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Maaşlara zam 
Paranın iştira kudretini 
koruyacak tedbirler de 

beraber yürümelidir 
Yazan: Abmet •••• 1' ALMAN 

H arpteft sonra her yerde ol·ı 
duğu gibi bizde de geçin

me masrafı arttı. Kazançları ge
çim masrafile beraber artanlar bu· 
nun sıkıntısını duymadılar. Fa
kat masraf artarken gelirleri sa 
bit kalanlar g ttikçc müşkül me\-
kie düştüler. Bizde maaş sahip e
rinden bUyilk kısmının eline ge 
çen .para zaten asgari derecededir. 
İhtiyaçtan fedakArlık suretile açığı 
kapamak imkilnsızdır. Gelir, ıe· 
çlnme imkAnının bütün bütüne a
şaAısına düşerse iki bel.Adan birl 
başgösterir: Namuslu ve dürüst 
k üçük memur geçinme derdinden 
bnşka bir şey düşünemez hale gi'
Jir, aldı~ı paraya karşılık devlet 
ve halka temin ettiğl •erim aza
lır. Seciyesi zayıf ve bozuk olan
lara gelince bunlar fınıattan l•tl
fade ctmlye, iş sahiplerine 'kolay
lık, sürat, imtiyaz satarak veya 
devlet m·ıl·nı birer suretle zim· 
metlerine geçirerek boşluğu do!· 
durmak yolunu tutarlar ki, bu da. 
ya bir kısım iş sahiplerinden hu
susi bir verg. çekmeleri ve ver- Müttettk pyenln tahakkuku l~ln artık elele çalılJIUI iki devlet reisi, 
mlyenlere zorluk gcisterme'eri ma- bund- e,-veı Atlanttk te baluştuklan esnada 
nasına gelir ve yahut devlet büt- (Resim Prlnce of \ 'ales zrrlıhaııun g1lverteelacle aluımr9tır.) 
çcsl üzerine gizli bir yük diye bl. ,~ ..... -_..,,.._,....,,..
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t •tkiklerden ::onra memur maaş. 
larına zam esasını kabul etmişt.r. 

Evvelki gün Büyilk Millet Mecli-
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sinden geçerek katı şeklini ala!l 
kanun, umumi ve hususi biltçeler-
den maaş alan 302,072 devlet mc· 
muruna 41,858,000 lira zam veri. • 1 d 
yor. Bu paradan en büyilk kısmı. rey 1 a 1 
Yanı 32.190,000 lirası yilz Jôradan 
az m&af •lan 287,241 memura - J 
şüyor. Maaş miktarile beraber 
~m1 nisbetı iniyor, çünkü esas öl· K b' Ç ·· 'I 1 
çil i k ihtiyaçların baskısı karşısın. o ıne, orçı e J 
da memurlara el uzatmaktır. Bu muhaf if reye karcı 
maksatla üç çocuktan fazla çocu- Y 

tu olan aile'ere çocuk başına ay- 4 64 reyle itimat ) 
da ayrıca iki buçuk lira zam ve- J 
rllecek ve 1500 met:-eden vüksek reyi verdi J 
yerl~de memurlara mahrukat be· 
deli ödenecektir. Reellllde, ÇörçUln alacatw itimat ..... 

yille. tam bir itimadı oldutu ne 
kadar belli ... 

PASİFIK'TE 

Bir çocutun boğazının, giyimi. ) Çörçil müzakerelerin 1 
ln:n, e~~um~ının bir bütçede aldı- J sonunda m ühim b.'r 

• Y göre bekArlarla çocuksuz J .. . -
·~lt!lerle, bir, iki, (iç çocuğu olan nutuk soyledı 1 
aılelerln müsavi tutul 
nız dört veya daha ~a~ı ve yal- Avam kamarasında üç günden-
olan aileler için çocukaz a çocuğ~ beri devam eden müzakereler es
buçuk lira derecesi d b~_ınaf ~ nasında uzunuzadıya tenkitlerde 
ıözetilmesl ~k bir n e ır . a~ bulunan bütün hatipler Çörçllden 
Devlet billçesıne faıı:ey ~kdefıldır. saygı ile bahsetmişlerdir. Yalnız 
mele şarUle esas zamd yu b nme- bunlardan bazıları Çörçile karşı 
hlbl alleler, bekArlard an çoeuk sa. itimat beyan etmelerine raimen 
suz ailelerden daha f~nl ve çocuk- kabinede bazı değişiklikler yapıl. 
istifade etselerdi elbet~ a nisbette masını ileri sürmüşlerdır. 
na!ıip olurdu. Yalnız daha mil· Fakat Çörçil bütün hükümete 
mamak lAzımdır ki ş~1nu da unut.. birden itimat reyi verilmesini ıs
Ozerfndeki aile yükü r ~emurun rarla lstemistlr. 
cuk miktarlle ölçül ya nız ço. (IJevamı Sa: S, Stl: 4 de) «-• 
kArlar vardır ki k:~ez. Nice be· 
bakımı kendlle-rine ;

1
: için deitll, ' ~ 

kardeş veya kardeş ana, babr,a, 
bakmak zaruret"! COCUklarına 
Tııemişlerdlr. ı e aile teşkil ede-

Uçten fazla ÇOcuJtJu 
çocuk başına ailelerde 

. maaşlara yapıl:ı.n, 
zam, büyilk bır yardım teşkil t 1 
memekle beraber bir b k r • 

··hı dl B a ımdan mu m r. unu yapa k 
mat bir takım zarureti~ ,en,ı içti. 
ılbi ıözönünde tutmak vr ? dbuğu 

k l e ıca ını ,..pma yo unda devlet h t 
yeni bir çığır açılnıııtır. aya ınd:a 

Gerek vergide ve gerek 
müsavat lddiasile tutulan nıfa~ta 
kikatte müıııavatsızlıktır. Y~ün:~ 
verıi verenlerin ve maas al la u 
taııdıkları yük mllsavı değ!~~- rıf 
lerde geniş bir zamanda h!~ık; 

de
müsa".at kurmak istenirse vergi 8-

yenın. ve _ma.aı alanın aile yü. 
kilne göre hır fark gözetmek 1 
edecektir ki, bır çok memıe~!E 
lerde bu yol tutulmuştur. 

Önilmilzdeki ayın batında maa1-
lar zamla ödenince bir çok Yilzler 
gülecektir.Fakat fiyatların seyrıne 
bakarak paranın fterdekJ iştıra 
kudretine ait endişeler de eksik 
olmıyacaktır. Maaş zammının te
sirli ve faydalı kalabilmesi itin 
bir takım esaslı tedbirlerin bera

Bugün 
havagazı 

kesilmiyor 
Tahdit kararı bir 

müddet için tehir 
edildi 

Şehre 'ftlriJea lıavapzı, bir 
kaç ctıa önce tfwblt ecllldlji 
üzere bu ubahtan baıJlıyarak 
eaat 7 den ı s e ,.e aklf&lll 18 
dan %2 ye kadar verUecektL 
Fakat bul idari mtt,kWJer 
dolayıılJe. ba\·apu kellllmeel 
batka bir ıtıne blralulmıttar. 

Singapur 
boşaltı il yor 

Japonlar bazı yerlere 
yeniden asker 
ihraç ettiler 

Tokyo, 29 (,NA.) - Malezya 
cephesinden bildiriliyor: 

Bir J apon kolu şimdi Kluanı
dan Slngapura giden yol ve şi. 
mendifer hattını takiben .süratle 
ilerllyerek Layang'ın 2 kilometre 
şimalinde ve Johor boğazına 50 
kilometre mesafede bulunan b~r 
noktaya kadar gelmişlerdir. Garp 
sahilinde faaliyette bulunan başka 
J apon birlikleri Layangın 20 k11o. 
metre cenubu şarkislnde kAin Sim 
pangrengam'ı h ücumla zaptetmls· 
ler dir. 

Bombay, 29 (A.A.) - Slngapu r 
radyosunun bildirdiğine göre, Sin· 
gapur adasınwı J ohor sah illerine 
nazır olan kıyı çevresindeki halk 
bir ihtiyat tedbiri olarak tahliye 
edilmiştir. 

Nevyork, 29 (A.A.) - Slngapur 
dan Amerikan ajanslarına bildir•
liyor: 

Son alınan haberlere göre, J a. 

iki mühim istifa Makasar 
zaferi 

44 Japon 
gemisi 
batırıldı 

laşemüsteşarıŞefikSogerle 
Sümerbank Umum Müdürü 
vazifelerinden ayrıldılar 

Çarptşmodıa İngilizler 
bir forpieo· muhribi 

kay~ttiJer 
Loetln, 29 (A.A.) - SldMy 

nMly08U, Macaıw.ar boJazında ya
pılan n1.ı.uet>e e8nasıncta .ıa

polllarıa 44 :laarp gemisi wı deniz 
taşıtı batlnldlfını blldlrlyor. 
Mezk6r ..-,.O. Japon deniz ta
ıptianR1a en az 215 bin Mker ta-
1tımakta oldwklannı Mve etmek
tedir. 

Loadra, 29 (A.A.) - MaeaMar 
bopzıada ke-ndUerlae hlr yol 
~uya ~bUs eden 28 getRI· 
den R11\rek k ep bir Japon· deniz 
kaflle8i delliz ve ha\ "& kuvvetıe
rlnln taarnnlarile valalm suret
te llM&ra uğratılmı1t ,·eya ba· 
~&ır. Diler Japon deniz 
ta.,ıtlan da MlkaUaDRU!f ve aıe,e 
verllmlftlr. Müttefik belnba tay
y areleri 8 veya 7 knsvaaöre ...._ 
betler kaydetmt.,lenllr. Blr ~ 
...,. tayyM"e l{eml91 değlhe blle, 

bDyük bir kru\'azör batınlmr!ftlr. 

Bu n111vallaluyet hahf'rlerl Lon
drada memRunlyetl~ ka..,ılanmış 

ve lftl'Olz flloııu mUtteflklerlnl 
tebrik etml!Jtlr. 

iaşe. müsteşarlığına Şükrü Sökmensüer, Sümer
bank Umum Müdürlüğüne de bay Hulki getirildi 

AJlkara, 29, (llaaall ,_........rtmısden telefon· 
la) - OfreıtdlJlmlze sin, la,e m6'ıt&efarlıfını 
yapmakta olaa Bay Şefik ffo7er Y&&lfeeladea çe
ldl111lştlr. Şefik Soyenlen lablW Mt!n laolJe m üs
te,arlıfına Hatay vallsl ŞMkl'i SikMw ier ta
yin edUını,ttr. 

Senede 
30 bin tıp 
yapı lacak 

Malzeme Nazırı Lord 
Beoverbrook, bum;n 
45 bini bulacağtnı 

söylüyor 

Diğer taraftan t.ber aldı.tımıza ıröre uzun 
z&111&ndanberl Sülrıerbank Umum Müdürlütü 
yapmakta olan Burhan Zihni de vazlfetilnden 
aynlınıttır. Burhan Zihninin yerine Ziraat Ban
kMı Umum MücHlr Muavini Bay Hulki tayla • 
dtlRtlştl r. (B.B.) 

Londra, 29 (A.A .) lnp llz A 
mlralUk dai~lnln teblltl: Tlla
aet ve Vampire torpido muhrip· 
(Devamı Sa. S, SU. ı de ) -

Londra, 29 (A.A.) - Malzeme Na
zırı Lord Beaverbrook, çarpmlıla ak
tamı radyo ile yaptıA'J bir demeçte, 
malzeme, mühimmat ve ham ma4de

l 1 !er elde etmek maksadıle V8'inl'tona 
~============~ yaptığı seyahatin büyük bir muvaf-

PMtalar yaııak oldu, yasak ol&<'ak derken p&.'ita dU1tkünlerl bir yerlae 
on paıı&a yemete h&lfladılar... Patatfften, bakladan yapılıp yapılmadıtını 

d~ itile .• RMtmde birkaç ,.ata ctütkünUnö fırsat bu fJrYt tltye 
at19tınrkea görüyorsuauz ... 

