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Bugün Kahirede neşredilen tebliğ . 

Mersabregadaa atııaa Ankara, JS (A.A.ı - CUmburrejs 
Mitı Şef t&met lnöııU. Çorum bölgest 
na yaptıkları seyahatten bu gece saa• 
?3.~ te huausı V'enlerll• .Ankaraya 
avdet buyurmu~lard~. 

Hitlere cevabı mihver llavvetlerı doğaya 
"Fransız .~ukom_eti tam bir dür~sllü~I~ dOg.,. l'U Ç9killvor 
tanzrm eaumrş hır J\vrupada ıstıkbal 1 nı •• •. • . J 
tem; neyleyecek bir siyaset takip edecek,,; on c u l erzm 1 z 

!r·::.~-~i~,,~~:;:::·:~:~:-lı Basıldığı yer: 
• VAKrr MAHı\A~J takip haı elatına devam ediyor 1 .,, ..... Cadd•" v .<ım '"'"" 1 

f 114 1 
Mareıal ilk vazife•inin Framanın ve imparatorluğunun 

muhafazasını temine muktedir yeni bir ordu kurmak 
olduğunu söyliiyor 

1 LOndra, 1' (Rad~o 15,15) - Seki_ Taymııı Nlyuz Kronjkl gau_ "B&§lamak U.zere bUlunan E!l&'eya 
z nci ordunun bugün Kahırede ne§re_ Uler'.nin ikisi de batıda takriben n.ub&rebeal tarihin en kat•ı mubare. 
dlleıı teb}iğl o!iyle demektedir: 130 k ilometre mesafede kA.ln bulunan belerlnden biri olacaktır. Bu mahare .. 

j ILBEANUN ı 9 4 Z Is Yiıst, J.& (Of!) - 26.ll.942de Hit
ler Petene bir mesaj glindermişti. 

!ıfa .. eıaı Peten 5.12 9•2 tarlhlnd.o. 

Seklzıncı ordu dUn bnflf zayjatıa Mısrata limanının Rommel lç,n mu_ bt- l:.arbin dönemeç noktamu 'Mfkll, 
mihver kuvvetlerini Mersabregadau dafaıuıı kolay bır mevzi bulmaya pel< Edecek ve bizim lehlmise tnldpl 
aımışlardır. DUşnıan doğuya. doğru yaramayacalt bir nokta olduğunu söy eyleyecektir.. Harbin çok fldd~ 

1 

çektlıyor. önctiler;mlz amansız bir lemektedlrler. oımaaı muhtemeldir. Almanl&r inauJ 
ıPAZART~Si . .......,_..__ .. 
i /Vumara: I 17b ~ene: 4 ı i ı·eı : 28874! Pos,ıı k•ıı ··<ıll : 21 • 

oı nn şu cevabı vermi:ıtlr: 
"Fransıı., feJlı.ketl, içinde, ordusu, 

doııarımnsı ve hava lcuvvcti için tari. 
ntnln askeri ananeler•ne ""dak"ltten 
:rıUlhcm bir sevgi v0 bağlılık hlea! 
muhlltaza etml§tı. 

surette takip hareketlerine devam Bundan altı gün evveı ~eraı mukavemet edeceklerdir. l'alrat '11111 
1 ediyor. Avcı tayyarelerimiz mlsll gö_ llı1ontgomery, fU beyanatta bulun _ onlan Atri.kadan kovacatm, Yaprıa.j 
j tUlmemlı bir derecede faaliyet göı l muştu: cak ba§ka hjçb.r ıey yoktUT.'• S 
t~rerek dUşınanı hırpa.lamıştır • .Aı_ ------------------------------

: ........................................ ........ 

jduAKşarr~I Ml!tareke mukavelenamPslle bu or. 
dunun bazı unsurları muhafaza etme. 
!me müsaade eytemekle A!man mil 
lctlnin aaelelini takdir ettiği bu hlale. 
r:n kıymetin! anlamakta olduğunuzu ' 
ı,:lt:ttrdtnb:, Fransız A!rjkRama yapı 
)an Anglo - Sakson tecıı.vUzü ve bazr 
5cfler'n ihanetı sizi rudutların Ye Ak . 
deniz kıyısının iı:ıg:ıli ve Fransa. or. 
1uımnun terhlııl glbj tedbirler almıya 
mecbur etti. 

:ır.an avcılarının mukavemeti teslrı!z T t 
kalır.ıDtrr. 6 Alman Utağr dü§ürUl • u n u s a 
n.üştUr. 

; Londra, 14 (A.A.) - Kahirede'l 

HARP lÇiNDE 
TASARRUF HAFTASI 

bu sabah gelen resmt mesaja IJÖl"l 

~k~~~:~~rin~n~:~~ey~::~~ :n~:~: Amerikan tayyareleri mihver üs~' 
kem mevzilerden çıkanp atmıştır. 

Yazan: SADi:& ERTE'.\I 

T .\SAJ:IR'F h:ıcta~r l>a~ladı. Bu 
~ ıl tasarnıf haftasının harbin 

t• ~ı. lerj altnıd:. bulunan bir meml~ 
J,pt lçjn ifade eıtlğl psikoloj k m:ınıı 

~uk tlerlıullr. Bir 'andan hUkümd ka 
nıın ~-e tatl>lkat ~olu~ la mem1cketin 
1ktısadi ullnye-.inl ınııl.avlmleştlrirken 
llf'rl tııraftnn da fertlerin ı•ıurlo b' r 
~ el>ll ıle lHılkol ojileıinl mcmlel<etl ııa. 

ı·ıııı \'e memlekete ,>aphı'!'ı bllcuml:ırı 
ıııhısl3nn ha3atı. ltl~·atlarr, m111et 
ı;"Yl~elt>rl Uz.er;nde gjstcren buhrana 
kııreı alJAhlandrrm1tl:uı ı-crr.:;tfr. HA. 
ııt .. e. ferdi ha~ııtı~ız T.a\:Jel61ndl'n 

