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Tasarruf 
haftası 
başlarken .. 

Şark cep~esinde 

Alnıanlar 

alezyada l Japonlar 

Japonlar-lnuilizler arasınds 1 lk~ /ngili~ horp 
'dd ti' 1 1 sıemısıyle bır Ame· ı R kışının icapla· 

ŞI 8 1 çarpışma ar O UJOf rikan deniz altısını us 

y 
Kırtasiye deposu memurlarından 

Salahaddin Ôztalayın cebinden 400 
küsur lira aşırıldı «Mnl cauııı yongıuudı.> 1 rına uyacaklardır 

.. \t 1111 ı ~ırnı·rnf vt' lkti;.ad, cll· ·Japonlar birmanya.. batırdılar ~ - -
mmızdan daha aziz olan yur· • • 1 Berlın, 10 la a.) - Evvelkı girn şehrimizde ceketiuin ctıbirıi jılet veya u. 1 
dun kndreti ve müd"faa pc>- ya dofru ılerlıyorlar Tokro ıo (a.a) - . . Dc.ğıı cephesiudeki hare~ mOhim bir yankesicilık vaka- ra ıle keı-ıerek aşınyorlar. Pa-

D N. B • Uzokearkte rngı· b d H k l d J 
litika ının temelidir· tiz harp aemı·ıerioin Qarı:ıanba keller un :ı:ı sonra us ışı- sı o muşttır. Al ığımız ma u · ı·anın aşıl'ıldığmı kısa bir müd 

Netrork 10 (n.a) - 8 
"' 1 l ı -• 

Zaten bunun için değil- giiuü saot 11.30 da Malezra mu icaplamH• göre ı evam e m.atR göre hadi.so. şu ~e · «Jet sonra aulıyau Salalıaddın 
T Japonlar batı Malezrara ~" 1 h d h ll ' t k ld d ı ı d ınidirki.. Hia «Milli al'lar- aQıklarındn oldukları görülmue· decektir. Cep e c m:ı a ı ıa ı e cuoyarı etmıştır. er Ja ora a bulıınan zabıta asker oıkarmıelarea da knrde 

ruf» o bütün ma.nasıyle ve diQer mutaffakiretler elde ede· tür. Jepoo terrareleri derha\ 1 diselerden bHşku lıir şeyin Kırtasiye depos~ı memur- memuruna ve Pllis karakolu· 
~eniş çerçeveRiyle kahnl et- memielerdir. Buradaki tarrare harekete geQerek saat 12

•
29 da , bbk)enmesi doğru degildir. l~trmdau bay Salalıad rJirı Ôı.aJ- na haber veriyor. 

ıniş biT 'milletiz: merdanı için şiddeıli oarpıema- 32 b.i~ ~onbi!btokı;Qk d:;~~a: iQ~ı~~~: Hava akınları da havanıu tay o gün kırtasiye deposuna Sab.haddin Oz.ıltayın şim. 
11 ~ t gemısını ır ı . 1· . .. " d Al . d " " 1· d' Devletimi~, m~ 1 atl~l'- lar olmaktadır. hombalarlQ batırmıelar te Prens müsaadesı:z. ığı yuzmı eıı aıt ört yuz kusur ırayı mıı ıye kadJir dairt.sine ııit eham 

rrıf dihtnrunn iukılAhu~ ılk Japonlar yeniden takvire of Vele harp gemisini de rann 1 man başkumandanlığı tarafın· ıemed olması dolayısiyle ban- mi yelli paı aları zamu,
1
nda 

giinünden itibareu degışmez kuvvetleri almaOa muvaffak ol- ratmı~ bir halde bır~kmıulardır. 1 dan durdurulmuştur. Fakat kaya yatırmak üzre dairesin- liankay yatırmak suretiyle 
lıit· prensip olnrak tatbik et- moelardır. logiliz tak vire kuttel- Bir müddet sonra Prens of Vels i vaziyet böyle kalmıyı:.caktır. deu ah yor. Ayni zamanda Kır· vazifesini sadakat ve hüsnü 
miş ve halkımız her işte bu- Jeriuin _gel~eei bekleniror. Sio· zırhlısı baımıetır. 1 Mahdut haı eketler için kıta- tasiye deposu mtidörii hay suretle ,.