Yeni bir karar 
( 
Baı • Almaa l u,.,,..,., : •· ... • •> ı-> 

..._ __ llarlll _ 

Ruslar, Rjev 
şehrini muha

sara ettiler 

Almanlar, korargôh
lorını Smolensk'ten 

Minsk şehrine 
naklettiler 

Londra, 29 (A.A. l - Rusların dur
madan ilerlemeleri hakkındaki ha
berler Rjev şehrinin kısmen çev
rlhniş olduğu zannını vennektedlr. 
Almanların, burada gllç bir durum
da oldukları sanılıyor. Hemen her 
tarafta Almanlar, muharebeye yeni 
ihtiyat kuvvetleri sevketmektedlrler. 
Maamafih. kenUz Rus ileri hareketini 
tevkife muvaffak olamamışlardır. Bu 
itibarla Almanların Smolensk önle
rinde kuvveUi bir durdurma mevzii 
kurabilecekler! kanaati yoktur. Al· ' 
man umumi kararğihının Smolensk
ten takriben 300 km. batıda Mlns
ke nakledildiği iyi haber alan bir 
kaynaktan bildiriliyor. Vaklay dağla- 1 

nnın batısında bUyUk bir gedik aç
mıya muvaffak olan Rusların fimdi 
Vellki - Lukiye varmıya muvaffak 
oldukları söyleniyor. Ayni zamanda 
Rus kuvvetleri Moskova cenup çev
resinde ve 300 kilometre mesaCede 
en ehemmiyetli demlryolu düğüm 

noktası olan Orel'e pek yakın mesa
feye gelmişlerdir. Bu şeltrin yakında 
alınması beklenmektedir. 

(Devamı : 8a. s, Sil. 6 da) (/ /) 

lrlandanın istik:aıi 
teh!ikeye mi 
düşüyor? 

Lord Beaverbrook 

Pasta imali yeniden 
tahdit ediliyor 

Hububat, bakliyat ve patates unundan 
hiçbir şey imal edi lmeyecek 

Ankara, 29 (Htlsusf Muhabirimizden) 
Bugün nefrolunacak bir kararna

me ile hUkflmet hububat, bakliyat 
ve patates unwıdaıı imal edilmekte 
olan maddelerin (pasta gibi) ımali-

ni menetml.ştir. ı 
HUkQmetin böyle bir tedbire !Uzum 

eörmesine sebep bazı imallthanele
rin bu gibi maddelere. buğday ve 
hububat umı karıştırdıklarını haber 
almaaı sebep olınuştur. 

Karar nefrl tarihinden Uç gtin son
ra meriyete girecek ve bu müddet 
zarfında mlllllul maddelerin satılma-
sına fırsat verilecektir. 

Bu karar, kuru yemiş ezmelerin· 
den yapılan yiyecek maddelerine şa
mil değildir. HWtflmet bu gibi mad
delerin imallnl menetmemiştir. i 

Kararname neşrolunur olunmaz bU· 

tUn vUAyetlerdeki pastane ve bu gibi 
maddeleri lfliyen yerlere blldirilec_ek 
ve bu lmallthaneler bundan böyle hiç 
bir suretle patates, bakla ve sair hu· 
bubat maddelerinden pasta imal ede-

' miyeceklerdir. 

·----------, CUMb«SMU4~NUUJU. 

Japonya 
Çine sulh mü 
teklif etti ? 

Çin istihbarat Nazırı 
Japon teklifinin bir 
manevradan başka 
bir şey olmadığmı 

söylüyor 

Çunking, 29 (A.A.) - Geçeııler
de Japonya Başvekili Tojo tara
fından yapılan sulh tekliflerini 
telmih eden Çın İstihbarat Nazırı 
demiştir ki: 

(Devamı Sa. 3, Siı. '7 de) X 

,, ... 

berce yürümesi lAzımdır. 
Mas;af bakımından yalnız bir 

noktada paranın iştira kudreti a. 
satı yukarı sabit kalmıştır. O da 
kiradır. HilkCımetln bu tedbiri, i. 
radile geçinen, çalışmak kudretin· 
de olmıyan ve geçinme tazyikini 
sabit gelir sahipleri gibi duyan b•r 
takım kiiçük irat sahiplerine karşı 
ell)ette haksızlıktır. Fakat umu· 
mun menfaati namına bu h•ksız
ftlt göze almak, çaltsanın hakkır.ı 
hazırdan yivenden üstün tutmak 

Şirket llanpzı keeJJd1tl 
... tlerde ocakJan yakmUm 
tebllkell oldutuna dair bir 
lavu~ UU ectecektlr. 

Banda su verllmlyen aut 
11 ten 18 a ve 22 den 7 ye 
kadar olan zamanda, oeakla
na tehllkell olabllecetınl, zl· 
ra Yaklldıtı takdirde lnflllk 
vücuda gelerek zararlara se
bep olunacatmı anlatacak ve 
ocaklann mmluklannın bal'· 
lanmuı veya batıra tehlikeyi 
setlrebllecek bir ı,.retaa dal
ma ocak yakmıllda balllDda
rulmuını t.tlyecelrttr. 

PC>nlar ayni noktaya ulaşan ana 
yol~ardan Sinıapura doğru inmek 
tedırler. İngiliz _,kuvvetleri Malez· 
ya yarımadasının son noktasına 
yakın bir Yerde toplanmakta 0 • 

lup Slneapur için en son mUıhare
be b u noktada y~pılacaktır. J a. Amerikalılar cenubi Irlandada ba
pon kuvvetlerinin u laıtıkları son zı üsler elde etmiye çalışacaklardır. 
nokta, Singapurun 70 k ilometre Avam kamarasında Amerikalıların 

lAzım gelmiştir. 
Kira meselesinde tatbik edilen 

( ....... Sa. ı. sn. 5 de) //// 

uzağındadır. Ir landa limanlarında bazı llslerl kira-
Batavia, 29 (A.A .) - Felemenk 

umumi karargAhının perşembe 
tebliği: 

lamak isteyip ietemlyecekleri hakkın· 
daki suale hUkQmet cevap vermem~
tlr. 

Ingilizler müsaade istedikleri za. 
man Irlanda müsaade vermemiştir. 

Amerikalıların bu müsaadeyi alacak
ları tahmin olunmaktadır. 

Borno'nup batı sahilinde Ku. 
şlng'in cenubunda 'Femmangkat'a 
Japon kıtaları çıkarılmıştır. Ayni 
zamanda bu çevrelerde hareket 
yapan kıtalarımız şiddetli bir bas
kıya maruz bırakılmıııtır. Sıkı hlr Irlandalılann Jstikl&llerlne dtlf)<Un 
mukavemete rağmen Japonlar, ~ •e bitaraf kalmalarını ı.te-

1 
mevzii muvaffakiyet1er lr.azalunıı-J mWer1 bunda fUphe uyanch!'llllftır. 

'------ -------' !ardır. (Jled7o Gue&mi) 

M1ltteflk kuvvetler Malaı-· bolaamda bir zafer elde etıner. Batınlan 44 .Japon semtsJne makabil ..,._. 
lbılllr ya.bu TllaM& &orpl.._• ka)'lle&tller • ._lmdfı Tbaııeıt 811tıfın:1aıı bir mabrthl ~n." 
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VATANL'-: TARblt RO:&IANI: TEI•"IllliA No. H 

Y c.zan : Maurus YOKA Y 

iki kadın, gizli bir merdi
venden bahçeye indiler. 

VATAN 

S ehi rl 
Haberleri 
Şeh·rde kömür Er meydanı 

yok iken Horasan erleri - Ankara erleri 
T Ruhunda Ke-

- Kendimi değil , fakat çocuğu- ı bir adamla, yeniçeri kıyafetinde Kosımpaşoda 20 bin üyra~~ınbvl: ,--------YAZAN: mallzmtn yak-
mu kurtarmak ısterim. Fakat b l- bir adam, Tuna nehrinin kıyısın. ...... "' l 
z.ım yerlmıze senin cnn vermene daki sazlıkta ve saray bah~esinin kilo mangal kömürü Türldyedekimez B h . Kemal Çag""lar tığı ateşi, ka.fa-

1 B i . k d bl k•n..:ı k e t sında ycnı ilim razı o rımam. unu 11 çın yapaca - uvnrınn yakın r no ı.aua ar- heplertn taxibl- çe 
ıın. ~ılaştılar. İçlerinden biri diğerini bulundu nl yazanlar kay den aldıiı ışı-

- İçin rahat etsin. Bunu senlrı ay ışıCında tanıdı: dedlyorlar ki: !--------------------------- ğı, halkçılık ve 
Dün şehrin muhtellf yerlerinde ki b ·ııı t ll'k k"l duvdu:ır.u cos iç n yaprtuyacağım. Kendi sevdi. - Vay, Dük Kiga... An'ane ve dil birliğine güvene- lerdi. Horasan eri, es c;;o ana. mı ye ç ı aş ı e " 6 • 

ıo;ım in O ı . Dlğ . b ··zu iı t" kömllrcillerin dUkktınları aranmış k k d i ·•.nü l A ve yenl mu""r ldlne •senin rüya.da kunJ .. ıTu hertürlll mahrumlycte .. ıç yapıyorum . nun çın erı u so ş ınce: ve muhtelif ko'"mUrcu" dükk ... nınd"' re en i m.an ve tarı""' n - .... • tl .. 
k beni · i bU Sen h T "'köl" d " 0 k ha"'kat k 1 idi katlan.arak, her çeşit fcraga G<>-canımı verme m ıç n en • - a. o ı ıye cevap killllyetH miktarda mangal kl5- nadolu içlerinde yaymak için, :içtiğin aş ve ~ e ı r r . ö 1 1 d 

yük saadettir. verdi. Burada işin ne? bir gözü erzal(, bir gözü yazı do- Gönlün şimdi ııık a doludur. ze alarak, Anadolu k" Yer n e 
M 1 1 K mllrO bulunmu"tur. ki 11 d ıı ı lardan olarak on1a-ar yanın gözü önünde Ferid n - arını ve çocuğunu kurtar- " ıu heybeler 111 omuz'ayıp Hora· Kötü işlerden ve ş er en e n yaymayı, on · 

h r l d B " 1 b" f d k ' · l Fl Bu arada Kasımpaşada kömür- k H kik t k 'ğl rın mahviyeti içinde, onların ha-aya ı can an ı . oy c ır e a- mamı es ı nışan ım ora benden cü İsmailln dükkı\nında 20 bin ki· sandan yola r;ıkan tarikat ehille· çe ! a a apısının eşı n- ı; 1 karlık ancak Ferit gibi müstesna istedi. Ben de bu arz.uyu yerınc .. . rl vardı. Buı1:lara dlorasan er- den içeri ilk adımı attın. Gür- yat ~rtl&rile gQnlerce yu.uıu a
bir erkek fçln yapılabllJrdl . Hiç getirmek için buraya geldim. Ye- ~o mangal ko"'!OrU bulunm~ştu;: leri» J[ıkabı takılmıştı. içimle dük'erinl köyüne söyle! . diye rak kalmayı göze alacak 1tATı· 
şüphe yok ki, Aranknnın ynlvnr- nlçeri kılığına girdim. Bir planım ı:ma~ı ~al sa: ay:rak.

11
'!e ,:a ma a bir imanın ışılı yanan, onunla bir manzum ve içli nasihat, te- kara erleri .. nerededir1·· 

Yeni benzetmeler 

G eçea aqam MI' arbdaşlar 
~l.Ddc lc!bn. Jfoşça vakit 

ceçlrmek içtıa türlü türlü oyunlar I· 
cat ediyorlardı. Bunlardan bir tanetıl, 
mahiyeti ve yenlllğl bakımından, ho
şuma gfttL Bu oyun. loerkesln fil1'a
sllc bir cümle llÖ)"lemeslnden ve ba 
cümlede «arpacı lnlmntıMI gibl:ıt ka
blllndcn bUincnlcr ve kulln.rulanlar dı
şında yepyeni benzetmea.r bulunma
amdaa ibaretti. 

