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Dün mecliste, yer 
sarsıntlları tahri

be il hakkında 
izahat verdi 
Çorum 11 { ıı.a ) - Cum 

hurıeisimiz Mılli Şef lımet lnö · 
nü bu gün saat 11 de şehri· 
mize şeref vermişleır ve büyük 
küçüle bütün Ço~un,lklarıo iç 
ten tezahü <lerile karşılanmış
lardır. 

Ankara 11 ( a.a. ) - Bü 
yük Mille Meclisi bugün top· 
lanmış ve Dahiliye vck;ll Re· 
cep Peker'in yer sarsıntılara 
hakkındaki izahatını dinlemiş · 
tir. Bu izahata göre, reçen 
ayın 15 indeoberi Balıkesir, 
Çorum, Manisa, Amasya, Ko· 
caeli, Çanakkale, lzmlr, Van, 
Kaltamonl, Sivas, Samsun, Si· 
nop, Tokat ve Orda vilayet
lerinde muhtelif ş:ddetlerde 
yer ursıntıları olmuş ve Balı· 
kcsirlo Çorumda fazla zarar 
vokua gelmiştir. 

Birinci zelzele devresinde 
Balıkeıirde 6 vatandaş ölmüş, 
6 kişi yaralanmış, ve 1057 ev 
temamcn, 186 ev de kısmen 
yıkılmış, son devredeki zelzele 
şiddeti Çorumda tekitilf etmiş, 
burada 10 ölü ve 11 yaralı 

olmoş ve 500 ev kimlleo yı· 
kılmış, 880 ov do ağır hasar 
görmüştür. 

Yer aanıntıları mıntıkaları 
valileri iş başına geçmiş ve 
fellikete uğııyaoların yardımı· 

na koşmuştur. 
Recep Peker, izahatını şu 

~özlerle bitirmiştir: ' 
c - Bu felnkettcn müto· 

vellit zarardan dolayı çekilen 
bu iztirabe hülı.Ometçe en de· 
rin teessürle iştirik ederiz. 
Bilhassa milli varlığımıza en 
derio yara açan şehıtlerin ailo· 
!erine en sıcak duygolıırle baş 
aailıiı dilerken, bu kilrsiden 
yüksek meclisin asil duyğnlara· 
na da tercüman olduğuma zan 
ediyorum. » 

Yağmur yemiş 

pamuklar 
ihracatçılar blrllğln· 
de bayramdan sonra 

mUhim bir toplantl 
yapılacak 

Yağmur yemiş pamukların mik· 
tarını ve fiyatını tesbit etmek üze· 
re, Çukurova ihracatçılar Birliiirı
de Seyhan Valisinin riyasetinde 
tüccar, çHtçl ve teknisyenlerin fş . 
tirakiyle bir toplantı yap ılacağını 
haber aldık. 

Toplantı, Ankarada bulnnan 
ihracat Birlik milmesaillerinin av
detioi müteakip bayramdan sonra 
olıtcaktır. 

Bu husustaki vekalet emri 
lçel ve Seyhan valilikleriyle mın· 
taka ticaret müdürlüiüne bildiril· 
miıtir. 

lhracaat birliiioin yılbaşından 
ıonra 30 - 40 bin balya Qzerlnde 
faaliyete roçmeti muhakkak ribi
dlr. 

Birlik mümouilleri vekaletle 
\'e lş baokaaiyle temasta bulunmuşlar 

ve iyi neticeye varmıılardır. -Torlnod• moratorrom 

evli olanlar 
mebus seçilmigecik 
Meclis dDn mebus seçimi 
kanununun mDstacelen 

mDzakeresini yaptı 

l.snı edilen yeriat> 
bir kızla ç•plak 
ında ktrmızı re. 
irer ko~ te~ım• 
en ç•ftter ıır.ıdı 1 
erde ibenkli ~ 
ve pistio ilr a 

n çıplak erit j 
nde üç dcd; .... 

!!ti 

Ankara 11 ( Huıu•i muhabiri· 
mizdeo ) -- Mebus seçimi kanıı· 
ounun bugüa müstacelen milzake· 
resi yapıldı. 10 ncu maddenin mü· 
zakereıl ımıtında Süleyman Sırrı 
(lçel) ve Kizım Karabekir söz ala· 
rak, ecoebi kadınlarla evli bulu. 1 
oaoların mebQa seçilmemesini tek· 
lif ettiler ve bir takrir verdiler. 
Bu esnada söz alan teşkilatı eaa· 
siye reisi Tevfik Sılay, bu teklifin 
teşkilatı esasiye kanonunun ruhuna 
muhalif bulunduiunu ve kanunda 
kimlerin mebus olam:yacağının be· 
yan edilmiş olduğunu söyledi. 

Almanya Fransanın mU 
faası işini tetkike başlat.~. 

Verilen takrir, maddenin de· 
iiştirilmesi için encümene havale 
edildi. 

Kazım Karabekirin tairirinde 
ikinci fıkra olarak metresi bulu
nanların da mebus seçilmemesi yo• 
lundaki talebi reye konularak red· 
dedildi vo seçim kanuounun diier 
maddeleri kabul edildi. 

Teşkilatı esaıiyo encümeni ya· 
rııı toplanarak 10 ncıı maddeyi 
tanzim edecek ve bu madde mec
lisin pazartesi celsesinde müzakere 
olunacaktır. 

---------------------------
Doğuda 
savaş 

Almanlar 1 O günde 
1262 tank tahrip ettiler 

Ankara 11 ( R. G. ) - Sta· 
linrradın cenubundan ve şimalin. 
den taarruz eden Sovyet orduları· 
na karşı Atman mukabil taarruzla
rı dün devam etmiştir. Almanlar 
Don kaviıi içinde Önemli sayılan 

büyük bir tepeler ıilsilesini zaptet 
miştir. Sovyetlerde Volra ile Don 
arasında taarruzlarda bulunarak 
bazı blokhavuzları ve istinat nok
talar;nı tahrip etmişlerdir. Her iki 
taraf da cephe üzerinde eaaılı do· 
nilecek bir gelişme kaydedememiş. 

lerdlr. 
Alman tebliiine röro, 1 İlkkl· 

nandan 10 lık.kiouna kadar tahrip 
edilen Sovyet tankı eayııı 1262 
yi bulmuştur. 

Londra radyoıu, müttefiklerin 
mütemadiytıtı takviye aldıjıoı, her 
an muharebe aahasında üştün koy. 
vetler toplanmaja baıladıiını bil· 
dirmiıtir. 

Berlin 11 (ı. a.) - Alman 
teblıii : Doru copboıinln merkez 
kesiminde şiddetli muharebeler do· 
vaı:b ediyor. Terekin ve Stalinrra· 
dın şiıaalinde hafif düşman kuvvet· 
leri imha edilmiştir. Don nehri dlr· 
seiinde şiddetli bir muharebeden 
ıonra bir tepe zaptedilmiş ve dilş
dlaoın karşı befctUliları püskürtül
dl0ftilr. 

Türk parasının Mareşal Runş· 
kıymetini koruma ted Vişige gitti 

Kanun hükümleri
__ nin değiştirilmesine 

dair layiha Meclis 
ruznamesine alındı 

Aokara 11 (Huıuıi muhabiri
mizden) - Türk paraaı kıymetini 
koruma hakkındald kanun hüküm· 
!erinin dej'iştirilmesine dair kanan 
liyihası mavakkat encümenden re 
çerek Mecliı roznamoıine alınmıt· 
tır. 

Muvakkat encümeo, hazırladı· 
iı mazbata11nda kısaca şöyle de· 
mekt~dir: 

Bu kanan liyihaıile iıtihdaf 
olunan makaadın Türk para11010 
kıymetini koroma hakkındaki ka
rarlara aykırı hareketlerin sürat 
ve ihtilasla takip ve daha ağır 
cezalarla cezalandırılması olduia 
anlaşılmış ve )iyiha esas itıbarıle 
kabule şayan eörülmüştür. 

Ancak, bQ maksadın, layihada 
derpiş edıldıği rıbi idari uzuvlar· 
dao teşldl edılecek heyetlere ka· 
z.ı. aelahiyeti verılmek suretıle te-
mini en cümeoimizco caiz rörülmü' 
ve bo davaların adli mahkemeler 
tarafından rüyet edilmesi e1&ıı 
muhafaza olunmuştur. 

Matlup ıuretin teminl için 
meıhut ıuçların ta~ibi hakkındaki 
01ulün tatbikinde fayda mülahaza 
edllmi' ve ihtiaaıa taallOk eden bu 
işlerde mahkemelerce ticaret ve 
maliye vekileılerl tarafından ten: 
ıip edilecek re•mt ehlivokofun 
mecburi dinlenmeıi esası kabol 
olunmU1tor. 

Cezaların uttırılmaaına dair 
hük8mler do aynen kabul edilmiştir, 

Ve kıller heyetine;e ittihaz edİ 
lecek kararlara aylurı hareket eden 
bakikt ve hükmi şahıslar hakkında 
3 aydan 3 seneye kadar faaliyet• 
ton men ve 1000 liradan 200000 
liraya kadar •iır para ceıa11 bük· 
medilmekle beraber hakiıı.i ıahıı· 
larla hükmt fahıılaruı müdDr ve 
fiilde iştiraki olan memurları ayraca 
3 aydan 3 ıeneye kadar haplı ce• 

Türkiyeye riren ve Türkiye· 
den çıkan yolco!ara, Türk parası 
kıymetini koruma bakkıod aki ka· 
rarnamelere göre, ithal veya ihracı 
menedilmiş veya mü!\aadeye tabi 
tutolmoş olan kıymetler bildirile · 
cek, bu tefhimden sonra üzerlo 
rinde veya eşyaları arasında be
yanları hilafına çıkan kıymetleria 
tutarı 100 lirayı reçerae bunların 
aıü,adereeine ve kıymetlerinin 10 
mitli ajır para cezasana hükmo. 
lunPcalı::tır. 

