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ÇÖRÇIL ldrkao SÜJl evvel .öyle_ 

4111 bir na~ !JUDlan fiÖY. 
ıwı: 

••şım.ıı Afrilal.;ya. ıooo mil mesafe. 
den pldfk. Şimdi eahlle 20 mU !taldı, 

takat 1ıu yirmi millik mesafeyi ı-uo 
.... ca,pz.,. 

fllbakllm Qörgilln dediği tahakkUk 
etmekte gecfkmedl. MUttdlk orduları 
BWırle ve :l'cbıırba Bl'a6mda btlyUk 

bir mukavemetlo karadaştılar ve hat.. 
tA ba Mbada bau mevzileri terkettı. 
ler. 

TrmD.I barekef,lnde annı.tıe bl.r ne. 
t1oo ahnmamaJ!ı, bı:ı.ttA bu :mmt;ıı.ka • 

d&kJ :taall;rethı J"&vnııla.mıa ol.m3a 
Akdenlz:.1.D harp ip.inde ehemmiyetini 

lılr ikaı ®ha arttırmıe olma.smm ta
bii ftl'lmldlr. 
TmnM.SleU,a.&ı.rdouya üçgeni m1h 

ftrln elindedir. lllbver bu noktayı 

terketmemek, AkdcıılrJ ikiye bölmek, 
:&1ıikadald ırtibatmı kMIDemek, al. 
man Aır!kayı müttefikler ı~ Çö~t. 
Hn dedltt gibi blr atlama tahtaııı ha_ 
'Jtıe kosm;ını&k, ııllıayet 1taly.ıı.nın 
m1hlataaauu tıem1n etmek kararmda.. 
dır. Bunwı lç!ndlr kl Tun.us etrıı.fmdn... 
ld faalJyetler çettn oluyor. \'e mihver 
bltttn kuvvet;Ue bu nokta4a dayan. 
maktadır. 

lWhver tayyarelert diğer mmtaka. 
lard&n çekilerek kesafet hallndo bu 
•okt&ya acvkedijmlf1'r. Bunun ıı:Indlr 
ki nıtun ba\'a Jruvvehcrllo mihver, 
mmt,eftklertn lkııl.'ll yollnnnı az:unt 
ıriintle ıahrtP ~. Bu lıart'kot 
lert ~ mihverin mcvzll mu 
tıetllnlUkleri olchığtmo Jmlml etmek 
ttumda. Mihver kuvvetleri ynkm 
......teJerdfın ıelmektedir. Buna mu. 
kabli mtı~ kuvvetler den!m,m 
Mbalardan gehnekte ve taarruz Jç!n 
ber ,eycJen evvel b.ittln ikmal hizmet. 
lerlntn tamo.mlanm'ff ol.umsın1 beklo. 
mektedlr. 

Ba aolqıM!a tal')Rl'f> clnslcrtnln de 
bö7Uk tealıt ohruı.ktadlr. lUeııeJA ağır 
bombardmııııı tayyarclert ne a-çcılnn 
•:mi fekfJde, nynl Uıılerden aynj t.arr... 
da iltffnde eden bll' lru\"Vet urnı:ı_ 
ya hnldLn yoktur. Ağır b<ıwbard.nnan 
taYJ"arolert 2i00 ldloıretrelfk mes:ı~l.'. 
den rna.lr.eme ve benzfu llo faaliyette 
bulunduf;u halde a~cı tnyyıırelert ken. 
dllerine ~ olan malzeme ve bMı 
~ini daha yalan mosa.felcr IQjn taşı_ 
maktadır. 

B:ı scbebten blr1km~ ır.:ı.17.t'menln, 

benzlnJn yakın lınrelcet Uslerlno getl_ 
rj)mlı olması gcrclctlr. Bu Vtı7.lyet 

dolayısJlo mUttelflder &lm:ıli Afrlknlll 
ı:ıJı.tıklan zamanda drrh:ı.I Tunus üz.e. 
r;n.- hareket ya;ın.madıbr. Bnnıı. U.ln. 
el bir ııobeb dalın vnrdı. Şlru ili Afrlkıı 
d.a naaıl kıırı!ılıuıncaklannı pt'k yt 
(a.lımln edemiyorlardı Bu ııebcb'"'l 

1 unwı lklncl pllllnıı ıtluımı:ı bulun ·ı .. 
3 ordu. Gerçi buglln bo fıub l!ıtı:. atın 

tepkisi kendini gostı>rmel•tca:r. To • 
tmrb&dııkt gcrt çekil'lle tınreket' bu. 
ınn uetfcesldlr. 

Birinci ordunun lbtJyı:.th hıı rt'l\ett 
rnkm mcsa!cdelı:I 'l'tınu'I • Slc1yn 
. ;;:ırdrın.''3 U~g,.nlnl mihvere a:r.a.nıl 

•ıırdım edecek bir h:ılo sol~tu Tunu;ı 

:nuhnttbelert bu \•n:r.lyetJ Ue aslterlfü 
ra\koloJlsJ hllknnı'ııdn.n rutlhlm bir 
ooktanm ortııya çıkmn.ıımıt ebt'b ol. 
du, Bu nol<ta lmmnrıdanm nl' znmnn 
çr,lı lhtlynth, ne znnı:ın pPnııı.ız ol."I. 
bllr.,.eğl lceyfiyetJdlr 

ŞUpheııfz ihtiyat cin. rıerrn~m:lık dl\ 
t.>k bir ııe'ht'hlc lırymct ifade cdrr: 

Munr!akl.rct elde Mnıelc ı;::ırtfle. 

Huvaffııklyet; knuındırmııynu bir 
s><rvasn:Jılda mtı\•nffnkfyet lm1.nndır 

ınar- bir tbtlynt nııısındn bıl~ illi 
hlrit yoktur. 

Kumnnda me\ kiinılr b•ılun-ın ""fin 
lıunu kestlrnıcsJ lılzıwllır. Gu "J•cotlr 

Bugün bazı vi1a11etf erde 
şiddetli zelzele oldu 

aaasta il t ~--.k kavv t· 
ta da taa 1 •lb• 

Ankar{l, 11 (A.A.) - Ald1ğı. 
mız telgraflar bugUn eaat !l,31J ilo 
6 arasında Anlaıra Kütahya. Si.
vas, Çorum, S:ı.n:~un, Kn1ehir, 
Ko.stamonu, Çankırı, lfolu, Erzin. 
can, Kalecik, Ordu, Terme Çar. 
şamba, Sir.op, Menifon, Tosya ve 
Mnlaeyaea muhtdif kuvvette ve 
şiddette yer ~ntı1ıı.n olmu~tur. 

ZELZEJ,F. ŞEHRİM17.DE DE 
H1SSEDtLDf 

Bu sabah ııehrlmiz:de yaz eaa.tı ile 
15 i 40 dakika 4.S ae.niy• geçe dotu 
b&tı t.attkametlnde tlddetll bir 11elu. 
le kaydedilınJ§Ur, 

topç 1 si ldı 

Ta:v 

.Merkc:ıı llssllntln tstanbu!dan 1550 
kilometre rııesa.fede olduğu tahmin e_ 
ollmektcdlr • 

is aazetesfntn haberine pire 

M reşal Peten sıkı 
tarassut altında 
Vişi ile Seriinin arası her 

Amerika deniz 
inşaatında 

'eni iki rekor 
tesis e 11~1 

--o---

Bir deniz tezgahı her 43 
saatte bir vapur yapıyor 

,·aeıngtoıı, 11 (A.A.) - Blrla:ılk 
Amerika deniz komlsyonu deniz bı • 
§&atmda yent llct rekor tuı11 edfldiğ1nl 
bildirmektedir. 
ı - Blrincltc,rlnden 80 iklnclte:rt . 

ne hıı.dar Blrı~tk Amerika garp sahi. 

k 
• lir:C:ek1 bir derW: tezg"Ahı her -'! an 

zaman ınden fazla açıldı 1 atte bir L1bertı nnı!mdan bir vapu; 
teııllm etJD4tır. Bu tezgll.h sonte§rln 
aynıda 18 ve.pur teaum etml~tlr. B1r 

LivAI, Mareşali kandu mıya çalışı;ormu 11 ay nveıkl vapur aaytırı 1e ıdı. 
~ 2 - Bir ~ka tezgtın Ltbert.ı. amı 

