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~DILILô ŞEFöN HöTAl6ESô a 
a Ebedi Şefin 

manevi huzurun 

1-ier r1ıücadelenin ter11e 
llıilletirnizegüvenrııe ir 

-1 Milli Şef dün ACcdiirlııiin 
mut>a.kkat kabrini ~et 

at ti 
Ankara, Z9 <A.A.) _~tin 

saat 12,«1 da CümhuıTW.l }tiıl! 
Şef ln.önti ~tinde genellrur. 
m.3.>' 00,şlaıoı ~şa..!. :F'evzi Çak
mnk olduğu halde- Ebedi Şcfuı 
muvakkat kftlırini ı:iyArct eJle. 
m.iş ve çı>k muh~ hir buket 
koyarak hır ihtirem 'rnkfcaj için
de Ebedi Şefi=ı C.7.iz Mtrr:ıcqrıı ta 
:>:ız eylem.iştir-

1..'Urre.ı • ı k til, Ba§vekll ve ı'Ueclıı reiıJ p:dlerin gösterilerini ııc,> re der er en .. 
,., 
......_Qr.,, lı • 
. ~Ç•rıde Avrupa: 32 Dolju cepbeslnde 

Si~astopol kaleleri Katkasyada Nalçık 
nasıı zaptedildı? 
Yaıan: ASIM US 

'--._Ja b . 

zaptedildi 
Kafkasyada A!man 
askerleri arasında 
donanlar oluyor 

.:.. htnn arıta.sına bakılınca liı· 
jjtitıt ada~ı Karadeniz içinde Bertin, 29 (A.A·> - Aiman 
t, IL.ı..~ılını~ bir kilitle benzeti- orcıulan başkumanaanlığının teo
S-._~tte ~O\'J etler Rir]iğ, ~u !iği~ 
~)' l\Jı bUtün Hu'>yaoın bır Batı Kafkasya' rla tayyartlerle 
' ~ '-.•.lldj haline getirmek idıı t•:s.irli surette de!'tclcienrn Alman 
~ ltiıi ~uıısc onu yııpını~~ır. Kı- kıtaları, ~n günler zarfında zap 
~--lo !.lııllu cenubu gnrhisindel<i tedilen dağlarda.ki me\'Zilere karşı 
~r~ı e asen Çarhl< zamanın- diışnıan ta.rafından yapılan kal',.ı 
lıb.."'-Z!lüı.tahlrnm bir kale idi. hücumları pilskürvnUşlerdir~ Hır 
~ '°' :Birlısi bu eski knlclerl vat av uca.klcırl bir tek tayyare 
ııı.1:tit ~•taları ile modf'mız:e et· kaybetmek suretiyle altı ılUşmnn 
.~· Und:ı.n onra şelırin \e li· uçağını yere indirmiş!crdir. 
! ~it etrafında, n.hihle olan es- Terck'in batrsmd3. Rumen dağ 
~ltıı lb~tle ~eride lnkerman ıle- lmalan Alman dağ avcılnl'iyte bir 
'~lfoı ~''ki arasında J\tak im C:or- lıkte dü.5Jllan ta.rafından inatla 

Otor G p U •ıth 'l r mu··df,aa -Aı"lcn ve "Ok kuvvetle müs \; il • . . .• " :ıı o • cu ,. 

Bugünkü ve garın1<.i biitün 
altedeceğiz sı .kıntıları 

Doğru yoldan sapan soysuzların eninde sonunda herhalde 
yakalanacaklarına zerre kadar şüphe etmeyiniz. 

Ankara, 29 ( A.A) - ReislcUmbur ı.ıun Şef bınet 
lnönll bugün Hıpodrom'da yapııan geçit resmi başla... 
mııdıın evvel halka hltab ederek aııa.ğıdakj nutku 
söyltmlş!erdir. 

Aı;jz vatandaşlarım, 
Cumhuriyet bn.yr.ımını hepinize canıh.11 sev&1ler • 

le 1-mtiuyorum. Dıi.nya fclAketlnln dordurı:ıı.i 9e'ne!lndE' • 
bu~ uk 'l ürk a.ıilJeU, bir çok da rhta w çok ~lkayet &t. 

tıtlmJ:ı; ıı;ıkıntılara rafmen dinQ, mtlli iradesi eatlam 
bir halde. mllletleraraıu Ale:nlnln aayg-ıh go:ı;lert önün. 
de t:tmdlk duruyor. l\lllletlmlzln bhnyeslnd('ld kuvvet 
vo wemleketimjı;in içindeki varlık, eu :ıtddetli sıkıntı. 

lar• yent-cek kadar kudretlldlrler. 
Ar.l:r: vat,anda')larun. 

Her mucuelenln teıoeıı kendimlu n mtnıotlmlu 

gü,-enmektlr. Bütün mUcadelelerbı e11 bllyUk hedefi, 
mıHctl aelfimcte criııttrmckt,lr. 

Bütün dikkatler mllU bUtUnlüğ'Un muhafıu.asma 

dôndUrülmell, bl.itU.n rkrntrlarm ~ıırelerl elblrllğJ fle 
ç.alı mnnm fcylzlt yolunda aranml\lı, millete yapıla

cak en tesirli diişmaolıj:;'IJI kendisine ltJınadı aarrımaL; 

olduğunu biran hatırdan çıkarma.malıdır. 

Azi~ \'atanda larım, 

Bir ateş ke ırgııııı bıltun dılnyayı ~ak ırkf"n bt:ı:fm 

bunun orLa ında \"ak r \'e bııystyelle yu:t•ııl '11 .ıılz, 

keııdj kendine olıı.n bir tesadlif değildir. mııeıın ber 
!'e~inı ordu ıına vermesi ve \"atnn eelAmotJ fçln her 
ıkmtQ a katlllnınalt ka.bllirctlndc olması, bUyUk be. 

laya kar1}ı ba,lıca ıemı.natun.ızdır . 

Doğru yoldan sapan Boyııuzları.n, ne kıt.dar mart • 
fetlJ ,.e bllell ohırlanıa olsunlar, enlnde tı0nıında her 
halde yakalanııcal<lanna zerre kadar şıipbe ctıne.>1ııh. 

Vatand&jla.rını, 

Ordumuza, gtın9 ne5llmiı.ln örne , olan evllitlıırı • 
mıza sevgilerle ve yüre~mlzin içinden gelen 6&1'&ıl. 
maz gü\·enle bakıyoruz, 

Pek çok ka ırgalama hakkından ~imiş olan bUyUk 
bir mUlet,ln uurlu ve iradeli evlltla.n olarak hngUnkll 
ve ~armkl bütün 11kınhlıın muhakkak alt edeceğiz. 

(lümhnrfyet baynıruını hepinize, mücadele irndrle e 

rtml:ı.i, )t-nllemı, \'C taı.l'le.mlıt olarak kutluyorum. 

Ci.l.mhnrreisimi:ı: İnönıi Ebedi 
Şe4'in kabirlerini ziyaret için &
nagr:ı.fya milze.slne gc !iş' erinüe 
Büyük Millet Meclisi RciSi Ab: 
düUıalik Ronda. Başvekjl Şükrü 
Saraçoğlu, bUtün ve-killer. meclis 
reis vdki leri, p:ırti genel sekre
teri, parti müsta.)til grup rdei, 
Ankara valisi, emniyet mUdurli 
tnrnfından karl)1\anmıs\ardır, 

Ameri~adaki Türk 
gazetecileri 

Hücumbotu ınta eden 
1 

tezgahlan gezdHer 

Birlc~ik Amerikftnın cenubunda 
lıulunan bir Uman, 29 (A.A.) -
i'ürk gnzet~oileri §ehrlmizhı bü· 
yDk bir silratlc hücmn bot.lannı 

!.nşa eden tezgfıhlarmı ziyaret et. 
mişlerdir. Bu ziyaret kendilerinde 
bil~ irk w intıba bırakın:şıır. Dü§
:ınan itin bir o'üm tclılikesi te kil 

(Devamı Sa. 4 ~ü.. 5 de) 

Büyük bayram coşkun 
tezahürlerle kutlandı 

'KARADA VE ISTANBULDA 
..._~ tih~~riyen, \'olga, Doneç, tahkem Nalçık ı1ehrini hücumla 
-;;ı ~t 1 lsurılcrle bir çok on ~s- zaptetmişlerdir. Nalc;ık'm do~u 
~. raıtı kn.leleri vlicude getir- şimalinde kıL5atrlmrş bulunan du" ' 

man kuvvetleri ~vaı; esnamndı> 
YAPILAN GEÇiTRESiMLERI 

ÇOK GÜZEL OLDU 
ı.-ıuc~)tt )l S' kımnen \'Ok edilmifl, kısmen esir 
Ilı lllıllt usya ı\a~topolcla bu alınımH~. Bu ~ıra<ln dört gUn znr 
ı~"~ı .. :· l9.t7 sene!iinue ba~ıa- <Devamı Sa. 4 Sü. 1 del 
t~y t Yeni· cihıın h::ı.rbi ııııt
G 11 Soı.ı " kil.dar deom etmİ';tir. 
,lltiıı 1ca1°1~~k yapılan ~akı.illl 
Lıı~!a11 e&ı i1<i sene itimle ta
~~ ıı_~•ıstır, İlk tamanlardn yn
i... llQ'f.. eler hep drniz.e kar"ı 
"'ı. .. , . . ~ 
. ql\~ ~tn tertip ed~lmicı oldu-
~'-'i ~~arpten e\'\'el Av;upıHI!• 

Beşiktaş 
gal

0

P 
Bulgar Levski takımı dün 

2 - O yenildi 
_ Ya:ıısı s n<'U gyfada -

Geceleyin şehrimizde büqük 
bir fener alayı yapıldı 

Ankara 29 (A.A) - Ttirkiycnio bcrler bugünkü CUmburiyet bayra. 
her tarafından gclmeğ'e ba§layan ha- mmm çok büyük ve samlmt tezahür. 

ler!e kutlandığını göetcrmektedlr. 

hıırııa l'al1 "hldet pe ·ıta edin
~ ldt~ k:trad:ın müdafaa eıle· 
._'ııı1ıtı1 " VPrilmi,tir. En son 
~ ~ ıc_ olup hem rlenizt", hem ka
'l o~ll ;:' h'\üdafu tesic;atnu ha. 
Ilı' b1İlold ak:~ Gorki tabyası Sj. 
1~tttıj t ~k~ kalelerin en ehı>m
:"111 t.~ •dı. Bura,·a konan bü:viık td • ~ • • . 
b· t hlıİ '1nı ~, k~lometre mesa.. 
ıfft:ıi. Utıan B.'\hÇesarayı <lih·e· 

ftııı~Vy~ • 

MISIR GEPHESiNDE ŞiDDETLi 
TANK MUHAREBELERi 

Bu arada bilhusa büyük §chlrler 
tstanbul, İzmir, Konya, Sivaı, Erzu
rum, Trabzon, Samsun, Antakya, E 
dlrne, Gelibolu, Bursa, Merajn ve 
Kayseri gibi bellib~lı merkezlerimııı: 
btitUn Türk milletinin büyük bayra. 
mı olan bugünü, binlerce halkın i§tl
klyle yapılan büyük törenlerle kar. 
şılamı§lnrdır. Her taraftan gelen tel 
ı;ranar halkımızın Milli Şefimize kaı 
31 o!an sarsılınaz bağlılığını belirL 
mekte ve Türk milletini bu aztm ba. 
dire lc;:crisinden selA.aıetc doğru sev. 
kedcn büyük önderimizin bugünk\" 
relimi tesjste ebedi Şene birlikte 
göstermiıı oldu~ bUytik mesalYi §tik 
ranla kaydetmektedir. 

ı_ hQ ıd~r&.ti Si,·astopol etra-
tı bhla~kılde tahkim ederken 
tıı 'l(!k hu uslyetlerini yaban . 
b .. 3idd etlt-r<len p,izlemek için 
~ ~lll tedbirleri alıyordu. O 
~;::tol>ol liGn b sene içinde Sİ· 
t-"'tye a ~!tınesc ioıteyon hiç bir 
· <~u aade edilmez olmur 

'.)ıwamı Sa. t Sü. 6 daJ 

Rommeiin tanklarla yaptığı 
mukabil faaıruz akim kaldı 
Ortaşark Amerikan umumı ııarar . 

phı: 29 (A,A.) - Kt-ıınJ tebllt: 
Orta.şark Amerikan ordusuna mer 

sup bataryalar dün sekizuıcJ lngOjz 
ordu.unun c;arpı§tığJ harp meydanı 

Uzerınde. -başka yerlerde H Akdeniz 
dtı genı, harekellerde bulunm~lar 
dır. Akdenl.%de ağır bomb& tayyare. 
!erimiz ınlhver gemUerjn~ taarruz et. 
mtşlerdir. Devriye uçuşu yapan bir 
av fiıomuz Macchl 202 tayyarelerlle 
çarpışarak bunlardan d!lrdUntt düşür. 
milştUr. 

Deniz katllelerlne yapılan taarruz 
ıar esnumda ağır bomba tayyare!• 

(Dtvamı Sn. • Sıi . 5 dt) 

PaslUk ce besı 

(Devamı Sa. • Sü, ! de) dünkü geçit resmiiilıe ... 

r-Milli Piyango 
ortaklıftımız BAYRAMIMIZ DOST MEM-

Vakıtokuyuculanarasında2;'; LEKETLERDE DE KUTLANDI .kuru,ıa. iştirak hakkı ,·ererek ter 
tip ettiğim:Z ''.:\tilli piyango or-
taklığı,, na Cümhutiyet bayramı L d B 
kesidesinde ilin etmiş 01"uğamuz on ra erır·n Fı·ıı·st·ın ve 
50S adet bilete biı) ük ikramiye. ' ' 

Salomon adaları el~~::e::~:a:::am;:::~ki ayı- radyoları dostane neşriyatta 
A . k d mızda bildireceği1.. Ankara: 29, (A.A.) - Türk r 

Bom bay 
bulundular 

••urumu merı a a zarında geçindiği parlak luı}:ıtı ,., 
U l • ,. • Cümhuri~ et b:ı~ rnmının ecnebi bu hususta Ebedi Şene M."Iıi Scrııı 

d 
ı Mıılı Pıyangoda nıemlekctJcrclc ne surcllc kulland·. gösterdikleri deha ve yaralır:ı lrui-;n işe uyandırıyor .ı ~~.0 • mlhth~elif ~kclnebt _rad~·oJ:ırın hu ret eserlerini parlak bir surette tıa. 

j k 1 gune lıı !'>ıs ettı · eri torenlerden mı lirlmiş •e 'lürk milletine m81Ut ııe 
1 Pasifik harp şurası dün ! azanan numara ar. laş1l11'nl:l:ıd11'. Rtt me~·anda Brı:: ·ı 'll'ler temetrnf~i~ ttulmımu.,hw. -

Siva lopol htihkaoılnruu göstcrır reıım , 

I toplandı ) rnrlyosıı_Im:ı rl:ılcı~ ~le ve bir~ll-·' J J..ondra l"lldy0eıu da fngili--.·in 
l (Yazısı 4 üncüde) (Yazısı 2 nci sn)1ttda) lalar Turk mıllehnın son 19 11ene lDcVfllnt Sa. 6 .~. 2 de) 
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-21 
- Elbet bili)'orum. 
- T&pu !ıenedini ~örehilir ni 

yimf 
- Heniiz almadık; yAkınrlo 

•iliı hükumeti verecek! 
- Me<:ele anl:ı.şıldı; l' ' ideni> ı i 

siıtin de.§ildi, kimseden satın d::ı ıl 

madımz; fnkat şlmıli lngilizler 'ıl: 
ze verecekler, ö' k mi! 

Cevap beklemeden onlara kü • 
!erinin yoltın11 gö<ıteNlim Vl" lı.ı•~ ·• 
rlnn: 

- ~imdi buradan yı.kıwp gider 
ınisinlz, gitmez misiniz'! 

İki.si ıle birbirlerine baklılır; 
~eri geri çekilerek birk:ıc adım ·• 
mıklaştılıır. Bn ,ırada karşiki z • 
linliğin içinden 5ekiz on kişilik hır 
kafile göründü. O zaman önürn·u 
dSIIer durdular; onları bekledi ~ 
leır. Yaklaşınca içlerinden uzun buy 
1-. yağız, kalın b+lı, koca bıyıklı 
hRisf bana çıkı,tı: 

- Bunlardan ne istiyorsun sen 'r 
Hiç r,okinmeden ve tereddüt ,.ı. 

mellen ~ordum: 
- Sen kim oluyon.an da i'imi. 

z.e karısıl •Jl'.SUDI 

- Ren Domur: derenin muhtan 
nmı -

- ÖJle ise kit de ınwhtarhlı ku 
di köyün de 3"111> 1 

HeriC küstah 'bir tavır tabnrlı, 
alaylı aJayh güldü: 

- Kime kafa tutuy()l"SQD ! Ar. 
h'k eski l;riialer ge~ 

- Eski günler geçti ite hudut. 
llll" d~i5mcdiya.. Köyündeki ada•n 
l11ra öyle, de!' tiflliğimin hudu : 
dunu bir knr11 gecen bulunursa ca 
lllnı yn.kt.ırım! Anladın mı? 

Çekilip ailmek istedim: o becıl 
.> akamdnn tulbı: 

- Danıı lıak, şehirde Tiirık Jaü. 
lı:iınıeli yol;, lngitiı: varı 

DJlCli. 
Omı.u kohınt1 bileğirmeu tutar ıi, 

,...ıamı kmotardım "J': 

- Belanı istcıniyeQlaa hıır.ıd.ın 
çatil4: i:fdolup gi1 r 

Diye ba.ğıfldım. 
İri ve JtirH dişlerh fena lııeMfe 

~ınttı: 

- Defolup gllmek .ıtn·uı ıt.r'Jk 
size ıt.ekli hayvan Tiirkled .. 

fürdenbire elimin terslle tam 
:ı~ma nıültıiş bir tokat attım. Srır 
~rldı ve 'irkildi; f:ıkal kenclisini ~:·: 
huk toparladı ve belinden hiçağır.ı 
çekti. Hnvn.da bir pnnlh gl\rdiim .. 
Kaıtlı göılerle Ozerime salcfıran hı 
çam yaııması hayrlııclım beni ölcf iir 
mek isletlililne şiiphe yoktu. nenki. 
ölilmün binleree ı'lefıı omll'llarrma 
sün1nerek geçtiğin 1 duJmuş ve gli;· 
"'6ştt\m, Simdi mi kofi[ncalctım i 

B'lır adım geriledim, ~alt aYR#ı · ı 
hı onun karnına milkem.mel bir tek 
me attım ve çlfttemi karfımdaki ~'' 
kJıl on kişilik diişman RUnJJ>tına ·r: 
~fn!T"ek h:ıihrdrm: 

- Dcf<>luo bu nidan, kl5ıf>~k J ,.,. ! 
Yııolma hey!fn.m manm ! 

Yere yuvarlanaa aricad..,ı.rını 
!lııalıtnndan tataralk kıtldırdılar, Sil' * 'M Jcorıluık lldımlııırJe ""'1 oet·ı. 
<laer. Bir3'! :ıııcmn ariı:alanoı dön•tii 
ler ve köylerine giden YOida bv 
boklllhır. ·-

Köy- mah&ann-ın ~ -esi cılrmto. 
.,..n; wl!kin $Qfl deh .,,-.,,. ~le "ti·ı 
1 ısc.~ atmrştrtd_ 

Lrt~i aatı3'ı ~rdtm biri ha. 
ter ve!'di: 

- fzmitren bir 8(taftl ~ sı 
.. gömıek iıttt,-orf • 

Dedt Çıktım 'c xiyıırt'lci:ri k,>ı. 
Jıladmı. İnce yapılı. ~.yilzlıi ",ir 
lelik-.Jı idi; ırenc n ııilz"'1 hlr ııtı 
>"Vlıtnndan hıhıronrhı. 

~ 

Askeri bahisler - - -
Atlan tik harpleri 

Miiıi Piy 
çekildı 

50 bin lirayı 
numaralı bilet ka 

Kemal he} 
Diye sordu. 
- Eveti .. 
Dedim. 