0 
rı::imuskAraue ıfa 

ııu göı öniinılen m:akla,tır- gapur uurıne ,Japonlar durmr.· Tokro 10 (e •. a) -: d . lt 1 larımız uyanık hııl•ınacakl~r Osman depo momuı lıırının eltiğı cıhe !le lm p•na fızor inde 
dan taarruzlar rapmakladır. Amerika~& aıt bır euıza ı d k l 

ml\mıştır. Tokro 10 (a.o) _ Taılaod acıklarıada batırıımır 1 dır. Şaık ccphesirı e ıta arı · ihıiyaçları için Sümerbauk yer her lrnn~i bir yol UY.lıığun 
Dünyanın kırn vo ülüuı Resmen bildirilisor: tır. Bu deui za\\ının Japon eul.a· ı mız kış uykusuna dalm&ya li mallar p::ızariııdaıı ikı top mevcudiyetine imkan vel'ilme 

aıuşiyle kavruldugn günlerde, Malezrada .Tapoa hereketll!- rrna gitmekte olduğu unnedıl- Cttklardır. lJezin alınmasını SelahidJint' mtıkte ve tasavıır· edilmPmek-
hol gıda \Jol ı abat ve hnzur . . .. b' mektedir. ııöylüyor ve bu hufütıta bir de ttdi r. 

b l • ı ·ninde olaşomn- rı memnomret verıcı ır tarzda RUSiar Yarli mallar müdürlüiHine bir B d 
ve 

0 servo ıJ' devam etmektedir. İngilizlerin M ~ l l • " ıın aıı bir müddet evvel 
zıın sihri de huradadır. kareı hocomıarına ra1tmeu re· an 1 aya tezkere yazıyor. Ceyhan tiiccarlarırıdan oiduğu 

lşte devletimızin ınali· niden asker oıkarmal}a mutaffak Bir şehri Almanlar• Bankanm heııüz açılma- söylendn b,ty Tevfıkin trende 
yesi.. Denk hüdçe, düzgün olunmuetur. Japou lutaları ei· Şiddetli hava akın· d · ldılar mış olması dolayıRiyle bay Stılahaddinirı başına gelen bi-
ödewe prensibi ile sonsuz ba- maiden ba\ıra ctoQru Birm11nra /arı oldu an gerı a Selalıaddin evveltı. iki top be- çimde bir ) ankesicilik hadise-
ıt"rılar elde etmiştir. istikametine ilerlirorlar. Burada Londra, ıo (a a.) - zi almak için Sümerhank yer si olmuş ve mumaileyhin 

l~te Ranayı ve iş haya.- ingiliı kuoe\leri püskOrtülmür e h' t hl' e e~iliyar Verilen haberlere r,öre li mall~r pazarımn kRpısmda soo kü ur liras• aşmhnıştır. 
tıınız, yeııi fabrikalar, yeni tür. y8 ır 8 IY Rtıs kıtaları Tikvini geıi al- tiığ~r alıcılaı gibi bekleyor. Yirıe geçı nlerde de bir 
Vf\~ıtalarla sanayi ;stibsalıın , l Tokyo 10 (AA.) - mışl~ıdır. Bir müdd..ıt sonıa pa7.arın kıt- kartının 100 lira ı yankesiciler 

1 · · ı t e1anon ara a6re ._,ogaltınak. maden en ış e - ,., a , Japon tayyareleri Manil· prsı açılıyo r ve kapı önünde tarafından aşırılmı~ olduğu 
mok .. Küçiik el ~anayiini ar- H ,I' 1 L d 8 1 !a ve Felt>nıenk Il indi8tanı libyada hekl c-yeıı gal balık halk ku t le cihot!e bn lı ll d ı st-lt> r fı~etindll 
urruak .. Dokuma tezgalılanrıı auıse er l\8($1Stnu8 uzve t ad;ıl~ ıanı bombardıman etmış· si b:r birleriui omıı;,,layar\tk eheıtı miyeılc rluı a rı fJ ;ı l ve 
zipıduleQtirrn6k .. Toprak iize- Lıı'a ıaş'·ına Jo·nmu·,ıu·r ~erdir . TciyyC\re me)tbıılcı.rm- Mihver kuvtJetleri içeri ~irmege başlıyorlar, işte gayretli zabıtamız•n pek )a-
riııdeki 9alışnıaya ehemmiyet U y ~ U \t da büyük h::ısarlar yC\pılmış· b · • bu izdılıamı fırs!it bılerı yaıı k·uda yarıke~icile ri yak::ılıyacak 
vermek.. tır. Amerikan hava. kuvvetle· çen er ıçıne kesiciler Sııl<ihacldiııin cobiı;de ları kuvvetle tahmin edi lmek-

