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s ceP.heslnde Alman· y· .RK.YE Mısı~ 
a • U 1 - cephesınde &releri ı1aa IJ ti artırdı Tecavüz halinde i nk ışaf yok 

nklarla d9stek enen Alman 
hücumları püskürtOldD 

bir miiyon askerle 1 Çarp-;ş;,,alar 
yolu kapayacaktır şiddetle 

1 VA§lnl'toıı. IO (A.A.) - Türkiye 
B<;rlln, sn (A.A.) - D. N. B. ajan.1 Moı;ko\'a., SO (A..A.) - Sovyet . DUşman çok ağır kayıpla1'1l uğ'ramı3 cllmhuriyetinln 19 uncu yıld!SnUmU 

sının hnb~r aldı~ına gere, bava ~art.. tcbli~ıne ek: Stalıngrad bölgi!ajndc ' tır. Sovyet birliklerinden blrı, b1r mUnasebetlle &yan mecl ıinde bir h{. 
ınrının dllzelmcai sayesinde 29 tıkte~. §lddetli sava~ olmaktadır. 'fnnklarla tepe alml§tır. tabe irat eden hariciye encUmenl re. 

devam ediyor 
Londra, 80 (A.A.) - .IWır oeıme. 

rinde Alman aavcış ve pıkc oombnr. desteklenen bir Alman plyade ta. 1 Nalçık bölgesinde kıtalarımız knt. isl Kaneıu demiıtlr ki: 

1 
crn an uc;a.kları dc(;u c<-ph<>sinhı or. buru talrruzlar yapını tır BUtUn llyetli dU~an tankına kat'fl mev. "Türkiye demok.raainl;ıı do.tu ola 

~ ~ 1 ta kesiminde geniş taarruz tC§eb. bu taarruzlar, p:lskUrtUlmUştUr vıı zJ!erlni müdafaa etml§lerdir. DU,. rak kalacaktır. Tecavüz halinde blr 
\)2lJ 9 C l 1 bü11lcrine gırışcbjlmtşlcraır. Sovyct kıtaları mevzllcrınde sıkı tu. man Kelinin cephesinde ağır kayıp. milyon sllngll ile yolu kapıyacalctır-
----•- Bolşevik ta~tlarınu gtlntln ber tunm3ktadırlar. Fabrika çevresinde lara uğraml§, Sovyet bt:-Uklerl bu 

ISuA 
Binde, düşman çıı.rp.mba &1lnk11 G&l' • 

p:§malarda :ıg-ır kayıplara uATamJt • 
tır. 

MUtteflk hava kuvveUert ~ 
lerlne devam etınektedlrl•. 

Bu cephede S ,.u.a, lÇinde ~ 
uç&klnrm aaym '3 tl bulm~ \'lrmlrcl yılın 

ıııoın .. e 

saatinde taarruz!ar yapılmıştır. Bır Alman tankları j!crlemeğe çalış. l:b1gec?e nıesl«Uı bir mahalle &iJ'erek 
çok motörlU ve atlı vasıt,a yok edil. mışlardır. Tanksavar kıtaları, .bun. yUzferce dU~an öldtlrmUılercijr. 
ml~tır. Atllan ağır bomb:alar bır. tarın yollarını kcamlşıerdjr Alman. I.orıd ra, 30 ( A.A.) - Sovyet Rus. 
çok ı"taeyonıarda rayları aökmaş ve lar mukavemet edememişler ve sayı y:ıd:ın alınan haberlere söre Sta. 
işletme tesislerini hasar& uğro.tmak UstUnlUkleTlnc rağmen geri çekilme • lingrnda gönderilmek lizere ol:ın 

Ynı.ao: SADR! ERTEM surımylc cephe istikametinde yııpı. ı ğe mecbur olmuşlardır. 16 Ah~an Alnınn ve Rumen kıtaları Kal'kn~ 
lcın demjryolu nakUyııtında ağır tıka ı tankı tahrip dllmlşUr. yaya gelmişler ve Novorosfsk ile Tu 

C tiMHURtl'ET ylrmJ ya,ına 
bastı, cümlıurl) et den iııd~ 

dot- çocuklar bugün budutlarda 
nöbeı bekliyor. Yirmi yıl birim ba. 

yatımızda ve dünyanın seyrinde mü. 
bl.m olaylar yarattı. Geçen yırnıl yıl 
cömburıyet,lıı büyük vderlerlle do. 
ludur. f<'aluı.ı yolomu:ı. m: bur!Mla bit;.. 