Lond,.o, 11 (A.A.) - Tayınla gaz:e. ğunu na.ve etmektedirler. fmdan '!>lr vapunı, omurga.amm tez. 
~l'.slnJJ: huau.ııt muhabiri yazıyor: LO.vAl Part.ııte birkaç gün kaldıktan gtho konulmumdan 1' g11ıı..,. 109 
Frnnıa; diploması mahtı.!Jll, marqal aonre. vııtye dönmUatür. Berlln taro._ dakika ııonra tamamUe sefere bıızır 

Petenin her an tare.esut nltındıı. bu .!mC:an ıatcnflmı, olan bUtUn ~birli ı olarak tealim elml§tir. 
lt.:Dduğu nretindekj ,ayiaları teyit ğı tara.fto.rlarmda.n mürekkep yeni s t O~~ı,. k A 
etmektedirler. blr bü~met teşkili me.seleaı hentu ovye .1 ~e f Urası 
~ ile Berltn araamdalq gerginlik halledllml§ değildir . ., intihabatı tehir edildi 

her zaman olduğundan !azlndır. Vl§i • Sohlf, Deyll Herald gazetesinde D. Stokholm, (El') - Amerikan rad. 
deki Alman general ko:ısolosu ton N.B. ajaruımrn blldlrdlği veçblle Lt. • yownun haber nrdituıe ıöre ilkkL 
Modda, Alman latalarınm tııgal a1tm. vMtn riyaseti ı:ıltmda. yakmcla bir •!- nun &yuıda yapı:ıacatı bildirilen yWt_ 
da olmıya.n Frnnsaya gtrdJklerl sıra.. yut tek !ırka te§klli haberi hnkkm. • 'ele Bovyetıer ~ram 1nt;Uıabatı l04S 
da HiUertn gönderm:t olduğu mektu. dt1 mütaleala.r yUrüterek f!)yle demek. ' re.nesi llkkft.nunUDa teh1r edjlml§ ve 
ba kaU bir cevap vermestnı ma.reoaı tedlr:. cO.ranm vazıte müddeti bir •erıe w:a 
dtı:. iııtem.l/jUr. ".De&t kabul etm1§tir. Fa.kat Doryo tılmıct:ır. 

iBu taleb, mare~l Petenden Fran. n'JJ! l•ml slkrediımoml§tlr. rnsrtınü~ 

aıuıın mihvere ve tıçtl%JU pakta kayıt nar.ıının nnziler mumaileyhl ihtlyat o. lsviçre milli konınma kanu-
a•.z ve ıartsı.z olarak tıtlhııknu blldlt1!D tarak muhata.za e~~ terclh etm~ ı nunu kabul e\-f 
~ demcı:te bulunmasını ıararlA la • ıerdfr. ,Bu &rada mUttefiklere .kar§l Zllrfb (EP.) _ Kantonlar birltğt 
tlyen b1r emre muadlldlr, ııempatllerl oımalı:la maruf e§hum., n.ecl!.81 pcrııembe güDkU tcple..ntımnda 

Te.ymjs gazeteJJi, :öyle devam ed.L 'ktl.tfe91 teYklf edUml§tlr • .M~elA be • 1 t:lemleketın konmmıwna alt tedbir _ 
yCTr: dent terbiye nazın Borotra,Rajfilar ter hnkkmdakl yeni kanun projelerini 

"Lava!, :mare§al1 ikna etmek içfn fann eakl relsl. Deluva, eski tekaUt l 2 Sosyal dcmoltrat ve mt\stakU reye 
:muhall mUmkUn kılınağ'a c;alı_umakta_ ııa:ı:ın n general Puvaoeııo'nluı 11& hr~ı 124 reyle kabul etmlat1r • 
dır. F'rnıuız d!ploma,,J maha!lll, mo.re :rnhnt dostu Şapetfye Sim, 1941 de Vla ----
orutn rııı.rBilınnz bir mukavemet ı&ı. bıı.dendekl Fran•ız murahb.a.s heyeti 
lermesi halinde L.\vll.I tarafından ya. s:tya.settnde bulunmuo otan gene"7ol 
ptln.ca.lt 'bir demecin kabul edlleceğ!Din Doven FranSIZ aa~ cenah part.1!1 09. 
Berlln to.ratmdan j,hsaa edflmi§ oldu.. tı Dava Ma.rlıı ... 

Tahranda çıkan 
kargaşalık. 

Ruzveltle Haile Sela.iye 
mektuplar teati ettiler 

Va~ln"ton, 11 (A.A.) - Cümhur 
re1.t Ruzvelt ödUnç ve lttra!ama kamı 
nunun Habeşistıuıa da teomlllnl em • 
retmlfttr. Bu mllnasebetıe ctımhur. 
reııtl• imparator Ha.~ Se!A.'llye ara -
tında mektuplar teatı edllm{Jtlr • 

Müttefik hava kuvvet
leri de gittikçe artıyor 

Müthiş yağmurlar yüzünden 
kara harekatı olamıyor 

Londra, 11 (A..A.) - Müttefik 
umtunl kara~mmdaki Höyterin 
husust muhn.bili bildınyor: 

Tunusta tufo.nAsa yağmurlar 
harp sahnesindeki kara harekiiun 
dn bir durğunluk husule ıit>tırmiş. 
tir. Hava meydanhırı eu altında 
ka ld1ğından keşif uçuşların~a w 
hava muharebelerir.ı1e bir azalmıı 
hasTl olmuııtuT. MUttcfiklcrin Tr. 
burbad~ duru:ırılnrı ııoıı. gtlnleı. 
de ortıa ve c.ğır lngifü; to-or.Muna 
yardmın. gekn Amerikan topçusu 

Şark 
cephesinde 

Ruslar adım 
adım ilerliyor 
Hosko\"a, 11 (A.A.) - Sovyet 

kıttı.lan Stalingra.dda l:tuzla. l3rtUUl 
topraklar üzerinde ve Mozdok cep 

ne.sinde adrm adım \ler)emt'ğe de • 
vam etmişlerdir. Gnrp <'t'plıc·sinin 
bir kcs!minde Almanlar bUyUk 
mikta.roa tnnk ve piyade kuvvet. 
lerl kullana?'a.k bUyilk kayıplar 
pahasına muvakk'.!lten l:irnz ara. 
zi lkaza.nmıslardrr. Bir milddet ııon 
ra Sovyet 1ntal3n tarafından ya. 
pılan ka~ı hüC'Umlar ncıicaı.indc 

dUşman püsktlrtUlmilştilr. Bir baş. 
ka kesbndc bir düşman pıyııde t<>• 
burtı hezimete uğ'mt11:ırok Sovyet 
kıtalannm eline büyl.llı: miktarda 
gani.met geçml§tir. 

(tJ<.tu cepbBSIM dııh dl~: 

haberler 2 inci ııınyfı.ımır.da l 

nun i~birllği ayc-sinde to&
0 

iyi 
lc§lllistir. lJer.i tlelcre ~ittikçe ar. 
tan mikta.""da utak gelmektedir. 
Hava meydanları ~si ıcfn çok 
gayr.etk-r sıırfc<iilmiştir. Tunu,_ 
taki mticadelenin net:cceini hava. 
arda UstünJüğU temin edecek o. 
ıan taraf elde edecektir. 
\(.MAN süzctls'U TJ\ARRUZlı"N 
YAKI • oı.nuGm"U sovumt 
Loml~ 11 (A.A.) - Alman 

radyosunda Alnıan &.!kert ~. 
l'll şövle d~th": 

lngili.zle-r, SfrC'Tıayikte bir te.nr. 
nu: yapmak U~dlrler. Şimall Af. 
rikada Alman. ltaJyan ordı:suoun 
kın-şmm~ lngilizltrin 2 tank t!l. 
meni ile İgilizk"Z'le Yeni Z~Janc!:?. 
btann bi~ t1!menlerj bulutın:ıalr. 
tadır. 

(Arlmaı: Sayfa %, Stttmı ! d~) 

Amerika Retslcnm. 
bar maa nl dlyork! 

