Birden bir silAh sesi duydum. Evvela bu
nu sokaktan geçen bir otomobilin !fıstık 
sesi sandım. «Belki lastik pat'amıştın 
dedim. Fal.at biraz sonra içime bir kor
ku girdi. Gidip bir aşağıya bakayım, de. 
dim. Onu burada ... Yerde buldum. Kan~ 
lar içinde yatıyordu. Şaşırdım. Ne yapa
cacımı bilmedim. Hemen arkadaşımız ve 
aile dostumuz olan Müsyü Darvey'e tele
fon ettim. 

Doktor hiç ses çıkarmadan kadına ba
lnyordu. İçinden şöyie düşünüyordu: 

- Yalan söylüyor. Bütün bu sözler ev· 
velden kararlaşmış, fakat ne ahmakcası· 
n:ı. yalan söylüyor. cSoyundum, yatacak· 
tım» diyor, arkasında elbisesi var, fazla 
olarak ta inci gerdanlık ve elmas i~nesl 
de takılmış. Korkan ve birdenbire elbi
sesini tekrar giyen adam bttnları takma .. 

ğı düşünü.r mü? 
Doktorun bakışı karşısında Antuanet 

büsbütün şaşırmıştı. Söze devamla: 
- Ne yaptığımı bilmiyordum. Korku. 

dan heyecandan kendimde değildim. Hiç 
bir şeyin farkında olmuyordum. 

Diyerek tekrar ağlamıya başladı. 
Doktor nazik, fakat buz gibf soğuk bir 

sesle: 

- Yorulmayınız, madam, dedi ve dik· 
katle bir kadına, bir de Jak'a baktı. 

Bunların iki suçlu oldukları ne kadar 
belli idil Fakat bunu isbat etmek lftzım· 
dı. 

Jak'a dönerek sordu: 

- Demin bana kapıyı siz ::ıçtınız. Hiz
metçiler uyanık değıller mi? Onlar uyan· 
madılar mı? 

- Garip değil mi? SilAh sesi duymamış 
olacaklar ki uyanıp ta aşağıya gelmedi· 
ıcr. 

Antuanet söze karıştı: 

- Odaları en üst kattadır. Pek ses 
duyulmaz. 

Doktor devamla dedi ki: 
- Fakat. .. .M'.ad&m, kocanızı bu halde 

bulunca derhal arkadaşınıza telefon et
meği düşündün Uz. Güzel... Fakat MUsyü 
Darvey urnya gelinclye kadar tek başı4 
mıa oturdunuz. Evdeki hizmetçileri uyan. 
dırmayı dii&ünmediniz demek? 

' (~ ••> 

GÜNEŞ: 7,15 1,5 
ÖGLE: 12,27 7 ,O 
İKİNDİ: 15,04 9,4 
AKŞAM: 17,20 12,0 
YATSI: 18,54 1.~ 
İMSAK: 5,32 12.1 

Bugün bizim evın 

yemeği 

K arlar yağarken ellluea 
pl~Jıı bolca blberll rs 

köftesine do,Yum olmuyor. Bunun ya 
ııına g\ttd dö\·Wn1fü1 bir de patate. 
pli~i ilAve ettim. Daha nens oldu 
Pekmezll su mahallebM de bugün · 
yemeğimlz.iıı tatlı tarafmı tamamla
dı. 

* Nikel kapı tokmaklannı ve mua-
luklarr nasıl temızieyell.m diye hiç 
dU,UUm~ylnlz. Gayet kolay ve mas
rafsızdır. Bl.r ııatatcsl ortadan ktlftl
nlz ve tol.-ınaklan onunla iyice oğu
ntu. LekelerJ taınnmlle c:ıkar, terte-

1 mlz olur. 
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RADYO.~ TELEFON : TELGRAF, HABERLERi · Maaşlara zam 
kabul edildi 

lngilterenin 
Çörçil'e Harp Vaziyeti 

Şark cephesi 
en mühim 
cephedir 

Köy enstitülerinin 
teşkilatlandırılması 

Vekilliği bir kanun Maarif 
projesi hazırladı 

(S.Şı 1 llıcld•) «--> 
hal alın~. Blı yaziyetı gözönUnde 
bulunduran b1lkiBnet bu bapta aJına

bUmeei lll~ım ~en tedbirleri muhte
ltf cephelerden tetkik etmiş ve n!lıa

itimadı var 
(Bafı ı IDClde) /X/ 

(Bafo ı incide) IXI 
ı.mı telıl!Ade zikredilmlyen bir fe1ıre 
tmmlffakiyetle taarruz etinektedir
leL 
Rus çetec6eri Ilı! Alman geoaraHnl --Y"I hazırladığı lllyihayı Mec118e ver- da :ıahsiyetlerl etrafına loplamaAa 

mtştir. Layihada kabul olunan eııaas, muvaf:!ak olamamasından ı1eri Moekova, 28 (A.A.) - Sovyet teb-

tevklfatsız olarak ele geçen para gelmektedir. Uği eki, iki Alman generalinin Uk-
miktarı 100 liraya kadar olan memur Harbin sevk ve idaresinde aaha raynalı çeteler tarafınd&n öldllrilldU· 

ı.. · b ~•-u bildirmektedir. maa.,ıarı ne bunların muadillenne büyük istifadeler teroinl "!rın, u- e>..u• 

Avrupaya gelen 
Amerikan 
kuvvetleri 

Yazan: M. H. ZAL 

41 ,_ Şark ceplıcs!: 
U Dlfcr cephelerdeki bütiın 

sıira-ili ilerlemelere ve gerfıleme
lere r:::.ğm.eıı şark cephesinin e.n 
can alacak b.arekit.a ~~e .~ldu
gunda "üphe yoktur. Onwnuzde-
ki tıkbalıarda dü~maıun bütün 
koz]a.rım ortııy:ı dökececini kaı.. 
lyeile bilen SovyeUer kış esna
f'tnd.a kern.1iı81ne rahat Vf.'rmek 'a· 
teıu)yorlar. Hem"'1 ,rk cephesi· 
nln bütün boyunca saltlırıma de
vam edlyo?Ür· 

Ankara, 28 (Telefonla) - Ma- 124,000 köy öğretmeni yetiştiril
artf Vekillet! köy okull&rile köy , mesi lji plllna bağlanmıştır. __ 
enstittilerinın t..şkilatlandırılması Bu şeklide 1950 de Turk koyle-
1.çin bir kanun projes• hazırlat- rinin ilk öjretmen ihtiyacı kar
mıştır. şılanmış olacaktır. Her yılın ey-

Mecburl ilk öğretimi köylere 10.I ayında 6 yaşını bilirmiş olan. 
çabuk ve geniş ölçüde yaymak .ar ve · daha yüksek okullara de. 
için 1943 yılından itibaren köy vam etmemiş ıençlerden 16 yaşı
enstitülerine her yıl ı 000 eğ :tmen nı tamamlamış bulunanlar . oku) 
namzedi ve 3000 talebe alınarak ve kurslara dev.anı mecburıyetln
seklz sene<ie 8000 eğitmen ve · dedirler. (B.B.) 

yüzde 25, 101 liradan 170 !!raya ka· gilnkü kabine Uyelerinden bazıla· Kırmwı cemubonda karal'J> çıkan 
dar olanlara yüzde 20 daha. yukarı· rının yer ıne gerek parlamentodan Ruslar rert püsktırtilldü 

' k sure- gerek yurt içinden daha kuvvetl i Al du 
sına da yU.zde 15 zam yapma . t ınsanlar getirilebileceği kanaatin- Bel'lin, 28 (A.A.) - man or • 
tile istltadelerini temindir. Hızme d yi !arı ııa..kumandanlığının tebllğl: 
erbabının ayhklarını arttırabilmek e Z·» Kırımın cenup sahilinde karaya c;ı-

i iki 1 ard Ş edey1m Daily Express gazetesi yazı.yor: k"""' dna ..... aıı kuvvetlerinden mürek· 
iç n yo v ır. unu arz • MHlet, 1\1. Çörçll'in nutkunu ..... ....,. .. 

