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SulD lçfnde ge~-en 
19 uncu yı 

lazao: SADR! ERTEM 

T ORKİ\"E cunuıurjy.ıtlnin iP un. 
cu yılın: sulb ve 11UkQn lı;lnde 

kut,Ja) oruz.. Bu itJbaria l'ürklye re • 
Jlmln,. ıılh reJlml demek ne kadar 
yerinde olur. 

Viuı.) eoıa kan ~·e ııt~ dc:yıııu ha. 

llnl aldığı, ıwhl rlerıu, mt!tlealyotlerin, 
kültür eııerlerinja bu kan ve aı~, der. 
Hl!l •• ıda l>atmııkta oıdutu bır anda 
l'ürkl) e l!Jlliları karanlık dünya)'& ü . 

mıt '~ren oır b"ttı:cı Olllı)a.Ou . 

Cümhuri1et Bavramı 
sevinçle kutlanılJOT 

TürkJyen a bu gür.el mıınmnuıaı 

ınlanıak için bir gun oJımo rurkl.}e 
n.ı d .:ıtJarınm dı ına çık.o ak yahut dı. 
' 11 ..an hududumuza giren hlr )&ban. 

cı ile gu;ı:gu.ze gelmek kafidir. lşığıı 

ka\'uşmıık, ve b.ımbıt. tıl ·inden U7.Ah 

kalm3"k 1Jaadetf ancak bu )ercıe ya 
"8 umu I• ta ııır. 

Tek bir kafa gibi düşünen, tek bir 
kalb gibi çarpan insan seli aktı ... 

Gençliğin ve ordunun geçişinden intıbalarl 
rurJd. t•nın dlln3 a mlk) aaı ıcindı: 

m ut tınyılma!ll, hllrµ te:.lrınln l".ll az 
hjı.solunması artık l!ibllh lıaooı ı;ô!I. 
ternıl)en bir bııkU.ntt,Jr. Gerçi bizjm 
cıe dcrtlerimu vardır. Fakat bu dert. 
lc r dUııyanıo geçirmekte oldıı~ıı feli\ , 
Ketlerin şiddeti yanıı da kıiçhk kalır. 

Otmyanın yerinde.o oynadığı blı de 
vlrde harpten önceki ııayı.ı.t ~rtfı1rrnı 
hfol.lemek esııı.•m doğru olmaz. 

rıı rl'j~·rııln cllmlııırl) t'lin 19 unt'll 
ılını !iJ;h içinde kutlam:ıınnın belli 

ha<,ılı ı>e;, · :ılı!rlnden b: rı , belki de en 
m .ihlmmi bu:;ur. artık bU~ uk nıillr 

bir ıılstı·m ifıı:le eden cİlmlıurıyctln t11 
kcnd!ı.ldtr. Türkl)e cUmhıırJ~·etinı sa. 
d~e bir hukuki formül telftkkj ~ • 
bJeğc lmkdn yoktor. O bir tarihin, 
o bir millet ps)l,olojblnln bir takını 
lıtlyaklurm lfade81dir. Cümbıırlye 

tin 19 uncu yılmda mı tarihi •kr,. 
bu psikolojik olu, bu ı,tl)·aklar da 
rulnıuı ,.e tebellür etmi, fikir \e ti". 
tem halinde ifade ini bulmuştur . Bu 
nun ltfo Türkiye cümharlyetl bir ha. 
kukJ tabirinden ibaret df'ğlldlr. Bir 
rnıııı 11hıtemlo topyekQn jfadf'Sldir. 

'J'llrklye cllmburlyetl bi r mllletı.:ı 

hıtJldil bamle'l!lndeo dotmu,tıır O 
nun daha ilk günden •tlb• rPn rubi te 
nıayUllerl m'IU hudutlar içinde ınkl 
eaı etmek olmu,hır. Türl•i~·eııln bil 
3'Uk kııruculan, Atatl\rk \'e tııruet t. 

Tek bir kalb gibi çarpan, tek btr 
dlmag gibi dU1Unen insan ııelj . kUçUk 
ıokakıardan caddelere, caddelerden 
meydanlara akıyor. Cümburiyetln on 
dokuzuncu yıldönümUnü kutıayoruz. 
Köhne bir saltanatın enkazmdan 
yUkııelen bu muazzam eserin kuruc. 
cuau, bugün Ebedlyette bulunuyor. O 
ebediyet bizim kalblerimlzdlr. Hür • 
riyet aı:-kı, vatan ap.ı dolu k&!blcrl 

Mllyonlan dirilten Atayı, eserinin 
UstUnde, bütün tazellğ'ile gJrUyoruı. 

Onun en yakm silA.h arkada.:ıı, bugün 
bu eeere taze t ' r taş daha koydu : 
On dokuzuncu yılı kutıayoru;ı;. 

Saat 10.30, 

Şimdi her oey durdu Sade kalbler 
çarpıyor. 1atik1Al marıırmızrn nağme. 
!eri lıı.vanm bo:luğunda ihtizazlar ya 
parken, al bayra.ğrmu: hUr toprakla. 
mnızın üatUnde ağır ağır yUkaell 
yor. 

GEÇiT BAŞLADI .•. 
Taksim meydanı tarih! bir gtlnünu 

daha yaşıyor. AtatUrktln eserini e. 
manet ettiği gençlik ilerliyor. Dik 
ba§lar dönUyor, vakur &drmıar eertle. 
ı ıyor ve azim dolu, iman dolu. ümit 
dolu gençlik seli a.kıyor 

tgte genç kız!arımıı .. Beyaz yaka 
lan. nur yUzlerile gec:lt yer'jni bir pa 
p&tya tarla~ına çeviriyorlar.. Onlar 

nonü harbi ve ıulhu bu prenı.lplo ta. zatlara düıımeğı iııtememı,. onlarla 
lıakkuku lı;ln vasıta adJetmhler n olan müna!t'betı istiklal •lll\'a llı• te. 
ona ~lire de•let ılyaseti mllll'tln it zada dUıımeden ballttmlşfir. • 
tlyakınm lfade&f olarak lııtlkamettıı l CtlmJıurlyetın 19 uııcu yılını 1111fh 
alır.r,.tır. içinde kutlarken Türıdye eUmburfye 
Lo~o sulbü, TUrk lstik1Al hıırbjnin ılnln 18 yıUık bas}rl'ttnl dunyauıo sU 

mantıki bir netloeslıllr. Hnhl hı&ngf rüklf'nmPkte olduğu !ıkıbt"( ônllndt: 
lleb,bler ihdas etm}pe, ıulhu de o ae. reall&t sörUoıllnü a•I• kaybet tnt'ıllğl 
bebıer ır.ab eder. htfklll harbJnl11 ga ol de 11öylemek llz.ıındır. Bu güzeı 
~e?ıinl l.o:r.ıuı sulha tahn:< lrnk •ttlr esen• biz bllhaııaa Türk milletinin ak. 
ını,ıır. nUylik MIUı Şef lııonllıılln bü Jiııellmlnl, debasmı tf'msll l'.dt>n bUylili 
3 i'< eııerl elan ı,ozıın sulhu l'll rkl~e tnönüniln rea liteyi ka·Hıwan ~örU'!ü 

hin dUnynya b:ıkı,ını, d iinya~·ı ı:örtı ile kavuııtuk , Hl'ldi!lt'ter önıinıle ~·l:lll. 
'Unu, millet bayatını anın, ışını t..,.blı mlş buyuk sb uet prl'nı.ir>lndtıo feda 
etrnı:ıtfr, kArlık etmedlk. Bir dn·lttin ıc; ve dı~ 

OUmhıı rlyet ıstıklll d~w.ı'llndan politika da eaaıılı bir şckt:d .. C:idl nıl~ 
do~dutu itin, mllletlrriıı mu-t ıtkll ol rotalnrmın mevcut bulaıın.a'!ını ııHu 
frı:ısını ister. Bu sehcbteo rnillPllerr n telakki edcolPre 'l'hrkl\t <'ünıbıırl • 
tııU!ııl\'J muamelP rurlılve elimhıırl vctınin 19 ııentllk no\·at• bir güıtı 
vetlııj 11 l;enı1j l!ıtlldal p ren"lplnln bir rnjıuıldlr . Hu guz.eı o.ı ... :t l ~ıınclf'llk 
tı"tf<'l'!!ldlr. politlkamr1.a hlkim 0111111~ 91' bhl 

hu prP.n!!lpe ıuuhk nldııl:"ıı !('in kt<n ılih·a mlllP.t lerl srft~ınd ırnHetll 

ıı, j,.tlkl111ni k" rU'll ı, h •l'lıı~ım ı.1 ıl" ..CS1ti d!nll'nlı blı kll\ H'l •ı .ıljnr ı.oy 
13 'll!h ı :n '1 oı ı;o~trrı il' ıl<ııır l't ' ltl • 11ıu11tıır. 
ı;. , ~ ı liıP~j n•lft b'l ı.rı ı ır ha .... ,~ olıın ı Uııınhuri\'ı>tln 19 uııC'u nlını <ıullr 
" ::ı !ıu rl~rt b.ı,•,a d "' J ~tll' rle de te • içlııdı• 1.nrı;ııarı.eo bı. ttult.u n ıı.tiKla ' 

yarmm analandrr. O ana.ıar ki Türk • kOf&e&k Türk evlltl&nl lfte topçula 
tarihi boyunca, dalma, •rkeflle bera. 1 rımız .•. DUıman onJ&rm yaratacak 
ber §8.nll menkibeler yaratmı;ılardır. ıarı cehennem ıçlnde boğulacaktır! 

Ve nihayet tanlı ordu gt:çlyor •• H e r ı Za fer ordusunun geçlsl bitti. Onla. 
döv1!1'ten muzaffer dönenletjn torun • rm ~.-ınıarını, ııefkatll elleriyle aara 
ları... Cilmhurlyet eaetj, mübarek cak ö • hemşireler geliyor ... 
kanları üzerine kurulan şehitlerin ev Vatan müdafaasında ordunun ya 
ıa.tıarı! Sl!Wa.rmı ııımsıkı kavramı§. nmda vazife alacak olan ilk TUrk 
lar, sözlerlnl kırpmadan bUyUklerlnf kadını onlar olacaktır. 
aeıa.mlıyOT!ar. 

Parrl p&nl yanan stıngillert hangi 
kalbi titretmez.! 

Çelik göğilslerf, hangi ıUlh kudN. 
tini eritmez! tıtc sllvari•er .•• 

Yann icap ederee dUşmanı tP.pele • 
mek tçln sınırdan ıınıra yalm krlıç 1 

••• 
Şu anda bütün Türk milleti ayni 

heyecan ve aynl ııev!nçle çalkanıyor · 

cllmhuriyetin ondokuzuncu ylldönU 
mUnU kutıayoruz. 