--·~----------------------Almanlara göre 

Tun usta 
Müttefik hatıan 
Yarılmış! 

Libyada şiddetli 
yağmurlar birinci 
lngiliz ordusunun 
taarruzunu gecik. 
tiriyor 

Ankara 11 ( R G. ) -Libya• 
da yapılmuı beklenen Mcntgome
rl taarruzu hakluoda borüne ka· 
dar bir haber relmemlştir. Şiddet• 
li yaimorların bu taarruzu reciıt· 
tirdiğ"ıne ihtimal veriliyor. 

Libya topralıdarıoda büyük ha· 
va mobarebolori cereyan etmekte· 
dir. 

Tunuı cephealode teıebbOıil 
Mihver kıhları ellerinde bıılaoda. 
ruyorlar. Düo iki koldan ilerleye. 
rek müttefıklere kartı taarruz to· 
ıebbüsiiode bulunmuşlardır. Alman· 
lar, müttefik hatlarının yarıldıiın1, 
37 müttefik tankının tahılp edildi· 
ğini, bazı harp vasıtalarının ole 
geçirildiiioi bildirmektedirler. 

ingiliz hDkQmeti 
Avam kamarasında 
şiddetli tenkitlere 
hedef oldu 
Aokar 11 (R.G) - Avam ka· 

maraıında yapılan gizli toplantı ile 
Darlan meselesi milletler ara11 po· 
litikanın Ön safına reçmlı ,bulunu· 
yor. 

Silindiri üzere, Amiral Darlan 
Vişi bükOmetinin en nüfazlu bir 
uzvu olarak uzun zaman Mihverle 
if birliii politikasına taraftar oldu" 
tan ıoora, bir gÜil ansızın Amorl· 
kalılarla anlaşarak ıımal Afrıkayı 
Tulondaki don.ıomayı Domokratlar 
emrine tahsıı etm •ştir. 

Amerıkan şımal Afrıka kıtala. 
rı komutanı ıeoeral Ayzeı..hover 
ile Darlan arasındaki aolaşoıa bir 
sır halindedir. 

· Amiral, taahhütlerinin ancık 
bir kıımıoı rerçekleıtirobilmiştir. Fas 

ve Cezayir müttefıklere katılmıf, 
Tanua Mıhvor tarafından iual edil 
mittir. 

Son haberlere röre1 Tolonda· 
ki donanmadan bir kıımı Mihverin 
elioe reçmiştlr. 

Dar&anla Amerikan komatanı 

aruındaki lblaıma birçok mahf ıl
lerde itirazlar uyandırmııtır. Ame 
rika hariciye nazırlıiıoın bile ha. 
beri almadan yapılan ba aolaıma· 
ya en bOyDk itiraz l'enoral Dö Gol 
tarafıodan ıelm\,tir. 

lorilterenln de Dö Golil tat· 
tuio seziliyor. Dö Göl, Darlaola 
Amerikalılar aruındaki anlaşmayı 
kondiılno karşı ihanet tolekki et. 
miştir. 

Do Gol1Qn Proteıtoıa ve fa-

yapılan anla~manın aıkerl olclutu· 
nu, Darlana karşı iıfü.balde bir 
taabhüdll tazammun etmedij'İDl 

ıöylemiştir. 

Bıı ıôzler lnrilizleri tatmin et
memiştır. 

Bazılarına eöre Darlan bir ron 
cephe dejıştirerek şimal Afrikada 
Amerıkalıların vaziyetini gü;leştİ• 
re bilir. 

lngiliz mebusları hükOmethn 
lıtiZ&hta balunmuşlar, fattat hüı.. <l 
met açık müzakoreye girışmckteo 

kaçınmıştır. Ba mesele gidi bir 
müzak.,reye movı.u olmuştur. 

Avam kamarasının gızli toplan 
tısına dair henilz dışarıya bir ha· 
ber sızı.Damış olmakla beraber, in 
riliz bükQcoetinin şıddctlı tookltle• 
re hedef uldoiıı anlaşılmaktadır. 

Oiier taraftan, ·Vışlde Laval 
ile Almanlar arasında temasler ol• 
maktadır. 

Alman Mar91ah Fon Rıi ışted, 
Mareşal Petonio davetı Dz.erıne vı 
ılye ritmiş, otada muhım bır top. 
laotı yaınlmıştır. 

Fransanın Demokrat devletle. 
re karıı müdaf aa11 meselesinin ıa 
rllşülmelı.te oldoiu rivayet oldna• 
yor, 

İtalyanın ve Fraoaaoın cenap. 
tan taarruza hedef olaıaaı Mıbvor• 
ciler tarafıodaa daha ıimdiden hı. 
ıaplanıatalı.tadır. 

Loodra radyoıuna ıöre, L1 ; 

.... Franıada ttık bir parti karma~ 
ti zeredir. 

Ankara 11 (R. G.)-Stokholm 
d•n relen bir habere röre, İtalya 
hükOmeti, 18 Sonteşrin 1942 ile 
18 şubat 1943 araaında 6donmeai 
rcreken borçlar için moratoryooi 
ilin etmiştir. Bu borçlar hakkında· 
ki doıyalarıo balunduiu binalar ı 
ıon lnriliı bıvı hOcamlırındı mıh· 
\'olmuıtım 

İtalyan kıtaları bir keşif baro· 
ketinde Ruı ınovzllerloe rirerok 

..,. Devamı dördüncüde -

zasllo cezalandırılacaklardır. Tek· 
rar edenler daimi olarak faaliyet· 
ten menodilmekle beraber halda· 
randa vorilectk para ve bıpiıce · 
ulırı iki kıt ırttıulacıld1r. 

Müttefikler ise, taarruza tefeb• 
büı eden Mıhver kıtalarının rerl · 
lemete mecbbr edildikleri lddlı· 
ııadadm 

riliz f&Zeteleriala Hrt yalıları kar• 
ııııada Amerika cambarrelıl lza 
bat .,.,..ık IQıamaoa da7mat YI 

Londrıı, bu partinin Almanli· r• daha iyi biımet makaadiyle ki! 
raldııto kanaatindedir' 



,, 
" f ft kit ~rine ugmak lazımdır. Bu kaideler ise 

JUD .. , t ra a ,.,..-.,.c; ...... baluuyord.J oe mecbariget olmadıkça harbe sok-
'~P"!!""---· ~ibi ıakin ir defa da bu zaruret oe mecburiyet 

:Ullll'IDI a~~~' ,fedakirlığı gözre alarak zayiata bak
•n ~um ~ '14ıdar döğüşmegi emreder 

ıııifdl~llal'a ~arı• ya • 
8 cleaızaltı avcılar .plarını yap · many.rnıokinden büyük bir donan· 
E.uıen o bar.'i ~eya ıefil olur. ma11, Fransadan birkaç kere bü· 

o•aan ~ ıürü işlet ve ba yük Afrika ve Yakın şark müstem 
k "Çit•• ki onlann da icapla lekeleri, F~ansanınkine yakm müt· 
~~ - ~la\ o i~ veya hadisenin temleke nufo~u vardı. 

-.-,'•·"BOR l~l,k yerde zararlara sok Düşmanlarile iyi geçineyim, on 
~.... il ~üz. lara yaranayım yerine bu filo ve 

i 

Ta afın~ao kw l baıında «Harbin icap· kurtarablldiii kııvvetlerle Afrilı::aya 
ar c ~ünkü harp bir mille· geçmiş bulunsaydı şimdi bu muaz· 

A r .. ret• ıürükliyen veya zam filoya, büyük müstemleke im 
~tiklile kavuşturan bir paratorluğuna, hatta diğer, yerler• 

..... caş lılduju için fertlerin teker deki müdemlekelerine de sahib o· 
~lllt'!°&er hayatlarına alakalandıran di· 11\calı:: ve asıl Fransayı kurtarmak 

ter işler veya hiditelerle kıyasla- için imkirılar ve fırsatlar buluna· 

namaz. 
Harbin şaşmaz kaideleri, mü· 

umaba etmez icapları vardır. Bir 
millet şu veya bıı sebep dolayıslle 
ba icapları yapamıyacalı:sa harbe 
rirmemesi daha iyidir. 

Fakat bir kere barbe karar 
verilip girildi mi, bu icaplar mut· 
laka yapılmalıdır. 

Aksi takdirde bunun %ararı 
her şeyden ve hor ıeyden büyük 
olar. 

Bizzat 'yaşamakta olduiumuz 
ıa 1939 - 42 harbini göz öoiinde 

tutalım: 
Polooyaya yapılan Alman Hl· 

dırımı üzerine Franaa Almanyaya 
barb ilanına karar verdi (vermeye
bilirdi de ve bu takdirde şerefin• 
den yapacatı kayıp şimdikinden 
fazla olmazdı) demek ki milli men 
f aatleri bakımından bana zaruri 
ıördü. 

O halde harbin icabını yerine 
ıetirmeU, yani derhal 1eferberliiini 
ikmal ederek Şarka saldıran Al· 
manyaya karşı Garpten taarruza 
•eçmell idi. Harbin eııaı kaidesi 
dilşmaoa zayıf ve ıüç duromday· 
keo saldırmaktır. 