Bu oyma sırumda 8iylenen eam
lelerclen bazılarını a.~ağıya yazıyo

rum: 
- Bir Ilı& 11evtyonmı. F~ ben 

luındltolne llOkubnak istedik~ o clpek 
90rap glbiı> bir dUı:Uye crkaçryon, 

Jf-
- G~.en gün blzlmkller lııep '*• 

llkıe yemeğe bao.a. &eloıezler 11111 
c.lapon baakınına ağramı' gibi» .._ ması üzerine Ferit bu işi ele al. yok. Fakat canımı tehlikeye ko- n ım na e ere mı 1 0~~n~ başka ruhların çeraJJarını tu. rennüm ederdi. Gene çoban, yeni 

mıştı. Hayatını tehlikeye koyan yarak ne mtımkilnse yapacağım. ~nunı:: t ar~ırı ~ıa~e::t ~ t~n- tuıturı:nak ihtinısına kapılan ve ermiş, sazı onun elinden kapa· 
cariye de Ferldi mutlaka delice - Benim p~i\nım var. Burava on kr:: tat 1 u u aral a tın a a. bu uğurda hertllrlü mahrumiye· rak, biraz acemi fakat yepyeni 
seviyordu. beş Macar asılzadesi ile g~ldlm. a crasına baş anmış ır. ti göze alıp ferarıatın her çeşidi- ve gönillden kopma bir makam 

H alktakl an'aneyi ve enıin· z.ırlıksa.dun, evde bJr dlrhenı ~ 
ıııı kavramak, halkın de- yoktu. 

Cariye dedi ki: Hepsi bu uğurda canlarını feda et- Dükkônında şeker sak- ne katlanmaya hazırlanan bir la büyük ve gQzel hakike.t'ler- rlnllllne ermek, halktaki sanat * 
ruhunu ve iç dünyasını keşfet- - Btdln QOCUP eö:r; ~ - Benim son sözlerimi dinli': mlye knrar verdiler. Marlyayı ve gönüllü ve imanlı insan, inan- '.leon, müphem faka: • ... ec1 11, dem 

Ben küçük yaşta iken sevgll1m• oğlumu kurtarmak için her şeyi lıyan bir muhtekir maya, gönlü iüzel ve büyük şey vururdu. Horasan eri: artık gUn· 
gordilm. Adı Ferittl. Delice A:ıık yapacağız. Mümkün olmazsa son lere vermeye, sözden ve sazdan düz saatlerinde hep '>nunla meş-
oldum. Anam, bnbam iyi ve me- saniyede ben kendim tesl m ola- sürgüne gönderilecek çabuk mGtccsslr olmaya hazır gtll o'ur, gece toplantılarında 

mek, halka mahrum ka'dığı müs ram. c'l'abl glbb caDIDlll IMeıiill ..., 
pet ilim ışığını ulaştırmak as- :rafa gkl.17or! 
kını bir cezbe ve bir ihtiras ha· ... 

sut insanlardı. Babamın düşman- cağım. Benim yerime Mariyayı as- Aksaraydaı pazar içinde halk kütleleri dllşfinfir ve bunu hep onu konuştururdu. Ona ken· 
!arı beni kaçırıp esir diye sattı- mıya sebep kalmıyncak. k 11 k Zi d ""kkA badk. evvelkilerin tecrftbc$!nl gözö· d: iman ve tarikP.tl!lin, kendi 
1 E k ki ' hal" e B k d il d ·ı · hl bl a 1 yapan ya, u unın a d b ı t d ı ar r e er n oyuncagı ın - a , şura a er e sı a ı r k"' ll" tr lkt d k ki nfinde tutarak Anadolu a u a· sana ve sev asının esas.arını ve 
gelmemek için adımı Azrail diye sipahi duruyor. Haydi ona soku- \ ıye 1 m tar ~ şe er Us~ 1~ya· cağını bmrdi. Anadolu köylerin- eserlerini, açık ve engin halk dili 
tanıttım, uğursuz olduğuma dair larak satın nlmıya çalışalım. be- rat müracan k lae n k m/ r.k~re de cerci 90fuların bir tUrlU kal· ile sade ve zarif, telk!n eder; hal 
kendim efsaneler uydurdum ve rlye doğru atılmış bir adımdır. 6f mamış, Y~k a n~ra as ~~ 1

• ~~- be giremeyen, bir tür' ü Türk kı 1 en cahilinin blıe an!aya~ağı 

linde duyan aydın ve uyanık bü· - Bagtbt Hd ~ Hra,a Mr 1119-
yük şehir çocukları yok mudur? dl aldım ama lıeJil olsml. cUpıa ..._ 
Ne zaman bu cAnkara erlerb le gibi» heybeUI bir şeydi. 
yola çıkacak? Ne zaman bunlar, w 
halka, ha lf!n ru'hl haleti, sade T 
üslObu mükemmel vuzuhlle scs- - Blr haftadıi kapdlllll apnı1ı1'o 

herkese duyurdum. Bu sayede er- Nobetçl sandıkları adama doğru Mc chekza ma emes ne ver mış ıril. an'anesine ve ruhuna seslenme· bir üs"lıpla yazılmı~ t!:rlerlni o. 
' ,. 1 d"k dtm. Paramı alanuyonım. Adam Jenmeslni bilecekler ve svy e ı • 

k ki i k t k k d . ı a eme maznunu sorgusunu m 
e er uza utma ve en ım yaklaştıkları zaman ikisi birden t k t k "C t • M .. dd . aini bilmiyen üstünkörü ve ham na ezberletirdi. Anadolunuıı lçi:ı- ' erine kendileri bütün ıuurları, cı•ropac1Mlılla mıeDıVll» gibi ,..._. 

il l -betli! kalpleri ve insiyaklar e nan- r-Ferlt için saklamak istiyordum. hayretle ba~ırdı: e~ ıp e~ 1 e m.~ş, .. u cıumu· telkinlerinden baska bir şey gCir- di! Kan;tan KUtahyııya kadar 
Hasan Paşanın yüzüne gUldQm. - A, Ferit Beyi n:11 n:ıuavı?i de surgunle ter~.ıye· meycn, ruhu sese ve saza hns- uzanan Horasan erle:i olmuştu. 
Çünkll bu sayede Feride iyiliğim - Evet, Ferit... 'UçüzlU düello sıni ıstcmıştlr. 1Muh~kcme mu da- ret, büyük hakikatleri ve sır~a. Ba.zı yerlerde uzun uzun konak· 

mış bulunacak'ar? * 
Ne zaman boolardan birinin - AbMıt bnlamach ...........,, ela 

dokunacağını ummuştum. Bu dil- günü olduğu gibi, bir araya gelm!ş fan_ ve karar iç n ka mıştır. rı dinlemeye teşne, inanmaya vo ladıkları, bazı yerlerd= köy gc· 
şuncedc aldanmadım. Ferltle ba- bulunuyorüz. iki mu hfekir SÜrgÜn bu uğurda baş ve can koymaya nJşletılk eri hattA kurduk.an o-

tC!lrlle bir genç 'köy çobanı değ· o c28 tonla,Jr taak glbb ,.,.._. Udla 
ncğlnl ve kavalını atıp, şeh'rde la mı evJewdl! Acıdım dofrmul 
gece çalışıp gündüz okumak he- + basının canını kurtardım. Onların - Biz, nlç n buraya geldiftimi· adeta muhtaç bir hn~k olduğu lurdu. •P r11 ve ••ptah kellmc-

düşmanını ve memleketin dQşrna- z1 senden saklamıyacağız. Çünkü cezasına mahkum o!du onlarca malumdu. Gfinlln birin· lerlle başlayan veya biten bU-
nı olan bu fena adamı yok etmek yardımına ihtiyacımız var. de; Anadolunun dere içine ka· tün köy adları onların tesis eri 

vM\le, yeni imanların ''e müspet - Bu ı,tn ınafılyettnı pek men11t 
ilimlerin '''!tına koşacak? edl) orum ama naıııl olsa bir glİI 

ıçln el:mden geleni yaptım Ben Nf ln Idlıoı.ı ı l Asliye ikinci ceza. mahkemesi bi ... ı l ve yadigArlarıdır. Bö .... le her kl.v-. - ç ge ıs n zl söy emiyo dun de iki muhteklrt sürgün panmış r .. öyünde b r umu • " ,, ~,, 
yarın ölmüş bulunacağım. Fakat IQzum yok, çünkü blllyorum. Ben ce- maz kımıldama olllrdu: Yamru.. de ışığını bir ruha naklederek, 

Ne zaman bunlardan birinin ı cvurgwıcu malı pbb açıp çakarır
te khılle bir gün bir genç renç. lar 
per, rüyasında Atatnrkle konu- • d S dl"'I ı ı öl .ı.ı zasına çarpmıştır. Bunlar saman ....,. mesu um. ev ti m ç n cce6 m, de ayni maksatla geldim Yardıma üz i d k 1 tan heybesi omuzunda., ııazı elin her köyde istediği atesi yakornk, 

ona layık bir hale geleceğim. gelince benim sizin yardı~ınıza ib. er n e om llyonculuk yapan de bir 'hak lşıkırun köye doğru Horasan eri ömrü oldukça do-
Mariya, gUzcl ve asli ruhlu kı- tlyacım yok Bo" ~- ~~ı i '" Agop Nazlıyanla seyyar tellAl Ser. indigw i haber yayılırdı. Horasan laşır; tarfkatfnl ve .sanatını yn.. 

i 1 · v l".c:re ~er aarış- kls Manoelynndır 
zın boynuna sarılarak rn nnct c tırmayınız. Sazlıklar arasında iki B 1 da • . eri, ilk çaldığı kapıda misafir yar ve benimsetirdl. Bu halk, 
buselere boldu. Cariye bunlara sadık adamımla bir sandal bekli. d un ar t ~ ~gop Nazlıyan elın. edilmiş bulunurdu. Ruhu kir- bu büyük şey1er için doğmuş, 
candan mukabele ettl. Çünkü Fe- yor. Knrşı kıyıda da atlar hazır- ; mevcu .u unan .. 25 sandı~ n~I lenrnemiş ve nasırlanmamış kim- muhayye·esi beslenmeye muh
rldln ismini söylerken Mariyanın l:ınmıştır. Sizi, sandalla takip et. çıvlsini kendıslne mustcrı glbı mü- seleri, bIThassa söze ve saza me· taç, ruhu imana aç, kulakları 
haline dikkat ctmis ve Fcrltle bu seler bile karşı kıyıda hazırlıkları racaat eden Milrakabe memurla· raklı, iç filemi zengin ve mu· güzel sese ve söze açık Anadolu 
kızın arasında. sevdaya benzer bir yoktur. Siz atla kaçarak yol ala- ~~~a, BSerkls le Man~e'yıı~ın tellAlh· hayyelest işlek gençleri etrafına halkı, onu anlar, sever ve bağ· 
Sl'Y olmadığını anlamıştı. btıırsınız. Şimdi dikkat ... Bu gör- ı e b~r~a ıraa.t 1ane~~nkde 1 

satk. toplardı. Onlara Aşıkların ve er. rına basardı. Çünkil bütün bi.:· 

• - Bag'tin Melunedi gönlüm. 7Mr» 
b çok kö~ Sn1mcla ciodo9 Pr
müş kar gibi» kipkirli bir gömlell 
vardı. 

