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ill"' ~e 
Zelzele sahasında 

tetkikler yapıyor 

It~lya,Finland·ya ve 
Orta a ol a yeni zelzeleler oldu 
Çorum !l (A.A.) - Cümhurrelslmiz Hlll1 Şe.t 1amet Inönü bugün 18 

at u de gchrbıize ~ref v<.rmi§ler ve bUyUk kUçUk bUtUn Ç rumlulann 

ada, halk u h i tı • ç 
tcten tezahllrler·~o katı:ıılruunI§lardır. 

"'"'"' DahUlye vddlı Recep Peker, BUyUk Millet Hecllsinln dUnkU toplantı. 
smda aon zelzeleler hakkında geni§ lzahal vermf6 ve bu &rada ıunıan 

ıöylemi§t)r: 
,._ CUmh'..l'J'C~Blmlz dlln ak§am Ankarada.n o bo.vallye hareket buyur. 

mu§lardır. Bı..~tln öğley:n Çoruma vo.r~ardır. Kendileri bizzat felAket 
mmtaka&IDdo.o.ılar. Bugtin muhiti görmek ve tedbirler Uııerinde faydab 

Finlandiya, Amerika ve ingilf ere tarafından 
garanti edildiQi takdirde sulbü kabul edecek • 1 

TASA R F 
HAFTASI 

olmak hususun~ 'tazlfe bauında bulunuyorlar. 
(Recep Pekerin imbatının metni dördUncU sayfaı:nızcladır) 

YENİ ZELZELELF& 
Ankara, ıı (A.A.) - Aldığımız telgraflar bugün B&&t ıs.so lle 6 arasın 

da Ankara, '3:t'tahya, Sivas, Çonım, Sam.sun, Kıl'§Qlı!r, K&at&monu Çankırı, 
Bolu, Erzincnr.. Kaleclk, Ordu, Terme, Çıneam ba, Slnop, lıı!en:;ton, Tosya ı t 
ve Malatynda Tl'lt:btellf kuvvette ve §tddette yer 11arıımtı1'.-:ı olmuıtur. 

Romada Papa kiliseden çıkarken halk diz 
çöküp "Yaşasın sulh,, diye nasll bağırdı ? 

Bugün Başvel ilin 
Bir nu ku ile 

açıhyor 

:il et aAşam . 
-------==----------------.__,, 

Mareşal 
Petene dair 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

PABİS belediye reisi Vi§iyo 
gi<korck mar~al Peten ta. 

rafmda.n 1 bal cdiln~ ve mnre.. 
şalla bir giln hem.her ~. Be. 
lcdiye rcisinin vukubuJan beyana.. 

~----------~-------------

l'tlllll şotın Jurnal diJ J enev gnzetc

ahıde ~fotoğraflan 
tına gore eon va.k'o.lnr mareşal 
Peteni bitkin bir hale sokmıyıı.rıı.k 
bUaAis düşüncelerine berraklık 6 ' 
vemıi,. Bükü.met merkezini mnre. 
ea:ı rarUıe ruı.kJCuncyi pek !stİyot'
mu,. Fransaya yeni bir Jıayzı.t ve 
enerji ver~k kAblliyette imlp. 
HareşAl ı>eten hukkmda Fran. 

aaı'lan pek ez doğru nalümat az. 
makta olduğu görülüyor. Bazdan 
mare,al Petcni Almnrlann elinde 
e5İr ~'bf tasvir ~or. Battn ma.. 
reşalin unıomi yerlerde dolnsır. 
ken yanında daima bir Alman re. 
fakat zabitinin bnlunacnğr bile 
haber verilmi,ti. Pnris bele liye 
ıe:•ine atfolunan beya.r..atın haki. 
knte tamamen uygun olmasında 
pek; hakh olarak şlip'1e edilebilır. 
Jlerhıılde buntın Alman noktal 
nazanna hizmet edecek neşrıyat 
olctdğa meydandadır. 

Belediye reisi dump dnrtırkeu 
a~ ncıten dolayı mnreşnlin 
dhnin.Cleki bcrnıkhğı n son ve. 
kay:iin onu bitkin hale sokmıuhğı. 
Dl temine lüzum ı;iirmiiHür • .Run. 
dan bilvaıırta anl~ıhyor ki yn'ı 
87 yt bala mare:>alin mı:-hnkeme. 
ıııincJekj :ıınbet \'e berraklık hak. 
landa. hatt9 Frnnsrı mohitlerinrle 
bile bUyllk hlr §Uphc varrlır. Dahu. 
eus Tnlon facin!mın bu vorı?un 
dim~-ı hlitUn hiltlln tces!rlire boğ. 
mu!J ohnım dUşilnUlmliş olncnktll'. 
Eğer böyle d~linenJer mdlıim l::.ir 
ekseriyet t.eıtkil etmeselerdi Pn
rü belediye reİ!Iİ onun aksini haL 
ka fnandmnağa ~b~nğa liızn.ı:ıı 
gönnezdl. 

Marcı'8]in Fmnssya Yeni hir 
enerji ve kallmıma hnml~l vere. 
ce~ hnkkmdnki tvnI1•.ı.tn gelince 
buna thnit bnğlamağa maııtteessUf 
imkln yo!ttur. Franstıda kalıınlar 
dan ve tanınmen düsman penı;esi 
içine girenlerden Tranc;ız 'falRnl 
için hayır beklenn:ıesi kabH değil. 
dir. Ma""al Peton l .Uyük bir hUs. 
:ullniyetle olsn da Fntnsnya tok 
fena hizmetlerde bulannıu t•ır. 
Tulon facinc;ı ve Fran anın tama. 
men işgnli bu tnpta azıcık tcr•d. 
t1üdd olan•:mn öle gözünü açnu,. 
tır. ırnttefilı l\tı\"'\"etleri Şima!I 
Afn1cayn ~tıktan ve ı~nınc:aıım 
o ı;?Ozel ve lnn-vetlj donanmıı.•.n 
kahraman bir harE.'1\e~le kemli"inl 
mahvettikten aonrn sn,\'.S~an ı·rnn. 
sular hareketine birçok iltilıakiıu 
garllhne ı Fransızlarda vukua ı;e. 
len uyanıklığa delfılet eder. 

F'ransrzlarm hepsi memleketle. 
rinl brralnp da Şimali A fril>aya 
çekilmek jn:ıkflnını bolMl'!nzlnr. Fa. 
llıtt 8yle örtinilyor ki bUtHn kllip. 
Jeır •aritıte Fransız f!erefi nı:;rrundn 
mi'lcadeJe eden vatanseverlerle 
beraberdtr. E~ böyle olnta!'fny<!ı 
fl'ransada \dııreyi bilfiil elimle tu. 

evvı 

bir las D " Bu cümleyi, Millt Şefimiz için bir 
isvrçre gazetesi kullanıyor 

Ve diyor ki 
"lnönü, memleketinin harp tllfltltla kalman lçin cok 
uyanıktır. r iirkiye, yirmi .enedenberi çok terakki etmu· 
tir. Türk gc·nçliği Büyük Şeflerinin her İşaretini dikkatle 
takip ediyor. Fakat bütün bunlara rağmen Türkiyenin 
yapacak çok İfİ rJard ır. , 
hvirı-ede çılcan lJJUstre mecmu. 

ası Cümhurrei imiz Mi:U l}ef h. 
met İnönilnUn Büyük Millet Mec. 
'iııinin ~ddığı gun söylediti rıo. 
tok münascbctiylo MilU §efima 
hakkında kı a bir yan ynı.mışur. 
nütUn dünyada alika Uc ta.kip e. 
dilen bu bilyUk nutkun İs"\lçredo 
çıkan mecnıunyıı ılbam ettiği yazı. 
yı tere ilme ediyoııız: 

"TUrkiy., yol ağzında baıılnu. 
yor. BUtUn muharipler onu kendi 
ıafJannda. görmek arzusundadır. 

Dliyük mUcedded Atatllrkiln 
ölürnUndenberi TUrkiyr,yi idare et. 
mek va.zifesj İsmet İn5:ıiinlin lize
rlndedır İsmet İnönU sakin. mu. 
tedil ve çok iyi dii3Unen bir in. 
andır. Knrarlanndan heT biri de. 

rfn bir mUliUıaza \'e teemmUlclen 
sonra verilmiştir. İnönU, zengin 
lıi ra<lam değildir, fakat füıta.•lınm 
hatırasına olan hUmıeti yüzlln. 1 
tlen Atattirkün Çankayada yaptır. 
dığr muhte,em köşkünde oturmak. 
tadır. İnönü çok mutevan ya,ar. 

Acı bl kayıp 

Avukat ve muharrir 
Haydar ifat'ı 

kaybe tik 

1 met İnönü, Türkiyenin girdiği 
htitün barpl<'re 1 tirlk etrui~tir. > 

Balkan harplerinde yer al<lı, bü. 
(Arl<a...oıı sayfa S, sUtun 2 de) 

lHerhum lln~ dar lldnt 

(Yıır.ısı sayfa 8, ttitun 4 de) 

tan UvfU çoktan işl;~ ına geçer 
Ve nıemlek~tini tamamen Alır.an. 
Yh:'lm l•ucağına ntardı. Lavlı ile 
etrafındalciler bunu .,imdiye ka. 
d1W° ynpıırnadılar. l'aıuumunaları 
ancak Fransız hnlkının böyle bir 
hareketle gtı terdiği pasif Yeyo 
fili mul<avemct \'e muhalefetten 
ba~ka biı ~eye hnmledilmemek la. 
zımg('tir. 

J\Jıueşal Pt>tcn artık ıiynsl ha. 
yat ahnesinden ı:ekilnıi, addcılil. 

melidir. Onun serbest oldu~na. 
bile emniy•:t edilemez. Onn sadece 
Fran"' alcyJıindcki t ertip)'!rj ört
mek için bir P:ll"R\'ann. olarak el. 
c1e bulandarmak ~tly.nlar. rnrjs 
b.:..e(liye reisi tamfmrlnn mareşn. 
lin enerjisine bcrral• rnuhalleme. 
sine ve yapacağı hizmetlere dair 
\-ukubulan beynnnt ma~~alin ha
kild v:ı.ziyetl ne olduğuna clnir 
lnymctli bir itiraf ny .i:ıı:ak Uizını 
gelir. 

r 
1 BELÇiKADA 

Bitin davarlara 
geçen harbin son 

na ba ırlataa 
1 

''1918,, tarihi yazılı 
levhalar asıldı 

• 
1 

·--<>--

No~u saa e 
. a o ile ya ııaca 

Bugün, on UçUncU tasarruf ve yeril 
malJa.r haftasının ilk gUnUdUr. Haftıı. 
liaıvekll ŞUkrU Saraçoğlunun An 
ka ra hıı.lkevinde saat 10 te söyllyccO: 
ğl ve radyo Ue yayılacak nu~u lle a.. 
(;llmı§ olacaktır. 

Tasarruf lınftasmrn devamı mUdde. 
I tlnce eıraslle genero.l K4.zım. özaıp, 

1 
İktı.sat vekllJ Sırrı Day, Ticaret ve, 
kiJ1 Doktor Bebet Uz, ve Ziraat Ve 
k!ll Ra§lt Hatlpoğ}u tarafından rad

0 

y1.ıda blr konu§ma yapılacaktır, ' 

Berne, 12 (A.A.) - Britanovn 
İtalyan sansörll, salı glinil Romadn
kf Sen Piyer kilisesinde papalık ta
rafından yapılan nıhe.nl servisin 
yayınıı için halen ecnebi muhobir
lcre izin vermi hulunmııktadır. Pa
pa, kiliseden cıkınca dlzcökmilş 
binlerce insan "yaşasın sulh" diye 
hnğırmışlnrdır. Derin bir süköt için 
de yOkselen bu sm hıanıınJa.nn bir 
lıltabı halini almıştır. Polis mfido
halcye cesaret edememl§tir. Salı 
gilnilndenberl Faşist şefier bn se'!
lerfn._ birçok defalar fn anlan har
bin reldketlerfnden ı ıırtnrmaıta te
şebblls eden Popoya karşı gösteril
miş soygı ve takdir duygulan oldu
ğuna lnandınnaEıa calışmak1adırlar. 