80 milyon metreye yak· Tokyo, lO (A.A ·) - ri ile şiddetli çarpışmılar ol· alın!yor bulunan dört yüz küsur l.r ayı tedır. 
h 1. 1928 lın Japon °azeteleri muhare- - -----------------laşan hez iAti sa ı, yı • ,,, mu tur. Amerikalılar ağır 1.a 

da 6 milyon hektardan alı- beler haHı:ıda yazdıkları ya yiata u~ramış\ardır. Kahire, ıo (n.a.) - l.ih- Amerikada Kaliforniyayı Meksikalılar 
oan 6 wilyon tonun 1941 de zılarwda şunları ileri sürmek- yalla mibvor kuvvetleri Tob-
10 milyon hektarı bulması Manilla, 10 (a.a.) ruk gl\rnizonmınn şarkıntla Bı"r kı•ım ı·talvan ve mu·dafaa edecekler 

tedirler: Evvelki gün vukua gelen 
1
. 1 ·ı· kıtıılarıııın , 

ve ıo buçuk milyon tona yük · . . iler ıyen ngı ız /d 
~elme:ıi.. Tohumların uılahı Kara, deniz, hava yıldı- hava çarpışmalarmtl~ ıkı ta- arasında kRlnıışlartlır . . Alman hapsedi i 

. . . . 1 . pa- rım harbi Amerika hariciye ne rahu kayıplan ağır olmnştıtr. .~. ·ıuıdı' Brı'tan.va kuvretlerı mey vec•t hgın genış emesı, . ·ıt R . .~ 
' . . 0 zaretını ve bı ıassa uzvelt Siviller Maıııllayı tahlıyA et- t .. ın hir msnevra. yapmak ınokcnlagon ıukışafı. rman. . ... 
. t t k ' k e tı·c .. ret üzerinde inanılmı) acak kadar mektedır\er. kahiliyeti:ıdo bulunm1tkta<lır-

lıu Zıraa • e nı v · " · . 
· · h d 1 ı · n milJi büyük tesırler yapmıştır. Ruz 

okull.ırı ep ev e ' . 
i kti"ta,1 ve tasarruf yolundaki velt Japon rnur~hhaslarıyle 

Jnr. Japonlar 

Vasingtoıı ıo {e.a) 
Veeingıon 10 (a.a) - . Birleşık Amerika hüliümeti 
Polis Amerillada oturan ra- !alı f~ra isamu miidef 881 ioin 

baooıtarı gözden gcçirmieıir. 130 eksıkn kuuetıericin Amerika· 
pfW80 \'8 50 İ\81f8n letk t fSdİle• J8 O f! Ç ı • 

il!> me erıoe nıl\eaade etmietir· rek H~cri\ kamplartuA gönderıl-

ileri hnreketleri müdafaa po- iÖrüşülecek şeylen Halle gö
litikıuıııza göre "yarlaamış rüşüyordu. Ruzvelt devam 
oıerlerılir. eden sinir harbi neıicıısinde 

Kuvam adastna 
asker çıkardılar 

Çin Hükümeti 
Mihver devletlerine 

harp ilan etti Bu geniş mçö~eki iAtih- Japonyanm boyun eğeceğini Tokyo. 10 (a.a .) -
,. ,ı b roketi milletin öoii:rı 6 Kordel Hale söyle.yoı<lu. Bir ç· 

h d P.mJlitır -dd t h h d' · · Resmi tebliğ: Oung kiug 10 (R.a)- 111 
~eniş İIJ Ra ası a a"J' v • mu e sonra arp a ısesılıı > _, k 
l>untıa netı'ces'ı olarak halk- R l b' k Sıkı bir işbiı \iği k::ıra, devlet reisi Mart>Ş&l Çan a} 
> O~renince uzve ır şaş ma k l · ve 

tl·n •l" t•ıarrnf ve iktisad d" Ü t·· R lt ·ı ve deniz hava n't"vet erı sa· ıııek Alınnııyıa, ,J"ponya. • , ,. .. onm t ur. uzve gazet~cı e . d . k v • • eıı 
lıarek .. tıeri ba~lamış hele a.r· . . yesınde Kııvaın adasın a as er ltalvan hiildiınetlerıno re~m 

r~ •.l~ Amerıkan kııyıpla!ını "tkarmışlardır 10 ilk k~nunda lı"rı; ilan etuıiştir. . 
ı ırmnyn fevkalAde ebemmı- b IJ k N l S t "' J k ver<lık 