'1111ı-tır, ne do yaeıynnıar utcre do. 
Jal'laı. Zaltt lla.uuıuın.k r.aıımeıe. 

mepkkatc, tıatt,A ma.ııruaıtyete Kat. 
lanı:uak. fedakarlığı onoeden kabul 
elme.ll demekt,u. 

Ylrllllncl yılın Cffğt.oe adım 
lıen, bu yılru ııa g~o yıllar gibi r.a. 
r .. rıe. ıetJıedjleceğlne ınaınyoruı.. Har. 
t•mııdakı o.ıllşl<Ul ııo ulUl"tlA oll!AlD onu 
mutlaka )-1flcel'~ nnıtl:llıı» &&fer 

bb.ım o.Lıu:aktır. 

M)'llı Haıtvektlln c:llmtnu1yet bay. 
ramuıı ~n kıN, fllkı.ı tekllif edllml~ 

luütfkaUen, blc milletln .nıld arzo 

nıklıklar husule gtj:lrml§tlr. Stallngradm batı §imalinde bir apseye gönderibnlşlerdlr. 
Cephe yaklninde Stuka uçakları Sovyet birliği, dll§man mUdafaa ha~ Rumen kıtaatına bir Ahmn ka. 

bazı batarya.lan ve betonlu yeraltı ıanna girerek el bombft.lanyle bil. manda etmektedk'. Kum.ay subay. 
mevzilerini devamlı neticelerle bom. cum etmi§, götua göğüse yapılan lar dahi Almandır. Tankların mü. 
balamıglardır. Bir ağır havan topu bir sa\'aşta 130 dU~manı öldUrmllş bir rettebatı AlmanlRrdan müteşekkil • 
bataryaSI ve iki uçaksavar top ba. mUbimmat dcposiyle malzeme lğti. dir. 
taryası bu sırada tahrip edilmiştir. nam etmfştjr. Ruslar birkaç. 1t6Ytı lsttrdad et 
Alman uçakları havada hudutsuz b,ir Başka bir kesimde Sovyet topçu. mişlerrlir. • • 
ba.k1ınlyeı tesis etml~ler ve §imdiye su, düşman kıta topluluk1armı da. Londra, JO ( A.A.)' _ Moskov:ı 
kadar alınan raporıara göre 7 dil' ğıtm~tır. ,. t bJi•· ıl ili 
man uc;agınt bava ISV&§lannda dU • Tuapsc'nln doğu mmallnde Sovyet. s"ect )~ yarıd!!I eh • öiıne f)'8pl abnt ve: 

. · , a ıngra şe rı n n f ma a ısın • &ıUrmU~,;lcrd,r. ler {.lddetll aavqlar yapmıı.ardır. d R 
1 

h U hkl t 
1 1 a us ar a annı ta m e m 4 er. 

dir. Moskova radyosu, Timoçenko 
emrindeki kuvvetlerin 13 iinD Ru. 
men piyade blilü~Onft imha ettik. 
lerlnl ..-e ıı mllstahkem mevkii sap. 
tettiklerlni bildirmektedir. 

~.... t;emayilller oJ aul<ıt.an'=.-Jw.ı&ıı.o..ı

Tuapsenfn fimal doRusunda bir. 
cok şlddetn earpı.,nalar olmuştur. 
Düşman denize doltru sokulmak ı. 
çin ysptılfı taarruzlarda hl("blr ne: 
tice elde edememl~ttr. :Bu ~'""''~
mıı!ar netkemrtte T"AlinH -ı>ly~e 
bölüJii yok edilmlşUr. Çarpışma. 
lar kar fırtınalan arasında cereyan 
etmektedir. 

IAfları .ıdattırmak 
loere dalla aat»ııı. 

Saraçoflunuo tlCllllnoe aıllletla il • 
IDldl. •rıwıa. güzal günlerin proflll 
qıklı bir &lem gtbl açılmaktadır. Bu 
~IUel &11nlere kıwuımak lçfa oıan • 
nıız ŞilkrU Saraçoğlunaa fU eilmleJe. 
•\le ne gilze1 ifade edllmt,ıır: 

"M'WeUmlzln hamuru daba çetfn 
sorluklarla boğu:ınak '!Çin yo~ı 
muıtur. Ve yenmek tçln tcdııkllrlık 
&ara hudut tanımaz. Yapmaya tıa • 
mr olduğumuz fcdaklrlıl(larla Onll • 

ınll.zdekl yılın çetin zorluklarını bebe 
mebAl yeneceğiz. ve cumbllrlyct1mizln 
damgasmı bu yıla da mutlaka vura. 
cağız. ÇünkU bUtUn dünya biliyor ki. 
Türk Milleti her ihtimal jçln tıaur. 
dır. Atatürk yaoıyor, İıı6ı:ıUne candan 
bağlıyız.., 

OnümUz.dekl yıla dünyanın en çe_ 
Un ı•rtlan ile gtrdlğlınl:u &;Upba yok. 
tur. ÇllnkU dilnyamn her tarafı ~ 
ıeçtlkte daha kesif bir surette kanla 
eulanm&kta, denizler, l.arul:ır harabe. 
~rte dolmaktadır. 