:.iı mbin.iı 'l 

- fleni Feyzi hev gi"ırıılerrti: '>İ

zinle ynlnıı olarak ııönisıuek i~ıi. 
yormuş!. 

- Acele nıi? 

- Çok arelc .. 
Onıı iceri girme~iııi teklif eltim, 

ikramda lııılıınnc;ıklını. c;irııııxli: 

- Val.::11111 yok, hemen rlöne t·. 
ğim! 

Dedi. 
Gidec<'~i yolu göstererek j] • 

etti: 
- Şöyle biraz yfrrüyeliın. J 1 ın 

kom.:.şıırıız hem ele hen lıir ıııı ,,,._ 
vpl :'l'Oln çıkmr5 olurum. 

Yürüdük. O biraz hencan lı ı·c 
ke!liik bir sesle cledi ki: 

Muhtelif denizlerde ve bilha~sa Avrupanın ve lngiltere t' "ıııdaki 
Atllintik denizinde İneiliz ticareti _ ~uları daAvnıpa sahilinin bir pa:ç~ 
rıe ve itha!Atına ve Ameriknn yıır- sı haline koymuş olduğundan İn•,. 
dımına karşı Almanya tarafınılaıı glltere oda Yaziyetinin faytlalnr•rıı 
acılan mücadele ve bu miicadelcye ehemmivctli l,ir surette gaybetmiş. 
karşı yapılan müdafaa bu ikinci bü ı lir. İngiliz limanları ve sanayi r.r 
yük harple ı Allrinlik harhi) udt:ıı kezleri rJe bugün Alman ha\'a sil\!u 
aldı. nın ıeslr snhası iı:indedir. Bu hrr> 

Deni7. harp tak1i~iıııle buna rı:. başlamadan evvel Almanyo.nın .. :. 
caret h:ırbi), (kruvazör harbi). (de lı"ıhları şimal denizin.de "Sylt,. den 
nizallt harbi), (küçük harp) ve "Bor)mm,. a kadar takriben (250) 
(fırsat harhi) de derler. Adı ne o.. kilometre i<li. Fakat ha\'a, deniz 'te 
hırsa olsun hu harbin icrası (tıcq kara üç kardeş 5İHih kurmaylarının 
ret harbi) esaslarına tfilıidir. B~ müşterek ve takdire şayan çııhşma 
csa~lar dıı tekniğe ait olduğu gi.1li lan sayesinde ',;e (11) h:ırto gıbi 
)>eynelmilcl teshil edilen takyidat:ı kısa bir zamanda Fransayı, Be:ı.-ı. 
da lrnğlıdır.Gecen harpte bir zam:m kayı, Holandayı, Danimarka~·ı1 ve 
içırı bunlorn riayet edildi ise rJe Norveç! işgal etmek surcli'c lıJ 
1917 den itibaren Alm:rnya bu l.ıağ. (250) kilometrelik sahil ''Nordk'lll . 
Jardan kendisinin ser.besi olrlnğuıııı dan "Disk:ıy,, ya kııdar m:ınmak ü. 
bilrlirdi. Hele bu harpte daha hR!I zere ( 400-0) kilometreye çıkarıldı .• 
langıçlan itibaren hunlara hiç 1 ·: Bu sehôplcdir ki. İngiliz donun 

Fakat Almanların kendi noktai na. 
zarlarına göre Avnıpada kunnu,, 
oldukları iktisadt sistem i.lc bu ; ı. 
Ye lemin edilemeyecektir. 
1914 /18 harp yıllnrmds fngiJiz do_ 
nanmasının kaçındılı harbe kanır 

Yerid deniz muharebesini AJmr-ıı • 
lıır beyhude yere beklediler. lnı(l. 
tere ise iyi olan sevkııJceyş mevk::e 
rinden uzak ablokayı tatbik ve · ·• 
ra etti, Ve Almanya larııfınıJan ıw. 
na · tııarrıız dilmecfi. 

Fakat bu harpte Almanya ikli 
sadi tclbirJeri ile ve Avrupa kıla!>:; 
daki sefirleriJe lnsiliz ahlııknsını 
tesirsiz hırnktı. Almunyonın talbJJ;, 
eltiğı ınııkahil abluka ile tngillerc. 
nln deniz aşırı tiC'areli tedricen 
sönmeye mahkümrlur. Harbin rfı. 
vamt halinde, hunu nıenedef'••k 
kun-et fngillerenin elinde yoktur .. 

Ankara :29 (Vakit) 
yangonun 29 te§rinlevvel 
keşidesi Ankarada scrgieV 
dl.. Kazanan numaralar ıu 

10 
89950 

~000 LİRA KAZAN ı\ 
109967 020608 362082 

2000 LiRA KAZANA 
ıS•703 2938152 M9950 229 
07~108 263937 017397 5•2 

- Dün Domm: dere köylülcr•ll' 
bir h~rlise olmuş! 

- EYet! 
- Bıırıu lnsilil. işgal kuman~•. 

nına haher '·enni~ler: sizi $İkô~·cı 
e1mişler! 

- Olabi1ir. 

clrrış etmedi. masının sevkulciyş önemi de fen.ı. 

Esrısen kuvvetliler böyle beyn .. ı. !aşmak iizere def:fişmiştir. Çiink::: j 
milel kavaldi saymazlar. (Hak k•I"• Ayni donanma Britanya adasının 
vetin<lir) drrler. Bazı devle!Jer de hiHiin üssülharekell"rirı.dc Alm'ln 
harple hn.\mn şi<lcfetll vıırabilrnf'k hava silôhının tna1Tuzlarile lehı: 'e 
kin . (her li.irlü vasıtaya baş \'Ur. ye maruzdur. Gerek deniziistü •ıe 
maT< esastır) derler ve ona göre rn& gerek denizaltı ticaret muhripleri 
sıı başı prensiplerden kendilerini nin İngiliz ticaretine vereceği ta'·~ 
dalrn beştrın itibaren tızi"ıde göriir. ribatı karşılamak ve korııruak ve 
lcr. Onun için bu harple il.e Alla.ı. deniz aşırı mevaki ve mııvasolel •ri 
tik harbinde de, insani cliişiinceler muhafaza ve idnnıe için kuvvetlcrı. 
le orfnya Jmnulan hu takylclah h~,-. ni dağıtmak mecburiyellnded:r. 
htıdc }'ere &r:ımayQ çalışmamalıdır. Bu suretle İngiltere bu gayri mii 

Birirıei hüyük harpte İngili7. do 
nrınınnsı Britanyanın ilholiıt ve ıh: 
ı·ac'.ltını idame ve muhafaza etil.. 
Cünkii Alman donanması, şimııl 'c 
ııizil'in dar olan salıillrııleki harı. 0259960 07116!>0 0714.05 2 
l:ıit ii-~iinc haAlı idi ve Alıııan ha 
va silıilıı rla ıleniz harbine müı•ssı~ 
olLtcnk kurlret ve knb!Jlyetle derf. 
di. Foknt tıugiinkii günde Mrnfın hır 
va Vt rlııniz kuvvetleri Avrupa , • 
hillerinin fngiltereyc miile\'eceılı, 
bütün üslerinde Atldnlik üzerin l.e 
ki tn~iliz ikmal yollarına karsı h ,: 
reket edcc<'k durunıı'ladır. f~~ !ir. 
limaııl:ırı da hava ku\·vetlerinln 
hareket sahal:ırı dahilindedir. ilu 
surct'e lnpıillz donanmasının, nri. 
lanya Adasının itışe ve mcTaclrJı 
hıırblye itlıııllltının muhafnz:ı ;e 
müdrıfaasıncfaki '·azifesinin yap'1 • 
m:ı.masınctııki şeraiti cvrnlh·e gid '· 

- 1şgal kumandıı.nJ m; tevkif 
kin emir verdi. 

- Kime?. 
- Feyzi beğe .. 
Meralla sordum: 

- Feyzi hey bu işi yapa<-nk mı! 
- Ümid eıter misiniz? 

· -Aslıl.! ... 
- O halde siırlen bir ricası \"•r. 
- Emıretsin! 
Feyzi bey, birçok seneler, mil4 

kil 1.amanlıırda heraher :vaş11dıl(ı : 
mıı merd bir aıi.adaşlı; harb"n 
son ayl::ınnda her nasılsa jandıırnı,ı 
YA r.cçmişli. Şimıli İ7.mille kuman 
dan buhım1yorıı:l11. Mi11afirim rlr. 
nm etti: 

(Devamı var) 

Ankara at 
yarışları 

Pazar günü mevsimin e n 
büyük koşularr yaprl~cak 
Ankara sonbahar at yarı§larmın 

altmcı hafta koşuları önümUzdek[ 
pazar yapılacaktır. Bu lınfta prog . 
ramı mevsimin en bUyUk kO§Ularını 

ihtlv'{ ettiği için çok mUhlmdlr. Prog 
ramr kısaca ıreriyoruz: 
BlJUN<'J KOŞU (Houdfka.p) 

Yerli yarımkan lngilfz tay!anna 
malıaua. Mesotesl: 18,PO JDetre. 

1 - Soydan, 63 ldlo, 
2 - Kader, 60 .. 
3 - YabangUIU 157 .. 

İKİNCl KOŞU (Handikap) 
üç ve daha yukan ya§taki .-!kan 

lngiltzlere ınaheus. Mesafe al: 2400 
metre, İkramlyeBI: 27l5 li:a. 

1 ,..- Dandi, 72 kilo 

Var olan ancok bu harbin fır. 
sal cfüştükçe zaman zamnn rleıı:z 

üstü gemilerile ve ılaimi suretle de 
deniza11ı gemileri ve hava siJilhı i. 

.le hütlin şiddeti ile devam etmekle 
oldı;ğudur. Elde edilen netice de zn 
man :raman yükselmekte ve :ılç:ıl. 

maktn<lır. nu suretle bu neticele c, 
bajtlanrın iimiller de :ılçalıp yiik • 
selmektcdir. 

Diğer taraftan hıı AUantik harb= 
İngiltere ·oe :r.aferi elde etmek mcc. 
huriye! ve mesuliyetini i:izerinde ta 

. şıyonlarca birinci de:-c<:ı-de l>'r 
harp telakki edilmekte olcluğund·ın 
ona göre her çareye baş vunılar•lı: 
müdafaa tetbirleri ahnmakla ve 1ırıt 
td hazan da bu hususta bu harbi i 
dame ve muhafaza ettirecek va~ı·a: 
Jnrı daha ba.Jlııngıctıı ve yuvasın.•:1 
lnhrip efmı>k cihetine gidilmekte . 
dir .• 

(All.ıintik harbi) ni İngiltere W 
liirn ve kahm) mücadelesi leH\ 1,ki 
etmektedir. <Ra.5veki1 Çör~·il) tf<! 
27 Nisan 941 tarihli demecinde '1! 

harbin dere<'ei ehemmiyetini gös • 
temıek için (HitJer bu harbi kazan 
mak için ya istila ile Britarıya.)o': 
mağll'ıp etmeli yahut hlzi Birleş '• 
Amerikayn bamayan füıhrimuhifte. 
ki can aclamarlarımızı kesmeliılirr. 
Demişti. Bu ha"lkat bugün de in 
gHizler için ehemmiyetinden hi; 
. 5ey gaybt'tmemiştir. 

Almanya <la bunu böyle güm1ek 
tedir. Xitekim bugün icin cihan ;ii. 
mu! btr mahiyet ı.ıö~~ren bir Al. 

2 - Komtııa.rJ 
3 - Stttkap 

man g111clC"~i de: 
66 " ( 
60 - Bir deniz devleti olan lııgil 

4 - Reet:. 51 " tereye karşı yapılan her harn birin 
OÇÜN(Jt)' K()flJU: 

Dört ve daha yuk&rı ya,t&kl A.rap 
atlarına ma.haus, mesa.te3f 3500 met. 

ci derect'de bir deniz lıarbiılir. liü 
ı;ebeple şinıdiki harbin zafer ve 
mnğlubiycti de Atldntikte ~·npı:.rn 
mııharehoforin neticesin<' hağlıch,.., re, İkramiyeel: 550 ıı-

1 ~ Tomurcuk • 
2 - Bozkurt 
a - Alok, 

' - Sava 
S - Ceyllntek 

60 kilo İngiliz nn:ı vatanı olan llril:ıııyıı :-. 

60 
60 .. 
60 .. 
60 .. 

~aJ::ırının etrafıncla ve deniz aştrı 
ussfllhnreh~lerin Ön[inı'leki h11 mıı. 
harebelcr hukiin rlevam elmckted". 

Bu muharebeleri cbha ı>min ve 
süralle başarabilmek, dolayısilc · le 

DöRDONOV KOŞU rHandlkap) siri l'ihanşlimul aildcclilrn rıelie:>~ i 
üç ya§mdakl aafln1.n Arap tayları. fatilıs!d edebilmek için ilkin Sa;, 

na mahsus, mesafesi: 1600 metre. tk. taki muhnrehclcri lıitirmc.k Hizırr. 1 

ta~l,-e~~ lira dır. Atlantik muhnrel:ıcle-ri bu harp 
81 lı:fto teki muharebelerin en lıüyüklM"i T'"'. 

2-Can • ' .. en çetinidir.) dPmeıkteodif' 
S Ri.Gd iM ,, ~1 1 · . 

t .... m:ın ar şımdiye kader el le 
REŞ NOI KOfO: 

İki yqmda. yerli satkan İngiliz ettikleri neticelere ve Jıer iki '.ı. 
r:ı.fın sevkulceyşi sevk ve idare k .. 

taylarına mıı.baus, meu.teıl 121SO met hT 
re, lkNmlye.111600 Ura. ı ıyetleri11e balrnrak nihayet hıı 

1 - HUım&J'Ul l56 kilo Allantik harbini d~ kaııtn.ncakları. 
2 - tz nı ümid etmekte ve hıınu bir ':·ı. 
3 - VatadJll : : kikat olrır:ık gö<;termek :ırzıısııncfrı 
4 - Polat ..., dırlar. .,., .. o 
6 - Destegül fi4,5 ,, nlar bu harpte f11Rilizleriıı ana 
6 ..- Zehrlmar M,5 •• v~tan sevkulceyşi vaziy<'Uerinin bl 
7 - Nilüfer 54,IS ,. rınci hliyiik harplekine nnz:ıran 
8 - Haspa M 5 ,, <leğiştiğirıi ve fenalaşlıi{ını knb:ı:. 
9 - Pmar 54.IJ ,. etmekte ve hu h:ırbi birinci Jıii;\•f:k 

ALTINCI KOŞU: harbin prcnsirılcriac giirc halletme 
Ü~ ve daha yukarı yaştaki İngiliz nin 1ngiltercce müınJ,ün olmncfr~h 

atlarına mabaus, mesafesi: 2440 met 111 siiylemclctedirkr. Esbııhı mucibe 
re. İkramiyesi 2860 ıı- olnr:ık da huJ.Tiin için Alıııany,l\':ı 

ı - Konea. 58,IS kilo kal"!jı t<'hlikc.-siz wı kan di>kmedcıı 
2 - Davalacıro IS3 ,. uznk nbluk:ı lnlbik <'imek ve de:ılz 
3 - Buket, ~1.5 .. aşırı itlıal:ıt Ye ibrrıcn!ını. maks.ı 
4- - Demet, 51,15 .. d:ı feda erle('ek ~ıırette. ıle,·nmlı ,: 
~ - Gonf:'adln, 51,15 ., lnT"ak lemin rtlelıllmd• eslih:ının. 
Çitte bahis: 3.5 inci koşular Uzeriıı ''C şerııilin bıı1:1iiııkii inkişafı kar•·. 

sait clttnım içinde oldu;tu halefe h!i 
Yük harpte.ki tecriihesine giiveıtl~

rek Almanyayı biitiin cihanın ;1,. 
tidai mnrldclcrinden mahrum ede 
rek onıı lrı.katlen ve kuvvetten · i~ 
şürmeye teşe!Mıii~ etmc'l<lccllr. nıı 
gayeye varnbilmek için ıle A lm;u•. 
yn üzerine (Konlinenhd oblokJı, 

(Osyanik abluka) ve (<JJul~l nb'u• 
kn) J;oymayıı çaJrşlı. Fnkat Alm'ln 
noliai nazarına göre f ngilterc bıı 
hmıusta dn geç kalmıştır. Çünkü: 
Alm::ınya takip elli~i hıırek~llcrl i
le bu çevirmeleri, slyast. ıt'lkeı t ve 
ikti~Rrti s:ıhaıia hiçe fr:ılirrııi•tl"' . 
İngiltere ilkin Almanya <'lrafınt!.ı 
koııtinental devletleri toplnınr.k ls
tedi; ve hunlara ufalc mikyasta kıt 
atar göndererek ve şlmnl <lcnizİ 
mahreçlerini rle kapoy:ırak ve; 'ık 

lnnırtnn <l:ı AlınA~·ny::ı h:ıYa t,ı:•r. 

ruzları y:ıpmnk suretile kon tin:.: l 
tol ı;ıhlııkayı trıthik ve il'r:ı ecler"~ 
Almanyayı rtiz 'ı::ökliirmck isleıli .. 
F:ıbt bu istek ve tc~ehhüsc ele nııı 
vaffıık olnıııdı; ve ~arılmnk i~tcnı: 
len noyc clr. fer.sine dönrtü. Çiiııl\ü 
Almanya ordıı~tı hn yardımcı mi1• 

lcllcri hirihiri peşine m:ı.t:llıp l'lli. 
nu rnrcllc trıı•iltere Avrupa kıta<ı 
nrrı s:ılıillerirıi Almnny:ıya karsı rn 
nacağı konlincrıtal taarruz içiı~ Jılr 
çıkış mcv-kii olarak g:ıvbetıi Ye lıu, 
aksine• olarak, İngilll"rc etrofıncl.ıJ,i 
Alman abluka hnlka:nnın konlin.~ı•. 
tnl kısmını lcşkil elli. 

OsyaUk ablukaya ı:t<'lince: \1. 
monlorm nokta! nar.arına ı:ıar<' in 
giltcre huııda ela takip elliği rnnk: 
sadın aksini elde etmi~lir. 

Harp ne kııdar uzıın ı;ürersc Al. 
ıuanyanın deniz irhalütıno olan 'ı ılı 

lılısı cf:ı o nishellıı ı;ıııyri hn~~:ı, hı 
IunornI.:lır. Di>rt yıllık pi!Cını11 t~.;i 
ri ,,.. Alma nyn l:ırofı ndan i.,_gal pcf i. 
len rnemlt•kcllerdc ycıpılan iklisaıli 
'lrl{:mizo~~·on bııı;:iin o kodar ilerlf' 
miştirki, Os~·atik irtih:ıtl:ırın • ı 
manya irin arlık harbi ffierıııııi•·<' • 
1İ !rnlnıpmışlır. 0PnR muk:ıhil lı·~~; 
ne kı:ıdar uuır.;n 1ngilterenln cl!ı •• 
nın iplidni mnıldelcr knyıınkl:ınrı 
ilnn olnn ir!ihııtı rla ~il~icl<! ıhlı; 
f:ızfa 'kesilecek \'E' rihrındaki pıızıır 
lnnnı gnip ede<'eklir 

Almnnyanın Ghıl:ı~l ("evriJmr'l·ıH' 
gelince: Tiununln f n~iJterc, A"lya, 
Afrika ve Amerikadaki kontin<'nt"l 
devletleri Almany:ıya k:-rşı te,·ci!ı 
edilır.i~ olan cihan crphesine .\1. 
rnnnyayn teshil etli. Fa'kat Alınrın. 