/N.,, mertka ktn ... ~etıuı Avrwpa

~ ya Yarını., \.·e Şimali lrlan· 

dada kıı.rargilb kurmuştur. Gelen 
kun·etler belki de miktarca -:ok 
değlJdlr, fakat buna rafmen Aıne
rlkalıların ATI"upada 1.RctJlztı-rlD 

lnıda.dına gelmesi, lngtlterede bU
yUk bir al.ika ,-e sevloçle ka.r5Jlan
nuşhr. Bunun blrtnct sebebi, Ame
rlkalılann A\.TUJ>&ya gelmeııdnln ce
çen harpte zafer gtineşlnin dofma· 
sına ba,langtt olmasıdır. insanlar 
dalma kıyas yoluyla dtişllndlılderl 

için Amerlknhlonn Avrupaya yar· 
m8ı81, bu htui>ln d('" aynJ kert~.re 

g•ldiğtne dair bir müjde teoırı yap
m.,t.r. Ikfn('f sebep te bu hMi"'t"
afn, Ç-Ortil. va,-ıngt-Onda bulundu· 
ğu sırada hazırlanan n1tt,terek harp 
plAntnın tatbike geçtiğine bit ala.
met olma..•sıdJr. AnlCrlkahları kar· 
ş-tlıyan Jngtllz !'Öttüsü, bunun mı\· 

nalliltnı Hltlerfn de, Gt"f'leral Togn· 
nun da anlayae'Aklannı l~rt ısür4 

mli.,tür. 

v kıi Sovyctlerln ilerleme de· 
reces! fazla df'tihlir. Fa.kat yer 
yer Alman cepbeHinde sivrilikler 
ve dah.'l JT'Ühim Q1arak glr1:nWer 
ba...-rıl ohnn tur. Drvamlı inmeler
le Mol~lsk'de oldutu gibi bu mü
h!.m nokt.a.i .... nn da çökertilmesi 
veya ı:frintı!erden btıfade edile. 
ıck mcvz1i r.1tıya(fak;yetler e-ltte 
cdil11!~i ı-:~.t-ildir. Alr:ıanlar da 
bumı t.:ıkdlr ettiği için telıliketi 
olan yerle"!"rle i1r.ri kuvvet süre. 
rek kar~ı ta:ırrozlara ~e~iyorlar. 
Bu suretle rte Rus b.'l~1'.cm.a.ndan
lığı ilk becicfl olan A1n:.anla.ra. ra
hat k.ı$ geçil'tmemek neticesini 
elde ediyur. 

Son hn(ta zarfında Alman 
ınevzll'f'rinde bu devamlı ~1-
rım sonunda hasıl olan fena. va· 
7.İyri iki yerde bilhassa röze çar· 
ıuyor. 

ı - Moskova şimallnde ve İl
men ge>1ü cenulıundakl Cholm 
kÖ'jesİ· 

Z - Doneç havzas1nda ve bil. 
bassa Harkola ~ı meydana 
g..ıen girinti. 

Tedricen ilerleyen ve Rusyada. 
k.arlann eriyip nehlıtel'ln çözül· 
mesine yani mart ortalarına ka
dar devam edecek olan bn saldı· 
rımlar bakalım arazı bakımından 
SovyetJere ne temin edecek' şım 
dilik yıpratma bakımından Sov
yetlerln arzusu kısmen yerine 
fellyor. 

2 - Şimali Afrika cephesi: 
Ani bir hareketle Blnpo:inin 

~ariana kadar ilerleyen ve i.ııri
fülerden ha)"ll malzeme ele re· 
çirdlği anlaşılan ~neral Rom· 
mel'ln kuvvetleri simdilik dur
mwı glbl rörünüyo;. Bundan son .. 
ra Alman. komutanının düşünce· 
6l bu mümbit sahayı Blnga:zt ve 
Derne ne birlikte e'e geçirerek 
burada yerle.,"Inek olsa gerektir. 
İngi11z ~rhlı kuvvetlerine verdlr· 
dltlni ilin ettiği kayıplar doi'· 
ru ise bu isi başarabHir ve 'knv
vetli bir ihtima.l!e "'1ndl kendisi
ni rerlden kuvvetlendirecek olan 
piyade tümenlerinin bu sahaya 
yana.~masını bekliyor. Ancak da· 
ha on gün evvelsi rarba dofru 
(ekilmek '!orunda kalan bu kuv .. 
vetle-rin daha şarka, tekrar l\fı. 
•ur hududuna kadar uzanma,.._ 
biraz mü~kül cörünrnektedir. Bo 
~urette de Almanlar Şimali Afrl· 
ka lcdrıf bu harekit mevıdmi için· 
de ken'11 lehlerinde lıa.'letml~ ve 
relerek son1ıahara kadar Şimali 
Afrikayı elde bulundurmayı sat
lamı., oluyot-lar. 

3 - Uzak'!Orkta: Japonlann 
Sing-apııra ve Avustralyaya dof. 
ru yanaşma hareketleri devam 
etml.,Ur. Bu cepheye yeni İnrillz 
ve Amerikan ku.vvetleri r""1e
dlfi ve yakın ununda da rele· 
miyecetl için bu Uerlemenin de· 
vam etmesi müınkündür. Yalnıı 
bu kada.r çok dafılmış olan Ja. 
ponyamn mmnleketlerinl . iddet· 
le müdafaa edecekleri şüphesiz 
bulunan Avustralyaya da saldı· 
rabUmeleri cidden nonraJin ü5 • 

tünde bir ba. an ol•caktu. Baka.. 
hm buna da rirlşecekler midir? 

ş. y. 
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ki hizmet erbabı derken yalnız dev· derin bir a.nlayışla okuyacak ve Kep bir &TUP birkaç gün devam eden 
Jet te~kUA.tmı değil, devlet teşkilA.tı onu bizzat dinlemiş olmalı arzu muharebelel" esnasında geri pUskUr· 
haricinde kalan husu"St dairelerdeki edecektir. M:Uet. mebusların mu- tw.mfi9, birkaç bakiyesi müstesna ol
mU.tahdemleı1 de birlikte kastediyo- tedil ve dürüst bir lisanla ifade mak üzere yolt edilml.ştlr. 
rum. Bunların aylık1annı arttırabll- edilen hüküm ve tenkitlerini öğ- Şark cephesinin bazı yerlerinde 
mek için mümktln yollardan birinci- renecek, Başvekilin serbest mUza- Alman kıtal.an muvattakiyeUi neti· 
si, Üzerlerindeki vergilerin azalblma.- kere demokratıık prensiplerine celer veren mevzii taarruzlar yaır 

Acı hap siyaseti r u z a k .. a r k l "'; diğeri de aylıklara zam yapılma- sadakaUe bağlılığını alkışlayacak, mışlardır. Zirhlı arabala.r, toplar v• 
y sıdrr. Vergi azaltılması şekli ilk ba- ve fikrimize göre, çok zahmetli ve daha bazı harp malzemesi alınm.J.f 

(Baıp 1 tnelde) +X+ ıuı,ta daha doğru gibi görünüyor. uzun sürecek olan bu mücadelede veya yok edilmiştir. Lenlngrad önUn-

İ U l b . 1 k t ll il a r ., 1 Halbuki yaptı,.,mız tetk ikat bunun uğradığımız muvaffekiyctslzllkler d b 1 S S t .. 
ng tere gib ı r mem e e e - &• hakkında onun vereceği izahalı de silAh altın a u unan < · .> ....,-

mesl ve tek başına bir ihtilal u- (Batı ı incide) + aksini ispat etmiştir. Vergi kaldırılsa da kabul edecektir.» )dllerl hllcum unsurlarının bir tefeb· 
yandırmak ve Almanyaya muka- giden yolun bir kesimini havaya. aylık gelirleri 23 liraya kadar olan Londra , 28 (A.A .) _ Avam btlsU esnasında 58 beton sığınak ile 
veme t gösteren Çörçil htikUmetint memur ve mUtekaidin bundan hiçbir d"•- uharebe mevzilerini tah uçurmuşlardır. kamarasında yapılaçak üç gün- w.y.o .. anm m • devırmek teşebbüsünde b ulunma· suretle istifade edemiyor. · Btıbe.SSa ercı-
sı tarthte eşi görülmemiş bir bA· Diğer taraftan, Birmanya ya_ lük müzakereden sonra Başvekil rtp etm\şl ır. 

rımadası cenubunda küçük bir }j. kUçUk aylıklara hU~Ometçe dUşUnül- M . Çörçil'fn elde edece,.1 takr :r Hava ordusu hareket halinde kıta-
disedir. ı ı ed·t . beti d ıs man olan Mergui'nin tah ye J - dUtu gibi yüzde 20 ve 25 nıs n e sureti şunları lhtJva etmektedir: ıara, takviye ko11arna, ştmendiferle-