Blr medeniyet batıyor, 'blltün blr 
mll&lllık kDtle .ballode eefalett,eo eda. 
ete aultyor,di1nyıınm ın~terek v..ıı 
timdi açlık ve ılfaııız. ı:ı.tırnbt,ır. Bil. 
de ba dt1nya.nuı fçlndeyiz. Bi:ı: de bu 
ııarıdaa, nlz&mnu kaybede.n aç Clle. 
ınln bJr kenarında onlardan daha DH'

eut bir bayat yapmaktayız. Fakat 
kim lddl& eder ld blz. 1939 dan f!n•el. 
ld bayatı olduğu gibi iade edeb!IJrlzf 
Bu moh:ıyyel dllnyaya dönmek im. 
kAıwz.dır. Buna bugt1n değil. yarın 

da döameyt t,asavvor etmek hayale 
kApılm&k olur. OnllmUzcle 1918 mlııalı 
koskocaman bir tı&klkattlr. 1914 
llarblaJ DUulyetlendiren 1919 muahe. 
deleri pltplere bile 191' ten evvel 
fit bayatı temin edememiştir. 

Büyük harbin sonunda gaUplerla 
~ktttl mkmtı meydandadır. 191f ten 
e.veUd bayat;J 1918 pJiplerl biJ>: 
ClfllUNıt diye ya.dettiler. 

BJ&lm de bugün 1939 ıtaa fl\"'ttlkl 
byatı yealdea mnlaadırmayı tAsav. 
Tur etmemiz hayal olur. Bilbaeaa 
•rp et,ralnmzda en kanı. eaflıMRD• 
lwınll& blf;frmedlll bir devirde •.. Ne o. 
lur• ohun. bayat ne kadar mft3kül. 
&e.rıe dola olarak geline a-clsln bidf'r 
'1ıln tek dava mu,kllllerl yenmek, o. 
lla kartı mouffer olmaktır. 

Olabllfr ki daba tebljkeR, daha 
~küllerle dola gtlnler pritrüz. Fa. 
Irat biz :millet olank ,....aıak ~ 
""' tehlike ile karplafQ»yt gti7.C al • 
dık. Türlr mıtletl !yt ve lröttl btittl.:ı 
ttıthnaner önllncle ayni buııMjveUe 
barek~ ederek PY81ıw, danoırna 
dotnı ıaı• dan ile~~. ~ 

~ 
Amerikan askerleri tp merdivenle bir nehri ıeç(yorlar 

ingiliz 
donanması 
Şimdiye kadar 7 

milyon toniak gemi 
taiıtip etti 

Londra, SO (A.A .) - Son hattalar 
zarfmda, 1ngtl1z uçakları dll§ma.a 
suların& 100 den fazla maayın dök • 
m~ıcrdir. 

Bu, dUrtmnıı na.klıyatı için yeni bir 
tehlikedir. 

lng1!1z donanması !1lmdlye kadar, 
7 mUyon tonllAtoluk dU§Illan gemlııj, 
tahrip etml§ veya hasara uğratın~ • 

ur. 

ROMANY,6DA 

Memur maaşlarına 
yeni zamlar yapddı 

Çocuk ba§ına da ayda 
bin ley ikramiye verilecek 
BUkree (TP.) Romanya bUkQmetı 

bilumum devlet memurlarmm maa, 
ve ücretlerine mUhlm zamlar yapmt§. 
tır. 3000 leye kads.r ola.n maa§lara 
yüzde ~. 8600 leye kadar yllzde tO 
72000 ıeye kadar olanlara da yüzde 
A zam yapılmıştır. Bundan maadıı ı 
lktnejteşrlnden itibaren memurların 
her çocuğuna §Chlrlerde 1000 !ey ve 
k&Zalarda. 750 ley aylık 1.1'ramlye ve 
rilecekUr • 

dJye kadar böyle olclu. Bundan sonra 
da bö)le olacaktır. 