'":Joklnl nazarına ~qrc hu plllln ,1,. 
mayn ıe,-cbhüs etti. F:ıkııt Alm·"'• 
ya hu harbin clcvıımı miirMetin;'e 
hu tleYleller'e olan iktis:ırl! mli~ '• 
tlelctTcn isliğn:ı gösterebİJİr, nuıı 
rlan hMkn htı rlevlt'tlerin kııvvciJe: 
rini nıohilize etmekle Ye bunl:ırrn 
tarırrıızilc hiç hir v:ıkıt khrır eh f'. 

cfilemez. Ilnn:ı mııblıil lnl:(llte:-e 
lıu ıievle!lt>rlıı Ti' hilhns<;n ı\merikıı 
nın ynr<lım!nrınn ne k:ıdrır muh~.:ı~ 

olırr'irı n nisbeıte onl:ıra olıın h:ıtllı 
ıı;;, cin rırl:ır Te cihnn nolitikıı-:ın 
•iald nıı>vkii rle 7'1İf!er. Ayni zA : 

mandıı hıı rleYl<'tlcrle Almıırwanın . 
temrı~ıııın l•rsilmesi. ,.c hu flevk'. 
lerin lıerhnn'!i bir sı>hl'n ıı/trunr!;ı, 
ortaJ•n nl:ıcnklnrı kııvYrllerfo mil 
c;ırl"'n hhirttilr Jı:ırhi cfo uza•·r 

rilmic; rlemeklir . 

Almanların lr.giliı hnvo ~ililıı 
lıal;kıııclrı yoplrkJıın lıüldimden : ,., 
k:ı hirşey r!eµitdir. CTerrlc Almııııı·~ 
ya ve g<'rek onun larafınrlan i!i-r,ıl 
edilıni') lopr:ıklar:ı y:ınrlan f:ı:ı~rıız 
lar, AllAnlik m•ıh:ırehesinrle te .ı. 
l,l',·e rlii~iil'iile'l fnqili7. rJıırıırıııırıuıı 

5 ve 9 ta nihayet bula.il 
J{nz.anan biletlerin ııatıldrllı.ı' 

50.000 llrahk bUyUk lkrıııll 
zanan 137443 numaralı rısu' 
rada satılmıştır. 

20.000 lira ikramiye 
2oH•5 numaralı bilet 1sta0 

10.000 lira. kazanan 089950 
1ı bilet Bursa.da. satılm~ur. ti 

5.000 Hra ikramiye kat.all 
lerı.len 2 to.nesı 1stan bul, tı!f 
Anktıra. bir tanesi Kırşer.ırd' 

Yilkiinü hafiflcliı;-1 leşehlıii~lcr n•" mışur. 
lıiyelinde ~iiriilrneklerlir. Fııkal Ju 2.000 lira ikramiye ka 
dıı Alm:ınlnr ıarnfından talhik e(fl. terden 3 tanesi Ankua, 
len tirnret harhinln S<'mereslni a. İstanbul, bir tanesi Mo.latY" 

~~~~~i kerıclilçriıt~,,.. • 
Jİfk l"r!"'rJm~ktr ol !~farı ikfi<;ı ıj 
lıarhin !!'t!r'iH!reı;ini d'c ço• ıltıınııız .. 
Ayni noktni nııznrn göre dononnı:ı 
ıhı e~as siliıh ol:mık iş g<irerııc ıı. 
ğı yerde lı:ı,·:ı ~ilfılıı k:ır11r q•rinj 
bir ıııih·ı:ız!-'rıe lt•nıin <'ılcıııez. IJıı-1 • 
dan başka lnı{İ!i;ı; h:ıv:ı l;ııırruz':ırı 
sııııa~·in miitcvt-er.ih ofırıa'·tr•ı ziv:ı
clc sivil :ılıalin k:ırsı ~·anılnı·ı ;;ı 
olılııı!ıınrl:rrı lt•sirj ıl" cJııha ziı·,ı·l·• 
:ız:ılnı:ık!adıı-. nirıarrınlevlı lnııil'' • 
rı• lı:n·:ı sil:ihl:ırilrı ılrniı C\'kııl ·I. 
şini '"<' \!lıiııtik mııhnrclıc~iıırl"rı 
serııere nlınn'' iinıidini ıııiiessir ·ıı· 
surclte cliiz<'lleıııez . 

frıgiltcreııin lııı vaziyetine kar~ı 
Almanyanın clr.niz scvl.ııkişi rlıı. '• 
mıı h:ınıh:ı -krı sinın :ırzetmckte-cr-.. 
,\!manya 1918 deki clurıırnunu. ı:;. 
lıemmin•tll suretıe i5Uılı etmiştir .. 
Harb!n hnrırı•do frı:,ili7: rkırı.,ıını""lt 
Allrinli'\ k:ııııl:ırrrı:ı JıAkiııı irli: \'. 
nı:ııı dnnrınm::ı-;ı ıln 5imal rlrrıiziıı. 
rlı• kiidik hir salıacl:ı rrırıhsıır iıfl. 
F:ıknı ~·npnı15 nlılıı1!ıı ~·o·ıtirıerı .11, 
~cfeı'lı•r7ı• J.lrı·ok Alltııılik İİ•Jn-·,.,. 
sahin oldıı. Ve \ilıirıtik ınıılı:ırelıJ • 
~ine çıkış noktnlıırint elılc rlli. V1. 
kııı ı\lnı:ıny:ının. c!'nrll· hıılun:ın 
tkni:". krı\'\'eih:ır!ıiy<'siııiıı :ı7!"1ı .ı. • 
layısile, hu All{ırılik ii<IC'rinrl~ıı fl'. 
clıı 1anrıı:ı~ı ınııhdııllur; fa!:'! lı•ıı·., 
lanı :ııiilkh·er <;:Jv<'siııtle lıan._;:1 1, 
s::ıhasına gidiş yoll:ın kıs:ılırı" 
dırllunclan mc..-rrıt lmvvelin kh•m" 
ti ııı·fııı:->kl:ıılır. 

Şimal donizl bugün AlmnnyarPn 
hilkimlyeti nllındııılır. Yt· lııı lıi"ı'd 
miycttcn i~tif:ıdc erlilcrı:!; Alm:ıı; 
Mhilleri ve Almanlar t:ırafınthııı 
işgal edilmiş !>:ıhiller Jıoyuııra -''• 
man kuvveiharhinsi hirnnyesi a:. 
tm<Ja ticaret seyriiscferi ye Alman 
kuv\•eihnrhiyeslnin ikmlll se;ı;rii • 
ferleri yapılmaklndır. All:irıtik ü•: 
lerinrlen de denir. ve hava kııvv •. 
leri İngiliz llh:ıllit ve ihrııenfı üıc 
rine milesslr nlnınklndır. Bu suıeı: 
le ~e' kıılcevş her!C'fl 1 r.ltfe <'tlilrn<'si 
horbe karar vıırici sıırelle tesir Y'l· 
nııl'aklır. l:iinkii: fngilr<'rcıdrı itin 
!Mı uzıın zamnn mıınyycn hir 1ı ı •: 

a!l~nrinin altıncı rliiı;lilltii lnkr!ir.IP 
lı::ırhi efe ı:nyhetmiş demektir. 

nesi Milas, bir tanesi Na .. ııtl 
rıeal Bolu, bir tanosl Kırk:A 
tanesi de SürUçte satılmıştıf> 

1.000 lira Ikramly.ı kıızAll 

lerln H ta.nesi İl<lanbuldR '• 
Ankarada, 3 tamısi lzmırde, 
Esklşehirde, ve di!ter 1'7 tojl 

yurdumuzun muhtelif şetıJr 
balarında satılmıştır. 

R 

Su bardağı hırsızı 
oldu 

Mihran adında bir;si. 
kecide Selimin iı<letmr.ıktO 
•'Edirne,, kıranthane6ine 
knhve içtiği s·rada su b 
cebine sokmuştur. -" 

Kendiıtjni görenler e;ar~..ı 
l~mi3lcrr1ir. Garson da 1s4 
uz.erini areymcıı tıardağı 
tur, 

Netieed-:ı polise teslim e 
birinci ~ılh ce;:a m~hke 
rilen harılak hınnz1, mutı"11 sonyndn \'inni gün mUddt.~ 
se mohküm v.e clerhaı teVJJ' 
miştir. 

Bu ırnretle lııgillcr• ı-ırll• 
c•eği tonaj ~·u,·115 yıwaş ,., 
frliıl.rt·t rınktaırnııı 

Birinci hiiyiik hnrp!c r)ııh• 
iiCrııit içinde olılıı"iu hıılıle 
henıllft uc:urıınıtırı ken:ırırıO 
ı.ıclmi'5ft, • 1 

Bug!ln J.:ıi ıleıı iı ha rtıinılr~ 
İl Hll4 /18 h:ırhlndcki c;ertı 1 ''11 
rıırı esosh o'orak Alm:ı11:rıı"~ 
hine ılı>i:tjşmiş (llclııllıınıtan 

marı~·::ıııın mırknYcrnet kt1 1
'1111 

h l ·~ :ır >~ knrur \'!'rid bir katı. r 
ı;filtcrı> tnrarın~laıı kınloJllll'; 
dan im ~ernlt ollınıl:ı tnır11 fi 
mukııvernell er geç ve rııkllt 
ele czileceklir • .,ttJ 

Her iki tıırııf rlıı şimdi , 
Rih·enmektedir. Alman ırı ~ 
İngiliz mesrıisf ile Amcrikllfl 

~' ,, mının hnrhl uzatncolııns 
1 

ti 
ıııuk:ıddcr o1an iıkihcll del ~,tf, 
vccr~int' ,.e lınnni ~ahnel 

Şimdiye kııc!nr halırılnn ıwmil•• 
riıı tonajına fınlmr~ık ve Anı erik ıd 7 
çıkan mnk:ı!elf'ri eli' isli8hrrl etil" 

f ngillcrc kcn ıllsi n i ı;ı[)~terlr~' ' 
ııııılllik sııreıte mnjilôp eıtlliP.., 
cağına kılaıfa im, hö,·lc oıd:ıııı 
hi. Atliinlik ehnes!nde de t•ıı' 
bnşko hirşev olmnrocnlıınP 6~ 

==:::::==~ 
rek Alın:ırılnr fnı:illerenin şans \"l' Bağdadlı Rulıi'den ı 

1 ~ 
Atlasam ben, ya,...ır llllll ~ 

"f,ıı ılıuı hlılııl.ıt drıciri insa
ni\ et lelıiDdeki yeni bıatı*nıf bir 
kuvvettir.,. AcabA bu ~·om bar
biG niha)'eti.. galiplerin hodbin 
~itlerine lnutıan edeceği millet· 
le.cin son islilklAI nefesleri mi ola
cak-? Böyle bir niyet v:ırııa 'ınü~tak· 
~ galiplerin menht" ranlorı çı
k-mıcaya kadar fas~ıısıı, bel5 ve 
D\49sibellerine düa etmek bayırlı bir 
temenni dei(il midir? Bununla be· 
raber insanların nıuladder vazif<' 
si dünyada kıırulnıuş ve kurolııcak 
islipd:ıt zincirluini .kırarnk mü-.te 
hi .. eri n ka(alıınna geçirmektir; 
"1Drne uArnmış millf'tterin içtnde 
hayli vntanseverler 'iard1r ki, içt;· 
mal i~fiklhle olan ~1ı: ve sevdalan 
bi<r .\"CV8İliYe erlilen nlUıkadıır ço1< 
knvvctlirfir; hu münevver ve mede
ni zOmreleri miihimıwmıeyip zincir 
!ere vurmak Ye y:ılnı;ı: kendi ırkJ<>· 
rının mikrimll"rin!, ennilef'ini hile 
!stikH\le lfty~ glkmek clnayellen 
ı )Uk hmıtdır.I 

dedir. l sınıl:ı nıiiml,ün ıleıWılir. 

l 
• • • \'cıklilc fngiltC'rc 11?:>1, :ılılok ıJı 

Haber refikimiz tarafın.jan Ankııra falbök elm<'k ''t' Anıına 'otn~ın:ı ··:r 
mUşterek bah!slerlnln siparişine bu kuvvet ~creriye ı;:ıinıt<'rmet,ı,. lk'i:ıı 
sabah .sa.at 9,30 dan ltib'lr~n 00,,ı:ı. ederek Jı:ırbin te<ıirlerini ı:t~rmez ı;. 
~l1". -_._., ... . .. - ' . .... . 

f 11'1illr.rrnin Almanvnya k.~'"' 
cf.,im:ı ıı,.:ır.!elrfilli \'E' hııl(ün de h'. 
hl!.: rtti~i ikliııııdf hnrhiıt ~llVP~i 
Alrnııny:ının clı>nfı tlenrı>tiııi k("S'.' 
rek mukavemet kın·'"'ini kırnı. ı: 
-~ ' · ~··J1'f',., °""" 'ıtft ı:öıKh1rmeltir .. 

mukncldcrnlını AtLirıtik mırhnrehr • 
lerinrt(' !!/irınr.kteılir. naıırrlnn .,_ 
naj ile fngillz :. Amerikan yeni ''• 
ş:ı:ıl lonaiı orasındııkl yarı~ı r:ln r•ı. 
lıayet Almanlnrın kn·rnnnC"ağmı \·'ly 
lrmektcrlirler. nir tnrof l'eniılen fi 
earPt genıi~I ~·nrırrkerı cli~rr ta ~r 

<in ctenizallı rıemi1erlni ar tıırma, a ..... 

ttuıhUJ "' I 
Sea sül, ey ıonce-ı rtrı•· -;il' 

rD' 
Feleğin hallnt blldtrme1' ıd• ·"' 

ıo' 
uır 

~hlllar btW>WU fervldA IC 
.,,ıu ı,, 
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Uyanık Türkiye Beşiktaş. Bulgar şampiyonunu -----, 
1· ~en aarın Avrupalıları Tiirkiyetlen bah•ederken ona 1 

~l,, Qclctm derlerdi. Zamanımızın Avn.ıpalıları ondan 
ıederken "uyanık Türkiye,, eliyorlar. Bu va•lımız.ı 

yaratan •ebepler nelerdir? .,j 

2 ~ O yendi 
Oyun çok seri oldu 

CHin b:ı-;laıi,en, ı;ocuk ıeı.lcri, 
ı.u~ cnıltıl.ı.rını örtecek kadar çıı. 

ğalını~tı. Sokal•l:ır ••ılarla "•ılıı. 
tlıı·az ..,onra rad~ olar oa -,)i<ldı. f'üııı
huri~·etin hir y:ı~ daha ;ma~landı. 
ğıııı mü,jdcli\'Orlar. Bu ba~ ram 
-;rrclinc, nyrı bir "'ilL 'e ..,ö..: pro;.;
ı ıımı 'ar. o~ un ha \"alun, nıar~l:ı ... 
.<.ı·ıı tiirllfü<'r ortalığı !;'lll!:ıtı~·or· 

Gece, koca ..,ehir,ıe lo" bh· "oi..nk 
1,:ılm:ımı~tı. t<:n 'iran kuhıbeılc hi
le yiize ~·ÜIC'Tı hir a~·ıJrnlık pıırh. 
;ı unlu_ 

ı.ıi l·H·ıııua ııııı ne ıııu:ı:uam bir '"" 
nlılıığ"unu ·:om cı, iı-"ıı, :ıdrcc şo~ -
le bir f;t',.c etı·.ıf ııtıııa ::;iiz ;::czdir. 
mck 'Ctcr. 

-------
.tn a 

Yazan: SADRI ERTEM 
baıı ~rın \ nuı)ahları 'l'iırli.i-

J• !lederken "Hao;ta adam,, 
e;· ~güniin Auupalısı Tür
iJl' . '!>eder'lien onu tek kc. 
" ıfadc ediyor: 
"llıl\ :r·· Urkiye! 

~1 l'iirkt'l·e bıı h d .. , e b' • arp unya-
. ır ku, 'et, hir mrn ıuene 

ııt'e. bir siya?o>et otol'itesidir. 

kep bir "lyasi fanlivet nnlRiinlnu. 
malJdır. 

BiJilkis realitelerin ifade..,j tllau 
ana ı•ren ıiplere tamamen Hygun
hıJı c. öze ~arpa r. 

Bef-tkLa~ kı:lübünıın ) cui tau-
m ettirdığ·i Şeref StJ.·lı H:ı acılış 

zı 'l D' b' m<'ıasimichinJapı.ıı. 01t ıı et-
r.-fı tribün !erle cevr,.lrrüı:: \'e dun 
bın'erce ınera.klı ile dolmu~ olan 
rnhada ilk ma~t Fencı bah ·c - Be-

i.kt"" tckaht takımları vaptıla.r 
!:: "" ı. Hc-ı iki takım da ~:ıı.l)R en 
kuvvetli kadro1arile crktılar. İçle. 
l·inde bir' c·ok' etııl<i kıymetler bulu
ıı nn bu iki takımın mar;r r.evklc ta-

k. "ı·Jtl'ı Neticede i'k devrede 1 ıp .,,,, . 

ı.~·ef - Ji.oHı<;cr. 'pa.--01, ) a .. ı.or, 
ı:apof, Simoııif. 

hfsafıl"icr laci vcı t - lıc~><ız ~·oı
ıu forma aC' vert pan l :ıJ-0:11.ı ny -

illi.\ Ol', 

l\ e~r, c:ot·u•;,ıard;ın lıiı.) ııklcrc 

(,',taıı harbi ııııtla•ııadan oııcc, 
rihan ii• tiinıle tcnılliıı 'rızilcleri 
<ıl lui;ııtıa iımııanlar ıı~ı,c lil.te 

• ' t 
"''~ n >C~~c. frn 'c -.aııııtt:ı ctiınyD.)'I 

cırıtf' . • 
~ t ~ ı temın eden im•' et 
lerj lıtıa coğrafvamr1Jn, mu. 
İr n 1geoprıliti'k Y3/İ) etleri tle 

0 rrıu~tur 
kJu t~ı· . 
ıl;ı • un etmek i~in bu nok-
İrı h"nret <'tlelim. Falmt Ti.ir
llıı ll harp içindelii oturiteli 

lıı ll~ ~·nratan ..,l'heplcri'ıı 'J'ür

Bu nazarj,·e ill" pratik ha~atm 
birbirint" uygırn)uğo her de\ irde, 
her memlek~tte c.örülnııi" bir ... ey 
değildir, Bu ln.,icamlı faali~ et ~ıı
cak ,.~ta 'e nn1.:ıriye.,ine .c;;.ıtlıl\ ııı· 

1 ı,anlar tara{nu:a 11 idare edilen 1ıir 
polit~•ımm 'asfı ola:1il!r. Bu ..,j~·a. 
"et realitevi l•an·adıi;'l i~in tela• 
da diı.,nıü~or Yint> hayatı olduğu 
.:.:ibi kan;;dı~ Ye biı:ıat hRJ~~m 
iC'.İHd<'n fı:;kmtıjı iı:iıı ha,rıttm ı 1 :~. 
de..,i ol!l n kıJ\'\"eti lle ihmal ~tmı-

.,oı v~or.r. Feıı"'tb!l iler o~unu 

1~ô k-az.ınr!ılaı. .., 
~facı meııhur beJnt~ıinilellerlleıı 

,.. -J"k. Osm:ı.n Top idare etti. Sıra He 1 • .-. 
ııüııiln mıihım mar:ına ~eldıı.:ı za-
~ııan saha. hıncahınc dclmuc:tu. 

~virci'~r arasında ,·ali Dr. 
ı.iıtfi. Kırda.ı ,·c H. partisi b;ı:oka-

Ch·un<~ Bul.zarlar ba ·J:ıdı\. ' r vc
jlk dakik:ıhr &-c;ikt:.>1 k:.ılcsi iki 
ciddi tehlike bile atlattı. fi'akat lm
eün ddden ::iizE'l oynayan Hristo 
~re Yavuz ye"ir.cle mıidnhalclerle 
bu tehlikeleri atlattılar. H ncı da
kıttad:rn sonra O\ uıı la h'r te,·:ı -
zün o'du. Şimdi ncsikta,.Jıl:11 d·ı 
Hdırnr kalesine akın~"~ ~-:ıpmrı~·ı 
bmıladı. 

I3u :ırad? ~abı i vı> Sükı ü iki 
miihim fırsat ka<'rrl"m 'aı Biliıas
ı:;a Bul~T' .. a~ hafmır.. Rükru:ı, U O· 

nın ronun-ı kacl:ır bir ;;i'•I<::<." ··(i) 
tnkip edı:ırek marxe :tme::-i Bc.,ık
l:ıı:; sol ta:-afmı tamıımen iıtıl bir 
h:ılr ~ktıı ,.e bu ha1 ovıır..uıı so 
mırıa k:ırlar devam etti. 

gel'ti. Gene: babnlar. cllerinlicn 
tuttu ki arı .' a' ı·ul:ırile t>~·re ~illi
~ orlaı. Sırmalı suila,\ !ar. mahmuı. 
~ıliırtıl:trile ,.iı.,lü bir ahenk ~bi 
J!t:Çiyorlar. U:ı:nklardu. yerl~ri :.ar
o;an talimli a<1ımlarl" ı,nlclmmlar 
nahr:danı) or. 'loti>r lııı·•ltıları, nal 
~ılnrt.ı!:ı.rı, tf'l.crlck ~ürtiltıileri, or. 
lalı~ ~lolchıru}·or. 

\n ızın ~lilderdc per\aneler O· 

ğuldaılı. Göriinıneı ı;nii;layanlanıı 
lliıl.:ıilii 71iııü :rnılı ran rııl!!fı r)ı bir 
ı;l\~ıltı h:ı~!arımız ii..,tündcn uc:u
;\ Ol'. Uç:ık filn!art, hıHnda t\at kat. 
Kın ruf,l:lrındalıi k1zıl parıltılar, 

ı:ı.ıinc.,tf' 1';'11,•ı r:ıka ''rnıherler ~iz~ 
.'orlaı. 

S..enılilcriııa ha~ rnn ı:tt •.terini ısa
naıı 1 aı·, huo.:ıin hir :t\ tıı• c..,ır top. 
r.ıfa\ sı.~mmıs, tılk<"lcr. ı•ldcrı ,:;ıt
rnı':' ~ ıı~uılnr l::ı line ~eldiler. Tica
r<'t 1 i!ol:ırı, IIjnt -.ııkı.rımlaıı Ja 
ı•on (!,.nizlerine, .\frilrnnm "c.nıı. 
hun da ıı, n tla ııt:ğc J,,,.n anlar hn
liıı<le ıloJR-.ırılı. ~imıli 1 rıhtm•lnnn
da balıl.(·ı tclme1<"rinricn bttska bir 
"'P.) :VOk, 

Harı.ı, dostları dıi~an, dU .. ıucı.n
larr <loı1t Yaptı. Herke , döıı.e dcıne 
i'mn.n milıı-.!p 'c kitap clc"i.tiri
)or. Iln k:.ısırga içinde fl'k ı:rtiuuy. 
le, lıuı;ıinii ara-..ıncla hic bir avn
lık ı:!'ÖStermeycn b!ri(•jJ,; miUet • bi
ziT.. Herk~-.e ~iiler~ t17.lc hakıyor, 
temiz eUerimizi uzatıyoruz. ni'rbir 
lerilP do\ ii"enleriıı her birinden 
mıilteri hillliklere yer "öst~r,
rlir. Si~ ~t terıvt'mizin ~özlerinde 
hi<: bir ayar bonıklnğn ,\'Ok, :S-e 
ı.i>yledrkSe tuttuk. N P dedikse ım
<lan <;ft<mt:ıdı'k, ı·aı'mki diiııya ml· 

~İltau?~a <;iiru~iim1 e, ker.ılini 
a,lıt .~• ıdrak tarzımla arııma-

ı~ır. 

lti"cnin h .. •· . . ı· 
1.ttıu uı.:unııiu otoı·ıte ı 

hal'al 'aratan hirim·i ~ebrıı o 
~ariı~ <~rğil, hakikate, n..t .. 

ıı İf hır ~urelie 'ukuludur. 
il\ bu~ünkü rl\iın·ada ta-
ett· · ~· •tehilere"'i kurtretle 

• " 111 b" ~ , ll ır tıolitika takip et-
'ttın a\'ale, roınantik :uzulaı·a 

'°ıtıi-.tir 
htıın · 

k()tı.ı r~alit~i' nıille.t hak-
~tııı~~~k ve milletlere ·hiil'-

ır, 

Ilı!( h ' 
'etıeti :ı.rp :c.onnl!ımdıı bu le1.i 
\t rıı·~e ~u,enerck foıc,;ük bu
lll:ı.r 1 h'tıe .. in hnl atını hi<:e 

l:ı,h· • i ltı. •rı zafederinin arkl\-
r , 11 ~thi!:' faciaları O"i>rcme-
t~ <JIJ•;'ij b 
ı,';"ı la " tıkii kanlı dun~·ayı 
'"tf s 'dır. Buıı;iin de miUet
~lırı.Jil~~"llııJar hulunahilir .. Fa.. 
1 :1111 lll clP.Jrnru a:.l'ln reali-
•l:ı~ıı. ~ :ırnıyanların iıkıhetin
'lu.11, eı-ııt ulanıa..ı: Harp soıı
lııı-(' :ı,111111 eıı jn .. :t n i mın a • 

lıır, ~tır lıuıan Tiirk rlr,·leti o 1-
ll 't· 

11 !\lı kim jnkiı.r edehilir'? 
llt'l(• • .. , ~ ~~,il· 1 "ilin mıllctlerl' hur. 

3'11ı. .ı ıJ. • •, hA 
1\\11~ ı ~ ı:tn:tn ..,,~·asch a-

~l'fıtiı ır. Ha•ii ?o>ağlnmdır ,.;) 
~ :ırııekr." !-!:ı!{laınla~mrıl;ta tic-

w l!'rl' T ııı b· ır. ~il ııreıı"İPc ':ır-

h t~l'jj~ lllillrtin tarihin .ıcı"' 
~~~n 1eriııj ~örmü~ olnııt1~', 
ıt ' 1 ~ 1 ıJ ı ' nı ·ın :ı te')lcn ~rr:c 