Kadri llAYABAL 

Mısır harbi şiddetle 
devam ediyor 

Ortatark Amerikan umumi karar • 
phı: 29 (A.A.) - Keaml tebllt: 
Ort~ark Amerikan ordusuna meı 

sup bataryalar dUn ııeklzlncı lngll(z 

orduıunun ~rpııtığı harı: meydan 
Uzerlnde, baıka yerlerde ve Alf1enl't 
d t: geniş bareketlerd .. btJlunmtı~ıar 

dır. Akdenlzde ağır boıı:'le. -:.a.yyare 
lertmjz. mihver gemllerın~ taarruz pt 

harbinin euurundao ıeldl!tlnt df' &) 

nca işaret etmf'k yuhıdı olur. ('uıı 
klı 1'urk mflletı l"tJlrUUlnı hl•;hlr ~·u 

banc.ı devletin iOtfund&o. vaadinden 
ı.u"'·pt alarak ka:uınacatına ınıınnuı 
mı,. blllikiı; 1'tirk tıAlılmht'linl ı.enıJ 

kuvvctlle, kendi Allll!ıllP eldP edt>« 

~ine ınanmı'> ' '" 1nandığı tl'•<lld• ha 
reket .,der!'k muvaffak olmuttur 
:Sulh d .. vrtndf' dP bu pıdkdlofk vaı.l 
yet de\'8m etnıletlr. 

'J'Urk nıill«'ti hıırp oı .•nraıoı dün,ıtsrn 

da dıı l11tlkl l\ llnın H·g o n .. ıcıırırnt ı .. ıı 
kendisinin kuvvetll olrııl\sıncla bul 
muştur. \ 'e kuvvetli olnmvı bir prefl 
Jp hallndı· J(abııl l'tı.ıf"1tlı 

Bu kllV\'t'tlıı iki rr,.nıb• vıı rdır · 
Mlllı birlik , ... ordı• ? 

Mil lı btrllk lııönuntın h:\:na!h alt 11 

da toplanan mlllı•tlıı tt'k tcn lb ball •ı 

almaıu O)Cl<llnd(' • 't' ıli "'"'''ti r ft• • 

ın"nn tınlln• ıuıın u k .. r. din• t .. ·nı· 

lııönnııdf' mli,Mhtı ı•hıınıı" ıı:orl'ı 

Türli ınllletı . mllh•t = ıı .. ıı ıhloın"ll ' 

''"ıliilatı olıın Ol'dll!IU !it: Oı.. Wt' ltU( !:' 

nu \011nmaktodır. 

mlgle rdlr. Devriye uçuıu yapan bir 
av filomuz Macchl 202 tayyareJerll~ 

çarpı§arak bun!ardan döı dUnü dUşür. 

mU11tur. 
Deniz kafilelerine yapılan taarru?. 

lar esnası:ııııı ağır b:ımb!l tayyarele 
rımız bUyUlı bir dü:man petrol gemi. 
sine iki taa bet kaydetmı,ıercılr Bıı.z· 

sandallara da isa betler kaydedilmiş . 
lir. Fazla olarak dU,manın e n aoat 
~ avcısı hasar a uğrntlrmışur 

T.om lta, 29 (.LA) _ ~!ı sı rın !ı .ı 

tı \·i• liinde ınulı n rehe siddetlenmiı;;. 

li r f n$!iliZ kıın·~ tleri p azartes i a k. 
~:ıııı ı yc'li den ilerlemişlerdir. Bu. 
n un ii zc r in c Hııınınel sa lı guıııı 

ta nk'a r'a• kıı rşı taorruz yapmı ştır . 
Dii şm:ı n tıınkhırı lıii~ ük k a~ ıplor.ı 
ıı~r •mıo; \·c taarru z dcfcct ilm lşl i r 
\lüt'efik ler ln ka~ ıplnrı h a fiflir. 

H;wa kll\'\'f'llcri rlıırııı:ıdıı n c ı lı . 
'i l\'Or lur . Fıık~· ı n vvıı re mcyıl an 

':ı rı nıı ak ın ~·nnı l 111" 4 lı a h an 111\' 
rnrec;i d ilşfiriilmlic;liir .. .\l m:ın lıır li ı' 

plkr in" nrc~in rl rn mf\rel; l·r n bir 
kun·e• _h_,,...,.Pmi• lprr! lr .\\'f'• l,r 

(Ark991 Sa~·f11 ~. SDhNI !I de) 

Bu'lün 
S;,ze temiz 

4 c.'9_, t ? I 

.. ........... ._ ....... ~ ............. 00:.. ......... 

Ordumuza sarsılmaz 
güvenle bağlıyız 

Doğra yolda• 
sapan soysuzlar 
Ne lladar marııeoı ve ldleU olulana 
oısanıar, eninde, ıonanda llerllalde 

yallalanacaklarnr a zerre lladar 
ıtplle etmerıatz 

~ (.Bmmıl :malaabJ.rlıiasdela) - llastbl 
lııQyWıc ~t reemı baflNDedan önce. Belıdollmlmru • 
mm. MUU Şef Türk milletine ve sençlij'e bir lut,&bede 
bulunmottur: Bıtabeyl aynen veriyorum: 

.up vat.alMl&flanm, 

Ctlmhurlyı>ı bayrammı laeplD17.e cıa.-. ~ . 
le kutlayorum.. Dlbıya fel&lr.etlnln liördÖDall _....,.. 

bUytlk rttrk mllle.U. bir ÇOık darlıp ve cıok ,.__ a, 
UlimJ& adwıt,dara r&j'mea 41.Dç, mlW lrtıdMI ..,.._ 
lıtr laalde, mWetleral'UI 4Jemln!n andı sWerl Ölllll.. 

de dimdik~. IQDetmb;la ~ lmnııet 

ft memlekeUmlsla IOIDdeld w.rlık. • tlddeW lllkmt&. 
lan yen~k kadar JmdreWclirler. 

Aziz va~daflanm. 
Her mUca4elenlu tellWı keadlume ft ııdllett...._ 

~i;lr. BUtlbı ldca4Welerla • ~ llledefl. 
mllltl ael&mete erlft(rmekttr. 

Bmb dildratler m1Dl bötnnlllöa !DIJb='=··==· 
döndtlrtllmell, b8tlla 11kmtııarm çareleri elblrlltl pe 
oalıtmamn teyl&ll yolıuıda aranmalı. JıQIJet,e yapıla. 

cıak en telıldl cl8pn&abfm kend181De itlmMI -remak 
oldafuna biran batD'dan ~Hlır. 

Am vaatalld&flarma, 
Bir atet ka.ırcaaı blltöa dllllyayı yakarken blztm 

llunun ortasında vak&r ve la&yslyet,te yükselmemiz, 
• kendi kendine olan bir teaadllf değllcllr. Ml1letla her 

te)inl orduauııa vermeel ve vatan eelimetl (çtn ber 
•ıkıntıya katlanmak mecburiyetinde olması, btlytlk be. 
ıt.ya kartı bafhca temlnatumzdır. 

Doğru yoldan a&pan Mysuzlann. ne kadar m&rl • 
tetll ve hllell ohırlaraa olaualar, eninde ııoaoada her 
halde yakalanacaklanna zerre kadar tllphe etmt"ytnlz. 

\'atanda~larım, 

Orclumoza, ~ neellmlzln örnefl olaa evı.tlan. 
mıza sevgile ri., ve ytirefhnh:ln içinden ce&en •nıl. 
mıu. silvenle bakıyoruz. 

Pek çok kaauıraların hakkından geunJt olan büytlk 
bir milletin tuurlu ,.r, iradeli evlltlan olarak barttn" 
- )annkt blitttn aıkt\ttllan alt edecetız,. 

cthnburlyet bayramını hepinize, mücadele in.dele • 
rlmltl, yenilemiş ve tauleml19 olarak katlayonna. 

Milli Piyango 
F evkatade keşide 

Anka ra 29 , 1'.-ıtcfonıa ı - Milli p _ 33217~ 1871M 393830 299674 202681 

yansonun 29 leşrinlevveı fevıuıltlde 233245 114087 367034 283957 280222 
keşldesf bugUn Ankarada sergle\•ınd.: :.!77200 252368 08ö56!1 280454 52H 8 
çekildi. Kazar.an numara lar şunlar 0:.!599tl0 071161>0 0714v5 2ZC705 328766 

50.000 LiHA K :\ZA!'I: i\N 19900:: 179943 209633 09-!085 20909? 

1S7US 500 LİRA K AZA?\A N L A B 
• 20.000 LİRA K \l'"J\NAN 3696, 7492 ile nihayetlenen bi le tler . 

251446 10:> URA KAZA'S:\NLAR 
5000 URA KAZAN AN'l..:\R 2i9 1 n hayet bulan bilet.er 

109967 020608 .. c.2cı:ı~ 101 "'54 O 9D50 60 LİKA KAZANA!lı"LAR : 

2000 LİRA KAZ' N A ~L \H 30tl ve 590 ıa njhayet bulan b!letıer 
13470Z 293~52 54995(1 229344 0744:1. 10 l.JR<\ KA7.ı\ :S o\ NLAn ~ 

Oi510 2Ş3!l3i 017S9i 542C95 136191' 54 !e n have~.l"".I n bil'Un biletle r 
1000 URA K AZAN \NLAR 2 URA KA7A.~ANLAR 

2994Rô 324396 3440D3 234l 'i9 1~80{.. 

2434i2 362575 857186 36~?92 20ı241 
2922'<1l 27~·"9 12944? 13"699 2(1906 · 

:> ve 9 la nihayet bulan bl'ctler . 
BUyOk ikram!)<' Ankaroya 1 ~bet 

etm!ııt r. 

Besiktaş Bu:gar takımın yendi 
Yeniden vapılan I3e~ikta" Şeref 1--0 Ft-ncr mUu:kaitle r inin galibi. 

sUıdyomu bu giln meraslnılc açıl. ı yetiy le bitti. 
mı§tır. M~rasimde Vali Lütfı Kır Şehrimize gcl ~n Sofya muhteli. , 
dur ve P.ırti reis; Suat rlayri ür. tıYI" B ı::itta"I t akımı a ıasmJnk! 
g uplii de hazır bulunuyorlardı m a ç <.'Ok hey:c:rnlı o ldu B ,.,jkt!I~ 

lılar ·r·:t"i ı:a~• •'1J:lı1a !. ıı~ ı~. 
Tefin kinri h ftt\VTr'!d1'1 ~.~ ~c. 
refin ayağı ik ıki ~oı yaptıla r , •. 
maçı 2-'J kazandılar 

Stadın aç·lmn.'5ın ı1 an sonra Be. 
Fiktaş rr.Ut e-kaidleriyle Fcnerbahı;c 
mütekaltler i arMında yapılan maç 
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~ .. ;ıirde: 1 
• Sllmcrb nk yerllmnllu puarıa~ı ı 

Be:fktS§ §Ubesı bug.ın aaut 10 3.) da 'ı 
mcr .ın le açılmıştır. 