Ze gin 
milletler 

Sanayilqmc yoluna giren 
küçük milletlere •ermaye 

vermelidir! 
Vaşington, 11 (A.A.) - Refşl. 

t·u.mhur muavini Wııllaa, United 
ııres muhnbirlne, beyanatta bulGo 
narak, zaman geçtikçe bfitün mO.:' 
letlerin fertler gibi kendi nefsine 
yardım etmek pı·en~libinl takip ede.: 
ceklerini ve hfililn ıayre~rfnJ ken· 
di hayat standarUannı ink~f et. 
Urmeyt' hıureyleyeceklerfnl 96yJe
mlştlr. 

l\lumolleyh slizüne şu suretle "de
vam etmiştir: 

Zabıta ve askeri kuvvetler 
nümayişçilere ateş açtı 

~!J 

T asaırrut haf tas 

Ml'seld bizim mllletimfı: glbf daha 
'<'ngin milletler, sanayile~ek yo
lıına ı:drmiş olan mlJietlere teknik 
na'iihaller vermek suretlle rehber
lik etmeli ve avans olarak serma~ 
verereklen onlara yardımda bolun• 
malıdır. Kendisine iklisadl bir hız 
verdikten sonrn lam bir muhtarı. 
yet bahşelmi~ oldu~umuz Filipln
Irr bunun bir misalidir. Örfi idare ilan edildi 

Yl.\7.an: BiR MUHARRiR 

VARIN TR~arnır Hııfta ... mın 
l..ondrtt, 1l (A.A.) - Salı ı;Unl.ı m takip etmekto:d:ir. Bll hayrı-ha. hirincj gUnU. 

Tahranda ~ılm:.ış olan kargaş:ı.hk. 1 hnne yardım, ~trontik beynnnıı. Eu tn~rruf hare)(etl nrt•k, n• 
Iann hakiki n•cc.;'ulleri, ken<lilcr;. mesini!l tatl.iik cC.ı:mekte olduğu • det yerini bnls•m diye her sene 
ne iş arıyan ve hUkfımctin şiılüC't. uun bir delilidir. trlmırla.nan kıliş~ bir mera"im ol. 
Ji emirlerine rağmen buS::dny stok mal;:tnn ı,;ı~alıdır Ta'iıırrufu ha• 
ları biriktirmia o'an kiıns.::lcrd;.r. B k ki 1 

k'ki mıın•~h-le an· ıamah"'z " ir Amerikan aı er na iye 1 
• .... ., • • • ·' • • 

Londra.ya gelm.:ş ol:ın h~berlcre • ld kt ı Fakır halk bah,ınıızın drsında 
nazaran aslrcri kuvvetlerle zabıta trenı yo an çı 1 drr. Çilnkti o gayri ihtiyari ve fı· 
nüına.yişçikre att'Ş açmnk mec1,t•. Rom..":l, (EP.) - Stctanı ajan1Jmm zami derecede istılı15kini kısıyor 
riyetinde kaln:uc:lardır. ll.:lıhazırd:ı Tane.adan haber aldtğma göre,Amerl. Fakat geliri miisait olanlardn, 
hiikümet rr nlromatı, btitUn kuv. kan askerleri yUklU bir nakliye trenl ya.ok kj hlUA ı;ıkı bir tMarruf u 
veti elinde bulundu:-:naktadır. Ceu.Y1r - Oran hattmda Bilga yakı. uru doğmruıw,,tır: F.j:Jcnce yerle• 
lsyanlar, sadece dar.;ıı m:ıhiye•. nmdıı. b1r kara maylnlne c;arparak yol rj hatA. ttldan tı',dım hali en yilk 
tedir ve ba~hca sebebı, kıtlıktır. dan çı~tır. Mayin ıokomotı.tı hat "~ Iokant<L.lıırcfa her al•~am lJUyül 
Bırrok ma"32a.l:!r kapalıdır, örfi tıın d:~an atllllf, bUtUn V&gonlAr dev :ıly:ıfet sofrnlnrı lmrulnyor, ){ntlclı· 
idare mer'i bulunmakta:lrr. lngil. rflmfRi?', Amerikan ukerlerl.nden 62 lerin biri gi<lip öteki geliyor; hli . 
tere ile Amerikanın yarannı neti. k1§1 51mtlfttır. 200 klşlden tazıa yara. lil c:itte trrunvav arahalannm bi• 
ces"ndc iase i51eri ncmı::ıJ cerey~. lı vardır. rincj me\'kilerin.de t;Dk ~a ikin. 

c:ilerdelıinden fazla yolca gllze 
nw., bu "knrnr verme,. kudreti bir ı rllbelcr J"BPm&Dllf Jae, lrDIDnet;mek ı.. ra11uyor. Bunlar ta,.orrof fUUnl" 
l"'t,ld:ı.ttır. Fııl<at bu istidat BOnııu:ı teditl realiteyi bUtUn t-eternıatue, en nun kıtlığıo1 gösteren i'aretler . 
tt'<;rlibelnle kuvvetlenir. ''Fırsat ıını 1:ıoo noktasına kadar tanımıınu' fıro ı dir 
m,, bulnınk blıyilk kumanda ıınna.U • nıaıı.nmıuıı, yanlıf hareket etmesi ı Harpten e\'\'cl tasarnıfa daha 
rıın en ehcınmlyctıı vuıflnnndıın biri~ nıllmktındUr. A*orllk terbiyesi bil dyade para biril.tirmek mannsınn 
dlr n:unıandan ba \"n.afı ruml kar.a_ •kmıdau hnklkııtt ııUrat)e ke&fetınJyc a!rvorduk. Bnnl\afarda aile ,.c 
1111 ! Kum:ınd:ın hıı vnsfı büyllk ıneıı.. bhmıet eder. Usta go.mlot bir bakı,. kumbara mc,·doatı vckOnu her sc• 
Jelli tl.'<'rllbelNlll, rubun11 davasını. tı\ dcnl2:1.n S&Ukballnl kejj!e'dcr. Te<I. ile biraz dnha ko.'ı:~nvorıhı. lll!ı?JI 
lı::ısrt'tnıeldo lmı:ınır. rliboll avcılar seı.l3le-rlııde altlanm.ıır.. ekonomlı.inde ta,.:>rruf pııra birik 
liımınndanın dc\-aralı tecrUbeyl elde lar. timıek değil, ist.ihliiki a.,:ıltmal\9 

c lt'bllınm;J !Çin Ea[:ıam bir meslcl.: Kumanda ili de F.nttfuıyon'a en d t". Gerçi iıtlhJ:iki aut)tmndıın 
ı lilt iirilne ,.c mesleğin blitlln t.,.crü. yıı.dtı kıymet varen ııdıı.tlardan blrl<llr. ı ps.ra biriktirmek mUmkOn değil 
bl huııuslyellerlnc v~kıf alınası lktu:ıı Rllyt\k tecrübe pçlrımmı,, blll1lk ~ibl ı::örünlir. Fnlmt bol J?eliri 
eder. bnrrr aalınelerl Jl',:ı.m&mıt ordu. ı o1anlıı.r i~in h00t israf, hem <le 

rnr ın~:ın Mı kadın zeki olursa ol • lsr irin b!Syle batatcın tabii görmek para arttrrmak mttmktlnrliir. '1\"c. 
ı;ı n. n·t: ıııd:ı ne k:vı r ynratu·ı lnıd. l~z.ırudır. Bu hntanm net,lccsl olarak ~1 tc1dm bac;iin h:\nkafardn mevdu• 
ret lıulıınıır :ı hoılun~un mt'slı.>ğln dl". .AkllenWJekl bekleıpe, devresi u:r.amak Rtı olnnlnrın to.i:a bu kntaı:oriyo 
ıuuı lı:ı.)ntını ~· :ı:ımamııı, bir !,'Ok tec. ~. 1 da1ıi1<1~. 

*#C!-
Harp elil}llOmi~inc'lr. gaye <son 

derece az istl~ıa~ yul.nıak oluuğu. 
na göre iherltes kcııdiııi birçok 
rnalırumh."'idnra kntlanmağa a1.,. ! 
tırmalrdır. Bu yolda. lıepimılz nef• • 
ı.imize karşı birer cimri kesiJIDel.i. ; 
• •iz. Cömertlik, bilha5sa kemh'mize 1 
kar,ı cömertlık. bolluk devarleri• 
nin faziletidir. Dnrlık mmn.nla.. 
!"!Ddl\ bo faıilct. israf ,.e sefl\het 
,·erine gcter. 