· l'u ~ ıa.ı llmti a,iımıc ... i •aıım. 
\~·· ltıitı . 'l'. 1 hıı• "lı lııı mii..,tr ... na ll:ı-
11t~ L l~dir 

1 ı.. •ıı~ . 
"-·•1bıı1 ~.., 1

• l'f!;ı 11,ttir. Onıı 11 hn 
dı t'dcııı "ılleri, onun ılc' le· tini 

1 ı~lcri c~ hiiJ Hl\ tel·riılıclt•r 
~u·ı nıtı'ı .. ı h"' •. ,. la ıı· ~ rer ıs..,ını en 
tdır. ıt l:'<:l;j ldr l"asarn n in-

ı\ . ' . 
lallir~ . 

,ıı, .. tırı ı.,.. .. . b l'"'• 
''İ" 'f ' oıııınur reh er ı"ı 

\J) Irk 1 "' 
~1\ll. ı fi(!· ( e' lct inin i~ 'e dı, 
jı.\ r ' 101n reel hiı-ıleı·r ıla-
ijı · :tr·ı • 

İt ıe;ı 111.' 'Q'elr.re gör~ değil, 
1 alll·ır1 ~"ln ifurh...,j olmu.,tur. 
l \~lf'ah,, ntı\°'Ji Crlıı!r},.,11 'il nok• 
1( • ...u - - ~ 

'ıı~~·~''ere ."Öylrmek La7.ımdır: 
ltt 1\ lan:. larnı:iJr.lcrı> io;tinat 
~ ''erı- ·1 ıtıcn h;n·ah itapla. 

, ı.. "'erı -
''11!r) · hrınılan te:r.~tlarl :1 

'e ~<'7İrlerden mürek-

lhr :w. 111. a 17 
ı. ıka... .. d ı . 
·ıı, ınuca e esı 

:\'Ol' 1 Suat H:ı.yı i t'rgaplu uc bulu:tu-
11 • • k 't 
'l1'rl .. ı dı. Açılış roeı ·:ı.ı::ımı te au ' B"li\'onız ki de' l~t clcn.l'k ku' • 

,·et dem~l<br. 'JlcdeGn hRkh ol
ması km ,·eti d<'rec·esinde .::e~i~i 
dinl4'lmesi demektir. Bnnun ı('tn 
<lir ki '.J'üı•:ıive kenclit1i muahr<k· 
lerin ~ttra nti.,.int> :1 ~ni bryn.el~llilel 
mu~kalarhl ddil. mitli, hakıkt, or
an niıe kD\ ,·etleri~ muhı• fnza et-., • 1 . ' 1 

;nac•n .lan <t<'llt":l oldu. Saha' a c;ı • 
kan ve.linin oniinden <;t>hir bando
J'll 11 " ::.yak U) ılıırara~ !!ecen Be -
fli'b·t<ı~lı sporcu :Teııc•lcı· halk t:ıra· 
fın lan he\ c~ar.J:ı alkrşlaııclılaı 

Gec:it resminden ~~ra ~~ra ~Ü· 
Hi.ın mül:im mar;:ınn gelmiştl. Ila
:krm ~aıi Tezcanın dı}clüğü ile e,·. 
ve la n•i:::afir futbolcL'l r s:ılrn va 
e:rktılar Ye halkı sclamJadılsr. Bu
ı~un ::ırkasrndan halkııı görülme
mi" clerecede şiddetli a lm·l~"'l a-
1 asında Be~i1ct;ı,c;lıl:lr sahada gi:.ızük 

B~r~Jı:et iki em <."ktaT ) ı I rl z H- k
kı Ye Şe-ref cl'in l:;i1,~ eqki !?'İnle
ri hatırlatan ::-Uzel oyı.ınlarını ::U'l· 
terere-k r..ok c:c-n·fli mı:tzi~lı İlle hir 
zafl'r d:ıh-:ı ili\\'" ettirdil::!r 

O.,mn l'cr\ı: -siirı:ıtli olu\'or Bul~ar 
!ar Be~kta.~H na:ı~arfln daha ener
jik o:v;nıı\'orlıır. Ri 1h:ıs~ ı:;ıı,ğ •.C'l~ ,; 
l'Ok bi'gili ~I' O\'UOCU, fleı· hare. 
!<eti t1lmr.ı icwi rı i~tifadrli ol•ı'\lor. 

f iiJ;ı..,a her 'C,\, biiyiik, [e\ kıt

füıle hi r ~inr ::irılifrimiri ::;oıter

nıcl. ı z. 
mari-.indc bi:ı:im milli h8!1rle<>crnİ'l.İft 
de ... ntnnlıırı ~öriilPCelı:tir. 

rn~,·i ı;;rar f'dinmistir. Be~·ne m '!' 
hakkı~ nıüeyyide<;i hayatta oll'4u.~u 
;: il>i k11nel tir. lill\Te! n~li~' ~_'ıde 
'aıifc!ı(llİ aöl'fliikre deı-Jet~n nııbet 
bekleven tetik a<ıker h11 lındr hu-
lunm~sı tabiidir· _ 

D ,-ıet milletin teşı.ilatlnıımı::-
"rklfclir. O halde tetiklik milletı n 
bürıresindt'n n~ ruh ıındRn ~etmek-
tedir, . . 

1
_ 

Bunun İçin Tüı1ı mılletı utı' 
<lünranm cliJin<le h~'"hl :ulanı de. 
fil 'uyanık insandır. Mi'lll'ti~ı ~~~ti. 
nıklığr, ~etikliği m illet bırlı~mı 
mllhıtfaza. etmekle onun he~·rc·anı 
~inde tek luılb ~lbi yasamtıldıı 
den1m edn. 

_ _.,...,..~~/f!l 

_ l:)cvimll bir kadın! 
Diye cavp ,·erdi. 
Ella ısrar etmiyeı-ck ınevzu.u de -

gı.~tircıı. Maytıand'a yaptı~r zıyaretı 
anlattı. Polis ııa.tiJ'eııi onun a nlat~ık
ıarını alaka ile djnledıkLen ~_nra. ı ' 

H . b'r adamdır, dcdı. E.lıı - . aıııs ı d 
ona. daır t>a.ı.ı ~eyler biliyor. Hen c 
muhtell! mcnbalarclan bu huısıısta nıa 

ıı:ımat topladım. 
F.lla birdenbire: d 1 Yıı.zılı.:ı.ncdc çalışırk•m n~ en e -

I'armaksız eldı • divcn kullanıyor ·e 
ven ... 

Dık hayretle: 
- Eldi\'en mi? dedi. Bjlmivorunı. 

Nıçjn Jrnllanmasm? 

üli11r. 
Mutat bayrak me•:asirninden 

sonr;. iki takım ·:'11 kııdrolarilP ovu-
ı;a br.~ hctılar. . 

Be:'kta.,: Mehmet .\li - Hri:ı· 
to, \';\\ uı. - K. Uli .. e~ iıı, Om er, 
~aim - -,iikrü. Serer. Jlakl.:ı, lfa
lb, Sabri (:\lecıJi). 

f.e,.,l•i· .\lclf - Zo"ı·afof, l'et
,,, ... _ r ., .... ;,.:'f. R~<1cr. J;tırn'ııı· . ............,.. 

.... ~ 
\l' L •nı'•I kUTet·ı .. ının 

/tf. KARDEŞ 
şında bııluna bılcccğ'ı na'lıl ta avvur 

cdilcbılirdı: Fakat ... 
_ Kardc~inıı. Horııhııoı a ıı~ :.r, 

man g.:Jccck ~ 
- Oniımilzdchı paıu. ö~lc yeme-

ğine gc!mcğı vaıl<lct•!. 
Dik Gordon curctkl\r bır teklifte 

bulundu: 
- )'lıısanızda dôrduncll olar;ık b•J. 

ıunaıamın ınllmklin olnmamasma ne 

uzü!Uyorum bılsenlz' 

- Bılmcm. Bana öyl~ geldi kj, .• 
Dı!i onun cümlesini tamamla. nası. 

Bll<'i gUlümaeycrck mul<oıbele etti: 
- Fakat beşınci olarak bulunma. 

. kün' Mr Fjlıp Conson da 
nız mum · · 

nı bckledı. . ın clinı 
_ saka!.ını sıvazlamak 15 . 

l bile"'inoe bır 
lialdırdığı zaman so o 

davct!imiz. Zavallı adam babamdan 

10 uncu ciR1tikada Hakkıd:ı n 
~elen nas1 Serer ıtur<lıır:madıın 
vo1,. bir siitle L-;v . .,,:r: :ıı~la:"":na t:ı.· 

kıvor. 
·Bffli'ktas ı. !..evski n 1:1te ba 

~ok!en ">onra o~ un r~e>k he) e.:a n t 

tir ı:ıafhay:ı girdi. Dene sonuna 
kadar her iki ta1·ttf siiratlc ve e
UCrJik bir" oyun ovnadrl~11· Bu dev 
renin bu11d:ın sonrıı en ~a,anı d.k 
kat tar:.:ıft Saimin ter5 h"r vuru
~ı.nu mi"afir so' ı• ı ıwa~·ndaıı 

f'iimhurivet ha;ı ranıını oiırdiin

dı kerPclir. ki barış içinde, ho~ır 
\ e rahat İ(,'incl0 kntlrı) oruz. 

Dii il~ <Ulln 1 wrn !\~ liılün'1enberi. 
i<:inrle ;ı iizclhğii kıı n at~ :1et1İ~ 
baluncıı, millctı:P. dn~·dıı~nnuı <ıe· 
'incin mnna"ı daha İ); anla!'lılır. 
Şu ne: hıwuı, \1 ldn neler olml\ılı .. 
l,;i :.. isti!•la lini, utan b\itünlliğii-

Mehmet Alinin ferlakar bir plon
jonla kurtarmırı.sı ve Şcrefın ::ığır 
lıare-keti .) izi.ınden muhakkak bir 
gol kaı;ırması Qlılu. Devı•c 1-0 
siyıııh-bev:ulılarm gali.biyedle so
na cıdi. 

1 
1kiııci De' re 

Bu d~vrc birine.iye ıu:.:ıarau d:ı
hıı sert \'C zevk'>iz ol:lu. llk antar
tb Bc.,ikta~ ka,c~inc yükk11en 
Eıulgarlar Be"ık~R miıdafilerinio. 

ı ı.:anlı Ye güzel o.nmu kar~rsmıla 
·ol !p;•mnyı!J 16 ncı dakikada 

mc~clcsi üzcı·ınde> nı dunıat nlnıa[;n. 

çalışacağım. 

fük bu tasavvurunu tatbık me\'kl
ın" koyamadı, O h ıfl~ kenrlıı;ine dk 
kııtinı ı Kuı batiııl:ırı tlvrındc telts f 
ctnıcslm.• imkf!n bırak.mayan ln'):m 
bır nızlfo vcriltlj. 

Aynı şcldldc başım bır vnzıf<• ıl• 

meııgu! oldu. Salı giinu l..'lc kcndıs,nı 
harıcıyc ne:.arctınden dtH'et cttılcr. 
Orııya mün.ıcant ctti.ğı ıo:aman bizzat 
nazır tarafından luı.hul edildi. N'ıızır 

clavetın sebcbını 1'ovlc izah ettı: 

f l;ir de "Hakkmın yırtıet kartallar 
gıbi uc:m.ıl• vrtalnv1p Şer~fin bom
ba glbi vol,.si iıc yaptıgı ı\ı:inci 

1 :!Olii c't.e yeyınce asap1 nrına hakim 
olamadıl11 ve ısertıi;e hakemle o
,yunrııl:ıı la munıı.ka!'a\ a ba«ladı. 

1.n. 

tı-te bund 9.11 S(Jllra oyun tama
ınilc h<'vecanrnı kaybetti ve tatsrz 

ı h r ~':'kil altlı. İkinci devrede Be
~iktaı: clah;ı giizel ı;;ahı:tı. Bilha!I-

nl p.:ılıs daimı olarak bekledi. Lon. 
rmı da \'jktoryıı. gnrındJ. kuriye, bir 
s1,·iı pol!e tarafından kı.l!anılan v~ 

l•;lnrlc "yrtca iki nıliscll1h memur bu 
lunnn bır otomobılc binerek Dlk Gor 
ıJon ile bt'l'alıcr ıJoğrııc.ı harıclyc ne. 
:zarctınc bitt;. 

Xcz.ırct.c bızzat nazırı kurıycnjn, 

JJlk Liordon'ıın \'C dığcr bır pollsln 
onlindt zarfı teslıııı .ılar:ık mlıhürlc

rın1 tetkik ettı \'C sonra !\asasına 

koydu. Miıtcukıtıcn ttıahzıırı:ı.nc b ı• 

tavırla: 

Hele üktiı ' dcıJ..ı. IJu evrakın 
dost!arııııız (Kurb;ıg l:ırıı alalialan • 
dıracagını pek zannclmiyorum ama 
ne kadar gurjp ı;örUnllrs ı;ortuısün 

aldıma bu ıhı.ıınııl dfı gcldı~ı için ıh. 
tıyatlı davranmağı münıı.,ip buldum. 
(.;ontcr'in katli lıfu]i8cs:nıı dair yem 
bır malumat yok dc~ıl mi? 

B:ze bütün bu nimetleri <'limbu
riret iıla:resinin mesufiTet duylZ'tı 
""· hı<>S!!p vcmv•k endi"e"i \'<: 'a 
t~~ if:;~.erinde kwııar11. hcm:non ge. 
lı<it guzel knrnrlan rn biiyiılt "rt" 
"il~ ısı ~.-tirdi. Onnn ~·ı'dimtimıuıü 
elbette mnda.>t ktıtlArız. 

H akkr Sliha Gezgin 

& Y..:ıvuz, l-1.risto ve Salın nazan 
l1ikkati celbeder.Pk kadar iyi ovn ı. 
dılar. Bu devrede Sabrinin erine 
geC".en Mecdi hic::' de mn•affak ola
madı. '.Mı!'rafirl€-r 28 ve 32 nei d"
kikalarda Mehmet Ali il<' kal"Şl 
karşıya k2.lmalarma ragmen bir 
sol olsun yap2.llladllar. ~erer dun 
Eeşiktaş hücum hattmın en mu • 
Yaffak olan oyuneus ı idi. Em~k
t ar Hakkı da ondan ı:ısağı kalma
dı. Bu devre tle Beşik taşın J aptıgı 
bir golle neticelenerek mac· 2-0 
Beef.JctaMn g-.ılibiYetite cı-0nn erdi. 