Yabancı muhııl>lrler uezdlnde, bir 
cok hezimetlerden ~onra bozulan t. 
talynn m!lletlnin mnncvlyetını gl: 
lemek için bu şekilde tef-ıfr etme-

---o--

Bu saabh okullarda ilk derse gtren 
Oğrotmen!er talebeye tasarruf ve yer. 
:1 mallar hafta.smm mahiyetlni nnlat 
mışlardır. Hllftanm devamı mUddetin 
ce de okullarda tasarnıt ve yerll malt 
konumı ctrafmda. tnı aydmlatııa. 
ca.kt,ır. Untverstte tktuıat takUltealle 
YUk.ııek ticaret okulunda toplanblar 
ve halkev1erinde de Jton!eranslar e 
mUsamereler tertip ed!lml§tır. 

M ütekai t~ Jı l ve yetimlere 
bayramdan evvel §eker 

dağıtılacak 
--<>---

Bayramdan sonra 
yeni kararnameler 

çıkacak 

Ruzvelt Hinclistana ıahsl 
mümessil tayin etti 

Vaşlngton, 1% (A.A.) - Reis Rus., 
ve1t. tkı defa devlet sekreterliği ve u. 
zun zaman b1rle§lk Amerlluının !tal-. 
ya bUyUk elı;il!ğtnl yapan v lyam FL 
:ıpst Hindistan hU~metı nezdlne şah. 
e! mnmcssil olarak tayın ebn!ştlr. (Arkası sayfa 3 Siltun 4 tc) (Yez.ı ı s:ıyfa S, ı:.iltun 4 ı1c) 

kuyucularına hizmeti 

34.6 formalık 552 •ay/alık 
Tomanının birinci cüdi 90 kuruşa 

Gıu.etemb:ln forma forma De§rlne dıwam ettiği 
lnt)kaın adlı bUytlk tarfbJ mııcem romruıınıu blrin<'I 
clJdl bir~ gUn evvel bitti, 1.ldncı cildinin n~rine 
~ladı. 

Birlnc} clldl muhtellf aebeblerle toplaynımya.nlara 
bh hluııet olımk llz.cre ancak ı:wılıdut miktarda ve 
bUyUk bl.r fedakArlıkla yeniden basbrıbnış olan bu 
clldlıı. 200 kuruş yerlne yıılnız 90 kunıı;la tedarik e. 
dllcbU.mesl için gazetemiz yeni bir .tel".akArlığn kotlnn 
mıı;tır. Bu kft,ap ancak 500 adet, baaılmı:ıtır. Ve ten 
dlt\t)ı ıı:ıtıp, bu b pla, bunun ancak 260 lıol tnruıı. 

80 llnldl.n bırnlmml."tııdır. Bu itibarla bu mlktıı.n ço 
~altmak, mUoııseseıı!rı tamamen zaııuınn obcaktır. 

Haberin baı;lığı yanında konulmaya başlaya.o ko_ 
pon1ardıın 8IJ'B Ue yedi lnJ, 90 kunı,}:ı. birlikte Anka. 
ra cın4deslııdcı Vakıt KUl.Upbruıestne get,lrenler 34,5 
formadan ve MZ sayfadan ibaret olan bu cııcu temin 
e4ı:billrler. 

Kuponlar biter bitmez, mUmklln o1doğu ku.dıır 
allmtle mllracaat etmeniz lehlnlzd olacaktır. 250 
kitaptan daha fazJasmı tenzillUh trp tabsl e im 
kAn bulunmaclcğı l.ç1n yaııac11k mürncnatlar, sırnya 
konacak vcı 261 lnclnln arzusu ID!lal!'Se.f ı 'al edili'. 
mlyecektlr. 

Bu birinci cilt. ~ eser Haber'de neı;redlldlğf za 
man toplnyamamıılar için haZJrlanmııttır. Bu itibar. 
la zaten ellnae toplanmış form:ılan bulun:ınlnrın bn 
tenzDAttnn 16f,1fadeye kalkarak, eller ode bulanını. 

y&nlarm luıldarmı almryncaklanndan eminiz. BUA 
kta böyleleri, toplaynııaklan Jmponlıırı, b ı f'SCre sahip 
olmıya.olnra vermek 11Dretlle onlara gtluıl bir yıııın,ı 
helllyesl kar.andırncaklardır. 

•• k 

1 

yüzlerce bilete 50 kurufla iftiralı 

1948 yılmda hepiniz. bir mllll plyoano bileti ala 
rak talllnlzt deneyecekblniz; !ııkat bcr, size bu lru 
kliru azamJ derecede kolayla§tırmı, ve cnı,ıoot;mıştlr 

Habeı· ortaltlıjtl ile blr dc,"11, birkaç ~11Jc yıllın. ı 

bUctlne birden ortnk ol:ı.cak ve bunun için yalnu l50 
kuro5 ödl3 ecckslntz.. 

iŞTiRAK SEKLi: 
Bogn den iti ren altı glln mftddetıe ba•lık ke. 

narında "Haber 1948 milli pi) ango ortaklığı,, kuponu 
nesrodlleccktJr. Altı kupon ayın 1'1 tucJ gUnU ııonıı 

ereceğinden, 19 ill,kllnun cum:ırtc ı gU.1Undcn itibaren 
\nlut Kltabe\·Jne kupon getiren her okuyucu ayrıca 
60 kunıı \ 'ererek bir tane "Haber mlUi pbnrıgo or 
taklığı hl se nınklnızu,, atacaktır. Bo &Unıtle blrlmç 
bin oku) ucunun vercıceğı 60 er lmr111J:a alın.ncıı.k yüz. 
ktt.e bilete bUttln okuyucular ort,alt olııc:ıkbrdır. 

Haber okuyuruları çln nlınacıaJ· olan nı!1!1 piyan. 
go blletlı:rlnln nomarnlan 80 llkldl.nun gtlııU Hnber 
sayfalarında lllln edllecekt)r. Bu ortaklığa 60 knnıı 
lmr1Jılıtrınd3 ı,tfrak edecek olan olmyuııulanmız, or4 
tnlt bulunncaklan num:ırnlnrı, keıJlde-d<'n bir gfin ev. 
vel öğrenmiş olacaklıırdır. Kupon ve 60 ktınılJ lmrııı 
lığında hl se mn.kbuı.lnn 28 lllddl.ııun gUnUne tmdar 
\'crjlccck, l.mgilnden onra hl makbuzu vnrllmlye_ 

Haber okuyooolnn, çok zengin lkraml •elcrf bulu 
ıunan yılbn.r k(':Jfdeslne l>O lmnı:ıta •şttmk ederek 
) ıı7Jerce lira kn7.tınablllrler. 1'alllnlzı hlnleN'e olcol,l< 'tı 

arasında denemcY1 onutma3,ntt ve lhm l etmeytnı:ı 

ı ı Yazan: 
ORHAN RAHMi GOKÇE 
Bugün 4 Uncu sayfada 
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Şark cephesinden 
iki manzara 

StalingTatlın htUp sanayii lahrilıalan Ue urrlı ceplaeantle 
lıi Alman ııenclilf ıs teslıi.latı ve 1942 tlelıi la.ırp hilelen 

hakkında biraz malumat oeriyorıu ----o----
C erjinski fabrikaları 
Stallngradda tereyan eden mu. 

iıarc~lenn ehemnıiyetaui atıla 
ınak için, iti IC!Y bilmek Hbımdıı. 
o' yet RD!tya, bu fe}ıri, ''Kıozo" 

dbi, EHen gjbi bir Manay1 mınta. 
bıu h:ı.ine getiı mi•tir. Bıı bir •• 
yeıııdtn vücade getJrilmı' ol:ın 
~hir. bir kııle pl!nıııa J;ore inki. 
pf etmiştir. Bu da jk:nci nokta 

Bu lkj nokta bilindikten !60Jll'a, 
iki tarafın birbi'riyle bopşmasm 
c1aki •nr.. t .. rruz ve ınud.-ıraa.. 
daki elleGUDiyet kendililinden te. 
aabür eder. 

DID hanketlerine aJr,ırlıır. Cephe. 
Jerde harbede &!lkerle.·le temas
Jan, onlara, mli~tübel \uıilelerL 
ne da1r tam bir tikir verir. 

Ba gençaer, gerJ•rdek& Raı ce. 
telerlyle de ara !llıra barbederler. 
Hatta, baun Ru111lartn ~pbelere 
kaJ"5I giriJtilderi müham taarruz 
ltanıa• merlıut bu!uncluklara fırka. 
Jarla birlikte muazzam harplere 
bale iltlrlk ederler. ••• 

3 t temm'IJ%da, RıJe• cephesi nele, 
general l'ukof kav,etleri, 'idclet-

• • • li bir taarrma ıecmı'!ler, Abnen 
Statingrad, le EJUT.llc fabrik« e.ph~de miUdruee bir sedik de 

pbe~nin meydana getirdiği mu tırnt"larclı. Tur.nu ed·•Jı Ru9 ku''· 
enam bir kütle manzaraı.ı arı.o. vederi. söylenditinı t!6re. bire on 
diyorda. Bu tie ıabeden bJri nlnn 1 bir falkiyette ballınuynrdu. na pek 
~ tlktetria'' fabrikaları, Al t.lllike!I ftliyette, eeoltı ilerisi 
manlar taratmdan, tamanaiyle talı \' genderi. ıe<1ili kapamayı ve 
• edildi. ikincisi olan ''Kızıl .U... lıirlca~ gtln dll,mana muk:n emet 
rikad" fab!ikalar kıımu da. bir ay etmeyi pek J?tilel bfferda Ba Jeno 
enel Almanlann eline g~ti. C ı.r, all~terine aklıldarı i•i. şe. 
eüncft fabrika mablti otan ··rer. rem bir taml:ı ifa etm~lerdi. • 
Sn!lki'" U.. c1aU evvelleri sukut 
etmitti. 

••• 
CerJinüi MDA1i me imi. bta 

Jingracbn bir Val'll1111nda ,.e V nts;a 
.nehrinin kenanndadır. Rca fabl'I. 
bnrn Volp tlzuin te ·bir llmanı 
Mı clemir)ula İ!itHyona, barpten 
eTVel Ol'ay3, her u'-11, J1rmi bin 
.... .ıe)i g.ıtireıı bir aaklae teı 
IEilltı vardi Ba amelenin 1ifrtte 
Mri bclınlardan mllt.fekkal:li. A
meJe miktan 1941 den'-ri ylrde 
•lli artnııJtr. 

Ba fabrikada1 nneırlemı U11ltl 
ile ıı görülüyordu \·ani ll•r i.let, 
111'3..tyı. ~k makinelerde• se. 
c.rek trkeıwnbl .edi1•r '"' tekcm 
mi! .eten &!etler. Jine Wyle ..,.,. 
.:Yte. dderek J"apdan __..neleri 
*ucle retiriyord11. t;\\elt"1t fab. 
rikMnrn vasati •ttiml ..,.,. ~ 
bin trakt6.r i1-.. 100 ide Clkar. 
1D11Jt1 Ondan •nra, fabri1ı't, an. 
at traktörll itini bıruu, tank 1e. 
tittirmiye b:l,ı..b. 

8taJias;rad, bÔ' .. .., l&\atlr '" 
line lr8ldili pm•n, falarik• t,lerl
nl tatil etti. Amelekre ba Ma.Ji11t• 
lıattmm mUcJataumda \IUİfeler 
verllı!J. 

lMI DE, NE c:tBt n&ırP 
BtlBLKlct VAPlfJ>IT 

H A R ER - A1r111"' Poı'"" 1~ ILKK.ANVN -190 

BOYOK DEVLETLER 
SALTANATI. .. 
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~UNUTMAYINIZ---....... --..................... ·-·-···-----
HAKiKAT .. lddılı y .. : V&Dt Matbua Yağmurlar kesilince mütte· :~a:::~ql~rQ~kı:::r~~S::: 

bONll ŞAKTL&IU f •kı • t b vekAletlerıe temııa etmek Uzere An.. 

8-llk :::. 11.~: ı erın aarruzu aşhyacak ::)~=:~~~~·~!;~:~e~ndS:~~= 
• a,ldı T.18 • H.oe Nevyork, 12 (A.A.) - Gazete- mlltte-fik topçu, piyade ve hava hat vernıi§tır. 