Çilnkli ,.\ta.ti.irk ve fnönD b&yrağı 

alt;mcla istikbali fethe sldllorm. _ 

Cümhuriyetimiz 
ve 

Siyasetimiz 
Alman radyoıaaan 

ba mtlllasebetıe 
aeırıyatı 

AlmaD rad.)·oau: (Tilrkçe 20.46 ya. 
YJIDI) 

Alman radyosu 16 d&klkalık bu 
yayı~ı. tama.men, cllmhurl.yet bay_ 
ramı mUnasebetJ.)e yapug-ı bir konuı. 
maya haaretmiıtJ.r. Y(l.yım, Sakarya 
martile ba§lam~tır. Marı ~ırken 
spiker, AtatUrktln nutkundan ba:ı:ı 

cümleler okumuotur Bu ellmleler 
nutkun. mUlJ hAklmlyete mııstenlt 
bi!A.kaydU tart mllatakil yenl bir 
Türk devıetı kurmaya l§aret eden 
kıaımlarma aittir. Spiker mllteakl • 
ben Atatürkün gençliğe hitabesinden 
bazı kunmlan da vermlf ve sonunda 
tunları aöylemlıtır: 

(Arkaaı: Sayfa !, Sftton 4 de) 

MllAno akınında 
llenler 140 kiti 

Mlllno, 80 (A.A.) - Geçen cumar. 
tesi gtınU yapılan lngillz hava alanı 
esnasmda ısıenıertn aayısı HO ı bul 
muştur. Bunlarm bllyük bir kısmını 
ihtiyarlar, kadmlar, çocuklar ve il • 
çiler te~kil etmektedirler. 

Yarın 
Gazetemiz 

4 savfa 

Nalçık kesiminde he 1'ns1ar Al 
maıı taarruzlarına inalla karşı 

koymUflardır. Burada 11 Alınan 
tankı işe yaramaz bir hale ııretlrll. 
mişti:r. 

Berlin, JO ( A.A.) - Beynehnilel 
İstihbarat bOrosunun blldirdilf ne 
göre, Sovyet Rusyada Almanlar 
mühim muv&rfakıyetJer elde etmek 
tedirler. Bu mnvaffAıyetlerin ba. 
riz noktasını Nalçıkın :raptı tefkil 
etmektedir. 

Daha birkaç gfin nveline .tadar 
bir Sovyet umumi karars6hı mer. 
kezi olan Nalçık hakiki bir kale 
haline getirilmişti. BüUbı Hlerinin 
mahzenlerinde kum torbaları YJlıL 
mı4 ve her biır ev bir iıtibklm •a. 
ziyetindeydf. Evler arasında beton 
galeriler yapılmıştır. Husus! bir 
A:lmao teşkili refakatinde buluaan 
Rumen lutaatı bu çok müstahkem 
şehri iki glinde almışlardır. 
Düşman Tuapse ve hDtiln Jtarad\ 

niz bölgesi üzerine ç6ken ve aittik. 
ce artan tehlikeyi Plmıekte •e bü. 
tün kuvvetlerini muharebeye sok. 1 
maktadır. 

laUIAll maddesi 
dola adım11z 

taalllar llallanıbror 
Bom&. ao (lt..A..) - Giornale d11. j 

talia cazetealntn Ber11D mUb&blrlDln 
öğrendlfine göre, Rualar Şark cephe ı 
Binde Alınan .batlarma lı&IJI lçl.ıade 
mürettebat yeriDe patlayıcı madde. 
ıer bulunan ta.oklar kullanmaktadır .. 
!ar. Oeoenlerde St&Untrradm cenubun 
da yapılan zaJlf bir t&&rnuı em•am 
d& ou tanklard&D bir k&çmul dU,man 
meftllerlndeıı ayrılarak duraklama • 
d&n n ber aman yaptıkıan libl a 
Ut etmek için durm&du Uerı.dUderl 
görtllmU,tOr. 

Bu tanklar tam la&betlerı. tabrlp 
edildikleri uman tçerı.rlnde biç kim 
8eıı1D bUlnnJD&dJlı c6r0lmtıft11r, Bu 
taarrualard& kull&JUl&ıı ~ mo 
delini Almanlar bile befeDmektedlr. 
ler. Seri bir motörle techla edfbnil 
olan bU tankJann 76,2 mutmetrellk 
bir toplan n J mltr&17hlnl .ardır. 
Zırbl&n k&Jm 1le de .Alm&D tank 
tOPlarm& karp dayanmamalıtadı:rlar. 
Fakat bu taı*2&rm •Jd aokt&l&n 
atırııklandır. Arul etw lert ft nlc 
dej'll de yatmurl& blru ml&ıuD• ile 
bu tanklar ıoprata gftmtıhH~ w 
bu hareket.8fzllklerl eDlarm mail~ 
lnt.&Qe~ 

Londra radyosu 
Cumhuriyet bayra
mımızı tebrik etti 

lngillz. Mdyoau (TUrkçe: 8.ll )'&.. 