Bulgar futbolcuları dun bizi hi~ 
de tatmin etmediler. :Ma:ı.mafih 
~ahayn ,.e muhıte y·a.bancr \'€' • r
Ja'llft o'an bir takım hakkında jij[ 
gbrıiste lıiıkıım ver.mek biraz da 
in. .. afsızbk olur. :\Iieafiorlerimizin 
hakiki krymetlerini hiç 5uphc yok 
kı cımıart~ gıjnu Fenerbahcc ile 
yapacakJan ka-ıhuımalarda anlı. 
yal·uğız. 

Oyun 'tarı!an mrun paslı ve hava 
dan. deplemrıanh. ı:-ncr:ııK olan bu 
takmı ka?'!'ısmda krsa paslı Ye?' ~ 
den bir oyun oynayan Fcnerbah. 
~emin alaca~ net·.ce cidden me
rakla hcklcnmekted ir 
H~kem Şazi Tez.can avantaJh

rn <lıkkat etmrnıesi rrıiistesnn o
yunu mill{emmel iclar" etti. Beşik. 
ta.c;'ılar:ı memlt>ketc güzel bir S:'ilıa 
''e parlak bir ga.llbiY"t hedıye t-
tıklcrindcn rtola.vı candan t-brik e-
cierim. 

HM rettin nahtoı:::lıı 

16 Yaşındaki 
ınahkü111u 

katil 

Bu sefer de bır manavı 
tabanca ile yaraladı 

l) b 
Jıu;(ııı 

sikiı \et 

.. · .,,ibı oldum 
döğ'me olduğunu ı;orur ., 

1
• t·n 

· 1 certe ı Eldi\'en;n nihayet lusm:y e . p 

ok çekmiyor ve sanıyorunı kı ba
;ıım da ondan çekmınektediı·. Babam 
bır bakıma M.aytıanda bcnz"r .. ya.ba~ 
cıl;1rdan çekinir, bir lla vtı .ıuunze\I 
labıatlıdır. Siz benim dtwettım ola. 
rak bulunRcaksımz. 

- Mr. Gordon, Fraosadan son de 
rccecic mtih.m bir dosya gelecek. B·ı 
dosya Fransa. ltalya ve lng:ltt-re n. 
rasında lmzalanı:ıcak tıcaret nıu•ıhc
dcsine müteallik evrak var. Bu e,·ra 
kın şımdilil-t giz.ll kalması ve çok iy~ 
muhe.taza edilmc:ıi !azım· t;ünkü ;;Un
rtik taıifelcrinjn t:ac!ıli mesclelcrinı 

de thtl\"a edi)Or, bu itioaıla tjcaret 
erbabı bunu ı;imdidcn elde ~tınc.- ıçın 

ııer fedakarlığa r:ızıuır 

- Hııyır, blltıığlm bir;ey yok. u. 
mıımiyctlc hu nc,·1 takıbdtln bt?n mcş 
guı olnıanı. 

Haı !ciy~ nazıı·ı Lo~d l''arın ley: 

Evvelki akş.ım Küc,:u k ıı ız:ı rda 
l.i: yarc:.lcı.m~ rnku.sı olmu.. ıo 
.) sında Ilılit Sezeı- ad nda b;~ ço. 
cuk Bahattin atlında biı m:ın.ıvı 
tabanca ile bac:.ıi?mdan ' ıra mı ' 
1tr. c~n.ırı rbvt'llr '' 

Cumartetıl 

I. tı>'1rln: 31 

~( V>•al: 20 
Ru:ır: 1;9 

\ aı.R tı t;za. 

7.23 1.19 
12.;;s 6.19 
13.18 9.30 
tt8.0i 12.00 

19.39 1.32 
;;,;;o 11,41 

· 1 . ~oı.•adıı b:lekt kolunun birlcşt,ık erı "' ~ 
. b 11-anm başını dö[;me olarak bır }<Ur ıı.ö 

,.c gozlerini gördüm. 
Dik Gordonun alakası gıttik<;e uı.z 

~aıaşmakta idı: 
emin mi!iniz? 

1 - Gördilğüniizden ., 
Muhayvelenizin bir oyunu olmasın · 

' ı Kurb~ıeı·aıar) m yavaş yavaş ner. 
" · den keste bir ktı.bus haline gelrnesın 

1-:orkuyorum. . . 
Genç kız katiyetie cevap ,·ercıı · 
- Ben gôrdtiğümden emlniın. Çok 

. b" ık onun bı-yakınında jdun ve il' ış . 
· iyıc~ 

lcğin: cok iYi aydınlattığı ıçın 

gördüm. 
Bunu Fılip Conc;ODa anlıı.ttınız 

mı? 

- Hayıl'. Onun bu dögıneyi .. 111ç 
taı-ketmemi§ olabileceğini düşUndum. 
S'mcil hatırlıyorum: Rey Mayttand 
. ı öyle rn yaz kış eldiven kullandıgını s · 

mişti. 
Dik Gordon şa~H·mıştı. Londra~ı~ 

en bilvUk mall müesseses;nin sahıb 
· ·ı ta ulan ııu arla mm kıı tı!ler ve cıo,nı er 

_ nı.1ındao kuru1mu§ bir te~kıla.tw ba. 

... * * 
0 akşam b)lk, Dik'i tiyatroya glt-

nıcğc hazırlanırken g~lıp buldu. ~:~ 
ncnç kızın söylcdıklerıni anlR ttı. f! .. k 
~unu hiç de hayretle karşılamadı: 

_ Ola bilir! Fakat ihliırarrn bıl<'

ğindeki döğmcnin bir lmrha~a oı.ma. 
ması da pek mümklin. O gençliğınde 
çok dolaşmış, hattı'.ı. bir ar~lık .g~m;
cılik bile yapmıı;, Ona riaır gorcbı.:.
dı~im yegıı.ne biyo*r.lfid" böyle ya. 
zı~. Mamafi size birşcy söyliyeyım 
nıi hlr. Gordon '? Ma \'llan1 halikuıda 
ne söylense inanacağım. 

Dik hayretle sordu: 
- Niçin? 
Elk'ln meydana çıkapiıklarınd:ın 

haberı yoktu . 
.Muhatabı fazla izahat verınedj: 
-' Çünkü çok defa zenginler her

kes s-ıbi olmuyor, garip gsırip tabi111f.
Jarı o!uyor. Esaeen herkes gibı oısa 
ıar milyoner olamazlardı, Bu döğmc 

Do:lyayı getiren kuriyeyi muhai:ı.. 
zaya memur polisleri sizin de takvi
ye etınenjzı istıyorum. Kurive Dover' 
de karaya çıkacak. Kendi.sine İngil. 

\ 

tereye kadar İtalyan ve Fransız em. 
niyeti umumiyelcrinden Uı; memur 

refakat ediyor. Bu memuı·ıaı·ın vıızı

fe!eri ıngilterede bizırn memurlan. 
mıı. tarafından devır alınacak, siz d<: 
muhRfaza tertıbatına evrak benjm 
kasama ge1inceye kadar, nezaret e. 

<leceksiniz. 

Bu neviden blr~ok Vll!llil'elerde ol
duğu gıb1 bu \'az.ife de D;.k için al~. 
ka uyandırıcı olmadı. l{uriye Dover' 
de Vdpurdan çıktı, l.lususl bır ''ap:o. 
ntl bındi. Vagonun bulvarıncl;ı iki ~·-

- Ben bu ( kurl>a~a!ttr) mcsclesiy 
le yaınıı; emnjyct müJlidü;UnUo ıncş 
gul oimasını kafi g·o~mü)·orıım, ılcuı. 

Bene..? bu işle ayrıca ve hususi >lıı. _ 
nık bir ekip de uğıuı:ınıalıı..:ıı·. Ancak 
hu sayede bu ı;ızli tcşlul!ı.lın hak.kın. 

•lan gt'lmC!k uıti.nk.ln o ab.lır. 

Carih ı;ocuk, bundan ı.:..r ıniıd
det cv\'cl de Feriköyiınd e kendi
sine tecavliz etmek i"t ~eıı birı. 
.sini ı,'dt;rmi.ı,., hiEıhırr. )a ınm kı 
ç_ıiklilğı.ı \'e n:ınms ınu mur n i 
c.:ın oldiiTdüğü nazımı alın rak 
hrıfir b'r ceza ile kurtulmu. t" 

Ertesi guniı Dik Gordon erkenden 1 •Bütün bunlnra rağn·en ~·iuc 
Başvektı.lete davet cdl!erck ı kur. banca ile ~ezmek itiyadını ı:ıır.ık 

bagalaı ı meselesiyle meşgul olmak ·~~'.:ın d<>lık:ın1 ı. evvelki ak m 
uzere hususi bır eklbın tc<ıkıl edjld!. huçukptız"'rda Bahattiıı~n ükka 
ği l\endlsıne bizza L başvr:k.l tarafın. nına giderek bir karpuz almıştır. 
d.ın bildirildi. Bahattin parasını istemiş, Ha 11. 

Başvekil iıiı.ve etti: 

- Bu ekibin başında s;z buluna -
caksmız. Ça!ışkJ.nlrğınıza ve kabilL 
yetinıze güvenerek slze geniş "'aliı.hi

yet veriyoruz. Muavin olarak emni
yet mtlo:,Ur!Uğüııden i•tediğinizı .e . 
çebilirmn\%. 

Dik Gordon: 

B.raz evvel verdim Ya. de
miştir. 

Bu yüzden cık.an milmıkasa ne. 
ticesinue H:ilit ta.banca.sun çek. 
tnitl ve Ba.hattini bacağından ya· 
ralamrştır. 

Bahattin hastaneye kaldn1lm·" 
Halit de dün adlıveve !Jevk . , -
rek t.evk_if o;ıuunuitu~. 
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~eplaealnde 
(S.ıtara/ı 1 inci wy/o<tnJ 

' nda lltroot Sovyet tümenleri maf 
.up eıdlllıUe. eimdiye kadar 1 biJ1 
uir alm~. 66 top, 38 tank, kül. 
lıyetii rniluarda <laha başkn hıı.rp 
malzemes.i ~"1i!'1am veya imha o

·eüyük bayram coşkun teza·hürlerte kutlandı 

l:ınmuştur. 

Stalingradda krtalarmırı: birçok 
kaTŞı taarruzlan püskürttükten 
senra yeniden sanayi bölgelerinde 
bir takım topraklnn hlieumla zap
tetmişlerdir. t'st:!n sayıda dü;;
man kuvvet] erinin tanklarla des 
teklenerek şehrin batı!:'ındaki Al
man mevzilerine k.ar~ı yaptıkları 
ı:aşırtma hilcumlan şimdiye kadar 
ci~ olduğu gibi diişmanın çok 
agır kayıplara uğrama!!iyle akim 
kalmışt=r. 
~htin üzeTinde yapıları bilyiik 

fapliyetle beraber uçaklar. gece 
~i.iodüz düşman lhavn alanlanm, 
batarya mcvzil<'rini ,.e t:ı:::ıtlan 
bomb1anu.cılardır. · 

Hazer dkOrawı.in şimal kısmın • 
da topye1Wtı 3 hin tonilatoluk iki 
yilk gemisit batrrılm1ş, iki•petrol 
gemi.ei ve diğer beş silep tutuştu. 
ruJmuş veya ciddi ha!!ara uğratıl 
mı§tır. Düşman diln kırk dört~tıçak 
kaybetmiştir. İki Alman tayyaresi 
ııoksanclır. 

l/OSIW\'ArA. (;IJRB l'A Z/l"RT 
Mosko\·a : 2!1, {A.A.) - Sovyct 

basınına ı;riire, Ifosların Slalingr~d 
da ehemmiyetsiz l<rprak kayıpları
na rağmen, şehir miidcıfileri. A:. 
monlıırı, geçen sen{' Moskova iinii, 

(Baş tarafı 1 nci sayfada). 
ANKA.RADA 

Ankara, 29 (A.A) - CUmhuriye. 
tin 19 ncu yıldönUm!i bugUn yurdda 
en coşkun bir bağlılık tezahürü için. 
de kutlanmıştır. 

Hüyük toren 'l'tirkiyenin baş ,chrı 
Ankarada en yUksek . bir dereceyi 
bulmuştur, DUndenberl bu büyUk mil 
li bayramrn.avast ıçlnde ya5ayar. 
Ankaralılar sabahın erken saatların
da yo!bua dökülmüşlerdir. Baştan 

başa milli renklerle donatılmış olan 
yollar ge!:ilmez blr hale gelmll}tir. 
Bu akın bilhassa Ulus tnt>yde.nrndn 

de uğrachklnrı hozgunlnktnn ~<:la 1; 

büyük Ye rL:tha nd~hir bor.guııb :.ı ~ 
ub"almışlar-dır. KaRm~ya.cla ka
fırtınaları ~nr:ı.<ıında.,.ilcrliyen 'Kızıl- ' 
0rdu~kıtruan 1_~runaklıırda don~uo; ~ 
Abnı:ın ask"Crlcri 'lıulnıııstur. · ı 
~Bu cephed<>"°n~ tı('ler; hab'erler,• ~t 

daglr.r<lrı hararet derecesinin .sıfı rı l -
da~ çok nşağııoldnğıınu:göstcrmcl7 ~ .. 
tedır. b· 

. _Bununla ]Jernher, Ruı:; knvvetıc q 
r.ınııı, Almanlnrm Romen dağ kır. l 
alarmın )ardımile alclıtkl"•·ın·ı ı"ddı· l . . 

orta clcilerilc bu elcllili müs~.ır • 
hrıııı YC kııra, elenir., haya :ıh5t>~ 

!erinin tebriklerini kabul buyur. 
ıııuşl::rdır. 

l\Iillr.l Mecli si ndeki ml'r:ısimi 

ıniir<'akip Ciinıhurreisiıııiz y:ınlarır•. 

da (;enci 1'ııııırny Tlaşkan ı oldu.__,u 
halde mrrn~im snh:ısınu teşrif et 
ınişler \'(' lıtırarl;ı rrırılanmış lıu.u
ııaıı on hinlcrre halkın çoşkıın lr. 
;::ılıi:rlcri :ırnsınd:ın ı:ıcı;crC'k ~c .. ı 
resmine işfirfık eyleyecek olnıı it 
ı•ileri. :ıo,keri kıl:ıl:ırı t\cftiş· lıuy r~ 
ııııış!nrdır. 

Askeri merasimden Sônra Ciiııı. 

4 • ctritiş bulundukları r.N';~~hilcfiiz~: fJ~_.,.,_.r,,!l,,.... 
rıd_ne çekildiği de kabul·e-OHmekle • Dünkü gedi reıımlndı•n ıntrbalar 

ır:. 

Btfü Ka.l'Jcasy:ula Alma:nfar rnş 
ınev.siminin Valctıııden evvel ba~·- ıı 
mı~ı-na nhşnıışlar \'e tfa~Jar geçil 
meznalc gelmeden, Knrarleniz ki'• 
~ına _varmak mnksadile Tuapse şi~ 
~Rl rfo)foı:;ırn rJ:ı ); nyo.kç1 miifrcznll'. 
•·ı kııll:ııımoğa hıışlamıslardır 
• Yine ayni ccplıcden. gelen. hulıor 
nr(' göre. kalın kür:kJer!' sanlı n•H 

,_ n_:ık<'ı ln!aları Alman i1eri haMke 
=' 1 dtırdurmuşlarclır. 
. I'r:n·rfa gazetesi, birçok dağ gc 
·ıd ~e boğazlarında Jrnr ta.b:ıkası : 
m ın.san boyuıın rıktığını ve y,•,. 
.''.lç.lıı rdnn cı1rların yuvarfondı#ı.11 
l lırmoktedir 

. Stalingrııdda, 21 ynı;ınCJa.ki kızı 
ılc hernber düşmanla ~·arı>ışıın bin 
ha~ı 7,oıotm·, rnrıırlıl!ından dol ı \ J 

nişaıılalaltit edilmiştir. 
GBOZNlYE DOllRU TAARRUZ 

TEKRAR BAŞLADI 
... ~~D41ra, 29 (A.A.) - Kafkaalarda. 
.Mo.4olrun cenup batıslJldııfAlm&Dlar 
yeıılden hflcuma geçıni§lerdJr~ Soyyet, 
te,b!Jği Nalçık ._sahasmda .muharebeler 
c:ıfdutunu bildiriyor. Na.Jçrk, Mozdo 
kwı 90 kilometre cenup batısında 
Kafkas dağlarma giden dar bir va 
didedir. Almanlar, Grozntye doğru ye,. 
nklen taarruz ediyorlar. Ruslar bir 
ke.slmde biraz geri çeki!mişlerse de 
Alman taarruzunu durdurnıu:ıılardır. 

IN-&ILIZ TAY.YARHTjERININ 
'lARDIMLtlRI 

Londra: 29, (A.A.) - fn~iliz 
~Ta !c11~ Rusya.da yeniden 
faaliyet g&'fcr.mltler ve Alman .Re 

·ı . - t .,,. 
mı erme r~n Ruslara mühim 
.ıriAı:tı1rtsı.r.da ıuilbimmat laşı:rıın bir 
~ baWeriil>uz dftlizit1de himr . 
ye~etln~r. 
, t~-ta~ri htız ...cleniz,•ı. 
1:1tauvııJt.h~ kadar \'C Nor. 
Te:9fen Allııatik:deniıinin orfahıı. 
nıt kadıır 15, mil)'<ın kilometre mu 
rabbaı gen!ı5ı1ijiıııde hir sHhad:ı du; 
-... :-bn faırli;'ct ,göstOfmişler<iir. 

-------<>--

Hitabet 
mii.sabakası 

O talebenin ittirakiyle dün 
yapıldı 

Oskü<lar Halkevinde dün ,,;ıı:ıt 
15 de li.sc gençleri :ırası ll<iıı lılr 
hitabet mtl6abaka<sı im-tip cdilıııışJ 
tir. Hila.belin me,·zuu, Climhuri re-
1iıı önemi hakkında idi. ~lüsabaka 
ya 30 11 kız >'c ~ ~ ı crkdc olmak ı;. 
zere 70 lise takb<'si iştiri'ı.k elmic, 
tir. Profosorlerdcn mürekkep ııı.ı: 
jüri huvnun<l'.1 YRJ)«lnn bu nıusa~·a 
k:ının sonunda Hayd~,:ı l~ı;iıı 
rlen Ali Hüsevin hiri,,~qp: n•·nö 
1'5eden net-kan ikinri!i~i. !niin~ 

'lrıs Jise~Inden ?.trıJ•ev,·en iiçfin~iii.:,. 
lln lr..,.nn.mı"1ard•r. 

Hıso"kot!vfnfn ha..;;.d:•nıış olcln ~u 
~Yde1", Jtlrl hn1P.1TUnd:ı kendile 
cin.~~ -··-- • 

muhteşem blr manzara arzcdıyordu, 
Milli şer, Atatürkün muvakkat• 

.lcabrint ziyareti mllteaklp doğruca. 

tebrilı-lerl Jm'oı.ı.l buyuracakları Millet 
.ıneclisine teştit eylemişler ve mecljs 
binası öııtlDde biriken kalabalık bir 
halk kütlesiy!e baş~ mUzlka olduğu 
halde re1JD1i ihtiramt ifa eylemekle 
oı••bjr kıta asker tarafından selAm 
lanınışlardır. 