Hakikatler, türlü mantık oyunları arcuıncla lıay/;ol
muı bulunabilir; yahut öyleıin gi:zlenmiı bulunur ki 
değme inı<ın onu bulup ortaya çıkaramaz. ı a.rl* t.OO • 8.00 • Jer ald!klan haberlere atfen Afri. kuvvetlerinin 11iddetli S8ldrrı~lan Bu izahattan n ?ldığma göre, 

ı _... 1.60 "' a.oo • kada Çifte müttefık taan-usuııun Detieealrıde pllskürtU!mtiştUr Bu Beled·ye varıdatmd kı açığı kapat • Kuvvetli bir mantığı, tam bir hakikatten ayırt ef. 
mek lıolay bir fey olıaydı, kendilerini mantık oyunlarr 
na kaptıranların daim• hakika le karsılaşmala.·ı icap 
ederdi. llolbuki, hakikat akıi taraftadır. Hakikatin ne ol 
duğunu öğrenmek i•tiyor•anız y-0/unuz şu olmalıdır. 
Kendinizi mantığın piırü:z:aüz yoluna kaptırmamak; g&
rüıüniize. hiasinize hiikim olmak ... bu yol sizi, hakikatin 
karşı•ına çıkaracaktır. 

• b_aşla~ak u~ı: bulunduğunu ietid muharebede Franmz es:lıerle~ par .m&.k iç n hazırlanan proje yakmda 
lal ~ıyor. Yagım•rlar mevıtimi bi.. lak bir surette doğil§müşlerdir. Meclliıten çıkacaktır. Mütekait, dul 
ter ~ıtmez Tunusta taarruza geçe. VUtman .ııriılı araba bakımından Te )-etfmlere ııeker dağıtılmamna bay 
cektır. . • . ığır zayiata uğramışur, Müttehk- raındD.n evvel ba lanacaktır. Et satı_ 

,_..,..,,.. .. ,....,....,.1ıo1.ıı .... __ , 1 Lıbyada ~kizıncı Ordu kuman- Jt.. ,r. zayıatı Almanlannkinden ımm muayyen Unlere hruJred!.lııwıt 

Du•• nden dam general. Montgomeri taa?Ttl. ıJaha hafiftir. Müttefik tayyareler ne kömUrden tasarruf temini için e 
za başlamak uzere Ageyl-.ldaki mih Tunus limaniyle hava ırıeydanım' }rktrık sarflyatmm tahdidi hakkınd • 
ver hatlannr mütemadiyen yokla. daha cenupta SUll §ehri..'li şiddet~ ki hazırlıklar ileılemiştjr. Buna dair Bugu ... ne maktadır. ıe bombard·man eyl~ı:ılerdir l·oord na yon heyeti kararları bayram Londra, 12 (A.A.) - Birinci. Kahired.eki RISyt~r muhabirinin dan sonra çıkacak r. ._ _________________________ .. 

lnı;ılız ord '9\Jnun Tunusta Me. ;,•aratma göre Sekizinci tn ·ı ş k h d 
~ki manzsra 

T 
eezelbap şehrinin cenubunda çit. ordusu AgeyJlda R~l ordus~nız Saib JıQeklerı ar cep esın en 

t te Alınan taamızunu, şidd~li bir n.ilttmadiyen taciz etmcktedi: un us a m.~ha:c?e neti~t>sinde pü.:kürttUtJ Mih~erciler o kadar ainir1enm~: ... (.Ba1tara11 l IJ?,J ~·~fada) (Baş tarafı 2 inci Sıı)fatlll) •J> rfor ile ameli)at ., .. feri~
nu bıldıren dün akşamkı teblig. lerdır ki geet>Jeri şiddetti baraj leri hususunda israrla mfidaba1e1er sınca alev makineleri, kendilikle. ' ıuı,Jar. Kerç )arnnnd o;ııı lakl B.ıs 

Ml•hvercı"ler yenı•den den sonra .fazla bil" haber alın. Ateşi ~kta ve ortalrğı tenvir fi. yapılmaktadır. Bu tc7.ahilr, 18 ay tinden ~kete g~İ.)or \'e önle. ları aldatarak .,,afd a\'Jınıııı;lardı. 
mamrştır. Almanlar bu taal'nızu. şekleıiylc aydınleunaktadırlar sustuktan s~nra, kralın Ceno\-ay1 zi rindeıki mtitearnzlan J"'kıJorlar. "' • 
Me·t>zelbap bblgesintie iki kol ile Mihvercl~r alelı\eele bataklıklar~ yareti sırasında yalnız bir ka<1ını~ lluslar, ba yoldaki hilelerde cuk İnglll~r, Mwr cephe~ınıle bo. taarruza geçtı'ler yapm:rşlardrr. Mecezelbaptan ha_ tepelere top mitralyöz: ve mayin "vaş sın sulh'' dile batırmış oldn- östa<ldırlaı-. Me•eli. bır mauDJ.D ırulup da, Rooıel ku\'\etlerıniu ö. 
z;ket ~::l:n Alman kolu uğradığı Yt>rleştinnekte mlldafaa hatlannr jtunu sfüliyen l\lmoUninin son nu•- üzerinde bıraktıkları bir kUIUll n\inde ka~rken, bö) ıe bır harp 

liılr &11nJ.Uk .sükund n o ra nıilı er §!dd~tlı mukavemet ve zayiat ne. k.ı0vetlendirmektcdiı1er , l<uııa en mMcemeJ bir cevaptır. kalemin, ele ahnll'. alınmaz pat- lıllesi ile aldanmıılan.lı. Onlar. 
kuvvetleri dün Tunuata 1k1 zırhlı lto~ tıc>esınde ~eri «:ekilmi~tir. ı 1ki devriye kolumuz:, keşif ha_ Nenork, 12 (A.A.) - Skandi- laclığı, bi'I' yara ıargıımm, egılnu. Bomelin kendilerini bü~ulc ıuav-
b&lJJlde Ke~ıbab istlkamctınde ta . ?a?a dognıdan ha~ket ederı reketlcri esna'llnda mihver hatla. nnvya kal nnklanndan ı;ıelen haber- ya baı;ladığı anda, bir el booıbuı vetlerle takip ettiklerini zanne. 
•rruzd& bulunmuı mUtte! k kuvvet. Jkıneı Alman kolu, hedefine 2 bin rına 4 bin metreye kadn.r giıırniş. Jere gore, münferit bir ıulh aleti gibi infiW< ettiği tok ,-,Jmaıtar. derken, aı\:alannda, birkaç lıaGf 
ltt derhal karfı taarruza geçer k b\ metreye kadar Yaklaşmış, fakat 1crtlir. için müzakereler yapılmak tizer~ • • "' tankla kamyondan başka Wr Je7. 
CGk tank tahrip etm!.§!erdlr. dir. Finll\.ndiya Birleşik Amerika Ru~, hi'ISİ ttrmallfaıı ba.. olmadıpnı biliyorlardı Gece ol. 
DUııkU İtalyan tebliti ,..ımaıı Afrl~ Sark cephes· d Bu sabah Bebekte ve İngiltere tarafından garanti e- reketlera de görUlmilıUlr, Onlar, duta i~ tayyaroler bir ıey gör. 

k&dald TUiyet hakkınd §U malQmu... ın e 'dildijtl taktirde sulhu kabttl edecek- lu'ipe~Jeria urtlarına inf°Jllk mad. mUyorda. Halbuki, İngilizlerlıs 
t.r ~tedir: - Badaz bir klpek tir. flircok diplomatlar, i~ti partisi deleJ'i bailadıktan eoora, onlan peşini takip eden kamyonlar da, 
81Nıı&ykada ketü "e hava !aalıye .Moakova, U (A.A.) - 8tallngra. şefierJ, bıınkacılar Te endüstri erba- A~~--~tlanııaı.ı-~Q& ~ basit bir tertı'batla, .gıcırtı C•k•RIJ 

tt &z'tDUltı:r. Oereyan eden flddetlı aın §imal batıamda Ruı kuvvvetler IJll 1ı1,1,. lllrdı bı, hlen!len bu sulh Jelılnde İsveç kt~..-ı.°':'= bsa,.:;:~vu~ıalr, .!.dıree. lletler aulmut, bu ıuretle '*Dlr-
ba.a ça.rplfDı&lannda Alman a"cıla birçok Alman kar§ı taarruzlannı ge. hilkömetlnin tavassut etm~inden .. ~~ ,_e:.-:;:,ri, ~~~... • lann yltrtldliğtl hissi veril.mitti. 
n 8 dilfma.D uçafı dü§UrmU§lerdir: r. atını§tır. Nilıavet mrtlr~ di,}{,er '- . , akl d ~ '-- \.Ulllan 7er •=·n•ca1 Dmu.uan parça. Ba aldatmanın nttlt'Hindea 
hla. ,. .. erkQ~ plı -'-d S " IJ& 15 ~ıahtı3 r oınc ar ır. .·uman ku,... J •--...:1-- z Dı kx .... ı.1e __ ,._ •-
~6581' bir uçak, uçaksavar batarya • ... '""'ce e ...... e ovyetler dUı • L~ lıl l b b • l I 1 h 1 1 k a ... ,,...-...- ava v.-- r, --.. Tobnlktald .a.ugillzler, Alman ~ ları m&ı:ı. :ınukavemetlııe rağm&n terakki RÜpe ere eTG er ıt Ô 'VClJerin n 8 en mem ~ et fçinde kat)~~ m6klf iDi ba lece -- :ıa-:.. . ·~ J;:. t&ı'afından dll§UrUımtı:tür. Tuntı.!i - eılilJi bulunması yf\z!inderı Fın mlllelin!n hl ermek) atö..:._ 11 uumtlllDn ._ •• ,.,e gıtti&•ni sarın......, 
bGıs-mde cereyan edt'.n mevzii çar • ler kaydetml§terdlr. B bah n_ı._ı. •-....L·- b. k bu arzusunun tahaldrnku Noel .... -ı_ can nnı v ..., •e .ı .• ,or ar. rek emniyetle uyamutlardı. Onl&I\ 
Pifmalarda İtalyan ve Alman bir!ik... Rljev cepheılnde blr çok Alman u aa uç~te, .a.ı.wıu ır o. eu ... ~de~ AJman İılhnklmI.., 
Jerı. btrkaç dU,man mevzilni zapt, 33 karşı tıtarruzıan pUakürtWmU,tUr. p~k halla :bir hayli heyecana dil. n!l için mil~~ ;ı:asa hile Pek Ba lirleme i.llerlnılea epe7ee mayinlerl ~JJlal'• tank tulnlr. 
t.anJr, sı:rhlı otomobil, tanksavar A Vel kl LukJ kealmlnde ıtratejjk e. tilımhı, iki kitiYi ve birkaç kö. muhtemdel o~ n ıı,ı-n, Yoı1u:nn tuhaf olan bir tanesi. 111 oparlör. larma rampalar koymutlardı La-
İ•tJer:i •• kamyon t&b.r P etmişlerdir. lmıınılyette b r tepe Rua kunetlerlt peği uıımıştrr. s1ra~ın a mev nna gem ş olnbıle- ile g'l'alllofon JıAdııetidir. Alman· gilid8 ayıtndrk!an uman, AL 

Ç&rpqm.alara. iltirak eden m hver ntn eline geçmi§tir. Bu köpefin bir ev köpeği Jrıi. cekUr. Jar llaşb bir )'el"Cle. pptddan illan tanklannm sahile kadar el&. 
u~ dU,mamıı bırÇok zirhlı va Abganerovo. Kotelnlkove ke8lmln. yokıa bir sokak köpeği mi olduğu Wolrd Elegram guetesf. Finlln- köp~ pli tutmalı ioin nehrin yandılmı ve ~emileri topa taftlr'. 
ı.ıtamm tahrip, d!l.fman ger!slnd k- de bUyUk bir nıuha.rebe devanı etmek atılaırtamamııtrr. Ki:Spek saat ona i:fiyRn n mlIJI emniyet ve fııttkll\Jlne bir noktMmcla gramıtfoa ~lilr •• lana pbmUJJerdl, 
Yol ve demiryoıu dUğllm n~ktalarmı te6ir. • rloğnı caddede birdenbire göriin_ su·ırı g5slerilece!inf hfldi!i tak- --------------------------
ınuvaft&ldyet]e bomba.anı ~!ardır. Tu :Merkez cephe inde, Alman hatların müıt ve a~ztndan k~ptlkler eac;arak tirde mn'hasamatı ~urduraeaıtına 
ası. bir denı.z 1lsaUne kartı yapı_ d:ı. gedik aı:J!dıfı dün &'ece bildlrll • var hırMf k0'1Jlafa ba.şlamıştrr. 'inanmak için sebepler bulundultu- Mahkemelerde 1 11 bir akın eıınuında bir Alman t&- 'tl" it r. I Kuduz köpek bir aralık l5nUne çr. IJlu temfn ~ek'tedfr. 
t, .. _ k ar t a 1kJ dU 8 . 1ı·· . .. 12 . 1 kan Roberkole-j ka~cısrnın tızeri. Londra .• 12 (A.A.) -. 1087 (le (D••t••af • n•t •a-4ade) tan--tnl :ı...._ı edin:•. •a ---... 
--.. uça " opı n ımau ır vagon omüru yerıne ne atı1-- ve kend-~inı· 'bacnf!..n. ._ - " " " ,,.a l - •l'UI!& - A ava-çaı nr dü§tlrmll§lerdlr. B1r UçüncU 14 ku , ... ~ - ı>• l..ondra pıyasasında alrtei:fflf!'D Bel- - Mad1111 dtmek ıia"n evinize )'1l K&nlhet. İki kocalı kachn o!a. 
a. pmnere re.fakat eden avcılar ruıtan •atmı§ 1 Jan ısım:ıı,ırr. çika fııtikra:n buglln Brtıbel :ı;or.. 10ı1& gireli, öyle mi! maz. 