MAREŞAL PETEN 

~~~·;:~~i';·~:::f;:',.: lerine en şiddetli oaskım yaptı 
nqredllen ream.1 tebJiğdıe Romel kuT. 
.... tıer,nin EllgeylAdalll mUııtahkem 

c!lr yeni bir ordu kurmaktır. 1:1evzllerden atıldıfı bildirilmlttir. 
Karada keşll ıaallyetl war ı 

Blltün tr.emleket~ ıztrrabla h ase 
<!Hen bu kararlar kar1111n1a eğilmek 
ten başka bir rey yapnmıun. 

:Mareşal fon Runşdet Alman harekA. \ Daha .onra alman haberlerden mjh_ Londra, 14 (A,A.) - Şimali Af. köprUyü bomb&rdmıan ed~~ken' 
tı b!tkımmdan taratını7.dan bütUn ka ,er kıta.larınm batı l.etıkametjnde ri.kadaki mUttetık ka.rargahının diğtı· taraftan Bııertede, Susda ve 
rıı.rhrı almağa ve lüzumlu bUtltn an . gen çekilmekte olduğu anla§ılmak_ tn ıson tebliğine göre. Almanla. Tunuataki dığer mmtakalarda dok 
l~ma1arı yapmağa memur edlldlğ: tadır. Dün aabah kuTVetll ke§lf müt. rm Mecezelbab'ın ıimal ve cenu_ tarla liman t.,sisleri ıiddetle bom. 
iı;.ln bu muhtelif meseleler hakkmda 1 ı-ezeteri taaliyeUntıı arttığı ·da öğre, buuda nüfuz et.ınek için yaptıkla.- ba'l'dıman edilmiştir. Batrtede 
btnimle glirtl§mek üzere buraya geL ıııım:otlr. Romel kuvvetlerfnl, mevzı. n iti yeni teşebbüs akım ka.1ın11. dün gündüzün doklar!a limandaki 
nıek ınttunda bulunmasını bug1ln ken 1 l~rln önünü mayinl• kapladıktan 1<>n. ur. Devriye hareketleri mUtte • vapurlar bombalanmııtır. Bu 111,..,. 
a!sindt>n rica edjyorum. n rit''ate başladığını gösteren belir. fiklerin muvaffaltiyetıy)e nctıce. kete iştirlk eden bütün m'1!tefik 

Pek doC-ru olarak bir devletin UT.Un 
zamPn dia!pllnlf ve ltıtatll bir ordu • 
t!an nıııhrum halde ya:ıysmıyacafı 
f•krjnde bujunuyorsunuz. Bunun için 
ilk vıızitem Fransanın ve :mparator. 
:uğunun muhafazıuımı temine mukte. (Arka51 Sayfa 1 SllMın ı de) tıı.r vıırdır. lngllls hava kuvvetlen lenmiştir Vukubull\n çarpışmalar . uç.ak'arr geri dön.mUtW.rdir. Gelen 

.,.~ zırhlı ke§i! kollan j&'aç hareketle da 100 di1fman &dUrlllmllş, M haberlere ı&re. dün Tunuata yapı. 
Tiyle dU§manın ric'at harekettai de den fazla esir de alınmı§Ur. MUt. lan hDcum bu 1efer elllPlllda ~ 
bUyU!t zorluklara maruz bırakmakta.. tefikle-rin aayi&tt haf'ıftir. t<* m~vaftDıyet l:uanaa bir be. 
dır. Romelln vakit kazanmak için :Milttefik uça.klan, büyük bir fa. t'ef olmuetur. 'O.ıktarla antrrpo. 

ktı ıınız mmaıı lm1aia 4uy•uau Şark cephesinde 
>,d;\ lf' btll!!lcı e<!llcblıır: Alıp yörlı,> en 
1111 ha~1't pahalılıfl karııısrndıt DP )'S.. 

f•'•<"Sf:n:rBuna kıırşı alm:ırnk blr lu. 
~·m tedJirlrr vıu:lır. B:ı tedbirler hU 
ı.urlJt.'t tarafmda.n alınır. lstlbsali art. 
ı ınwık, arttırma!< lı;'o tcavtl.lerllr 
1 uluıımıık, me'!lılCl<ete fııı:la m!lf &fi 
f:rır. ek, enfl..ıs;. ona knr,ıı kanun( ~are. 
lt•r bı.lm:ılt .. lbl.. 

Moskova, 
gece yorısı 

tebl iği: 

H (lladyo> - Dü'l dan ve birkaç bin:ıdan cıkarıp at· yeniden bir oyalama muharebeal Ter, aliyet göstermekte Ye dmmadan ln:nn bulunduğu aahR battan ba. 
neşredilen resmi Ruo; tıhr. 180 diişmanı ~okc ıt i k. • mesl muhtemeldir. düşmana aaJdn-maktadır. şa yangınlar içindtdir. Tayy.ıre. 

13 birlnciktınund:ı ktl\'vetlerimiz 
Şehrin cenup semtinde kılalorı· !NGtt.tz GAZETF.J.ırnt NE Nevyork, 14 CA.A.' - ŞimaU clltr birçok dokbrrn ve iki bO.. 

mız. ilerledil~r. Oü~·mnn mMaraa DİYOR! Afrikadaki Amerikan umumi lı:ae yUlı: binan'!1 ya~akta olduğunu 
Slıılinıtrod mıntekasile merkez cep. 
he!iiİncJe e\'Yelkj lsl:kamcflerde f3• 
aruz muharehelf'rl ~·ıoptıler. 6- 12 
hirincikAnunda biten hafta zarfın· 
da 225 f 3 mot!Srlü t:ışıt uç:ıJı o, 
mak iizerc <107 Alman uçııifını tııh
rlbelliler. Zayintı...,ıı 15fi uçaktır. 

h hl 1 • 'kf 1 1 1 Londra, H (A.A.) - Bu •abahkl rargahmd.ın alınan telgraflara glSrmUşJerdır Bır gemi ilirtrinı 
sn asının r ncı ve ı ne s per n .. • • 
d h b ı 1 gazeteler Rommelfn Elıı.gey}a'da ri_ f gcre Amen'kan bomba uçakları tllm ısabet kaydedilmi,tir DU...,a,. e mu are cer yap.yor ar. . · • 11-

1 

cat etmiş olduğunu blldll'en ream1 dun Tu!lustalıi 1talya:ı ve Alman nın uçaksavar at~i pek l{ddetli 

:Fakı:t bu t4'dblı ler, kanun ) olu3ll\ 
nl•r.aıı kararlar. hilltfunet il'rnntı fl'ı·t. 
lerk ıuunında bir r.:ı •"rn"t b:ılmadık 
ç.ı. yeni blr llttısuıli zUınl~<.'t hıuuı ol 
ı ıa:iıkça, \'6 bayatı yrnl bir kıymetle 
•İİ~"nck lml<!nı eld.: t•dllınedlkçe ya. 
ıı:ı:ın hareketler yll:r.de yüz mıl\ :ıffak 

Stnlinımıdın Fııhri!rnlılr mahalle 
"inde ateş nıııhıırebe-;i ve keşif ha· 
rekclind<' bulunduk. Jliicıım Ş{nruı>
l:ırımn:. rfiişmıını lt ıılt~ noklasın-

Stallngradın şimal hatı~ında bir· t eblf"" ma~etıer halinde netıretmek. j Uslcri Uzerine şimdiye kadar Şi. 1 olmuş•ur. Bun•Jan bn,ka dll,man 
çok mQhlm tepeler zııptrıtik. Düş tedir!er. Bu haber geç goelmlı oldu_ mali .Vrika1a yapılan hlkumlarm av tayyar,e!eri mUttefilc tRyyarele. 
ırıanın 50 aleş noktn~ını yı'ktık ve : ğundan başmakalelerde bu ricat bak_, en bUyüğUnU yapmııı'ardır. Bir rini pUskUrtmefe beyhude yere 
znptelik, (400) e yakın düşman I kında makalelere teaadUf edilmemek_ taraftan hafif bomba uc:aklan Si . caltgmışlardır. 
~uhav ve erini voketıik. Di~er bir tedlr. faks limanının ıimal doğu5undıtki 
kesimde bir ke~if gurupumuz bir 
çıkış hııreketl yaptı, 12 mitraly<'z 

uhm-ı:ı:. 