Millet 'Meclisindeki hususi d,\. 
lrclcrinde Jwrn bir hlirahnti rııli:c. 

akin Milli ~er Diiyük Millet :'llecl!si 
Ileisi ile Tlaşvekil \"!' lr·ra Yr.killcri 
heyeti. Hüyük M!llcl l\ftoclisi iızılsıııı 

knrn, deniz \'C h:ıva mcns11rılarıı11 

temyiı mahkeınrsi, ılcvlct ~tırn'it, 

divanı muh:ıseh:ıt rc·isi '"" nı:ı l:ırı_ 
nı, Yekiıldler w Pnrli r.rkfınını, 

bankul:ır ve di!i;l'r nı: halli ıııücs'".<'
selcr miidürlcriııi 'r hunl nl ııı 
~onr'.I ılıı ecnebi ılr.\ Jeller 

ıa1ramımız dost · 
•••lelletlerfl.e de 

llatıaadı 
(Ba.qtarafı 1 , .. er snufaM} 

eski Ankara büyük clı::-isi olup ınc·ın 
leif<'ltimizl'e' lıii~·iik hir rliplomut ,-c· 
hakiki bir dost olarak lnnırımış o. 
lan Pcr('y Lorııinr. Tiirkçc uzun ıı· _. 
hitabede bulunmuş vo son seneler 
zarfındaki ' harp vaknlarını, Tüı·J.:i_ 
yenin vaziyeti ve lııgillerc. • Tiir. 
kive müıınsobctlcı:ini tahlil rttikt •n 
~~r:ı,hiilrm İl)E!iliz ·dostları naııııwı 

P>:• •. ....u rt 1 
Tür.kleı:R'bu;!}lhttY&l' guımen o n ı 

tehıj.1' cını~r. 
Di~ t:.ratfa~~a)~j1dYoq1 

sae.th.ı.:ıo ela '.F.-Giiınlııır11~ lıw 
r:ımMMI lnlısis c:lli61IU.5 ]1ir töneni ·~·. 
sa <:l~~lc lı<'r t:ırafr. n!..-settirıl ~i 
ıôb! ;.~ ra~ı ılu~saat 20 <'· 

mi!l)'Onn i-ler·aynifcIOOJİİk ''nzi fı·~:r. i 
ifa evlemis ve nefri,-ntını Tiirk 
MiJI? .ma rsi~<' biti;·mislir. 

Bunclon haşkn Berliıı rarlyo~ıı. 
Bertin Tiirk kulü' i"ıııdc ~·apıllın mL'_ 
rao;irııi ve hu arada Jıiiyük elçimi?. 
Saffet Arıkan'ın nulkıı:111 riilc H· 
yaymnk necı:alcetini .cıöstcrıııistir. 

nu cemilek:ir ,.e doslaııe ne5ı-•. 
yal 'fi\1Wiycılc ço!, hiiyiik h ir mcırı. 
nunlyetlc kı:ırsılan<lıijını hıı ,·cı;,tc 

ile hildirmrlli liiwm '1iiriiyoruz. 

Lon<lrad:ı 

Vişi: 2!l. (,\ .. \.) - Türkiye 
Cümhurjyetinin 1!l uncu yılclön[i _ 
mü , Frans:ıclaki ılurıır ı \' · şnrtl:ır 
bakımın<lıın Yişiılc lıusml mnlıi • 
yellı- tiirrnlc kullanmırlır. 

Tlirkiyenin dostu <•lnrı rliryl0ıı1'!

m: ~:>?ı-ıin~tlrr. iiiilrılrn rnnr:ı T::r_ 
kiye bliyiik rtcilii:(i1w ,, ... lnıis """ 
yanın<ia rlc ;l4k erkıinı hıılunnn iP:. 
;.ıiiık f'lı;i. n. flrhir Erkin'c !chriklc 
rini !'>unnrnşlur. 

Törende hazır twıı,.ı:ın Frnn ·ız 
şahc:iv1.>tleri i<'indr, Yişi poroıo:.-.:, 

Şf'rl n:ıron neanvrrıter göze f':lrp• ti 
411fmııb~ ""r··., ı1-ı ı ... •.,nııvor(ln. 

Lonrfrıı, 29 (A,,\.) - Lor,dra-

lıurreisiıniz hnlkın içlen ~cll"ll s lV. 

ı.ıı ,.c se,·gi if:ıöcsi olrın sürekli aJ_ 
kışl:ırı :ırasından ~eeçrek Çankaya 
kCişküııc :ıvclct h11y11rmu5lnrdır. 

tSTAllı'BULDA-

Baytam b~tün yurdda olduğu gi. 
bi şehrimizde de bilyUk ve coş -
kun tezahii.ratJa kutıanm1ktıı., halk 
bUyUk bir neşe ile bayramı tesit ede. 
rek rejime bağlılığmm yenl bir mjsa . 
lint vermektedir. 
GUzeı İstanbulumuz evvelki gün öğ 

leden itibaren bayraklarla sUslenme
ğe bqlamıştı. BUyük meydanlarla, 
resmt bina1arda ve haıkevlcrinde cUm 
hurjyetin nimetlerini belirten vecize • 
ler asılmıştı. Geco blltUn halkevlerin,. 
de cumhuriyet idaı·es;nin hizmetlerini 
belirlen nutuklar söylenmiş, milli o . 
yunlar oynanmış, eğle:ı.~ıer tertip e. 
dilmiştir. 

daki Türk taleb<-si bugün cümhu. 
r·yctin yliclönümünü kutlamışlar
ciır. 'toplantı h:ı.lkevintle yapılnırş
t:r, 'l'ürJ<iy~ büyük elÇitiği mensup
larının çoğu toplaxı.tıya)~tirak et
ır.iıılerdiı-. Bü..-iik el<jlikt<'.', ele bir 
kabul rc.'.!mi yapılmıştır. ln giltere
cieki Tünk ta.leıt-c 2(}0r kişidir· Bun
lar·n lıir çoğu lııgilter'?nin uzak 
yer'e··indcn bu;ün için Lonı:lraya 
gelıni~lerdir. 

Ak:;:~.m sua.t l~tc halkcvincle 
bir ç:ı.v verilmiş ve filmler g5'lte
tilm~?tir. Bunlardan hiri 'J'iiTkiye 
l üyiik ekisini, Başvekil ('ordlin 
y:-ınmda, 1nFtilterenin l:oınb!lnlı
rnandan !ırnp 'l'an yerlerini, ı;jlıi.lı 

fabri.kalarmı, Livcrpıı r \•e Kar.lıI 

l,n;ıp.nları.nı ~r ve ziy~:ret eder
ken göstermektedir. Gec;cnkrde 
Tünlti~·eden gelen bı;ı.şka bir film
fl,. de, Türkiv~nin me~hı~r yer:crin 
den b~ ulan hıu:ır 1rnlunanl:ı.rn gö_\ 
teri11rıi!"tir. 

Si!" Asborn. git~ide artan sıkı 
iktıM.di rr..ün~:~hetlerin Türkive 
ile fngütereYi tirlirine ba:?laya~a 
ğınr sövle.."T.iş ''" "Cümhııriveti:1 
yıldöni.imü iki memleket nr~ı:ın
ıla. tarihte şimdiye kadar ec;i ~15-
rülmt"miı:ı nisbettc miimı!:'cbet :va
J.-1nlr;;r talı?kkuk rWC-i bu nral~r. 
d:ı k•ttJarım.,ktnclw P.ıışlrn. hir .. ~nk 
ın--m'eketıC'r ı:;lbi Türkiverlc, lıa'rp
t,.11 ,..,,,.r.ı rn~"r.ut ticaret ~iir:J:J. 

fünilen Jl'C\'d1tn3 gd'en ı>]r.;; veriş 
ıncse!clrini clıiznlcmek zorunda kai 
mışt;rr. Türkiye bu güç~üğü lıüyilk 
1-ıir mah:ır"'t!e iin 1erİıiş ve bir qrık 
JY,Mn'e'-t,..tle~ istem"~t~izin hnı;kn 
•'k0nim'J~ !ıiikimiretler nltına :!i ~ 
r:-r'{en. T iirld1 ·'! h~ın·l:ın rl:ı. itina 
itı:- 11z.1ld:ı lt:>lm:ıfü hilmjstir. 
Tü-~lerb !ng-J4:derin bıı harp

t~ !kt·c-...rJi mün:ı.cı~betlarini ilcr et
M"k ve fa:>FYete f'crirmck ic;in 
l:iiyü'~ hNnl<>1er eoı!'fettiklrri sr -
,·;nr-1~ hatırJannw:ttad:r Bt! ha -
kım~-ın he:- iki memleketin, bey. 
rırJmiJeı ti.earet eistemirıe l!Vl;un 
olara 1<. karşılıklı tam istifadeleti
,,y t~rnin yoluna ı:-it e~·kl-cri ııim • 
diden s<Sy1~n~l-:Hr.,, demiştir. 

\1LAYETl'EK1 TEBRİK 
.MERASbtt 

Diln sabah saat 9 de. vil&.yette teb
rik merasimi yapılm~tır, VUlyet ma. 
kamında, vali LOtfi Kırdar ııehrimiz 
de bulunan ıılvil ve askeri erkA.nm, 
te~rifala dahil zcıvatı!l ve yük.sek me. 
murla.rın tebriklerini kabul etmiştir. 

1'ebrik mera.siminde şehriml.zdekl 

mebuslar, örfi idare komutanı, vil&. • 
yet ve belediye erklnr, Basınblrliği 

İstanbul mmtakası reisi Hakkı Tarık 
Us, Banka1ar ve diğer resmi mtleaae. 
seler müdürleri hazır bu1unmu1lar • 
dır. 

Htikümet konağmd&ki merasim aa. 
at 9,25 de nihayetıenm!ftir. 

T.AKS1MD.E 
Vilfa.yettekl tebrik meruimı niha 

yellendilcten sor.re. vali ve kend!eine· 
refakat eden zevat Taksime gitmiv,. 

!erdir. 
Taksim bu sırada iğne atılsa yere 

düşmiyecek derecede kes~ bir kala .. 
balıkla kaynaşmakt:ıydı Meydan. 
tribün ve caddeler leba1eb dolrııuştiı. 

Merasime iştirak edecek aakert kr. 
talar, mektepler ve diğ'er te,ekkUller 
meyc!anın bir taratroda kendilerine 
ayrılan mahallerde beklemekteydi .. 
ter. 

Vali, yanında İstanbul kouıutanı ve 
merasim komutanları Q!duğu halde 
kıtaıarı teftiş etmiş ve kendUerlne: 

- Bayramınız kutlu olsun! demi~ 
tlr. 

Asker, Valiye: 
- Seğol! djye mukabele etml~ ve 

bunu müteakip bayrak çekme mera._ 
sı.mı başlamıştır. 

Bu andrı. bando lsUklA.l marıımı 

çalıyor ve meydanı dolduran binlerce 
insan ihliram vazjyetinde göğüsleri 

kabarık, alınl3.rı yukarda, nazır nazlı 
yelpazelenerek direğine yUk8elen al. 
bayrağımızı sel&.mlıyordu. 

Müteakiben, hazırlanan birçok 
çelenk cUmbUriyct &.bideainin etra!ı. 
na dizilmiş, böy!e~ A.btde bir çiçek 
tarlası ile çevriımi§tlr. 

Nihayet saat 10 a. gelmit Ye bu 
anda Sellm}ye kışla.andan 21 pare 
top ablmıştır. 

Top atımından aonM ıbirçok hatip•. 
ter kürsüye gelerek heyecanlı iıutuk_ 
lar söylemişlerdir. 

Bundan ı;onra gec;lt,rl'e.mıi ~la • 
mııtrr. Evvel&. maltllgazller, llaeler, 
ortamektepler, emniyet memurlan, 
husuat ve resmi kız ve erkek mektep 
leri iztjleri, kızılay hemtlrf'leri geç • 
mlş müteakiben askeri k - bir pl 
yade alayı, topçu taburu, Jr\11 kı.. 
taat. bahrjyeUler, jandarma!&r, ltfat. 
yeler geçmişlerdir. 

Geçit resmi çok muntazam oı. 
mu§, kıtalar meydan ve caddelerdo 
cQfkunca alkı§lanınl§tır. 

KAZALARDA 
1.stnnbul ve vilA.yete b:ığlı kazalar. 

da eümhuriyet ha!k partla! tarafın , 
dan seçUen halk ha t•pıert, meydan • 
!arda hazırlanan kürsülerde, cUmhu ' . 
riyetın manasını, ehemml;Yetin!, te • 
barUz ettiren nutuklar .ıKSylemi,lerdir, 
Bu arada belediye reis muavini LOtfl 
Aksoy da Üsküdar parti reisi sıfatile 
Doğancılardaki p:ırtl binası önUnde 

•toplanan halka heyecanlı bir nutuk 
#söylem!Jtir .. 

Beşiktaşta merasime .ııaat 11 de 
bUyük bir h"alk kUtleıılnin iştirakiyle 
parti binasr önünde ba,lanmıştır. Me 
raslmi. kaza başkanı ZUhtU Çubuk
ct.ı.fllu açmış, halkın bayramını kut
ladtktan sonra sözilnü halkevl bıı.ş. 

l<am HükmUy~ btrc.ltmış. HUkmU 
de bugUnUn ehen:miyetinl anlate.n bir 
söylev vermi,tir, HUlmıU'nUn ııözle. 

rini öğretmen Bayan Nlglrm \"C mı. 

nimirıi yavruların sözleri ttlkip et • 
mlş, onuncu yll marşiyle toplantıya 

son verllmiştir. 

FENER AL.4l"l 
· Gecr bütün şehir eleklrikler!r 

elonafılmı5 ve Taksimden Bey:ızi le 
karlar hüyiik bir fener alnyı tf'"· 
tip edilmiştir. 

Ş('hrimizdeki bütün Halkcvle-r;n 
de .<;lindiiz ,.e ı;(C<'e toplanhlar ya: 
nılnrnk Tiirkün hu en hiiyük hı, •• 
rnını lehnrliz clfirilmi.~. konferan~ 

lar ''erilmiş ve milli ~iye:.ler ıc:n: 
sil r.rlilmisfir. 

VAU.\'/N l'l~Rn/t./ n.lf,O 
Gece Y:ili ve Relediye Tiei~i nr. 

Liitfi Kırrlar tar:ıfınılan Tak~im 
lıelcdiyr gazinoı;unda ordu ş~rrfiM 
lıiiyiik hir h:ılo Ycrilmişlfr. 

S talingrad 
düşmigeçek ! 

\'a'şi~lon: 29, (A.A.) - Rirl : . 
şik A'lırrikaııın l\loskova hüyü.k el 
çisi Amiral \"illiam Stamhley, Sıa: 
linf(radın rlüşıneycce~ini \"C Almnn 
!sırın Grozni Y<' füıkii petrol Sllh a 
rını ele ,geçirnı>?ğe muYalfak olanı•. 
yacaklarını söylemiş, kendisin'n 
Rusynda geçirdiği ~·edi ay zarfı•ı 
rla Rusların sonuna kadar miira,ıe1' 
leye de-çam etmek hususundaki 
mutlak milli birliklerine şahit ol. 
duAl nu ilave etmiştir. 

Pulllk llar'bl 
Londra, 29 (A.A.) - Japonla

rm, niha.y~t. bu harp sonunda ye
ııileeeklerl bilinmekle beraber, Sa
lcmon adalarındaki durum hak -
kında Birleşik Amerik.ad:ı. bir:ız 
endişe gösteriimekteılir- Esasen 
taknn :::.dahr çevresinüe ve bizzat 
talcm adalard:l Japonlar, Ameri -
kalılnrın !'İmdiye ka.dar uğnma -
dııldan da.h ğır kayıplara uğramı~ 
bulunuyorlar. Japonlar, harp ge
misi olarak:, batrrılmll'! veyıı ha!:'ara 
:ığratıl~., 139 g~mi~en başka, pet 
rol ve yük gemisi olmak üzere baş 
kaca 135 gemi daha kaybetmiş -
terdir. 

Buna karşı 63 Amerikan gemi
si be.tmlmtş veva hasara uğ-ratıl
ruııtır. Bunlar, l ztrhlr. 3 U•~ak ge
misi, 5 knıvllzör, 12 muhrip. 2 ıle. 
nizalttdır. Bu gemif'lr batmıııtır. 
1 nrhir, 1 uçak gemisi, 4 kruva
ZÖ'r, 6 muhri!', 1 denizlU dn. hasa
ra uğratılmıştır. Amerikaitlar, ek
!!t'ril!ıi muhrip o!ma.k Uuare. kurta
rnmadıklan 9 gemlyl de tahrip ey
l~mişl~rdir. Japon kayıplıın ara
sında 6 uçak gemi9i, ı 1 k"."".Jvazör 
26 muhrip, 6 denizaltı batırılmış, 
6 zrrhh, 9 u~ak gemi.si, 24 kruvn-
1i:lr, 22 mı:brip, :; '1eniza1tı :;emisi 
de h.'lsara uğratılmı~tır. 

Yeni Ginl"de taarrn:ı 
Melb:ırn, 29, (A.A.)-- Mak Ar 

tür' um'.lmi karargihının tehliğın
de kayrtedilı'liğine göre Yeni Gi • 
nedcl:i müttefi.it kara taarnızu ye
n~n bq.lamış ve Japonlar Koko
da istikametinde geri püskürtül
n:U~tfü. 

Tayyare faaliyeti 
N~vyork, 29 (A·A.) - Muhare 

benin Guadelkanatdan yüzlerce 
mil uzağa kadar yayıldtğ: haber 
·ıeri:lınektC4lir. Filhakika Ameri • 
kan uı:aklan, Yeni Hebrit şi.balin
de ve Fiji ada.!!lr şimalinde düşma. 
mn büyük deniz kuvvtlerlni bom
balsımışl ardır. 

PMifik ftarp şuracır 
Beyaz !'&ray, 29 < A.A.) - Cüm 

hurreisi Ruzvelt. dün Bcya.zsary.· 
da • Pa.siıfik ha.ti> şW-aSt ic;timaına 
ba~anlrıc etmi~tir. 

Amerttrada Tlrk 
gaıetecllerl 
tBaşlarafr 1 ncl ıa11fada> 

eden ve olduldan yerde dönebi
len bu totlar Amerikan n.tı?gan. 
lığının ve mihnr aevletlerini ez
mek huausundaki amıimizin bir 
ifadeatdlrler. 

MiEafiTler bundan eonr;ı hava 
kuvvetleri idn hus~t tekneler in
ş ı eden bir ıezgi'ıı g<?ım:§lerdir. 
:1ğle yemeğine ticaret odası tara
fından davet edfİmiıJlerdi. Yemek 
~nda ticaret odası rei-Ji Bir
leşik Amerika harp i!4ihsalatının 
Perl Harburdanberi yliz~le 350 nia 
betinde arttığını v~ Birleşik ırıil
letlerin mS\kineJi harp istihsali va
sıtalannın düşmanınkile'l'e üstün 
c.Iduğu için galebe çals.caklarınr 
söyl~m'.şfr·. 

Y~mt"'.kten sonra gazeteciler o . 
ela r"!isinin y:ıtrna d:ıvet edilmiş
ler. Mis;~ipide ve büyük ~ndüstri 
bölgesinin kanl\llannda bir "'C· • c 
zmti yapmt§lardrr 

Yt:-ni Or:eandıı dost gazeteciler 
meml'!'ketin mantf ycmeoklerini tM 
nı;ı:ıI-a:rdzr. Kendilerine, har_r;ten 
sonra bu ~hrin dünyanın en mü
him limanlarında biri olarak ro. 
lüe <l~V3m Hlebil~esi 1.vin pi!ıln
lar h:lZlrlanuığ! s::ıy;enmiştir. Bu
rası TUrki•:rye ve Ttirkiye:ien yıı.. 
pıi·ın ithalat ve !bracat i<;ir: bUyük· 
blr m.erke.~-ı:r. 

\'a!Jingtonda 
V8'1ngton, 29 (A .A) - TUrk ga

zetecileri Ya.,ingtona dtSnmu,ırr Voı! 

bugün hariciye nazırlıfı ile müze ha_ 
!ine getlrilmiı olan Vaıingtonun 
Mount Vernon'deki evini ziyaret et. 
tikten .sonra, Türk cUmhurlyet!nin 
19 ncu yı1dönUmU münasebetiyle Tür 
kiye bUyilk elçiıl tarafından yapılan 
kabul töreninde hazır bulunmuı!g~
dır. 