1 ratmd&n Lampedusa adası açıkla Bakırköytınde Cevizlik camj aoka. ı Kôpek bundan IOIU'a l>lr dife'r sın da flibı.ui kil'lllletinin yllzde 92 si _ Evet. !vau verilen brardan ~k il. 
nda de-'- dü llrtl1 U t .. - tında kömllraWilk ,..._ ....._ 8L yolcuyu cia __... ~ ~ nitıbetia«N kabul ~... - ......... ~_._ ceLA .. ~ ıı....... .....__~ ~.-:At. ""~• __ , .. ._ 

ıuav f m f ...-. r.ekltden bir vagon mangal ldbnUrU btrlrıu; lrllpeie de ealdlrerak bun.. H 19 - _.. - - - ..._... -.,,.,.. __ , -Oster taraftan timı.ıt Afrikada'lu albalrf 40 hnfranmda litr nispet C!llDIS mıydıT lar dl;rerelr chflU'I ~ktı Ye .ktndfli 
.\.nıernwı kuvvetleri umumı kararga.. getirtmiş ve kilosunu 12 kunııtan • ların da m\:htehf yerlerinden ısJll yftzde 32 fdf. Belçllı:M!a tiftttln 'al- _ Ev9t. bdar _..... oifanan elniden ta-
hn:un haber verdiğine göre Tunustakl •ata.cag-ı yerde ~epslnı de 14 kurut • : rarak yine aynı hızla hçmış git. Yftrlnr wı uıh Jnhıla"'a 1918 h- _ Bopac1nm mıf tarak lmb lmh szitti 

4 ,__ t1 ri tan ıatmı§tlr. I miştir. rflıi yazıh btı1unımaktıadır. 1hr ta- - Bayır. Kaclm ile amkati-'- (lı ... 
._.D kuvve e pUAnörler vasıta • Yakalanan muhtekir kömUrcU mil. ı IstMlan iki lc!&,i derhal k~<!uz .h feri i !>f f --"~f ,,.. •.roft :S. 

•Ue Bicilyadan takviye almaktadırlar. j Y 'l"I 7:a n yen r ı,aı~nı r. - Bekli' .....ı eYlenihlk Ka. bnlr bndllerinf bır Utec!e IJetr. 
l9U Ofrit •efe r 1 n den beri ıı korunma :mahkemul.ne 'ffrilmlftl.r. hastanesine kaldml~lardrr. n'betlef liyen amn 'hoyla. eımıew 1lh adM 

bı.· -.ıtanm ~ni§ ölçüde kullanıllfı •-ı 1 Ismlan köpe&ler ·i• itllf ~dilmi~. A"I bir Jramp - .. • ma dolna Jlrldtl. 
k 4eta olarak tatbl.& edilmektedir. 111 Dl ! tir. v J• - İnsan etllyba bir iMnal De Adam Mrdaı 

.\Jb&J' Raft•m Amerikalı p&ra§UtçU.. _.... (Bu11taratı ı lnt"l •Jftdal Köpek nihayet &ııeye do~n.ı ya. Tanmmif avukat ve mubanir Hay_ n'lenemez. Ba lramı1*I de 'Frl' - Ne oldaf 
Itri Tunu.staki Franaız kıtaıannı kuv ytik harpte g\'&Ştı. Ktlçtik lnönU ı Jı:alsnmış ve ba .. .ka kimseleri ısrr. dnr Rifatm bu ııab&h .saat S buçuk ıı~tır. • Kactı.. 11e1hıl ~ ıınti• 
'ietle dqteklemeye devam e~kte.. kasabasında bllyUk bir zafer D· . ~~için öldUrülmUştllr. ta hayııta g6zlerini jum.duğu ıteeıı. -· B6yle bir J'Uak olchılana Jet avukat et*ine fekine= 
dfr. BUyWc m.lkdarda harp malzeme. zanıh Soyadlnrı kanana kabul •- j A•d d E sUrle hnber almml§tn'. bilmJyord'um. "-bt ba ac1arcın ar - Beraet etti. Ullma mahlfem• 
at mtlmkUn olduğu kadar sUratıe §l _ d. ıu·~ bu ka-4abımın adı İsmet ~ ID 8 98 dlrD8• Haydar Rıfat geÇen yaz Adada o,, tik dönmiyecetini sanmıthm, ltm. fUIUDll Dazara alnıac!ı, l»ll1'8•J61 
l':&l Afrika Franaız ordusuna veril. raşaya A~t~rk tarafından !Oyadı ... 1'8f'•'- Yer 111 turduğu srralarda rahataızlanmrıt.t. diki kocamla da met'adum. DM.aRJ. •Jmadt, fUDU cJint .. mec1~ 
ıtı~ktedlr. olarak ''erı1'11. a&a 1 o zamandanberl gOrcıüğtl bntlhı te. - Pe~ ~llffn bhim elan- hunu dinlemedi .. c11ye lllUn U11Jıi 

Se.Jdslncl ordu nezdlndekl Röyter İ met İnönü, daha ikinci Bal. Edinıeden blld1rlldilfne ~re Edir. C:avflere rafmen ne yazık ki kurtul&- mts meıskene taarraı daveMdll', biT tey1er anletJnRfa .bq'Padr. 
hı11wı1 muh&birı de ou malilmatı ve. kan harbinden IOllJ'a Tllrk • Bul- n• vUlyetJ.nde Yarlık vergWne tabl mamııt.ır. lvamn ceEllllDI ktiyor muı11n11ıf 
l'i)'Or: gar BUlh mttnkcreleıi llll'allrnda r.ıtlkelletlerin Ml7eceklel1 wrırı mJ.k,, Mlllk1ye mtltettfll Kebtet Rıfat be Kadm JI~ t.recldllt etmeılen ~ 

lflhnr kuvvetleri Mersabrega çev m•1?"&.'ıhas heyetinde balanm111tu. tarlan i.le Saimlert ta.bit edilerek u.. yın otıu owı Haydar Rıfat ım de - Evet, btiyon.m. Dedi 
remde mllmkUn olan sUratıe mayin O zamandan ltibft.ren ıiyast, ••- telu- ıehrın iflek yerlerine alılını§tır. htanbulda dofmq -n rlarU,.etak& _ - Ne Cliyeeeksiniz, fnnf 
tal'lalan ,.apmakta., .a1perler kazmak keri bi~k müzüen-lere iıtirik Buna göre Edtrnede tahakkuk etti d:lD gı:ımu,tı. Sonra Alf ticaret :mekte tvan gfllUmsly.u bir J1lf)e: 

Trakya laattr:Ma Mr marıcrn
du katan 70lJan rJıtı ta •e ı.pelere topçu mevzileri tellis etmi,tir. rUen vergi miktarı MB,880, İpaalada binde ve hukuk mekt-e'blnde okumq, - Ne diyeyim, eff'n('lim, CJedi'. 

'tmektedir· Bu haber, nı!hver mev.JA. Atntlirk hök6metlnc1e ıenellnlr ıuoo, :Merede 10.SGO, lirayı bulmak. Medreııel edebiye ııe Mektebi Onnant. Eve xinlirm Jlllan delildir. An. 
leri arumda aondajlar yapan İnglllz may baş'mnlıfını, hariciye nen. tadır. Uzunköprü ve Kepııdan he • de muallimlik, poıta ve telgrafta dev. Mir zorla gi...-im. Kanmla J'f!' 
llDllı Jc&myon ve aırhlı otomobll!erl retini, ve 192'7 - 193'7 )'illan ara. nUz ııeUce aluıamamI§la da. bu iki •et hizmetine glrml§tır. n.lden hanştnn. bf.nden para 1ste. 
taratmdan mtıttefık umumı kara.rga,, tm~ ba,nkilliii idare etti. Ata. kaza da dahil olmak 07.ere Edl.nıe vı. Bir aralık YQkııek ticaret mekte • dı. O~mn Mi-.elle yolladnn. 
ıuu. bfldirilml§tlr • .Almanlar, İngiliz tlirk öldtiğil vakit tnöntl IS4 yft. , ltyettnde varlık vergtafnln ;>ekQnu binde fennt tatbikat dersi olrutan Bu arada nmiin ara11nda da 

Çar,.mb;ı gQntı Çatalca ile Ka.. 
bakça amsmda bir 111m1andls a.. 
tamım yoldan e*'meM ~nanda 
fatanbul ne Trakya anamdaki mU 
nakallt ıs aıaat :nlats ~ıt
trr. Bu mttddet IJll'fmda yold&n 
cıkan lokomotif ne devrilen tfya 
ftgontan kaldı:rdmııi ıve hat dlln 
Yenid~ sefere açılnuıttır. 

ıtepı h&reketıerlnln öndhe geçmek !•ndaydr. l'ti1'k milleti onu Cim. t00.000 lirayı qacakt;tt. Haydar Rıfat sonraları Feyzi.ye mek. ran bir ~ 11yağa kalktı: 
çın atukalar ve Mease?'§mlUerle fa • hurreisliğl makamına getirdi. O En bllyUk vergller.ı tefldl eden teblnde de ders nazrrlıtı yapmak su. - Parayı anllt"me 1>.n giitlir. 
aıı,.te reçml§lene de gece ve gündllz ba me\•kidc dibi selefinin ".rlni tıi>.000 lira ııyuar Koheııe, 60.000 ıL r<ıt le mualUmllk hayatında htzme~ ıJttm, dedi. 
lngt]is piyade ve denıye kıtalarınm tamamlamakta de\-am ~ektec11r. ra Hallon Toledoya, 30.000 Ura Mar ettlğ! gibi daha pek genç iken Reeim. - Bu sizin ~ocnğunur. mof 

bnderiJmealoe devam edl!mektedlr. Bilha~sa Türk ordusiyle m.,gnl 

1 

ko Koben ve kardeşine, 30.000 11ra Ji gazete ile Maarft, Yol mecmuala • - Evet. 
TOJllNOYA YAP.iLAN AKIN: l'l:nu" \'e ba ordlda ehemmivetli Sarfatll ve oğullarına, 15.000 lira ö_ nnm yazı heyetlerinde çalıımıe. me:. Mnhak.,ree (']fiden garip bir 

r;; nbat yapmıştır. 1 ro.r Komana., 15.000 llra Karabekl. rut yettn ntl.nı üzerine de Mlllet ga. !lftftıa almll'tı· DRvacı t<adm, 5u~ 

Kazad& fnaanca bir zayint ot 
mamısttl'. 9 uncu İşletme Şefli i 
kaza etrafında talıkıbt yapmak. 
tadır. 

Torlno tıJıerine yapılan son akında 
11Yll blk arasında 57 ö1il ve 60 ya_ 
ralı a)'Jlmlıtır. 

?>Jter taraftan ltaJ.yan hUkQmet.118 
aoııteflin 1H2 ile 18 ıubat 1943 ta 
r:JıJerl araanda ödenmesi gereken 
böttlıl borçlar 1çln moratoryom llln 
elmiftır. BunllD aebebi, bu gibi i lere 
&it 4oeyalarm bulunduğu b nalarru 
1naWJS hava hllcumıa.n sırasında tah. 
l'ip edJlııill olmaaıdrr. 

TABBANDAK1 
KABGAljALmLA.B: 

1a1J gtlDU TaJıranıta c;ıkmııı olan 
karp.plJkl&nn haklld mesulkrl, 
kendDertne il arayan ve bUkQmet:n 
tiddetl! emirlerine rağmen buğda;> 
•toldan bl.riktfrmiı olan klmselerdlr. 