200 
Kuruşluk kita~~ 

90 
Kuruşa 

--0--

ç ok meraklı,, heyecanlı. bir 
romana ucuzca •ahip 
olmak istivor•amz 

Tasarruf ,.e lktısnt hareltetini 
:dare eden kurmna dlt;;en \'o:r:ife•. ' 
l•r de pek hil.}11ktiir. Ra cemJye 
\"alım>: renkli dı\'ar iliinlorı çıkar 
ınaldn \'azirestni yaphb'lDa inan·. 
\'Orsa aldanıyor. f;ı snha.sınn intr• 
lmJ etmiyen bu telliinlcr bir sürü 1 
ı a~rt ,.e murekke:ı isrnfınıııın has. 1&~ R Gazeteslal11 
ka bir ~y lJcğ:ldir. Ga7:etc1erimiz-
de bf~ok def::tlnr ''nzıldı· no~ ıt Bugün ne§retmeye bcı§ladığı 
gsra v~ kibrit kntu!nrınn vnnn• ı kuponları toplamanız 
l'ayn l1adnr her giin c:ı:p teneke. kafidir 
!erine atrln.n lıirenk ıı.rtık ~nw 600 k · ~. ~· sayfaya \'S 1 ,. 0 9 f dei!erlcndinnt"k inıMnı \'Rrdu. • n e "· omıa.. 
Rer memleket bnnu yapıyor. Fa- h'k bir cs::-r olnn hıtiham roma· 
knt bizcleld tMarnıf ''e j};tJ!;at im. , nmm birm<'i cildine ZOO kuruş 

• fil n.t lconmuş, ancak ll:ıber'in 
rumu. hu l•r.!ıısfo li1hnı toınrdat• 4 başhğr ynnında buı;ilıı neşr.ne 
madığı j!;in, her Jrİİn biiyUk bir j 
luymet Y<'lcl"ınunıı <1<.'nizc dökmeğe ba~lanıın yedi kuponu top!ı1ıın. 
<lt>\'llnı ediy.1nız. Ilımlar küc:ülc bir J lar bu büyük eseri 90 kuru~a tl'" 
teckiUit v8.,1tnsl~·1e e'·ler<lcn top. llarik edebilect>klerdir. 
latilabilir, <'le~l~ndlrJlcbilir Tc Yedi kuponu topladıktnn sonra 
hnkilıt ta'iarrufa yarar, bi'r hal(' bunları VAKlT KtUUphan~sinc 
:?'ctirilcbillr. ~iren1er "İntiluım.. lsmindekt 

flğUt vcrmel(le ;, bitmez; car.• tarihi mncera romanının birinci 
h v0 ~crçck bir tnsarrııl hnnıle i ci1dini kolaylf.-la alnbi!e<'ekler. 

tamnd". \~d•i•r· ..................... .. 



ŞEHıtiOE 
VU,iDDA ahkeme Salonları da 
,QJNYADA ~ 

Şehirde: 1 ar oşlu<iun onu 
~ G<ıQenlerde Ankaraya G"itmlıı olan ı 

taıanbul valı ve beled.ye reisi Doktor y ' ,., 1 11 kal m 
LUttı Kırdarın yarın ıababkl ekapres dtnız parasınuan o ma K a ma ış, 
!e 1stanbuln. seıeceği !Jtı.ber almmıştır. 

• Dcşıktaşta K!Sylçtnde Acılı soka pol stere de hakaret ederek 
!lmda oturıın ve seyyar satıcı}ık ya. 
ıan Ml!hmet Çnğln.yanı, arltıtd~ı MiL h k d •• •• 
r.abfm bıçakla yaralamıştır.Suçlu ına emaye uşmuş ... 
;nlf !Dnmıgtır • 

• Şıohane yokuşunJa hUviyeti teıı. 
'it edlıemlyen bir §at.sa cıırparak ö 
lmUno sebeb olnn mec;hOl otomobl1 

ddetle aranmaktadır. 

Yurtda: 
~ Re!ılt Saydam l:ı!zıhhıssa enau. 

: W.Unde hazırın tllıın t,ı:ı..Ze a§ı ve ııe • 
omlıırı, bUtUn memleket• tc\-zle baş 

ıı.:ım13 ve 111: evvel lstanbı,1un keslt nU 
!usu ne.zan cllkkate alınıı.rak l.stanbul 
~ızıly ııat:ıı te§klU.tma !Uzumu ka 
Jıır aşı ve scrom g!SncıerUı:r.• ştlr. 

lf. Bingöl mebusu Feridun Fikri BO 
~ Uk .Millet Mecliaine tapu kanununun 
ıı ncı mnddeırlnln tetsırlnı lsUyen bir 
taltrlı vermi~t.r. Bu tıı.krir, dmme 
.h.zmeUne tahais olunma.mL:I sahip • 
6:Z bam toprağı açıp 11}gat edcnlenı 

muayyen blr had dalıillnde taolık. ve 
v1rnnellk yerleri 1mar lcln murat ve 
emek ı;ar!ederek tarta, bağ, n mey • 
valık hail.De get renlere ne m,Iktarda 
o!urza olıun paraaız terklne dairdir. 

ov. Mııtbuat umum mUdUrtı Selim 
Sarper, dUn Ankara ı-nla.eta lııgUIY., 
A.merlko.ıı ve Sovyet bastn ve ajans 
mUmcosWert ıerctine bir Zly&tet ver. 
~ur. 

'l• Amerlka.lılar taratmdan kendi 
vruııtalarjle memleke:.,ıuize geUrllme. 
el taııbhUt cd1leıı ı:ı bln ton buğday 
t,ıunamcn getırU~ bulu41makta.dtr. 

Dünyada: 
4 .Almanyada Slle.zyada ıtrenaburt 

beled•ye reisi Brealav mahkemesi ta 
ta!nıdan ölüm cemaıııa çarpt,ınlmı§ 
tıı'. Bu adam 1%lruıtz koyun ve domuz 
kum!.§ ve sahte vesikalarla 8ektz k. 
ıo un edinml§tlr. HUltllm derhal tatbik 
etillnı llJ tir. 

• Blrle§ik .Amerika ha.rictye nuırı 
Kordel Hal, Arnavu·lara, İtalyayı 

ArnavuUuktan atmak için Amerika -
rım Arnavutlara bir g11n yardrmda 
btılunacağmr, vaadetm!etir. Kordel 
tl'al, Arno.vut)arm İtalyanlara JtQ.rvı 

•-:ıpmakta oldukları çete muba.rebele. 
•rtnde.n ıııtayt,,Jc bahse~tır. 

.Mahkeme aaıonu agzma kadar do. mata baalamıııtı. Bu .. azıy.,t karır.sm. 
ıuydu. Suçlu yerinde b11' alvtl b.r ko. c.fe. polisler kendlsl.nl. nava ııup bıraz 

m!lıer muavını ve ikl polis bulunuyor keodıne ge}mcs~ ıçtn oahçeyc çıkarın~ 
du. !erdi. 

Si\11 sarhoşluktan ve yanındaki Fakat 13~e Gani dcı bu suretıo ken. 
polislere hakaret etmekteı., polisler Gınden bUsbUtUo geçrnlıti 
d" kend!a!ni dövmeklPn maznundu 1 BaSlnp çagırmasm· gittikçe art 
l' akat tahkikatın •eyr nden ve mubıı tı\'UUf ve nihayet eline ta.§ alarak ka 
ı:emenln ııatıı.Jıo.tındıın anlaşıldığına rııkolun camlarım tncıam~ğıı başla • 
gore, polisler hiç de euçlu dı:!ği!lerdı. mı§tı:. 

flatttı tazla olarak, Gani cı.dındal<j 13u Bir cam ııangır ıurıgur aşağıya ln.. 

c'\ d a m ı n bn§ına da!ıa bir m •etı. Polisler telA§la kosuşmuş ve 
tok beWıır golmeslııı de önlemiş bu.. Gınlyı ~ıkin I~ uğraımağa b~a • 
lunuyorıa.rdı. Fakat ıete y&pt.Jklan ı. nıışıardı. 