Mııır llarbl 
f8oştarafı 1 nci sayf odaJ 

rimiz bUyllk bir dU;man petrol gemi 
sine iki iıabet kaydetmiŞlerdir. B~ 
sandallara da iaabetler kaydedilmiş • 
tir. Fazla ole.rak düJmaıun en 8.fat'I 
S avıu.e• hasara uğre.tlnnl§tır. 

Alman t,eblltt 

Berlln, 29 (A.A) - Alman b&§ko. 
mutanhğmm teblftlnden: 

ı.trısırda cereyan eden ~iddeUi mu. 
harebe, müdafaa ıava,mın beşinci 

günü daha §lddetlenmlştır. nu,man 
yaptığı çok tlddetll hücumlara ve 
son derece kUIJiyetll mlkdanta mil _ 
himmat kullanmaıına ratmen At. 
man • İtalyan kıtaıarımn cenretı. 
müdafaaır aayeainde muvatt&Jdyet 
ka,ydedememı,µr. Yll&lerce emr a1m.. 
mqtır. 

Malta hava alanl&nna" karp tlL&r
rw:lara devam •dllmlttlt-. tnrUtere. 

SlvaıiG)tOI 
aaııl zaptı 

(8oparofı l 
Sovyct Rusyanm 

~ahkinaatma bn derece 
)'et \"1'"1lesinin 5ebeb· 
;ı;in Kırım yaran ad 
tlE'niz içindeki stratej 
n i göz. önüne getirme 
lir: Filhakika bu ya 
dar olan berzahından 
:erek dona.nmanm ,.e 
'>ilahların. mücehhez k 
mayesi altnıda olan 
zaptetmek hemen h 
;ızdr. l:"rne dona.oma. 
Kafkasyadan ·re diğer 
ıuraya. pek kolay y 
eri getirilebilirdi. Tür 
~rl Siva.stoı.ol tahki 
;en bazı kazmatların 
tünde büyük lıarflerl 
ibareyi gönlüler: 

"Alman İ!'lti1icı1arınr 
ölüm!,, 

Bu ıtöz, Rusların kan 
vastopol tah'kimatının 
mez olduğuna kun·etli 
dir. Harpten eyveJ bu 
yalan gezip gören her 
yaban<'fnm hasıl ed 
de bundan başka bir şe 
Sivastopola gidip de 
kimatın azametini görd 
ra Türk gazetecilerine 
Majino hattı ı=cı-uk oyu 
~eldi. 

11<i yüz milyon nüfu. 
Jtmıya. memleketin bilf 
kaynakl:umı kendi inh 
na aldıktan ba,ka her 
yarlarca roh1elik dahili 
yapardı; ballan ferdi t 
ile toplanan pamlann !: 
kilde l'ine devl.P.tin m 
!arına. ·gid<'nli. Sovyetle 
de topln.dıklan parala 
~enel.er<'e !<llii.hlanmağa 
mata sarfetmiştir. Bn i 
vııstopolun tahkimatı 
m~ ha.le J!;elmesi İçin 
claki.rlıkt.an ~ki'nllm 

Bu böyle iken Alman 
''a~topohı na~nl zap 
selıebi birinci derecede 
ti4i ü~tiinlUlün<le aranı 
olnr. İngifl7.ler Mı"Jırds 
den taarrm: geleme:r: k• 
ollluklıı.n ri1JI Ro!lllar da. 
tlOlda. Alm:ınlnn !tee<! t 
pamryM':ıkl:ın zihniyeti 
ket cdh·orlamu~ Alman 
larm b;. kanaatini eldE' 
baz1 vesikalardan anla 
Romel M>ğuk ban tertl 
tnnkJarla yazın !llıcak 
Mısıra karşı taarmz etti 
vastopoldBki Alman ko 
Siva!'!topol üzerine Jı:atl 
t;ecl' bMkmı şeklinde t 
mi!ftir. 

Alma.nmr b~lhassa 

kulPlerini dönııek ic:in bİ 
yapm1ş):ırdf1". Rerlinde 
zete<'i,erine filmi ~österi 
pun ~üllelerj raylar ua 
rütlilere-k ıtetirill yor \'e 
lel'le yerinden kaldlrrlı 
nuıkine ile topun i~eri!ll 
diliyordu. Bu top etrafı 
clam!arın ya.nmdn bir bil 
bir npnrtrmıın ~es:ımetİJI 
nüyor<lu. 

Sor>ra ta.'\rrnz esn&'illl 
lrrce bin .\iman tnn·at 
totloJ lizerinde hinler<'e 
mit atmıstrr. \' E"rilen 
~öre S!,-:tcıtopolda .4 
!.'arfetlik1cri' bomba yiraÜ 
topçu cephnne<1i yetmi'T 
lınJmo'.'ltar. Nihnyet AJıtl~ 
kam ta.horlan ıfa bu tıJI 
yetin" işti"ak ctmi'ltir. 

J.'nkat bütiin bu n!iıta 
nıen Sivıı.stopcl<la. Ye et 
lan tahr!'batın derece&ln' 
mak mümkün olmuyor , • ., 
hnhJt>o orada.ki tahribatın 
mnn harp sili.lılan ile o , 
ğ.ihlir. Bunln.rm mühiJn 
doğrudan doğruya So,-yet • 
ri tamfmdan kendi dinad" 
yapılmıştır • A. 

nln doğu cenubunda A1ın8Jl 
çakıarı dUnkU gün sanayi 
liman te.ıtlalerine taarru~ 
muşlardır. 

Tanklar ıırasındıı ilk 
Kahire, 29 (A.A) - )f& 

mel, kentli mevzilerinin 
tehdid karşısında kaldığııı.JJI 
varmı§ ve İngiliz kıtaıarııı"' 
tıldığ: toprakları elde etıııelı 
zı tank grup!arrnı harekete 
tıe de hiçbir netice aıa.ın9o12l11 
glliz tankları kendi kuVl"~ 
teltlemlş ve Alman ta&1' 
kalmzştrr. Bu hareket jld t 
la.rı ara.srndaJik çarpışın• tt 
Romelin çok zayıf telAkld ' 
ku!ann yerini tutmıık ı;~..ıf 
ği av.bomba uçakları, IAY,,,.-, 
hava kar§Ikoyma topıarrıılO 
nUnde o kadar ~kd• ıel 
mahltt:mdurlar k!,~rff~ 
nız hareketi tam olarak 
maktadır. tngfllı:lerln al~ 
ettikleri esir sayıa~~ 
malrta.dır. 
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mltebassıs arıronz ı 
Fabrikalarımızdaki aksakhklarda şu Mehmet Ali kağıtçı 
işine benzer meselelerin mesuliyet hissesi var mıdır ? 

aı~a1eıerı ı~r-r-~...;...-,~,.-=--.~ --......_ _________________________ __. 

kavga '~-+
·~--+-• 
' - l.veg Hilıa,ai - 6 ~_...-+--

lr.ıt Ovinı'den Nakleden: Tulrol tJke 7 ı--ıı.....-+_..-
lld'lar meıııttular. Hat- eey oluna, •n ili a-Jıclan ılıp 1 

cıa:,bfrJerill('e, en mesut. a!dmnamalıem... ji» 
-5- Jecek aktit kömUr, debafat madde. 

lerl, aaeton, metil, alkolı odun· ıtne 
.ı, kreozot, akzaıik, alit, reÇine ıso. 
laayop levha.ları ve •ir mabırulfı• 
Jatihaaı edjlse, bu mamQ!Atın temin 

ıneaııttular , Balayı "- Her halde linirlt ve hiddet- tO 
~eft Yeni dönınUılerdi. lı olduğun s2'Jllanlar bana her ~- 1

M 
4.238.000 lıtoklar Karadeniz. mmtakuınd& 

~ Yeni evinde karw- tedifini yapal)Becofinl saanetını- ._So._l_da._n __ aala __ :..__"'--
• '-il ~iYle cıt:ıruını yıık- yol"!IUD.,, 

Ş,000.000 

600.000 
978.00I 

.. Akdeniz. " 
Merkesl Aaacloladlı 
Ş&rkt A11941oluda 

• edecetı menatt .kereste yakma vı n 
nayı odunl&n ve Odun kömnrtı meı 
)etleri üzerinde mtıcntr olaca'lı:!rr 

~ Y~ındaki, daha pa. - Ni~n ~ ben de esı:ıı klrfl 
)(en ödenınem·s koltuğa tiyle hareket ~etim! 

• !lir araı yanını1a oturu- BaylUl Sıvanlund: 
t...ı fU'vt-rcin yavrusu ıibl - 80§ ve11e Jrendin.l O.UyoM&n 

ili ve inceydı Dedi. Bi'ru lıfddtotli görünOym--
~:d cıraraeının duma- du. 

llt ar halln<te tavana doğ- - Kat.yen kendimi UzmU)'<>-
en ıonra: "M2J& de:di, rum. Ben lüzumlu olan \"C önüne 
~ .... A.r&.ınızda hiç kavga ı:eÇI1me9;ni arzu ettilinı bir ftY 
~ _, dU3un 1.. için dil döküyortı%!1. 

laıırı~ir ra.man etmiyeceği. - Yani sini:-le olunca hıncını 
ktc- Yt>rum ıevgtıim,., benden mi ıalaca~m! 
1 ~. cevap v~i. _ ~a~ma ! ben yalnız 1'ir l&av-

9" :cı ~n .dudaklannda, her ganın önilnil almak istiyorum 
ta.:Jıtinı zanneden inıan- _ Benim senden knrknıamı mt 

tldu. ~n. bh- güllimscme istiyor'9Uıl\. Bunu söyleı:ıekten u -
~ tanmaJısm. 

1 ,. tabu bunu arzu ede- _ t Tta!lmah mıytm • Neden ve 

11• &.kıat bunun imkans·z n:Cin? 
8is ' 81lnediyorum . srvanlund kanısını sfizdU ve 

~\'le bir ıe)e jnnıımn.ya krnd'•ini topls.dı: 
~tlYOr anlaınıyorum:., - G~rll}oreun da bir kaVJ(ıyn 
İk1 , l'iYJe evnı tnbiatta ol. hııqJ11mnk llzl'reyiz. Ken..,:nt. blkim 
bt! ınsan İ!;in kavga her oldueunu göster bakayım. 

..._'1>-.ırı!'\~ele.n bir BCY<lir. Hıi.. __ Kav~aya başlayan kim oldu? 
:-.11 rrıuıze göaterüor. I<'akat - Her halde ben defil ! 
~et nıkun olduğu kadar _ Tatil rıenain, Beul kr.dır P 
'*'iutide Çal'll!alını •. t ;r kavgn l!LtaJ'.l'!alt için meb!fUb b•J 

~lr ko~tu/;11 ka1111nE\ üoğ mev.zuu açt:n· . 
ka.Ja'nın ellerini tııt- - BOylc bir ,eyi nuıl töylıye. 

~.~\>g·ı· bıliyorsun? 
'l'rltil'lli 1 un dive kcnuı=ıtu. ha - Doğn•yu söylüyorı.ın tla on. 
~iıı zdc dfi<'IUmler bulunma d:rn. ~:niıı böyle bir kavıa.u ol~u. 
.... ~vıa..,~k dU~l.ındUm. En iyisi ğ.unu hiç :ılllnndan geçirmesdım . 
• 'laıtln f\ başJıyacağmızı hisse- Sen.inl:: evlf'lldiğime, iM büyük ap

t, ~lr ıtkasa~'l hemen bırnka. tallık etmişim! Annemin evine gc. 

ı.!'"t~; ın~":ulardan konusa- riye dönüyorum. 
~" ıı•hJ ~n 'lnüne geçmek için Stvanlunrt a~sfa kalktı· 

' ~ ll<'!ur.,, - Yaz•k H'Vl'İlim. Naail,atımın 
...._ ~tı~anıund kocıısmt hay- Myle i:ıitec~ğini Jıic ılmit etme. 

...... ~rıi nıisti.m. F•lmt bunun benim kn -
i a-... a:ı!t~'Rlllıyorum Bır. bahatim oJına.c!ığını unutma· En 

-."Y'JYoruz. Her ,ey bu ka. iyisi 11imdi biraz seni yalnız hıra. 
il biz ni~in ka\•gn e- kayım. 

Bayan Sıvantund hiı1ı1ette oa:ı· 
dan dıı;an f'ıktJ. Sıvanluud aati. 
ne bakaPa.Jr m1'tld:utdf. n19~r'!Ji. 
raz ileri gittim· Fakat her halde 
benim de hakkıın vardı. Şimdi gi. 
dip arkada."llnrı bulmalı ve hekar. 
!ara evlenmenin ne hUyUk bir sa

-lllUkabele etti · 
~ t bir giin bir şeye si
~:ıı Olarak yı zıllancden yor. 

a... t\'e d .. ı• • ı.. ""il' . on '-'Y:>n:m ~ınirle-
~tııın bir. ııe~ söylilyonım. 

adf:'t o~ğunu nnll\tm:\lı! 
D' Otı !l~ıcesınde tir kavga 
1 ,,. un foin .S'lna ı;ıimdi

orunı Bir giln böyle bir 

4tnıan propaganda nazm 
Mareşal Sımatsın 

~Utkuna cevap veriyor 
"f.,ekı <&. P.) - Cenubi M- Bu harpte tersudeleJ~ bir dUnyıı 
'°"ıı. ll Sim taın geı:en haCtıs batacak ve yeni bir dUnJı doğacak 

\ ~lr. bı; Ve avam ktı.'11a ra •.arının tır. tngillzler iStedfkJerı gibi krvr&n 
1'1Uıı. CeJaeafndc 8Öylediti bir ıml&r. Fikri yokaulluldarJ Ve &cf&ler. 
'tı le'bct.ıe Alman propa • içinde onlar blzjm milll metkQrelerl 

~ ltt)h t>r. Göbel:s hııftalıK mlzl aoyadursunıe.r. Ne yapalar fay 
>tı~lllecnıuıuıın(la çıkan ye. daaız. Harbin dörd11nC0 ııenes;nde de 

•le da içtimai lnkıllba ait !ıAll. baııangıçta barbe atıldıkları ay, 
~111 •ırnak·a ve bu,Ua bU. nı f:'&ye Ue AV&ftJklsrma dünyayı 

'- ~l\e alan bsrbln ortaya inandıramazlar. Bu barp lc;tlmal ln 
tlel' ltıı~elerın gittikçe azamet kıllptır. Bu ınkıllbm reımeılnı 111 

~'t'lt •tıe bir karar vırtı zum yok. biz satın onun tçiadeylz 
... ~ laı doturmalcta oldutu 1 Bu fnkılA.p artık fıklr dilfrDllt ve 
~l~rı eanl\aında kendinı proleterleımıı amıflarm detti.bayata 

llr~ektedlr. awıaııııı mUJellırin mentaştlerl için 

~ lııkıltp mabıyetlndtkl dir. 
~ Qe~ ~ııyan bu makale . Eter milletler araınnda bir ,On 

bıı la •ynf zamanda 1n • aulh ve allktUı tee..O.U ıaaımsa ~u 
~. ı:-rp •onunda laglllz lnkıllp bizi mutlaka gayeml• götUr 

~il Ctıl& siyasetine bir bA melidir ve g1Stllree4ktlr. Bls bUtllıı 
ı....~""::ıııc Vazifesi terettUp e ideallerin en yllluefUll mllletlmlze .:'il&,_ da erk sık ortaya attık gUnlUk ekmettnt teminde J6rmekte 

ı.t'» ctvap Yermektedir. Bu ytz, Bunun ~bU net•cell bOl ÇOC~kla. 
!'aaıı • lllıaııırtın btlyilk içtimai ra k•VUfmak ıaadeU olacaktır. Ço 

el'lle k 
"'-.thıe ;e rılna kararların cuklar ise bir milletin ebediyetini te 

· ~ etırmlşt!r. mln eden unsurlardır. BI&. temellQ~ 
beı.in "' ef lq cu vu yaz.ısında e:r.cUml<' hırsı içindeki zenginlerin ·1Unya m . 

l't"hı :ıeıerı görüyoruz: kfiresl adını verdlklerı t•Y için oır 
lııı lltı:bt Por palasta ı!Syledlğ pı§mağa aevkedllmelc zlllt'tfndeD ar 
lıl\to1c r kelimesi blltlln kıtalnr tık bıktık. Bu harpt.ıı blzlm 111yemlz, 
~ lıt)ec"aıı tleminrt• ıu sözler m!lletımlzin lçtla:al lnkılAbı itin JU, 
Ut an u zumlu tarUarı ba§arın"ktn. bunun i : bu b Ynndırmaroı§ olı.a 
"• de11ıet~rbın ııon•JndB tılçb,r çln çarpışıyoruz. 

lııcıı zı ı b:ıkı k.ılmıyacAktır Bu&1ln blltUn uz kaJftlJtYOr. llk 
lıır lbuı~rln harbı bliA Alınan cıhan harbinin aonunda banedıt.nlar 
~ek koparmak ıure·Ue ııo dU1mU1tU. Bu harbin sonunda plUtok 

Yolu d • it... ~lbıı;tu n a P'Anlar taaarla rası dUıecektlr. Kalıkeme tıfkUlnE 
•. .'"'l l!ıllıt 1', Bla Almıınlar bu hakkı olanlar, suçlular degll. yap 
Ilı 1 )e111 b hayatımıza alt me mak aaadet!er!nde lffal ed1l~n ve onu 
lllttınıızı lr &'ÖZie bakıyorua Vf' en kanlı kurbanlarla dövllJerelı: eld.ı 
~ •rıın e blrllk~e yeniden dot ıt:nek fııtiYen mflletlerdir P!Utokra 

)enı12fuuru Ue kendi kuvvet atnln bUkmettıtı ımrantorluktar ya 
it 14: lld~ idrak etm1, bulun Ta§ yavnı parçalanırken, pnc mil 
1~1ldıırı r ki, bizim netalmize letıerln içtimaı lnkı!ı\p fa&UJttler1 

ııı ıa 
"kaın. rsrrıl\ta m!\tuf beı nın net'ceslnl tetkll .ıdecek ol&D yen' 

te mahk~du, ""atı yeni dUJl1& ueYlttltl'I c&otm&ktadlr.., 

.. 
• 

YekQn 8.8Ul.OOO 1936 aeneaı iet•U•tlklerindln il ı . 

l - Kınlacak bir şeye hlln:ıl 
eden, (ilci kelime), 2 - CskQd:mla 
bir semt, caka, 3 - Bnyük lcı r 
göelenneden geçme, doltlorluk ıı. 

minin tersi, kıhç1 4 - Anıllar, bir 
emrin ıersf, 5 - Bir bap·anın tc~ 
si, başına bir (b) "elirlrseniz C\' 

Jeıııncıni' olur. O - fik in'lııfı, lıir 
emir, 7 - Fazla tadı olun, clbisr• 
ilk, 8 - Yüksek memurlara yakı 
~ır surette. mükemmel, O - Kco; 
klnlcşıinnek, 10 - Bir yemiş, ne. 
;ıaketslz, 11 - İnsanlar, bir cır.~ 
paı>lıı 

Karıdentı u ıntakaın ormulann•ı 
Dan - •l&ltdalci - rak&tnlar onn ı 
aanayifnin artıkları Jaymetıendlrer 
iatlhaal eyledifl mwbte1lf ma.mOlita 
olan ihtiyacımız hakkmda bir nk.r 
vereb!Jjr . 

SM.000 hektar Konaell vtllyctjndfl 

117.000 .. Bolu 
878,000 .. Zonguldak 

161.000 • KutolltOllD .. 1Malwau1or. <~nu 1ıtırır.> 

l'ek6n 1.402.000 • bulunuror. 

Ormdnlarııun:dakl nuıhtellf ata« elnslerinln nlsbettrrl ştST1edlr: 

(1) M•lrıHlaftla orıw ealtaf:ırnnı • 
&lllarl 8.136.llO hektu v a :ınıl 
18,800.too ltektar olanıll aiirülmek. 
tetflr. 