Londraya gelmiş olan haberlere 
tıuaraıı askeri kuvvetlerle zabıta 
ntlmayiRQtre ate§ açmak mt>ebu. 
~tinde kalmJRJardır. Halihazırda 
hllkfımft ır Rlaıınatı bütün ku v. 
vet1 elinde bulundurmaktadır. 
ı.,.nJar. ıadece dalıili mahiyet. 
tedir Te baılıca :sebebı, kıtlıktrr. 
BiJtc* mağazalar kapalıdır, örfi 
ic!are mert bulunmakta:lrr. !ngil. 
tel'9 De Ameıikanrn yardımı neti. 
o ıd 4 fate isleri 11ormaı cereya. ...... ., _,..... 

l\lareııa.I Çakmak ona ba vıuife- rt•, ıo.ooo lira müteahhit Edibe ta _ zete muhan rllğile avukatlığa b&§. in koca ve !lla'hltleden birM de 
'1e ~ok yanlnn etm~tir. Bu ordu, h:ı.kkuk ettirilmiştir. lamııtll'. Mtıtareke .srrala.nnda İtti • ofullan .. 
Tdrki,·e harbe iştiriik eltili tak. ATDIYDA lıat ve Terakki kabin sinin. merhum Hitkim, daha ~n·el tvan ile 80_ 
dlrde harp terazisinin kefelerin. Diler taraftan Aydmd&n bldlrll _ Zha Göulpm mtıhakemes!.ni, İngiliz diri:ranm ('\lj oldnklannı 'Üçlinrii Ziraat banlıaı lmmbara 
<1ne birinde ağır bir kıymet ola. dlğinr göre burada da -varıık vergisi divanı harb•nde Behbud ban CevanL Sulh Hukuk meJıkem~lnden C!el. ikramiye.i 
eaktır. ce·ve)leri dUn uilmııtır. §!n katli h d ııe i gibi me§htır dava h.tf;iği bir nı~kkere ile te4111it et- Ankara, 11 (A.A.) - Ha!ıd 

Fa1lat İsmet lnönil m.aıleketl- Aydın merkez kazasında 299 mtl lnrda Haydar lt fat vt'klllef vazıteırf m~ bulunuyordu. Müıldeiomamr aldığmırza göre, Tiirldye Cttmha. 
nln harp dıııımda kalması için ~ok ke:ıer 882 382 ura. Bozdofaıı kazamı P)mı:tı. mo8'-fnine ne fliyeceğinJ 41orı1u. riyeti Ziraet Ba:nkammn eDl tfD 
ayandc:tır. .J{li~ük Aıyada bugün da 128 mUke!le! 79.000 ura Karaca : Haydar Rıfatın, bir takımı Tevfik Mua~·in heı Uz 1ran kocanın ~ ve daha ziyade mevduatr bulunan 
hesaplı yapılmş yollar varılır; l'll kazasında 315 mUkellef S. 400 lira 

1 
Yadlr mllstear adUe çıkan hukuka şanmamı' o!dnklannı ıtll:l ~utine taHTruf m&dileri arasmda her 

Tı\rkiyenin 2iraati ve &Ul&Jİİ yir. Nazı!Jl kıuıaerııda l80 mUkelle! Nlf:-b yata ajt telif, ~P.rh ve tercUm~ alarak h·anın bc.-rRetini 141teı1i. üç ayda bir dağltrlmakta 01dufu 
nıi seneılen~ri lnanılmJYac11k dt'. 2'71.2015 ura, Söke kauımıda l72 mu • YO!lındaki eserleri ba1tlı başma bir k11. Ralbuki t<aclın v .. R\'llkatr hirhirle. ikramive kur'asr 11, 12. 1942 U
re~de ter5.kki etmi,tir; t"nlveni- kdJet 205 b n 752 lira, Çine kazasın. tllphane dolduracak kadar çoktur rirle y:ınş edercerlne tnnm :!1"71. rıninde ba.nka ID(':rlı:eıindt ttind 
teleri. liselerl, laboratuval'lan .ı;lln c:ı Hl mükellef 108 900 ura vergl Hııyatında hazırladığı hukuk kamu. l:m<lmlmnıııuu ~ti:vorlardı noter ve diüer alfi.kada.ıiar hazu. 
den ı:;tine ~ğabyor; Türk gençliği ıı::ıyeceklerd r. fl!1 h nllz 'ql\Sılamaml§tll'. l\"'etieede lıikirn °1ı:endilerlni soo;. nında. çekilmiştir, Kenclilerine it 
hilyftk şeflerinin her i~ret~ni dik- VI!Ayet lt barfl~ ır.11kellef savısı Haydar Rıfatın ölllmU ile memleket turdu \'e "U !!özle-rle kararını hll• ramive ıfsa.bet eden mudil!~ 
katle tak.ip ediyor; fa1Eat btltlin 9ı50 dtr, Bunuırm Mlyecek~rl vergi dama yeni tiktrlerı ıukalamış fey{z_ di'l'di: Anbr 16231 Naime, 1000, G~ 
bunlara rağmeu Tllrkly•nin yapa_ mtktan da 1.381.619 liradır. li bir ka}emden mahrum kaımış olu - Bir koca veya hir kftdtn ni. JjboJuda 771 CeJAI Dereoflu 300, 
~ak. ~ok i!Ji vardır; Bir ltarp tam yoı. ki.hlr kansınm veya kor:. rnm <' ı tanbulda 21582 Mehmet 2M, Aı 
ınkı~ de\Tİnde olan 1Mı 1111Uetin Arlrc:rıelafını yaraladı Kendlalne rahmet diler, kedeıit aı. \ine ması olma@a C'lahl !:İrebilır. arada 16616 XemaJ, Ankarada 
lekimülünü durdurabilir. Da İıt. 'esine damattan Dr. prof~r Ekrem Bu lıir suç değil<Ytr. Siz de birbi- 19477 fsmaıl, :Antalya(Ja l!l2T Scı 
met İnönü hilkfmıetinin hlkim dü Büyilkderede Abldinln kahvest\ın Rebçet Tezene Bay Eaml• Clvanılre rinizden boııanmann~ ollluinnuz u'k Oslmy, Blgada. 60S Kadriye 
'-Üne~idir. Ve hmet İnö'tll ller llatUlıde yatıp kalkan ve kibrit fabrf. tnzlyetıertmlzl bUdlrlr z. i~ln, tvan hakknıdft hera~t lr11n• Gumil, Bozd~da S65 Emin Dal 
ııeyden evvel hekim bir insandır." kamıda amelelik yapan Mu~afa dU'l Cenazesi yarnıkı pazar gllnQ ıstı... n ''erdim. fstanb tda 23003 Hikmet, fstan. 

Mecmua İnönlinlin Meells•e l'Öy- tabrtkada lfc;l arkadaşlarından Ab • ye dt'ğnı Nııant&§md-ıkı tnayet apar Ve sonra Sodr7iyaya dfrnerwok: b l 24718 Halil fmıirdc 723"> 
lediği nutuktan '11 parçayı da tt"r. dullatıa b r 1f ytızUnden kavgaya tJJ. tımanından k&ldınlacak, TeşYıkfye - Madam, ~~I. Siz ikinei bfr Abdilrrahiın Konyada 4148 Şev-
t!Üme ederek sUtqplanna g~ir. tu1111uetur. l'am1alnde namazı kttmdıktan eonra dı-fa evl•nmeie kanuna aylan fla. · K ' k ~ilrmenede 264 Emine 
mlştir: Kavga llO!lunda Abdullah eline l'e. Nl§8.nta§ lsldeslnden vapurla Rumeı· reket •tmİl"İniz. Jllll'll!hnı müddtı. t7'unay ~t' lira. kazarımı lardır. 

''lUilletlerin, kilçllk bttyök, hepıi c!rdlll bir tornaTtda ne Mustafayı lı arma naktolflnarak oradak1 ane iammnllik nnırara a1w elbet. An !!unlardan ba..."1ttt. •tdlttl!f ...._~ı. 
için yer yttzilnde İ§tildll ve llaysi- bapndan atır nrette y&ralaDllftn' ma r 'ne 1'mlll CE"ktlr. tak. timcli ort.W.a bir şey var. Siı ltı:rde i doksan be" m'Udie de 21l •4 
~etle ynjamak inıklıu sabit ola. Yaralı tedavi •ıtma almm11 auçlu '(Oen tö e enk getiri m iki k~lıant~ M11llkemeve müra• O im ara.snıd ramivele i • 
aktır." ~. rica e4Dm•ktedlr·I f taat eıc1enlr h nlUlunızlan bir ' e etmletlr • 
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B. Millet Meclisinde 
Dahiliye 11 ekili ger sarsın
tıları hakkında izahat verdi 

1 

Son sarsıntıda 1557 ev tamamen ve 1066 
ev kısmen yıkıldı. 16 ölü ve 17 yarah var 

tinde kaybettikleri honforu bcl - ı linrte bulunan Feriz ve Kô~e dnğ- 1 
malanna lı:lklın obnamakla bera· .annm gerek cenup gerek eimal 
ter bugUnkU vaziyet olarak arze- maillerinde bulunan köylennde 
d~!'im ki hiç tir yurttaş nçıkta vaki olmuıJtur. En ~ok 74rann L5. 
değildir ve sıhhi b~kmıüan da du- sin nahiyesinde clduğunu işitiyo • 

.\nkarn, 11 (A.A) - BUyUk Mil}et 
nıtclfslnln bugUnkU toplruıtısmda Da 
r t:ı~ veklll Recep P~ker yer s!!.nım. 
•!arı hcıkkında §U izahatı vermlşıer-

1 r: 
Saym, arkada§larım, geç.en ayın 

~ n.smd:m itibaren yurdumuzda yer 
Pr, oldukç3 teessür uy:ınc!ıracak za. 

rarlara scbcb olıın bir yer aarsıntısı 
<.!ıılsaaı devam etmektedir. İlk ba§. 
angı<.'ından ıtlbaren ilk lti gUn zar. 
tında YllCUdO gelen zn.ran ve hasarı O 

zaman ajans va.sıtasl'lle dkll.n umu 
ın!yeye fblı'l.ğ etmJıtfK, Hem bunun 
<•1ç1Jk bir hU1Asa8ını, hem de ikinci 

devre olmak üzere b:ıııhyan sarsın. 

tının kUçUk b r 1.a.rar blla.n~oıru.nu yük 
,.')ek meclisimize ve buradan cfkL"l 
umumlycye arzctmek iatiyonım. 
1kincltcşnn n lfi fnde başlayan sar 

.11u.ıtı. Balıkeair, Çorum, llanlsa, A. 
masya, Kocaeli, Çanakkale, lunlr1 

Van, Kwstamonu, Slvu, Samaun, Si. 
nop, Ça.nkın, Ordu V11Ayet1erlıı1 1htı.. 
:va eden mcnatıktn ye.ni y-.ırdumuzun 
<:l'.nup hudutları mllııtcanıı. olmak ilze. 
lre orta Aııadolunun oark ve garp kı
Bnnla.rt dahil olarak memleketin epey 
r.tDitı bir bölgeslnd'l h!ssedllm~tlr. 
:ı.ıs gO.nlUk ilk devre esna.mıda. çok za 
:rar g6Tcn mmtaka Balıkesir villyct1-
d1ı. 

Çonım buna nlabeUe blrlncl devre. 
(!e az zarar g6rmOu olmakla beraber 
1kfncı de\Tedc tekrar ba§lıyan sarsın 
tılar Çorum ''11Ayetlrlde de tecasür 
uyandıracak bir mikyasta, yani ilk 
devrede Balıkesir mıntaka.ııında sar. 
11r-.tıların yaptığına yakrn blr derece 
l: sar ve zıya.na sebeb olmll§tur. B!. 
r!ncl devrenin hasar ve zayiat mlk
rıormın b1Itl.nçosunu veriyorum: 
Balıkesir ,.ıuı.yetlndc 7 ısıu, 6 ya. 

rıııı vardır. 11 hayvan ölmU~tUr. 'BI. 
ı a olarak 1075 ev tamamen yıkıl. 