Halbuki Fransa harbe girdi, 
ilkin onun icabettirdiğf zayiat ve 
fedekirlıiı ıöze aldıramadı. Zayıf 
zamanında Almanya ya aaldıra. 

madı. 
Netice malum. Güçlükten kur

tulunca AlmaoFa Fraosaya aaldırdı 
ve onu da yere serdi. 

Harbin başındanberi her ta· 
rafa ıaldmm ve zafer ilze 

riae zafer kazanan Almanya fazla 
zayiattan kaçınarak Leningrada Hl 
dırmadı. Yani harbin icabını yap· 

madı. 
Halbuki bunu vaktile yapmış 

olıaydı Leninrrad düıer, onun 
d6fmeıi Moskovayı da düşürür, 
Sovyet orduıo toblikesiz hale ko· 
nar ve itler çabuk biteceği için 
belki Amerikanın harbe karııma11 
bile mOmkilo olm .. zdı. 

Almanya da harbin icabından 
kaçındıiı için ıimdi bir ıürii 
•llçlüklerle savaşmalı: zorunda· 
dır. 

Nihayet bu ıöıii ba yazıma 

yatılmuına aebep olan Toulondaki 
Fraaıız donartma11oın kahramanca 
batırılma11 hldiıuine •etirmek lı· 
ti yor ut. 

Franaa •athlp olda, fakat ba 

•tluP olma ıaratt"da laıaliı Al· 

caktı. 

Düşmana yaranmak pahasına 
Fransaoın bir kısmı bir 

müddet için güya arta kalan Fran 
ıu:'larıo menfaatini korudu, fakat 
ıononda harbin icaplarma uymama 
oın büyilk ce:ıasım gördü; Fransa 
baştan başa işgal olundu, müıtem· 
leke imparatorluiunun parçaları 
kapanın elinde kaldı. 

Nihayet kih fogilizlerle çarpı· 

şan, kib Amerikahlara karşı koy· 
mağa uiraşan ıemilerln acıklı akı 
betinden ıonra bizzat fHo da Tou
lon'da kendisini kahramanca ba· 
tırdı. 

Kahramanca çarpışıp vatanı 

için faydalı işler ıördülr.ten ıonra 
ölmek dururken kahramanca bat 
mak. neye yarar? Gemilerle birlik· 
te havaya uçan veya denizin dibi· 
ni boylayan Fran~ızları düşünerek. 
görüyoruz ki bu filo da ne vatan• 
perverlık, ne kahramanlık, ne feda 
karhk. ruha ekıik değildi. 

Bu {ilo kendi müttefiklerile. 
birlikte dünya denizlerinde hakim 
olmayı ve vatanın daha çabıık kor 
tarılmasıoı temin etmeyi imkin da 
hiline sokabilirdi. 

Bunu yapmak dururken intihar 
etmek ne feci bir akıbettir. 

Buıün günah ve kabahat bu 
kahraman bahriyelılerde değil, on· 
)arı bu hale sokan vataoperver ve 
fakat her halde iradesiz başlarda· 

dır. 
Nitekim bizzat Franıız köylü-

ıU ve Fran11z neferitıde de ne 
kahramanlık, ne vatanperverlik ve 
cesaret eksikti. Habden yılrınlı k da 
röıtermiyordu. 

• Onları yere vuran kumandan· 
lık yerine muhafaza meleği roliinü 
oyoıyıu ve harbin icaplarından 

faflet eden iyi kalbli loHolar• 
dı • 

Harp, harp ribi iyi yapılmalıdır. 
Onun kaidelerine uymalıdır. Bu 
kaideler iıe bir milleti zaruret ve 
mecburiyet olmadıkia harbe sok 
mamayı ve fakat bir defa da bu 
ıararet ve mecboriyt t gelip çatar. 
la, her fedeUrlıj'ı göze alarak 
canlı, baıla, zayiata bakmadan, 
aonıına kadar dövüşmeyi emre. 

der. 
Bunun dışındaki hor hareket 

saçma ve zahiren korur vaziyetioe 
çok zararlıdır. Harbe rirmiı mil· 
Jetler yalnız harbi kazanmayı ve 
ba ujurda her fedaklrhktan 9ekln 

- Dev111u ikindde -
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Sigara içerken 
nikah! 

Danimarkada Per Aensen 
adında büyük bir sigara fabrika· 
törü geçende evlenmek üzere ni 
şanlJıile birlikte belediye memu 
runun öniine gitmiştir. Fabrika· 
törün arzında büyük puro, nişan 
lısının ağzında da bir sigara bu· 
lunuyordo. 

Nikah memuru evlenme res 
mi esnuında ıigara lçilemiyece· 
ceiioden bahisle muameleyi yap · 
mamıştı. Fabrikatör bu husnsta 
kanuni biç bir mecburİFel olma· 
dığını ileriye sürmüş ve mahke
meye baş vurmııştur. Mahkeme 
fabrikatöre hak vermiştir. Bunun 
üzerine Per Aensen'in sigara içe· 
rek nikahı kıyılmıştır. 

Bu hadise fabrikatörün si· 
ıaralart için büyük bir reklim 
yerine geçmiştir. 

• 
Bomba par· 
çaları kimin 
mo.lıdır? 

lngilterede 
garip bir dii. . 
va görülmüş

tür • Divanın 

esası şudur : 

Bombardıman neticesinde ha· 
rap olan bir binanın içindeki 
bomba parçaları kime aittir? Bu 
sdale bir kısmı: cbinaoıı:ı sahibi· 
ne» bir kısmı: «hükOmete» ceva· 
vabıaı vermiştir. Nihayet iş mab· 
kemeye düşmü~tür. Mahkeme bi 
nanın sahibine hak vermiştir. 

Mabkemenfn kararına göre, 
bü\ı.Omet, düşen bombanın made 
ni parçalarına harp ihtiyacı ıçın 

el koyabilir. Fakat bedelini ver· 
mek şartile ... 

Bir tayin 

Feke ziraat muallimi B. Ahmet 

Dündar Kadirli kazaeı ziraat mu· 

alllmlij'İne naklen tayin edilmiştir. 

Başvekil, yerli malı 
haftasını bugün açıyor 
T otum haftası şehrimizde -::t:;;::.":::i;:·:-u;:" 
nasıl kutlanacak? 

Oil üçüncü tasarruf ve yerUmallar haftası bugün yurdun her yerin. 
de, BaşvekiUmiz Şükrü Saracoğlunun radyo ile saat 15 te söyliyeceği 
bir nııtukla açılacaktır. 

Cumhuriyet idaresi, ulusal bir dava olan yerli mah kullanma ve tu. 
tumluluk işini de ele alınmamış, bakir bir mevzu halinde 0Jman oğul. 
ları idareıinden devraldı ve değerini, önemini bütün yurttaşlarda ideleş· 
tlrmeğe başladı. 

Bugün, yurdun her taraf anda olduğu gibi, şehrimizde de ulusal eko· 
nomi ve artırma kurumu tarafından hazırlanan proğrama göre tören ya· 
pılacak, bu milli gün kutlanacaktır. Yerli malı ve artırma haftasına ait 
vecizeler kahve, lokanta, sinema gibi yerlere; bez üzerine yazılmış dö· 
vizler de caddelere asılacak, esnaf vitrinlerini ba vecizelerle süıleyecek. 
tir. 

Hatipler tarafından, Par ti ve Halltevi adına münasip yerlerde haf· 
tanın önemini anlatan söylevlerde bu'unulacak ve Halkevimizce baftanıa 
münasip bir rününde ekonomi ve yerli malluhaftaıma ait bir konferans 
tertip edilecektir. Hoparlörle haftanın üç gününde ne~riyat vapılacak , 
ıinemalarda seans, aralarında ve hoparlörle halka vecizeler okıınacaktır. 

Vitrinler ve sinema salonları uygun bir şekilde süslenecek, vitrin 
müsabakasında birinciliği kazananların isimleri gazetelerde ilin edilecek, 
burılara takdirname verilecektif. 

Hazırlanan proğram gereğince, bugün yapılacak tören şudur: 
Saat 10,30 da, törene iştirak edecek putiliJer, halkevJiler, okul ta· 

lebeleri, e~naf teşekkülleri hükumet önünde toplanacaklar, halkevi ban· 
dosunun refakatiyle hareket ederek çarşı yoliyle Halkevine gidecekler· 
dir. Burada istiklal marşıaı müttakip Parti adına bir hatjp haftanm ma
nasını anlatan bir ıörlevde bulunacaktır. 

Burada halkevinin hazırladığı çelenk Atatürk Parkına götür iil•rek 
törenle anıta konulacak onuncu yıl marşını müteakip anıt önünde bir 
ihtiram geçidi yapıldıktan sonra törene son verilecektir. 

lnebolunun 
bayramı 

loebolu 11 ( a,a ) - Milli 
Şef lcöoü'L üo kazamıza ıellşle
rioin dördüncü yıldönümü olan 
dünkü günü lnebolu halkı coşkun 

1 tezahuratla kutlamıştır. 

Kozanda ortaokul 
açtlacak 

Mc1arif Vekaletinden vilayeti· 
mize gelen bir tebliğde, Kozanda 
(ortaokul açma, ıu ve elektrik te· 
min cemiyeti ) tarafından bir orta• 
okul açılmasının muvafık görüldü
(ü_ bldlirilmiştir. 