• - Bugün bize yeni bir mlldllr sel-
di. Hiç bo,laıımadıın. «Kalorlterll .. 
partnıanıt &lbl 50j'uk ma 1ıOtak bir Marya, Fcritlı: Arankanın ~ı~- dilğünüz kapı açıldıktan sonra da !:1"7

1

5
5• 11 Y ecenfgatyr mu! t 0 ara mişlerln mc erıŞrertnl, ilk düı· ~Ok hakikatleri ve çapraşık mc-

rını e'c vermcdı Yalnız. Ferıdi k'k k ...... k 1.. " ra mc aa tem n e mlştlr. 1 1 • 1 :ır. bi d ' l 
cvlendlll gUn gf}rdUğUnU ve bu kn~ ı a ay.,._,,mcme az.ım... Satışı müteakıp yakalanarak !erini anlatır, flk deylşlerlnl saz· se e erı. onun an ayacaısı r ı • 

şup uyanacak ve cöbür dünyada 
sandıkları cenneti, köyU batak· 
lıiın kenarından kaldırıp puna· 
nn yamacına kurmakla, sapan
ları atıp pulluklara yapışmakla 
ve dağın üstünde~ öbilr tarafa 
dökü"ih giden temiz suyu kö· 
yün çcşmPlerine, değirmenleri
ne ve bostanlarına hep bir olup 
getirmekle, yeryiizünde, bu top· 
rakta, burada yaratabilecekler! adamt 

dar Ccdakfırlıga layık bulunduğunu (!t"vtı'llt var> tevkif olunan Agop NazlıyanJa la çalar, kendi yeni manzum leg~r:any~a: :ı~nr:h:y~t:;ıçh:~~t miijdesinl almış olduğunu snzile * 
"'nlattı. rl Serkls Manoelynnın suçunu sabit telktnlerinl arada terennüm eder . 

söy' emeye ve yaymaya başlaya- - Dar ve dik ıne.rdlvenll apert-
" ve ke-... '-~n.e bu '-öy- gh. .. u·· .. _ ederek çözmesini ve onun sevi· 

C"riye, dolabından bir ,.,;.e ... ı. s 1 . gören mahkeme, dUn her ikisini • .._. ~ ~ ~· ... 
cn}? ı manlarclan hiç hoşlanmam. Yeni ta-

Anadolu, er meydanıdır. Ken- tlllchton apartlnaaıa merdlv..aert 
dine güvenen, gelsin, feragatini, «Eminönli merdh'enlerl pbh ._., 
imanını. telkin kudretini, aabn- ve rahat. 

.. "'e .,. oruyor ar "'\ de 500 er lira. para ceumna ve k.ada kalmadan l»rakabilecctı l:nine in<llrm• H~ eri 
kardı Zmciri eğcliyerek her '1d- • ikişer sene de Çap:ıkçurda sür- bır halife nra~dı. Mutat toplantı bilfr ve başarır ı ; her yeni lnı:ı-
sin n kollarını kurtardı. 1 saati inde ka abal k gıtt k nışı telkininde halkın ruhundaki, G izli bir merdivenden balıÇ('ye gün ka'mağa mahkOm etmiştir. 1 er 1 ı çe a:. 
ıncLler. Küçük kapı- önilnde Malın fiyafı neden Ayni mahkeme bundan başka . tar, civn~ k.öylerden gelenler O- an•aneslndeld, gündelik hayatın. nı ve sevg~ni burada den~. 

Anadolu, şimdi Ankara erlerini 
bekliyor! 

dag nfbi bir ..:~betçi • ·ruyordu. • • :tömllrü fahiş fiyatla satan Hac::- lur \'e bır ık l genç çob:ın veya daki bir şey'erl hesaba katmayı, 
b "" """' ? çiftnln;n en erken gel'p e telkini onlar üzerine bina etme-Arkasını saraya çevirmiş, alacaka- ınmıyor . köyde kömürcü Nam tevkif etmiş .., ı n geç 

ranlıkta Tunaya bakıyordu. Car!- Fatihte kömOrcil Hüsnü de 25 Jı~ gittiği göze çarpar, hattfı onlar- yi unutmazdı ..• 
«." Gazetelerde okudum. Açık ,•a para, yedi gün de dükk ... nının dan birinin bir iki gece sonra 

1
- -----------------------ye, hazırladıgı hançeri nöbetçinin tt 

arkasına sapladı. Beilndekl anah- göz bir kırtaııl~e taciri, bilmem kapatılması cezasına çarpmıştır. mısralar dizmeye ,çabaladılı du: ~ 

1 
1( 

1 tarl.a küçuk kapıyı açtı ve dehşet ne markalı 500 dolmn.kn.lcm üze- Maksimbarda sigara satan Bı· yuJurdu. (Bu ta.fsf Atı b:ızı tarlhı a ~ ~ I ~ .. ,. 
~inde çocuğunu göğsilne basan ve rinde 5 bin küsur llrnlık fazla yan Fikret Yenice sigarasını 3~ tefrika yazanlar glb uydurmu- ... . ...._ -=:'. , .. 
ağlayıp her seyi belli etmesin dl- bir kazanç temin etmek becerik- kuruşa satmaktan. Marmara sine. yor, buralardaki balkın, tarikat • MW•urıi'u!!Oi~'t.."~!IJUI \:, __!._!::0:..ll 
yt' uykusunu bozmamıya çalışan llllğlnl gösterını,. 'Pakat, ;ı.11kayı masında büfeci Hızır fahiş fiyatla sahibi köylülerin ve bilhassa lh-
Mariyaya dedi ki: ele vermı,, mahkemeye sürük· çikolata satmaktan, KOçUkpazar- Uyar halk şalrlerlnin ifade vel Gizli emeller - Şimdi dua edeb lirsin, kur- lenmiş. Müdılclumumlllk makamı da kömlireü Hat ce de kömür ih- hikayelerinden alıyorum). Ni· 
tuldun, serbestsin. bu yaman ,'Urgtıncunun sürgtln tlkdrmdan 25 '- lira para. yedi hayet bir gün; Horasan erl, yeni 

* 
_ giin de dükkAnlarının kapatılması misafir oldu!u evde gllndüL, bir ş arada &'tdelnni' lrırk btn kllol da maldı ld ... llllk1tmhr • .., ile cezalandınlmasını lsteml!J. Ulç 1 kl f h t 

Saray bahçesinde bir sehpa ku- cezasına mahkfım edilmlş'erdir. cezbe 1 anında, vn ts z rn a sız man ..... ı kömUrilnUa, orada rlz- Hani, pnon: 
şUphe!>IZ ki, bu açık g6z ele IA· d·ı· d" n· b dft:ı;.da " ... - • 

('uıduğu Ve "rtesı' sabah birlnı'n a. M h ' E f .. 1 e 1 ır ı: ır co an "6 goze- - Blfle"'l -'"ıl .._..._nar;!' clt ..... "' yık olduğu cezayı bulacak, bu U Sin r UQrU nin dibinde uyuklarken gözüne lennılşı ylz teneke zeyUn ,I ğının, " .._. .,.....,. ,,_ 
sılacağı Bddnpcştede duVUlmll6- ceza da vurguncunun benzerle- Al d ·1 örün ~ b ötede gfzlenma, iki ytk paket kibri· sorrmq ta maıterl: 
tu. Butun halk neticeyi merakla. manyaya Qİ iyor punar. ~rı eri i m~s .'':e e· TalıMtüJ pMataleri kanş&l-
bckl yordu. Halkın çoğu Marlya. rlne belki bir ibret olacaktır. yaz gıyınmlş nurani yuzlu biri tin, beride gizJenrnt!} beş yüz kilo ~ -
nın asılaca~ını tahmin ediyordu. Benim a ıl bahis mevzuu etmek Sehlr tiyatrosu rejisörü Muhsin kendisine bir tas taUı ve renkli kerln meydana çıkarll.tıtmı hf>r gün nrlıell aıt..- INlldmm! dl7'lftılr Mfte. 

O gece sipahi subayı kıyafetli ,.e bllha sa öğrenmek istediğim Ertutrul tiyatro ve sinemacılık su uzatarak .bunu iç! Bunu 1
ç11 tfn k~ftklfttOJtll anlatmak lırtemlıj. 

IDA\llLl)A\~ 
;!?11)4\IA\ 

Mis ( Cesaret ) 

B
eş yaı;ııııda bir küçücük kızın 
kışın bir ormanda bir hatta 

tek '-ı}ına yaşaması, )iyecek yüzü 
ıormemeel ne demek olduğunu bele 
bir göz önüne getirin. I,te (Pavla) 

şudur: Bu \'urguncu hakkında tetkikleri yapmak üzere yarın Al- demi§· Uyanıp kimseyi göreme, öğrcnlyorm. 
bir taraftan adli icaplar ~-apıl- manyaya hareket ed~cektir. miş. Baygın düşmüş. Neden aon- Gizil mallar meydalla c:ıkanlırken Oaıaa Slbı. bir lulllm ı.lııan&alar iki 
dağı halde, diğer taraftan vur- Muhsin Ertuğrul dün Vali ve ra ayılmı&· Bir hale giriftar ol- bunları toplayıp ııalılamaktakl •ılzll taraftı lleaıcnleriae yoat.lana beDd 

Belediye Re.isi doktor LQtfi Kır, mu•'- Saz isterim diye tutturmuş. de bir gün tabakta llemaı ltfımM ae 
guncoıuta Cılet edilen dolmaka- .... emelle ı d ı f u 1 del et darı ziyaret ederek müsaadesini Makamlı makamsız. denli dens.z ne e nsa ıııZ«·a m ' e • et parçuı, ne de eti aJtı•cla eaklıyan 
temler, bir ~ok yerlerde hAIA ve almıştır. Bu tetkik seyahaU bir ı.y söyler dururmuş. Horasan e.rinin mek lazımdır. Gidi enıel. ııtlzli mal- pata*-i holaeatıL 
o~lunun mahkemeye gönderll- sürccckUr. gözleri parlardı . ııNc, rahatsız dan tehlikeltdlr. 

mcsinl icap ettiren fahl' nyat- Aft f f edilmek mlh derdi. İşte köyü- HER D.Elıl TAZE Bia SÖZ 
larla satılmakta ve bu hal kim- ın iyo 1 nOzden biri erdi. Sırrı slze de İKİ TARAFLI YONTULUR MU? Avam JlaınarMdldalrl aon müza,. 
senin dikkat nazarına çarpma- Son bir hafta içinde Borsacla verdik gayri. Ve ko:arak gözenin Bugünün şartlan balummdan ıo-
maktaılır.ı> altın piyasası hayret verici bır başına, çobanın yanına giderdi. kantalarda yemeklerin fiyatları az 

Bunu bir okurwnuz yazıyor ve ııekilde yQkselmekted!r. Bir Re- Benzi soluk ve gözleri yaşlı CO' çcık arttırıldı. Lokantıı.l aalüpleri WJ
pdlye altını dfin 40 liraya kadar ban, onu görünce doğrulur, clifioruyor. 

- Buna sebep nedir acaba'? 
L ..... _______ J 

çıkmış, 24 ayar külçe altının fi· ne uzanır ve sazına arzu ile ba· le yapmakta bak-.s .. yüamadar. 
yatı 595 kuruş olmuş, bir beşib!r- kardı. Saz ikisinin elleri arasın- Fakat bir kıı1D1 loluıataıarda fiyat.. 
lik 195 liraya fırlamıştır. da dolaşır ve birbirlerine sö)·' er- l!rın artmaalle blrtfkte ponlyoıalar 

kereler ve lnclliır. pıBeteleriııdekl ııoa 
yazılar bana bir, kere dalla de Segur
un !JO ııözünü hatırlattı: 

cAleıa ınethetınelrte ıaakteelt, ~ 

kit etmekte mliılriftlr.ıt 

Tatb!M'lrt 

adında bir AmerJkan kıu bunu yap- ,..----------------------------------------------------------------------.. 
mı, ve Ml!i (Cesaret) unvanına IAyık 
16rWnıUştilr. 

Bir sonbahar gilnü baba ı \'e an
neıılle Nil iiho\ en l'h-anndakl orman
lara gezıneğe giden Pa\ la, ormanda 
&aftıllni, babasını kaybetmlJ. Ailesi, 
lı.cl tefklli\tı, poll ler, cı,·ardakl bir 
aakerf kamptan yardımcı müfreze
ler ve tayyareler kilçUk Pa\•layı ara
nuya çıkmış. Bir hafta arkası ke
ııllmlyen aramalara rağmen kıun izi 
bulunamamış. Arada bava boz.mu!). 
Yatmar 'e ııoğuk 'lıeflamış. Pa' la
nıa O.tünde lace bir yazlık dblııe ol· 
dotundan muhakkak tıastalandıtı 'e 
battA öldüğü zannedildiği bir 81rada, 
nihayet bir hafta aonra anyanlardan 
birisi ince bir r.oc•k sesinin fe.rya. 
dıaı dnymlll} \"e ~ doğru giderek 
Pavla)ı kayboldnfu yerden bir kaç 
kHnmetre uukta bir dere kenannda 
balmu,. 

Açbk do) dokta dereden su içmek 
ııureWe bunu gldermlye çah!}&n kü· 
çük Pa\la, geceleri soğuktan don
mamak ~in ağaç ko\'llklarına glre
rf'k üt.tünü yapraklarla örterek ken
dlnJ korumıya çalı§mış. 