211; l I' ·-. • ···ı'I' 

Ankara at yarışları 
Mevsiınin en büyük koşu1arı 

önümüzdeki pazar günü yapılacak 

W~e;1in, 29(Husu İJ - c,nÜb, Af 

rjka başvekili Slmatsın geÇen hafta 
lngi117. lortlar \'e avarn kamaralarının 
müşterek :ıtr cclseılnde 9byledlğl bir 
nutuk mUnaaebetile Alman propa • 
ganda nazırı Dr. ~belı haftalıK 

"Daa Rayh,. mecmuaaında çıkan ye. 
nt bir yazısında içtimai lnkıllba ajt 
meseleleri ele aımal•·a ve bugün bU. 
tUn dUnyayı içine a!an harbin ortaya 
attığı bu menlelerln glttl:.Cçe azamet 

G Xb 1 -ruır·· -.,·c\)i.L-.:t n O"l~:n lı:'rd~:rlz. r u e s tlu ı:.ı p art.k fakır d .,.,,:ı, \'e 
C prolet rle~mıı aınıtların değll h:ı.yata 

Sımats·ın nutkuna 
şiddetle CBY~~ 

• 

auHmı, m.Uetlerln menbatıerı lçio 
dır. 

E~·r milletler araaında bir giln 

* IthaIO.t \•e ihracat birlikleri re 
ısıertnden mUrckkep b r merkez ko. 
n ıtesf kuru~munur. Bu Komite bir. 
ilkler arasında çatıııma ..ı'ıenginl te. 
m n e rr.eu;uı olacaktır 

* Kö:nUr tevzi müessesine evvelce 
parasını y .tıranların kömUrU önU 
muz kı ay \ rtıecektlr 

Ankara sonbahar at yarııııarının ı 

altıncı hafta koşuları önümUzdekı 

pazar yap.lacaktır. Bu hafta pros
ramı mevsimin en bUyUk koşuıarmı 

ibtiv~ ett ğı !çın çok m•lb!m.llr. Prog 
ramı kı!acn vcreljm: 

l - Dabi. 
2- Can 
3 - Rind 

BEŞtNCt KOŞU: 

İki yB§ında yerli A:\fkan 

61 kilo) 
55 .. 
53 

İngiliz 

taylarına mahsus, m Jofcsl 1250 met 
re, ikramiyesı 1500 lira. 

bulan bir kuvvetle bir karar verıl • 
mesi zaruretini doğurmakta olduğu , 
nun harbin seyri esnasında kendlnı 

gösterdiğini bellrtsnektedlr. 
''_İçtimaı inkılAp mah;yetlndekl 

harp,. başlığını taşıyan bu makale • 
slnde Dr. Göbels ayni zamanc!a ln • 
glljzlerln bu harp aonunda lnglllz 
ml!letlne ve 1ngillz siyasetine bir hA 
kım ve hakemlik vazl!eıı terettüp e. 
dcceğl hakkında aık sık ortaya attık. 
ları iddiaya cevap verm&ktedlr. Cu . 
gUnkt\ harp fnsanlıtın bUyUk lçtlmaJ 
davalarını verilecek olan kararların 

mihrakı haline getirmlıt!ı. 

varıyor 

yada bir ihtl!Al koparmak sure~lle so. 
na eıdlrmek yolunda p!Anlar taaarla. 
maları gtllQnçtUr. Biz Almanlar bu 
gün kendi mllll hayatımıza alt me • 
scleler~ yeni bir gözle bakıyoruz ve 
bl.z, m}llet!mlzle birlikte yeniden doğ. 
muş o!manın ıuuru ile kendi kuvvet • 
lerlmlzl yeniden idmk etmtı bulun 
duğumuz içindir ki, bizim nefalmize 
olan ıumadımw aarırmara matuf her 
teıebbUe akamete mahkflmd11r, 

sulh ve sUkfln teessUsQ l!zım!ll \ı J 

lnltıJAp bizi mutlaka gayemize g6tilr., 
meıtdl1 ve götUrecekt r. Bız bilttın 

ideallerin en yllkseğlnl mllletlmlzcı 

gun!Uk ekmeğini teminde görm:kte. 
ylz. Bunun tabii net cesl bol çoc:ıltla. 
ra kavuşmak saadeti o!:ı.caktır, Ço • 
cuklllr ise bir milletin ebediyetini te. 
mln eden unsurlardır. Bız. temelhl'< 
hırsı içindeki zenglnıcrt:ı d!lııya mer. 
küresi adını verdikleri ııey için çır 
pl§mağa Eevkedilmek zilletinden ar 
tık bılıtık, Bu harpte blzlra ga}e::ı :, 
m:llelfmizln içtimai inkı!:.bı iÇt.n ıu. 

zumlu ııartıarı b:ı.şarmaktır, bunlln i. 
çln çarpl§tyoruz . 

• DUn b,r Re§adtyc altını 3645 ve 
külçe altının gramı 607 kuruştu. 

Yurtda: 
• lzmlrln mayi mahrukat ihtl. 

yacının bundan sonra drıha munta . 
zam bir surette tevzii temin edllml' 
tir. H r y lzmirc 20 • bin kilo mazot 
verj1 cek bunun 180 bin kilosu şehir 
lhtıyacma 70 bin kilosu da kazalara 
tnh ı ed l cektir. 
of!- Balıkeslre Bağlı Bigadiç ve köyleri 
halkı Türk hava kurumuna 10 bin ,1 
ra t bcrruda bulunmu~ardır. 

• Ba,vekilfm"z ŞUkrU Saraçoğlu, 
Trahzond& himayelerine aldık!an 12 
klms z çocuk için 17:>5 Ura gönder. 
mi r r. . 

• 1 :nlr zahlnıcller §lrketf taalfye. 
te geçm: Ur. Şirket istihsal mmtaka 
larmdan rr.Ubayaa ettiği gıda mad • 
del ınt aaııa az bir k~rl& arzetmek 
tec jr. M"sel& pirinç 1:>5 l<unı~tan 

ımtılmaktıı.dır. 

Dünyada: 
• S to non adalannda muharebe 

son dcrLce §lddetlenmlftir. Amerikan 
lnt :u-mın bazı kazançlar elde ettik. 
lcr tllduiln:clrtedlr. 

• Altmış bin kad&r Fraaaız ijÇili 
Almonyada çalIJtırılmak Uzere yola 
<-1 r lmı tır. 

• Am rJka1a bulunan Tllrk gaze. 
tecil ri btr!e11ik Amerikanın cenubun. 
da bu unan bir Umanı ziyaret etmio. 
le d ::-. Bu limanda oldukları yerde 
suratıo dönebilen çok ser1 hUcumbot. 
lan 111§& edttınektedir. 

• Başıarmd&, Bataan ve Korig 
dorda bUytlk kahramanlık!ar göster • 
~bir albay bulunan Amerikan de, 
niz sil~endazıanndan bazı birlikler 
!ngntereye urmı§tw. 

• Be~ m.l}On Ameıikalı kadın ge. 
le~k sene. 1flmd\ye kadu' ndmta!' 
tarafından görülmemi§ olan Uç bin 
muhtelif !ete kullanılacaktır. 

Yardımcı Amerikan kadın • 
larma ücret verilecek 

V&şlngton, 29 (A.A.) - Ruzve!t 
yardımcı orduda hizmet eden kadın • 
ıara muvazza.t ordu eratı gibi Ucret 
\"eritmesine dair bir kararname im -
za etmf tir. 

Kongre 
Galatnııaray gençlik kultlbU idare 

'he) ethıdcn: 
Ku!UbUmazuıı senelik adi kongresi 

1 H iklnclte;,rln 912 cumartesi gUnlJ 
saat 15 te kulUp merkez lokatlnde top 
!anacaktrr. 

Ekseriyet olmadığı takdirde 21 i • 
ldneitC§rin 942 günn ayni saatte ya_ 
pı,acağ'l bUtOn azamıza tebliğ olu 
nur. 

PROPAGANDA 
ikinci cilt 

Yazan: Sadri Ertem 

Yeni ~ılıtı 

Tevzi yeri V akıt Yurdu 

Satılık e11 
Be llt'a : Tilrkall mahallesi Hattat 

T hsln sokak No, 44 te bulunan beş 
od:ı.lı ah ap bl.r f!V sat.ılıktır. Arzu e. 
denler hergttn ıçtndeklJerden eora.bl • 
ljrl r. 

nUtlNC1 noşc (il. ııdlJ,ap) 
Yerli yanmkan ln~!ljz taylarına 

mahsus. Mes !esi: 1800 metre. 
1 - Soydan, 63 'kilo, 
2 -- Kader, 60 .. 
8 - YabangillU 67 ,, 

tKtNCf KOŞU (llıındllmp) 
Üç ve dalla yuknrt yaıtakt safkan 

İngilizlere mahsus. Mesafesi: 240:> 
metre 1kramlyesl: 275 ll:a. 
1- Dandl, 
2 - Kom{sarj 
3 Slftkap 
4 R St. 

72 k lo 
G6 ., 
GO ., 

51 .. 

t)'ÇtJNCtJ KOŞU: 
Dört ve dah yuk!l)r va,takl Arap 

atlarına mahsus, meufea: 3500 met. 
re, lkranityesl: 550 lira. 

1 - Tomurcuk, 
2 - Bozkurt 
3 - Alok, 
• - Sava 
5 - Ceyıtıtek 

50 kilo 
60 •• 
60 

60 " 
60 .. , 

l>ÖRDUNCO KOŞU (llanc'lllıap) 
Uç yaı,mdııkl ur.can A•ap tayla!'!, 

na mahsus. me '.!.fesi· 161)0 metre, tk. 
ram iyesi: 300 lira. 

1 - Hümayun 56 kfü> 
2-lz r>S .. 
3 - Varadln 56 .. 
4 - Polat 66 .. 
5 - Deategut 6415 .. 
6 - Zehrlmar 54.15 •• 
7 - NllUfer 64,15 .. 
8 - Haspa l>• o •• 
9 Pınar 64,5 .. 

\LTINOJ KOŞU: 
Uc; ve daha yukarı ya,takj tngi\iı 

atlarına mahsus, mı-sstesl: 2440 met 
re, Jkramlyesl 2860 Ura. 

1 - Konca. 
2 - Davalaclro 
8 - Buket, 
4 - Demet, 
15 - Gongadln, 

58 5 kilo 
03 

616 .. 
151,15 ,, 
51,6 .. 

Çifte bahla: 8.15 lncl k°fular userlıı 
cıedlr. 

• • 
Haber retlklmlz tarafından Anka1'a 

mU§lerek bahislerinin alparletne ya • 
rm aabah saat 9,80 dan itibaren bat 
ltrnacaktn•. 

Dr. Gabeısfn bu yazıaınd" ezcUmle 
apğıdal<l cUmlelert glStUyorıız: 

"Fllhrerln Spor palHta söylediği 

nutkun hlç,lr kelimesi bUtUn kıtalar 
dakf plUtol<raal llemlndtı ıu eözler 
kadar heyecan uyandırmamt~ ol• 
gerektir: Bu harbin tı0nundA lılı;btr 

burjuva devleti baki kslmıyacaktır. 