ı ırır en apo yonun en Japon kıtalar• bu auaya çı - Çin knyuaklarının. • · 
~·'t ;~!!~!!t~~·&l...rıo komba- Elen s.dasma ayak bastığı ha- mı9ıardır. Çıkış hartıkeıi sür- Jeri haberlere ~Ure Çırı k~tR-

linı andırıyordu. atle ilerliyor. Jarı Hong kongun 160 kılo-
1'1\ Ttı tasarruf hisaplariyle ınetre ınesafeJe. bulunan Kan 

ki · /1 ı· t balkın E . . .k. ekınek ve bir yirirıe giNlterdi erı ıaa ıye ~aseu hu vazifenin ne yırıne ı ı d tun şehrine taarruza haşla-
ıu-ttırına itiyadını çoğaltmış olduğunu btitön Türk milleti iki iş ortaya çıkl\rmnlı~a t• 

vo taRarruf fikrini kök leştir- d~ çok iyi bilmektedir. müdafaa politikasındakı va- mışlardır. _ _ 

·r .. t msmlıunı~ olnruz. J T 1 d ı Si 
zı eıı;~rn:a : M.ii tnlıRillttr.. apon· Bj an ~n aşma 

. . iki wabRul almttga 

mittir. 

mielerdir. Amerikada 694 bin 
AlOlan to 315 bin italrau telıı.~ eı 

vardır. 

Uza~şark İngiliz tebliği 

Milli Taaarruf ve Milli 
t ktisada de• le tin ve milletin 
~öeteriliği candan alAkanın 

tw oanh göeterişlerinden bi
ri ~ide her yıl yapılan tasar
ruf haftalarıdır. 

Bnnun başında gelen lıi9 

'6pheıtiz Milli Taaarrnf ve İk

tisadın canlı e~eri olan Y 6rli 
mahna rağbettir. 

Bır vorıne 

9ahş.ıtıız Kol işçileri: Bir ye. 

SirıgbpOr, 10 {a.a,) -
Uzakşark t ugiliz ı obl ı ğ ı : 
.M ~·layanın şark ı~c hil •ne 

.Japonlar asker çıkarmışlıtrdır. 
Uüşman " hava ve kar dan ta 
arı uz edilmi~tiı: Düşman ~i 
mali Malezya kısımlarnıda 
muvaffak olmamış ve bir az 
ilerleyebilmiş\ir. BPş dü\ m:rn 
tayyaresi düşürülmüşlür Sin

gapnra yeni hava ve kar" 
takviye kıtaıarı ~· a~ıl olmuş· 
tur. Çupışma lar devam etm43k 

tedir. Hongkoııgda ilerlemeğe 
Tokro 10 (a.a) - uda , .. - te;_ebbüs ederı bir düşm:uı s· mln Japon arası .. . . 

Her yerde, yemekte, iç
mekte, giyimde, koşamda 

yerli mahna gö11terdiğiıniz 
Ba hafta Ye&ilesiyle mil rağbet ile milli iktieatda ferd 

Ji iktisad ve tasarruf davası , .. . . ld ı:. 
olaraı: nzerımıze a ı~ımız 

bir kerre daha canlandı rı la· . 
. . k t va?.ifeyı vapmış oluruz. Bnn· 

rak yeni çahşmlka ıçın. ~vvhe dan ba,ka (Arttırma) ile de 
toplanır ve ha , samımı e- .. .. .. . . . 
vooanla milli tasarruf dava- bem kara gırnumuz ıçın hır 
~ındaki va11ife ini bir kerre servet hazırlamı~ ve hem de 
daha göRtermege fır&at bol- milli Aer•ete elimizden gelen 

1 .yardımı yapmış olnroz. Bir 
muş o ar. 

rine iki iş 91karmağa uğra
şınız. Möstehlikler: Mill.i 'ra.. 
ıarrnf ve Milli lktıscıdın 
eseri olan yerli mıılıua rağ
bet ediniz. Bütün Törk mil-

ııa esasları eun· mufrezesı a~ır zayıat vermiş-
pılan anlaemanın . 

tır. 
lardır: d ~ 

1 - Tolandın bulun u ,u ı' "\ 
'ddt iret dolerıaıle Ja~on Kurbıuılarımızın deri. ! 

oı taz d eomesıue ı 
kıhılarınıD Tarlan an g )erini Tiirk hııva kurumu-

- d edilmietir. Z Jeti: Arttırınız. mueas e d bGkuıoeti ıki na vermekle, '..lelzele feJU.. .. 2 _ Tarlan 
Fazla mabiml, ftlZll\ örun arasıude tukuu ketzedelerine, kimRe~iz yav-

. d taraf kıtaları b d. elerin 
ve fazla arttırın& ·mıl li ka - lhuz her türlii 8 18 

·ıı" .. me retimizi gösterir ve mı ı mu- öniinii olacaktır· . 
. . ·· k Tarlaodıo ıs· 

rulara. ve milli tıavncılı~ı 

mıza yardım etmiş olacagı 
dafaadaki knvvetımızı yu · 3 - Japonya . . . 