Fakat bu teşebbüs ayni zamanda 11 kt d . T hl. · i d v dili bildir me e ır. a ıye ış bir istifade temin edilemiyor u. er- Parlamento hilktlmete itimat re ve o-vyet hava Uslerine karşı mU-
şunu göster iyor ki, Almanyayı i- h ft d t · ..:ı •• Uk ı ki ~ 

1 b ir a a evam e mış ve \.l'uşma- gi indirilmesi halinde kUç ay ı ar beyan eder ve harbin şiddetle de- esslr hücumlar yapmışlardır. 
dare eden:ıcr, karşılarındaki m · • d h l ı d k J nın mü a a es ne mey aıı a ma- az, büyük aylıklar ise çok nl8bette vam ettirilmesi bakımından ken-
leUerin hakiki ruhunu göremıyor- d b · t ·· ı ı ad 

an iı un ma zeme ve aşe m - istifade edeceklerdir. Binaenaleyh disine azami nisbette mümkün 
tar ve anlıyamıyorlar, ~ünkil ken- deıerinin kaldırılması imkflnı bu- 1W k b ı 1 
di kendilerini bir takım sabit f i - za.m yapllma.sını müreccah bulduk. yardımı yapma6ı a u ey er. 
kirler içtne hapsetmişler ve bun· lunmuştur. Husust müesseselerde vaziyet icabı Başvekilden sonra söz almış o· 
lara kendileri de inanmış ··ardır. tnrillzler Raboul adasında yeni olarak esasen evvelden zam yapmak lan parlamento işçi mebusları t;_ 
Çörçil ve arkadaşlarının cebir ve mevziler kurdular yoluna gidilmişti. Binaenaleyh vergi deri M. Petik Lavrens şöyle de-
zorla değil, sırf millet in gönül Sidney, 28 (A-A.) - Sidney indirilmesi ve bu gibi hizmet erbabı· miştir: 
hoşluğu ve itibari'e ıkt-idar mev· radyosu bildiriyor: na yeni bir istifade t emin etmiş ola- Her sıntfa mensup Büyük 
klindıe durduğu ve bu itimadın an· 1 1 h b aht 1 ri Britanya halkının ekseriyeti U-

Yen Gine' den ge en son a er- cak veyahut da mUesse.."le ı P e zakşark hAdiselerl hakkın~- C!n-
cak arık münakaşa ve ikna yoluy- ı .. İ T k ti rl Ra u ı diril si el "" .,. . ere gore, ngı ız uvve c - tarafından cret erin in me - dişe du~aktadır . İngiliz mllletı', 
la devam ettirildlğ ı , mutlak bır b ı d d · il k u , ••• 

1 ıil au a asın a yenı mevz er ur- heline gidilerek bu sureUe yalnız m • daima kabahati üzerine alacak a ... 
hükUmet sistemine bağlı 0 a arın muşlar ve milislerlmiz de ilk de- t ı ak 
hl•bı·r zaman nu"fuz edcmlyecekle rl essese sahipleri istifade emiş o ac - damlar aramamakta fakat geçml-

.. fa olarak burada. harekete geç- hükA u zam 
btr sırdır. Düşman memleket1-erin- m:şlerdlr. la.rdır. Bunun için ume n ş l n derslerinden ibret alarak bun-

b . k n yapm&Sında isabet vardır. Husust ]arın tekrarlanmamasını istem9k-dekl haklkl vaz.lyetin ır ço u • Balıkpapan'ın l•.• ali Japonlar 
surlarını olduğu gibi hesap ede- ·-:-& müesseseler de bu ntsbet dahilinde tedir. 
rek ona göre plıln yapabild i klet~ tarafından tamamlandl memurlarına ram yapabilirler. Dev- Avam kamarasının takriben 
halde işte bu nokta kendilerim Tokio, 28 (A.A.) - İmparator· !et memur ve müstahdemleri için yu- 200 üyesinden· mürekkep hususi 
daima şaşırtacaktır . Çünkü düşü- luk umumt karargAhı tebliği: karıda arzettlğim veçhlle bütçe encü- komite reisi muhafazakAr mebuS
nüş ufuklarında böyle bir. ş~~ ı n Japon kuvvetleri 25 son~Anun- menile muta.bık kaldık. Halen umumi lardan M. Erskin HU, şunları söyR 
hiç yeri yoktur. Nitekim Ingı t~- da Borneonun Felemenk ıdarcsl muvazeneye dahil daJreler ile mülhak lemiştir: 
rede ve Amerikada her açık mil- kısrrt1ndaki BaOkp.apa.n'nın işgıı. ve hususi bütçeli dairelerdeki ve ik- Harp cephelerindeki vaziyet 
nakaşa oldukça mihver meml<"ket- , llni tamamlamışlar ve bu bölgede tısad! teşekküllerdekUer de dahtl ol- hakkında büyük bir endJşe hü
lerindc: o:İngilterede, Amerikada birbirini mtitcakıp teslim olmakta mak üzere memur adedi 302,072 dir. küm sürmektedir. 
tenkit sesleri yükseliyor, demek ki bulunan düşman kuvvetleri baki· 

d l ı · d ı · ı • d Yapılan zam 4.1 milyon 858 bin liradır. 'M. Cörçil'in itlma.t takririne İngiltere ve Amerika yıkılıyor • - ı ye e.rıni . e emız em,_ege evam k 1 k 1 ıil t 1 d 29 bi f 1 1 Memurlardan 267,24.1 ı , yani umum! ar. ı ı o arak Ava.m kamarasına ve sevinç alAmetlerl görü"'rntiş r. c m•ş er ır. n nu usu o an 
Hakikatte bu münakaşalar herke-· Balıkpa'1an. Borneo'nun en zıen~ yekQnun 88,50 u yüzde 25 nisbetinde iki tadil teklifi tevdi edilmiştir. 

Smolensk harbi 

Londra, 28 (A.A.) - Rcuter ajan
smm Mojalsk cephesinde-ki husus1 
muhabiri btldlriyor : 

Sovyet malzemesi, cepheye arka 
arkaya vardıkça Almanların Smo
lensk önünde hakiki bir mukavemet 
gösteremiyeceklerl daha kU\.-""Vetli bir 
ihtimal ballnl a.Imaktadır. Yilkoek rUt 
beli bir Sovyet subayı Rus ordu.su
nun haJen arızt bfr Alman yıkılrşile 

değil, şiddeUf muharebelerle ilerle· 
mekte okluğunu Reuter ajansına söy· 
lemtştir. Alman ordusu. bu subayın 
ifadesine göre rical halinde olmakla 
bera.ber, elin çok kuvvetlidir, Fakat 
Kızılordunun tecrUbesi artmıştır ve 
şıimdi kazandığı :zaferleri hak etmiş
tir. 

Sahll cephesinin cenup kesiminde ! 
Almanlar, muharebeye bir çok yenl 
t&burlar sUnnü,te.r ve tutunma.ta ça
hşmı~lar tse de Sovyet kıtaıarı, sekiz 
kasabayı geri aımı,ıar ve 600 du,. 
man askeri ökt:Urmtt•leı:dir. 

sin tçini dökmesine vesıle olmuş, ~in petrol çevresinin merkezinde istifade ediyorlar. Yapılacak zammın Bunlardan biri işçi partisinden 
b kl k k 1 h ' aktadır Burad tasfiycha b 1 dll k k i 32 milyon çıkan M. Pritt tarafından takviye Merkeulekl ~lddetll harp 

!'isler dağılmış. erra 1 uru - 11 unm · 3 • un ara şece ısmı se . edilen komünist mebuslardan Gal- · 
muş ve her mUnakaşodan hükO· nElor de vardır. 190 bin liradır ki umumi _Y•kilnun !l aşer'in yaptığı tekliftir . Bu teklf Stokholm, 28 (A.A.) - Ofi: 
met eskisinden canlı ve kuvvetli Ordu Nazırı Ford'un beyanatı yUzde 79,90 ıdır. 101 den 1 ıO liraya j Başvekile büyük bir itimat gös- , Merkez cephesinde iki hasım tara! 
olarak çıkmıştır. Melburn, 28 (A.A.) - Ordu k&dar para alan memur &dedi 25,088 tennekle beraber umumi endişeyi 'imdi Mojai.s1t'tenberi cereyan eden 