Bugtın 1ngill.alerln harb hlıl Alman 

Bu harpte teraudele~miş btr dUnya 
batacak ve yeni bir dünya doğtcak. 
tır. lngltlzler lsledlkierı gibi krvran • 
smlar. Fikri yoluulluklan ve lclsler! 
içinde onlar bizim rnllU metkflrelerl. 
mlzı soyadureunıar. Ne yapsalar fay 
dnııt:z:. Harbin d!!rdUncu senes;nde de 
hl!A ba§langıc;la harbe atıldıkları ay, 
nı gaye

1 
tle aavaıtıkluına dUl'lyayı 

inandıramazlar. Bu barp ıç•ımaı in • 
ktllptır. Bu lnkıllbın ~el:nestne ıu 

Bugün bUtUn arz kayna~ıyor. l k 
clhıın harbinin sonunda han.ı?rtı •l:ı.:

dllşmUştU. Bu harbin sonunda plU~'l·t 

rıı:n dü,ecııktir, Mahkeme te,k'lln 
hakkı oıanıar. suçlular değil. )"ll}ll • 

mck B'lndet!erlnde lğı'al ed!!en ve oı •J 
en lmnh kurbanlarla dövU,ere'c el 1 
etmek tst'yen milleticrdlr. PlUtoıı cı 

sinin hükmettiği lmtı:ıratorJultlar ya. 
vaş yavaş parçalanırken, gcnç mil . 
letl"rln içtimaı tnlul'\p tnallvetlcrl . 
nin net"ceslnl teşlcil (decek olan ycrı' 
yrnl dUnya d•vl"tleı1 dotma':t:ı:i r .. 

Almanlar Terekte Nalcık 
şehrini zaptettller Bi/Umu.n Resmi Dairelere 

Kuşatllan kuvvetler kısmen imha edildi 
şiddetli çarpışmalar deva~ ediyor 

Berlin, 29 (A.A.) - Alınan 
ordulan be.ekumandanlığının teb. 
liği: 

Batı Kafknaya' da tayyarelerle 
tesirli 8Urette deMe-klencn Alman 
kıta.lan, ::iOt1 günler z<ırfında zap 
tedilen dn.;Iardaki mevzilere karşı 
düşman tarofmdan yapılan karııı 
hilcumlın püskUrtmUşlerdir. Hır 
vat av uça.klan bir tek tay~ are 
kaybetmek suretiyle altı rtüımıan 
uçağını yere indirmiş1crdir. 

~ 

Terek'in b:ı.trsmcfa Rumen dağ 
kıtalan AL'llan dağ avcıinriyle bir 
lıktc, dfumıan tn.rafından inatla 
rnUdfsa edilen ve ~ok kuvvetle rnüs 
tabkem Nalçtk ı;ehrlni lıilcıımla 
zaptetmiRlerdir. Nal<;rk'ın doğu 
f;imalindc kuşatılmış bulunan düş 
man kuvvetleri savaş eznnsındn 
kımıen yok edi'micı, kıs:nen esir 
alınmı.~rr. Bu sırad~ d5rt gün znr 
fında birçok Sovyet tlimenleri ma.ğ 
iOp edilmiş, ı;imdiye kadar 7 bin 
esir almml'S, 66 top, 38 tank, kUl
liyetli miktarda daha ba<1kn harp 
malzemesi iğtinam veya imha o.. 
lunmuc;tur. 

gem~i ve dlğer be~ şilep tutuıtu
rulmuş veva ciddi ha'38ra uğr:ıtıl 
mıştır. Dül}tn3Jl dUn kırk dört uçak, 
kaybeıtmiştir. tkı Alnıan tayyaresi 
noksandır. 

SO\'YET Tl-:Rl.tGI 

Moskova, !9 (Radyo) - Gece ne~. 
redUcn Sovyet tebliği: 

"2S blrlnejteırınde ıı,sker1 kuvvetle. 
rlmh; Stallngrad mmtalcu::ıda, Tu 
apsenin glmal doğusunda. Koroşnlk 

mıntakumda ç:ırpIJmt§!ardı:-. Diğer 

cephelerde defl§lkJlk yoktur., 
Tebliğe yapılan ekte deniliyor k :: 
27 birlncite§rlnde A!manların 9 

tankı, 20 kamyonu imha edllml§, 6 
topç:.ı bataryası austuru1 muıtur, Sta. 
lıngradda fabrikalar mıntakas:nds 
Alman piyade ve tankları, hav.ıdan 

yardım görerek taarruz etmiştir. Ta. 
arruz tardedl!m:!Jtır. Yalnız bir kc. 
rimde Almanlar 100 : 200 metre ilerll 
yebilmjglerdlr. Bir tabrlkan:n cenup 
batısı kenarına kadar v1lrmı,sa do 
burada Snıha edllmlnlr. Top~u siper 
havan. ate,I ve hava b• reketile 12 
bölük Alman p_yadesl, 30 tank, 90 
kam:r<>nu Jmha edll:n•ş, 13 Alman u. 
çağı dU§Uriltmtişt Ur. 

Veya o hükürnde~ 

M üessesat ve Teşekküllere 
tteemı dalrelerlll nya o talikü •kld müt!beaat ve ıe,,ekkllllerln gazetclerof! neı;redllecek llhları. bir 

llmltf't tlrket taralındiln kabul ,.e gazetelere te\'dl edilmekte idi. Bu llmltet ılrket cl.)e\.ıU b;sll t.uflye:I :jlr 

!lu defa yeniden te9ekkül eden ve bütün Türk matb•.!a.tının alakadar oldun 

Türk Basin Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar 
Şi rketin mevzuu işt 1 ga1ı : 
Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve müesıeselerin ticari malıiyE>tte 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda r.'C$air ilan yapılan yerlerde ,,,.~ri j .. in 
kabul ve neşir vas!talanna sevkedip neıirlerine tavasıuttur. 

Diye yaz.ılı bulandutundan bu1Jdıın bôyle resmi daireler 11!\ntarını doğrudan doğruya: 

• 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilô.nlar Şirketi 

Stalin~ra.dda kTt.alarımtz birçok 
karşı tnarruzlan pUskürttUkten 
sonra ~·enidcn sanayi bölgelerinlle 
bir takını toT>raklan hilcumla zap.. 
tetmi.ı;l~r<lir." "tstün sayıda dil~ 
mnn kuvvctl~rinin tanklarla dcs 
teklencrek ı:ıe-hrin batısındaki Al
man m~VZ:lerine karsı yapttkl:ırı 
faşırtma hücumları şimdiye 'kadar 
d'lima olduğu gı.'l)i düşmanın çok 
ağır kayıplara u~iyle akim 
k:ılmıstrr, 

Stallngradın şimal bat:sında Al • 
mantar mesMn bir mınt<ı.l,aya S dl'. 
fa hUcum etmişlerdir. Bu bUcumlar 
tardedllml.ş, 500 Alman yok edilml~ 
Ur. 

ne göndermeleri lazımdır. 
de ve kanuni müddetleri 
temin etmekte olduğu gibi 
vermektedir 

~· 
Bu yeni şirket bütün resmi ilanları bir intizam dahilin· ~ .. 

1 7arfında ve eünü gününe iı~enen her gazetedP. neırini , 
hasılatının % 75 ini de Basın Birliği yardım le!kilitına 

Şehrin ilzerinde yapılan bUyU:k 
faaliyetle beraber uÇaklar, gece 
gUndUz dtŞnan hava alanlarmı, 
batarya mevzileıinl ve taşıtları 
bomb18JIU3lardır. 

Hazer den.izinin şimal kısmın -
da topyekön 3 bin tonillltoluk iki 
yUk gemisi batıntmııı, iki petrol 

GROZN1YE DOGIW T\Armuz 
TEKltAR BAŞLADI 

Londr&, 29 (A.A.) - Kafkaslarda 
KoZdokun cenup bat1smı:a Almanlar 
yeniden hücuma geqmiflerdlr. Sovyet 
tebliği Nalçık sahasında muharebeler 
olduğunu blldlriyor. Nalçık, lılozdo 

kun 90 kilometre cenup batısında 

Kafkaa dallarına giden dar bir va 
dldedlr. Almanlar, Groznlye doğru ye. 
nlden taarruz ediyorlar Ruslar bir 
kesimde biraz geri çek !mlşlcrse de 
Alman taarruzunu durdıırmuşlıırdır 

• 

T asliye halinJeki bir ıirkete veya diğer türedi mutavcaHıtlara gönd~rilen reı· 
mi ilanların dairelerinin malumat 11e muvalalıatları haricinde, gazete adları c/eğifti• 
rilmek ıuretiyle neırine te1ebbüı edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh reımi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve wünJrlilı 
nyai gazetelerde neırederek ha yerde her keı tarafından olıunmannı temin ede· 
bilmek için doğrudan doğruya 11e yalnız: 

lıtanbul Ankara caddeıi 80 numaralı Kaya Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi illnlar Sirkeli 