Halkevimiz tarafından hazırla· 
nan resim ve fotoğraf sergisi bu
gün saat 15 de Hulkevi salonla• 
nnda açılacaktır. Sergi 10 gün 
sürecek ve bu müddetin sonunda 
Jüri heyati tarafmdan birinci 

1 

ikinci ve üçüncü tesbit edile. 
cek, bu reıimlerin sahipleri mü· 
kaf atlandıralacaktır . Jüride kıy. 
metli fotoğraf 1anatkarlaramızdan 
B. Raşit Euer, resim öğret.a.ıenle. 
rlmizdea Bayan Rikkat ve Bayan 
Münire bulunmaktadır. 

Sergi~e, bir teşvik mahiy~tin· 
de olmak üzere, okul talebeleri de 
iştirak ettirilmektedir. Bunlardan 
da kazananlara Halkevimizce mil· 
kiifatlar verilecektir. 

Resimlerin teşhir olonacaiı 
salona ayrıca bir de kota konula· 
caktır. Ssrgiyi gezen herkes, arzu 
ettiği takdirde, kendi görüşüne 

ıöre birinci, ikinci ve üçüncüleri 
tayin edip bir kağıda yazarak bu 
kutuya atacaktır. Jürinin ve halkın 
beğeneceği resim ve fotoğraflar ayrı 
ayrı ilin edilecektir. 

Afgan Krahnın oııu 

vefat etti 
Ankara 11 (a. a.) - Afganis

tan Veliabtının vefatı dolayııiyle 
Reisicumhur ismet İnönü tataf ından 
Afganistan Kralı Mehmet Zahir 
Şaha çekilen taziye telgrafına Şah 
tarafından teşekkürle mukabele 
edilmiştir. 

Bıı okulun direktörlüiüae B. 
Niyazi Aşan tayin edilecek ve öi· 
retmenlerine taliplerin içerisinden 
ehliyetli olanlar seçilecektir. 

-

Harp yıllarında doğum ve ölüm nisbetleri 
Mılletler cemiyeti istatistik bürosu harbin 

muhtelif memleketlerde doiurduğu fiat 
yükseldiği vo hayat pahalılığı h1kkında dikka · 
te şayan bir istatistik neşretmiş. 

henüz belli değildir. Diğer taraftan harp 1940 
senesinde doğumlar üzerinde tesirini göstere
memiştir: 

Fakat harbin erkekler aresında sebebiyet 
verdiği kayıplar milyonlarca erkeğin silah al· 
tında tutulduğu veyahut esarette bnlunduğo 

göz Önünde tutulursa müteakip senelerde do . 
ğumlar üzerisdo tesirini göstermekten geri kal
mıyacağı muhakkaktır. 

a, Belçikada binde 13,8 den binde (16,4) e, 
Hollandada binde 8,6 dan binde (9,9) a, fırla· 
mışbr. 

Ölümlerdeki bu artış, harp teslrile olmuş. 
tur. Macaristan, Norveç, Romanyayada ölüm 
miktarı artmış ise de artış nispeti hakkında 
1arih malu ıııat yoktur. 

Ba istatistiie bir takım grafikler ilave edil 
miştir. istatistikte, 1939 senesinin ilk üç ayma 
nispetle 31 memlekette fiyat yüksekliii ve hı· 
yat pahalılığı tesbit edilmiıtir. 

Başta Birleşik Amerika olmak üzere Ka
nadada Cenubi Afrika birliği, Avustralya, Yeni 
Zolanda, Japonya, Kostarika, Meksika, Vene· 
züella ve Almanya gibi on memlekette 1939 
senesine niıbetle toptan eşya fiatleri ve hayat 
pahalıhiı yüıde 150 den fazla yükselmemiş, lran, 
Filistin, Türkiye, Hırvatistan ve Finlandiyada 
fiyatlar, iki miılinden fazla fırlamıştır. Kısmı 
izamı Avrupalı olmak ilzere ıeri kalan 16 
memlekette yült•eldik yüzde 150 ile 200 ara
sında dalgalanmaktabır. 

Eıya nispetinde ltalyadaki liyat yilksekliği 
ve bayat pahalıhiı hakkıoda sarih malumat 
yoktur. 

Yalnız son ıamablırda neıredllmit olan 
rakamlardan anlaııldığına göre ltalyada 1935 
ile 1941 seneleri arasında pahalılık iki mlıH , 
1939 ile 1941 arasında da yiizde 33 niıpetinde 
artmııtır. 

Doğum ve ölüm 
... ··········· ..... 

nisbeti 
~~-----

Milletler ~emlyetl istatistik bUtosu oeşrettiğ: 
diğer bir bültende harbin 60 memlekette 

doiumlarla ölUmJer ve para tedıwUlii üterlnd~· 
ki teıitlerioi tetkik eylemektedir, 

~ırbin ln11nca Hb11blyet Verdiii zayiat 

Mamafih 194() senesinde ba:ı:ı memleket· 
lerdeki doğum vaziyeti hakkında malum::ı.t alın
mıştır. Bu malilmata göre 1940 senesinde Ka. 
nada Birleşik Amerika, Filistin, Bulgaristan , 
Danimarka, Norveç, Hollanda, Avustralya ve 
Yeni Zelandada doğumlar artm1ştır. 

Bilhassa Yeni Zezaodada doğumlarda gÖ· 

rülen artış, dikkati çekmiştir. 

Meseli 1935 senesinde Yeni Zelandada 
doğumdaki artıı binde 17,4 oisbetinde iken 
1940 senesinde binde 22,6 ya çıkmıştır. Buna 
mukabil Belçikada doiıımlar azalmıştır. 1939 
seneılndo Belçikada binde 15,3 iken 1940 se
neaıinde binde ( 13,4 ) e düşmüştür. Portekiz, 
Romanya, lngiltere ve l•veçte de doiumlarda 
azalış v.rdır, 

1940 senesinde Almanyada, Aıtusturyada1 
Çekyada Almanlarla meskOn bölgelerde, Dan
ıiide, Memelde doium nisbeti 1939 aeneıin. 
deki binde 20,4 nispetinde kalmı4tır. Fransa, 
lspa11ya, Polonya gibi birçok memleketler için 
doj-um nispetleri hakkında sarih mah1mat yok· 
tur. 

Harp zayiatı harİi olmak Üzere Almanyd'" 

da ve Almanlar ile meskıln yukarıda iımi zik· 

redilen memleketlerde 1939 teneeiode 61üm 

nlıpetl binde 12,6 iken 1940 senesinde binde 

(13) e, lrııntorede binde 12,2 den blode (13,9) 

Tedavül deki para 
Son ild sene zarfında, yukarıda ismi 1ayılan 

memleketlerdft para tedavülü muazzam 
bir nispette artmıştır. 

Mııhtelif memleketlerde para tedavülünde. 
bu artış, muhasamat ile bailamıştır. Tedavül· 
de buluaan banknot miktarının fasılasız bir ıu
rette artmakta bulnnma111 muhtelif sıııbepl~rdeo 
ileri gelmekte ise de en belli başlı müe11iri 
harptir. 

Bazı memleketlerde hükQınetler masrafları· 
nı karşılamak ve silablanmak için merkez ban• 

• kalarıadan devamlı surette avanı almakta ve 
bunun için do piyasaya banknot çıkarılmakta· 
dır. Bazı memleketler de ftıal ettikleri mem• 
leketlerin paralarıoı değiştirmek için yeni ban· 
k.notlar çıkarmıılardır. 

Umumiyet itibctrlle ticari bankalarda mevduat 

devamlı bir surette artmış tar. Yalnız laveç bu 

husıuta bir ıstisna 1 eşkil ediyor. Finlindiya 
1 

Türkiye, Balkan, memleketleri, Japonya, Kana• 
da ve daha birçok memleketlerde banknot t•· 
davülil kuvvetlidir. 

Birleşik Amerikada banknot tedavülü Ilı 

mevduat aynı tezayüdü göstermektedir. lngilt•• 

rede bir senedenberi mevduat yekilou, ted•· 

~ülde buluoaa banknot ıniktarıot çok ııınııtır, 

t 

I' 
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Şaşayım aklına! 
Yazan : 
8. Felek 

Akşam üzerleri, tramvayla, bele bu aamimi günler· 

de çok cümbüşlil oluyor. Ya bir muzip biletçi, 
ya bir nekre müşteri birblrile tutuşıaaaa, batta oraca 
baıına varmuı bir kıaım tiryaki biletçiler yolculara 

çatmaaı bile • Allah büyük . bir eğlenecek, rülünecek olay, o'uveriyor. 
Paraıız palaaz eğleniyoruz. Grçlnmenin de böyle parasız pulaoz yoluna 
bulsak rahat edeceiiz ama daha onu bulamadık. 

Evvelki akıam eve dönüyordum. ( Hayatımda yerine döndüiüm 
budar: Eve dömek, Çok şükür ne aan'attan döndüm, ne fikrimden dön· 
dGm, ne de yolumdan. ) Tramvay hayli kalabalıktı. 

Bilmiyorum. Harbiyede mi; yokta Garajda mı? Biriıi girdi ve rir· 
mesile çatlakçı ve biraz da cenap vilayetleri ıiveaile: 

- Yahni Hatice hanım neredesin? diye baiırdı. Tabii arabada kah· 
kabalar •• O devam etti: 

- Yool Gülmeyiniz efendim, rica ederim. Blztm hatan tramvayın 
_ dlter kıpmadan girdi. Bendeniz de ba kapıdan rirdim. içeride izdiham 

var, birbirimizi göremeyince baiırmak lazım ve tekrar: 
- Y ahul Sen bilet alma, ben alırım .. Dllnya böyle efendimi Parayı 

nlçia kazanıyoroı, yemek için Bizim haoımıoın da biletini almazsak na· 
111 olar yal 

Gülüımeler Ôoilndeki iki çocuian fazla rülmeılne hafif tertip 
içerledi. 