Bolundutu uman görülmliş ki, a
ukla n ııotuırtan l}lpnl" 'e 4 kllo za. 
ıftamııt, fakat yine ağlamamı!} ,.e 

ilk tıöztı !Jll olmut: cVenl ma\'I kur
ılf'Jetnl kaybettJm. Aaaem uaba da· 
rıhr nu 1.t SERÇE 

Jak, işlerin sarpa sardığını hissetti ve VATANIN EDEBi BOMANI: 
ne yapıp yapıp doktoru susturmak JA. 
zım geldiğini anladı. Bereket ki Antunnet 
de hemen ~yle cevap verdi: 

- Patırdı yapmak istemiyordum. Ço· 
cuğun uyanmasından ve babasını bu hal· 
de görmestnden korktum. 

Jak, ciddi ve keskin bir sesle lafa ka· Yazım: l'.aren Hramson 
rıştı ve: 

But.. b 11 lü buriyetinden ilk defa olarak nefret etti. - un u sua ere ne zum var, . ~ 

d kto ded . b 1 h " b" . . d kto Lusiyen, çok sevdi~, takdir ettlgl bir o r, ı, un arın ıç ırmın o r· 
1 ki ı"k kt arkadaştı. Bu canlı, kuvveUi ve cerbezeli 
u a a " ası yo ur. lk. ~ hk . . . adamın ı guna Ar Aşık tarafından 61-

Doktor, nezaketle kendısınc bak verdı: dürülmesine isyan ediyordu. Ne alçak-
- Şilphesiz. dedi, affedersiniz, LOsfye- tıktı bu yapmış oldukları şey ..• Dünya 

nC' karşı olan dosUuğum bana bu esrarı yüzünde eczasız kalan bir çok cinayetler 
aydın'atmak arzusunu verdi. Çünkü eml- var, LOsiyenln kat'i, bu nevi cinayetler 
nim ki bu vakanın esrarlı tarafları var. arasına karışmamalı idi. 
Lusiyen bence öldürülmüştür. Jak, doktorun düşüncelerini birer bl· 

Jak, dudak bükerek cevap verdi: rer anlıyor, fakat •susmak11 yeminine &a' 

- Öldürülmüş öyle mt? Kararlarınızı dık kalacağını da biliyordu. 
pek çabuk veriyorsunuz, Doktor Rip.r. TabU bir tavırla: 

İki erkek birlblrlerine baktılar. Bu ba· - Artık benim burada işim kalmadı. 
kış keskin ve sertti. Doktor, artık her te· Madam Martel ile sız mentul o1ursunıız, 
yi anlamıştı. Belll ki Jak, Madam Mar· doktor ... Benden ziyade size ihtiyacı var. . . 
tel'in s evgilisi idi. Bunların ikisinden bl· Bazı yapılacak muameleler vardır. lntl· 
ri Lüsiye.ru oldürmüştü. Fakat hanl'gsl? harı haber vermek, rapor yazmak gibi 
Düşiındu, şimdi ne yapmalı idi? Yapacak şeyler... Bunlarla da siz lCıtfen mexuı 
hiç bir şey yoktu. Madam Martcl kendi· olursunuz.. ÇilnkO Madam Martel'in bun· 
sini aile doktoru sıfatile çağırtmıştı. Dok ları düşünecek baJI yok. 
torluk yeminine sadık kalmıya, gördük'e- Jak, bu sözleri tabll ve sa.kin bir ta. 
rınl, hissettiklerini saklamıya mecburdu. vırla söylemişti. Doktor kendi kendine 
Mesleğin n icabı olarak bu susmak mec- §Öyle düşündu : 

TEFRiKA Nn. 22 

Çeviren: Benan A. E. YALMA."i 

Halindeki sükOnete bakılırsa öldü
ren her halde bu delil... Demek kl ka
dın olacak. 

- Pekt ne lA.zunsa yaparım. 
Jak, sakinleşti: 

- Teşekkür ederim, doktor, dedi. Ümit 
ederim ki, garip düşün<:e' erinlzd~n de 
vazgeçersiniz. Vakit geçmeden intihar 
raporunu vermek ve bu suretle Madam 
Martel'i beyhude üzüntülerden kurlar
mak lAıım. sız de benim kadar bu işleri 

lirsiniz... Biçare kadını bir de böyle 
minasız muameleler neden üzmeli? Dos 
tumuz. zavallı Lüsiyen tanınmıt bir a· 
damdı ... Eğer intihar raporunu vermek
te tereddüt hasıl olursa işe polis karısır, 
bin tilrlü dedikodular çıkar. Dostumuzun 
namusu lekelenir, hatırası kldenir. Eğer 
tam bir aile dostu iseniz böyle iş'crln a · 
çılmasını elbette istemezsiniz, Küçilk kız 
için hiç iyi olmaz. insan, dostlulunu, ar· 
kadaşlığını böyle anlarda isbat eder. İş. 
leri karışt'lracak yerde koiayla,tırmak 

daha doğru olur değil mi doktor Bişar? 

Doktora soğuk bir selAm verdikten son
ra resmi bir tavırla Antuanet.'i de selftm. 
ladı, odadan dışarı çıktı. 

Doktoru öfke boğacaktı. EHnden zorla 

bir rapor almak istiyorl&.r'dı. Bu rapor 

sayesinde Lüslyenin intiharı tesbit edile· 
cek, bu korkunç cinayet örtbas olacak ve 
lki suçlu Afık ta rahat rahat y&flyacak· 
lardı. Fakat hayır katiyen buna razı de· 
ğHdl... Hayır •.. Doktor katillerin mutıa.. 
ka cezalandırılmasını istiyordu. Bir cina
yete göz yummak ve perde olmak pren
siplerine aykırı bir ııeydi. insanlan tedavi 
etmeli.canlarını kurtarmlı. ıstıraplarını 
bafifletmeğl iş edinmişti. Hayabnın gayesi 

ö'dUrmek maksadına değil yaptmak 
maksadına Alet olmaktı. insanların böyle 
mAnasız ve lüzumsuz yere blriblrlerinf öl-

dClrmelerinc aklı ermiyordu. insan vilcu
du ne barlkulide blr teY! Bu yaman me· 
kanizmayı bir an içinde zorla durdur· 
mak, bu mucizeli ve esrarlı kuvveti kır· 
ınak, cinayetlerin en bilyQtO 911yıhnaz 

mı? 

Lüaiyen gfbi olgun ve kıymetli bir ada

mın yok cc!ilmcsine daha fazla sinirleni

yor ve kızıyordu. Lüsiyen senelerdenberi 
karaciğerinden rahatsız !dl. Ne emekler, 
ne eziyetli tedaviler ve perhizler sayesin. 
de karaclterini iyi etmii, arkadaimı tam 
sıhhatli ve gürbilz bir hale getirmişti. 

(A.rkaa ur> 

• - Oll be9 9elledlr l&*Nı' ıl h ~ 
yer. HAi& ceeıaebl radyolana ~ 
lptkerleı1 glbb dJlinl dDzeltemedl. 

• - Bb.lm dayının yilsüall cJIUll 
Piyango glbb aydalı a1a ıörlJonm. 

- leterwenlz sız de böyle yeni ben· 
z.e&meler bulmıya çalışınız... 

IÖR KADI 

Bu bulınacayı çözeblJlr

misin iz? 

çözenlere 

ın 

(YKÖS~~ 
Arpacık soğanı ile 

kıs kebabı 
liçük aoıanıana llabaldarmıa K 'bir * 11aa1m .,.. ..... 

katanı üsende lmaktml. K .. llllıp 
dofraıırn-. lroyun etlle biraz da d~ • 
mata !f tçaeı ıı."' ederek haftf a&ef
te pı,lrdbrı. Çok lezzetli bir et 7eme
il oldu. Buna blr de lıaşlaımut kar
nal>alıar salatu& Uıi ve eWm. 

* Parke cilası 
Bir ltlre kayar suyan Jçlne Jh 

elH gram ııan lıalnP--no , . ., yumurta 
~t.tar beyaz Mbunu doframah yirmi 
beş gram da ldJ sodayı atarak bir 
kap içinde kanl}tırmsh \"6 kaynatma
lı. macun baliue &elince ateşten ln
lli.rerek bir teneke kutuya oo.aam. .... 
Bu ıwwı parkeler ve llHlşaıntıfılan 
parbtmak içi.o en güzel ve ldanıU lıılr 
cllAdır, 

n' KABiNi 
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Uzak Şarkta Demokra
si cephesi canlanıyor 

Maden is etmeıeri ,; .. 
1 Birbirlerinin 

Maden U SÜfU'lda 'J llkkinllDdu , 

•..Pne bc1ar dnun eilea d d ı • nizamnamesinin bazı 
değiştiriliyor 

dilinden 
anlamıyorlar 

harekit. hu' asa etmek lazım ge. m a e e rı 
ıırse de.nllebllıit ki; Bav&J adalıt-

Yazan: M. B. ZAL 

UhkU MyıAUr.ıti ita, yaii.1-

snıda tahmin ett.ııı1111t at'll. 
nnaa ve Mala7a şark sahilin4e 
Amerlkuı ve İngiliz deniz ku,·
vet.lıerille ~ ~ran tesirli 
baskından S<>tuıl buradaki de
mokrat oepbe fqktıı bir hale 
dönmüş ve imdiye kadar mahal
N ımtkHemetler hariç bir cantı
lık ıösterememlşti. Son günlerde 
•u cephenin canıanmllya ve k•r
'1 haroeketıere. saldınmlara baş. 
lacbfuu haber a.lıyonn. 

1 - Bornea ve Celebes da· 
lan atlas1Dllakl M•kMBar bota. 
aulldan oentlba aklen Japon ge· 
mue..-ıe Anıerlkan Ye Dolanda 
bava kuvvetlerlle banlarla lşblr· 
Hfi yapan Amerikan deniz kov· 
yetleri devam'!a saldırımlar yap
mışlar, l1 harp ve l7 nakliye 
ranW ba•nmııflar. 

2 - &olanda Hlncllstanı hükii· 
ınett J!5,tlt mncuüu bir Ame
rikan ontuıoile soo . ıoee ~·"· 
t n mürekkep bir Amerikan ha· 
va kuvvetinin Holanda lruVTet. 
lerlle ...,ir"Jfl ~ptıl:fını bUdiri· 
yor. Ya.kıa bu kuvvet lıakkında 
talstllt Yf!rilrnl:rorııa da kısmen 
Filipin adlaln-.'ıdan çekilen ve 
kısmen ile Uuk.-rktakl AmerL 
Jralılardıı.n ynl teşkil n'unan kıt
alar olndlln muhtemeldir. 

3 - Amerikan kranzörlerlnln 
•JTıca J apon deniz kafilelerine 
lurns efftkleri bl\llrillyor. 
Vakıa ini kuvvetler heniis •e 

iiıleinlüğü ~le alabflirl-er, ne de 
Japonl•ı tamamen öıdeyebiUr· 
ler. t'akat hiç değilse Japonlan 
eUertnl kollanm sallayarak iste
OHr1erl hududa 1dldar rentşlemek 
b:ılmnde düşünceye vanlmrlar. 
Zira ba nnntakadakl Amerikan, 
Dolanda Ye İOl'Fn de1tls Ye ha
\•a kuvvetleri tamamen birleşir, 
l...t bir sevk Ye idareye nail o
hrrlarsa bn kadar dafmık eeplle
de Y e Japonyaıdan 5ott m3 uzak
ttıJı.I bir ~ok yerlenle çıkartma· 
yapm.. ba1•Mn Japonların lrii
tlin b• itrt'ftrı beslemesi çok 
lriiyüJr ka11Plara ı'-1 olabillr . 
B ele A'Y11l9bll)'a rtbi kendini BOR 

haddtae kadar miidaf8a edecek 
memleketlere 91kanlacak o rdu. 
lann ıılcla ve ına-.zeme bakımın· 
d an besle~esf tehlikeyle düşer 
ve kısmen sekteye uf rnrsa b ura. 
c1alr.l ihraç lat'aları kolayca imha 
Ola .... lllrJe. . 0.UR ~n ita )'elli 
•...-et Ye eanWık demotrratlar 

• hesabına mihim bir alamettir. 
Vakıl • • lal'W• •etlceslni Av

nıpa cephesi tayha e4ecektir. Fa· 
kat U:aakşarkta hayati menfaat
le ri bulunan detnokratıa.nn tek
rar bu 11~'1 bucaksız denizlerde 
il! Yerlerini ele reçtnne1er1 için 
Stnraınrr, Avustraıya, Cava ribl 
hellihşlı üsleri olınU1 ellerinde 
tutmaları icap eder. Yoksa Al· 
manya mafttp edilse blle lmra. 
lann tekrar işcaH kolay ohnaz. 
Ba maJıdut islerin olsun elde tu. 
talabP.mmi i"8 de Jnahthılt aa 
olsa clemokratlann haralarda fa
allyet ~östennesı ve billlaıısa A
vartralyaJ'I tahtJ'esl SeTekfr . 