1Jml): 
Bu, radyo ha.berter aerviatndeD ev. 

vel Türkiye ıoın. huault bir yayım 

yaplDl§ ve mua:yyen a&atte, çlker: 
''Bugün 29 llkteırua Cümhu.rfl'et 

bayramı olmam mllnue'JetlyJ.e, a1z.e 
her ıeyden evvel 1.atikl&l marpnı oa. 
lacağ?z." 

DiYerek plllcl& latlklM ID&l'§ınt 

,almlftır. 

Bundan sonra 7bJe çlker: 
"TUrk Ulusunun hayatmm bu yd 

dönümü mtınuebetiyle Londrad& bu 
lun&D büttın Tilrk vat.&nd&§Jarı na. 
mma )'UJ'ddaflatıma bu btlyUk gilDU 
JnıUu10r •e mtkrctonu bir mOddet 
iGin, B.B.C. ra.d;yo •rviaf memurla. 
nndan bir lnctUs arkadqıma bırakı. 
J'O!'Um ... 
İngiliz T11rkçe olarak şunları aıtyle. 

•ittir~ 
''Bir !ngills 8!fat1yle, Ttlrld)oenln 

19 UDCU Cumhuriyet bayramı mtına.. 
-'ıettYle, Ttlrk m!lletmı ve Ankara 
radyoını memurıa.nm candan lcutıa., 

nm. Ankara radyowaım ball&mur. 
am yıld6ntımtı olan ba tarihte, 1nst. 
Us radyo Mrvjat bu tıu mu'Ut yıl 

dönOmllnQ, kutlar ve Ankara l'&d;yo. 
.una bOytlk muvatrak17et]er teımen.. 

ili eder," 
Telcrar aplker mikrofonu alarak, 

ınUtealdp yayımlar J:ıakkmda tatsi. 
lM vermif ve ha.herler aervleine geç_ 
mittir. 

Alıılla roıa açıldı 
Londn., SO (A.A. > - Stimson 

Alaaka yolunun açlldıfuıı bildir• 
mittir. Bu yolun uzunluğu 2700 
kiJomet'J'edir. Bu hafta içinde kam 
yon1ar Ab*aya et}'a tafmuya 
b~lıyacaklardır. 

İngiliz hava kuvvet.!arlne mua 
bomba uçaklan Giride ,._ bva aı._ 
oma taarruz etmjflerdl.r. '.ı.orpll ...,_ 
yan uçaklar bir aarıuç pmilılDl 'ba • 
tırml§lardır. Son birkaç stm ıatnde 

8 arnıç semı.t batınlmJt ClllQıor1 
böylelikle &aımedllditiDe gGn, lııa • 
ruç semlat mihver kunıetlerj,De bela. 
zin götürmek i@l TohNk 1Smazım1 
dofru yol &lı;yordu. 

**• 
Boma, ao r A.A.> - ıtaıyu cfta. 

lan umumt karargt.hmm 81'1 aama 
ralı tebil#i: 
DU§maıı lıltaır oepbMIDdeltf ..-. 

&ilerinde mllhim aırbll lcuTVetlel'Se 
yaniden ıaarrua et.mlf iae de blçbll: 
neUce &lamam.ur. DU,manm Dk 
yaptıtı birkaç 80kWma Jı&re~ 

aUr'atle önlenmlt ve mihver lcıt&Jan 
taratı.ııdaıı pllakllrtWmllftllr. ıııuawr 

kıtala.n fiddeW 811.vqıard&D 80ll!'& 

89 smııı tank t&hrlp ~. 
Bu tanklardan 18 il bllha•• UDdinl 
söateren bir Alman ta buru taratm. 
dan tahrip olunmUftur, 

·ııurver uçakları dÜflD&ll Jnmıııet., 

lerlni mllteaddlt hlleum.J&N manuı 

bırakarak veaaıt gruplarını w ~ 
toplulukla.nnı bomba n m,t~ ili. 
tetlne tUtm\lllardır, .Almaa awıdaıs 
a&vaı uı:ıaınnd& s taYnre dl~ 
lerdir. 