- Şimdi çakarım silleyi bal 
Tekrar gülüşmeler. Yanı o da kilere: 
-Bendeniz razete maharririyim efendimi Hani Akıamdan akıama, 

filin gibi yazılar yazarım da ooan için halkla temaı edip olan bitene 
arih olmak iıterim. ( Tekrar kamına ) Huol Neredeain? 

Gene cevap yokl 
Derken tramvay bizim daraia reldl. O tekrar baiırdı: 
- Huul Hanım neredeıin? (Etrafına hitaben ) Bizim bıtunu·kaybe

denem buradan bir yedek hatun alır ıiderim hal 
Belli ki biyaz başı dumanlı. Gene ıülüıtüler. Bn sefer yolculardan 

bir tecrübeli adam şöyle dedi: 
- Ben de seni bir akıllı adam sandım idi. Bir keHt ki elden çı. 

karmışsıo. Ne deyi yedek arıyorsun be adaml Bo sıra böyle hovardalık 
edilir? Ve tekrar gülüştüler. 

O, baıı örtülü hanımını buJmoıta. Zavallı kadın efendiıioln ba üıtü 
açık laflarına hem gülüyor, hem luzarıyorda. 

Akıamları tramvaylar cümbüılü oluyor. 

3000 sene 
sonra! 

Yazan 
ŞEVKET 

RADO 

Stepben Leacok 
adında bir ma· 
harrir bundan 
üç bin veya da 
h fazla ıene 

ıooraki bayatın nefİI bir tahlilini 
yapmıı. Bir razete bana yakında 

ıevkle okuyacaiımızı haber veri 
yor. 

Ellmi ıakığıma dayayıp 

dnınndümı Ba ne aklı evvel ma· 
harrlrmiı ki lnıanlar gelecek Hne 

• 1939 • 

Selimi, o gece, dol tor Ned. 
retlo evinde, doktor Nedretin rad
yoıondan Musolinioin haf talardanbe. 
ri beklenen harp kararını dinledi. 
ltalya, Alman ordalarmın Parise elli 
kilometre me11fede bulandaiu anda 
verdiii kararla, yaralı Fransanın 
ıırtına kanlı hançerini belki pek 
kalleıçe vurdu. Fakat... harp baı· 
ladıiındanberi İtalyanın mütereddit 
vaziyeti ile ıinlrleri b :ızalan dünya 
efkarı umomiyeıi, ıuyu keıilmiş 

daş koia11 altında bakliyen ve 
birdenbire buz ribi soya ıırtında 
hiıaedeo bir adamın ürperiıinl, ra· 
hathtını duydu. 

Duçe... Daçe ... Duçe ... 
Venedik sarayı önünde topla · 

ilan onbinlerce insanın haykırışı 

radyo oparlörünü bozac•k bir ıü· 
rlUtü yapıyor. 

Romah Spiker, kalabahiı, hal· 
kın b-:yecanını anlata anlata biti· 
temiyor. lıte nihayet Daçe ... 

- Evviva il Duçeeee t .. 
- Evviva ll Duçeeee 1 ... 
Spiker, Venedik meydanındaa 

tıvar ıokaldara tqao muazzam in· 
lao kütlelerinin mutantan tezabü· 
ratını naklediyor. 

Duçe konuıuyor. iyi ltalyanca 
bilen doktor Nedret, onan ıözleri· 
11i Selimiye çeviriyorı 

c- Kara, deniz ve hava ••· 
harlplerlı inkılibıo ve lejyonun ka. 
raıöaleklileriı ltalyının1 imparator. 
lıtaa H Arnavutluk kırali7eti· 
illa kadın ve erkekleri: Makadde · 
tıtın t•blt etmiı olda;u ıaat, 
•atuıuaızın Hmalarıada ~alıyor. 
a... cet)ıi imklnıaz kararların ıa· 
•ticUrı 

Cumhurlyet'tea 

ne olacaiıoı keıtiremeı, insanlar 
ve relecek aene ıöyle dursao, in
san keudi hayatının ertesi glln na 
111 cereyan edeceiini bilmezken 
ba mabarrir llç bin sene ıonraki 
bayatı aadece haber vermekle kal 
mamıı, üstelik de tahlil etmiş· 
tir. 

Ne yalan ıöyliyeyim, üç bin 
aene sonra dünyada hayatın na
sıl bir şey olacatını hiç de me· 
rak edenlerden deiilim. 

Y •t•mak kabiliyeti bir aırı bile 
aımıyan ln11n deınilen mahlukun O · 

tuz 111r ıonra neler olacığını me· 
rak etmui, otaz Hır evvel neler 
oldağ'una öpenmeye kalkma11na 
benzer meraklardan deilldir. 

llioıharp tebliiimiz logiltere 
ve Franaa büyük elçilerime veril· 
miş bulunuyor. ltalyan milletinin 
çok zaman mevcudiyetini tehdit 
etmit ve her zaman ilerlemesine 
mani olmuı olan p!atokratik ve re· 
akıiyoner ıarp demokraıilerloe ker· 
ıı harbe ririyoruı.,. 

Muıolini, Akdenizde ltalyayı bo · 
iao arazi zincirlerini ve askeri zln· 
cirlerl kırmak iıtiyor. Çiiokü kırkbeı 
milyonluk bir milletin Okyanuaa ser· 
bett yolu olıoazaa, böyle bir millet 
hakikaten hilr detildir. 

c - Ba muazzam mücadele, 
ancak, inkılibımızm mantıki inki· 
4afının bir aafbaııdır. Ba, fakir fa· 
kat kol bakımından zeoıin mlJletle. 

rin, dünyanın bütün ıenrinliklerl. 
nio ve bütün altınının inbiıarını 
ııkı 1arette ellerinde tatan lıtiı· 
marcılilra kartı mücadeleıidlr. Bu , 
renç ve velut milletlerlo kııır ve 
inhitata yakın milletlere karıı mn. 
cadeluldir. Ba, iki asır ve lkl fikir 
araaıoda bir milcadeledlrh~ 

Selimi c Baiırmuını bilmlyeo 
çoban sürüye kurt getirir. » ata 
ıöıüoü hatırlarken, doktor Nedret 
öfkeyle rültıyor: 

- Aolıyor•un ya , Sıl&mi , 
biltün knr• ve ıilrQltü , za· 
yıf milletlerin payl,qılamamaıından 
kopuyor. Altın diyarı Hiudiıtan, 
Avullralya, Mııır, Afrika, Fele· 
menk Hindiıtanı, ve daha bilmem 
hanrl memleket, eıir pazarında 
bir tilrlll paylaıılamıJao birer dilber 
ıllr l'ibl ... 

Blrblrhıi « llltiımarcı » diye 
k&fredeo ba medeni mllletlerln il· 

BUGON 

YER YÜZÜ iNSANI\ anır Aomall"'ll 
seyyalrilonon 
maceıraoaro ESRARI L 

- 11 -
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ğımız bu aşk yuvasında çok gü. 
zel kızlar göreceksiniz. Fakat hep. 
tinin sahipleri vardır. Evvelden 
sah:p olmadan bir kıza biç bir şey 
yapılamaz. Çünkü bizim yerliler 
çok luskançtırJaı !. 

Pabuacan bu rarip ıözlerine 
gülmekten kendimi alamadım. 

Atkın bo lradar ıerbeat oldu. 
iu bir ül~ede dahi kııkançlık hıı. 
küm ıürmektedir. O ne kadar bol 
ve Hrbeat olana olıu:ı aşkın ot. 
daiu yerde kıakınçlık da beraber 
yqır. 

Pabuanın bana ıormoş olduğa 
suale keatlrme bir cevapla benden 
her hanı-i bir endiıeye mabat ol· 
madığını ıöyledim. 

Hayatımda ba ıekil bir kolüp 
rörmemiıtim. V ahıi bir hayat ya· 
ıayan inaan otullarıoı nelerin ba· 
yata bailadıtını, nasıl eğlendikle· 
rlni, vahti lnıanların dahi basit 
bir hayatı DHll fÜzelleftlrdiklerfnf 
anlamak için ba kulüpleri bir de· 
fa görmek kilidir. Pahoanın kö. 
yQndekl bu •ık kulübü rayet yük· 
sek bir palmiyeliğin ortaunda ve 
Hindiıtan cevizi koraluğanon ke· 
narında idi. Burası oldukça büyillı, 
bizim pavyonlan andırır bir ıekil· 
de bir Polinezya evinden baıka 
bir şey deiildi ... 

Pahaa dıha kapının önOnde 
rörülür rörülmez iki ihtiyar yeril 
bizi büyGk bir neıe lçeriıinde kar· 
ııladılar. Ve anlamadığım bir dille 

bir ıeyler konaıtaktan ıonra bu· 
ronlarını tolıuıtardolar. Her halde 
Pahuayı uzun zamandanberl bura· 
larda rörmedikleri için eıki kart 
Jardan oldukları anlaıılan ba iki 
ihtiyar yerli Pabaa ile baran tokaı· 
tarmak aaretlle birbirlerine karşı 
olan 1evrilerlni izhar ediyorlardı. 