Niçin böyle? Çilnkil acı haki- Nazırı M Ford şöyle demiştir: dir. Umumi yekOnun ytlzde 8.34- ünü teskin !~in kabinede değişiklik, meydan muharebelerinin en flddetli· 
katleri görmek ona göre çetin ted- Avustralya kıtalarının vahşi teşkil etmektedir. Bunlar zamdan yapılm:ısını istemekte, lstihc;alin sine tutuıJmu' bulundukları için hede
birlert göze almıya yol açıyor, fe- olttn Rabaul re•ıreslnde vazlyctine 6.377,000 lira istifade ediyorlar ki milmkiln olduiu kadar arttırılma- fi Rjev~Viazma yolu olan hareketıe
dakA.rhğı taşımak takatine sürek1i )'f'lsuz ve hemen hemen ge(ilemez yüzde ı~,24 ü, 170 liradan yukarı s1nı ve yakın bir atide silratıe za- rln cereya.nı üzerinde mutlak bir sU
bir ~kil veriyor ve en berbat dert alt yeni hiç blr haber alınnınmıs- maaş alan 9,543 memur ise umum1 fere ulaşın.ak l_çj.n. muharebenin küt muhafaza etmektedirler. Bununla 

v- tır Muhabere ~·e muva~a·n fevk:ı· yekOnun yüzde 3,24 unu te1'kil et- devamının tem:nını talep etmek- beraber Sovyet haberleri Almanların 
lere b ile bu sayede eninde, sonun· IAde !?Üçtür. "akat haber ahbll· ktedlr Bunlara zamdan 3 391.000 tedir- Evve'ce hükümet tarafları mukabll taarruza geçtiklerini teyld 
da deva bulmak mümkün oluyor. Mtk için imka"l dahilinde ola1 hel· ~e . oo"t etmektedir ki umu~! zam· iken muhalefete geçen Jiberal üye- ve d~man tara!ınd&n ihtiyat birlik-
Hakı.katı o"rtmek. yaldızlamak, yem rareye ba• vurulmaktadır. ra li'>a ilerden MorJs Jones ve Edgar Gran .,. ~ mtn yUzde 7 8 idlr terin harbe sokulduğunu zikretmek· 
borusu ralmak suretile temin edi- Avustralya tayyarelerinin yap- ' · . . ük vil tarafından varilen tadil teklifi. 

' t ~ k ı ı 'd :::.ı. •• Bu rakkamlar ve nısbetler küç Ba•. vekı"le go"sterllen itı'madı tah· tedir. ı~ek mukavemetin nihayet btr ı6ı a ın ara, sanı 'tt"'na gore ., 
........ . Rabaul limanında bulunan tl Sa- memur aylıklarının devlet teşkilAtın- dit etmekte ve harbi şiddet1 e de- lyi bir kaynaktan gelen haberlere 
hududu vardır, günün bırlnde acı pon deniz ta~ıtından dördü batı- da ve bütçesinde ne kadar mühlm blr vam etirmek için Başvekilin yük· göre, Alman baskısı Rjev'in ba.tısın
bir geri tepme mutlaka başgöste· rılmtş ve diğerleri hasara uğratıL yer tutmuş olduğunu göstermek iti- sek memuriyetlere parti mensubi .. da daha fazla hissedilmektedir. Bu 
rlr. Bu hakikat 1918 senesinde Al· mıshr bu suretle düsmanın cenu- barile bunlara zam yapmaktaki zaru- yeti gözetmeksizin faal ve müsta .. kesimde kuşatma tehlikesi daha faz~ 
manyada sabit olmuştur. Ha·bukl ha doğru iler i hareketinin kısmen ret ve müstaceliyeti tebarUz ettır- tt adamlar getirmesinin arzuya şa- la idL Almanlar, bu suretle Melldovo 
İngiltere ve Amerika açık müna- önüne geçrmtş bulunmaktadır. mektedir.> yan olduğunu öne sürmektedir. cıvanndaki Sovyet hatlarını yarma.ğa 
kaşa usulile geçen harbi kazan- Maliye Vekili. bundan sonra 3 ço- Müzakerelere bugünkü çarşam- muvaffak olm~lar ve RJev·Vellkie-
mışlar, bu harpte de bütün hazır- cuktan t&Zla çocuğa sahip olanlara ba gilnti de devam edilecektir. Jukl demiryolunu keam1'J.erdir. Rus-
lıklarına rağmen acı hap yutmaıı• Antakya da seylôp her çocuk başına 2.~ ura ve rakımı tşçı partı.ı ıtınt ·d reyıne mllzalıaıet ıar tarafından hem doğu şimalden 
bilmeleri sayesinde el bir'iğile mu· 1,500 den fazla bulunan yerlerde dai- kararı verdi Uc ,ı,......, b 
kavemetin sıTrını keşfetmişlerdir. Antakya (Vatan) - Günlerce mı vazi!e görmekte olan memurlara, hem doğudan h uma Uo .... yan u 

· cALMAN devam eden sey!Ap durmuştur. Londra, 28 (A.A.) - Parlllmento şehrin etrafında ııimdl bir başka mey-
Abmet Emın .1. klA aylarına. münhasır olmak üzere dan mu!ıarebell cereyan etmektedlr. Asi nehrinin 150 santime kadar ., itçi partisi, du sabahki tçtlmaında 

yükselen seviyesi çok düşmüştür. 15 - 30 lira arasında. bir mahrukat Churchlll tarafından istenilen itimad Şimdiye kadar Vellkieluki şehri Al-
Kızılay, seyl•p dolayısile boşaltı· zammı yapılacağını bildirmış ve lB.· u m•·'··ın elinde bulunma.ktad?r. 

Amerika sefareti a reyine b yük bir ekaerfyetle mUza- .. uua.ı. 
lan köyler halkına yardıma de- yihanın kabulünü rica etmiştir. 
vam etmekte, Reyhaniye kayma- Maliye Vekilinden sonra söz alan 
kamlığı da köy'ülerl yerlerine Ali Süha Delılbaş, mUlha.k bütçeli memurları Romanyayı 

ferketfiler yerleşllrmek için gerekli tedbirler dairelerle beledlyelerln zaten mUza-
. almaktadır. Fakat, yağmurlar bU- yaka.da olduklarını bildirmiş ve bun-

BUkreş, 28 (A.A.) - Amerıkan tUn hw He yine ba~amıştır. Su- tar, yapılan zamları veremedikleri 
sefaretinin memurları dUn sa.at 1611~ \tarın tekrar yükselmesinden kor· takdirde hükQrnetin ne dlişUndUğünU 
de Romanyadan ayrılmı,ıardır. kulmaktadır. sormuştur. 

Maliye Vekili, verdiği cevapta, bu 

baret kara:'l vermiştir. Birkaç mu· 
hatifin rey vermekten çekinmeleri 
ihttma.lJ vardır. 

Daha cenupta J~nov'un batı şi

malinde llerUyen Sovyet kuvvetleri 
Kaluga ile Viazma. arasında yarı yol
d& bulunan bu .şehre kadar çekilmek 
mecburlyetlnde kalmışlardır. 

Bundan daha cenupta Almanlar 
mühlm bir demiryolu iltisak noktası 
olan su,nlkişl mevkllnl geri almışlar-
dır. 

Şimdilik daha ziyade hh.'e doku

nan bu sebeplerden ba.'ka amf'li 
kıymeti <;ok büyük bir tlçiineil •l'

bep \·ardır ki o da fUdur: iri.anda 
ada.."Jnın mühim bir k:l5mını mü"i· 

takti btr lrJanda hiikfımetı l~pl f'· 

dl~·or. Do hü~t bl~, tYken 
mez fe<laklrhklar paha.o;ına efe\( 

ettlfl l•tlk161ln• tok dO~ktlndÜJ'. ŞI· 
mali Irlandadakf. lngilfz. proteeta.m 
ldarelfl pek gOzüne bo.th~:ı ,.e bü
tlin Jrlanda adasın1 bf'nim-ecllğt f .. 

tin lnl'lltereye karıp olan duygu
ları dostane olmaktan nuktır. 1,... 
landa adasınm bu krJmm<t& Alman 

panışüt~lılertııln '° tayyarekrlnln 
lnmer.IM ~ngel olacAk bir fte'\-1 mb
dafaa tt"rtlbatı yoktur. IrJa.oda hO
ktimett ooı·Je tertibatı kendi besa
bınlı lngtlt<'reden ,..e Amerika.dan i~
temı,ur. Fakat l(leri.nden hle biri 
ın.at(ı Jrlandahlnnn eline slfillı \·er
mlye cesaret eden1emt,ttr. 