~ 

• ŞEHRiN iÇiNDEN e 
~~~~~~~KISA RÖPORTAJLAR 

Mııır llarbl 
_.. (Ba3tarafı ı ine! aayfada) 

bunlıırı mihver hnlları üzerinde d,1 
~ılmışl:ır, 10 tnnC'~İni dü5iir'miişlc:
dir. llirçokl:ırı do hn!;ımı uğra • 
mıştır. Dün gün lii., 18 milwcr tn· 
yare~i düşürülmü51ür. Müllcfiklc . 
rln knyıbı 6 toyyorecllr. 

ne göndermelidirler. Te!efon: 21025 

.................................................... ~ 
Bagla lçla diyorlar ki •.• 

(BugUn cUml).uriyet bayramı. Halk, 
tc;t n gelen bir COf)nınlukla bu bU • 
yUk b .Yramı kuUayor. Konuotuğu • 
muz bir çocuk, bir gene: kız ve bir lh. 
tıyar cllmhurlyet bayramı hakkmda 

l ln balarmı bize ~yla anlattılar.) 
Beyoğlu 29 ncu ilkokuldan Meb. 

ınet Ali - Ollmburlyet, biz çocukla. 
1 ra bGtlln haklarımızı verdi. Bize bUr, 
1 met <'diyorlar. sevgi gösteriyorlar. 
\Bizim lç!D mektepler, !)OCUk babçele. 
rf ve tlyatrol-.. kuruyorlar. Biz de 
bih Uklcrlmlzt seviyor ve sayıyoruz. 

lnönll kn lbetılndea NIUdaet • Biz, 

eUmburfyetçl olarak yetıotlrfldlk 

Cttmburlyetkolzl mevi,JoruL Bu rejim 
sayesindedir ki, Türk kızı JAyık oldu. 
tu me\kle yUkselml tir. Vazifemizi 
biliyor ve ona göre çatııı13 oruı.. Ya • 
rınm anala.n, evlAtlanna ayni ideali 
qılıyacaklardır, 

Beyotlunda Ağahamam t'addcslnde 
UçllncU vakıf apartımanında oturan 
Basan Kaya - BJz ihtiyarlar iki dev. 
rt de yaflldıfrmrz için, cllmhorlyetın 
• bU3"11l ewrlmlz olduğunu tok ıyt 

ldr&k ediyoruz. Ollmburlyet, Türk 
mWetınln kendlne d6nllfll41lr. - K.IL 

Paz:ırleııl günü 'foh'ruk yakınm. 
da homh:ılan:ı.n 3 mihver lt'\0nzım 

gemisinden biri petrol, hiri licıı:·c' 

gemi~lydi. Tiunlar h:ıtınışlır. ~ iin. 
di ~eml yanarak hurda halini ııl. 

mı~lır. 

• • • 
1.orlrn, !9 (A.A) - !\lı ırııı n·1rp 

ı:öliir.clt' muhnrehc gltıil,çc lm:ı~ı. 

yor. Mih,•er kıwvcllcrl ln:ırrımı 

dıırc!ıırmııtr için bir kıırşı l:ııırrm" 

acemi 'erdlı.. Bunubin t nomm 1 

ic.lıın. e.ıııı~tır, Bu toaı .uı.a rağııı~:ı 

fngilizlcr ;)Cr kazıınmışlnrdır. ~: ı. 
dl l:ınkhır dn harbe rlmı· ,ıır. 'Fı 
kal zırhlı lumcnler henüz mııhorı·. 
heye karı~ın:ımı~lordır. Müıtcfik :ı. 

ç:ık1ı>rı rnlh,·erin bir petrol 1ıcmi.,i. 
ni. lıir rle ~ilrbini ynkınışlır. lOinr 
hnhcrlcrc ı;öre sckizinri ordu ~eni 
ınu,·:-ff:ıkı:. cl'<'r <.'ide etınl~llr. 

f,011</ra, 29 ft1.A.> - Sckiziııri 

ord ı tıııırrıız hızını ııllırnor. l\lıh . 
ver hl\'\'t'llı•rlrıl t:ıorrıız mııılo],:ı . 
lnrınıı gönderıncğc mcchlııır 1'nl 
mııkl:ıdır. Almnnlnrın )m mu"J 
rcbelerde Stukalarını lmllıındıkb rı 

lern iid ediyor. lltı nç:ıklıırın 'i 1 
delli hücumlai"ı pU kilrlillınüşll\r, 

Londra, 29 (A.A.) - Salomou 
edalar:ndan GuadaJcanalda Ja _ 
ponlar pazartesi akııamı Amerika 
mevzilerine hUcum ctmi3lerdir. HU 
cum tard~dil:ni•, Japonlnr ağır 
knyıplar:ı uğrnmı~lardır/ Rabaul 
limanına bir akın yapılmrş, bi!" Ja
ııon harb ge:ni~indc infilak olmu"~ 
tur Bir Japon harp gcm'..'3i rte yan 
mıı;tır. 

••• 
\'a"'im:ton, 20 (A.A.) - SaJr. 

mon adalarında muharebe so'1 
dt.:rece şiddetl•nmiştir. İki taraf 
:h bi!yük bir azimle ,.arpın·or. A 
mcrikıı kıtalarınm bazı kazanç!ar 
elde eotfkll'r1 bildirili.) or 

Vilkinin seyahati 
Ne,·york, 29 (A.A.) - Nevyorll 

Taymia gazetesi Villclnl.D prktaltl 
mu•tetik milletleri bUyUk endf,eıere 
aevkeden meseleleri ortaya koyınalC. 
la müttefiklere çok bUytık bir hiS • 
mette bulunduğunu yazmaktadır. 

Şarlt mUletler;ne kar,ı mUtteflk!• 
r1D dUrUst bir hareket tanıı jht)yat 
etmeleri. harbin nettceılne bağlıdır. 
tngl:lıı: milletleri camiasında mllyoll. 
ıarcıı erkek ve kadın mUstemleke u. 
sulunun yer"ne tngillz camıaaı uıu • 
!Un :ı lka.me etmeğe çalwnaktadır. 
İntikal, sulh ve IDtl.zam lçlnde ol• • 
caktll'. 
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Mahk8ine fi __________________________ _ 

''Salonlarında 

Kocasını elinden 
almak için 

iıeier yapmış !? .. 
" A a a senin kırçıl Samsun çakah 

kocan' da ne yapacakmısım. 
A çatal bacakh karı f. .. ,, 

:.lA!İyl!' ceza mahkemesinin sa)c. l)DD. Ça.tal bacakla kan hortlak 
l.lu 'iMI ~m ötüyordu. Yaşlıca, baş 1 !ıiUr&th kan. Şimdi gelir~ 0 değ· 
ortttlü l>ir kadın, eli)lc yanmda!ii nek bacakl:ı.nıu ikiye ayırırım di
U\ ukntm omuzutıu kaunm15, bar ye !ıioyleru(>(Jiğini bırakmadı, ' 
lla? bağınyordu: Sana ~tersen bin tane "emin e 
f - n..ı öyle bildiğiniz kadın.tar d.cy~, ~i e\·li.tlım, ben ~ndiı;ln; 
:lan cı~. hli~lm "bey, ben ~ım- hır lif cık bfJe etmedim. Hemen 
~ ~·e fena bır soz soyJemem. Kn • başörtümü "iydim Karakola ko .. 
rmcayı bile ezmekten rt:'ki'nirlm. tum Eyüp .;abk~esine mliraca~; A_. hakaret edl!'n ben değil, yu. ederek hakaret davası açtun. Ama 
hımdaki şu hatundur. Hem nasıl ~abuk hırsız ev sahihini ıa.ıırtır 
ter)'&d etmiyeyim,. a e\ ladnn, nn. derll!'r, bu da yemenıitı, içmemi~ 
ı-ı) feryad etmlyeyım: benden ağır baıımak i'çin burada 
Kırk yılhk kocam elim<len gicli. sizin mahkemede bir dava. ;ıçmı~. ' 

yor, ocaizm sönüyor da susayım - Demek ıen da\'ftcrya .. :ld 
.,,. ' J 

hlJ • kocalı kadın, sinemalarda yediğin 
D&\'8.enl da bir kndmfü. Ori;a yerniısleri, ittiğla ııiganları unut -

boyla, dolgun vücutlu, her iki ko. tun wo f Da\'& etsen de etmesen 
lu ela dirseğine kadar knlın altın do bilnıom ... ?" gibi' '8yler söyleme 
hileır.iklerle dizi1mi' bı"r kadın Ba. din öyle mi? 
'orttllll idi ,ama, yanakları, du - - Aaa bun~ d red ık-
daklan boyalı, k!.şlan alınmış, kir tı A:vol be•n bu kada 

8

1:, b~n ç · · · · s ı:-. • • ar .. ı ır ara ıııklerı_ rastıl.tı !dı. udu ba,...rır. • ya getirip de ııöyliyemem b"r d • 
ken müstehz.J hır tavırla etrafı sü · fa... ' 1 e. 
~üyor: Nih 

Bakın bakın kapana kıstı • ayet s~Junun ıMrgusu bit • 
rıl~ can~ı kurtarmak i~in na· mişti. Hikim kendiaini Yerine e • 
MI ı. · · f G'b'I rden do<lak t?rttu, salon da kısa bir zaman t 
b

'lki1 gırdn3 or •• 1 e çın olıun sUkftna ka\'U!ftu. 
1 p ~ . 

Re
• 1 k d . Bundan sonra şahıt olarak '75 
ıs suçu a ma. d b. k d .. 1 1h • 

- Huum hanım dedj Buradıı. ynsın a, ır 8 m çagm dı. tı. 
bağınlarak hak ka~aml~az l'a • 3"Br &~'akta. tlurrunıyordu Dilşn1e -
''' yavq !Wyle de anhyalım. Şı'ln. n_a.ek ırJn gah bastonuna, glh kUr. 
<li sen h'ldiseyi ba~mdan itibaren ımye tutu~uyord~. 
.Jnlat ba1;alım 11&511 oı<lu! - O gün, dedı, bahçede çama. 

a.-- kad 11 • u · d k" ~ır asarken Sal<ine banmun, Sall. 
--.nan m e erı z.enn e ı ha hannna batırdı- :ı..· • 

:ttkısmı kathyarak önUnileki masa • ~;·ı ıı:ıttım. 
1 • • d kt . - Neltr dıynrdu. 
"' itina ıle koy u an sonra, yınc _ A D a naaıl söyle • ... 

ı tngın.kb sesiyle anlatmata ba3 • don! ram ev 
~r 

• H-L • be ~ d • _ ... ğim - Ba da ne demek. Baruı mah 
- ..... ıtte nnu e J!Jtc-ul keme her eey N\ leni 

budur, e\'lldmı, her ~Yi oldaiu _, oıma. ... ılı rba da 
l!!bi anlatayım da işin içyllzilnü siz büvle -yler 11_. __ 

1111ı: t Yatım 
1 11 1, 'b' I . ..- .r ... neı;e a anının. 
( e bDttin maha e ı gı 1 an ayın. - Haydi, haydi söyle ba!<aluu, 

Ben Eyttpte Ota.kçılnrda otunı mahkemede utanılmaz, 
rıım. Bu ksdm da komşumdur, fa - Na11I diyeyim, bilmem, ki·, 
kat koeaııı yoktur. Blrka~ sene ev Şey •• fena fena laflar fc;te 
\'el aynlmı!!I mı, kocl\!lt ölmüt mü - Oannn anlndık, f;n~ ol<luğu 
oruıru bihnem, ama bu dol kalını,, nu, nasıl JAflardı bnnlar! Onu 