••• 
BerUll, il (A.A.) - ~ ordu,. 

lan bqkum&ndanlıtınm t'dlltıt: Kr. 
ar cephesinde dll§manm tapçu ..,. 
mrblı va.aıt&larl& \destekleyerek ,.._ 
tıtı bUytık V\ liddeW bir ~de mu 
h&rebesl aonuncla gedik &ÇJD&k ll&ll 
vt.kl oıan te~ebbllsU akamet;• ııtN • 
mı§lır. Cephede açılan muvakkat p 
dlkler. flddetle çarpıpn A.lıDu • 
İtalyan kıtaıan tar&!mdall lrapatll. 
mıotır. I>ü§manm 419 sırhJI tanla 
tahrjp edildiği blldlrillyoır. llaftflll 
blıflıca flddetine aıaruz bluı lııJ.Z 

Alınan bombacı taburu• tak~ 
r1p etml§tlr. 

Karsa Matrub bö.lg'e8tndıe t1d Mir., 
tada.n yapılan uker çıkarma t•'b.. 
bUatı, uçakaa.var toplarlyJe ltuDIU 
tarafından bozulmUftur. 

Dllrelıll tel tmeriDde laaııclaa bir kö}lt'tl: Amerika balırlyelllerl tel 
örrtUerl atmak klD re.amele görcltıttıallz. uaHl bulnuıtl&rdlr. 

lstanbul ceza 
evinde Cumhuriyet 
bayramı kutlandı 
Ctlmhuriyetln 19 v.ncu yapm dol. 

durmam mlnuebetf7le ı.t.&ııblll Ce&a 
evinde blr kutlama tGrenl yapılmlftır. 

laUklll M.&rp Ue baflaDaıı ıurulmcle 
Ceza ıcvt Rei.al. HG.aııB. Ba.!t&nat cin. 

rtnl.ıa •Qrsl*J&raa me)'daa v9r1ai. 
,. OOnWlıiM ......... U.nt. 

mamuım kıymetlıli teb&ı11s ettlz'mtl 
ve ~ yakın bir ltlde, ııı.. 
men bütlln memleket b&pimaneled,. 
nln modern ceza evleri sibl idare eclt. 
leceğlnl müjdelemiştir. 

lıılahkQmlardan H&ta"1 Tnftk dt 
mahkftmıarm be8Mmekte olduklail 
&t !mıidlnl kaybetmemelerlld. .... . 
tln bu ~j ba§k& bir ...sıe ... ... 
tenı:ıeeinbı mUmkUn ......._ ...... 
mlftır. 

llmiDODll Jl&Jlı ... ~ .vrw 
"'ltahra.m_.. pt,uılltt •m•ll• OH 

- m1DI oyun.lardu ICODN ....... 

.. ldbıt.;ret --o •tfda 



u b.a.lkevt tı.ı.ratı 

~rüuı n bul köyli r1 eli r 
gl&l bugiln BJ.at 17 de merasimle uçıl 
aııştır. / 

* DUn rtmizde ıı.at 12 !'iZ 13 -i7 
22,28, 22,31 ve 22,53 te UçU ııa.rı.t iki 
tıJ. 'bi daha ldd tı ce bel zelzel 
'otmU§tur. Hasar yoktur 

* K1%ıla.y tıattası dUnd.eD 
lıqbiml§ bulUDmaktadı.r 

Yartta: 

E 

,,,.~HER AKŞAM TAKSiv\A KRiSTALDE~-.v-~ 
\~ fj 

~ Radya Yıldızı NEVZAT AKA Y'm 
tJ Lahuti se~ini, bt.uıbulqn en büyük saz heyeti refakatin• 

a 

~ de dinleyiniz. 

n ,(ai11f8yi İ!:l11İŞ <;İgara- ~ Her pazar NEVZAT AKAY'ın iıtirakile matine 

. .~ ' ~ Konsomasyon beı,ka yerlerde 80 kuruş olma•ıne. rağm~n 

ps lil.lzo,.,uauu 

:ınlyorflWJ f t 
"'MııksvefJ: ba clııayet)e ~ 

J'Oktur. Ono 4Un tmdf ettirdim... 
Kolsuıı suyl~dfk rlnl anln.man-.ı3 

gllıt dl. Pertpıı bir halde Kcıl8mı y8. 
:r;fuıı) .... Er:ııilıMb. 