OOnüa birinde Almanlar lDcilt~ 
adalannr lstuı\ya karar vertrlef'flle 
Glrlt adasında yaptıklarını lrlan
dada tekrar etmek f~lerfne rnk ~ 
llr. Rem de şu fatkla. ki Irlandada. 
Gtrltte olduğu g1bJ, mukavemet pr
mlytteklerlnl de bUJrler. ı,te bu 
büytik tehllke ,Ing1Uı.Jerla ı.lhllinde 

datn1a yer etmlştlr. 
Bunun Oniine germek }fln bg"J .. 

U:z.ler :z.orla Jrtandaya asker ~tkar
salar bUtün bir milletle yorucu Ye 

sinsi bir harbi l'Öze almak tazım ır
leool;lnl bilirler, halbuki l.rlalllla A· 
ınerlkayı d0&t tanır. 

NeslUerdenberi Anlerik& iri.anda"' 
lıla.r !~in bir iltica yeri o!ınut ve • 
raya giden lrlandalılar poUUkadll, 

hükö.ınet işlerinde. 11üfuzlu mevkiler 
alm1'1lardır. Hele emniyet memurla
rınn; çoğu lrlandalıdır. lkl memle
ket arasında nıllyonJarca fDSandan 
31apdan bu köprli ~ok kuvve-Ukllr. 
Bunun ıeın Amerika, aradaki dost
luğa dayanarak De Vatera hükO
metlnl hiç şllplteslz ya,·aJJ yav&I} yo
la getlrnılye \.'& Jrla.ndanın mOıte
rek müdafaası için gönW no,ıutu 
Ue bir aniaşmıya varn11ya ~aı,,a
caktrr. l\Ie.;e1e basJt değildir, çünkü 
Irlandanın L4'gall, Atla.ntlk muhare
besi bakmn.;.dan da demokrul 1lf"

eabın~ bir ta.lum menfaatler temin 
etıneslne mukabil 'lmdl3-(' kadar Al
man taarruzlarından nıaffun kalan 
lrlanda, ınU.ştcrek müdafaa esasını 
kabul eder~ bir harp sahası haline 
gelecektir. 

Her halde f1lra8I vardır kl, bu işe 
bir r-aze bulunabllecekse, &n<'ak A
me.rlkablar vurtasJle bulunur. Bu 
clhetle Amerlkalılar1n A \'rupaya Jel 
mee-J, her ,,eyden evvel Jrlanda ada
smm mUda raaa.ı bakımından pek 

milblın bir ıuwıse<llr· 
Dünyada herkesi korkudan çıldırtan... Her evi bin bir 

ran ... Hayaletler var mıdır? 

esrarla doldu· kabil dalrelere icap eden yardımın 
yapılacağını bildirmiş ve IA.ylhanın 

Amerika filosu 
parlak bir zafer 

kazandı Valdaı dağlan kesiminde durum, ---------::---::---
hissedlllr derecede değlşmemı.,t1r. Ruzvelt • Çörçil muza-keresine geçllmlşttr. 

Sinemasında 
(Ba•ı ı incide) il fi Ruslar, Staraya Rusa batisında 

' (Başı 1 incide) % 

Mersin (Vatan) - Bu sene por
takal mahsulü hayli normal ol
d·ı~u haldC' satı~ tarzlarının usul
!ii:iİ?lüA:U yüzünden ihraç yapııa .. 
mamı.ş ve müstahsil portakahn o· 
•uz bc3 lld!'dinin 5 kuruşa satıl
nı:l.~1 giQI acı hlr vaziyetle karfı
ın,n: ttır. Bn hildl<:.e. portakal lşln. 
d•· l'mlrde olduğu gib: istihsal ve 
rrıtış kocperatiferi tec:-klli lüzu. 
munu aç:kta g5sterml5lir AlAka
l•lar. bu mühim ihtiyacı karşıı•
rı ~k 'çln görO,meler y.apmaıa 
'1 l ımı1:1 ~,.r1ır. 

Bu Akşam LALE 
göreeeğin!JI 

PAULETTE GODARD - 808 HOPE'nin 
yarattiğl 

PERİLİ KÖŞK 
Bu korkunç esrarı çözecek bütUn kalplere heyecan, Büttln gönüllere 
zevk verecektir. Senenin bu mU.Stean& filmini alkışla.mata ha.z.ı:rla.nı· 

nız. Ltıtten yerlerinizi evvelden kapatınız. 

Abdürrahman Naci Demirağ tara.
fmdan verilen ve 2 den fazla çocuğa 
malik ailelere çocuk zammı ve rakım 
yerine kışı şiddetli olan mıntakalar
daki memurlara. mahrukat zammı ve
rilmesi hakkındaki takriri reddedile· 
rek tAyiha. mUzakere ve kabul edU

mittir. 
Bu arada eöz alan hatiplerden Fe6 

ridun Fikri ve Kasım Güleç, devle
Un bu !ıarp buhranı ıçınde kilı;llk 
memurlara yapmış olduğu bUytlk le· 
da.kArlığı minnetle anmıştır ve bu fe· 
daklrlıtın son olacağını belirtmı,t:r. 

LA.ylha. mUstaceliyet kararile kabul 
edildiğinden ikinci müzakere ya.pıtmı
yacaktır. La.yiha kanuniyet kesbetti
ğinden devlet memur ve mUst.ahdem
Ierlle mlltekait, eytam ve eramil, lktı
sadl devlet teşekküllerinde, mülhak 
bütçeli müeaseı:telerde, belediyelerde 
çalışanlar ı şubatta.n itibaren fevk&· 
tide zamlarını alacaklardır. (B.B.) 

Ien yanlarına ve gerilerine doğru Dno demlryolunun iltisak noktasına hane ve iptidai maddelerle lngiHz ve 
yapılan Çln tehdidinin ehemmJye- doğru hatlı yarmağa uğraşmakta ve Amerikan tıcaret filoları m~terekıen 
t ini anlayabilmek için biraz geri bu noktadan takriben 70 kilometre B · · · ilç 

kullanıJacaktır. u ış ıçın komite 
çekilmekted:r. Vaziyetimiz umu uzakta. bulunmaktadırlar. te~ekkUl etmiştir. An1a.şmanın te-fıer-
m iyeti itibarile ve düşmana nis Cenup cephesinde Kursk ve Orel nı~tı: bu hafta Chı.ı.tChill ile RooReveıt 
bet:e daha müsaittir. kesiınlerlnde Ruslar, 1111 haberi ver tel f k .,- arasında yap!lıı.n e on onuşmala-

Japon gemi kayıbı mekle iktlta ediyorlar. n esnasmd& teoblt edilmiştir. Mer-
Vaşington, 28 (A.A.) - İyi ma <Sovyet kıtalarmm dün Dntepro- kezlm Londrada ve Vaşlngtonda bu-

himat almakta olan mahfillerden petrovsk'un 100 kilometre doğu fima- !1.1nacak olan bu komitelere mUtteflk
bUdirf" dlğlne göre, muhasamatın ünde Losovaja'ya vardıkları haber ıer yardım edeceklerdir. Bu kornite
başındanberi AmerJka. kuvvetleri, alınmıştır.> terin her bin Rusyanın, Çinin ve di-
18 ı harp ve 33 ü diğer gemiler Şlmt.1 cephesinde 40 der«• soğuğa ğer müttefik mllletler milmeomUerinln 
olmak üzere 51 .Japon gemisi ba rağmen muharebe dc:vam etmekte, i~Uraki ile toplanacaktır. 
tırmışlardır. fakat büyük harbin mücadelelerini Londrada kurulacak olan iki koml-

Ser.e:ıin en 

herkesin 

bil>1lk san'at eseri 

alkı9ladı/tı film. 

REBEKA 
Istanbulda görülmem i' blr 

muvaffakiyetle, yalnız 

MELEK 
sinema.sında devam ediyor. 