)1.Uklcrln mUka!atın• mnhkemeye &:!<; Ancak Gani gene ne yaptığını bil 
;ı.; olarak geımekle bulmuşbırdı. moz bir halde sertJlıt'nl bU~bU•Un nrt 

HAdlse ııöyle ccreyıın etml§tı: tırmış, polislere h!ık'lret de ederek 
Gani Ucaretıe uğraşıyor ve her böylece hal~kında bir zabıt taıızlm 

tlc&n-Uo Uğl'B§lln gib. de bol bOl ka e~llroes.ne sebob olmuştu. 
zanıyordu,. Tabll bol ooı da tıarcıyor Fakat erıesı aabnn ayılı'.lca da: 
du. Her gece Beyoğlunun muhtelif - Beni akşam dövd1lntlz, dl)c tek 
eğl~ce yerlerinde geZ1yor tozuyor. nı.r bağınp çağırmaga ba.:;ıamışLJ. Id. 
du. c\Jasrnn göre, komiser muc'inl Haoan 

Geçenlerde bir gece de Makaim bo.. ıa polis Nedim ve Abdulbh ı.endlıılnl 
rn gitı:ııJ.a, burada lçaıeğe ba4lamıştı.. dövmu::ıerd 

O kadar sarbo§ olmugtu ld ne dana G:ı.nl ııtmdi mahkemodo de ayni ld. 
ettlğ nl, ne do lçtlğlnı bllmemeğe ba7 ~·ada bıııunuyor w dayak yed'ğinl, 
J.Amı:ıı. Bir aralık rarson gelmif ve lıakıırete uğ'radığııu ldd1o. ediyordu. 
h<ı!iabı istemJıtl. Gar.t eltnı cebine a_ Halbukı dinlenen gııhtUertn hepal de 
•ıncıı. birdenbire bağır • .ııı§tt: lıöyle bir §eyin vaki olmadııtmı anlat 

- Paralarım? :ılar. Polisler to.mamen roa.sumdu. 
- Ne paraııı? Bundan onra mUJdelumum1 muıt 
- Pıı.ralanmı calml§l&J". VinI mtıtaleasmı sısyuyerek Ganlııln 
- Kim çıı.Jmıo f ııarho~luktan ve polise hakaret auç. 
Bar biranda karışınill ve gelen po • hırmdan tecziyesini 1.t0lla!er1n de be. 

l.11ler Ganlyi karakola götUrmllşler. raeUuı istedl. 
dl. Kfndls ne o gece tarda kimlerle 01&nl bunda.n blo de memnun oıma. 
lroı:~tuğu, tçt'tH, oturduğ'ı sorulmak mıştı. Netice mahkeme kararmı bil 

:ı;ten~t,1. Fc.kat pek fazla ı~mış o (ırmck Uzere dul"U§mayı ba~ka bir 
:an Gani 1lle o anda para.sınm bulun. gi}ne b:raktr. 
mıınnda ısrar ederek bağırıp çağtr • ADL!YE MUHABlRt 

Londra, ıı (A.A.) - Müttefikle
rin Tunus ve Libya t'eph~lnde ta
arruza geçmek Oıcre hulunduldannı 

r~ 

--------------• gl>steren birçok belırlll~r vardır. 

Kalııreden gelen haberlere söre 
seklılnci lnglllz ordusunun son 
taarru:ı:undn ruihvercller 513 tnyya· 
re terkeylcmlşlerdir. Bunlardan 40t 
n Alman tayyoresldlr. ta cc besinde 

Londra, t t (A.A.) - Stalngrad ı 
ö!ı;eslnde durmadıın ra~an kar yn.I 

:doden Sovyet kuvl'ellerl hareket
Jerlnl haflflelmişlerdlr. Kar Rus 
topC\}sunun vazifesini mü~kü11~
Urmektedlr. Havanın muhalefe!Jn
den dolayı Sovyet kıtaları slperle·ı 
rlne cekllmlşlerdlr. 

Mo!fkova, 11 (Radyo) - Dün ge. 
ce neşredilen resmi Rus tebllaine 
göre Rusların Stallngrnd Ue Merkeı: 

Hnvalann boıukl\lAu. dlln Tunusla 
bovo faollyellne mAnl olmuştur. 

Cephedeki Heutcr muhnbirfnln lşa

ratınn göre Almanlar Tunusta Te
burba'nın garbında biraz cekilmf~ 
Jerdlr. Tonus şehrinin 15 kilomet
re cenubu garbtslne indirilen müt
tefik pnnı.şfilcfiler, blrcok tahribat 
yapmışlardır. 

J.ibyaJa Ageylft clvanndtı harc
kAt dlin lopçu ve ke.-;lf fo:ıllyetine 

inhisar etmiştir. Mnmııfih düşman 

mütemadiyen t:ıclz edilmektedir. 

cephesinde taarruza devam ettikleri Londrn, 11 (A.A.) - Reuterin 
kııydedildlkten sonra şöyle denlll·ı askeri muhabiri bilrlfrlyor. Mutte.. 
yor: tik keşif kolları ve topçusu dfirı 

Stnlınçad cenubunda kilçfik bftyllk bir faııliyet göstermişlerdir. 

ı:tru'>lırımız Uerledtler. Almanları Genemi Montgomcry, Ar.eylftda dllş· 
mu ahit hficumnarda bulundulıır. t. mıın müdnfanlnrını yoklnmaktodır. 
J.:i 1 ıl ' 1"11 fıızla dfişman kuvvellnf Onümilzdckl 24 saat mihverin mo-

ı imha ellik. ı ka.vemet derecesini gösterecektir. 
şlmRl batısınd:ı. Hadlsekır çabuk scllşcccııe benze. 

• etlerimiz, düşmanın şiddetli mlyor. 
ı ·' bil hücumlnnnı pü~kürtıüler ALMANl.AR TUNUSA 1000 
'C ayn ayrı kesimlerde taarruzlar· TAYYARE Yil;DI 
•'.ı hulıırı<lul:ır. On f'rlcrlmiz, düş
. :ınııı ırıüo;!:ıh'>cm me\·zllerinl zap· 
• •d r ·~ SOO den fnıb. düşmıın su-
1 ı~: vc erini yolccttiler. Diğer biri 
lı:r~ nıde 400 ı:ınkla 6n mevT.ilerimi· 
7.C' rnu'. bil hUcumd:ı bulundu. Kuv
' th imiz, okşnm::ı tlol:ru dUşmanı 
Ti• kilrıtOlcr, 10 tnnkı has:ıra uğrat-

J..ondra, 1 ı (A.A.) - Alın on ma 
lümııta göre Almanlnr, kısmı Azıı
mı Norvcten ve do~u cephesinden 
gcl!rilmiş olnn ıoon tnyyareden 
mürekkep bir hava kuvvetini Sicil· 
ya _ Trablus - Tunus 6Çflcnlnde 
toplanmışlnrdır. 

Şimali Afrikadakf Amerikan u
mumi karargtıhı, 1t CA.A.) - Son 
Teburba muharebesi hakkında a
şa/?ıdaki lafsilOt verilmeketdfr 

Pazar gecesi Teburlıade muhnre
be şiddetlenmiştir. Savaş. piyade 
kuvvcllerl tanıfından takip edilen 
Alman anklannın Ame:-ikaya hQ
cum etmeleri ilıcr!nde bnşlamıştır. 