Ş. Y. 

Mokasnr zaferi 
(B&p 1 laeWe) >--c 

lerlmizden mUrekkep bir teşkil Ma
lezya dotu kıyısında Endau açığın. 
da btr Japon kruvazörü De tıç torpi
do muhribi yakalam·-·~-1ır. Torpido 
mUhriplerimlz derha • pıfmıya baş 
ıanu.ıaraa. da dll!pnan çekllmJfttr. 
Bundan sonra blr takip muhareheaı 
bqlannftır. Japon torpido mUhrfp.. 
lerfnden biri batınımlf, diğeri haea
ra alratıhn ... tır. 

Amlrall!Jr meclisi Thanet torpido 
muhrlbi.ııln b&tınlchtuu bildirmekle 
mutet.sslrdir. Vampire torpido muh· 
riblııde huar "Ye leletal yoktur. Tba· ı 
net muhribinin mUretteba.tından bir 
çoklarının kıyıya ula.şabüdikleri Um.it 
olunmaktadır. Bunıann akrab&lan 
mOmkUn olunca hemen haberdar e
dflecekıerdlr. 

Bir arkadaşı daha 

kaybettik 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ma-1 baıkalarmın madenlerJle lJb:leş. 
den mevzuatının tek cepheli ola- r tircmlyeceklerdlr. Aksi takdırde 
rak yalnız imtiyaz esası üzerine imtiyazllırı feshedilecektir. 
tanı.im edllmcsl yüzünden mü~ku- 1 Vckıller heyeti, imtiyazları ayrı 
lfita uğrayan hilkilmet, tattikat- ayrı şahıslara verilmiş oJ~ bile 
tan alınan netıcelerl gözöniınde bir havza dahilindeki aynı cinsten 
tutarak maden nlzamna::ncsinin madenleri birleştlrebllecektlr. Sı
bazı madde erinin degiotirllmesıııc cak ve soğuk maden ı~ları terci. 
ve bu nizamnameye bazı maddeleri han belediye ve kl>y hükml. Şahıs
C'klenmesine karar vcrmıli ve bunn larınn ihale olunacaktır. Bır ma
dair bir kanun lfıyihası hazırla- denin işletilmesini temin için lü
ır.ı• tır. zumlu olduğu takdirde İktısat Ve-
~enl JAyihaya göre, tabii te&ek- kfı'etince tasdik edilen sahipli a

kül neticesinde ıerek yeryilzünde razı ve binalar, madenl!'I bulundu
gerek yer altında bulunan gümüş,' !u vilayet tarafından ııntlyaz sa
plrıtin, cıva, bnkır, dem.r, ka!ay, hibi n.~m ve hesabına. "istfmlflk o. 
bizmut manganez ve emsall mad- htn(lbı ccekt(r. İmtlyazh maden-
delerle1 kehrfbar, kükürt, şap, her terin devle~ intikal et.mesile hls- bah 
t " rlU maden kömürleri petrol is· selerlnln ışletllmesinde menfaat Şimdi Parisln elJ ayağı baflı. Mocla çıkaramıyor. Moda yaratmak rolU Nevyorka ~. Bu r.ene son ar 
t~hsallne elveris'i olma~·an a~alt g~rülmezse ?.evlet hisseleri diler için Brodveyde eski nc.!tlln bclAlı kadın kıyafetini mo4a haline koymıya çahflUllar olmuştur. Fakat ~-u 
yatakları, zımpara, lilletaşı, kayal hıssclereb m~~nasi1 be

1 
n ~·roluna- moda hiç tutmamıştır. Çilnkü bu sene Amerlkada moda olan ve gözleri ~eken kadın tipi resimde go-

D 
MJh,·er gazeteleri B. Çö~U'ln ı.ut· 
kuna bayılmışlardır. lluna bir -.. 
7J il' kaıtK'ının okodutu lllerslye, 
lıatAlı bir müflisin tasfiye raporu 
gibi adlar \'eriyorlar • .Bö)ie ııerbt>'41 
bir mUnakaşUın un wı yWn.~ 
ınAnaııııu aııllyamıı·orlar, oııun bit 
milleti SJr ortağı yapmaktf, \'e e1111 
en acı hakikatleri olduğu gibi Mly
llyebllmekteki büyüklüğe ve fayda
ya nlifuz edemiyorlar. lngU&ere ve 
Amerikanın asıl kun·et unBUnıa• 
bir zaaf kaynağı saıuyorl .r. 

tuzu, sıcak ve soğuk maden sula- ı cak . ve . u •UbSC er n devrıne mu- riilen üniforDlBlı kadındır. nu kıynfetc girebilmek ~Jn Amcrka kMlınlan her Ulımeti göze alıyorlar. 
n ve ~ire~n arama ve lşlclilme~ kabıl ~ı~edatlar im~attan ~ına- ~~~~~~~~~-----~~-~~~~--~----~---~---~~----~ 
~~u~~ewb~nh~ü~~k . ru~!~m~ ~~e~~ı --==~~~------------------------------------lerJnc tabi o'nca.ktır. Hazıneye ödeyeceklerdir. 

Zaten dünyada oo büyük batA 
membaı, boşkalar1D1n harekethıJ 

oldqu gibi girenlemek, ba- ken
di ana ve ldMlmhe uypn ve •Y ı.

U bir fekU \ermektedir. Kendi ketutl
mlzl böylece aldattıktan ııoara ala

cağımız tedbirler, aıııl gayemb.e uy
gwn çıkamaz, çünkU halin hakHd 
icapları, bu . eaa&aeı hisler YÜllÜndetı 
ihmale ofrar, cJder. 

Tcı.şocakları nizamnamesine ta- Madenlerden bllömum işletme-
bi maddeler vilfıyet hususi idare· den dolayı vukua gelecek kazalar-
Icrlne terkcdilmlştir. dan ynralanonların veya ISlenlcrın 

. h 1 mirasçılarına hata ve kusur ar.uı-
Kcşfödilcn bir madcnın usus maksızın tazminat verilecek ve 

Çörçi~ itimat 
reyi aldı g.ıhıslara ihalesi için memleket bu kabil davalar sulh mahkeme1e-

menfaatleri bakımından mahzur rinde tercihan görülecektir. İş- (sa,ı l incide) «-» 
olmaması, cıvıırdakl madenlere letme rııhsııtnamesinln müddeti Mihver Avam kamarasında. cc-

Ankara Ajans 
binasında 
yangın 

zarar vermiyeceğlnln tcsblt . edil- be$ seneden az, on seneden ço'k reyan eden mUnakasaları biiyllk 
mcsi ve İcra Vekilleri heyctındcn oJamıyacak, mOddeti biten ruh- bir itina ile takip ctmi~tir. Mıh· 
knrar a'ınması lazımdır. l catnameler tecdit edilebilecektir. ver Çörçilin dUşmesint istemek· Arşivde bu!unan birçok 

Saydığımız bu şarUar müSJ)ilt Maden işletme prUarının ehem- ~ye/. Çünkü Çorçilin duşme... h f I 
1 

d 
olsa dahi Vekiller heyeti lktısacU m iyetine göre imtiyaz sahipleri~- İngılterenln harp azminin aza.ma- fari İ i m er ya n 1 
ve mall şartları veya bir servetin den 5000 liraya kadar bir temi- 111 olacaktL . . Ankara, 29 (Telefonla} - Bugün 
korunması jcaplarını gözönünde :nat, ve işletme ruh~tnamelerin- İngilizler bu yüwcn Çörçilc ıh- saat ıı de Anadolu Aj&n11ırun fotot
tutarak madeni bulana ıhale ct- ı den 20 Ura harç. işletilen maden mat reyi vermişlerdir. rııt dairesinde kazaen filmlerin par
meyip dcv' et sermaycslle mi.ite- C'CVhcrlerinin yerlnclı>kl kıymet1e- Bütün partiler ayrı ayrı Baş. laması ile bir yangın çıkmış, dahU
şekkll bir müesseseye veya böyle Ti U:rnrlnden yüzde 1 nisbi resim veklle ve kabinesine itimat reyı den ve hariçten yapılan mUdahale-
bir mil~esenln iştirakllc kurul- a1macaktır. vermekle ittifak ctml3}erdlr. 

il kt. !erden sonra eöndUrUlmüşUlr. Ajans muş bir şirkete vercb ece ır. Bu knnunun neşrinden evvel Bugün Avam kamarasında ya· 
Bu takdirde madeni bulan muay· tt\cıoe".lkları nf~mnameslne fevfl- pılan son içtimada. Komara Çörçi· fotqğrafçısı Kemal Çakus, yUzUnden 
yen bir tazminat alacaktır. Maden Jrnn m~nvezlt, umvant. ç.'mento ve le ı muhalif reye kar11 464 reyle ve ellerinden ağırca yaralanmış ve 
imtiyazı sah!p1eri, hükumetin mtl- ı a~~Jt r11Jw•tn1tmelerl hakları mah_ itimadını bildlrml3Ur. hastaneye kaldınlmıştır. 
saad~i olmadıkça maden

1
erlnl tuzdur. (B.B .) Çörçil bu neticeyi aldıktan son- Yangın bir aralık genlljleme istl-

r a beyanatta bulunarak Amerika.. dadı göstermlf ve Aj&nıl Umum mU
da olduğu gibi İngilterede de bir dllrU Muvaffak Menemencloğlunun 

Zirai istihsa lôtı arttır- ist1hsa1 komisyonu meydana getı- reftkaıan, ittaiye merdlvenı ue ajans Ruzvertten Polonya-
recek 'erinl, Uzaqark ve Libyay.:ı blnaaının Uat ,J<atından lndirilm1'tlr. 

mak İçin fedbirrer takviye kıtaları gönderileceğini Yangın fototrafbaneden çıktığın· 
( .A.) Cumhurrei~ blldlrmiştJr. dan foto, ..... iv dairesi tamamen yan-Londra, 29 A - Ankara. 29 (Telefonla) - DUn ocRadyo Gazetesiı> - 7 

Roosevelt, çar,,amba akşamı Polon- sabah Ziraat VeklUetinde, Ziraat Ve- Londra, 29 (A.A.) - Avam kıı- nuytır. Hazineler değerinde olan MWI 

lı 1ara mesaj 

,- -- -- -- ----~ > ___ ._ ______ --

ı Kesme şeker:· · 

1115, toz şeker : 
1 

1 
1 

1 95 kuruş 
ı Komisyon dün top- ı : 

i
l lcnarok perakende : 

şeker fiyatlarını ' 
f asbit etti 1 a 

Fiyat Murakabe komtsyonu dün 
ft."VkaIAde bir içtima yaparak son 
gUnlerde hUkQmetin tesblt ettiği şe
ker !iyatlanna Uflveei l!ztm gelen 
nakliye ve sair Jcretleri tesblt etmff 
ve bundan böyle bakkallarda peraken 
de olarak .,.kertn kaça satıhrıaeı il• 
zım geleoettne dair bh' karar alnılf

yaya hitaben radyoda müessir bir kili Muhlis Erkmenin reiallğinde milll marlUında Qç günlük müzakere- Şef Inönü ile Ebedi Şef AtatUrke alt 
mesaj göndermiftlr. teşar Abidin Ege ve Vekillik ileri lere <:evaben M. Çörçilin söyledi- bir çok fllmler ve fototratıar yan- Komisyon hWc1Hnet tarafından ket 

Mesajda ezcümle denfllyor ki: gelenlerinin iştiraki ile bir toplantı ii nutuk, hulAsa olarak aşağıya mıştJr. (B.B.) me .feker tçbi tesblt edilen 112 kliru'!' 

br. 