7.:tpletlf ve <19 esir aldı. 

Bir ml'ml~ket kar:nnı ıııeferb"l'llk fı l'ıli ihtiyaçlarla ta~in edlleblllr. 1939 Amerikan hava kuvvetleri 
·ıpar. Pıı!tnt 1nı kanuni ııeferbıırllği dan en-etki dünya bir hayaldir. kumandanı general • •.-: 

111:1~~~µ_-us.i~· 
• '\ ., ' ; ı , , • ~, 

r 
J 

\ • cııuılıınn ern!rlcrl, nrz•ılıırı , 1 tlyal<., Duııiin prtlarını o dugu pbt fa • 
l:trı , nıhlann lınraretı tamamlar. Bir ı ue3e lmldl.n yoktur. Binaenaleyh bu. ArnolJt Jiyor ki: 
ı:ı.rp dnrc·lnln ekonomik faciaları ı ;un '~-in barp içinde bir cemiyetin Almanlarla 
•il" tlonlşmel< ıı:·n ele kanuni tf'dblrll'r ı fertleri halinde mesut olmak lml<A.nr. 
: uo•nda psikoloji![ kıyulf'!tle?"in, fert. ııı aramak l&zımclır. 8ahııetmek fite. 

Lüks belası 
ı ·rin , l<:L'lnınt:a l'-'r ulnııı!lı ll<tıı:a e 1 dl~inılz 'l•h.adi ı.lbıılyet buılur. Bu i tal yanlar Y:ıaıı: BiR MUHARRiR 
dn. 1 'ihni.)etl nıııumuza yerle,tlrdlflmh; 
Yalnız mııhtcklre kıunat< kAn de.. ~ıımıın artık karaborl&dan, muhteki., Birkaç ay •onra ,. çoK i<Jtih!'al vazifesi daha 

f:ılr'ir. ) el•ıız pahalılıı.tsn ~iktrct. f't4 1 Jn ,errlndtn kurtulmanın yolunu tut.. B &il b ziyade köylere ve az latih. 
ıne'< ltllfl bir psikolojik tare aayıla. ıuk demektir. er şam om- lak vazifesi clalta ziyal'Je tehirk-re 
n.a:ı:. J)lj'er taraftan bütün pelkoloJlk bat\'ımanlarımızm 1 düşüyor. Çünkü en bü~ük istibs:ll 

HeT lflYden ön~e 3·enl h&~'atm mnı. ııı~'JDl'tlerln aaflam kahna11 yapdıtı. I kaynağı tabiat, en bü~k istihlak 
ıctıc,. önunde )eni blı ikhııadl Jr.lh ımz mu~tln emniyet bavasr 1çınc1e m8ril:Z kaJC.Cakfır puan ıehirdlr. 
rı•yr,tln doğması JAı:ırudrr. Ru lkt11&dl ı.uıunmaaı ile mllınkllndilr. Harp te M h b • h k.k.. 1 İuatlamnrz, bilyilk , .e kUçök, 
1Jhnf~ et ynpctığımız gl\nler!n fe,•kB. slrl altında bulunan ntr cemtyet, aat. u are enın ~ .. ı 1 • mana•.ı i1<iye ayrılabilir. Ki\çiik israf)an. 
lfıdel tine inanmak, fnanılan tevkalA. ıam bulunm&dıkoa ınsanm kendim ancak o zaman ogrenılecektır mızın bliyiik bir ~·eklin doldurdu• 
de tııyııt önünde jhtlyaç cetvellerini zorla melO& hJNetme.tne lmkAo yok. \'a,iıırton, H (A.A.) - Blrle§ik ğuna ~ııhe yoktur: Farkında ol. 
yeniden t,anı.lm etmektlT. Normal ı:a.. tur. Amerjka ordll8u hava kuvvetleri ıet: marlan hRddinden fazla R(;tığnnız 
manırda da böyledir. Falan adamın Cemiyetin emniyeti, l•tlkrarı blltlln general Arnold yeni tayin edilen tay. bir musluğun su ziyanı, tabnğmn. 
masnıfl:ın, f'lan •damın maaranan. kovvet)erlnln, blltun UZUvlannın Ağ. y&.reci subaylara hitaben 8Öyledlğ. za lhtİ\·ncmırz<lan ftız]a ıı.Jarnl: 
nın aynı değildir. Neden! Eter nınn Jıııu bulunması lle mlhnkilnclllr. Bina. \.olr nutukta demi§tlr ki: hepsini . yf'fJledlğjmjz YHncğin ar. 
ı::d bir tekilde hf'!ll&P ed.!lae bu iki f'-n&lf'yh tkt;ısadl kanetlD, maU •t Tayyare :•tihsaıatmıız Almanya ve tığı, bunıo;turup nfhğımrz amba. 
ı.damm mantık! 1hti)'l\Çlan araııınrta ıamhfın me1"CUdlyetJ bjr a.rurettfr. .•&ponyanm bir arad& jatlhsallerln. lii,j kfığı'lı, ip par~alan, kibri't \'e 
mllaavata beıızer bir hal \'ardır Fa. Bunun için fertlerin euurlu bir .uret.. gq;miştjr. sl~arn lmtu!arı. bileyip tcltr.ır ku!• 
llr11t masraf bakımından ıarabrrnda te, ~eta bir ahlAk v&T.tft>ııılnl 1·apar Ordu uçaklarmıız ın dUşman gemi. lanmalt durorkı:-n ~öp tcnE'lteı.iııc 
tıllyük bir fark mevcuttur. Her lhlsl r;tbi memhoıketin mali lrudrPtıne bb iti batırmışlar, l:i9 gemıyi 'hasara uğ ntt·~·muz hra~ bi~ddan, si~ar:-la. 
de memt olmak için ııuın.n·ıır etUk. nıet rtmesı gerektir. ral.II!ııtar, 21 tanesini de muhtemel o. nrmzı birbirimizden ~7aknmk müm. 
l•rt maar&flan yapmaya muktedir oı. Bu harbin mali poljtlk&11 blltlln }arak batırmıılardır. Karada mllyon _ kUn 01<111~0 hrılde !iizunı~;uz yere 
:malı: ııterıer. Neden! mem1eketlf'rcle mütteTek birtakım ta., la rca kllo ln!lllı.k maddeleri atarak harcadığımız kibritler ,.e hun:ı hen 

Çünkü ildalntıı ho~atı anlayııı. oflyetlcır halketmlftlr Hr.r rnt'mlel<et 1 fY; neticeler alınmıııtır. E.:ıldz harp 7.er sayr'trz kliçlil< i~rafbrımn ~an 
nıesut olmayı taaa•vur bakıınmd~n hudutlannı muhafaza edf'r glbt milli; ıtahnesi Uzerfnde bombe. ve av uçakla. YRna ırelincc kahnrılt bir i~ıilıllik 
Z'Jlml;vet farkları vardır. Bu farklar ııara kıymetini korumak ıı:ın t.edb:rler ı rLmız faa liyette bulunmsktadırlar. , ye'kiın11 totnr. 
ulAde .amaıılarcla içtimaı me,·kle, K•maktadır. Bunun lç•n de tedın1Uiln 1 Birkaç ay sonra Almanlarla İtalyan. ' Uöyle birkaç f.,rafın yany:ma 
tta,.atıara n eldekt paranın alım k•. ııOratlnl aı:altmaktachrlar. Yani tadıa 1 lllr haftada bir veya iki defa değıl , ~elmc<ıine baret ka1mai!an, h~ ka. 
Nllyetfne göre aablt hlr kıymı>t hali paranın pjyasadan ~llmf'>tlt hldlsesl 'ıaftnnın her akşamı hombnrctmıanıa IC'mıl .. bih•ii'k ycl<imlar tutan 1~. 
•ı alır. Sulh zanıanır.da heplınJ:ı:in emri\akl oımu,tur. rımıza maruz kalacaklardır. raflnrımn ela \•arc1ır ki bunlnn 
ıne,·kllne göre, lçtfnıal fftllll\'\,ırluınıt. Yalnız bu redblr kllfl df'f-ıtd:T. Ft. O gün gelince dUşman den zallı 7.,.nıı;inler '\"e bir derecey<' knclıtr 

r-uzaran bir aaadet ıc,·j~ eııl \'anhr yatlarm artmaııma manı nlmak, ''ıı tt.ıgtıhlarını, nakliye yollnrını, tayya <la orta hal!lhr yaparlar. 1ht:;vaı:

BUfçelerlmlzı ona göre tanzim ederlı. ısılhlitkl tahdit etmek Jhundır nu rt', tımk ve mühimmat fabrikalarını ı larmclım C'nl< fnzla m:ıdrle İ! tihli\1, 
Harp hali senelerdenbert bu -.bit ık: hf«:llse:rı tahakkuk f'ttlrme.k için durmadan bombalayacağız. Yüz bin eden hu,zltmrelerin, bell<i fena ni. 

ve bizde ıtıyat hallnt alan tıe\ .. ye31 IMJ· 'ı\kra hUkQmetler Wclblrler almakta ıerce Alman ve ltalyan hal'ap olan retle de~iJ fal<İıt eskiclenbcri ete. 
tı {'-f'ktiğlmlz ın1nntının pslknloJik ciır. Fakot hiikfhnet ft'clbjrlflrlnl in.. ~ehirlerini tahliye etmeğe mecbur o. I \'am rrlen lcöt\i h~r itivadltt liilt_ 
eebelN lııudıU. Huna kıtl'!!ı ili< Rhnacaı. seııl:ırın şuuru, mail ııhllkı tamamı ı. l<ıcaklardır. Bu suret.~ muhareben n 1 "e f:w:lar:ı <lfü;Jtihı olr:•:ıh .. ı. lıitylik 
t• ı:Triı harp bdlııe görf' lıencllnıl:r.e y~ mal•t:ıdır. B 'zcp tasarruf bafto"ının hıtklkl manaaını öğrenmiş olncaklar .• 1 !<ıehlrlcrde pal•alılığın başlıra ~e. 

n• hir hn~ nt seli~ esj ta,, lıı ('fınekllr. f'n ı:ıı~· lil< hl7.metı maH ablAla ıuur dır. Almanya ile Japonyayı bekllycr: 1 bt-pl c:'rin<len bir;'.,.ir: Gömlr.kı:M• 

l•.ı tı.ı.)Ot eliy-=:slnin mik)ası aı.pri b.ıllne ko.)m&Ya ealııuıakur. Akıbet budur. 11P t:l11t'si 40 _ ~ liradan on ioek 

gömlek bırclen ısmarlıyan tanıdık 
lanmız '\'ar. ı:n lüks tenilcre 200 
liradan birkaç ka.t e&Yap birden 
yaptıranları da biliyonxr:. Beyoğ. 
lu camekanlannıla 80 liraya aatı. 
lan lüks ayakkabıları kim satın a• 
lıyor~ Buulann ınü,terisi oknıısa 
\itrlnlerden biri kalkıp yerine öte. 
k( gelir mi! l•iratlan ateş pahası
na ~ıkan lüks loknntalamnız da 
tlolup ta,ıyor; e'>kileri kapannca;;ı 
yerde yenileri açıl:ın barlarda es. 
ki zamanda bile ı:oı, pnhah snyılan 
kon,.omasyon (ıyatlan şinııli bir 
kz.e misline fırladığı hnlde eski. 
~lnılen fazla knbbalık \'ar. 7-engin 
\"e ~·nrı • zen gir Jeri'nıizin e'·inde 
\"crilt>n \'e giize ~örülm)yen 7.İ)"a. 
fetlerin, eğlen<'elerin sebep oldu. 
ğn isrnnar da caba. 

Bunları yaptıran, hep biiyült "E9 

hi~·1~re mah"lli \'e iıleaM7. ('ağla. 
nn tötü an'aneJP.rinj de' :ırı ı ettir. 
mckten başka bir şey olmı~·an 
lüks n sef:ıhet ltiyndııhr. Bu ı:;o. 
reneği ~ok ~irkin bulmamız ayıp. 
Inmnmn, ıük"e \'e !IÜ'> <li15kii•ılcri• 
ne c:ıpta ile de~i'I nefretle hakma . 
ınız lazımdır. Ta Jd hu iılea.l<ıiz ~a"· 
kınlann etrafında. onlan hrafl:ı_ 
nndan utnndıraeal•. c;e~ııi7. \'e km·. 
\'etli. keskin içtimai müeyyideler 
fK'Ytln olı;;nn: ti'ı ki bu sonradan 
ı::örmii~Jer, <'.ak:ınrn Ye gö4'terişin 
~e~il . !larlcli~oin, te\'ll7.Unn, nh ki
h:nlır;ının '11\1"°1 o1<1hıftu bir nün_ 
yaya !?ird~ğimizi an)aı;;ınlar. Ta
sarruf haft.aın işte bize asli bu ~o. 
uru vcroıc1idir. 

Alman orJalan grapa 
lıamanJanı 

General Got 
istifa etmiş l 

Moakova, H ( A..A.) - Stokhcılm 
.iAn SoTyet haberler aj&mr11& selen 
bir telgrafa göre, Alman ordular ıru 
pu kumıı.,ndanı general Got IJltlta •t. 
nıl.§ veyahut vazi!esjnden el gektlrll. 
nıtıtır. 

~neral Got birkaç lı&fta eYftl Al. 
mrr.n ba§kumandanlığı umumı karar • 
gı\bına davet edllml§ V• ııonra •asife 
rıint dönmemııtır. 

Zelzele Çorumda 
yeni tahrıbat yaptı 

~orum, ıa (A.A. ) - Evvelki aıece 
vukııa gelen bir aar.sınt.ı vUAyetlmlı 

jçlnde yeniden in.san ıraybma ve yüz. 
ı~rce evin yıkılmasıoa ııebeb olmuı 
tur. Bu zararlara dair alman resmi 
rr.a lOuıata göre Çorı.ın merkez kaza. 
ema bağlı LAçin oab'yc.sln n Laçtı. 

köyünde geçen zelzeıeden kurtulan 60 
ev t&.mamen harap oırnuııtur. Bu köy 
ı:k kbyünOn 69 evln..ıdll on be§i tama 
oıetı çöknl'lş, dördü CJt' basar glirmU~ 

ıor Bu köyde de lkı cs~u vardır. Hay 
ıan zay atı da otduM;,a büyüktür. 
Mescıtli köyündck evler tıımnmer 

yı k lmıştır. Bura1a '!ayvan kayıtı 

ç >ktur. Çallıca kliyUnd'" 80 ev tama 
ı.!" 4 ölU. 2 yaralı var.:ıır Kıavaklı çlf · 
mel\ yıkılmıııtır Karapınar ve *yl 
ljudı.n!ide 29 ev Yag-.k köyUndı 30 e\ 
yık11mı§tır. 9S evli K.ıyumcu köyUnu .. 
ile: ev mUııtesna diğe rleri tamameıı 

•'llulıxıı§lır. Bu köy<M! 15 ölO v. 9 ya 
ralıdır. H2 hayvan kayıpur. 

O.mancık ka&&aır.•" Domurt"rı 1111. 
\'t.nde l!n eT yıkılmı" c'l lğnler Yr&r 

;.'Ö l'n.Uştür. 100 evli Berk kh\1J t• -
mı.men harap olmu,tur. Bu köyde dt 
4 öltı nn•rr. 



~ tJı, tUlt: 
t ,{ODA 
OJ YADA 
lıırae: 

·•• em.ırl&ra dUl ve yetimlere u 
z ııcKer te\"Z.ı tı~rllluıı.n tamam. 
nmı§tır. l'e\'Ziata yarın ba§,ıuıı.ıı 

uyrıuııa kııcıa.r blt1rumes1 ı:.ı.ıvvet.ıe 

ılllıteuıeıclır. 

~ lJalı.lıye Vt!kAleU lstanbUl mez . 
.aı.aı:ı.nJan oeıecııye oucıutıan dahUiıı 

le et nıuüıy;:ıı.ının yeni tar tesi.nı ka. 
:ı clw tır. Koyun VP keç den 63. sı. 

,ır ve ıı. ... ıuanuı 4 de ı parça.amdıı.nlP5 
ttuzı..ııd:uı ~. s:.ıt kuzuawıdan :t5, da 
nanır. bUtil.tı.illden ılSS ve olltü.n bu 
4omı.ztıan 500 kuruıı aa!tllye Ucreu a. 
lsııacaktJ,r. 

.ı,. Mallrukat Ofili, mah&!le blrJfkle 
Ld ıı odun ve kömtlr •çln karne a • 

lıp d ofis depotanndaıı bunian ala 
cak.aı a parası (>Ciiin olarak tediye e 
Jl' wek ş.ırtile depo tarda satışlara 

bD~lamı tır, 

Yurtda: 
• 'lasarrut ve lktıse.t hıı.ftaaı mu • 

Datf'betlle ktıaat veıı.uı Sırrı Day 
n akşam racıyoda o!r hitabede bu 