Amerikan tanklcm Teburb:ının ce
nubundan bir karşı taıım11 yapmış· 
lnrsa da dilşman tıır:ıfındaıı derh:ıl 
durdunılmuşlardır. Milleaklben İn
giliz piyadesi şimal batıclnn hficu· 
mp get>ml:, ve ilerlemeye mu\'offak 
olarak m:ıhsur hulun::ın zırhlı Ame
rikan kuvvellerlnln ~·ükünO hayli 
hafineımlştir. Bu su~Ue Alman· 
ların bütün ilen hareketleri akim 
bırııktmlmışlır. Amerikan ordusu. 
nun hovn kuvvetleri fle lngilb: U· 

cakları ateşleri be bomh::ıları ile dur 
madnn sahayı ~üpfirmfişlt'rdlr. Mil
tcakip silnlerde bir çok hnvn sa· 
vosları olmuştur. Aral:ırında Messcr 
chmit l 10 ve Junkers 88 lcr de bu
lun:ın 14 Alroan uça~ı dfişliriltmlis· 
tür. Paııır g{)nn iki Amerikan p 3R 
inden mürekkep bir clevrlye. Me,
serclımltı UO ve Junkers 88 lerclen 
mOrekkep bir dOşmon teşk111ne te
aadOf etmiştir. Devrl~·c bu iki nevi 

BiR, IKf 

o 
Ekmek kaTtı ticaTeti 
Y apanlaT ve kaTtlaı·ın 
Numaralanma iti 

zt\BITA. yenlden elanclc Jctrtı 
ticareti ,apan bir ıcbeltoyl 

ete g<-Çlrmlf. Bu ~bcltemn tUWl :ı;a • 

rnandlınberl mubtellf klmselere kart 
wattığı anlıt.tllınıt. UGU de ;yalıudl va. 
(ıllndıışlardan o)&n aebekenlD eJ.1ndO 1 
1'12 ekmek hartı bnlanma:fl 
İzmir gazetelerinde de okudup. 

mıız.a J;"llre aon ~lerc1ı hınlrdo do 
b.r oebeke )'a.kalanau~. He,. tutul.arı 

knbııbatJ b."§knsma ,..Uldcml'° ba su. 1 
retJe ı:fnclrleme usulü b r kart Uca.re. , 
t! meydaıın çıkarılıuı:t! 

Elımel• lcartı &alıteldl.rlığı lje aicl. 
tlctli bir mUc:ıl.fele yapılma&mm rağ • 

men bir tUrJU önUne gerilemedi. Bu. 

Yagoılaoyanın Vaı~nglon 
elçisine göre 

Avrapa~a ve 
sa! ı ~ a l u ı a'ir 
ibtlma i be li'iyo 

--0-

El,i, milyonlarca insan ha
:;atınm faırtanlmasr ümidini 
Amerikanın süralle harekete 

geçmeainde görüyor 

Va..~lngton, 1 ı (A.A.)' - Yu~o-;. 

lavyanın Birleşik Amerikadakl bfi. 
Yilk elcisi Fotlc Almanynyıı göre, 
yeni nlıamın sııfhalıırından birinin 
Almanlar tarafından işgal edilmiş 
olan meımleketlerln ya~ma edilmesi 
oldu#ıınıı söylemiştir. 

n.ın sebebini, 300 cramlık ekmeğ'ln mantarın fütulıat emellert yilzün· 
':li 80 lruruı et.mıilnde aramalıyız! den Avnıpanın üzerinde sefntel ve 
Bu parı:ı.yı gören ve bu yüzden Jnan ölOm çökmüşUir. Atman fşg:ıli al
blr zenıanda zengin olAblleoeğlnJ alt,, tında bulunan memleketlerde ynşa. 
lına koyan ba&ı klmaelu ya ııahte 

''an mlh-onlnrc:ı in~ıın hny:ıtının 

Mumaileyhe göre, şimdiye kadar 
bir cok kişi açlıktan t'ılmüştlir. Bıı 

kı~lıı yiyecek ,.e mahruktıl yokhıl{ıı 
görOlecektlr. Daha şimdiden kıllık, 

ölüm ve salgın b:ıstnhklar ihtimal
leri belirmektedir. Münhasıran Al-

ı.nrt lmaııne ralı~ıyor, yahut da ou. 
kurlıırılmıısı ümidi Birleşik Amerl

r.ıı.ıınn bam.dan !cart tedarlldno uğra. 

1 
kanın sür'atle harekete geçmesin· 

eı3or • 
Şehrin ekmelc l~lerfnl gUrU,mok u. _d_e_d_lr_. ___________ _ 

un, vll~yette te§ekkUJ eden ııomlıyo. 
nnn yeni kal'Brlar alnıak l\zero olduğu 
011 da bWyoruz. Bu karn,.n göre, clJe.. 
nacıe elm:ıek lcartı olanlar ıualtalle 

b•rlllderine mllrncallt ederek yeıı:den 

t..nydolııruı.caklar ve ekmek k:ı.rtlArırıa 
b.lrer numıı.ra koyd~ld:ır. Bu na. 
mara:ar blll\hıre llAn edilerek hııngl 

eırı 
deniz k 

Son 9 ayda 

Atı&nt~ te ne 

er 

ib': 
namalarm haogttıruılard:ı.ıı ekmek ılnlan h~-~\'!G..f11leırl 
nlacakl:m blldlrllocel>tlr. Bu ıoretlrı j ~ıııliia ı:.I'°' • 1ı .E &ı "" 1 
hı::rkes!n hanı;ı ırnndan ekmek &laca~ı 
knti olıı.rak t,el!blt edl mlı bulunıu;:&k.! 1 \'a3tn~on, 11 (A.A.) - AmerUtan 

.. 1 bu o.~~ d •·-rt de!llz: kuV\·etlerln!n s:>n O uy zarfında .a.om syonun ıuwurm B - ..... ı 
rıu ıstlmallııı Unlemek nok~~ _ A!lant.kte bUytlk mwaftwc.yetıe b:ı.. 
bUyük hlr ıaabeı oldutu muhakltak! 1 ~ardığı agağıd!.\kl l~ler kaydedilmek. 

DdyleUkle f!ltaobul dıtmdan gelen \'c. to~lr: 
ı - Deıılu§m Qs1ere kadıLr A ya bara<1a herhsııgt bir suretle elde 

edilen veyn BBhte bir 11Urette ta.nz1m mert.kan kıtalannm tam b!r emniyet 
ullleıı kartlarla elaIJck tednrlld ön • le nakJln1 temin edc~ıı. ofmall Atrll:-ı. 
le-ımlı bııluna.ca.k. Kartlar da. ttrmta. <lakı ba.ttkA.tı huırlamı§tu'. 

rnt ~aracakları ekmete ~re fmnlarn 2 - Afrika " Avnıpııye. dnğru ta. 
ıovzı edllıceflnden herkes ekmeğtnl ce yollannm emniyetini muhatau et. 
lstt"d!ğ1 ııaatte ferah ferah •l•blle. nıeıc, 
oekJ 8 - Atıaııtlkte stratejik tlalerl kur 

Kart euUst;tmaUııı tıcıarıtml men•e mak, U _., 

1 
" - Gerek dena lıftreke e ... e ve CJlı,ırken ıu noktaya dikkati ~ece. , 

ilmı Bu gtbl.Jere vertl~ ıeuıa.r ç0k gere.· sahll boyunca k&fil~ler te~kW 
bunttır. Blrkao ay haptı yatmak bo 1 ı!ıtem1le .Alman İtalyan denizaltı 
g bJlere vız geliyor! J<'mnlarcla zaman kudretine ağır dartıeıer indirerek 
uman buhran yaratıp baıtkamım bU.. ı nıtlttt!lk vapu-r kaytı;>ı.armm hatın 
ı,ometçe tayin eclflıufş bakkmı blr sayılır bir eekllde uaımaımu intac: 
lılAşkasına ycdl1'611 ve dlğertu.ı frrm •den tedbirler almak, 
d·m tınna koşturan mnhtekirt. l&bte. Bu aayede lzlanda ve tngflten~ 
kAn. bllcl::ızı, suUıtfD"Alclyi atır. ec>k Knratp den zlne gönderilen kıtalan 
ağtr cezaya ~rptırma.'ıyısl naklec!ın vapurlardan y~ıs blrtnfn 

Hnl..40ı~.w. bU U.zı e)c~M 800 -m kaybedllmlf Olduğu btlh&ell& kaydO . 
--~" g 1>• .,.- n:nmaktıı.dır • 

mı veriyor, btıtlln oettlrU buna !00 --------------
gram olaralI, fakat mnsaY'I olarak yL 
)ecektlr. \"ann 400 gram oJa~kııa 

ı;-ene beplmWn hfııseıılne 4-00 gram 
dtlşecelttlr. Bu, böyledir' Ye tevkalft.de 
...amanlar 1çfo de bu bllyle nlar.:ıı.l{f)r. 