Seanolar · 1.30 - ~ - 6,30 • 9 da 

""il•••••••••• Telefon: 43595 •••••••••·"-

Bir ha!tadanberl bUyUk muvat!akiyetlerle trae edilmekte olan mevsl
mln en heyecanlı aşk dramı 

OLGA T C H E C H O W A 'nın 
en son harikası 

A GEL i K A 
(GONAHSIZ KADIN) 

Görülmemiş r&gbet, izdiham ve vuku bulan umumt tstek ve an:u il.ıerJne 

. ŞARK Sinemasında 

KONFERANS 

Nevyork, 28 (A.A.) - Batavia andıran bllabUtUn başka bir mahiyet teye Lord Beaverbrook riyaset ede-
dan Amerika ajanslarına bild<rill göstenne1<tedlr. cektlr. 

yor: H•n.ret sıfırın altında so derece Vaşingtonda kurutacak otan komı .. 
Sala hiyetli mahfillerden bildi Berlln, 28 (A.A.) _ Şarktan esen tedeki Amerikan milmeosillerinden 

rildlğine göre, l\tacassar boğazın ıfrr allı 30 Harry Hopkins cephane ve malzeme 
da beş gün süren muharebe es fiddetli bir rtızg!.ra ve 8 

""'•"- r•.ınnen 26 son if!erl ile, Amiral Emery S. Land deniz 
nasında Japon deniz kuvvetlerin dereceyı buJan so6""6- 0&··· 

e k•nunda Alman teşkilleri bir topçu nakliyatı ile ve Willia.m L. Batt lpUmensup en az 11 harp ve 17 as... a 
ker taşıyan ·gemi batırı!mış veya hazırlığından sonra şark cephesinin dal maddelerle meşgul olacaktır. 
hasara utratılmıs ve 13 Japon fimal kısmında. derniryolu uz~luğu. Bir beyaz kitap nc,redUdl 
tayyaresi dUşUrülmUştUr. na llerlemlşlerdlr. Sovyetıer gerı atıl- Londra, 28 (A.A.) - • Salı günU 

Ayni kaynak şunları Uive edi- mıştır. Alman askerleri bir Sovyet neşredilen beyaz kitap mD.htmmatın 
Bugün F..minönU Halk.evinde Sa- yor: Ueri hareketi esna.aında bir mUddet ve ticaret gemilerinin tak.simine ve 

na.yt kim.ya Enstitüsü proJesörle- Bu kayıplar 0 kadar ağırdır ki, muvaaalası kesilen bir li4 ile yeniden ham maddelere ait meselelere dair 
rinden B. L'"gg tarafından cckö- Japonlar cenup Pasifikte istilA Lrtlbatı tetıls etmeğe muvaffak ol- işle.re nezaret etmek Uzere yeni tef· 
mür ve kömUrden çıkan maddeler1 plllnlarında değişiklik yapmak mu,ıardrr. Bu harekAt e.snumda .Al- killer meydana geUrllnt•I için reis 
mevı;ulu bir konferans verilecek· mecburiyetini duymuş'ardır. Bu, rnan muharebe tayyareleri Ruslanr. ROOliıevelt ile balıvPkll Çörçll arasında 
tır. K'Jnferans eenasındn mevzua. düşmanı geri atmak için mütte- )luvvetleriDi gell'jtirmeler:hıe mA.ni ol~ yapLlan Uç anıa.fı.nanın metnini bikh· 

ı.. Bir IUJta Mlııı gösterıı..ceırtır. ait !Unla g~terllectkttr. fJklerin müşterek: haı·cket be.olan· muıfl.ıltr. recektit·. 
••ım•••" .,, ____________ _...,ı gıçlarının ilk kadcmesldlr. 
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Mahkemelerde 

Hırsız değil, 
yankesici imiş! 

" 

' Birinci sulh cezanın lçı ve kapısının 
ônU tıklım tıklım dinleyici ile dolu idi. '1 

Anlaşılan bugtin bu mahkemenin iş- 5 

lerl başından aşkın. Fakat bir tUrıtı ' 
içeri girme-k benim için mtimkiln ol· 1 

BULMACA 

muyordu. Nihayet kan ter içınde baş- r ---+-
kalannı ite kaka salona da:labildim. , 

Suçlu yerinde llstO başı pejmürde 
on altı on yroi yaşlannda bir genç 

VATAN 

• • 1 • \. • ~ _.. •• .. • • 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
bulunuyordu. Seçlan karma karışık 11 ı........ı.......L-.J.-1..-..ı.......J-_ı,.__. 
bir hal içinde bulunduğundan yeni Soldan sağa: 1 - Yavaş, Geçen- Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
dÖ\'Ülften çıkmışa çok benziyordu. !erde ölen kıymetli bir sanatkllrı. 
Ben onu ilk görüşte bir darp doiayı- mız, 2 _Tersi: Şaka, Bir sayı. 3-
sıle mahkemeye dUşmUş zannettim. Fasıla, Bir kadın ismi. 4 _ Esk• 
Iddianaznesl okununca yaramBZ, us- bır mabut, Bataklık otu; kim, 5--

1 
Janmaz, arlanmaz bir kUçUk hırsız Lastik meme, Bir nota. 6 _ Su· 
olduğu anlaşıldı. Bununla ber.aber !arın karardığı zaman. 7 - Kuzu 
yüzil temiz ve iyi bir çocuk olabilir gibi bağırmak, 8 _ Ruı.gar, Hü
hl.ıısiıd de veriyordu. Ne yazık ki kilmlcr. 9 - Karadenizdc bir s
Aıımaaftında sabuncu Fikrinin dilk· kele. 10 - Masset, Az. ıı - Ü· 
kAnmdan bir çuval sabunu çalıp ka- şüyilp ürpermek, Bir nota. 
çarken yakalanmış ve görtl!Unce de Yukardan aşağıya: 1 _ Düzeıt· 
bırakıp kaçmıya çalışmış. Onu cle mc, Bir gıda maddesi, 2 - Heıiıl 
geçirip buraya getirmişler .. Htiklm: olmıyan, Adlar . • 3 - Göz rengi, 

- .Bu iş n1111ıl oldu BOrhan dlyince: Gaddar. 4 - Şart edatının kısa 
- Ben böyle bir şey yapmadım ve kalını, Bir nota, 5 - Tuzak; 

creei. Taklit yüz, 6 - •kal, l\Iısırın meş 
- Nasıl yapmadın, Fikrinin dfik· hur Abidesi, 7 - Kalenin beyazı, 

k!mndan bir çuval sabun çalmışsın, 8 - Gök gürültüsünün arkadaşı, 
seni yakalamışlar. Tersi: Beyan edatı. 9 - Dört tıı. 

Bunun üzerine BUrhan bir kaç sa- raftan biri. 10 - Bir nota; Çok 
niye dOşUndUkten sonra: iyi. 11 - Ayı yuvası, Çam fıçı. 

- Hayır çalmadım. ÇUnkU bay DÜNKÜ BULMACASIN RAl,Lİ 
hAkim ben yankeslciyim!. Böyle kap Soldan sağa: 1 - Allıkn, imame. 
kaç iŞler yapmağa tenezzW etmem.. 2 - Yırtmak, 3 - Sc, Ara, Ağ, 
Hamallığı denemek lStedimdi. dedi. 4 - Elma, Atkı, 5 - Rn, Sınır, 

Suçu aşiktirdı. Bu, dolambaçlı yol· Ar, 6 - Tas, Sal. 7 - Ma, Basık, 
lardan bir itiraf sayılırdı. Beş gün El. 8 - Enli, Amca. 9 - Ki, Ara, 
hapis cezasına mahkflm oldu... Ek. 10 - SırUan. 11 - Arası, A

nane. 
Herkes mesleği ile övUnUr. Meğer Yukardan aşağıya: ı _ Serp-

yankesicilik de ne meslekmiş?!. Za- mek, 2 _ Elli, Ani, 3 _ Ay, sa. 
vallı on yedi yaşındaki delikanlı BUr- 4 _ Kı Asabi Is 5 _ Ara Isa 
h h ~ , ' ' ' ' an enUz tahsil çağında bir çocuk Arı, 6 - Tren, Sert. 7 - İma, Isı, 
iken bu uğurda daha şimdiden nel AHi, 8 - Mn, Araka, An. 9 - Ak, 
mahrumiyetlere katlanıyor. Allah .'in. 10 - Aka, Ece, 11 - Gır>tlak. 

mUbarek etsin. Bıze de artık BUrhana 
<bu mesleğin uğurlu kademli olsun!> 
demek dUşUyor... !\erlman lllkmet 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kartal , 

şubesi kongresi 
Kartal Çocuk Esirgeme kurumu

nun senelık kongresi yapılmış. bir 
senelik işleri ve hesabı tetkik ve yeni 
sene bUtçesi kabul edilmiştir. Yapılan 
sçlmde reisliğe Dr. Şerafeddin, mu
hasebeciliğe Süle~an, kAtlpllğe Hay
ri Çetlntaş, azalıklarına da Sıtkı Da· 
ye ve Besime tayin edilmişlerdir. ' 

Kartalda beyanname
siz şeker bulundu 

Verilen haberler ve edilen şiktiyet
ler Uzerlne Kartaldaki bazı bakkal 
dUkk!nlarında araştırmalar yapılmış 

ve bazılannda beyannameslz şekerler 
bulunmuştur. Bu bakkallar hakkında 
takibata b~anmıştır. 