·ıı· aerefrnı hımaJe mızı nnutmıyahm. 
tiklftl te mı 1 " seltir. 

Y~oi Mereıu edecek&ir. 

Sıor: 

İngiliz fut~ol ta~ımı şe~ri
mize davet edildi 

Aukıırade dört müsabaka 
JCJ.>tıktan sooron, ınaQ'lu&.> oldu· 
A'u gıılatnı;arar ve lıer&bere kal· 

dı~ı fenerboh9e takımlnrile tek· 
re:- lı:nreılaemak için fstnobula 
gidea lng ılız muhtelıt futbul 
takımının Mısıra döner:Ceu eelı· 
rimize UQ'raFarak hı: müımLaka 
rapmaoı hususuoun teoıiui An· 
karada alAkadar makamlardan 
rica ı.ıdılmietir. 

Spor i d r-reciler i mi~iu M rsin 
futbolu iQin çok fıı rdolı olon bu 
teeabbüslerinin miisbot olarak 
neticelonmeeioi dileriz . 

lamba camı yo~ 
Şehrimizde yine bir lam 

h" cl\ıuı hubraı ı ı baş gcjster· 

mi~tir. Uh?ıha camı Ratan 

mağazalar cam movcutlaı ının 

t.ii kerı di giıı i iddia. t ru ok te

d i rler. Alfikf\darların ı ı asmr

larım çekeriz, 
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Sovyet Tehliği 

Alma 1 r 

- ,____ -- -------~-~~- ·----·------·-----~-~.aııııı----= 
1 • 

ı ıngapur z • i l a n 
T opra~ mahsulleri otisır.rlen: 

Bir çok yerlerden 
geriye atıldılar 

1 Darmndan Japonlar 
tarafından bomba-

/anıyor 

Mütehassı hazine avukatı yetişti meh 
üzere bir kanun projesi hazırlandı 

Jc rsin Lopı·ak malısullcı·i ofisiaiu talıu. l \C 

tahlive i~lf'ri lG-1. -9 -11 '"Ürıiiıı<leıı iLibaıeı bir 
~-~ .. 

SıııgE>pur lO (o.ıı) _ Au~ern - Malın Bas Hu- rint d rhol alması buulıar ora- hafta mii({d(•llC tlÇik e siltmeye kunulJUUŞlUJ'. 
8irıgapor 10 (a.s.) - kuk Mueovırlıllınin kontrol u d d H d ı t • ı. · · ·· J · 1 1 
Sovvet tebJjnj: Japon hıtva kuvveıleri dün k sın il ır. bZI e av&. arıuın ( emıııalı ulH hrad ır. ·hı ı~e lU lf) o aıı arın 

,, h mura atıcsı ahındıı nıfitehaseıa ne aureıle sulh o•unac:agı ve b "' 
8 ilk kauaudu. kıtaları· :k~nmva~~ 1 ;:r~:;Jah Sıugapura h~zioe avukaıı ~eıietirmek üzre davr.lardan forngat cdılece;Jşarlırnnıe~iııi gfirıuek Üzre (ClllİI allarile bitlikte 

nız biitün cqpheJerde dii~ruon bır ksnuıı prOJPSi hazırlanmıe - . . • tır. LAyibaorn esaslarına göre hakkıada da 1Qıııhaga hükümlEır yogurl pazarında toprak. nıahsullafl OfJ 1 :l,lllUSlı-
9arpışmışla.rc.11ı·. Oeı>lıonin okyO nhtelıf ke imlorind<' birlik· Bae Hukuk Mueavirinin iduresi vardır. ~ma ıniiracaatlarJ. ı 1 J 3-ı" 

altınde olmak üzr-0 lıir muha- -·----------------~ --

lerimiı. diişmaııın İnf\dc.H mu A me ikan tayyare- kem t Umum Mıldih'lüıtü ihdas Devlet elı'yle e'·ı'm ı'çı"n 
kavewotiııi kırdıktan 80llrA. edılmektedır. Hazine avukah 1\ 
ı.nöteaddit yerleri işaaJ etmiş /eri tarafından retıetirn.ıek ıoin de nvukatlar • 'f J'l,

1 )erdir. ' ılk klınnnda 6 Al- bombalandı muhle!ıf sıuıflara aprılmaktadır yem ÇI t ı~ er ~uruluyor 
Hazine aoukRtı olmak ısli· 

man tayyaru i düşürülmti"· •46o .. "'4f '>• " ren hukuk mezunları imtihanla , . . . . 