Erkm i K kıed.lmi.t" azamı fiyata 3 Jcilnlf daha nakliye Kahraman Polonya milleti, Birle- yapılmıt ve Muhlis en n, ara- na ı ;ı-ır: 

..,.,_ d i l eleri i B " tü 1n "Uz Am rika k ücreti ilAve ederek kesme şekere 115, ,.ik Amerika devletleri gUna.hsız Po- uua. fabrikalann aJd nce em n n u n gı ve e n ay. M J 
't Al.ad ec) naklarl şimdi bir araya getlriJmtş aaş ara zam toz fekere dfı 95 Jcuruıp fJyat leabft lonyah erkeklere, kadınlara ve ço- sonuçlan ne Vekilliği aı- ar en bulunuyor. Birleşik Amerikada etmlftJr. Satışlar bulıdan böyle 
cuklara karşı yapılan zulfunlcri u- muhtelif işler izerinde görllşlllmüş- Nelsonun vazifesine benzer bir (B&fl 1 incide) //// komisyonun tesbit ettiği bu tiyaUar 
mıtmıyacaklardır. Birleşik Amerika, tUr. vazife i.tıdas edilmelidir. (Nelson fedakarlık prenslpi, bUtQn ilk ib. Uııerinden yapılacaktır. 
mllstevltyi mahvetmpc ve Polonyayı Köylünlin mııhtaç olduğll çiftçi mal B"r'eşlk Amerlkada harp istihsr.- Uyaç maddelerinin fiyatına düzen -:::=============:-

Mlhftl' tarafı ~D harp&e ha 
hatAyı yapmış \'e neticete llt!dellal 
ödentl9'tlr. Bu defa hMA lraYuatı 
dôa • genlftlr. Hiç 'lkplııe yok k i 
lllh\·er, Hırf askeri nokt~ı mi
kemmel bir teknlk Ye .........,... 
Nkanuudaa ltMı ceplıelerdrı pısıeu 

harp zamannıda tesadüf Mllmly• 
Mr aevlyeye )"ilk9elmJttlr. l'Uaı& 
ruld AntUleri ka~ılda ....._ 
olan .llH'J8elelenie kencH 1ıelllllıd .... , 
Wr .. Uem6ae ........... .... 
ıtôzlerUe ~ ..._, ve hek*etl 
oldafu '8>1 görmek, ............... 
ou •öre tedbir lll1R8ll lı idem ta
mamlle elden k~ ........... 
topye.Jcen mrpte rulıl .....,... urt 

mMldl \ 'e askeri imillw luıdar ..a
him blr yeri vardır. a-lar yMlış 
rörWürse, yanlı~ Wikltmiere ......,._ 
ea tutuıaa yol da~ elar w a. 
def olan lsUkaaııetten *' a ,., 
bir yere vatdll'll'. 

Za&ea '* brpte ~ _... ,.. 
kf!ljfedllenııemelllıd. '1C .,. Juıdar lu
yasıya döv~ ud ......, 

iki taratın ~ 8IJ'rt '* .,_ 
lrlll~ 1'e ....,..,.... .... 

ealamut• dttl_. hl 11111• .. - • 
dır. J~ ba lleiıelıle....,,. ~ter
cüman \9Zlfflel gijrllllk 1 ,,m· 
g1lıl bılr ~. Oyle ~ M 
klmse durup d ... OllllyaA, .. ... 

lanta18CÜ> ZUO.la ... el 'ı t ... 
~vtnntyecek, bir .....,... ... ,... 
gelip pee dlyfaeeye bdılr ..,.,.,.. 
ara.ındakl ba çaJgınca llıot.,.... te

\ 'am edip gidecektir. diriltmek için bUtUn kaynaklarını k H 1 ak lltı konseyi başkanıdır.) İngilte- verilmesinde esas olmalıdır. r l 
kullanmayı vadeder. Polonya, mlb- .zemesinln yapımında '1 anı ac reye Amerikan kıtalarının gelme· ı Fiyatı murakabe yolunun bu • a 1 • A. I m a D 
vere karşı yapılan harbe değerli bir ham maddeyi KarabUk fabrikaları te- si, Birleşik Amerikada talim gör- maksada varmıya. kAfl olmadığını 1 ~" l 
yardımda bulunmuştur. Polonya ta. rnin edecektir. Aynca muhtaç köy- milş ve teçhiz edilmiş büyük öl. ı tecrübe göstermiştir. Her memle· a.--- il 8r111 _ 

ıu be türlü ztr t tieti de verile- çfide kıtafarın düşmanla kabil ol. ketin geçirdiği yoldan ister istemez rafından yapılan müthiş fedak4rlık- ye r aa duğu kadar sıkı ve çabuk temasa biz de g~eceğiz. İlk Uıtiyaç mad- <Bata 1 imelde) (//) 
1ar bUtUn medeni dUnyanın rnuhabbe- cektlr. ı~meleri hususunda Amerikan de!crinden hangisinin miktarı ih- Bertfn, 29 (A.A.) - Alman orda-
Uni iade ebnelidir. Fazla. uzak olrru- zıraı istihsalin arttınımuı bakı- m!?Je-tınin ve Amerikan liderleri- tiyaçtan azsa lstih fıkini tahdit et- lan Başkumandaıılıfının teb1i#f: Haftanın Jik 
yan bir tarihte dernoıcr-:ı içinPoçarl - mından alınması kararlaştırılmış o- nln besledikleri arzuya uyqundur mck ve her vatandaşa hakkını ver. Kırımda ve şark cephesinin cenup 
p~an milleUer, zulQm guren on- Amerikan kara ve hava kuvvetle· mck, istihsal. nakil ve tevzi islerı. kesiminde kar fırt.malan yUzündetı 
yaya yardım etmek için katı ted-ı lan tedbirlerin tatbikine derhal geçil- rlnln siman İrlandaya gelmesi, n! sıraya koyarken. ilk ihtiyacı ön .. ..., taaliyett az olmttfbrr. maç. lan 
birler almak tmltAnını bulacaklardır. mif bulunulmaktadır. (B.B.) B üyük Britanyadan Avustralya safta tutmak, ihtiyaçtan fazlaalnı Stokhohn, 29 (A.A.) _ on: 

ve Yeni Zclandaya takviye kıla- ısraf edecek mevkide bulunanların Rualar, Kholm böl&"eflin<le hllcum-

Bil 
.flKŞllM ~nS~J%~~ 
Parlılte Say mütemadiyen gölterflen p~ bJeel ve mı.e.lr 

BiR DOKTOR'un ROMANI 
Fransızca Sözlü Şaheseri Takdim Edixor. 

Blr kadın öldü.rtlyor- B ir erkek onaa yerbıe ce&MIDJ ~or .. Ve 
bir dnayetten b6ytlk bir aşk clop yor- .86)'1e lııanıketll, 

Jnmıeat mevzuda olan ba illmi .)1U'a*-lar 

CAM/LLA HORN 
.flRlll llNDEROllSTve llLBRECHT SCHOENHllLS 

Saat 8,30 da: 

IBBABI• 6zafJ• 
ve llteş Böceklerinin HllFTllUK KONSERİ 

SWING-CAZ- T ANGO 
Yerlerbabl evvelden ahhnmz. Koneer .,..ıa.r baflamu si!JfJler kapana-

caktar. Telefon: 49M8 ~ 

ları sevkini kolnylaştıracnktır. ve başka vatandr'Arı parasına 
- Jara devam etmekte Rler de son g11n .Johor muharebesinin yahut Sin kuvvet açıkta bırakanların elini !erde hissedilir teraklcDer eJde ede-

gapur adasınu yapı'an taarruzun bağ amak lazımdır. O zaman bu gı. 
nasıl bir şekil alacağına dair b~r biler lüks sayılacak ve hilkömete 
§ey söylfyemem. Y.'akat haftalar- ' lüks \•ergisi bırakacak eşya ile ke· 
danberf akın akın dC!vamh surette selerine giivenerek ikame çarele. 
takviye kıtaları gönderilmlşt!r. rinl arayalfüirlcr. 
Libyadaki İngiliz taarruzu, dils- Manş zammı gibi hayırlı bir adı
manın Rus cephesindeki hava kuv mm iştira kudretini ciddi ve de
vet1erlndcn mühim bir kısmını vam 'ı şu rette koruyabilmesi içın 
çekmiştir. Muhareben!n fstlfade"i j bu yolda esaslı tedbirlerin de mu. 
mahiyetini tekrar almaması, 5ark· ı vazi surette yürümesi lAzımdır. 
ta ve Afrikada harbin Alman V') Sonra gözönilnde tutulacak bir 
İtalyan kaynaklarını tehlikeli su· noktn var: Hususi teşebbils1erde 
rette tüketmemesi ve düsmar..a çalışanların ha'J ne olacak? Bazı 
kapanmaz bir yara açmaması içın hususi müesseseler, hayat pahah
hlç b ir sebep yoktur. lığına uyarak maaşları zaten art

111emışıerctir. 

Alman Hariciye nazırlıtııtda deni
liyor ki, Ruslar, galiba Kolm lle 
Könlgsberg arasında kuvvetlmiz ol· 
madığını zannediyorlar. Fakat Al
man ordusunun çelik duvarına çar
pacaklar ve bu ı.uan yaramıyacak 
!ardır. 

Ruslar, cenuba dotnı Starayaru
sanın 33 kllometre cenubunda ve 
Vltepısk'ln 120 kilometre doğu şlma
linde k&.in lljino l}ehrlnl ifg&I etmiş
lerdir. 

Sovyet kaynağından gelen tahmin
lere göre, hfllen Moskova etrafındaki 
merkez kesiminde 13 O zırhlı olmak 

P rlnc of Wealcs ile Rcpulse'nin tırmışlardır. bazıları arttırmamı1t
Uzakşarka tayyare gemilerinin hi- 'ardır. Harbin uyandırdığı vazife
mayesi a 'tındn olmadan gönderil- ler karşısında umumi, hususi farkı 
meleri Japonyayı harbe girmekten kalmamıştır. Çalışan her Türk va. 
veya Siyam körfezine gemi kaf'le tnndnşı umumi hayatın müsavi - ----- -------
!eri göndermekten menetmek ürrıi haklı bir parçasıdır. Resmi vazife- Senede 30 bin top 

üzere 53 Almaıı tOmenl vardır. 

(Başı ı incide) (-) 
fakıyet teskll eWjinl aöylcımlştir. 

G alatasaray - Fener 
karşıl aşması 

yapılacak mı ? 
Havalar müsait oldufu ~ 

lik maçlarına bu hafta devem ... 
leecktJr . Fakat haftanın en mü
him maçı olan Od ezell rakip l'e
ncrbahr;e - Galatasaray k-fl)aş
ması Şeref stadında olm1111 ct.Nayı
sile saha oynanamıyacak bir hal
de bulunduauodao tehiri ..._. 
göril1mektedir. 

İstanbul futbol f91D.Pi~nın 
saha vaz.iyeti dolayısile FeneJ"bah
çe stadına inhisarı şampfyonannı 
neticelenmesini filpheli bir vazi
yete koymuıtuz"· NeUıcelenee de 
bu şerait altında yazın yi.De bu
naltıcı sıcak günlerine kalacaktır. 

Ölü mevsim dururken futbol 
mevsiminde sahayı tanzime kalk
manın ve yapılsa da ltl ehline 
vermemenin neticesi elbette böyie 
olacaktır. 

Eski T aavirl Efktr, Tan, İkdam .ıQ•••• 
ve Son Telgraf refikleriınWn aer
müretilpllk' erindc senelerce çala,_ 
mış .arkadaşlardan ömer Sayra 
devamıı bir hastalıktan kurtula
mıyn.rak dün Cerrahpaşa hastane. 
sinde gözlerini hayala kapamıştır. 