Ve bu baran tokaıtarmak iti Po· 
lioezya yerlileri tarafından hasret 
öpüşmesi olarak vaınflandanlır. Ne 
garip değilmldir ki burada yaıa· 

yan loıanlır bizler ribi dudaklar 
la öpüımeyi kabal etmemlflerdir. 

Bizi kapıda karıalayan bu iki 
ihtiyar yerli benim de burnuma 
burunlarını sürdükten ıoora bizi 
içeriye aldılar. 

lçerde Pahaayı her röreo ona 
itibar ediyordu. Galiba Pahaaoın 

Boha • Bobu rizll cemiretine men· 
ıap olduğuna blltiln yerliler bili· 
JOr ve ondan dolayı da htlrmet 
ediyorlardı. Bana gelince, beni ora· 
da kimse taoıınamakla beraber 
ooan yanında balaoaıum ıüpheılz 
beni de Boha • Sobalardan biri 
zannederek hürmette kaaar etmi
yorlardı. Bize mihmandarlık eden 
topa kumııılarile örtiUmOı rarip 
kapılardan reçirerek bizi binanın 
ortaıandaki avlaya ıötilrcl&kleri za. 
man görd6iüm manzara kar111ın· 
da hayretler içerisinde kaldım. 

Ba .. aaı etrafı milıelles ıeklinde 

kulübelerle çevrilmiı a-enlf bir ıw· 
laydo. Fakat ilk bakııta İDl&D ken 
diıinl Nevyorkan meıhur Brodvay 

----~---------------------------------------------------Af bayarunaz da bana çıldır. 
mının en f aydaıızı diyeyim. 

Biran aklımı üç bin ıene öte. 
ye kaçırdıtımı kabul ederek, dü. 
ıünüyoram: insanlar taıavvor edil 
meıi kabil saadetler içinde yüzüp 
duruyorlar. Şair dostum Cahit Sıd· 
kının: « Memleket isterim. Orda 
herıey gönülden olsun - Olana 
bir ıikiyet ölümd.,n ohun » dedi-
ii cioıten bir dünya. Ba, barün· 
kü beıeriyet için ne hazin bir tey. 
dir. Bu ~adar cefa çektiklerine 
ıöre bari üç bin aene daha yaıa· 
yıp o aaadet dünyuında her şeyi 
oouualardı. Heyhat! Borüo cephe· 
lerde çarpıtan delikanlıların 60 
numaralı torunları bile öyle bir 
devre alaımak kabiliyetinden mah 
romdarlar. Ne hazini 

Bir de üç bin Hne ıooraki 

hayatın pek elim, pek feliketli bir 
bayat oldaiuna düıQnllyoram. Bu 
rün bana ilzülmek için ne aebep 
var? 30 aıırdanberi dünyaya relip 
riden milyarlarca ioundan ıonra 
daha ba kadar milyar lnıaa o f e· 
liketten masondur. 

Fakat ıimdl aklımı üç bin ıeoe 
öteye geri çekerek ıöylüyoram: 

Bakın yarın ne olacaiını, bir ay 
bir Hoe ıonra hayatın oe ıekil 
alacaiını merak edenlerdenim. Ga• 
zete, hazır eline üç bin ıeoe aonra 

ne olacıiını bilen bir muharrir r•ç· 
miıken oodan ne zaman ınlh olaca· 
tını bir ıoraverae ve yakın tara· 
fından bir cevap alaa, yaıdı;ı ıa 
mao baoa ne kadar zevkle okuya• 
catımızı tabmlo etmek üç bin aene 
ıonra neler olacatıoı tahmin et· 
mekten daha zor olacaktır. 

(Aktım'daa) 

l..:l==H=DK==A.=V=E~--D-o_k_t_o_r_N_e_d_re_ı __ ı 
derleri, boyunduruk alhnda tat· 
tokları, kanını emdikleri zavallı 

milletlerin hüriyet hakkını oedeoıe 
hatırlarına getirmiyorlar, 

Tırpanından kın ıızan harp 
ilahı, artık Türkiyenln de kapıları· 
nı çalmaktadır. Türk milleti 6 de, 
bu korkunç badirede makaddera· 
tın ietemiye iıtemiye omuzuna yük· 
lediii rolü yapacak; topratını mü· 
daf aa uğrana, bu boiuımad.a n•· 
ıibial alacak~. Ve, Selimi de, her 
vatandaıı rıbi, bir gün boz nefer 
iloiform&11, ıırtıoda çarıtuı, omu. 
zanda torbası ve raz maakeai, be
llnde kiltlJklüjü, ıünıüıile kendini 
kı4lada bulacak. O da, her vatan· 
taıı ribi, geı ide raflı rözleri kan 
çanatıoa döomüşı çatlak, ıoluk 
dudakları ıai ve tez dönmesi için 
biteviye ıllahını yalvaran ihtiyar 
Lir ana... H.çkırıldarı buiazında 
dlliiimleoen renç bir aevce bua· 
kacak. 

Ba yqlı rözlerl kan çanıjına 
döomilf ana ve taze kadın, belki 
bir, belki hd, belki de üç yıl ıoo• 
ta, milli ba.,ram rllolerioin reçit r .. 
ıimlerinde, ıebit analarına ve ıebit 
dallarına ayrılan ı•ref tribünlerin· 
de yer alacak; Önilnden reçen 
c Mehmetcik » tet muharebeden 
dönmiyeo o;alun, kocanın batır•· 
1101 bnlacak ve yaı tatacak •• 

S.Utide ... 
Evet, belkide azııa mabar•· 

be yılları bitip ya kolıaı, ya ba· 

cak11z, ya baron uçmaf, ya çenesi 
kopmuı bir yarım adam halinde 
dilıman lıtiJiıından kartardıiı 
memleketine dönünce, harp yılları· 
nın bir kaç mlali reniılettiii uçıaz 
bacaksız kabri.tanda, üzerinde ot 
bitmiyen bir ana mezar.; açlıktan 

ölmemek için etini ıatmıt, ya fiz. 
yolojiıinl tatmin için bakk., lın ÇI• 

raiile oynaımtf kabbe bir kadın 
bulacak •• 

Oaan yarısı uçmuı barnana, 
kopuk çeneıine senelerce ınlecek
ler. Kapısından lı dileneceti pat· 
roo, kimbilir hanri cephede bıra· 
kacaiı kolonun bot yenine, panta• 
lonunao paçaıından uca ıilnıü ri· 
bl fırlayan tahta bacaiıoa istihfaf. 
la bakacak ve batından atacak ... 

Belki, onu hakaretle kotan 
patrona c Ben Hnin Yelinimetiaimı 
kaaalar101D bekciliiini ben yapbml» 
diye beyhude yere haJkıracak, ıuı· 
lanacak ... 

Seliminin kaf aıında yakın bir 
hatıra: 

Bir feceoln J&r111ydıı Nalçalı 
poıtallarıoın kaldırımları döven 
karma karııık rnriUtllllotl dinliye
rek, bir çavaınn kamaadaaında 
lataıyonan yoluna .tutan yirmi otnz 
kitllik bir uker kafileıile kartı· 
lqmlflı. Seferber edilen ihtiJat 
efradıy dL Gece karanlıtuada t• • 
bede ıelifirü .. t •• alelacele da• 
iıtılmıı aıker arabaları, Qıerlwla• 
de ıtretl fibi darayorda: Baı1111tm 
bw•ıak k•,.n kaldın.ı.n llpl• 

tiyatrolarından" biriade harikalide 
bir revü sahnesinde zannederdi. 
Boraya ge!:rken bizim yolumuzu 
aydınlatan mehtap ba avlanan tam 
ortuına aaılmıı maazzam bir avi· 
ze rlbl avlaya dooak bir ıı•i• 
bo;maıtu. 

Avlunun dört bir etrafına da 
r•yet muntazam birer ııra ıeklin· 

de dızilaait Hindlıtan cevizi fidan· 
larınıo altında birer ııra baliode 
öolerlnde aa kaplarını andıran düm
beleklerle yarı çıplak yerliler otur. 
mqlardı. Banlarıo önlerinde de bl· 
rer ııra a-enç kadınlar oturuyor· 
lardı. 

Kadınların hemen bepti baı· 
tan at•i• çırılçıplak idiler. Yirmi, 
yirmi bet kitlden mürekkep olan 
çalgıcılar iki tarafına sallanarak 
dllmbeleklerini öttilrilyorlar, kadın· 
lar İH hep Mr a;ızdao rayet tat· 
h cotkan, ıeo natmelerle ıarkı 
ıöylüvorlardı. Meydanın ortasında 
iH kadınlı, erkekli otaz kadar renç 
coşkun bir halde danı etmekte idi 
ler. Danı eden renç luıların çırıl· 
çıplak olmalarına makabil erkekler 
yalnız bellerinden aıaiıaaoı (mata) 
denilen zarif kamıı püskilllerile 
örtmüılerdi. Bu kalabalık renç ra· 
raba Polinezya yerlilerinin .milli 
danaları olan hali danıını oyna· 
yorlardı. Ben Polinezyalılarıo bu 
hali danıını, Avrupa tiyatrolarının 
bir çok 1abaeleriode fÖrmlJf olda· 
ğum gibi bizzat Polinezyada da 
merasim eınaıında ba daaıı Hy• 
retmlftim. Fakat o alrıam or•-la 
rördllilm hali dan11 ıördüklerlmln 
biç birine benzemiyordu. lhtimalkl 
ba bulinın diier bir nev'i idi. Ma
lOmdar kl hali dansında ve uına· 
mlyetle Polloeıya yerlilerine mab· 
ıaı danalarda vlJcat ve ayak ba
reketlerindea ıiyade el hareket 
eder ve denilebilir ki bütün ba 
hareketlere el hildmdlr. PoUnez. 
yalılar kadar ellerini dansta maha· 
retle •e rüzellikle kollanan insan· 
lara dilnya üzerinde az tesadüf 
edilir. Tatla H ibenktar, aynı za· 
manda ıon derece tevkle danı 
edenlerin elleri havaya kalktıkça, 

mehtabın aolgııa ıııiıoda çırpınan 

ba eller uzaktan at91 böceklerini 
andırıyorlardı. 