ı Jrıarak, dllııya aıeşıer içinde yıı.ııar. 

J {D Uo yılı sulh lçinde geçirmenin 
:ı:;I.meuerin1 ve bunu Milli Şe!imlzle 
llahraman ordumuza borçlu oldııgtl. 

ınuzu anıa.tmıştı.r. 

• Gıı.z 'e mazot yUklU 1BOO tonluk 
Bacarı <Japunı M.er81D llmanındıı. yan 
mış, Cakat tıamulesı kurtanlml§tır. 

Dünyada: 
:: Blrmanyadan Çne geçmek lı;l'l 

.T&ponlıı.rın yaptık}an bUtilD teşeb 

btı3lcr, Çin kuvveUertnln az.mı kal'fl. 
.ım.dn bo§a çıkml§tır. 

lio Amerikan bomba uçaklannm Rezı 
i!!Plırfne kıı.rııı yaptıklan bava. aknu 
eımasında 6 Alman uçağının daha ta.b. 
r!p edllmf§, olduğu 6ğrenilm!Jtlr 
~ İnginlz hava kuvveUerine men.. 

f!Ut> tayyareler, Frao.ııa. Holanda ve 
Delç'kadak1 hedeflere taarruz et;miş. 
ıc:ra r 

4 Mare§S.J Pe;<ın, mtıerin 26 son 
tP. 1in tarihli mektubuna cevap vere 
Tek, kendlalne ll'ran.sanm kurtarılma 
ı ve muatemlekelerlnin iade •dilmesi 

içln yapacağı yardıma tqekktlr et. • 
:m1§tlz. 

Patenin HJtlere cevabı 
löanwa&ı 1 !Dd &llJfUCJ •) 

Eksela.nıı, 

Franaa Ue •'4birll.ğt yapmak ve m11ıı 
tetnlekelerinl ~ert almak ıızen ken. 
ı.. 'ııine yardım etmek bahsinde mektu 
ıuıuzun sonunda bana blld!nııek lt)t 
twıda bulunduğunw: oahat kararlar 
beni mUtehasııls etmıııtir. Fransız h11. 
kQmctı de kendi cihetinden tam bir 
dilrUstlUkle yeniden tanz.m edıım.ı, 

lir Avrupa.da l.sUkbalıni temln eyliye 
cek bir ajynset takip edecektir. 

An:ı. vatan topraklarmı terkctme • 
m~k ve bir mütareke talep eylemek. 
le Fransız mllletlnl dllhu büyUk fclQ. 

k"t ten korumak lat1ldim. 
1k m;llet arasında oeref dairesin 

..,e b.r anlaamnnm tmka.nsız otmadığ: 
f'lı.rınde bulundum. ~~k Frnnsnnm 
ve gerek Avrupa milltıUerinln menfa 
ı tın uygtın olan böyle bir •i,Y8Set lse 
nncak bUtUn hareket tıUrrlyetlne ma. 
:ilt b r tllko.metln otoritem altında 

?. er.·aıar1111 vereb:11r. Bunu da b!zzat 
8;.2., 11.11 042 tar1h.lnde Fnuısiz mllle.. 
t!r.e hltabco neşreyledlğin~ meaıı.jda 
garanu ct:ı ek lQttunda bulundunuz. 

Hıi rfimrt şen. rcl.9 IAv!lln sal.Alıl.. 

f!...r ı arttırmak .ıruretfie bir an 
laı ma $lyasetl tçtn iki memleket a. 
raımıda ktlr§Ilı:klı itimat mllna.scbet • 
lermin kurulma.sı azm1ıı.l göaterdim. 
Du.:ıun baaarılmastnı ko}a.y!:ı§t?rmıı.k 

i~l.ı:. oimd!den 81z1n ıı.nlaytt zihntyetL 
::ıl.zc it mat edlyonım. YUkııek saygı. 
2arımınn kabUlUnU rica ederim. EklJe 
1tms Şanstilye. Peten 

- Görtımcest, bllyılk patron. Bel. 
.k1 bu kadınla dlrar ara111nd:ı. bııolan. 
gtt JıııUnde kıı.lmı, bir a5k ID3Cenıııı 
~l'ÇI!li~t,lr. Belkf dan Latast mile!.. 
ıfiCSeyt tek ba~mB idare etmek iste. 
dıg'i Jçln (böyle bir arzuya tabu kapı 
lalıfllr) onun burndıın uuı1da5ma.sın:ı 
ebeb oımu,tur. Belk! ondan l.."Urtuı. 

'mnk ~ln hl d:lh::ı. fferlye gütUrcrel•~ 
".k'apralt.lar rnsında &3kl:lndığı yer. 

de Udmyın merakı ıırtfıkı;n artıyordu. 
Uu ge\eze a\'ııkııt ihtlmnJ ki :C:dayr 
ıloğrn yoln ııevl•edccelt bir ecyler yıı. 
murtfaynenı.t,ı. E ki deniz ııubnyı o • 
mm için daha dlkJmtte kumlt \'erdi. 

Fnknt doktor avukattı lhtlJ :ı.tlı bir 
ct•vnp ,·ermı,tı: 

- Sö) ledlltlertne dliilmt ot deli 
kıınh ! B n cbtuı ya,lıyrm, ize s:ımiml 
lrlr tnnlyedc bulunurs::.m t gorUr 
ulnt.: :ınırım, Jlrar n. k3nfiınd:ın ls. 
tecllğlmlz kadar bahseileblllr, Şehirde 
ft'l~rıırlan!ln her ~c)i su~ l'yeblUrl •. 
fokat rtca c"...erim Janın n)eyblndc bu. 
luomuymı. ~ ilnkU hur:ı.ıh onun ratm 
tı:~ınd"l ız. onnn rn ıı;a/ıri lz 

Do' tonm bu doııdo~ru dü tırıoe•l 
ı d:ı m canrnı sıktı: • B ı rlp nd ın 
ti i• !11>8 nr.t olılıı , • 

1 ı tı.d ını nl;ır ntır 

n.KKANUN t9ı! PA7..ı\RTESI 

• BiR, iKi 

1 
e 

A O l nu mpmı& .siJ"IJ~rt'lı -.roms~ru~ 
C~ uram:ı \"e IJ 1.-e,mc fU:ıi.ı rı LD SoD 

Nevüvl'/(., 13 f.\.A) - Jlndyoı.l ı t>akllıu.ıa paraııız oqrf!!S,: ı-PMtlr 

Birleşik detıfotler Amerikasında harp sanayıi iş/eri. baş 
döndürücü bi.r hızla isliyor, lscUere avuc dolusu ücret ve
riliyor. Nüfus da 130 milyon ... lakat her müessese, her-

Otobüs lastiğine ate§ çd en 
iki arkadaş ve vicdan 

Azabı 

Dt'JN rıaat on sekizde !Uıı&lcktoıı 
geı:.en bir otobUıo b!rkııı: ... ı 

af~ edllmlı:ı. OtobUsde bulwınn Uı: 

ki'i yaralannıı~! E'nal janılıı.rman:ırr. 
derhal araştırmaya çıkmq ve lau 
bir r.aman sozı.ra Hamdi ve Mallmut 
lıcmlnde olan iki aaçlq yalqllanmı,. ı 
Sorguya cekllln<:e de ''OtobtlsU du'° l 
ct.ınrınl• !9:.0 tckcrlcklcro a~ t\ltUr, ... 

'l url,J~ eye hlta!) ederek "nptı~ı tıll:ıl:ırm gautede ;iirtUd!lgU eı•1.ll,. 
ı~eşı ~<:'nim lJ Frnn~ııca ol:ıı .ık .-:;y j ıılum .. ıoo dlkk:ıt edılınellıllr ~vlennıe 
l.ycn !':ırl Buıırc:ı, lıu RUlt·I mcnılr· ıeldi1f gönderen otruya<'ut.arın m»ht 11 

kete uil bir çok hotıı-alor: bulıın\,la. ıcaım:ık Uzerı: ,;arUt ~e»l\-ıtıır bfhlır. 
Aunu, 1930 senesinde TOrklyc~·I ı'• rııf'len ıAz:ımdır. gün. isciye muhtaç bülunuyor. 
~·aret etml~ oldultunu Bo~nrlcl su .. 

ZAJJİT OLTT.NUZ 
İ5te bir illin: Zabit olunuz! 
Birle~ik De\ lctl~r Ameriliasınm 

lıütün §ehir:criude, e,·Jerfn dıvur. 
lannı kupbynn i'liin ltUf.'ltlannd:ı 
''Znbit olunuz!" yaıı&ı altında, llo 
Jİ\'llt artio;tlerini imrendirecek va. 
~iyette genç bir zabit resmi . .sonra 
bir yazı vnr: "7 milyonluk ordu 
ı;ize kolbı.nnı açıyor. Şeref, şruı, 

istll<bal \"Ur.'' 
ünivcrsitelel't'lc, büyük blnn.laı• 