İkide birde kocam işinclen dö • ~öyle. 

ıteı1ten pencereye çıkar, kendi-.!· - İş~-:. ~en kcırnmR bakmış~•ll, 
111 mlnab minalı ıüzer, gerdan onu elımden alacakmı~!lm, gibi 
kıl"ar durur EV\·ellerJ buna aldıT • ı:eyler ... 
lrlazdım. Ukin g~en gün, kom - Neticede, mahkeme, ~elmiyen 
IQaıaz Ha~aıırm kor.:ı koşa bana fliğer ı.tahi'tlerin çağınlmnsı ve ııuç 
leldi: Junıın J~yilp mP.hkemesiıule a~tığı 

- .~yol raf kadın buı1a1a ka. nı söylediği davanrn sonılmaıı 
clnı, cJlblya yıkılsa haberin olmıya i~in bnşka bir göne bırakıldı 
~ ~ğm söndüyol"d dğ~I sıen DYi_ne Dn\·acı ,.~ sucla kadınlar dısan 
"il' eeyın faı1nn a e ı 8 n. •>·e ~-d<nrJarken, Sakine hanm•, _:-ki 
~lak solak bağırdı, aslınila h~ de sakin deiil<li- of. 

- Ne i!ltiyonan ayol, zonın lnyor. pnfloyor, Saliha hanım 'se 
ile! Söyle bakalnn, diye ağı.mı a. inadına altm bı1ezik c!olu koll~n. 
1adnn, eV\·el& söyleme" istemedi, nı 'ıkırdnts frkırdata, \'e dolgun 
'cl"ra baklayı ağzm(lan ~ıkardı: \iicudano oynata oynata yanında 

- Ben de sea biliyorsun da ki di~er bir kadmla kahk~halar ; 
"abıns böyle yapıyorsun sanıyor. tarnk kendi•ine hit aldırmadaa a. 
duın, a k:udeı dedi. nünde yUrti~·ordu. ' 

- Vallahi ele tallahi de bilmiyo ADU\·E MUHADtRt 
l'llnı. 

- Kadın, kndın gftıUnü aç öy. 
le ise, kocan elinden gidiyor, 
r - Dur bafnkanlar bo~cıı.!•, 
·~ fa.bok söyle, diye ellt>rine 
~llnldnn. Kocam na!iı) gidiyor, ne 
a7e gidiyor'? 
t - Nasıl ~öyliveyim. bilmem, l<i' 
lin ~ senin komşun olnrak ta. 

1
l' dut, kor.anı ktiŞe başında ~e,·ir. 
:Ilı,, tam bir sant ltenclisiyle bir 
'">'ler konumnn,, dormaf} .. , 

t llayllacak ~bi o!dum. Ve min • 
tre ciY.cerek kala tuı!dım. Keneli •

1 

:e ne \':ıkit geldim, bi'imiyonmı. 
1 'ilıat aydmea hemen bRhreye !;ık 
"trtı, telörgfülen bu kadını r.aJ;ır -

1rrı. Evin i~lnden: 
t' - Ge'e:mrm, sancım 'nr, ne i!'. 
f~~''nıı oradan söyle. Diye ha • 

ı. 

~: 
11 - Ama. ko<'am!n fıkır fıkı:- ko 
b~~rken ":ınrın yol>tu. <.'enıp ,·er 
t Ynn. ne derneğe kocamla uğ 
";•:rorsuıt, ıleı'lm. 

''Banu nasıl izah edlyorııun f,, de • 
dl. "Sprek Makl\'elle bir 11\at karar • 
JaıtırmJttL Yat.Ak oclaamda bir ... ıı 
bir yukarı doJattrtnu .rözlerlmlzle 
gördük, Ortatma ııık lta~lnl verdi. 
tine tahJt olduk, cep fenerinin ziya, 
ıının ie'pemlzcle cezdltlab farkına 

vardık, ç&lııma odaamda ya • 
'll JDa!llUJm" ka:hr llerledJtfnl kulak. 
larrmrzla lıltttk. Ondan 11onra bir 
kon!ak, Bir hayal önllmUzden kaÇı • 
;ror ,.e neticede bl,. ce~t buluyoruz. 
U.ııtıl meydanda yok. lnan bana, ılm 
dl l<ııpr aı;ılaa da albay Ecllıton odaya 
girse, ?Jlmdlklnden fazla Jqırmam . ., 

••Jtlraz ettJm: 
"J'a Blekbron,. de~lm. 
''ŞJphell. Az kalaın unutuyordum: 

Ne kadar ullmet-e "Beyaa lmzu,, ya 
kadar bir uz.anıp B1ckbron bakkmda 
tahkikat yapn•er! Buudan aonra artık 
on:ı hl'p gö:ı:önUnde bulı;ndunnamız 

!Azım • ., 
''ll<'mek ounn olablleceği'ldC'n y'lizde 

l Uz emin dPğlls!n :,. ... !'}fe c··" clrm, bunu f1et1im, de • 
··•tır 
~~. "'"~un ~3ttığı )erden ıLte~ "Hayır def ilim. Bu.güne kıtdar ha. 

yatımda bu kıtdar u"turuplu ve kur. 
kırç:ı1 Sn:nomn n:u.c,:ı tertip {'dllmt!! bir rlnayetle kar 
ııe yanacal•mı ._ !:!aşmadım. Artık bayatı Umltalz . 

~.: 

'ı., - V:ı~. senin 
~~i kocanı c'la 

:l3it :Oa&t'a 1iaş~aşa, 
ua __ _,, ,_, ,_.,, --= ,,_, --

NıERlıAMETE MUHTA OLANI 
BiLMEK MOHiMDiR 

Me;hametler(bütün meziyetlerinden 
gali.p olanlar, madclilqen dünyada halci 

e/tak değildir; birçoklarının ehemmiyet 

bile vermeclikleri hciditeler karııaında. 

bunlann, gözlerinin YG§ardığını, ne yapa· 

caklarını bilmiyen bir vazirete dü§tiikle • 
rini görürtünüz. 

Fakat unutmamak lazı:ndır ki, mer· 
hametli olmak her vakit meziyet değildir. 
Merhamete muhtaç olanı bilmek daha 
mühimdir. 

Bagiinkü muhasara h.arpkri 
ve sitalingrad müdafaası 

Top ve istihkam mücadelesi olan muhasara harpleri, 
zamanla, şekiHer değiştirerek müstahkem mıntaka 

muharebeleri şektini aldı ise de bunda da pike 
tayyareleri bir inkilap yarattı 

Ortnçaldan 
19U • 1918 harbine kadar .• 
Ortaçağdanheri, "topun zırha 

karşı mficndelc,,i" şeklinde ol:ın 
muhasara harbi usulleri, mermi tah 
ribatı pek artan topların meyd:ına 
gelmesi ve buna karşı da tahki • 
matın beton ile celik kupollcr kul. 
!anılması suretinde teld\miil etmek. 
le geçen asrın son nısfına kadar, 
taarruz ve müdafaa sah:ılarıntl:ı, 

son terakki noktasına varmıştı. ne. 
ton ve çelik tahkimatın top mermi. 
terinin tahribatına uzun :ımman 
mukııvcmet edebileceli kanaati de 
kuvvetlendiği için, memlekellcr, 
kendilerini mildııfaa fcln, bfiyle 
son sistem tahkimata ehemmiyet 
verdi. 

Geçen bDyllk harp başlad~ı "-a. 
man, Almanların 191' de, dünya. 
nın en milkemmel tnlıkimalı savı • 
lan, son sistem kazemanlar ve sıitı. 
nald::ırla mücehhez bııhınnn Reklka 
JstilcAmlarının bfrkacç gün zarfın. 
da sukut eımeleri, 380 ve 420 mili. 
metrelik mermi atan topların üs. 
tDnlillfinO tanıttı, Bu suretle, son 
sistem tahkimatın bile, sllr'atll hir 
tahripten JrurtulamıyacaAına hfik • 
medildl ve taarruz hareketJeri kıy. 
met kazandı. 

1!H8 DEN ONRA 

Frnnsada ıtecen hDyOk harptc!d 
harekAtın neticeleri, uzun uzun tel 
kik ve muhakeme edildi ve dahil 
ile irtihııtı kesilmiş olan mnnre ·it 
bir istihkAmın miidafaa malzemesi 
ile kuvvC'tlcrinin ııek fozln tahrip 
edllf.bilmesl yO:ı:Dnden, uzun mOd. 
det d1"annmıync-a~ına kannat 11e. 
tlrlldl. Bunun Ozerine yeni çare. 
ler diişünü1dü. Nihayet. hududu, 
fasılasız bir tnhldmat sistemi ile 
6rtmelc usulü kabul edildi. Bu su. 
relle. hir:bfrlerinln yanlarını ko. 
nıyRcak şekilde ,.e büriik t'RJ>h tnp 
larla mücehhez denmh lıltihktım. 

lardan mDrekkep bulunan Majlno 
haltı meydana grJdf. 

B:ı tahkimat ııiııtcml, cok Omlt 
veriyorrhı. Bunun için, Almanlar 
da Slgfrld müdafı:ıa haltını teslsC' 
mecburiyet gördrı. 

BUGÜNKÜ HARPTE 

Bu harpte, Almnnltırın. Frı:ın~u: 
müdafaa haltına ~arpmndan ller. 

lc.miye muvaffak oldukları Maji no 
hattının kun·etinl denemiye im. 
kfın vermedi; fnknt ötede, Rusların 
meydana getirdikleri müstahkem 
sahalar, 15 nydnnberi verdikleri 
neticelerle, lıu leni mudafııa usu. 
lünün kıymetsiz olmndı~ını lsh:ıt 
etti. Polonyanın L\·ov, Litovsk, 
Brest, Grodno gibi münferid mahi. 
yetıc olan islihkfimları çabucak 
düşt~eri halde, allin, Hangoe, O. 
desa, SivastQpol gibi, yine münfo. 
rH sayılabilen t:ılıkimntm uzun 
müddet ,.e pek müessir bir suretle 
dayanalıilmeleri, ilk ikisinin dost 
memleketlerden yardım görmelerin 
den, diler jkislnin de, denize lıiı. 
kim bulunan Rus donanması sn~·e. 
sinde, erzak, cephane ve lal.' iye 
kuvYetlerf alabilmelerinden ileri 
selmlştlr. 

Devamlı tahkimat sisteminden 
lıcklenilen neticeler i ~c, Stalin hat. 
tının Odesa, Kiyef gibi bnşlıcn nok 
taları .. Lenl1J8rnd, Mosko\·a, Sta. 
linsrnd gibi bDyük şehirleri setre. 
den tahkimat hattı pek iyi bir se. 
kilde '·erebilmiştir. (halli\, ev,·elce, 
bugiinkü tayyare hClcumlarının deh 
şetli tesirleri hesaba alınmadı~ı 
halde), 

Bu harple, kale muharc-belerinin 
bilinen iki nevi de: Münferit lıir 
mevkiin muhnsarosı ile müstnhkcm 
bir mıntakaya taarrıızdıı, .J>ircr l:ıt.. 
bik sahası buldu. Bu sayede, mu. 
lıasnra lıarplcrinin arzetıiğl iki 
şekilde de, miicadelenin mnhlyetJ, 
yalnız topla beton ve ('elik çarpıı:. 