Mektepler arasında 
voleybol maç/an 

DUn Beyoğlu Halkevinde mektep· 
ler arasında yapılan voleybol maçlan 
şu neticelerle nihayetlenmlştir: 

1 - Ticaret L. - Hayriye L. 3/ 15, 
3/ 15, 2 - YUce UlkU L. • Şişli Te· 
rakkl L. 15/ 9 - 7 / 15 - 12/ 15, 3 -
Pertevnlyal L. • Istikl!l L. 15/ 8 -
8/ 15 • 12 15, 4 - Is tanbul L. - Ga
latasaray L. 5/ 15 - 16/ H • 8/ 15. 

Kızılay mecmuasının 
3 üncü sayısı çıktı 

Renkli bir magazin halinde intişara 
başlıyan Kızılay mecmuasının 3 ncU 
sayısı çıkmıştır. Birinci ve ikinci sa
}"Ilarını takdirle ve zevkle okuduğu
muz Kızılay'ın bu sayısı da çok 
nefis bir tarzda basılmış ve güzel 
resimlerle sUslenmlştlr. 

Kızılay'ın bu sayısında sade Kı· 

zılay mevzuunu değil, bir çok hizmet, 
kUltUr hareketleri ve dUnya hfldlse
lcrl etrafında kıymetli yozıl:ır var
dır. Kızılay'ın her clhetçe mükem
mel olan bu mecmuasını okuyucula· 
nmıza tavsiye ederiz. 

Üsküdar halkevinden : 
1.2.1942 Pazar gUnU saat 15,30 da 1 

Doçent Ahmet Ardel tarafından 

<Tllrkiyede nüfus ve nUfus kesafeti> 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
Konferansı müteakip temsil şubesi 

tarafından <Şair evlenmesi• isimli 1 
piyes temsil edilecektir. Davetiyeler 
Evimiz idare memurluğundan alına

bilir. 

Mersinde pınnç 
bol ve ucuz 

Mersin (Vatan) - Şehrimizde 
ihtiyaçları karşılayacak mlktardıı. 
pirinç bulunmakta ve kilosu p~
rakcndc olarak 36 kuru:ıtan satıl· 
maktadır. 

Türk Hava Kurumu Akçakoca Şubesinden: 
Şubemizde mevcut <132> tane kuru ve tuzlu koyun ve keçi derlsile 

d21> tane salamura halinde sığır derisi açık arttırmaya konulmuştur. 

Ihalesi 7/Şubat/942 cuma gtinU saat 14 de yapılacaktır. Isteklilerln aynı 
gUn ve tarihte mezkflr şubeye mUracaatları ilan olunur. c821> 

*-----------------------~ Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat Bankas1 
Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmaye!I: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve tıc"rl her !'.e.-ı banka muameleleri. 

Para blriktire:ılcre 28,000 lira ikramıyc veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirasr bulunanlara sene de ( defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pl!r.a göre ikramiye d~ıt alacaktır. 

' adet l,GOO llnılık 4,000 Ura ıto ac1ee ıse llrahk 5,00I 11n 
' • 500 • 2,f'tO • 
, • ıH • ı.ooe • 
'° • 111 • '"'°' » 

lM • 

180 » 

.. 
• 

> 

DIKKAT: Hesaplarındaki para lar bir sene içınde 50 liradan aşa
ğı dUşmıytr ere ikramiye çıKlığı takdırde '!o 20 fazlaslle \erllecekUr. 

Kuralar ser.ede 1 de.fa, 11 mrı.rt, 11 haziran, ll eyltıl, 
11 BirincıkAnunda çekilecektir. 

İcabında cinde ı kaşe alınabilir. Ber yerde pwllu k•twla n 111rarla isteyinb. 

Satılık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - lşletmcmlzin Ova cuma orman bölıge şefliğ"i emvalinden Ulu 

yayla deposunda mevcut 2346 adet muadili i03 metre mikllp 513 desi
metre mlkfıp köknar tontt'ukla.rı açık arttırma suretHe satılı'ğa Çfkarrl· 
mıştır. 

2 - Açık arttırma 9/21942 tarihiRe rastlayan pazartesi gilnU Kara
bük devlet orman işletmesi. binasında revir A.mirliğinin riyaseti tattın· 
da toplanacak olan komiflyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - Işbu tomrukların kabukları soyulmuş ve hacımlan Ol'ta kutur 
Uzerlndcn hesaplanmıştır. 

4 - Bu işe aJd açık arttırma şartnameleri Ankarada orman umum 
mttdUrlUğtl Htı ZOnguldak orman çevirge mUdUrlilğü ve Karabük devlet 
orman işletmesi revir tlmirllğinden satış dosyalarında görülebilir. 

5 - Çam tomruklanmn beher ~tre mik!bına muhammen bedel 
<14> vc költnar tomruklarına muhammen bedel de «13> Hradır. 

6 - Çam tomruklar:ının 7,5 hesabile teminat akçesi 738 lira 78 ve 
köknar tomnıklnrının da teminat akçesi 722 liradır. 

7 - isteklilerin lhaJc gününde teminat nkçelerile birlikte revir 
flmirllğtmize müracaat etmeleri lüzumu ll~n olunur. <779> 

T raş bıçaklan 
gelmiştir. 

Dikkat: POKER TR.flŞ ' 
B!ÇffKLffRI 

Perakende olarak bütUn Türkiyede 

5 BUB'OŞT&• 
fazla satılmıyacaktır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık umumi evrak ve dosya odalarlle teftiş heyetinde Milll 

Emlltk ve Muhakemat Mlldtirltikleriııde mevcut sabit dosya dolap ve 
\'e bankolann (7485.90) lira keşifli tamlrab; 2/ 31942 pazartesi gUnU 
saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminat (562) 
liradır. 

Isteklileıin en az bir teahhlidde (5000) liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair dairelerinden almış oldukları vesaike mi16teniden Istanbul 
vlIAyetine nıüracaatle eksiltme tarihinden tatil günleri hariç Uç gün 
evvel alınmış ehliyet ve 9"1 yılma ait Ticaret odası vesikasını ibraz et
meleri muktazidlr. Keşif; şartname ve sair milnakasa evrakı Milli Em-
lak 4 cU kaleminde görlllebllir. (504) 

En son modaya muvafık 

IV~ 08 t LYA LARINIZI 
Çeşitleri çok olan istaubul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 Ne. 

.&BlllD Fl'fzi'Dln .asal llOBiLTA 
Mafazasından alanız. 