i ı a n 
Nafia su işleri il ci şu~e müdürlüöün~en · 

~ el'sindeıı itibaren urmıl çifiiğirıc kadm· açıl-tür. 3 Sovyet tayyınesi diişii Manilla 10 (a.ıı) - alınacak iki , .d Zıraol vekıllı{tı, devlet elite 
.. . dl . h , sene B•liJ ao eoara k' 1 . . . k 
rulwüştür. • ilk kamında Heııüz lfflt o lmıreu a: t krar im\lhano tlbi tu\ularak e ım sapı ~881 IQID terılen a- illi' bulunan tabii ıe kunallarırnn i~oal etli i ara 
hava birliklerimizden biri bf'rl 11re göre Amerıkau ta> fare muavin a~ukat olacaklar iki rnr gerettınca urduu bir çok • · · · · ~b .._ 
dü~ınaaın 

4 
tank 

2 
zırhlı oto lerı Tok10 ve Formozarı bom· eenE\ soora da hnzine av~katı rerlerinde reni QıUtıkler kur- Zllllll ıstımlakıne lıaşlanaceğındaı ı alakad.u·laı·ıu 

mobil ker yüklii 70 kam- bı rdımnu etmıeterdır. tariu edileceklerdir. maktadır. Bu arada Dalaman kmıd i hud ullar1111 ~C) teranek. üzer<' 15. 12-H 41 

lı Tokyo, 10 .a.a) - N mzertlık mü idetı avulrnt o' hliQ'i aenielo&ılmie, Eskieehirde tar ı'l,ı·ııdcıı . ·ı • . l . I "d. l .. - .. yonıı ve cep ne yüklü 20 60 hın dönümlük Belhor çihliAi • ılı )at'eıı ~lt ı · erı u ur ngu ne lllUl'b.-
deu fazla otor!lobiJini tahrı'h Şimali ve cenubi Japon- lık kırnuuuudaki staja mahaub 

Y• d" lıa va akmlarına karşı edilecektır. Lhıba hazine no- aatrnalııımıe ve Re1haoired11 so caalları. ı 
1

Ufia su işleri 
otmi~lerdir. Tnlh iıHikametin- kallorına bazı meııroatler de bin clönümlük eni bir QifUik ~ •· d ·· l""" .. 
de t • b··ı d lı k · d p .sıf korunma tedbirled alın- '.\ı u ur ugu nr 0 gc e are etıer c tauımak&adır. Dnvarı kazanan kurulmuetur. Zıraat tekilliQi 
bulunan Sııvyet birlik Jeri şid mıştır. avukcılıu mahkemoce hükmolu- im kim buldukça veni çirtlikler j 811 J l 1 13-16 
detli lıiicumlar netioe intle A 1 . .., .. 1500 ııau vekAIP& ücret inın dörıte bı- morda na gallreoelnir. 

J 1 • k 
1 

zı ler111doıı kovmn~lar ~" ------ M •• h • b • • ht• maı. arı uır 90 ycı ardım - u ım ır ıy· ç şı ndı 
ko7muştur. dt1U f ızla rliişıu~,n aHker vo Kazalarda ~a Hükômet Şe er istihsalini 

Bir günde 15 t.aok iki otolımbtıyını öldiiımlişlerdir. Ka- H k 
mohil, 11 kamyon 3 nrnyrn Jenhı bHlgosiıule ~ovyet \\ete- fiat murakabe teş ilitı 8ftltrmak için tedbirler ahyor er nevi 1rı/m1ş meşe Ve p ·nar odun

da ha aleti ıgtiııam edilmiş tiOO den lori soguktan toprak. ıugnsk- larımız, kuı U ve em /inden 
tazla dtişnrnn subay \'6 RHkori hıra, harakld_nra ve köy Od'\- olacak Ankara. - HükQmet zi· ehvendir. 
esir edilmiştir. ln•·ına ın~ınan müHtevliler Aldığımız malumata göre rai istihsalin arttırılması için r h l • · d 

Kalerıin bUl~e ·inde hare- amıuısız hir ımrnhe öldörü· C" Urun Ve amamcı ar rçrn e ayrıca 
bir takım eşya fiatlarmın mu bütün t"dbirleri almı11 bulun- , 

ketlerde bulunan hirlikleri-ıyotlar. Qt>teler yaptıklaı ı ha ~ odunları mı. mevcuttur. rakabesinin te~kilatlandırılma- maktadır. Bu sene ekim va- ., 
mizden biri Ç6tin mulıareho- ı r ketleri kayakla yspmllkta d · l k 
lerden 8,)nrR Alın .. 1 , 11lrı 111

_..n ,1 ,rıar. sına aır .. 0 .an ararnamede ziveti creçen seneye nazarau "· 11·es • f)dtııı pa·1
•

1 1·1 S'lı··ı Bı·ı·ı·z 
R " · bazı değı ıkhkler yapılmıştır, . ". . . 1 .:ı u • "u ·• \. 