Bugün Matinelerden itibaren 

dflc olmuştur. O tarihte- bu gemı· de bulunanların eline fazla para 
!ere refakat edecek hiç bir İngı- geçip plyMaya fazla miktarda pıı. 
tiz tayyare gemisi yoktu. Amiral rn ıırzo'ununca miktarları az olan 
Philips, Prlnc of Weales ve Re- ihtiyaç eşyasının bir kat daha pa. 
pu

1
se ile yola cıkarken maruz bt:- ht1ya binmesi ihtimali vardır ki h~ 

lunduğu muhatnraları milkı>mmc. stı"İ miiesscscferde çalışanların :ru. 
len biliyordu. Bu muhııtnralar. her kü bu yüzden b ir kat daha ağırlaş. 
türlü ahvalde makuldü. Bu hare- mıs olııc-ııktır. Meselenin halli ba
ket, 21.000 dü-:mnnı boğmak gibi sil değild!r, çilnkU zam yapan ve 
bir netice verebilirdi. yapmıyan, harp zamanında para 

Mumaileyh, Çörçll'in şimali Irlan
daya Amerika kuvvetlerinin gönderil
mesi lehinde ileri aürdilğtl olayları if· 
şa etmiştir. BaJve'kil izahatını bitir· 
dikten sonra Reis Rooaevelt cbura· 
ya lc:UT\'et göndereceAU> cevabını 

vermiştir. 

Japonlar, Ç ine su'. h 
mu teklif etti ? 

(.... 1 ilacıNe) )( 

BabıAl de senelerce emek ver
miş bu arkadaşa Allahtan rahmet 
dl'erkcn ailesine ve bütün arka· 
da,larına taziyetlcrımfı:I sunarız. 

Acı bir ölüm 

TA K Sİ M Sinemasında 
Böyt\k bir senet sarflle l'lrude 
plea mm... Ell lıöy8k -.e en lh
Urash 9er~ , .e macenılar ... 
llorkunç \'e mliheyyeç sahnelerle 

dohl blr film. .• 

,ÖLDÜREN 
ORMAN 

M. Çörçll, şöyle devam etml~ kazanan, kazanmıyan milesseseler 
tir: ayni halde savıhtmaz. fakat bu iş 

Hiçbir özür dilemivorıım. Hiç- de herhald .. tetlrike muhtacttr. 
bir şey vadetmlvorum. ft•raf edi. Ahm~t Emin YALMAN 
'Vorum ki, bu mı•harebcvi memlc- -------------
keUmizin rnrnfaatl<'rin! ve dGnva
nın isiikbııY'nl temin eder"k -sn
kjlde sona erdlrilrn<'k huc;usundakl 
1timadım, şimdi rlnha biiyüktür. 

RADY O 

Saat ayan 
19,45 Müzik 
20,15 Radyo gazet 
20,45 Milzik 
21,00 Z. takvimi 

21,10 Temsil 
22,00 Müzik 
22,30 Saat ayarı 
U,'5 Jıluaik 

22M/23.00 Tarınt 

1Procram 

Sözlerine devam eden naz•r f6yle 
demiştir: 

Şimdi senede 30 blrıe varan bir sa
yı ile top imal etmekteyts. SUAhlan· 
ma ve lstillMI dalreel umum mUdllrll, 
1942 yılı sonunda lstıhaalin senede 
40 blne varacafı kanaatindedir. Ben 
bunun 45 bini de bU)aeağını tahmlıı 
ediyorum. 

TAKViM 

Bu teklifler Cinin müttefikle. 
rlni iUmatsız.Iıja sevketmete ma· 
tut bir manevradan bai&a bir f#!1 
değtldlr. Japonyanın Çinin son za· 
fere kadar dövüşmek azminde bu
lunduğunu bilmemesine imtu 
yoktur. 
Japoalu ça71 cinnflllea Jl99llan 

aıva.a.flar 
Moakova, 29 (A.A.) - ToJdo'da 

çıkan Japanese-Times And Adver. 
tiser gazetesınin Avustralya :ıe 

31 htiNCiKANUN HZ şarki Slberyanın Japon nüfu8 da· 
CUMA iresi içinde bulundukları hakkın-

AY: ı - GÜN: 30 - Kasım: 8t daki maka'cslne atfen Pravda ~ 
RUMİ: U5'1 - ildlleilıiawn: 1'7 r:etesl diyor ki: 
BiCRI: l H l - JIJJB All&KM: Ilı Japon basını dereyi ~rmedell 

VAKiT ZEVALi EZANi paçaları sıvamamah idl. İyi bir 
GÜNEŞ: 'l,14 1,53 başlangıç mutlaka iyi bir sona de-
ÖGLE: 12,27 7,05 llılct etmez. Japonyada fiddetıl 
tK1ND1: 15,05 9,44 bir askeri sansiır tatbık edildllfnl 
AKŞAM: 17,22 12,00 ve bu derece hayali ıdiUaların ba, 
YATSI: 18,55 1,34 san-.ürıin malumatı olmadan ._. 
.blsAK: 5,31 ıı.ıo sürillemi)'eeceğinl de .., ... 



T raı bıçaklan 
gelmiıtir. 

•••• ı POKER TRlfŞ ' 
BIÇllKLllRI 

............ wtln Tlll'ld)edw 

1 •••• ' ..... 
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KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARLI6NZI TE N EDER 

·AVIN·8IAINDE•IWWIN • S:AIZI ·VE~illR 

TORK·TfCARET· BAM<ASl·A·S· 

• K K. lataabul Şubesi Bqkanhiandan: 
Jmdul. t •• ....._ ataktı 

Ura .... ...,... ..... 
'5 Kr. 
152 Kr. 

170 Kr. 
llO Kr. 
18 Kr. 

GAZETESi 
&--. 

--.ws , .. ..... ..,__ .. .... . ... 
..... • 111 ,.... . .. 

aaa " 
lhMlllmt '?' r mltı' 

<PllÖllO'.l'ORAX TATB&lt 
mtr.ta> 

ftMI. ,..,,. • a ... ı .. : .... 

REKOR!. 
Zeytlnyağlm ınm 

9ıııllltJetblla ............. 

• • 

·1000· Lira ikramiye VarHir. .,., ....... ..,...._,... 
Rekor Zeytinyağlannı 

lstanbul Defterdarlıfından: 
0oeıa Ne. Nevi . M ' cm 'J'....i.t ..... 
r.21212 a.t&ncld& :acı.tancı JD811allelinbı T--.eı 

..aamu 43, '3 mtlk..,... No. lu 1 _., ı 
metre mUl'ldtbu anuın tamamı. - -.ı• 

tim Bo9tanclda Boetancı maballelAıün Tw 
lolratmda 43, 43 m4Ul91'nl" No. 1u 1 ar 12 
metre marabbaa anum tamamı ıu 11,ft 

J/112 a.tuad& BoetHeı maballMinbl TUllUlıCI 
llokatmda 43, 43 mUkener No. lu 1 ar 1 
meb'e murabbaı ananın tamamı. .., 15.25 

2/212 Bostancıda Bo9tancı maballeelnin TUllNICI 
9okatmda 43, '3 mUkerrer No. hı 1 ar 3 
metre murabbaı ananm tamamı. - 11.25 

1/182 Boetanclda Bostancı maballeıdain Tuaacı 
8okatmd& 43, 43 mUkerrer No. lu 2 ar M 
metre murabbaı M'8MDl tamamı. .. ıt,IO 

2/112 BmtancJd& :eo.tancı lll&halleelnln Tasmacı 
ııokatmda 43, 43 mWcerrer No. lu il aetre 
murabbaı anuun tamam• 18 f,l50 

Yukarda yuıtı pJl'l menkuller 15.2.M2 ç&11Unba stnn saat 15 
de Iatanbal Defterdarblı KilU ıı:mwc mOdOrtUIUnde ıntltefelcldl kemJ.s.. 
yonda ayn aJl'1 ve ıM;Jk arttırma De atllacaktır. Pula lsahat için 
xun IDml&k f ctı kalemine mUncaat. <925> 

Tllrlıl•• CO•lı•rl••ll 

Ziraat Bankası 
Jasüaf tarlbl: ım. - 8e nnqem: ıee.-... Tllrk llnll 

'1lbe ve -,jaM adedi: ıeG. 
r.lral ve ticari 1Mr nnt 1ıılınka mıa•mehla L 

Para blrllltlrenlen ··- Ura lkrandJ9 ......,.. 

Dut pu.ıryı.... llWINtnb ............ t• 1 ıııtf .............. 
u 118 in. 1ıalunulu'a w de f dlfa oekDecek kur'a de ...ıt· 

pl&fta ... ~ d9t1t'llwktlr; 

, .... ı.- ............ , .............. ... '. - ..... . ,. - . ~· -· .... . .. - ...... -....... . 
DIKltA.T: ~ JIU'& lar 1ılr ._. iC1Me 118 llndaa ~ 

....... ~ Jkraml,. Olktlla takdlNe " • tulul1e VWUeoektlır. 
~ ....... ,.,.. u mert. u ........ u.,.., 

11 ......... )r...... geldleHktlr. 

COmhuriy t Merkez ankaSI 
14 IKINCIKANUN 1•41 VAZiYETi 
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iLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemttk"1n sonra günde 3 diNa muntazaman 

lnhiurlar Umum Müdürlüğiindenl 
-

Reçina 780 K&'· ) Puarbk 
BelllrJacı. 1272 > ) > ,.ua 10 
Balmumu 98 > ) > 
Torlla dilnne lfl 8U31 adet > 10.J.H2 lO 

1 - Yukarda cina ve mlktarlan )'Ul1ı 3 kalem m•lMJDe nOmunelerl 
m11Cib6nce mDayaa olUnacak ve bal ldaremlSden vertımek fU'We U.•31 
adet toba nllmune.t mucibince clllctlrllecektlr. 

2 - Puarlık blzalanncl& yazılı gtın ve aaatıerde Kalıatqta ~ 
- blnMmda mOtefekkil merkez mubayaa ko!nı.,onuncl& yaplluaktır. 

1 - NOmuneler llÖSO pçen fUbede sfh'Webllr. 
f - Iateklllerln pazarlık lçtn tayin olunan gtın ve aaatte tekllt eden 

ceklert tyat tıaerinden ~ 1 ,5 güvenme paralarlle blrWcte makQr kom.._ 
)'on& •8ncutJan. (7151) 1-4 

°"'81 Damiryolları ilanları 
KuJıammen bedell ıısooo lira olan 1500 adet yt1n battaniye 17.2. 

11M2 ealı gtınU uat (15,80) on-. buçukta Haydarpqad& Gar lıinul 
dallilindekt keaıtayon tarafından kapalı zart usulde atın almacaktır. 

Bu lfe ~ek bıtlyenlertn 1125 Un.bk mw&kbt teminat Jranumuı 

ta;rln etull veetkalarla tekliflerini muhtevi ZM'flaruu ayni lb .at 
(14,30) on dört otua kadar komiayan nldllne vermeleri t•nmdlr. 

Bu lfe alt .prtn&meler komiSyondan paruı.11 olarak ~. 
(tJl) .. 

llulıammen bedeli qalıda yudı 2 Ulte muhteviyatı kuma ve Jdln 
relder 17.3.M2 salı SonO aut 15,30 dan itibaren aıra ile kapalı art uau, 
ille A.nkarada idare binaamd& atın alınacaktır. 

Bu lfe .,sn.ek »tılyenlertn Uate bJaalannd& yudı muvakkat teminat 
De kanunun taytn ettlll v•lkalan ve teklltlertnl aynt Son aaat H,30 & 

kadar koJnia1on relallttne vermeleri IUımdır. 
Şartnameler paruuı olarak Ankarada llalseme datremlndeıa, Ba1dal'J& 

fllda T...UO. ve Sevk feflilfnden daiJtılacaktır. (818) 
...... ......... ...... llllW8lrlra& ...... 

1 
2 

UIM2,50 Lira 
1eoeo,oo Lira 

4397 ,18 Lira 
1200,00 Lira 

~-----------------------~----------------lnAJIBVL BBLDITat lmda MA'l'SOllV 

~ • ~-Bu aıc..- 20,30 da Bu akf&an 20,30 da 

rAŞADl&mız Dmvıa iKi ıuz 
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