İstanbul 3 cü icra Memurluğundan: 
32/ 3548 
Bir alacağın temini için hazcedillp paraya çevrllmes ine karar verilen 

mahcuz ev eş:ı asının birinci açık arttırma llc satışı mahcıızun bulundu
g-ıı Beyoğlunda Harbiyede, Harbiye mektebi lokantası karşısında eski 
Bcdrettın yeni 17 No. lu YUcel apartımanında 17/ 2/942 saJı gtlnü saat 
10 da yapılacaktn·. Birinci açık arttırmada mahcuzun kıymeti % 75 nl 
bulmadığı takdirde 24/ 2/ 942 salı günü aynı yerde ve aynı saatte 2 el 
arttırması yapılacağı llfln olunur. (886) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
CörUien IUzum üzerine komisyonun 14 / 1/ 912 tarih ve 142 sayılı HA· 

nı şu şekilde tavzih edilmiştir. 
750 gramlık adedine 12,50 kuruş narh tayin edilmiş bulunan ekme

ğin rutubet derecesi azami ~ 40 olabileceğinden hll(lfına hareket eden
ler hakkında takibat yapılacağı ehemmiyetle ilan olunur. (88.'i) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

RADYO 
Bqiinki PlecNa 

7,30 Program 19,15 Müz>k 
7,33 Müzik 19,30 Memleket 
7,45 Ajans Saat ayarı 
8,00 Müzik 19,45 Müzik 
8,15 Evin saati 20,15 Radyo gazet 
8,30/ 8,45 Müzik 20,45 Müzik 
12,30 Program 
12,33 MUzlk 

21,00 z. takvimi 
21,10 Müzik 

12,45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,00 Müzik 
13,30/ H ,OO Müzık 
18,00 Program 
18,03 MUzlk 

Zl,45 Müzik 
22.30 Saat ayarı 
22,45 Müzik 
22,.55/23,00 Yarını 

19,00 Konuşma Program 

BORSA 
28 iKİNCİK.ANUN 942 

1 
100 
100 
100 

Sterlin 5,24 
Dolar 129,5275 
Pezeta 12,89 
İsveç Kronu 30,89 

.......... 'l'Mt'riW 
ı.. L 

1933 Türk borcu l 23 30 
1933 İkramiyeli Ergani 22 50 
1934 Sıvas - Erzurum 19 80 
T . Cümhuriyct Merkez B . 143 Oi) 
Anadolu Demiryoiu tahvili 49 75 

NtJl[UT 

Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 
Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Reşat) 
Altın gramı 

35 00 
34 20 

160 00 
165 00 
175 00 

4 88 

Karar hulasasıdı r 
c .fl / 1218 
Millt Koruma kanununa muhalifet

ten Fatih Fevzlpaşa caddesi 18 nu
maralı dükk!nda nalburluk ticaretile 
meşgul Mehmet oğlu Halim Başeğ
mez hakkında lBtanbul asliye ikinci 
ceza mahkemesınde cereyan eden 
mahkemesi neticesinde suçlunun fiili 
sabit olduğundan Milli Koruma ka
nununun 31 ve 59 maddeleri muci
bince elli lira para cezası ödemesine 
ve on gün müddetle dUkklnının ka
patılmasına ve hUkUm kat'lleştlğinde 
ücreti suçluya alt olmak Uzere karar 
hul!sasmın Vatan gazetesinde neşre
d!lmesine 6/ 9/ 941 tarihinde karar 
verlldi. 

TabwUAt we Boao Sahfı 
Beyoğlu dördilneil ııulh hekuk hA

kl.mllğlnden: 

Terekesini' mahkemece elkonulan 
ölü Hayret Şakire ait 3 Uncu tertip 
mUbadll tasfiye koponları 30/ 1/ 942 
tarihine mUsadl! cuma günü saat 14 
de lstanbul Nukut ve tahvilat borsa
sında satılacağından isteklilerin mez
kOr günde hazır bulunmaları ill\n 
olunur. 937/ 38 

ZAYi 
Fen fakültesinden aldığım bir hU· 

viyet ve bir şebeke klı.ğıdıle Nığde 

vilıiyetl idare heyetinden aldığım bir 
fakrı hal ktl~ıdtmı kaybettim. Yeni
lerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur. Şefik Altman 

Fen fakültesi F . K. B 5762 

ZAYi 
Kumkapı nüfus meınurluğ"undan al

mış olduğum nüfus ka.ğtdımı kaybet-

Cn!!l :!\llktarı Eksiltme ı:t"kli Gilnü 

tinı , yenisini alacağımdan eskisinın 

Saati hiikmil yoktur. 
Hüseyin oğlu Omer 1325. 

Reçlna 150 Kg. Pazarlık 

Bezlrynğı 1272 > > 3.2.942 10 
Balmumu 98 > > 
Torba dikme Işı 34.431 adet > 10.2.942 10 

1 - Yukarda cins ve miktarları yazılı :ı kalem malzeme numuneleri 
mucibince mllbayaa olunacak ve bczı idaremizden verilmek şartlle 3{.431 
adet toba numunesi muclblnce dlktlrllecektir. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gtin ve saatlerde Kabataşta Leva
zım binasında mUteşekkll merkez mtibayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 .N'limuneler sözU geçen şubede gôriilcbilr. 
4 - ısteklllerln pazarlık için tayin olunan gi.ln ve saatte teklif ede

cekleri fyat lizerlnden 'ı1> i,5 güvenme paralarıle birlikte mezk<ır komis-
yona mUracaaUarı. (751) 1-4 

ı - Idaremiz ihtiyacı lçın 200.000 adet sinek kliğıdı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6/ 2/ 9t2 cuma günU saat 10 d" Kabataşta levazım 
şubesi binasınaa merkez miibııyaa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname sôzU geçen şubede görUlebllir. 
4 - Isteklllerin teklif edecekleı1 mala ait numuneyi ihale gününden 

bir hafta evveline kadar lnhisarlar umum mUdtirlUğü ziraat fen şubesi 
mUdUr!Uğtine vermeleri ve pazarlık gtinü tekllllerinln kabulUnU muta
zammın vesika ve % 7,5 glivcnme paralarlle birlikte mezkQr komis-
yona mUracaatıan. (683) 

iSTANBUL BELEDİYESi SEBİft TİYATROSU 
Dram kısmı Komedi kısmı 

Bu akşam 20,30 da Ru ak.şam 20,30 da 

l'.~Ş.ADIGIMIZ DEVIB İŞÇİ KIZ 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Başlık 

1 incl sayfa 
2 nci » 
3 ıincü n 
4 üncü » 

Abone Ücreti 
Türkl~e dahilinde: 

S<-nelik 
1400 

6 aylık 
750 

S aylık 
400 

Hariç mf'mleketlt'rde: 

Kuruş 

'750 
581 
uo 
150 

50 

Aylık 

150 iL 

senelik 
2700 

6 ayhk 
1410 

S ayhk Aylık 

800 K. yoldur 

Gazeteye göcderllt'n evrak deJ'c 
edilsin edllme8ln lad.- olllJlmaz. zı. 

yaııulan mee'ullyet kabul edilmez. 

Sahibi ~·e ııeıtri .at mbdüril 
Ahmet Emin YALMAN 

\'atan Neşriyat Türk Ud. ŞtL 
eıan ma&baua 

%9 - 1 - 9H 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

Halislyetinin akSini iapat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
BakkaJmızdan Jar arla isteyiniz. 

Adreae dikkat: Istanbul TUtün Gü mrUk Kemerli 80. No. 21 Tel. 2il97 

Dikilide Gümrük Binası 
Yaptırılacaktır 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 
Dikili GümrUk binası inşaatı 20599 lira 72 kuruş keşi! bedelılf 1811/ 

1942 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle ve kapalı zart usulile ek&iltme· 
ye konulmuştur. 

Bu inşaata ait keşif, proje sllsllei !iat cetveli ve mukavele projesi 
ve dijter şartnameler lzmir Nafia MüdUrlilğllnde tetkik olunabllır. 

Bu teahhtidUn 15 bin liralık kısmı 9U malt yılı içinde tamamlana
cak ve bedeli ödenecek ve gerisi 942 mali yılının ilk iki ayı içinde ta
mamlanarak bedeli o yıl tahsisatından tediye olunacaktır. 

istekliler 2490 sayılı kanun hUkllmlerlne göre hazırlayacakları 1Ş45 
liralık muvakka t teminatı Nafıa ~IUdUr!UğUnden alacakları ehliyet vesi
kası ile TicEtret odası vesikalarını muhtevi teklif mektuplarını 7/şubat/ 
1942 cumartesi saat ı 1 de Izmlr Nafıa MiidUrlUğilnde müteşekkil komis
yon reısllğine tevdi ile makbuz alacaklardır. 

P06tada vaki gecikmeler kabul edilmez. ( 116) 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Ka,all taaarra/ 
Jıeupları tlJ42 

llCMMIYi PLANI 

ltEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

TJa. 3 Ağustos, 2 İkincitqr.lıı 

tarihlerinde yapılır 

194% tltRA.MİYELEJU 

ı adet 2000 liralık = 2000, - Ura 
3 ,. 1000 > = 3000.-- • 
2 • 750 > = 1500,- • 
3 > 500 • = 1500,- • 

10 • 250 • = 2500,- • 

40 • 100 • = 4000,- • 

50 > 

200 il 

200 • 

50 • 

25 • 

10 • 

=2:SOO,- • 
=5000,- • 
=2000,-