1 
3 Perde 

2 Tablo 
-=-" 

Vatan / çin laEı<.tR uLuGI 
----- - w.. 

o. 28 

Bu yurcl için can vermiş ,ehiller hOrmel iı.e ... 
Size minnetli selnın güğsii seref dolular .. 
Var olsun UstOnıüztle ey muzaffer uluhır, 

İlk silaha ~arılan çeteler minnet size .. 
Bu gnn memleket için en ı;;erefli bi!' gündür. 
Sevinçle çırpınıyor bu yllks k çukur diyar. 
Bu gün toroslar, ovn. sema, deniz bahtiyar, 
Hnrrıyet e evlenen bu şehriçın dllğllndllr. 
Kahramanlık ve zafer Ormllş ŞPrefli nakış, 
Ey mücahit gaziler çelikten güğsnnoze. 
Gururla, namus uzluk baş eğdı hUkmOnüze, 
Siz n11 yaman zorsunuz alkış, bin kere alkış. 
Bu çiçekli, şen yurdda kalmadı tek canavar. 
Susturdunuz yumrukla ıne,um baykuş sesini. 
Size zafer marşının rap yaptı yaptı bestesini, 
Allnşlaym ahali bu şehrin bayramı var ... 

< Alkışlar arasında kürsüden iner.> 

Turan: Ktlr::.iye ~·ıkar. 
Ey dün zulllm ve ıstmıphm gözleri yaşlı vatandaşlar. Ey lıu 

gOn kurtuluşhı. gözleri 'evine ve saudet ışıkhırile pttrlıyan vatım· 
daşlar. Size lllrklln hilyük bıışbuğu, tnrknn hllyOk ataı-;ının seltl~ 
ınını getirmekle bahtiyarım. Beıı lıu t-idt\ıın şu yttğız yDzll\ kahrn
man mehnıelçiklerle getinliğiındt rı dolayı lıııhtiyarlıöıın bir kal 
daha Mtmaktnclır . 

Şimdi bu yurd ne gUzel, ne dUşnrnn vnr ne zuhım, 
Günden gtıne artıyor kudrel veren bir olum. 
Kan içti muhterisler c'foııırisin > luluınundan, 
Şimdi eser kalmadı sultanın zulunıundan. 
Sevinç, neşe içinde açılıyor Hileler, 
lsllkHUin marşını okurken Ş( IIAleler ... 
Bu yurdda bir yol vardır oda Kemal yoludur. 
Mor sUnbUl, mor menek;;e yuseıninle doludur. 
Her taraf şadumanhk içinde baştan başa. 
Ey bu gUnU millete veren Gazı çok yaşa ... 
Dinç bir iman h1zlle şahlannıış bütün vatan. 
Yürüyor elde kılınç semavi bir kahraman. 
Bu muzaffe1' kahraman bu c ıhanın eridir, 
Bashğı her bir yere yUz sllrülse yeridir. 
İşte bayrak çekildi takı wfer burcuna. 
Şahlanmış duygularım dudağımın ucuna 
Kesik kesik geliyor duyduğum heyecandan. 
Derim k!\rir gaziyi sevmiyen bütün candan .. 

Aziz vatanda~lar : 
Kızıl güller, sevdalı bUllıUller, esrarlı bahçeler ve renk renk 

çiçeklerle cenneti andıran bu şehir bir şiir diyarı değil ayni za
manda türkün şerer ve şanını taşıyan bir zafer takıdır. Bu takı 
bize :Mustafa Kemal kurdu, bu takı bize Büyük Atamız armağan 
etti. 

deş ikincikl\nunda bu yurdun kanı ateş, esmer guzeli tnrk 
kızları, göğsn vatan aşkile yanan tork kahramanları , yurdun da
ğı, taşı, çiçek ve böcekleri kurtuluş sava~ının deslımlannı göğUs
lerlni kabartarak okuyorlar. 