sa gor msaen su 1 ~~~~ sal~mımuzda yalnt7 40 lruruştuı ~? 
i~ıd;r~1uiş. =a~{~t ... ı~~~~~~~~~~~H-l_K_A_Y~E-. ~~~~~~~~~-~-~-:-~~t-. ~~-k-E-N~~o~ 

b 3 JUL.,. m lta.rl;:ılllll.W ıtOnr3 l diYe '(" '~ 

tağırmı,tır. ı Cu··n1'r1ariyeH.11iz 
l•~littt gnrs n: U 
-l'C' .• 11., ura) 'l.) ım drroh \'e l\tltı ve • 

rıın n kl'tintn c·nblnf' clıııl tsolııır sok ı 

l!LlZ bnrd.ı. ta lıeraber ~·ıl ormı~t ır. I 
Mlhrıın m-ıbc·J'Jlyetlnllt."n ıupıurrnı, 

iti lic 1' nıı-,, b.J ~ur ıda lı·~hvf'de bulu • 1 

ın.n bir polh d" lşr. nıUdı\bale ederelc 
ı.endlslnl Jnlmhımılj\ır. 

"'* "' 
ı;;tmdl linci nullı..:cz.ı~ bllklmlıılıı h'lz.:ı 

runda bulunan l\llbruu. trıa,tı td.ir;lı 

1 t.'UdJ.slnJ .uıtldnfBa ctmt.•C;e ı;ulııııyor. 

du: 
- Ueme';: l tcoonıru kl akim bey, 

~ARA 

&iman radyos"nun 
bu müuas.e~elle 

aeşriyat.ı 
' 

ln&iliz.ceden çeuuen: VEHIP TAY LAN ... ______ _ 69 . . . ~ 

~ çnlJaıyordu, Ye ııllıayeı ~ gGDftn P()lnayet geooıl U1Yclol1J6 pederi • 

bJrlndo siyah elm.'\SI mu,tereken ele nız a.nwmclakl sahneye oahiı oldunuz 
ıeotmıeğo lmııdırdı. Kocam bilyük mu 1 n 

btr lmbabat i&~eınl§tl, Makıvel gibi "Bayır, ben odamda b .. kllyordnm. 
karn1ct.ersl7J bir ~ntaj(~ıya zayıf 'bit'• Az monra Norman blf.ıkiıı vıe per)Jlla 
anında bu kıymcıtll f.81'm mff'Olldl-ye. bll' halde gerl döadü ve baoa mllt.lılf 

t1.ııd<ın balısetml'tl.. ~ımıza ~ele• 'f&kaylt anlııttı ... 
bn 1eli\keıtn mfi5ebblbl bu alçak a • HAnla.ttıklarını bütün tefer.ruaiUc 
damdır. Zevcim! avuouaun lçlae al • ~ tekrar edebilir mhinb. T n 

mıştı. ve lstetllği gibi oynntcyıontıı. --ıı:vet, çaJışacaf,"lm. ~•·\cfm karar. 
y~ Normaa lıh;b1.r uınuua bir ıur. Jaotırıldığı veçbile işareti v~rml~ ftl 

BD gibi balJomıJI odwııa..,, sonra çalışma odaeına tnıııı,ıı. Fakat 
Blr ~ktrrk geD9 lalıClınm ı.atım. Mıı.ksvel bir türlü gürllnıoiı.vordu. ''"· 

Tttcudunn sarsU. ki$ gt>Çirmf'k için nvaltlı 16aBtle ot . 
Değl~tJ;: bir ıııesle devam etth raşmağa başhya.ıı w11dıu.. birden e. 
•'lnanmnı b:uıA, mister Kol~, zev. lf'ktrlk ı,ıı;rı yanınca beyninden vo • 

ctm babamm ölOmlinde ~meı. ~. nılmuşa cJönmilııt.11. tik anda o deretıe 
ıııım:t!iJf'. B raz k~a6 dtljl{fla, ~ korkmuştu l•J yerine nnblanqı kal . 
ae9J': ~ adam oldtı~m: k2'bm ~ • mtŞU. AJb:ıy da bir ııey ııöylemlyor, 

~ Faliat b&Qlir ı.amaıı. bb ka~ ııın.deıce ko,..11mın ti.zerin• Atıl!\cakmllJ 

~ ~~bir tanr talwuyorJu., N-

itıiıra1l ediy,orun1 

blru kenclial ıopl&JIP bir mazeret 
beJ•n eclecet1 aırada. babam blrdEln 
11eadelıemlf, öae dol'nı bir adım atmı, 
ve yere yıkılıp kalmıttı. Sırtında ko5. 
kocaman bir hançer aaplrych, Bu mtıı 

• bit hakikat karf&lllld& kocam o ka • 
dar ıta§km& clönmlıftll ki, bafrn:nak 
bile aklrna gelmemit. Sadece mavi 
perdenin hareket ett;ıttnt görmu., 
,·e.,,, 