Polinezyada o vakite kadar 
hiç rörmediiim bir ıekil de dını 
eden çiftler yllıleriol kırmızı bir. 
renre boyamı4lardı. Sarada daaı 

rn.,or, baz11ıoınld dlzkapakları:ıda 

kalıyordu. 
Selimi, boy ııraıız dizilmlı &1· 

ker kafileaioio etrafında yürüyen 
bqıbozaklar araıında on iki ya• 
tında, ıalvarlı bir kız çocuta rördü: 
Uzan Örfü aaçlarını omuzlarından 
röiıGne 11rkıtmı1tı. Elmacık ke· 
mikleri f ırlamıt ya ılı bir aıkerin 
- Bu, muhakkak babaaıydı - ai· 
zandan bir kilit sarkan beyaz tor
baaını taıım•i• airaııyor, ıoluk 
römleiinln yenlerine, gf>zlerinin 
biteviye akan yaılarını içiriyorda. 

Kafilenin eo r•riıioden yQril· 
yen iki İoaan, harp badireılnln deh· 
şetioi, röreo rözlere, bir b•kııta 
anlatıHrecek kudrette canlı bir 
tabloydaı 

Kapataoaa etekleri yerlere 
deten r•nç adam, minnacık bir 
çocak kaodaiını batrına baım11tıı 
öp67or, kokla7orda. Omuza ya· 
nında ıe11la 18'1İz ailıJ&D ıalvarlı 
tazenin r6zyaıları, .. m•r yanakla· 
randa ııralaaıyordu. 

Bu, reaç adam Y• tal•arlı ka· 
dın için anatolmıyacak bir arıdu. 
Belki, delikaolıoıo yavraıana kok· 
laylfı aoodıırı cepheden d6nmt7e· 
cektlr. 

Yıllarca ıonta, taae dul, odGD· 
~rı çıbrda7an bir ocak batında, 
babuı mabuebeden d6omi7eo 
otala ba aoı reeeyl ulatacaktar. 

Belkide Uf Mile; bet ılnti 
SODta ba ocatın bqıada. bacaft. 
kola 11:.,... ..... Mide •Uaanbe
alb feri attlla deMkult, ojıda •• 
~ , o ae• pCeJI takip e•ea 
...... - bir INıcafa, bir kola 

"Ü· D,. 

eden 
İıtilDHI 
tenaıip 

rına ıür 
yıiları ay 
yorda. Ayn• ıet~ 
lerinde iıtih~ beUet-. 
kokulardan o k!eklild 
lerdi kl ba rarip o...a\ t 
havaaına hakim olm-----' 

D.snı edilen yeri 
çıplak bir kızla ç•plak 
omuzlarında lurmızı reı 
acaip birer kaı htı~ 
Danı eden ç•ftler ıkidt, 
edilen yerde ibenkli \ 
rılmakta ve piıtio il• a.,s 
ta daran çıplak erk ~ 
zıo Önünde üç d ;,.,, 
ıonra onların om• ~ 

ta oldukları yap 
larını birbirine 
ler. Sonradan 
yapılan bu bar' 
taıvirioi le~ 
DUO laf kÖ~'()~ 
aiıç a-övde 
yapılmıı bir ,) kı 
kea bıı fıçıdl $~ 
kıburan~an f 

3 
• 

ıekliodeki it. .._:oc 
te idi, · 

M ~ter ba faça.. 

len Polinezyalılarıo f ~ • ki . • ( 
ıç ımıı. 

Ba içkiden lçnler 
da bir çıtlı it koparar 
den f ırhyorlar ve orta 
kad1Dlula danı etmete b. 
dı. Kovo içkisi Polinuj 
mlJkemmel içkilerinden blriclrt. 
ol bizim için tampaoya ne iM OD• 
lar için de kavo odar. Kno bat• 
bzatında çok ıert ve İDHDt •lt
hiı bir ıar~tte ıa•hoı eden •iv 
bir içkidir. Bu içki Pollnesya ada· 
larında yetiıen bır nevi biılGr ata 
cının kölLlerirıdeo yıpıhr. 

Harp, harp gibi 
yapllmall 

- Battarafı ikincide -
memeri .... tutmalıdır. 

Fedaklrhktan çekinme çok d .. 
fa daba büyük fedakirhkları •• 
zayiata mucip olar. 

Bogilnkü Sovyet ordaıu yıkıl· 
madan darahyorıa bayatını, yılaaa• 
dan bıkmadan, zayiata ehemmiyet 
vermeden harbin icaplarını yapma• 
1101 borçludur. 

Bana böyle bilmiyenlerin lkı• 
betine Tuolon'daki intihar en Y•• 
man bir misaldir. 

mal olan o korkunç çarpışmayı
hlklye edecektir. 

Oiul, peltek bir konqqla, 
belkide anasından daydaju aöderl 
tekrarlayacak, boynuoa dolanacakttn 

- Vah babacıjım... Sen biıi 
kurtarmak için aakat kaldın- Hele 
bir bilyüseml Bir biiyıllemf •• Sa. 

banı ben sürerdim, baba... Ôkb· 
leri ben haydardım- Sen rababaa 
bakardın ... 

Bqı yemenUi yqlı bir köylll 
kadın, tntak bacaklarının ıon ta 

katını harcayarak koıayor, kota· 
yor, kafilenin Öolloe r•çlyorda. 
Secdeye kapanıyor, kalduamlan 
Öpilyor, alnını yere koy•Jorda. 

Blltüo bunlar niçın? Neden? 
Tarihi Venedik aarayı balko

nandan baJkıruı kara kOlihlı lide. 

rin harp kararını cDaie, Date, 

Dut•• diJe aelimlıyan ba millet, 
faarana haofi depoJa bapMtlı? 

o;allarıoı 1914 harbıae kw. 
ban •erea analar Ye babalar, da&i 

ıözlerlnln yafı kuramadan, jllrelı:• 
lerlodekl acı klllleomedea, tora. 

tarını da- bir liderin arauaaa tabi 
olarak - &Jnı barp illbıaıa br• 

puı öolla• D8lll alabllec•k? 
Date. b.te, O.çet_ 
.s.aa.ı .. baUe kahviıladtl 

dbdtclif' blkl1efi• •1t1ekll baliriri 

kolafa11dta bikl1••inl batırlayof 
•e till6)0İ'J «Brawd kblt>nel la 

kara ktlllblı lider, harp katı• 
rını alkıtlaJID mlUitine H ..., 

flHD.. Jariclir l 
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BUGON 
1 NUfus mUdUr ve me

murlara takdir edlldller 
Nüfus müdürü B. Hikmet Çi· 

narla, başkatip B. Nedim Tamer 
ve düfuı memurlar1ndan B. Ziys 
Günay, B. Aziz Alkan, B. Mehmet 
Kaya, Bayan ş,fika Aynur çalış · 

maJarında gösterdikleri gayretten 
dolayı Vilayet makamınca takdir 

edilmişlerdir. 

------------------------Toprak mahsulleri ofi· 
si Mersin ajansından: 

~- H. ~<~ MÜŞT_~RIL_ERIM/ZE MÜJDE 
---~- ~- , ucuz ve garantıh Amerıkan mamulatı DECCA markalı 

Ajansımız namına denizden 
ve karadan liman ve istasyo
na gelecek bil umum hubu· 
bat ve sairenin depolarımıza 
nakli ve istifi depolarımızdan 
vagonlara ve mavuna veya mo· 
törlere tahmil ve tabliye işle
rimiz Mr sene için mütahide 
15/ l 2/942 tarihine müsadif sa

lı günü saat (on altıda) açık 
eksiltmeye konulmnştur. 

,_f;,,t''ARY ALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
't ~e ediniz. 

.. ~,-.f il)~·IER BASEÖMEZ 
~ . 
.E ŞERiKi MÜ ESSESESI 

~ iL ._ 
Talip olanlar her gün ajan-

sımıza müracaatla bu iş hak· 
kındaki şartnameyi görebilir. ,00 ... ofr••t•n: 168 Telgraf: BAŞE<GiMlEZ 

2814 10-12 
••o bal.auyoı 

nau;:.~afli~~-~ ıak~ı ..... v ........................................................... ı .................... ~ 
altdara karı• ya ~GOG - OPERATÖR 
e denızalb avcılar DOKTOR 

Etalon o barb<Uı l p 

D!Ui~0e;•oa~t Ja•~ür~ey~J!\ • M ELİ K 
~ .. D11Uc k~l}~ :ki. 0~'esane. ldraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu 

• ~ 11 -.a~ o ı< 

mt• BOR şl\ ye: 
Ta afındaoııı u ..,aş~ caddesi Namık Kemal Okulu karşmndaki 

Harlcı .t katmda Hastalarını kabul eder. 