VllAyettekl komfı.yooun karan. 
nı llAn etmeden evvel, afak bir nok,. 
t:ıya baret edeceğim: Fatıhte oturan 
ve orada.ki fırmdıın ekmek almaya 
::necbnr olan blr ,ehlrlı Kadıköyde bir 
okruhaıımda birkaç g'lln mlıınflr ita.la 
c3k olsa ve ckmcğ•.11 de b:ı.~ka bir 
f:rınd:ın alamıyaC3ğınA g6re vaı:lyrt 

nı.1 olat-akf EkmefluGcrı mi qzgeçe. 
cck, yoksa ekmı:ığlnl alDU\k ıt;n her. 
glliı Fatihe mi gelip 1;1dcct1k! Bu ve 
btına benzer rozı ctınıııann halllndeu 
f'onra ekmek ltartlnrmm num3.ralan. 
mnsı ve blrllldere yen•deu it.aydı ı,1n1 
Jnsa bir zamanda nettcelendlrmt'liyh: 
ko.ııaatlndeyl01 ! 

Yekta Ragtp ONEN 

uçakların her birinden birer tane 
tahrip etrnit ve iki ~esserchmiıt 
110 tt hnsarıı uğratmıştır. Amerikan 
devriy.tsi hit b!-r uçak kayhetme. 
ml~tlr, 

9agda 
Sterling gnıpuna dahil 

memleketlerden 

95 milyon lirahk 
itha at yaphl< 

Ankara, 10 (A.A.) - 1 :ıonk~un 
19112 tarihinden 80 eyltll 19!12 tarihi. 
ne kadar geçen mUd<iet zarfında ater 
llng gnıpuna menııup memleketler • 
den TUrklyeye vaki caı1 eşya lthal!tı 
nın kıymeU takriben ll5 000 000 TUrk 
lirasına baliğ bulunmaktadır. 

tt,bu ithalat meyanında takr:ben 
14 :100,000 TUrk llraı.ı.lc hububat Ye 

Z.ti00.000 liralık demfryclu malzemesi 
vıı.rdrr. Sterllng grupu memleketle 
rlnden Ttlrklyeyo gHndertlmlf olan 
harp malzemesinin kıymeti yultarda. 
ki miktara dahil edllm~mf~tir • 

! l:ır \'C 2 bölllklen fazl:ı bir clil~mnn 1:m:::mım:ıım:_-.ıı_l!llmım ____ .. ~~-------------ıa1----------=---rt-ı--------------
'l'\' ct'nl ~oı,eıtiler. 

~·· ı· Bnnibıı iki ıene sonra, ölllmllnden ,, a ııısr:ıdın cenup halısında kuv- . 

.. .-uua mp:uıynsınm ._,~u.I aç Bu ölü de kim ? '"ilerimiz. :ıyrı ııyrı foııl n~kert hn-ı ~Pf~~- C\ku'\·eı fbtlynr Lat1°',.S:~.~rdoık. 
'•etlcrıie bulurıdul:ır. Henfü: ta- -nı _.. t ""'•'"-d -''"d 

;,v :t \'fl m ...... are ı .ı ...z~ en .~ en 17 
':_:ımdl.l~"01~Y ~ h:ıhrrıerc söre bir 6nno mn~sscsey1 tcl<funut yoluna gö. Çeviren: MUZAFFER ESEN 
rr n e 'J du5m:ııı ~uba:» ''e erini türen dam:ıdınıı bırdkt.ı. ---------
~ okcıı k. 

2 
tank, 42 mllral_yöz, 71 Ak,!lm hAl1t pardesWerloı smokin. ı bfr koridora g1rmlalırc11. Lovqe tına. nı bıı.karak ıa eözlert ııöylemekten 

.,
0

P ,.:~ 35 ate~ !1°k!~sı tabrıp ettik, ı .. rıntn Uzerlne &ı"lymlı ola.o Uday \'e- !etinde btr nok13.Dı o!up olmadJfma hndluJ alamadı: 
w 

11
" ı;ı d:ı dlişıır hık. 1 J.uvn,e; blrkn.ç ııokak fenl'rlnln lıa.f;r IJ.'lltmnk Uzere derhal korldoran ke - Bn kadının kırkın:t. yaktaotrftna 

:'.fcıkcz ccnhc'>inde nskcrt kuv- ı~ı~ac n.ydınln.nnn Kun·n dö Seıey yo. narırıdııkl blr aynaya k()lto ve arka: ktm bıan:ıblllr! 
''cllcrimiı, znplcıtiklcrl me,•zileri lm~una çıkıyorbrdı, sonra n-ls \'llson oaıma: Sonra. bu alJ:z:lerl Jıitmemlt r,lbl daf' 

1 ıhkim cll!Jer. Bir kısım kııHetJI lıch·nrıoa yet!~tllcr ve solıı aa.ptılar. - Beıı yUrll, dedi, ılrodl seni\ yetJ. t'&nan tl'da)'fn kolunlho tııt:lmk .ıs. 
lerlJ" de taıırruzdo hulıındular. Rl· Luva~: ~rlm. zllne deva metti; 
i v'ın bnlısınd:ı bfr d!lşman taburu - Yüz metre d:ıh3 yttrllrsek, dedi, llerlye doğru yürüyen Uday, yan - Ya.man bir pa~a <lofruıu! 
lnrllmar edi!di. nkrfbcn 350 dÜ5· ı yetı,mı,, olacaı;"IZ. a~ık bir l<aıııcJan ev ıatlblnl ıörc1ü. Arkaüıtmın dudakJannda bellren 
m:ın sub::ıy ve eri yokcdildi, bü~·ük l\la.Jınllo lınıt•ınm \'erdlklorı mahte. (;Uzel lmduı bir he.saıı defterine ben. bir glillimseden ba'lta cevap vcr'mf'. 
miktıırda s:.ınimclkr aldık. !lO diiş.. ·

1 
fjem Uovıınl.-ı, bUtUn pencereleri ay . :r.lyen nl:l.rUken ciltli bir defterin say, yl;,lne ııkılmı, gibi ıöylendlt 

man nskcrl de teslim oldu. 
1 
dınlıl<lar lç<'rl&lndo ,Yt.zcrı LBtast ..... 

1

. f:ılnrını lmn5tınyordu. rnma.a -4\~nıı 
,.., "'....... - Oyle değil ml? lıı buımda d& .Ç'U 

Dl(kr bir kesimde düşman ilerle-• lOSIJ knr:JnJtlt PeCt'1e ÇOIC hJtcmı:ıtıı ltrle yfildQ 13hııdet p:lmıal'n, bir re, 
o " tt• Y.el, otomobilinde d:ıha gilı.el, l-.Arlku. 

')'fşlmld yavaşlııtmnk için büyük blı mnnmrıı. nrr.ecllyorclu, l{aldırımlı kQn:ı kontrol edlyorwuı gfbl rakam. lı\de bir mablQk 'VCM lAm. 
J>lynde kuvvetleri ,.e 70 tankla mu-1 a.\'lıı nı kot'a bJr Jlll rl< ar.ı mıla.koca lnmı tızerludı:ı doJnery'>rda 
bbll tıı:ırruılıırdn bulundu \'e in-j blna f.''"<'~ l~crlslndo ltınnnlıltb.ra bil 1 .Arkada'Jmı bekll'r yarJyette hu. Uday haflfÇ<ı dudaklarmı kımıl • 
snncıı bflyfik zayiat p:ıhıısına e- kJm h"rlrnn-; bir l,f.ıı. gtb, dlkllml~. 1 ıan J uvıı e ıordu: dııttı: 
lıemmlyelsiz derecede ilcrliyebildi. l 11. - ?lı"e 'erT Bumda ne t11ye d:ır. - Allll yBman mahlOık ı.enııln doıı.. 
:Wıtaaıımıı: dQşrunnı durdurdu, düş-' iT• ııh..,ab ımpımn ınPrnıer basa • o ın? tum, her rn.sfy('ldls;1n 1.-adına \'\Jl'll • 

man muharebe meyd:ınınd:ı 42 tank n·altl:mc:l:ın ~ıltBrken tnnn:llıır t~erl- FuJ.ıat o da aroiıl< l•:ıpıl'lan bft. lnyor~un, 
!ııraktı. t d11$man u~:ığını dflşfir. 11 ııır.de 5!1Jlannn kapıcı "Irma ~erldll ~illt patron :> ''"' ver, ı:ı •cadını s;ö • , .Jan Latınt onlan k&'l•l~dı: df'knl 
'tıtık. l;l\.<ıl<l'tlnl çıkardı, lld nrk'lC!."lŞ G'""ı~ 1 tllnrı' işi nnlaılı ,.,. gllzrl lmılrna dfte. teııl diırt ı-ö,e ~11.'1 l<Jr11 lııın: hlr mp 

rfymffti. F!dıua boylD '" gtluWftnl 
bilet? bir kadın olan lan ı..taat mo • 
danm b..eatno uyarak aa(l:LMIU recıa 