da tnlimgfilılar gençlerle kaynaşı. 
yor. tiı: ay <1crs ve tnliın.. müli
:.:nn rlitbcsi • haydi orduya.. 

Ordudµ., en küçük bir muvaffa. 
kıy.eL. nllmılıı.r. nişanlar, terfiler_ 
Je kar6J)anryor .. sonra. alu aylık 
yflksck tnhsil, erlıanıh:ırp zalı~ 
ı;ıkanyor tki, hattfı. Uç rlltA bire 
den ntlo.mnk mUmkiln .. piyade, sil 
'\"tiri, tatili, bn\' dıarcsalllli n ası 
ber uıbftfo çıuttnsınd.a. 

Yahut, l'c.!mln nltmda: .,ticaret 
gemUcriude vazife hn71r •• hnrpten 
!'IQnra da istikbali emnj'yet nltın • 
da! \'aşrruı ••aç? 18 mi? domlAyı. 
ı;rz: 18 ile 28 yaş arasm'1nki ort<1 
tah~illi A.meıikn.n vatnnrlaşlan! 
koşunuz: yetistirilme mHitdetince, 
aydıı 65 dolar! hizmette iki mt~li! 
flerste, hizmette samimi bi'r nrka.. 
aa~!rl< hcıyatı iyi y~ck vnr • 

KAJ.JFoRl\'İl:'A 001\ı"EŞİ 

0....niz sanarü dı'kto.törtl Hanri 
Knyzerin ilftn1nn da şiiyle: 

"Ren. her i~iye. saatte, bir do• 
hrr \'eriyornm. Kalifornl;ya ~neşi 
altına geliniz. Sıyabat meeea. 
nen!" 

Hnnrf Knyzerin' deniz at• ~atnı 
da ~00 bin usta işç:ye ihtiyacı var. 
Dunnadan adam anyor. 

HAVA YAHUT KARA 

İ te diğer bir il.9.n: 
''Tarya.r.ecj oltınıız. Yetişme 

mlilldetince '1:1 dolar ayl~ lkj mil. 
fon ki iye ihtiyacımız \'Bl'!" 

Çiftçiler de şöyle ilan ediyorlar: 
"Geliniz, topralcta ı:a.h ınız! Mah 

&Dl berckteli.. i g6rece-lc ndnma 
ihtiy~ 'ar"' 

REltABET 

HMp sana.yii fnbrncalan mü. 
me sil1eri, "<'hlr Sı>hir. 'kasaba ka. 
:ıba, lcöy ki5y ;teziyorbr, ~fftçileri 

<'ayrlmır:ık fabriknlnra nhyorlnr. 
Ronrr., fnbrlkalarda birbirinden us 
ta i~ aşmyorlar. Oyte •ci, işçiler. 
ııeyyar bir hnyat ~"B~orlar: Bt:• 
gtin bn fnbriknda. bir hafta, bir 
oy sonra bıL'8n!lında .. 

An:ılnrı fnhrilinlar(lıt ı;nlı~an 
çocuklar, boyunlnnndn asılı ev n. 
nahtarlıırlyle sokaldardn hn.51 00, 
<lolasryorl!ır. 

Birle ile De\'letlcr Amerilt:tsı, 
senebn mda: 

"18 den 64 ya~ma kadnr ~2 mfl. 
~·on f'rkek V'e •<ndmnrnz var. o hal 
de! f şleriruiz l~in bol adnmmuz 
var!" 

Diye ö'ilııdyordu. Smıdi ise i~
ı.;~ nolcsımi 1c kıırsıln.,rvor. Kim b:• 
lir neden! 

'ONt,rERStTCI,tl .f;RE Lt!ZUl\I 
VOK 

f~i dilctatörU Fol Mc Nüt: 
- B•nfm en bUyilk rnkihim: 

Ordu ... 

1 
Diye ı.ıilmyct ediyor \'e ttniverst 

telerin muntazam ders \'ermesi -
nin aleyhinde bunlunuyor ,·e: 

l:ırmın koyu ma"ri rengini. Kdltıt- t.vlenme teklillcri 
hane '4' Q~su~'U kntiyen unuınmı 

- Bundan sora, luzl:ı.rın \'c de. 
liknnhlann, harp ihtiyn~lanmıza 
tekabül ebniyeeck meslclderlle ye
ti!:melerinc göz yumulmnm:ıl< ıiı.. 
umdll'. 

~erulşler ... 

Y~n~1n ı s&~ leml~llr. 
Unululması nıünıkfin olmoyıın hu 

memleketi tekrar l{Öımek nrzusurt· 
rtn bulun<lui:tıınılon hnh eden Ş:ı:l 
Buoye FÖ}'le demiştir: 

"- Okyanus ve tıaro bizleri bir 
birlınlzden n~·ır1yor. Fal-ol, harp: 
cona erdlı!i ukit öyle ümit edh-n

4 SO ya§ında ü.ste~cnlikten mal~. 
len mUteltait 7ö lira maa§lJ blr bay; 
bir evı bulunan yagı ıle mOtenuip bir 
hayanla evlenmek iııtemekted~r. (D. 
ı.'3 .. 11) rem.ziııe mUrııcaat-

tfe :tyı DlB.8§11 bir bay; mllD&slp bir 
bayanla. e\1enmck fS't!IDektcdlr. (Oü 
zeı Adam) remz ne mürac:ıııt. Diyor. Zaten, 'Onh·ersiteler, ders 

progrıımlnnnı o o k lmıaltnns 
hnlonuyorlıı.r. Talebelere, b~ka jcı. 
lerde ça1rsmak için zamnn hırakı. 
~·orJar. 

Hamdi ile Mııhmut eter :ırh09 de. 
ğiUerse, ııaurlanna bAldmdlrle.r cıe 
nıek. O hnldc fikri mUvıızcn~ f(lrln. 
ıte olan blr lnsanm •':.!i.ıi: ) oldıı beli•! 
40.56 ldfome~ ..aratır giden; nakit 
~ıtas~ tekerleğine ıı~ etmesi 
;.siıl ve ne Ue tefl'r rdll~bllJ r T En 
avcı bir ınaanm bile gi)l;lllkle iııabet 
ettirebilmesi mUşkW olan böyle l>I" 
ni~·ıncıhğın tikıbetlntrı nrye \"amca.. 
#,ını hesııp etm<ımek doğru muılor~ 

llııvıınm dQnkU gtızel11ğlııdcn lııtlfndc 
ederek gezmeye çıkan bu iki arkada. 
r::n bir otobllsll kaçırsalar bile dlğ1!rl 
rıl bcklcmcleıt yalıot tnbana lmvvet 
ytlrllmelert, bu da olmazsa Boğsun 
lwrhangl bir iskelesinden vapura blo. 

ram ki ~tel meml<'kf'linlzt tekrJr iş rJg ifçi arıyanlo:r 
ııllrmek sn:ıdellne nrıfl <'lıırnıtım.,. • Yilhek iktisat , e ticaret mck-

SOVY1':IT RTJY .\ °'i 1\ 
Y~M 

• Am~r.«atıtıır, petrol, benzin tnıı 
rı~ wiannı fn etmek istemiyor 
lar. 

Bil' Amerika gazetesi. harp 58.. 

ruıyü tdnıya ofi i ile altı petrol mil 
e5<ıest?sini. Ruı,·eltin ı 94 ı hmmu. 
7nndaki nındine l"P.b'TilCn b::mıin 
iııtlhcıdntını b'lnıl~·cn So''Yet Ru'i. 
yaya tayyare benzini ~öndennc • 
mekl'? itham edince, bn biic:mıu 
!!;bren maliye nıızın Morgcntıw, 
Rusvaya tam bir tnsfivehane leYa• 
zınu ~önderilmesinl ~retmi' ve 
ha muamele 1~ c1nki1<ndn i1anal e. 
dilmiş, 

Ta<ifİyehnne, Rıısynya gön<leri
Ji'p lmnılacnk. 

mıılert 1cop etmez mlydlf' 

\ ·erilen habere göre bac;lan dUıınıo,. 
mf bulunan iki nrkad:ı:tm yaptığnu 

hir bn"kası, ne blley!m ben Boğazda 

bılıeleden yen) kalkaı. bir nıpuruıı 

yahut bir otomobil vcyıı tr:ıml·n.yıa 

crkasından, tekrartam3ya tcalkanıı., 

tın medeni bir ınsıına yakı!Jır mıf 

A& yo} yürllıuek lı;ln tııı ktııl~1 ya • 
ıalayan tkl a.tkad•om, yaptıkları l~lo 
çtık fena bir netlco ile sona erdjğlnl 

O b 
bğrenlnee gezdiklerine \C gczccekle 

'O USU durdurmak ıine b1ıı kero pişman olduklarına ı:up· 