ı •:ıtır. 186 bina da yı1u~ denebl. 
fo<'ek derecede h sanı. uğnt.mıştır. Ba 
hkcs.r -.!.ltı.y tinin en ziyade hasara 
tğra.yan mıntakaaı Blga.d ç nahiye. 
siyle Smdırgı kar.aaınm Ctslçllk nahı 

rumlıı.rı memnuniyet vericı bir h<tl ruz. 
ıjeir. Dahiliye Vekili Recep Peker 

Balıkesir mmtakn ı:ıda, arzct· 
tiğim gibi Kızılay ~·ardmılan ne· 
ticrsinde elindeki 'aıııt ılıırln ıoo 
baraka.nrn inş:ısı epeye:: iler:emiş 
tulunuyor. Çorum mı:ıtalrnıııııda 
zarara uğmmryan bit'ıı;lara zara
ra uğrayan halkın yerleşıirılmt"si 
suretile ve orada ilk d-:vrede t"n e
saslı yardım vasıtası o\nra.k kul
lanılan kıldan çadırla"'a ılıı:yaç
Jan temin edilmi~tir. Fakat bir ta. 
r:ı!tnn dl!. Kızılayın ilk gönderdı
ği 500 ç:ıdrrlık kafile y~lrla ıken 
ikinci olnmk 500 ı:adırlı.c kafı'e de 
yola çıkt'..nlmı9tu. 

Mn.kinc ba~ında Çorum valisi i
!e görü13ttiğilm zam:ın bana vercli
~i malfunntn gö:-~ o <'ivan gönnü§ 
nrkada.'lar daha ıyi hiiırlc-r, bil
lınssa bu ~ferki z~Jzc.en·n tabri. 
bat yaptığı mıntak~L dağlık ve yük 
se-k bir mmtaka oi·lııe:u ic;in, bu 
:k13 csnP..eında es:ıslı surette bina 
in'u etme'.! milrrık l'l o!mıyneağmı 
tahmin ediyorum. Fakat buna rnğ 
men çadır ve mevcut binnlardnn 
istifade ederek mumıdin olduğu 
kadar bunlara l::ar.:ıkalnr ckliye -
rck. meYcut ııtırab: bir dereceye 
kadar tehvin eılilm:" olacaktır. 
Düzlük yerlt'rde b•ı iş dnha 'kolay ' 
ofacc.ktır. Çorutr.ıln ancak bu b:ı • 
lıar mewiıı:inde esaslı in!5aatn. baş 
Jarnak ka~il olahileecktır. Cilmhul' 
reisimiz dün nkiant .\nkamdan o 
havaliye h°!rl•k:t buyunnuı:Jnrdır. ı 
Bugün (ığle~·in Çoruma 'a.rmı-l:ır 1 
dı:-. Kend:.cri bızznt fel!ıket mın- ı 
'!.akGSınd~c!ırlar. Buı:i!n ınuhi ti gör 
mek ve tc<lbırler t:u:riıırle fny:lalı 
oln:nk hmıu•uııda vazife başnıcln 
bulu'luyor nr 

tN~AAT ı•ApJJ,AMAZ l\tl! 

(Küttıhya). 
- Evet Osmancıkla Çorum a. 

rasında La~nde. 
lsmet Eker (demovl&.) - Oıı. 

mancLlt ka%2SI ile o mıntakaya ci
\'ar o12n köy ve kesaba larda te -
~!siı! etmi~tir. liinncnalcyh Os • 
maneık ve civan, bu dağ ınmtaka
s: gibi in§ııata mUsait olmayan 
~·erler defildir. ln!inntıı mUsait o
lan bu dağın cenup kımıı ile nşa
ğı yukarı Çoru.m:ı. 15 kilometre 
mesafede olan y{'flerde <lcı bu ya. 
rıları tamir etmek imkanı vardır • 
Onun için villi.yet fakir hnlka mec 
cancn çivi ve kereste verilmesi i
çin teşe'JbUsnttn bulunmuştur. Ru 
tc!!ebbiis:ıtm bir an evvel intacını 
nahiliye ve diğer vekillerimizden 
rica ederim. 

Dahiliye vekili Recep Peker "Kü. 
tahyn" İsmet Eker ıırkadnşmıııın 
buyurdukları orad:ıkl bugünkü va· 
ziyete mutabıktır. Benim nr:ı:ellilıim 
hu kış esnnsındn kendileri en çol\ 
iyi bilirler. Ililhnna Efl!ıke set 
çekmiş ol:ın Dumanlı köse cl:ılıı fle 
Alr..göı dnğl:ırı civarındaki köyler
de hu kış rnc~ simin inş:ınt yapıl

ması çok ı::üctür. Iluyı:rdukları gibi 
J.:ıcin n:ıhiye inin hulunduğu ~er 

\"e ıl'lğhk mıntakn 'lsmııncık kaza· 
sının ornsıncln lıulun:ın vadide 
mümkün olıınlıır yapılıılıillr. 1 

Kereste icin de nrzedcyiın. Rızı
lııyın <'!İnde lı:ızır kereste ,·ardır. 

nu Bnlıkcslrdr snrfecillmlştir. Biz 
Kml. y 'c Zfruat 'c ftlr f le d:ıtmf 
lemmı Jı:ılindeyiz. Hazır ve inşa:ıt:ı 

müsait kereste bulunacak, J\ızılay 

hunları :ıl:ıcak, B:ılıkeslrclen esirge. 
mcdici ~ :ırdımı aynı bir surette Co
rıımn da yp nc:ı.tctır. Dilter t:ırart:ın 

çont lDA Sözlerim·~ iHhe ... dıl-.cc\ es:ısh kanunun müsaade e:liRi yollarda:ı 
Çor.ımda c!l ı. si! ııasnr bu !hl oa.. ı başka bıc 'ey yoktur. Yalnız ı;u- Zir:ıııt Yekiıletinin 1eşebüsilylc ci. 

yeııldJr. 

Jıl:-c merkez; rilc yakm ltöy}erlnde • ı::: arzedeyim Ki bu felaketten mü. '":ırd:ıki ormnnl:ırdan lıııll:ın bu hu-
lr. ::: 610, 7 yara)[ vardır. 39 ev yı. ı tevellit ha sn L' v~ 2'iyand'.ln d<'layı sustoki kereste ihliyııcını karşıla • 

k .m· 261 ev de hasımı uğraml§tır. çeliilcn bu ııtıra.ba*lmki'ımet<;e en mıığ:ı imk~n '"erecc·ıc tedbirler nJın • 
.Maıılsaclıı. blr ısıu vardır. G ev yıkıl derin teessUrlerle i'lltirhk C"•leriz. mıştır. Çivi de \"lll'ıl olunca bu mcv. 

, ı~ 31l ev de harap olmuştur. BilhP.SSa milli varlığımızda en de. simin müsaade eUi~I yerlerde h:ı· 
A:naııyııd:ı. yalnız 1kl c\• yıkılmış. rin yam açan ııebitlt'?imizin nil:- rakalnr tıpkı Ilaltkcsirdc oldu~·ı 

tır. Demek k bnhsettlğlın dlğer•vUA.. lerinc c.kr:ı'!):ıb.rın:ı ve Jıemşirelc- gibi yopılncal<tır. 

't2 ILKKANUN- İ942 

:ntıcrde ho.ıı r mevcut dcğUdlr. HM: ıine. cocuklarına en sıcak duygu. !lıınu nıütenklp lsıncl Eker ''Ço. 
~ yo.lnız 6llrıımtı h~dDmck sure _ larJa b:ı.ssağlıi;r dilerken, bu k\!l'- rum" söz nlarıık Dalılli~·c Vekfllnin 
ıı~ıe geçmiştir. &ilden yllksek meclisin sil ı'luy • h:ııhatına tcşekür elikten ve hükQ. dığını ve kereste 'r.snir<! kntryalı· ye, cl:ıhlliyc ve zir.tal vekfıletlerin- şüphe duyıırm:ıyınız. Ve yO.kscl: 

HlrıncıkAnunuıı ba'rndan itibaren gufarınn da tercUmıı.n olduğ\:rnu melce J5zımgc1en tedbirlerin ve nın da uzun zamana mülevnkkır Jıu. den heyet halinde bir kııç kişi n ı mcc-Ii-;in her Cşde olduğu gibi gös
tekrnr ba1'Jı:ran zelze.ı:nln Mthassa te zannediyorum. ll'şebfüdeıin ahndıAınn şüphesi ol • lıınduğıınu, hu sebeple Yozgnla })u. sönckrilınesinl lıilk(•ınctlen ric;ı el· terd ·-i ameli kıymette temayülün 
J<!aUf clt.fğ\ mmtakıı Çorum vUAye_ 1smet Eker (Çorum) bir şey so. m:ıdı~ını lmydcltiktcn sonra "Kırk. lunan Sıhhıl"C Vck·ııetinin 'e J\ııı· mişlir. l alnız dahiliye vekCıletlndc veyıı 
t c?ır. Çorumla Oımıancık kazası arn. :raeağım efend~. dilim'' ı'l:ıllı denilen sivri üzerinde Iaym kercstelerindcu fuydalanmıı. Dunun üzerine dahiliye vekili sıhhhc 'ekfıletinde veya slhblye 
liın'l v.: s'edllece c hattın oı ali ~bt- - Bu deprvnce -a :rar ve hn. hit"bir k8 ün olmadığını, k6ylerln ruasının daha doğru olnc:ıı.tını O)"• Heccp Peker söz al.ır:ık: \"t!k"lclinde de~il, hükfımetin umum 
ı;ı. 0 ctvıırı bilen arkadıı§uı.ı· bUlrler, sarlar ih o. m ıd o 1 s u n Ço_ hunun m:ı111erlndc bulunduğunu, lcmiştir. Maksat işin iyi yapılın:ısıclır. lyi bünn• inde arzu edilen akisleri 11~· 
J ek dağlık bir mıntıüuıdır. !Bllhaaııa nım reerkczinde 'lcğild:r. Fakat yıkılmış ofon hu evler fıteıindc bn Emin Saznk Eskieehirdc her şe- yapabıhneyi mümkü.1 kılacak 'as•- pae. melon da emin olunuz de:niş
Kırkdıllm bo zr kl Çorumun Qtmali Çorumun 15 - 20 kilo!J'l<:tre Fima- ıne,·simdc fn~natın miim'kün olma- yin Kızılııyo bırakılmamasını sihhi lııla:-ı hükfımetln la:llıınncııfıından lir. 

~sm~b~yud~ ~~~~~ajr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~\LM\ITA RASADHANEL~t~C l:ı kım.dan zelzelelere mllsn t telft.kltl • fona: 11, (A.A.) - Almanyadn-
<'tmm ı ol n bu mmt kada haso.r te. Sırtını ak.am 7 ıldarımn c:olul: dürilr)erdi Ynll:ıh? l<fıfir ı.,zı .. , ki muhtelif rasathanelerin Sismolk 
:uıatıt ctml~tlr. 10 mu. 11 yare.h vaı izler halinde kcri~·c f'li'7.lilt'!iii;U Ne<limenin clryısı bir mli<ıte\ li rnflorı bu snb:ılı merkezi Avrupa s!l 
dır v 65 h yvan 5lm0!!t0r. 500 pencereye çe,·i'rdi. :Kenıırıla du. iı'li, 'Hiç evi<' rnemi-:ti. Uemı;ire i ali ile üı;ii kırk beş dakika ve SG 
ev .rtml.!en yıkılmıu. 8 O v de ağır rnn tabloya bir dnhıı. baktı. Alnın. Hacerin lmc:t ı d:ılttor Diinrlnr tı• <:nniye gece şiddetli bir yer s:ırsın-
nuretle hasara u rnmıatır. Du auroL da Jıafif bir ter tnbalc:ıc;ıııın ı lıı.k- ilince. tklceşrr.c)ilıteki bUyük. on tısı kaydelmişlerd!r. Sarsıntının 
Je bir aya. yaklaşan bir devre esna. lı~ı ,.nnlı. Sü,·cteriniıı n1tınclnl:i İl<i' oclnlı, l<firgir evini f<ir:tva ''er. merkezi 2.200 kilometre kodnr re· 
lillldll. yurdumuzd::ı. yer ramtılann gömleğinin kolları snahydı. mis ve onların ynnın:ı. ~cliı> yer :rnp doıtud , Anndo1l1da olduıtu he· 
dan 21;. olO 21 yaralı oımnk Uz<.>re ce Yüzü göi"'elenmistl: le51lli ti. Uazıtn lı:ıvnJnr ınlic;:ıit sap edilmiştir. Bilinı'liğl gibi son 
:man H insanın acısmı tatml§ bulunu - En güz.el e.crim lıo olne:ık 1 oldui::"ll ''e <liz1erlnin ej:;'l"J! n l:c• r.nmıınl:ırdn bu hölqcrlc sık sı1c yer 
)Oruz. SG hnyvan yoko}muu ceman \'e ben, bnnd:ın iri lııi Jıiçlıir 1ıı• jJd::ı '"altit. Uaratinn 'cyn C\l•7. cı:ır!'lın l 1 l" r ı knvdrdilnıektedlr. 
J622 ev tamamen harnp olmu~. 1363 mn ;:. 1·1 ı 1 ı 1 "· Yapa.ımyncab'1m ~a ı ıa - E\·et Snlın Bey .. nasılsmI7? 1 yerinde nfa<"an, r.nlfnM bir ~ncnk tc;ıe<leki kah,·elerc iner. orm a 
ev de hasara uğramı,tır. ~•Ye mınldar.clı. Sonrn bnşrnı _ Çok tese'l<kllr et":crim. iyi. ı;ima"ı doğoyordu. kendisi ~İbi i'hti •:nhk çnğnıa b.ı • 
\ Lll.ERlN ALDmı .• Anı TEDBİR !:enrdl ,.e """net:reclen tramvay • •1 •. 0 • • d ti ) t l flu 

d C"'(~a .. c..." • •• , 
1

. ' 
11 

•. • )"ım •• zatrn ınız, Durnunun ucu hnfifçe lcnllulk, mıs 'enı os :ır n ° un r · 
"u vakalann llk -duyuldu""'• DJl il •• 1 • .,.ne Ulell mer< ıH•n SO>ia'-'a . ..... ı]" • b b l·t·, 1 11 lr ~ 0 "' c- l\[ (fııdaklan lmlmca, fal.at çiz~i .. j1 ne ımeuın a ıı 11 ,.n • ı. c ' 