•tıı:ıomlttt; ve aralannda kızıl akisler 
rıarla:raa ~larmm sıya.b ktvmnlan 
altında :r;Omrilt ~ili gl1zJer1 bu ka • 
dJDm b&kJıtl&rma ee~ bir kudret 't'e.. 

rtyonlo. 
BUyttk patroll c1eft,erl11t kapanu,p, 

~erek: 

- Boruıuva.r Luvaıte, eledi, artıtı 
blrj9 parttıerhnlz.e ratmektm vazıeo. 
ttnl.ı, diye korkuyoru.~ 

- m9 böyle ,ey o~ur mu canım 1' 
BllAkfı bo aqaro parUJertınlze katı . 

lacak bir de arkadaş getUiyorom. E!t. 
lu bir ar~rm olan Vllı.tor Uclayr 
IJ'.kdJ.m et.meme rntlsudenlzl rica ede.. 
l'tftnı. 

- 81ı. de lıabr~l mfıılnlzf 
- Eski b&brtyell. ı3ogtııı lht,yat 

orılumnda bulunan mftteva%1 bfr ythı ...,.. 
Jan LAtnııt ktbA.r btr tavırhu 
- Biinun ehemmlYt-11 ynk, dedi, de. 

rlrı\tler, eski \'eya. yen! iYi insanlardır 
Jl:Tlml, kM'11 r\'inlr g'bl uynıan17.1 

tlr,a. ,ı'lrrri!'lm. fDcl"nmt VftT') 

EN SON !JAKIKA 
Küçük ilanlar Ku~ 

asu uuııuwı elılenerek ~oıuıcru~ 

" arama ve ı, verme IUlııhrı l!:u lioD 
Oatdkııdl\ para11ıı. UC§t~·ııılı:< e.ııt,l.f, 

llAol!ırın pzetede g!SrUldUğ1> ~l'ldlck 
olm:ı1>1na dikkat cdllwelldlr. t.vl~rııue 
ıuld:CJ i;ÖDılW'en okuyucuı.rın oı:ııırua 

linlınaı, üzere aarlb >ldre.Jcrlnl bllrlJr. 
melerı Ulumılır. 

Evlenme teklifleri 
• Xa§ 28, boy l,71 kilo 67, y:ıla. 

ıııkll ma.zlsl temiz, k!maea~ pana!yoıı 
otura.'\ ayda S0-100 llr& kadar kazan. 
CJ olan bir genç tem.z. clddt, e,in• 
sadık ebedi b&yat arlfad&fl olabilecek 
20.so yq arnlarmda mz veya dul bir 
bayanla evlenmek l.ı!~emekted.lr, (.Al 
tJn oata.k) remzine mUracaat. 

• Yq 2~, l,71 boyunda bir dl!kk!.nl 
bir e\1 bulunan garaoDlukJa tıttgal 

t:cten bir bay, 25 80 yaalarmda 1 ,63 
t-uyunda bir bayanl& evlenmek tıte • 
ı::ıektedlr. (Mehmet) renaın. mQra • 
caat. 

• Ya§ 42, boy 63, kilo 65 yüluek 
bir lr.emurdan ölUmJo dul kalmıı çok 
J;•1 nUeye meruıup ve çoeukauz, kimsfl. 
sJ~ b'r bayan, memur veya enıekll, 

y~ı 45 ten yukan ve ](endl ıtbl ;yat 
nız bl.r bayta evlenmek iltemıkt.edlr, 
(Can Ser) remzine müracaat. 

I§ ve i;~i anyanlaT 
• Yüksk tahsll l'•pmakta olan 

bir bay; iyi bir ücretle hususi mües 
sese ve ticarethanelerde 6ğleden,sorı 
rp olmıık fizerc bir lş aramaklıı .. 
dır. (E.K.) remzine mfiracut. 

* Bir kimya mühendisi talebesi 
fen desrlerl vermek l.stemektcdlr 
(l\I.C.) rem:ı:lne mılracıuıt. 

Aldırınız: ·,· 
Aşağıda remJzler1 paulı n•~n o • 

kayucularrmı:ı:ın namlanıuı ceton 
mektoplıan ldarehıtueınfpd"" (ptl7&r • 
tan hariç) lıergftn sabahtan e~teye 

kacbr ve anat 17 dftll sonra aldnma. 
ıan. 

(Al.eş 6) (A.C.) (AL.) (Bulunmaz) 
1 Calı) (Çalışır) (E.E.) (E.N.B.) (E. 
M GUl) (P.D.K) (F.Teı) (F.G) (GU. 
vt.n) (Gtlr) (Gllzcl) (H.V.) (H.G. 

Arele) C1.N.D.) (1.P. 88) (Kı:ımetı. 
me) (Komlayoncu) (Kaynak) (MUr. 
kClpeııent) (M.T.) (M H.R.) '(M.E.49) 
16> (M.E. 49) (Nelll) (Nalbant) 
tol. l f P • .A.) (R.A.) (R,T ,K,) 
12.R,U> (Sam1m!) es.o R.> (Şair) 
(TA,) (Unalan) (Vlynna, ormanları) 
(Yenıel) 

DAW·T 
MoflJrlll kara nakligeclln"f cemi

yetinden: 
Cemiyetimizin senelik hey'etf 11-

mumlye toplontısı 14-12-942 pıııar 

lesi günü saat (10) dan (12) ye 
kadar Taksim kurabiye soka~ı {12) 
oumaradakf cemiyet mt'rkczlode 
nlcledlteccl!lnden bll<ımwn azanın 
gelmeleri rka olunur. 

RUZNAME ""Jl1":" ı r. 
t - 1912 yılı çnhşmn raponınun 

okunm&.!llJ ve mOzakeresf. 
2 - 1942 yılı besabatının tetkiki 

ve idare hey'etinln ibrası. 
ll - 1943 yılı bUtı;eslnin müza

kere ve tıı~dikl. 
4 - İdare hey'eU nalınnın nı

sıf secimi. 

Japon radyosu da türkçe 
ne§riyata ba,ladı 

"Radlo Toklo,, yan! Tokyo radyo 
dll!Uzyon postalan, S.12.942 tarihin 
<!en ıtlbarcn aııağıda yazuı progTam 
n:uclblnce tllrkçe neşriyata baılamı~. 
tır. 

Gnrb1 Asya tgtn 
(Çar:-ıı.mba. _ Cuma pazar gUnJer) 

20.30 11800(23.U m). 

964!H81.10 m> 
H1ndlatan ve garbl &aya tçtn 

ICarçamba. Cuma pazar g11nler) 
'1.00 1'11C!i(19.86 m 1 

340 doğumluların 
yoklamaları bCJf/ıyor · 

Tal<Alm askerlik ftll-etıl bafkanlıflll. 
d.1Jl : 

1 - 3{0 doğumlu ve bu doğumlul&r 
la muameıe:re tab1 oJanlarlQ Ulıı: 'te 
ııon yokJamalarm 22,12.94:! ..ıı güııU 

eııııt 9 dan itibaren b!ll!'lanacak ve so. 
ı NS tarUılııde bltirUecektJr, 

J - AlA.kadarlar 4 fototrana Ula 
met 8ened1 vesatr llgill "4!·k&l&mu 

birlikte get.f.recekterdlr. 
S - Vaktinde ge:rnt:yenıer Ye ıa 

menında mazeretlerine da!r resmi 
vesika. getlrmlyenler hakknlda 'kanunı 
taldbat yapı!acaırtır. 

SEHIR TIYATROSlJ 
DRAM 

KıSMINDA 
&at I0,30 da 

RtWOJi lBTh..\J. 
Yuu: 

Bomaln Rolland 
M. Klper Türkçesi: 
KOMEDi rusuı 

U Kttıuttnl YE 
Yazan: Robert Neuner 

TUrkcesl: Cemil Cahlt 0-m 
Her J!<'rgembe gllnU saat 16,30 da 

Tıırtht 'Matıne 