masından ibaret değll, her nevi 
taarruz ve mfidnfaa ves:ıitine day.ı. 
nan bir şey olduğu tecelli elli. 

SIVASTOPOL l\n'HASAnASIY. 
STALtNGnAD HARBİ ARASIN. 

l>AKI FARK 

Muhasara h:ırbi. Slvnstopol mu. 
ha~rnrasiyle Stallnsrnd önündeki 
cereyan eden muharebel<'rde, nyrı 
ayrı iki mnnzara arzeder. 
Kırımın lbüyiik limanını çevreli. 

Yen labkiınnt, srnell'rce hir gayre. 
tin mııhsıılüyrtü. 1 stihk!im1:ır, yc-k. 
pare denilecek hir şekilde vüı-ud<' 

getlrflmişti. Sonra, bu t:ıhkimııt, 

tank çulrnrl:ırı. geniş rna~ in '.inha. 
l:ırı Ycsnire gibi birçok pao;if m:ı. 

KARA EL,'VJ AJ 
il lnriliueden çeviren: VEHIP TAYLAN 

.._ _____ _ 

nfalıırın setreltl#i her tarzda mü. 
dnfaa vesaiti ile kuvvetlendirll. 
mişti. 

Beton inşaata, çelik kupoUtre 
gömlilmüş veya arazi hnriknlanııdn 
gizlenmek suretiyle takviye edilmıs 
kazemnnlarda \•e leralllarındn m · ılı. 

fuz bulunan ağır topçu bat. r) ahırı, 
dehşetli lı:udretlerh le bu talıklıııa. 
ta hlma~e ediyordu . 

MO'.ltahkem şehir, denizden crt'.ıl, 
\'O cephane ile takviye kuvvetleri 
alabildiği gibi mfid:ıfıı ı c- hesi de 
mahdut idi. Bund n ıt l.ıyı, mn. 
tcnrrız, yayılma sah:ısını .ıtenişlet. 

miye imkan bulamll·ordu ve böy. 
leee taarruz ve müdafaa :t-ır uıu.n,. 
zene dahilinde cereyan euı~ ortlıı. 

Almanlar, o zamana kadar em. 
sallne tes:ıdiif edilcmlycn kudret. 
te bir topçu J,un-eli kullanmasay<lı 
Sh·astopol, kahil d~il düşmezdi, 
Almtn lopları, GOO kilo~n kadar 
mermi atıyorlardı. Sonra, hücum 
hnrekfitı da, pek gfizcl tanzim edıl.. 
mişti; Alev makineleri, a~ır tank.. 
lar, parnşfitçülcr ,fstihkAm kılalnrı, 
tel örgillerinde yol açı)or, hucum 
kuvvetlerine, islihktimlara sokul • 
mak ve mfidafilerle yakından un. 
nışınak imkiinıoı veriYordu. 

StaJingradda i~e. muharebeler. 
Sh·n topoldeki kadar şiddetli ''e 
knnh olmamakln beraber başka bir 
mahiyettedir Şehir, pek ~eniş lıir 
salında yayılmıştır. Bunclan dolıı.. 
yı, hlcbir zaman kuşatılnm:ıdı. 

Stallngrad, geçen kıs ile bu ) .17. 

lıaşlnngıcınclı:ı. acele tahkim edil • 
melde kcraber, mfidaraa mıntakn • 
sının genişlik ''e ckrinliğinden Jmv 
\•et alıvordu. Bfi!ün snh:ı. heşlzli, 
(dört köşesi ile merke11 tahkim c. 
dilmfş) islilıkaml:ır, yere pömul • 
mfiş zırhlı lmlelcr, step cukurl::ırın 

da yapılmış hlokhavzlar, bitmez Hı. 
kenme:ı: mayin sahalnn knplanm1., 

idi ki, en a{;ır lopJ:ırın lalıribi biic 
imlt ·ınsızdı. 

Bu acık sah:ı, hu yüzden. bir 
mfi5l:ıhkem ınıntnkaya inkılap et. 
li~i için, muhnrclıc lınşka hlr şc.. 
kil nldı. İki tarnfın büyük ordıı. 
l:ırı cnrpışmağ:ı başladı '\°e iki tn.. 
rar rl!ı, hnrp sahasına, mfitenıadl. 
yen takviye kıwvetlcri soknlıillyor. 
dıı. Buradan, Almnn zırhlı lm\'\'et 
lerl, ancnk, top mermileri~ le :ıçı_ 

&"Ördük. Sprek ölmeden ell"\'el kendi 
kol dUfmeslnI koparmııtı. 

Kola ölUntia elini usulca )e.rlne 
koyda. 

''Bu ite ne dersin., dedi. Ne dlrece • 
ilmi ben de bllml)ordum, 

lenmete ba1ladım. Katllln ya bir fl'. ctuk. İlk anda mUthlıt bir inkisarı ha. "l•azık, dedim. Biraz erken ıe\1n 
rlkJ var yahut da ılhlrbazbk yapıyor. )'&le uğradım, fakat •onra ıevin<'lm • mlıf:ı:.,, 
Fakat bir terlkl ol:naaına da lbtı • deıı batırdım: ''Hlo bir zaman "\'8kttııdcn evvel 
mal ve~mlyorum.,. ''Nihayet bir delil!., 
Kolıaa bu aöderladen hlı;bfr mana Sprekln ovueunda bulduğ11mur: fil. 

~ıltaramıyordum. Gazl\m Sprektn ce. hokika ılyah elnıos dc>ğlldl, Sprekln 
aedlae mıtl. Ölllntın aat elJnln yum. ölürken dahi ıımsılu kavn&dığt ney 
ruk halinde göpllnde bu'unmaaı na. altın kenarlı sedef bir kot dUfmeııly. 
zan dikkatimi celbett.J. Bir hatıra dl. 

ae,inmemell, bahuı . .... 
"Ne diyecekti!,, 
Kolıı aealp g-UldU. "Ö)Jrya, CJnter 

umumiyetle kurbanlıınnın ellerinde 
pullar ve kol dUfmelerl bırakma:ı:lar.,, 

gö:ı:UmUn önünde eanlandı. Boranın "Bo bl:ı:lm için elmdlllk ıılyah el • Si. AOAÇTA BİR PERUKA 
da, bulduğumuz zaman, ut eli yum. mastan da d~a kıymet.iL dedim. Uoktor Brayt I~teı Sprekle birlikte 
ruk vaııtyetlndeydl, ve !tinden b!r pul Zira artık katUI bulmak kul:ı) ola • :werdhenden fnrrek nıa\1 salon11 gel. 
cıkm~h. Belki de elmae Rprel:tıı rlln. caı.tır,,. clller. Doktor genç kadını olup biten 
deydt. Kola bu &e\lnl'lme 1 ttrak t'fmlyor. lerden haberdar etml ti. E~I Sprek l 

Heyecan lçlnde: ''Siyah elmaıı,, dl. du. Kol dtlğm<'!ilnl dtklıatll' muayene öğrendjlclerlnfn tesiri altında, gözleri 
ye batrrctım. ettikten sonra kafasını !"'\llndı. Bir . kapalı olarak ve aapsarı bir ~ehrE') le ı 

Kole, sanki .-eriıılnde ııl!Ab patla • den bire ölUnUıı c.eketlnln HA° kolunu koltukların birinde oturın ordu. 
1Dlf gibi fırladı. gert sıyırdı. Kols yanma glt,tl, kolıı-;ıu kard ~e 1 

"Ne diyorsun?, dedi. "SprPk ve katli ayni ~C'1dlıle kol omuzuna ko)du \e mu fik bir taurln 
Aynı zamı&nda ceıw.dln lh:rrln" atıl. düğmeleri ta,1yorlıır,, dlve b:ığırdım. aord•ı: "Bayan ~prek, hlr iki ııuatlnıl' 

dık. Sprekln yumrulu Ç<'llk Jt'llıl ııert Fakat Kola diğer celh t kolunu dd 1 cevap \<'recek kadar kendinizi lnıv 
tı. ~rnıterek gayretlı-rım·z ıı:.yeıılncıc gl'rl ıır ırdı. Bu defa göm'e~ln bu ko. vctli blıtııediyor muııunuz. '!.. 1 
ölünün aweunu açnıato mı:vaffak oL lundald düğmenin ckıılk olduğunu lr (Dcııamı ııar) - ~ ..___._._ .. ·- .. . - .. - . --

NE VAR .) 
YQ!Ll 

Ukrayna 
__,_ 

Daha ıinuliden Mazi.inin . 
yüzde 10 i elrilmif 

Ukmnyanın Almanlara, bu se
n :! temin ettiği faydalar !hiilrkınfuı 
bir Alman gazetesinde, çıkan tJir" 
makalede 11\1 satırlar vardır: 

"Bu sene Ukran:yadan alınan 
mahsul, Almanyanm umumi h,..rp 
ia~~ içinde, hiç de ehemmiyetsiz 
telakki edilebilecek bir feY değil • 
dir . .Almanya için de bu cı1ıetin 
fazla göee ıbattnsrnesmm en mu 
h.im sebebi, Ukrany.aıun tem.in et 
tiği hububat, et, yağlı maddeler, 
~'llmurta gibi şe;ylerin Yttinac ve 
orduya sa11f~ olmasıdır San 
tıaftıılarda ise, milli.im mı'ki:ırda 
bububıt, Ahnanyaya da_gelnfp . . 

"Şark, daha nimdiclen:Aımidir. 
fevkinde mahsul vermiye başln • i 
mı~. 

"Ukranyscia, z.iıu.te elverı 1i :ı. ; 
razinin ytlııdıe 70 i ekilm: ti.-. Bu 
kadr ma,1dl1At idııde, böyle Lir 
neticenin abnabJieceğini ki111 tah. 
min edd"di? 1fer, m~:il !'leraiti mu 
Mit ~ Ukranyu dnha bugün 
den A!manyaya bUyllk miktarda 
yağlı maddeler, :yumurta ve ikü· 
mel!! l!ayvaıı.Ian eevtedebilircr. M • 
EeJt", ş&ıı1[ fte 18.!p arasın d~ dc{!iJ. 
dir. 1~a.ı meıtreZlerlndeki anı 
balll.j ve ce.ire ml1 kUli.tt yüz:ün : 
<lmdir. Bu tesltilat iı;i de bir gUn 
intizama g-·.recd:tir." ' 

Harpten sonraki lngiliz 
itçi evleri 

Alman hava o.kın!arı, Londranuı 
l§çi mahallesl.ııde bir gOık tahribata 
sebcb olmu§lu. Hllk1Unet natla dalrc. 
si, e\•lerl yı.kılmıJ, y&nmJO olan l§ • 
ç!lerin kadmlarmm, barpt.-n sonra 
evlerin:ln ne ıekllde .iDf& edilme 1nl 
istediklerini blldlrıneye ~vet etınl~. 
tir. 

.Bu davet üz.erine, biıılerce ilçi ev 
kaduıı, bfrblrjle mllf&vere ederek ne 
blçlmde ev istedikleri hakkuıda tıl! 
sııt.tıı melrt;aplar l'önderdil~. ni; 
mimar da, k:.dmlamı. tasvir ettikleri 
tlpte, bir takım ev plMlar: lıazırıadı. 

Şlmd! Londra "lnglll.z n:lmnrları 
kraılık e.nstitfuıU,, mimarır ı rırladı. 
tr reısımıerı ve plAnları t t' ılt er!!. 
yor ve kedmlardan bazılarını çııll'ıt' . 
tarak onlara mfuıtakbel evıcrln.n 