A -
.~JlsRI Sinemada 

SUVARE 

8,30 

BU AKŞAM SUVARE 

Emsalsi?: iki Şaheser birden 

- 1 -
Sinema dünya sının parlak yıldızı.. güzeller güzeli 

HEDDY LAMARR - COMES STEV ARD 

8,30 

tarafından fevkalade bir surette yaratılaa edebiyat düoyaıının en 
büyük eseri sinema aleminin en şanlı :zaferi 

ASK YILDIZI ,. 
Heddy Lıımarr m ilibile.Jtirdiği ve gözlerinizi kamaştıracak bir şaheser 

- 2-
lllveten : TÜRKÇE SÖZLÜ 

CEZANI ÇEKECEKSiN 
Oilono haydutluğ'a sevk eden bir babanın mütbiş macerası 

....................................................... --............ . 
PEK YAKtNDA 

JANNED MACDONALD - NELSON EVY 

Gönüller Birleşince 
RENKLi SAHE~ERI ................................... 

................................... 
ÜROLOG Operatör 

Dr. T AHSiN ERN ART 
Memleket Hutaneıi Böbrek idrar yolları ve Tenaaül1 hastalıkları 

mütehauısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 
apartmanı No. 11 Hastalar1n ı kabule başlamışbr~7 

.. 
BUGON 

MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

DOKTOR 

Hergün Hastalarını Hük1lmet Civarı lıtikamet Eczaneıi karşıımda 

çıkmaz sokak içinde oo 121 do kabul eder . 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları f•lth-lere mec· 
cani bakılır. 

2355 -
Cumhunyet fabrikası müdürlüğünden : 
Fabrikamdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu· 

kundan her gün çırçırlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha
fazaya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer 
müşterilerimizden çiğitlerini nihayet S güne kadilr başka ma
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksi takdirde 5 gün için
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 

üzerinden çiğitlerini nakte tahvil edeceğimi ilan ederim. 
2812 8·9-10-11-12 

--
T. iŞ BANKASI 

Küçük Cari hesapları 
1 9 4 3 iKRAMiYE PLAN 1 

KEtlDELER 1 Şubat, 3 Magıs. 2 Ağustos, 1 llkteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrahk Lira --1 n 1999 •• - 1999 il 

1 .. 999 it - 999 ı ı 

1 ll 888 il - 888 " 1 
" 

777 
" - 777 

" 1 " 
666 .. - 666 H 

1 ıı 555 il - 555 ı• 

1 ,, 444 u - 444 il 

2 ,, 333 .. - 666 •• 
10 " 

222 •• - 2220 .. 
30 " 99 ,, 2970 il 

60 o 44 it 2640 il 

250 " 
22 il 5500 il 

334 il 11 il 3674 
" 

TUrklJ• it Banka•ına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmı, ve faiz almı• olmaz, aynı 
l!amanda lalllnlzl da daneml• olursunuz. 377 

Malatya bez ve iplik fabrlkaları T. A.S-:
Adana cırcır ve Prese Fabrikasından: 

' ' Çiğit Ambarlarımızın dolmuş bulunması dolayısile fabrika-
mızda çiğitleri bulunan sayın müşterilerimizin bir bafda zar· 
fında çiğitlerini kaldumaları aksi halde yanma tehlikesi mev. 
cut olduğundan vukua gelecek hasardan mesuliyet kabul et
meyeceğimiz gibi bu hususta yagacağımız maaraflann müşte-
riye ait olacağını şimdiden ilin eyleriz. 2813 8-10-1:.t 

Adana Belediye Riaysetinden: 
1- Temizlik işleri hayvanatı için alınacak olan (30000) kilo 

saman açık eksiltmeye konulmuştur, 
2- Samanın beher kilosunun muhammen bedeli sekiz ku 

ruş olup muvakkat teminatı 180 liradır. 
3- ihalesi birinci kanunun 18 inci cuma günü saat on 

beıte Belediye daireainde Belediye encümeninde yapılacaktır 
uteklilerin ayni gün ve aaatte yatırmıı oldukları teminat mak· 
buzlarile birlikte tS~lediye encümenine ve ıartnameyl görmek 
isteyenlerin her gün belediye muhasebeıino müracaatları illu 
ol~nur. ~79> 2. ·8· 13· 17 

~ .. 
12 B. Kanun l~'t~ 

!!mi ................................ , ..... . 

BEKLEDiGINIZ MÜSTESNA GÜN GELDİ 

Alsaray ve Tan 
Sinemalarında Bu Akşam 

Vatan Kurtaran Arslan ' dan daha muhteşem . . . 
Çalınan Taç ' dan daha heyecanla .. . 

Kleopatra ' dan daha ihtiraslı .. . 
Kanlı Saltanat ' tan daha mütbi~ •.. 

Bir Mevzuda Olan ve Binlerce Fiğüranın iştirak.ile Üç Sene 
Gibi Bir Çalışmanın Gayretile Vücude Getirilen 

~ ....... D~E~M......._i R~T A_ç __ F 
I

TORKCE 1 1EŞSİZ1 
S Ö Z L Ü Seneni" Ş A HE S E R t 

ŞEREFiNE FEVKALADE SiNEMA MÜSAMERESi 

Tarihin Azameti . , . Aşkın Kudreti . . . San'atın Zaferi . . . Ve 
losao Dehasının en Büyük Movilffakiyeti Olan Ve Venedik 

Film Mıısabakasında Birinciliği Kazanan Bu Müıtesoa 
Film Bü!ün Görülenleri Unutturacaktır 

Yaratanlar : Glno Gervl ve Luolza Feride 

TANOA 
AYRICA 11 

Kurşun Yağmuru 
Heyecanlı Macera Filmi 

1----------------------
DiKKATi •• 

izdihama Meydan Vermemek için Biletlerinizi 

Gündüzden Aldırmanız Rica Olunur, 

................................. , .......... ~ 
~ ....................................................... ~--..... 

Oroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r,ısı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

............................................................ 1 ...... 

Belediye riyasetinden 
1- Askeri depoy • Taşkarakolu arası yolu in,aatı kapalı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 10107, 56 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 753 liradır. 

4- ihalesi birinci kannnun 25 inci cuma günü saat on 
beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

S- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri mü· 

dürlüğündedir. İsteyenler orada görebilirler. 

6- Teklif mektupları ihale günü ihale saatından bir saat 

evvel yani saat ondörtte makbuz: mukabilinde belediye reisli· 

tine verilmesi ilin olunur. 2825 ı0.15-19-24 

Doğuda savaş 
- Baştarafı birincide -

esir vo malzeme almıştır. Macar 
kıtaları düşman keşif müfrezeleri· 
ni püskürtmüştür. Mühim Alman 
ve Rumen bava kuvvetleri Volga 
ve Doo ooblrleri arasındaki kesim
de yapılab uıubarebolero iştirak 
etmiştir. Avcılarımız 24 düşman 
uçaiı düşürmüştür. 

Don nehrinin orta çevresinde 
savaş uçaklarımız dOşmao hatları· 

na hücuma devam etmiştir. Alman 
piyade tümenlerilo tank kataları 
cephenin merkez kesiminde Jiiş . 
manın bir bücuın grupuou kuşat . 
mışlardır. Rusların kurtıılmalı. te· 
şebbüs\orl hava kuvvetlerimizin 
yardımile akim bıraktırılmıştır. 

Kalininio cenup bat ısında ve 
ltmeo röHl üzerinde Rusların tek
rarladığı hücumlar ae'ticeslı kal
mışbr. 

1 - 10 ilkkiouo arasında do
iu cephesinde 1262 tank tahrip 
veya muharebe dışı edilmiş, ya. 
bnt ele geçirilmiştir. 

Moskova 11 (ı.a) - Sovyet 
gece tebliği: 10 - 12 llkkanuoda 
lutalarımız Stalingrad kesiminde 
ve mttrkez cepbeıinde belU istika· 
metlerde taarrularıoa devım et· 
miştir. 9 İlkkinunda 29 Alman nak· 

lmtlyu SAhibl ı CA VIT ORAL 

tJ: N .. rl1ıt lıfDdGflr .l.faklt 

Haba,ıstan 
aillhland1r.lacak 

Ankara 11 (R. G.) -Rozvolt, 
çıkardığı bir emirname ile, kira• 
lama vo ödüoç vermo ıcanaouou 

Habeıiıtana da teşmil etmiştir. 

Harpten sonra mUst•kll 
bir arnavutluk kurulacak 

Ankara 11 \R. G.) - Vaşin(• 
tondan bildirildiiine röro, hariciye 
nazırı Kordel Hal, Amerika hükO • 
met merkezinde Arnavutluk heye· 
tini kabul etmiş, harpten ıoora 

müstakil bir AroavuUuk kurulaca• 
ğın: bildirmiştir. 

liye uçağı düşürülmüş. Stallo· 
gradm cenup baoliyösiindo kıta• 

larımız biraz daha ilerlemiştir. 
· Stallorradm şimal batııındakl 

karşı hücumlar püıkürtülmOıtür. 
Staliorradın cenup batasında ko\f• 
vetlerimiz faal harekitta boluna• 
rak henüz tam alınmayan malOmıt• 
göre 95 sığınak tahrip etmiıtir. 

Rjevio batısında Almanlar bit 
keaimde önemli piyade kuvvetleri 
ve 50 tankla hücuma reçerek aiıt 
kayıplar pahasına biraz ilerlemfj'f 
muvaffak olmu4lardır. DütmarJ1rl 
bu ilk 1nuvaffakiyetini reliıtirm•k 
için yaptığı bütün teoebbüılet 

akim kalmıştır. 

Rifat YAV&R~Ll.J 
Baıılcl!jı ,,, 1 BUGOI Mıta.t-'' 
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