\.•iller derhal 1~1 va:ı:ı"fe "d;.nerek 1 ıı b:ıktı: - · ersı.. h ~ı • • · d " ,... "' 6li \'e muntn:ı:ıı.mclı. A~-zı el' eriyn n• \"Urup am·an S<WU•.,.ugu ,,111, • 
1acmft yardımıı. lto,.ruu•lnrdır. VllA - Günc:-o;; l'cniknlc ii•tilııdc lıalı Nedime, dn.hn. 0 Elene Dı:ırülmtJ:\l - 1 kt J 'b' n• t ,. ıı:ı• Dostluk kupa•·, m ... ç(an 

w ~ • " • ı· ]lf k b' • h' t>ık ılunıyor, lup1nmıııı dudal•ları. ı;er < o or nr gı ı, &c c • n ., .. _ 
"etıcr;.n ellndek1 l"ııiyc, vnrdım vası .~or Ve uful.lnr muhtc cm bir yan. ımatı (Kız Mı•a m ~ı.c te ını) 1 1·1 _,,, s t l • h • d 
"' v .,~ İ • d f ) 1\1ll arnlıj:'tllilan, l•cyaz; Jslrmal< ,.C mnmıc;, cm at 'VC O•....,, l! in n :t. terhp eyelıD en 
ınla:-ı ne varsa, haJkın imdadına g6. J;ın irinde yanıyordu Deniz uf• timüc; ve ..:mır c \"&Zt' e a mıı;tı. 

t ' f' ·· ı · ı lı" lcttpannn.k jçiıı ynrntı?mTs lıi sı'ni mnmıs.. 1 - lleşıktııs, Fcncrb:ıht"e ve Ga-
tilrnıU•lcrdlr. Kızılay merkt'ZI de pa.. lnın nltnufa tu t·Şınu 0 1hi\'di. t:1. •0 snn5m \'c goz crı mrnr<;ız ır ..... _..... • nnn si ı 1 ' 

... • 1 _,. 111:> • d • "b' ,] ...n ... ~.. :J r..: en b \"erPn «'!islt>ri götli1cii)onlu. ~"1:Uıntenın e • 0 en tocıı' l:ıt :ı o; :ı r:ıy l.ulüplcrimiz ıuıısında ter-
rn. çndır, kereste, çivi gibi mal • lrrjni cebıne so .:ıuın ınhl lıir ı • enız ı:;ı ı o ...... < .. n oe1>•':' ' a. ı.ından baltic; aç,Jmen, !=ilh•lc 'li. 

1 .. 1 1 ı d • smnv· b · ,. • • .J• • ü d el ··k "' tip cr'J'lınfc; ol:ın dos!iuk kupası tur zemcyt göndermclt BUrct:yıc heı ıl• tutturdu. A:rrr ne ım ar"' "a• znn erın ,.c ma ı, ~tan .,e cmmcnın v cu u a mu tım. '.\,•ordu: 
ı • del· 11 d ·ı h ... __ .ı • r '"' ı l L't ı b' .. nııasının ilk mncı olup 13. 12. 942 u..man benzer} :tıer ııcı lıAdlscd~ ,onun kö,eı.ın <ı nıerı \'en er. ~1 Ye Ir!:lll, llilLan vn. •1 cı 'u nıe « ... ne ' ece' ,r tcnnc,up " 0 

"- Ncdi'mcnin erkek ''c clnln 
k nef'., b'r renle ata .. en" nıunlli Jı k • • d d" S • ·· b tıırih"nde Seref stııdındıı yapılan llduğu s 1 b ı milli vır.zlfes:nı tarnsayn tı ·tr. "' 1 n .. '" • a en ıçın ey 1 • &r.t'e r.ore. u ılcli bir tipini «lil~Unüniız. o, \;\"9 

~ npmok hususuııd.ı hu f t>l:ı. <ete Giiz)erjııJn i<'inde <forjn bir rlti. ıne, n';) \"M<ittcnreri.'dir ld, onunl" knın, ~rnrh "c mut;tn::. tnrnflan le;rdj iste.. ralımctliye ne <ıijz tlin. Gıı1::ıtmmrııv - Fenerbahce kıırşı 
karşı aa en al:ikah bir tehnli.:kU t:iince \C ıztırnp toııl:mmı" gihiy()j. nliılmdar oluyor, Olla yakJa501ak <l:ı muhn.ld<ak 1•i .,.kto. fcc;t'ifı hR• letablJirdim, ne de Jmfn l11t'lhi!ir• lı:ışm::ı<:ı soat 14.30 d:ı başJıyncaktır. 
oo~tcrmel.ten tekinmcmistir Dnlgm lJ:ılgın: denize: güneşe istiyor, hılmt • "im mütemnıliyen 7an STI!"ömnc;mdn. içli, malırcm ·ve <llm. l\le<>elfı yoır"ği he~eııme1, ne;. 2 - nilcller balkı.>n 250, tribün 

lmı:ıyonlu t ti b' •· """" ,_ 1" 1 .. ·or 1 .. 100, duhuli ·e 50 kuru .. tur. Evvel· Çorumd:ı bugu."l yurttaşlarııı, \ c ı;ünec;in etrafında kanlı hircr · n 1 ır .-onu ..... a ..,..n .. n"' • J.-. ~ tolrn.tlar, yemek kaphırrnı .,n• " 

1 
S- 1m ] "ti" f el" .:ı • • ..... <1 l h 1 b"r c-"' p n)tıııtln den de hıhılııbilir. zar.:ı.r ı;ö:mt!ş herr~erılcrine kar,eı dt'nıct glb; hiç (lurmndnn c\"\"c1:i aı « e ı ra o ıyoroa ı<ı, .. c. 7.an " 11 er ıı 1 =-•·C " .. , \"ollınm bnsma ge~irir, lı .. nıcn nr. 

~ arr\un etmek ve para vcrm~k hu- tutu53n, sonra. yanı" ya\":t'S c:nra.. dimc ~ ~ enilmiyccel< knclar Iıir ıaz dic;;li'~nin bütün c;nlıh•i;rımu ~ihir. knsmclan da eline b\rçolc p:ırai:ır Kız okulları voleybol 
su.und:ı. y,ö'3terd lderi tehalüki"ı ran, çöziilen ve d'ı "'.."ilan bıılaUsra tleğildi, Oııun d:ılgn. dal~a ı.:ıçl:ır 1t hir nh«>n · 1c <'tınlanılıran l•ahlm• sıkı5tmr, karsısına geçer, tmlıkn• maçları 
takdirle yndetm,.ği b<ırç snyarım. bnktı. nltınck. çolc l«ırc hn~nri f'l'JClılcfa:- halnrhı güHiyonln. hnlnrlB t?Ulcrdi. Dııim:ı p:tr'\h, t~a Kız Okulları arasında )'11pılan 
B ıg-lin zelze~ ltiım.ilen yurdumu- Kom<ıu C\ in ternsıtsın\lnn JJjr gibi hırçın1a5nn başı, geni5 sıb• Dahıı. ı:?~enler«le Nedimenin ro. imn daima p:trıı<;tzdı. naimn fos:ı{• ,oırybol mnı:J:ırına d!\n Eminönii 
zun Uzerinrlen g-cçip sı:;rılrıı' :-1. ses geldi: hntli omuzlannm ihı1iindc. ~nhn. m:ıtizm Ir, ~·ntn1 nlı: dayı ı ltic'lnyet ~ dn;ma mer1wrrc:tliydi.'' Hnlke~I dmnao;tik nlonund:ı de-
ınamasma r.ığ:rrıen bu arzettığiın - S:ım Bey.. ne lıi'r te.lılo ~i1ıi cluruyordu, ffııliı<ıi llcy ile ~nime siiylc f1c.• NC'limenin anncc;;j Jıon1nrı sliv v:ım !'d i lmiş 'e ynpılan müsnba-
2nyıııt:ı man z luı.'an ının ta1rnlard:ı Eaşmı çe\ lrcl; ve giihıd: 5kıim ,b:u:nn ırfüünii on't drı~rıı mi~•I: lerkcn d:ıyısı da h!'tTI .i~c'!lnin c:fi 1$:ıbr neticesinde Cümhuri:rct Kız 
ha1kten bugiln n(;ılta Jt ... 1nralt muz - O, Ne<lime- ~nnmı. si:ı mi.;i• kn ·ılırdıltça, Nedin.enin te1ırcc;in. "- Berelcet \ersln; biıim 1.n. 7llnU !}öylece tamrmlardı: llo;csi hı. l\ır. lisc<;inl 9 - 15, l5 -
tarip <'lan ~o'ttı:r r~ly_Lıl·rlm Ttı. ntz• ccki snrih hntlnr :;illniyor, onun mnnımızıln. yetişmedi. Yol;ııa, m. (De,·nmı ,·nr\ 11 r.nmlıl'a ! ız Jl~e!'ll Ş. T~rnkkl 11· 
lii mevcut \'c~U ve imk&n ni~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~sHini 15-~15-5yenml~erdi~ 



YAZAN 

IIACEU llALlFE?\L"\ BUZlJUU1'"DA 

l')1t Bn~!m halifenin Jıııımıı. gir • 
dltJ zaman, Hacer )Ukselı &esle: 

''- Ben kOC'anıdan aynlaııı.nı.. 
Dl e söyleniyordu. 8c~lt. Haşim: 
--0 bir moğol ca usudur, diye aiS 

te ba~lacıı. 
üaWe yepyeni ir Widfse Ue Jmr 

ı,ılarfüordu: Koillının lı&susJu,ğti, • 
&yit Ha~lmc tıey~nla sordu: 
- Ii.obarun !logo! casusu olduğunu 

itin. aöylcdl sana'! 
- Bunu arkadıışlarında:ı du) dum. 

Hh gece ke)ifll iken ''ben Cengiz haıı 

" ı.abına caJ151yorun1 " denı:ı:. Böyle 
btr adamı §imdiye klldnr idam cttlr. 
bJedJğinlzo peıyorum. 

llacer hakikati bildi •ı itin hiddet. 
ı •. bağırdu 

- l'alan., bunların ht"J•sl yıılıın. 

~o Kobanm Oengtz. ordusundan ıuı. 
ıııı ~·e o çln kactı&'lru yolundan blll 
)oram. Onu bura]arD dll5UrC'n benim 
•!tkımdır .. 

Hallto mılsteh?.I bjr tanrla ııordu: 
- Onu burara kadar çelrnn sensin 

denıek, öyle mi 'l 
- Evet.. benim •• 81z birblrlnıW 

~' lyoruı;, Ona llllra edenlere lnan • 
tl!uyıııı:zl 

~)1t Ha !m' önllnr bıı.kıırnk ce\tıp 
Verdi: 

- Biraz mUhlet \'f'rlrscnl~ slı.c o. 
ııun bir caııuıı olduğuuu lsbat edece • 
tım. 