Kurtuluş marşının nağmeleri akdtniz meltemleri, sabah dağ 
yelleri ile snrmalaştığı zaman kalbin izde en d erin Urperişler du
yacak:-.mız. Bu gUn unutulacak blr gün degildir. Her tllrk bugU-

- Souu var - · 

Bu değişikliklere göre bütün daha ıy!. oldnğ~ gtbi, ıl~ba- 1 (809 J 2-7 
vil~yet merkezlerinde kurulan har zer ıyatı lt;!nde hazırlık f!m--•eımm-:ı::ıınzm=-===--ııı:=cı:z::ı:=t:!:ll:ll-..aac-=ıı---BS::! 
fiat murakabe komh•yonlann lar tamamlanmak üzeredir. 
dan başka nüfus mıktal'l ve Bu arada şeker istihsali
ticar i ehemmiyeti dolayısiyle ni -ırrtırmak için pancar ekim 
)üz.um göı !il~cek k~~a ~er~ez sahaları g'mişletifmekte ve ye 
lerınde vatının tekhfı uzerıne . . 
ka ym kamıu reisli~i a\tında nı tedbırler ahnma.ktadır. Bu 

en az üç en çok beş Azedan cümleden olarak Almanyaya 
mürekkep oknak Ticaret Ve muhim miktarda pancar tohu· 
k~letince birer fiat murakabe mu sipari~ e !ilmiştir. Bunlaı 
komisyonu teşkil edilecektir. yola çıkarılmı~hr. 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neşriyat programı 

Pe .. şemh~ 11 - 12 - 941 1 20.15 Radyo gazeteRi. 
7.30 Proğram ve m1'mleket 20,45 Müzik: Muhtelif Şa,·-

saaı ayarı kılar. 

7.33 1üzi ·; Hafif Proğram 21.00 Ziraat takvimi. 

(Pi.) 21.10 Müzik: Şaı kı ve tür-
7.45 Ajans haberleri kuler. 
8,00 Muzik: Hafıf proğranu 21,45 Konuşma ( Ş 1t R 

ııın devamı Saati.) 
8. 15 Evin Saati ~1 45 Müzik: Radyo Senfo-

g.45 Mü~ik: proğramın sorı ni Or,estrası. (Şef Dr. Prae-
kısmı. torius.) 

12.30 Program ve memle- 22.30 Memleket saat a)·arı 
ket. saat Ayarı ve Ajans haberleri 

12.33 Müzik= Türküler. Zıraat, Esham,- Tahvilat 
13.45 Ajan3 Haberleri. Kambiyo - Nukut borsası Fi-

13 00 Müzik: Fasıl Heyeli. at) 

14 00 '"' - 'k K k p ~ 22.45 Müzik: Dans Müzi (Pi 
w.uzı : arışı rol§· 

ram (Pl.) 23.00 Yarınki proğram ve 

• e erı 

Baş, Di.ş, Grip, Nezle, 
Romatizına 

VE SOGU LGINLIGI I 
DERHAL KESER 

DE K 

Her Eczanede Arayınız 
(620) 4.4-90 

IM~~&~W~ - @fW(ğ~&ır@rm 
DOK.TOR. 

A LA y p 
l·ürkiye ve Rusya tıp fakült /erin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmiş. 

Hastalarını her güu saat 9-12 ve 15 <len 17 
ye kadaı· kabul \e tedavi eder. 

~1ers.i n Yoğurt Pazara No. 1 
elefon : 172 

18,00 P.ro~ram ve M.e-;:aleket kapanış. 
----------------------- ~----------~=----=--l!llm----------------ımıı:ı ..... ..J.i !laat ayarı Zayi IJühür 

18.03 Müzik: Tek ve Bera - G" k.. .. 't e be ozae oyune 6J reRmı 

r Şarkılar. . "h"' .. 9 12 9"1 t "b" rn mu Olu - - ~. ıırı ınde 
:00 Konuşma (Derdleşme kayıp ettim. Yenisini alaca-

Saatı .) k' gımdan es ıeiniıı bn tarihten 
19_.Jo Memleket saat ayarı itibaren muteh"r olmadığı 

ve aıans h~berleri. ilan olunnr • 
l 9.45 .Müzik Yurtdan ses- GUzııe köyü muhtarı 

ler (812) Hüıteyin Giingfü -
Vatandaş: _ 
Türk H. kurumuna üye ol 

Yeni ersi 
NUSH.A.SJ: 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { Tdrkiye için Hariç ÇİD 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ,, 
Bir 

" 

1200 kuruş 
600 

" 300 
" 100 ,. 

Resmi iHmatın satın 10 kuruştur. 

2000 kl fUŞ 
1000 .. 
ö()() 

Yoktur. 

Yeni Mersin MatbaaaındaBasılmı fll'. 