he yoktur. Çekecekleri \1cdan a:ı.abr 

r'çrn ateş ede ad ve yiyecekleri cezanın ~endllerlnl ı;ok n a m 93 l'tiSCRğı da n.yn bahlıı .... 
1 Geçenlerde Ankafoa • ht,ıınbul tren 

ç 1 f 1 yaralan. hı\ttr tlzerfnde seyahat eden fkj ltöylü,. 

ası 
Dün, trene binerken mtıkln'ate: "BL 

8 8 Oldu alın köyttn ISnUııden geçerken blras 

DUn &k§ıım Uzeri Yenimalıallede.n. 
.ı.areket eden 8177 plAkaJı ooför Yu..u 
fun 1dares1ndokl Taksim - YcıWna.. 

tıa •• e otobUsU Mwşla.ktan geçerken lkl 
ııaıııa otobUatın önUnc çıkn.rak dur '... 

::ı eva~ıa .. dediklerini re &0nra köy hl. 
:ra.smda bir rampn.dıı.ıı tıkan trenden 
"bh:tm lCln yavaşlıMlı. dl~·erek kendi 
lf!rjnf kaldmp ;t·ere attıklarını l~it

mıı,thn. lkl kö7fttııOn tren Dratt hak,, 
lnnda bl~llert olmıyabnır, maldnlste 

ıa.ıeu verml§ler, !akut otobüs dıır hıtn.pl'8rından bir ttakll\at nııuırıııı ~ı. 
mayı.ıca bunlaıdıın bir tancı;! cebin. ıaırablllrler! Fakat Hıımdl (le Mah. 
dcı tabancasını çıkararak arkadan l mndan ı:ıtedjlderl kabalınti mazur 
ateş ~tmi§tir. Kurııu arka sırada otu. gl\t!tet"ecek h'tbt• nokta )Okttır. 
t'an :Nubar ve Vaa.lln birer bacakla.n. 
na, Zihni l.s1mll ;aham da lkl be.cağına l'el<ta nsı;ıp ONEN 

r\e\'VOrk radyosu cpfkerf kcn,llsı 
ne Türkçe bir kn<.' 1101 sö llvelıl!ln 
-ıöylivemiyer-ritinl ~nrmn<,ı üır.erinf' 
S'lrl Ruayp şu ce,·aht ~ermiştir: 

TOrk('e olorok iki kelime l.ıili)·c 
.um. o da şu: 

'"\':ı~:ı sın Tiirkh·<'I''· 

Palermo tim nı 
Şiddetli bir hava 

uğraqı 
baskınına 

Londra, H ( A . .\.) - İtalya.da Pa. 
lermo llmanr da şlddP.tli bir ha,·a hll. 
cumuna uğramrg, b1l)ilk yangınlaı 

ı:ıka.nlıntş ve mUhlm huarat ika e 
dilmi§t'r. 

Pariste Almanlara kar~ı 
taarruzlar yapılmı~! 

Londrn U (AA.) - Moskova rad 
:. ocunu:ı bUd.rdlğlnc göre, Pariat.t: 
S<>r günlerde Almanlara kar§ı birçok 
taarruzlar yapı}mı§tır. 

Belediye varidatı 
arttırıldı 

lstanbul beledjycstnin \'ar:cıa.tını 
arttırmak üzere alman kararlara gö 
re beledlye mezbahuı •t nakliye üc • 
ret!ert iki misline çıaıı.nımış mgorta 
ı.:. mpanyalarının itfaiye masraflarına 
19tlr&k hlueleri yüzde beoten yttzdc 
cna ı;ıkantmıg, ~tlara. elll para. • 
C:M verilmekte otan buz t:yntı be§ 

lLUruşa iblağ edllmi7tlr. 
Valimiz Ankarada iken beledlyede 

ibdıı.a edl~en üçüncü m\11\vlnlfıt d& 
fnsdlk etUrnılııtir. 

b ıdcn isab6t etm~Ur. --------------------------....,..--
Otobtls bunda.tı sonra derhal dur 

mu9. ha.dise Jandarmaya bUdirllm1§. 
tir. Bl sırada mütecavlzler de olanca 
!ıız!lı; Ayazağ'a .stıkamııtınc doğru 
ktıÇDU{'lardır, 

Y!rmi dakika sonra vaka mııha.J.flne 
yetfııen Y~ba§ı BurhaneWn Aııılcn 

' ~nralananları hastaneye kaldırtmış 
ve eır.rlndekoi jandnrme. kU\'Vetierlni 
harekete geçlrerk mUtcnviı!erln tald, 
bine koyulmu§tur. 

li.1 snat suren sıkı b'ı: n.ramadan 
sonra suçtular Ayazağo. vrtJarında 

l<nranlrkta gizlenlrlera:m yalta.lanmış 
ıardır. Bunların Hamdi ve 'Mahmut 
1s'ml• iki ki§i olduktan anlaşılmıııtır 
2J.:lddelumuml muavlnl•rlnden Ccva t 
1 ~b;ıy h!dlseye elkoymuştur. 

• 
1 bayilerinden • 

1 
• • eyanname ıs e ıyor 

Yarın sabah· mevcut boş ve do~u 
şarap ve bira miktar~ bHdırilecek 
İnhi<-arbr Umum MUıJurluğıi dolu bire. şiŞelerini bir beyanname 

b:ı~iler nezdindeki tn?tisa.rlar tdr. He bildirme'cri tnkarrtl'r et?ri§•ir. 
resine ait r.lfe nıcvc:udu l~zerind~ Bıı ~ekıld: ~iıielcrin milttnr vt 
Yeni bir anla::nıa. !tiıumunu his. hacimleri yazrlac:ık olan beyanna. 
setmi5tfr. Bı:nun iç,i na~ık ve ka. meler Y2Mn ~a~ki ı:ıev"ı:t va. 
palı i!pirtolu içki 53tan tutun ea. ziyetini ifade ctm<.>kle beraber yı. 
yilc:-~n yann "'alY-....h eJleıir.rlr u.1.:.v rm n1'.fa:mı kanır İnlıısarlar 1 ı:ı. 

Askeri otelde çıkan yangın- 1 cut b'Jlunan ve c~sen ilç hacim il. 1 resine v~rilini~ olacaktrr. Her bn. 
da 94 ki§i öldii 1 Zt>rin-: tasnif edit.'lli~ olan yetmifi, ~"l, te.}aıınaml'sini !nhis::ır maınu. 

iM yUz Ve Uç yliz kn-k sa.ntı ıtrchk a~ını aldrğr depo~a vcrcl:'ilcc:rktir. 
Sen • Jan H CA.A. ı - Tcrnö'' İnhisarlar Umum :MildıırhıgU tP. 

1 Yaptığ:nnz tahkikata göre, hu 
Kanadalııe.ra mahsus askeı1 oteld~ rai'Jndan c!oldurulmu.~ ve bu <:'i. , tedhirin şarap , e bira fıyat'ariylc 

gr,cc yarIBı çıkan yan~ınd ı haatancy<' keti t~§ıyan bo5 ve doh! şaraıı şi- ~-:~ır alakası olmayıp sadece §İşe 
N~k.cdllı:ınler nra.smda ıJ.1 ki§! ö'müıı. ııeleri ile tam::.mı !nhisarlar U. mevzuu :ıc &!Ak~d!!rdır • 
tUr. Otelde danseden 500 ltff \'ardı. mum Mildürtüğü malr olan 8~ ve ltc;k1 şişr.lt'rı fıevanndmcye t:ı. 

bi o!madrğı ı;ibi h11su11r bayilere 

tebinin birinci smıfmdıı oku:;o.n 
bir senç; mali vaıiyetinln boz:uk . 
lıığu ,folayısile r~ml "'eye husust 
nıücssC! elerde. öğleden sonraları 
çalışmak lstemckledl:-. (Koc) rem 
zlnc müracaat. 

~ Liseyi bu sene tftfrmfs, 17 ya 
~ır.dn yazısı siirel "'e ckunaklı, elin. 
den dektrik \'C resim işleri gelir 
pesabı kuncUI bir E:Cnç; aJJesfni 
ııeçlndirme'k meclı~ri:retinde oMu. 
ğundan, her hangf bir müessese. 
ınütenbhit \"Cya mimar yanında CO
lışm:ık ic;lcmek!Ntlr. <Kıu1ıılıı.'i. Su:ı 
gıır ~okıık No, 22t'ıic Cnhlt A3az
k:ın 'a nıürnco:ı ı.) 

Aldırınız: 
A,atıda reınJzter1 fHıft ctlaıt •• 

kuyurıılanmız.m 11Rıulanna plea 
mf'ktuplan ldıırt'haneutlr.dPD (PftZ-'r • 