Hallt" emir 'erdi: 
- PekölA. 1'c gttn roUhlet verlyo. 

nım, 

8':)1t Hn!Jlm luıllftonln ynnında.ıı 
t'lktr. 

liııllfe, göı:dea!oln ranına yakla:ı;tı: 
- Ben, senin ağzır dan bu &öderl 

uuymaıc letemezdlnı. Hacer! Sen be 
aıın göz.bebetfmııln 1 Ben ııcnslz ya ı.. 
Y&bWr miyim f 

- Ne yapayım, soltanmı f Kobıı.na. 

rur.ıumu kaptırdım.. eey&tıııte çıktr. 
l;ı111 uman onunla kar&daotım. On • 
olan bllyük lylllkler rordUm •• onu ııev 
dl~ Ye yolda gellrkf!n onnnla n;k~ 
laııdını. EJe.r sizce nlklhm kıymetl 
)'cıl:u_ Dk önce halka o nlkAlı mana.. 
eız bir bafdır!" diye ll4n ediniz. On 

tT" 
ı;· 

~ ... 
., r 

~( 

" 

Haber ,in buhnacas! 

'2 

3 t--t~--+-+-+-+-
lt ISKENDER F. SERTELLi 

nevt 1:keni ncvb en bir t, u __. 
t ın (1) "'el r <: 1 ı~..ılt olı.r, ı~ 
t~ ~on, 6 - . ·.2;mt'll'r, ~ -- ses 
<".k.ı.mn, lollı, q - cc-rcyan eılcr, 
ı ır vili~ ctinıJz, 9 - bir erkek is
" i, 10 - tao;ıdik edatı, mefhum. 

\

0 nkandan a~~"I: 

... ~ ı - Nezir, l7atma, 2 - lir 
u:ın ııonro, Koban bf.anl boı;ueın .• tek __ ...__ 
rar sluc olmağa ranyxm. 1 nlmt, bun. f> l:ns kUçUk sinek, 3 ı.lı ı:al a. 
hır 3upılmııl.!ia, bir dnlıa etendlmiı, n 1 etler, 4 - dt'rh,Jil.:' r, an•ı]ı~ın 
koynuna girmeme lmkA.n )Oktur. ne. 8 ptidai mrdde1~rinucn, 5 - Ç ıı 
111 af!cdlnlz.. ne ynp:ıyını'! Be.u onu .z duğmcl: kıc'!. )cle-k, € · - inat. 
tıc\1) orum. 9 ı, fen:ı, 7 - f!(.ıııını> (rl) "el r.e 

- Benim 3Uz.üme ~~· "onu &ıC\'i ı ı c,\lı;nun dilzeni oh1r, •er n ev-
ronım" derneğe ccıııı;et edb on;uıı 1 . luı? Solıl:tn s:ığa: sim c~e'iı;ir b''t'lıı bayarılnrı e"'ll 

-- lns:ın l<o~.ııını 6C\ cc e hunu 1 <'der. - isim, ÇC:tl ı;r:lS'n<la, 
arı, !emek ı;uı; mudur, sultanı~u '! 1 - Yırtıcı bir KUŞ n.v:) c. 2- 9 - ~celc. i'eri~·c m(ylet, l O -

Hnllfc dalkıı,"Ul<luğa nlı:ımı5 olduğ 1 • her zaman, aynı ismi taMyı nlar. !IOnl• a (k) ge.irc:e ı'ya clur, mey 
lı;ln, böyle en fol< ıındlği hlr ror;.)c. 1 :.ı - Hop13mak, bıyıi!ııı ba~1. 4 - - dan, 

lstanb:ıi P.T.T. hfüdürlüğündcn: 
r ınız ait 8 ı;ayııı denız motoru tckn tamiratı kt~rnamuı dab,i.. 

ı n J çı ek ıllm ;)C ko:ıJJwııvtur. 
.E. ıl n c ., ı~ OJ2 ı. r~ambıı gün!l sant 10 te btıytık postan. ~ 

b ı 0ncl kıı ttıı • lnr! mu ~ nl lı: odıısınd topia.n cak mUdUr!Uk hm satım 
1. yoı un y p Lacak ır. 

K •. t l)cJ 'ı J600 ıı . mı.rnkkat tcmt:'llltı 120 liradır 
Tol rı ı ıı ol?: btnkl ı·c ıf ve prt:nameıtrlnt görme • ve m:ı\•akkat 1 

ınınntıa ·ını y .. ~·r rıak Uzerc çalı~ma gUnler,ndc mUdUrlltk 1daı1 kalem ? 
'' zım • mı na ek itme ı;Un ve saatinde 9t2 s:ınesı tçln muteber ticaret 

1 51 \' sıkası Ulu\ :~kıı~ tcmlnnt maki>UZJ kapalı v.., i:ı:=:ıralı kızak mahı.t 
:ı bulund .. ur.n ~ar ves:ıfkıe komisyona. mUracnatlarr. <2270) 

l~tarıbul Umum Arabacılar Cemiyetinden: 
cnılyettın zı:ı 11.12 042 t.ar hln<kki senelik al 10.Ja 'c;;tımaında ekıcr. 

) t olrndır,ı "'11 m zk11r t pi ntmın JG,ı2.{l42 tarihine mı.sa.dl! çıırııaml: 
l ene tam r 1 ınr \Cr im ştlr, AJıl.kadar CS'ltlfTn O &Un ehliyet elit.:, 

danlarını hl"l'l' en aat 1.) d1 Ca aloğlundn kfi n e:ınaf ctmlyctıeri merke. 
n im 1 r ve l>a 4~ imada yapı'acn·~ seçim n ssat 10 dan 12 ye k 

daı kabul edjh cer; 111\n olunur 
1:1 7.1'\ \ 1\JI: • - ldar,. hcyet

0

! ı n n ça ıŞl:ı.a raporu. 2 - :-lcsap ınlıfttt 
!erin 1 r por..ı, • 943 tıenesl bUtçe v,. kadros:ınun kab ılU 4 Azanıu 
teklıfıe· •• ~ 1dnre h"Y"tf azalarının mu~ .. ctl ini biti ..# ı ı 

l 
oı er ren nıcıı ç n sc~ "1 

yapı mnsı 

ııfııden bu ce\nbı :ılınca hli!detlcndi: 

bc;c~;:;~~ ::~·~~:~ıö;~:~~s7:~ 'Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 5 
Diye hal kırdı" ellnlnl \urdu .• bir A K T ( c:- P A S l f' 

.. 12 ~ 942 V3Zİye1 İ 
,-"'ta ... -z: ... 

haıemoğn51 ffcrb·c gırdl, I". 
Hallf e: Kaaa ı 
- Bıına snrny ıııuhııfızıııı çağır.. Altın: San klJogı-am 7t.616.4Sa 

DedL Blrnı sonra Mray muhafw Banknot • • 
gt idi Ufaklık • 

Hullfe srrt bir tn\ ııla l<cndl'Jiııc '" f>ııhllıtclcl Muhablrlerı 
('mr1 verdi: rurk L!r~ • • 

- Jiob:ın ııdh lHoı:;ol C."5115Ul1U dirl 
o!ıırnıı: ynlmJ:ryıp buraya ~etlrlnlıı:! 

Saray muh:ıfrzı omuzlnrını lı:alılıra. 

Tak: 

- Bir. on ı llı:J ıı:ıatten bC'rl arn(ıyo. 
ru:ı:, dedi _ BnbllsseıA,n ta\'Sfındun il. 

lı::m:ı tnrnrındnn lm<':nlmı,, 

- Ne dedin 'l .• 'Ulema tıırafından 

hö)lc bir casnınııı hlnll:lye görmesi al. 
ı;ııkJıı.tır, Onu hlmayP edenlerin de :ı·a 
lıııl:ınııınsını emredl) cı:rum 

- Onu hlınıı3e cd~nlcrln ba!jmd:ı 

1rnnm l:usuf da \llrctır. U:ıbüsselnm. 

da halk gııleyandndır HangJslnl l :ı. 
lııı}ıy:ıcağımızı blz de bllnılyoruz. 

llnl;Ic, lm:ım Ynaurun ıı.ilını duyun. 
ca dll Unmeğe ba,ıııcıı. 

- Bu adam daJma bö3 le ır.amaıılar. 
Ga ba' kaldmr. Onan baeını ezmeli. 
ylıl. 

-Bunıın kolayı nır, suJtannp! J. 
mam 'l"uıaf, eski \'eı.irtnWıı çok 131 
doıtu;rclu. Tenılp buyurursanız bu 1,1 

o becerWı. 
- Reşit akıllandı mı'l Eter hastıı. 

lıfı geçtlyııe hemen kendlı1De babcr 
götUrUn ''6 fmamı t.umfa dll§UrdUfU 
takdirdo kcndl!'llnl tekrar \'czlrlerlm 
urnsma alacağımı blldırln! 

(DeYanu ''ar) 

llarl1,;t.r.!tl !Uııhnb\rler: 
AJun: Hııtı Kilogram 28.914 • .ı~o 
Altına tahv!U ltabU serbel!t L>Ov. 
Diğer dövtzıer ve Borçtu k.lllrtnı 
bakiyeleri 

Raı.lne l'ahvtnerı. .,., 
Dcn.ıbte edUeıı evrakl ll&k~ e 

ltar§ılığl • • 
C<anunurı &-E ı.naı msddelerlnt 
tevfikan Hazine t.anı.fmdu. n\r' 
tedlyııt • • 

Senednt COzıtamı 
l'ko r1 aenetıer • • 
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Eı.hıım ve TabrlllU VH.ıdıun: 
Dforuhte edilen evrakı nak.. 
dlye::ın ksrşıııgı e!b&m n 
t&tıVUAt ( lt1bar1 luymeUe) 
Serbcat esham ve t&tıvUAt • 

AY&Dııları 

Altm vo :2llvtz 11%erlne il~ • • 
TabvUA.t üzerlie ava.ns 

,, 
aazıııeye ınaa va::ıeJ.:ı 4van.e , , 
e.azıneye ~ No, lu ltaııuııe sere 
açılan aıtın karoı.ıııw avana • , 
wuecıarı.u •• 
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l 04.9M.Oö2.SG 
ll .ıs~UZZ,50 

lU.289,18 

40.670,48ts.tl:ı 
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l158,'7t8.15'!8.-

2 l SO:i.46%,-

%:!') 982 28'7 ,{)'! 

'M82,319,93 
J •.t.600.689,80 

2,'718,0~ 

18.689,090,8'1 
-t-" 

260.000.000.-
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116 SSMG:t,O: 

1,%15,22.5,12 

9 l 1ô l.{)78,0!! 

ısı 44s.1oı.-

4:>0,082.28'1,9?. 

5:;,668 009.23 

26~ G-11.80!1,82 

4.500,0:IO.-
11.20'Ul64,4S 

1.128.188.549,61 
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lbUyat Akçeıdı 

Adi ve revkal!d• 
r
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µ uıuııı • • 
.l'cdavllldekı Bnnlmotlar: 

Derulıte e<illeo evrakı oakd.17• • , 
Kanunun t.-ll Uıd maddelerlne 
ı.evtıkan Raz!nı tsratmOILD nlcJ 

~edlyat • • 
Deruhte eOl!eıı eTl'alc oaJrdlye 

, 

bakiyem • • 
Karşılı~ ts.mamen &ltm olıın.lı ~ 
unveten tedavüle vazedilen • , !:f 
t:ecakont mukabUI llAveteD WG&. fl~ 
vQle vazedilen 1 • "Jt 
Razlı:ıeyc yapıtaL &ltm IU1'fllıklı 
ava.n.e mukablU !902 No. b lr&ntm 

mııclbtne uaveteo udavüle Ta. 

ıecıneı:ı 

'Ml!:\'UUATı 

rllrk Liram 
Altm: Sa.t1 Kilogram 
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• • 
877,422 

~ No. lD Kanuna cllre baı.lneye 
açılıın a \'IUllı mukablll t.evd! olu. 

aao altınlar: 
Saf! Ktıogrı.m 155,SU,930 

rnıvız l'aa.hlı0<2atJ: 

Altına tahvW ki! bil dö~t 

oıger dllvizler ve eJa.e&lW 
ring tı&klyetert 
MtıbteW 
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Si 412.lSJ,7, 

6.000.000,-

zı so.:ı.462.-

184.448,101,-

.. 000.000,-

aıs 400.000.-
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ıoı.o~.48'7,9C 
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