''Ve~.,, 

''Bir kol percten.. arkıumdan a . 
zaımut, ve styall. eldlveolı bir el ışığı 
ııöndürmftş.,, 

''Bu kol bir kadına mı yoku. bir er. 
keğe m1 attmıı f, 

Eteı Sprek btr l&bza dtt$ftııcHL 
"& clhett dofruau bilmiyorum. 

dedi, "Kocam bnna dair hiçbir teY 

rethaneye gönderllm.lştim. Akşam av. 
detimde, eşyayı tesı;m ettlğim!, fa 
kat mezkılr ticarethaııenlc pal."9.YI 

DU~Un Amt bUtUn gün insanın ~ 
ı;r.d<"n bir sel gibi bin1erce lira aksr.:ı 
da ... dUnyada en sevdllı1 bir kimse 

Fakat be::ıi saran, mabveden ıııt 
nadan hiç kimMı bir şey .uemrr: 
Yazrhane arkadqlarmı blle işin fa·. 
kmda değl11crdl. Yalnız zayı:fladığı 

mı, dllğmelerjmln eksjk ~lduğunu , ıı 

yşkkabılarnnm giyilmez bir hale gel 
dil\'lnl ..• yalnız bunltırı rsrkedebHI 
yortıı.rdı. 

İnsanlar, ne tuhaf mıı.'1.lQktu~lar '.' 

Dev glbl şey~eı1 görmezler de eks•". 
blr dUltmeye c.>hemmlyet verirler. tş•e 
hay:ı.t ~yledlr. 

Şimdi sana. hepsini an1attrm Evtt 
hapse girece~me eminim. Fakftt rı. 
hat bir kıı.tble gitmem lçln beni rı !' • 
retmetısin. Ora.da, yeg'Ane teselli r'1. 
8Cnln beni anlıı.dt~nı ftmlt etmelttlr 

Aml '::>ir şey daha bl.lmelfstn! .. 'P. 1 

tftn bu yaptıklarımı senin hastııtr~ . 
na yUkletmek istemem. Hayır snn 
benlm için i.1;ttr&b çekmeme1isln . S!'1 
hasta olmamı~ olaydm ben ~elkl t • 
kıı. b:r fenalık yapacaktım... onun i 
çin gönlUn rahat olsun. 

AmJ! .• beni affet. Perfpn ha;-:ı•ı 
mm btrlclk tesellisi sensin, Bunu at:. 
la unutmamanı isterim. 

Adam, birdenbire wsmuıtu. E''' 
saran o derin sO.kimetln içinde mer • 
dlvenden gelen ayak sesleri l.IJltilml 
yordu. Sert bir el kapıyı vurdı:. Ve 
cevap beklemeden t~ri girdL 

A..dam kalktı: kapıya doğru yUrll 
dQ. 

- Beni ıı.ramağ& mı geldiniz! 
Odaya giren iki !!.damdan. en 1ri ! 

bllyUk bir kahkaha atarak:. 
-Evet, a:r:iztm, dedi. Seni yaka • 

lamağa geldik. Oyun ~ti artık!.. . 
Bu ıKS~lerl mtıtealdp yeni gelenler ı 

11.damm koluna. girdiler. l 
Adam, btç itiraz etmeden ıncak o. 1 

dadan çıktı ve kaptyI artu.mıdan ~it ' 
1 ti. • 

Odadıı., muıı.nm !n>IT' tarafmd3 ! 
güzel bir gümü.ş çerçeve iç.inde ea • J 
natoryomda yatım 'karııımm gtDGmııl. : 

1 
yen rel!tnt dunıyot'dU. 

..... ----.._--------1~ 
PRO~~~~DA J 

Yazan: Sadri Ert&n1 

Yeni çıktı 
Tevzi yeri Yakıt YarJa aöylemedl_ 1 

•'J>e~ek -.r.evclnt:r: kat[U tanıyuma. , _____________ _._. 

dıP., Erkek, kadm Jolnunocı 
aranıyor 

"Hayır. Aksi takdirde hf'mM zab1. 
tayı hnbt>rd.,r f'dertti.,, 

"817..e bn bosusta hiçbir imada b11. 
lu11macb mı T,, 

"Bayır, bahmma4ı .. ·(~tHTmr t10r) ı 

ErkP.k, kadm dolcumaet araııt.Y<7'•1 
Müracaat Şifhane karakol Kaptan • 
Jlı&§a tııPJatr No. ıe •oTnO) 