ıan hariç) hcrı:ttn !llliMhtan •:ıeyı 

ICRd:U 9e !B8f 17 den tonra aldrıma, 

••n. 
Ateş 6) (A.L.) '(Bulunmın;ı 

°Caıı) (Çalt§ll') (E !C.) (E.N.S.) (l!l 
\M Glll) (P.D.K) CF. fez) (P'eUı! 2'i') 

~Jl G,) <Güven) (Gür> f H V ) (H. O .) 
A«!le) <1. N.D.) (l.P. 88) (ltuınıetı. 
on<:) (KomLtyoncu) (Kaynak) 
ili. T.) (M.H.R.) ('M.E. 49) 
Lr.ı (M.E. 49J (NeW) (Natban~) 

IOJ.) (P.A.) (R.A.) (R,T,tq 
• 2 R.U.) (Samimi) CS.O.R) (T,A l 
ıYerııe!) 

Yem NAşr yat 

Parlak bir iıtikbal 
ntaıl kaz.anılır? 

Ç.evtren: OJUer Bıza Doğrul 

M~ur Casson•un yazdığı en 1>Uze; 
ve me\'ZU ltibari!e berkeıı1 alAk&lan • 
'1ıran en kıymetll eaorlcrinden biri • 
<lır. Btr tstJ>b:ıl kurmak, bayatta mu. 
\"r..ftak olmak Iıer gcr.cw, her insanın 
tc!liba§ll hedefidir. Herkesin emeli. 
hu hedefe \•arnıal•tıı. 

B1 eserin en bUyUk luymet , bunu 
öğl-enmcl~ !ÇL"l, \'aklt kaybetmete tü • 
zum bıraıtmaına..111dır Ç!ltıkü eser, ha. 
~atm her adislndc çalrşa.n \'e mu\·af'. 
fcııt olanların ne yaptıklarını, blr i1.1. 
ıiKbaı kurmak 1Cin l>:c un.aıl b~ladık. 
tarı: 1ja.lı,mn..Iarwı nasıl inkişaf ettir. 
a.Jııcrını ve hedefe awr.} vardıklarınt 
wrıatan Jıak1k1 ve canlı blkl!.,yelcrden 
uUt~§ekklldir. 

Omer Rıza Do~un pek eeıı. bir 
.!iT'i1e ile tncu.mc ett ~! bu uen 01'-u_ 
~'tlcu!arımıza. t.ıvstye o!der!z:, ldtapc:ı. 

l:ır<."a.n temin edUeb!llr 

Me§hur adamların m~hur 
.;;~m. 

u ölü de ki ? • 

~{t' cılan ı:arap ~işcb~l 1Ie d.ıM 
olctu. 1"' mtn' f!ak})ef;lerlnı ıırluıda.. d,gıl:!ir. 
ınrmın metreı;}erl ilz~rtnde ı.-ıı:mndı. 

Gt nctt. gilzcldl, pa ralt! vardı, kumara 
ı.lilşkilndU, hülll B hafl1 me,reıt kudm. 
hır ~leminde pıırlnmak tçln icap eıfen 
bUtUrı \"Mıflan b&b:dl 

Y qlköyJe UÇtJ!lar yapıldı 

Fransızcası 17 kere basılan bu fft r. 
.ıı: Cazcı; tarufındaıı yazılmıı ve \'. 
H .lıa.r t:ı.rnfındau terctlm,. edJl~t'r. 
Dünyanın en bU~111t ?&!uıiyeUerl ta • 
raJuıı'!an 11sa.n, tıayat. Z:4 men. g1!nc;;Jl1{ 
ı:ııtı. k<'ndl l>endlnl tanımak. b'il'\t \'e 
!t-r:&lıl;, a hltık \'ot abllLklyat ~ııur, ıa. 
:ı ·e~ ,ümit ;oe ızt.ıra.p b'l.kkın:ıa ıuy:" • 
tıPP. en kıy-o:ııotıı söı:h•n top\nmakta • 
~.i'. 

20 Çeviren: MUZAFFER ESEN 

derken :Cdııy eliyle (~retler yaparak 
kcndlslnJ rayım Lu" 'P3 i gördü ,.e 

-~ 
J \N IJAP11 'J Jn: \Jt 

Mka~ıoa: Jinrdc,indcn b:ım b:ıştra rulıta olan 
- O kil.dur telllııa o:ıccı 3 ol' d ıs JJ.:ı:ri Jlrar kUrük l<arılr.~I lıaklnndn 

tum, di)·e se lendi, kn) bolnıadım, gr.J'. hl:;bh \ aldt mUtınmulı:ıiı fıareltct et • 
) orum. ı.ıemlştl. li'nh.ıt cephedo do\'üııUrl.cıı 

J .. m·n:se: , \ e l,u rr>cı;l:ıiıı taJ J nrcrl oldb'lınu ilğreıı 
- Peki runa, dedi, ~·okııa bu balı~":k ıl'l<ten snnrn l•.ırdcı;lnc ı;m gt bctılcınc.. 
kı~lal:ı.cnk mıydın? llfr !i..'Ulttir hcr gn ba~l ıdı. fö.ırde 11 Jnıı ll!ıptl .. t mel<. 
yerde seni ıırı) oram. 4.rt,.ık gidi1or:ı7.. lt>hl l.ıilirdl, pilet ımmıt'dl, ı>llot olaral< 
'ol<sa 11imd1d o bllytıı~ p=ıtro ıı .. 11, 

01> oldan '! 
Ullıı~ h w ırı!Jndı: 
- Ha3 nı lı:ı;!atııcu der ıı 

srn:ı~ı dcğU ıi' ın:Jl' 

Uuytlk salonun ( 1., ıı~ lan La. 

Rinaenııleyb arlmd ;,l:ırındıı.n mı' • 
blw bir kr.mıı lı:ı,·ıı. tllolArmdnıı lull'a 
rr.nlınreb:ılerinden lın'1klı bir ııcıy ılti~Un 
mcıi>f'ıı o günll"rce ıt<'h,rde kolı ·or 'e 
~esil çuhnh nınsa ım.,ındn, 03,ın idi. 
~ıtJnrlle b:ışbnşn ııyktı!!tıı gcceJrr ge. 
ç.lrls orlla. Va:ıltc ıa 111'.I nların ıh \'U 1.ı. 

fo lnı bırnkm:yorılıı, takııc l~lnl hl_ 
tlrlr bilirr..ıcz ltıırarı;tıbta hlr dııltlka 

mı "'' \l'rf'll 11r in • f 'f 'l ı' 'jlt:ınlı ftnılrlnl'!ı it ;ı.•nnındaıı tı. 

n e " il 1 e h ~ n. ı lı·ıı· vııum:ı ı; •• • ınr llırnr "rtl 

ı ı . ..tıı ı n.ı 

nnı.ıı n 1 u ıı. 

knıt111•,.~.ı ık mr 11~ ClleHlllıı ,;ırl 

Dün saat 14 le Ye;r-lıtoyaettı Nurj Delterclarlık Jarağı 
fıt•mirrı.ğ tayyare a1".upda teknfk 0 B<>lcdıycnln g6rcfü~J lüzum üzr.riıll 
k-.'u va yüksek mü!U'ndla mekteb' ı;;ıı ı kı;;eşmc:ıde dt b•r lnt!yarU durak 
tai-:h<:lert uçu,,lar yapmışlardır. Gök y~rj !hdaa cdl!m~ \'C 

1.Smi "d:fttrdıı r. 
c.ıK:.lu pılutian yUzrıırco gene! UÇJır. lıll dUrllğt, konulmll •tur • 

Jı uş. bu a.radn nkro•, 11!1 har<.>IUltlerl M::tbuat T~knis}enlerinin 
yapmı~tardır. ônUm•l.zd~kl ~ne iı;:lo K 

on gres; J•l'ııt yetlştlrllmclf n• ksııdlle olrnf" . 
1 

• 
1 

• • • 

ı 20 g~ncin daha ynz•lııca~ b ldlrjl ! . ;:ur,;: ~T:ıtlma t 1 elmı ycnlerı Bıı 
m• .. tır • l:ı. n.ılen: 

:27 12. 942 pazar ıfiııU !~"t J~ 
de Ca~nJoğlundcı Er:JinönU H'aJl\~. 

ŞEHiR TiYATROSU \,n ıc ı;mt•'ni bir to.;ıhım .r:ırıac:. 
OR.\lll l\:I lll ~unrııfan Mtiin fııamızrn :;clmele .. 
~aut :.:c.so dıı t ı i ric.ı cderiı 

Bl l tJR uı1·ı1N\1 : ldınk-?te Rnın:tmc,.,f: 

Yauuı: 1 l - 911 - 942 r.;:ı!l ~en,!i ?ıcc: .. 
Honı:ı'n r..an •nu t a'ım ve mUrakip1er 1'<'' ')rJnu t"•• 

'l\ırk~c·ı j t.i · ' 1e ta5"i'"i 
M. ı-ctrEn 1 2 - N~mn::ıme1-ıi1' bazı mAıt. 

nmmmt KISl\U lc!erinde tadfa: tekli!ı. 
Yt; ıiURKV"I YP. 3 - Nira!::namc mucıbineot ı ... 

· Vııuın: ltob .. rt Nruner Yin otu narrık 3 lrnk~min EcçilmrH. 
l'hrkı;esı: Cemli Cahlı <1f'm t - İllare he~·cti nokea rı • za1q. 

R"ı ı r1'enıbe gtlnll saııt I6,3C .ı ı r•ı11n ~·cı ine : 'l \'e ) e:l~k f.•n .. ~. 
'l'ıı rfhT 'Mat ln'I! <: )mesi. 