maket.Jerinf (kl1çtık mlliyastıokl nu. 
munelerlnl) göttererek flkJrlcrinl 
soruyor ve böylece h&rptuı. aonrnsı( 
lfÇI. evlerinin blltlln teternatmı tes • 
bit ediyor. ,,,.- · 

Liıan ku111/nıman 

Fılıpinlerde YB§Jyan doktor .Sjlyctı 

isminde bir miayoner, ~ aene lçtnde 
Avrupanın belll baılı lLlanlarmm ço. 
C-Unu öğrendikten ~ka 87 ~r!1 leh. 
ı;esj de öğrcnml§. En son öğrendiği 

il.san, dil.Jıjz. aağır dili i:nff. 

-~ lan gediklerden .soıtutabm)lOJ'hrılı. 
Bilhassa, istih1dun tıtalarh le 1 t ·

sl bir tarzda te~fl edilinlş ol 11 

hücum mfifrezelerl, Staltrıgrnd o. 
nünde, cok iş gördü '°e mıırin s. _ 
halnrındıın adım adım geçmek 
mecburiyeti, büyük gayretler sar. 
tını ve vakit kaybedilmesini intae 
etti. 

Stnlingr:ıdda, hAIA devam eden 
rnfic-adelc, tnarruz usullerinde ol. 
du~u gihi müdafaa sisteminde de 
bir leki'lmül meydana gclcll~lni gös 
termcktedir. İki taraf d:ı, son 5fı;. 
tem makinelerden ,.e teknikten, 
mürr:kiln oldu~ derecede istifnoc 
etmekte bulunuyor. Yalnız şu nr 

1 

kf, bngiln, hava ktwvetJeri, mukn. 
vemct edilemez hlr harp VB!lltlnsı 

olarak rakipsiz bir silı'.ih l"ııziyelln. 
de huludu~u için. en alır topçunun 
mermilerini ulıiştıramadıRı l erleri, 
pike stofnlıırı t:ıhrip edebilmckll' 
\•e hunun tahribinden, en gizli bir 
muhnrch<ı köşesi hile masun bulıı. 
nnmnnıaktndır. Stallngrnd nasıl 

dnynnlhiliyor, anlattık, Mü~tnhkrın 

ınınlr.knnın nnsıl çökmekle oldull11 
nıı dn pike tayyarelerinin boınb11 • 
lnrı lasvir ediyor, O halde: Ha,·:ı 
kuvvetleri, muhasara hnrplerindc. 

;\ enı bir lnkıl:ıp yar:ıtlı. 

ŞEHiR 

1 '!' il '11 

1 lı il 
1 iiıU\ 

mıttae 

M. RASiM ÖZGI:'ll.' 

TiYATROSU 
f'l\at tft so da 

ORAM •18~1 1 

KJŞ MASAL! 
KOM~llJ KISlll 

YALANCI 

P"r:tcmbe glinlrrl ııanı .6.SO dı• 

tarlbi uıııt ine 



Bu sabah yapılan törenden intibaiar 

t 

Eulenme ıcltlüleri: 
* Yq 22, boy 158 U.. taUUbıe 

deV&m ederken ma.tırumi,yet 1ç1Jıde tab 
.W.Oe devam ede11l17en bir MD&t oku
la mezunu, baba yanmda bUytlmtlf, 
bir genç, 1.11 bir ajledeıı. biru da ge_ 
ıtri bulwıarı ve yardım ecWebüecek 
va&IJ•tte olan 26..28 y&fllldan JdlCUk, 
btr bayanla, evlımm.ek wı lı;stlvey.t 

.....- l.ltemektectir. Bar remi bir 

..Oewaede çaııım•ktadır, lGl1n9ften 
ak •> remzin mOracaat • a 

• Boy 1.715, kilo 615, y~ 21, •rlflD, 
-~ )'&pılı, orta tah.8illl, U:kı Ye a . 
gara kull&nmıyaıı. Ad&pu&ıd& bab9.. 
aDd&D DW'U kalan bir çltUJtl olan 
bir bay, bu çlttlili if1etebllecek bir 
•rmayeaı olan 18 26 yqlanDd&, mu. 
lim veya gayrt mtlalim blr bayanla 
acele evlenmek ı..t.emektfldk. (Çift • 
ilk) rem&iııe mtıracaat. 

• Y&f 26, boy orta. anpn, ~ 
siz ukerllkle alAka& oUm)'&D. ic:Jd 
lçmlyen, kumar oyııamıyan, a)l'llk ı•. 
llırt. 915 lira olan bjr bay; dul YeJ& 

kız bJr bayanla evlenmek ı.atem.ekte. 
dir. tH.K.) remzine müracaat.. 

* 34 ya9md&. bJç ldmMt olaa17an 
kocua \'llfat •tmlf, kara kqll, kara 
~oz.ıu, kumral aaÇlı, orta buylu, eY 

itlerinden ve dfklften anlayan aaur 
kızı bir bayan namuaıu blr bay!& evlea 
mek letemektedk'. (A.Ş. 37 J reın.zlne 
müracaat. 

• 81 y8f1Dda Orta boylu mOtena. 
8lp vilcutıu, 80 Ura maqb btr deYlet 
•-uru bir bay, etine " 70Yaama 
'-Ilı blr bayanla evlenmek latemelc 
ı--. 1>111 da olabilir. (ÇMalr olaun) 
~ m8racaat. 

• Bo, 1.68, kilo 615, a&l'lflll. " cin 
&et muıunı blr bay, temts ahlAlrb, ft 

fUtr lltr alle k.m O. evlenmek late. 
.. -. • .,.. ~ 111&&fl nt 90 liradır. 
(4-a) ı r-... mnracaat . 
,, ~ t"'fi .. .,..,.,. 

• Onlver91te l4lebcsl olan bir pac 
ltee " orta .. lstep t,aleMJM9e, ba 
~ IUıe bl ..... lJW'bon- glr9 • 
eBll«:'k=hlAW ......... ama 

EN SON OAKIKA 
Küçük Hildar K!IY>onu 

llD ııupw ı•ııu,.. ..... ...._.t. ........ .- ................. .. 
Daldlmd9 ..,.. .............. t:a ............................. ................. , ........ .,,...,.. 
iMiMi ........... ,.....,. ....... ................................... ................... 
tik. tjal1c. kimya deraeri nrmek la. 
teaıektedlr" (H.th reıuln• mnra. 
-.at,. 

• Vulfeei tafD&da bulunan bekR 
bir memUAD ev lfleriDt teaıJıa ede 
oek k11uulos bir kadına UıU:raç var
dır. ıa,... temlD edilecek " &Jl'le' 
Jtnn1 bet lira a11Jk ftrileoektJr. ı. . 
tek!llerin arlh adru Ye kıa bal ter. 
cOmlelel'ile (l.N.D) remmae mora • 
caatıan. 

• tıu.uat fakalteat talebealndell lıir 
genç, herhangi blr mUeueaede bCltDn 
g1ln çallflll&k \lltemektedlr. <tı) nm.. 
ırine müracaat. 

• OrtatabsUU, 17 yapnda bir 1"91lÇ, 
JUi lfJeırlnde elıven 19J'&ltı. ça1lfm&k 
latemektedlr. (A.uaray lnebey ma
ba!leaı Namık Kemaı cad~ıll No. • 
31 kat ı de Ahmet K&ıeotluna mO
racaat. 

• 19 J&llllda, ba'bu!Dm mali ftsl " 
yeti ta.halUne ma.ıt oımıyan bic 
genç, bergQn eaat 13.IO daa akpma 
kadar, JUi Ye buap lf&erlnde callf _ 
mak l•temektedlr. (A.X. 14) remsınr 
mtıracaat. 

• tkt11&t f&ktllteatM8n, mllbue • 
beden, mubabereden. kt.t.ipUk lflenı.
den an1aı\ bir renç, mıı-. ticaret 
beM, flrket, V.8. yan'Dd• öğleden 

-81-I oabfmak ilsen llllllaatlılr 

lılr ..._... il aramaktadır (B.D. o. 
~· nı........r-

• Banka muıaa.beolUC11Çall bir 1 
bay, ber akpaı .at 7.30 d-, caaıar-
teal ıllnlerj ötleden aoma " ,._, 
gllnlerl bUtUD stın. buaml llrket ve • 
ya UC&Ntbaneleftle, 'N'h•ae• ~ 
de çabfmak ı.temektedlr. Yevm1J9, 
defteri kebir ft kua defteri tutar. 
(R. TucaaJ remmne m1lıuaat. 

• Ttlrkçe, almanca. ............. 
romenceden terctlme yapaa 'l'.C, • .. 
baumduı blr genç e'llnde 
berbanci bir ytıd:enede 
eaat il kabul eb11fek1ledll'. <m-... .... ıH 
l"8IDslDe mtlrMUt.. 

• Orta 7&flı blr .,.. ........ 
IDefl"ll olabUMek ,..... 1111' ~ 
tlttlyac vardıl'. O. t ..... ...,.. ........ 
Ja a:Oraeaat. 

• LlaenlD blrtnel .. ._ ...... ... 
mellt.. olu bir ıeno: ..... ..._ ._... 
edebllmek tÇln oalq~ •• Mı Wlr. 
Daktllo bilir. <188 A,7ft) ......... 
mtın.M_ 

• Adıulni ,... fakat .. l*8 .. 
ne de remiz blldfrmlyen o~ 
lDnel& Dt.nmısı D9frettlk ADlqdan 
~ eanıyonunus. Sonra remıs Yw. 
memlptnfs., Bls llAmD .onuna kime 
mOracaat edfllıln diye )'U&1lm. Yu( 
ms gok k6ttl ,.. pek uzwı, ıtızumms 
,.yıer yuaupuus. tı&nmız (Qlttllk) 
remıllle yeniden n8fl'edllec:ektlr. 

• Gf)rlcan re.mzlDe ytıan olnıJ9 • 
e11,a : Sarih adre81Jüs olmadJll IG}a 
ll&ml9 netndllmedl. 

Altl.,.nu: / 
<A .. V.) (Aeele Jl.K.) (B.Ş. lrlmeeels) 
(Bulamaz) (Bay l'alk) (Çabuk 
oı.mt) (Dadı) (D.I'.) (il il.. GQn) 

(IC. N. G1lrpmar) (ICYfll) (Ebedi 
JUY& lmra!ım) (l'.U.B) ~.D.K) 

(2S il latiJeD> Oıl.U.A.) (lıl.B, fil 
'(lılahsun ve mllkedderl (M.8.) (ÖZ • 
baba) (Peljm) (RT.) (R.A..) (P A..) 
(S.A.B> (Saf) (8.B. Ç&IMtk) (8.Z.D) 
(8ı'•bnl) (Yatauar) ı 

18.00 Prognm ft mana.tef IUt a· 
7an, ıa.oa fflaeJDJ makamından 
şarkı Ye tOrlı:OJer. 18.38 KODUfllll 
l&.46 S.ı eserlerf Ye oyan beYalr 
n. 19,00 KontJfma. 19.15 martlar. 
19.30 Memleket sHt ayan Ye AJans 
haberleri. 19.45 Pehlivam Ye karşr 
lam• hanlan. (Pi.) Zumaı, daTUI 
Ye çitte nılıılrare. 20.15 'Radyo ,... 
zetesl. 20,45 Amaonlli Halt ttlrkn 
lerl. 21 00 Konuı,ma. 21.15 Temsfl. 
!J..15 Milzlk. 22.SG Memleket •at 
•Yan w A.imM haberleri. 2!.45. 2'!. 
60 Y .. llld Pl'G8l"&ID ft kapa .... 

BAS. 015. NEZLE. GRlP ROMATiZMA 

Kevraııı, llınlılık ve aııtaa ajnlınaı 
lf erba• ll•ıtr 

icabında ü~ kase alınabilir. Taklitlerinaen 