'Yukardan n,a{jıya: 

ı ~ Uü.)ük cıviler. 2 - KOl'I' 

J.öyde bir semi, bir emrin ler .. i, 
3 - Geçmif zaman, 3assı, oluf, ı 
- l.:im, bir maden, ııfat edntı 1 5 
·- llüyük bayvu11, bir Ermenı ismi, 
6 - Bir cin<ı hayvanlar, tarladaki 
bu#day111 tersi. 7 - Kllfi, ııa,.hrı 

rahıılsız. 8 - içilen fc)•leruen, p.ı 
rıı , 9 - hirn, parca dikm•k1 ıo -
lre,hur, bir tarih profesörilnııi7. 
mektebe devanı eden, 11 - Bir •il 

ru edalı, yüzOmüzlJn bir kısmı. 

DtJnkı; bu/nıacamı:ın /ıalli: 

• 
Ağ~ clnalerı l:adreee ıire 

" 
Çam .... M.11 
Kilrnar l,M 
Diğer iğne yapraklı a~lar S,69 

" ..... 
Ka)Q1 11,11 
Kavak 1,30 

Gürgen 5,96 

Dqbud&k 0,1'1 

ltostan• 1,H 
Diğer gen~ yapralclı ağaçtar 80,ltl 

Gealı )apraklı ağaç, ,. 30,58 

100 

Alt Kem le 
ıtre % 

'% ıı 
H 
7 

" .. 
g 

• 
t1 

17 

eı 

100 

arım Bakıwalıtuwa 

bafltıl,sına glN ~ 

~ ıo.t 

17,1 
%,7 

% 11,I 

1,% 

1,1 

w 
29.S 

ıoe 

(2) IA ~ule &. ntcıuporaifte 
1186 Mat~ Umum nı ı hirlllttı. 

(1) Pror. em. Berlhard 

ftrldJ9 •......ı.tnun mC\'7,uah 
tarihi Ye 'f'Mlfelerl Jts:J. 

< ') Matbuat tımnm ınüdürl 'tö 
La Turqqle çontempor:ılne. 

lzmit beiediye reisi 
gene mahken1eye 

verilm!ş 
Belediye reiıi iatihkak 
harici ekınek kuneai 

dairtmıı 

J - Müzıı~ edeler, 2 - Üz J.j, 

.Rökll. 3 - ?iürı, Ch elek1 4 - .ıı, 
Meyil, Be, 5 - Kere\'İz, Pas, 6 -
Ani, lş, J\ıı~e. 7 - S, SOz, Kıışı, 8 
- Adaş, Cavıı, !!, 9 - LAie, Asn 
ıet, lft - A\·cne, Atnl1 11 - R, Kı 
bııran. 

Bu "1l1ıhelforc ı:aı:anm bau apç cln11lrrlnln saba.tan !l!Hylto bulunur: 
izmltte belediye relainln mll!! le.o. 

runma ma.Jıkcıneslne vertlmest ıı.e \l;aç clualcrl l!lrulreec Jtire Ali Kemale Tanm Baka111.tınııı 
% gıire hektar barJtaaına gore lı ı,tar 

öuıunku radvo 1 
(8m 1..184 lll:J Dlt.'760 • 680.08-I 

Kok nar M9181 881.800 1.170.118 

Ka)ııı 986,ıno 705.%80 684.7~ 

7.30 Pro.~ram ,., mcnılcket 5.l•ıl 

a~arı. 7,32 Marş:or. i.40 Hafif ıııil· 

ıı:ik (Pi.) 8,30 Koıııı~nı.ı. 8.15 Mu 
aite 9.J5 Konuflll•· •.~o llüdk. '9.4ji 
Konu,-ııa. 10,00 Halk turkiMerl. tJ. 
:ıo Kuııu" ':.Ja, 10.45 Hafıf mrııık 

JJ.15 Konufma • ll.30 Saz, ini. 
~iın ve oyun havaları. 12.00 Konu:ş 

Bcber hektardan nsgrırl 2 m.3 odun ı artnn kapak ve Renar tahtalarından 
almak krıbll olduğuna. öre eenede da lıttltade edillr. Memleketlmlzln ıe 
..-r1 eee.teo 111. ' _ ua.Nt ma -ııeuıc trereate iaüblAkt ı.no.ooo 1118 

çam, Nt.MI X 1 • 1.899.fl4. 018 olarak JaMap ed lmektedlr (1), Yani 
köknar; 63f.7li2 X 2 1,269.504. nU!ua t>qına 0,2S m3. 193t senesi l.a.. 
m3 kayın elde etmek mllmkOndllr. tatl.aUj<lerine göre Almanyacla nutua 

l§lnyan dedlkoduıu mUnakaşa 119_ 
'aM etmektedir, Şimdi de yenj bir 
1h rın ortaya atıldıtı, belediye r 
sının muh h!ı o n v.. onun aleyhi . 
de ne,;rlyatta bulunan "MarM:ıra . 
cnzctrsl sahlbl Hasan Öl'cr·den <iUrı 

gc htan ul gazete1erlne ç k n b r 

t;clgraftan anla.ılıyor. 
Bu tefSratta 14dl& e4Udl# ne 

İınnit 'beledi~ retııı Kemal öz. 
Uha1-tta taraftar k •ıı.nm ıcın 
tihkak bt.rıOl Yonalt oldutu ıuum., 
t,.reUi iki aylık ekmek karaeJ•in. 
dl!n dolayı, mW1 ltcınuıma bQk9mı • 
zine A'Ört mahkeme,.. verlllDiftlr ,. 
muhııkemeaı lklnclte§rlnln altnıcı g 
nu beılayacaktır. 

nıa. 12.15. l\ıırıtı'> sololar ( r. : 1 ~. 
45 Ajans haberle·. 13. O Şıır· ı 'c 
tiirkQler. 13.SO Konuşma. 13.45 Ope 

8elltlloz imali tçtn en makbul ağaı; bqma kereste aarfiyatl 1• O 4.N m3 
nevt ladin (plc.ea. Ep\ceA Flohte) ve dlr, 

reı parçaları (PJ.) 14.15 Konutır.·ı. 

14.:ıo Dnns müzıği (Pi.) 15.00 Ko 
nuşınıı, 15.30. 15.45 J\ouuşıruı 18,00 
Program ~e memleket suııt ayarı 

111.03 Peşrev, şarkı takı;im ve ırn: 

:;t'lrınilcr~. 19.00 ,Konuşma. 19.1.i 
Dans rniiziAi (Pi.) 19.30 Mamhıkct 
saııl ay w ve Ajan11 haberleri. 19,4!> 
Kinik Türk nıDzill pro"1'amı. 20. 
45 J!:•lk türküleri \'C o)·un h:ı"alım. 
21.00 Konuşma. 21.15 Temsil. 22.t)O 
R:ııl:ro ııalon ork<'~lr:ısı. 22.30 Mo.t 
Jeket snat 8\'arı <re AJııns hnlıtorle,.ı. 

22.45. 22.50 Yarınki program v· lcA· 
rıını~. 

köknar (Ablea, Sapln, Tanne) dfr. 
htirar halinde • ancak mueyyen IC· 
ralt tahtında • çam (Phıus, Pın, Kı
eler); Titrek kaval. (Populuı tre. 
mula. A11>e) ve kayın (P'ag'Ua BUva
Uc., Rotbuche, Hetre) ne'l:iterlnden 
de latUade edilebilir. Bunlardan elde 
ıdlien ılyatın kullanma nl•bcti m&b. 
duttur. 

Mlhanlki hamur fmellnde l.Adln, kök 
nar, kavak kullanııır. teabmda - mu 
ayyen bir miktarı r~ınemek prt.Ue
çam nevileri de iflenllebtllr. 

Ku•ıanılacak ağaçların kuturları 

8 26 santim arasında olmalıdır. Al. 
tı aantlmine kadar inceler de kulla. 
nıldığı glbl kereıt.e fabr kalarından 

- UM - Raru11uPl'fltld'ln <>falları 

onıraı. .... -.. kalınaa Jlerlde olal\ak hAdlıtelerden hah 

aet11111kte• de seri kalmamıttı, Ze) aebtn o ltuınıatakl rııır1. 

aJ aormuıtu. 

MefQIUDe ıae, o yalı11a Mvgtllalnl dlltlhDyor, oaıt kavu. 

pcatı eaatı bekliyordu. 

Sevda, o kadar gözlerine bllr~:uu, kJ cıtrafındakllerl 

cörmüyor, Cle~)&D edPD hldltw.ler ODU alAkadar etmiyordu, 

Atık olanlar öyledlr. Atklanncl&n bw)ka birteY dllflln 

mezlt'r. A~k onlan kir ve utır yapar. 

ıMvılllleri keadUerlncle• uuklatınoa ona kaw7ancayo 

kadar, hep onu dütünürler. Gösterine ayko 11nuea. ı,tlllala
n kapanır ve hiçbir h!dllK' onları ll(gllt>nd(rmeıı:.. 

Scvgilllerl)le buluttu mu gözleri ondar a.,ıua klm•eyl 

"'6rmez, kulaklan onun ııözlerlnden başka blr,ey lıltmt'Z.. 

Meyırıunt', Haronurreıldlo ölllmllnd('n zlyadc ansızın ÇL 

lop giden ve ll&IA clöameyen Bebzadı dll~lhıüyordn. 

O gtın ak,ama k:Mlar beklediği halde ond'.ID bir haber 

çılrın:\dL Utatr Selman da meydanda yoktu. Hiç ohna:r.aa 

ondan birteyh-r ötreaJrdl. 

OtlMf ı.tmeaya kadar, bOyWr bir ızt.Jrab içinde Mra1 

balkınm ıeeuUrlerlne b&km"dan, 8:ıl':laıl şehrinde ye:ıl h~ 
lr6md:an:r tereflne yapdao merasimle alAKadar olmacl&a 

nkıt ~rdl. Yalnrt bir ıarahk Zel'nebln yanına Sfdlp o• 

tcrtye etınt'fl n .-ınet göt.el ııöı.lerle teı.-Nl1rilnl1 lıale et· 
meii de ihmal etmedi. 

Yakma o:lunu sarflyat.ıını.a senede 
9.'100,000 m8 dlr kı nU!us başına 0,70 
m3 demektir . .Almanyada ıııe bu nı..s. 

bet (1926) ~ayıtıarına göre) O,MS 
m3 dir. Odun kömU .. U lstlhsalAtı da 
6.6000.000 kg. olarak he ap edilmek. 
tedlr (4), 

Ağn.çların acllUloz ve mihantkı ba. 
mur lma!Atına yarayan kısımlarm 

ayrıımadıfı gtbl, kabukl1'n deıtere 

talatlnrı \'e dığer dökUntU!crl kıy 
tnctl.$Jld.rllmedığlnden blltUn ma.srat 
lar, kereste, yakma odunu ve odun 
kömUrU Uzerfne yUklenmekte ve bit. 
tabi fıyatlan da cihan plyaeaıımn na 
zaran daha pahalı o'ma <tadır 

Halbukı ıırtıklarda kırmetlendlrl • 

<>--. 

Senenin illı tarihi T ürlı 
munlıid lıonNri 

i\onsen aıuıırın hlrıncl tart hı 
'fiırk rııuı1ikisi konseri önümii&dı>k' 
Salı surıu akşamı s:ıaı 21 de Tep • 
h:ışınllaki Şehir Iİ)Rlrosu konııeılı 
J,ısnıınd:ı \'erJleccklir. Protır:ını 1 1 

cın s< kizıncl ve on dokuzuncu :ıs• r 
lıırıı :ıit çok kiymetli eserler n , 
cuııur. <"-0k ;ı;am:ındır bfiytil, hıı 
l•n:ı ile lı:ızırlannn im konser ı·· , 
ile lıcklenrnektcılir. Blleller f 1, 1 
ılcn Etlşedcn "':ılılnı:ıkl:ıc'lır. 

RınunıırrCJld'ln Otunan - 101 -

Her Abbaıd hftk6mdar, tahta geçtttı uman orduuoo 

'mchabbet ve tevecıcUhUnU kazanmak için bu gibi ihsanlar. 
da bulun"Jlak ldetlncle idi. 

Jmdl ınra, pirlerin tebrlklertne ve blat elm!"lerln• 

gelmişti. O denlo tan umıı edlblerlnden olan Elh:ıs.ınUI lbal 

H.ını diğer adiyle • (EbUnnevaı) genç hllkamdar:ı )Akla. 

tıarak, babasını taz.l)e '\e kendisini ou man:ıdald şllrle tcb. 
rık etil: 

'Bugün bem mUteeulr, hem de meatudııa Blr tar~rtan 
uınımr:r. 1o11kın, bir taraftan lle'\jnç lçlndell:r.. Gö:r.ler-lmlL 

tığLırken, dudaklarımız gülüm Uyor .. Hem m:ıt .. m tutuyor 

~m de dügtln 3a.pıyoruıı:.. Eminin h!Ulbmılarhta tıeVlnlrken 
dun ölen Krşldln arkaaında atlayorua. 

"'Onlar Ik( kanıcrdl. Biri Huld ııara.)ına doğıırkeu ötr 

1'1'1j Tuıı tehrlnde topra.p gömlllmlJtiL,, 

O ınralarcl& orada bulunan EUadal Melefaıı ::bd"' h .. na u. 
'8l:ıil görü!llmek için '\'Prdlği 8Özü unutm&mlftı. 

Meraıılm, biter bltıne:r. S ıdünun ''Anına ki 
" ya a1:u-ık '"· 

tecU • . Fultat o daha C'\'"Hl davranarak dı~uıya çıkh. lbn 
'Jl.:,fadıl hemen arka ından koşup ona "Ctl•tı K . 
Tabor ıce~rneslnl söyledi • 

" " • endı&i) le ~ 

• ~dQu, mühim bir bl olduğunu .CSyltyerek lth:tr etti 
'\ ı ı:ortı.,rneyi ak§ama bırııktı. 

SadQıı, Behı.adın yanın"\ ,..l:llp onJ • 
"' •n ye11 t •il • ,ı a l 

•anı. l!ıth ordu. Oaıuı ıçlıı t~traıtıı lle ıo•n• il ı...w • 
.. •. • ..,,me ıı...,:uaa tn 
r-w~tı. 
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Billlmu n Resmi Dairelere 
Veya o hükümdeki 

M üessesat ve Teşekküllere 
Retomi d&frel&l't.n veya o bükıi • leki mü.e88esat ve tetJekklUlerln ga.aet,elerde n~redUecek ll.Anl&n, biı 

Kmt*et ,trket tarafından kaOOJ wı gazetelere 1evdi edilmekte idi. Bu llmttet şirket elyevm halt t&ılfiYededir 
Bu defa yeniden tefekkül eden ve bütün Türk matbuatının alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi iliinlar 
Şirketin mevzuu ıştıgalı ~ 
Resmi daire ve)IQ o ltükünuleki tlaiTeleıin ue müennelerin ticcıri mahiyette 

olmayan iltinlaruaın gazete ve mecmualarda veNİT ilan yapılan yerlerde neıri i~n 
kabul ve ıaeıiı' .-:mtalarına sevkedip nefirleıirM tavauuttıu'. 

DlJ8 ,aatı bul-.dapndan bmıdaıt böyle reemf dai:reler ll&nlarau dopudan dofl'1J1'&: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilô.nlar Şirketi 
ne g9ndermeferf lka:odn. Bu yeni tirket bütün reemi. ~bir intizam dahi~n: 
de 'tile kanuni müddetteri zarfında ve günii gününe ıatenen her gazetede netnnı 
~etmekte o!dap gıÖİ hudatmm 9' 75 ini de Ba11n Bi.-ltfi yanhm teşkilitma 
..eno4tedit" 

T aJi~ hal&wlelft &ir fiıiıetc 11qo tlijer tiireJi. mutaotıMdlara gönderilen r• 
1111 ilanlann J~ ınaJ(ı,.at ve mmJalakatları hariftntle, gazete adları Jeiiftt' 
1lilmelt suretiyle rteft'İne tefebbiiı eflil.diği öfTenilmelıtediıt. 

Jrınaenalqla NSmi daireler, ilanlarım diledikleri batün büyük ıoe giinJelilı 
sb-i gcaetelerdıe nepederek her yerde her kes tarahnclan olmnmannı temin eJe• 
6ihel. için cloğnıdan tloğnrya ve ~alnu:: • 

İstanbul Atıbra caddesı 80 numarah Kay• Hanmdakı 

· Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi i·IAnlar Şirketi 

Şubeye davet 

PaU1t .Uk.rlf.k S4J>c.,i:ıntho: 
ı - m doiumlularla .W:eriiii

... br.n' verilmiş <Man bl8 BH
Tlli!JClilerle eY?eiee askerliğine ka
rw wıril<ti#i halde muhtelif sebep 
~ ,tmdiye kadar sev.kleri gecik· 
ürilmtş oıa. ehliyetnamesi'Zler ~ 
.. tibi-Oir. 

2 - ToPlanma gihw 00. 10. 94-2 
Olma eftnü saat 9 da şube btnaenı
dadlr. 

S - Vaktin müısaadestzıiti batte· 
b• mükellefkrin şahısbmM ayrı
ca develiye gönderiJemiyeceğin

dm işba mln dııveti7e mabrntna 
blmdir. . *. lWfh. .... s. 

Dm-sa Astııerlf'k Şfıbeısi,,de 'kayıt
lı. iken Uibeti me('fıul lotlrp aran· 
tnlltta otan n gattte itttnı mı ıröre 

---

Telefon: 21~ 

ŞEHiR TIYATROSV ........... 
•

D&All &18111 

KIŞ MASAI..J 
llOMl!IBI ID@ID 

YALANCI 
~ ve PaMr gftıılel'l ıa,so 

da MATiNE 

Perwembe gtinl saat H,lt 4la 

Ta.rlbJ Matine 

Fatih Askerlik Ştıhesine gelerek t· 
kamet tezkeresi gdirımek ö:ıere gi· 
dip Şubeye dönmeyen Piyade n"l· 
1eğmeni Marangoz Mehmet Şevket 
Toygar (183.St) in hemen Şö.be~e 

müracaat etmesi, etmedi#i takdirde 
hakkında 1076 sayılı kanunmı. hü· 
kiimlıeriM ı;öre kıtnttnt ımı11mele 

yapr*afh itAn olmnrr. 

Bir B.alkas ..... 
~k uabtilleı dlffere 'ereiime 

edilmf, ola.n ba uer, Nll/<UI Ah. 
met tm'a/ından doll'lldaıl dolrv· 
flG GitrciJ dlttnden urcilınt edi' 
mi1tlr. BaJta.n IOJlfJ l«ıdar Ofk 
•ıınctra ,,, lttıltrmı 'Utlrlr menkıbe

leri ile dobı olan bu Mfl• ueı 
Tör• matb•alında fit ttihnrtnedir 

..,yatl IO ~ ohla ... _., lto 

U&m lrellfp pdrenleft Valat ııo.a.. 

beveade ,.... 58 teazllat.a. • -
rap ""1nıelrtedlr. 

( Me-7cudu azalmutw) 

$AHiatı ASIM US 
Baaıldığt yer: VAKiT MA'8AASI 

Umunıi Neşriyatı idare ederı 
it.ilk .\ltmet sew,,g;, 

Meraklı f eyler: 

Garip Jıllplel' 
I Amerika ve İngiltere, klüpler 

1 
, diYandtt. Bu memleketlerde bir 
hafta oım.a.z ki akıl ~ hayalden 
geçmiyeeek tuhaflıkta bir k.Uip a- ı 
çıJmasın.. Bu gibi teşekıkilllerin a
zalan eıkseri,,va bir düziuadan faz. 1 

la değildir. Zaten bu klüp~re in
tisap edenlerin akli muvaz.enele
rinden şi.iphelenmc-mek elde değil
dir. 

Bu klüplcr arasmda garipliği. 
le şöhret kaza.nan bir kekemeler 
kulübü vardır. Klübün m.lıeasisi, 

kendmi beğenmişlerden biridir. 
Ve ltlii!bil mrf şöhret sa:h:füi olaıbil
mck için k.urmuşutr. Bu kltibıln 
topJantııan daima gecenin geç va.
kitlerine ka.dM" devam etmek~ -
uir. Çli:nldi, aza.t.a.r gayet yavaş ko
nuşmaktadll"la.r. Hele araya bir de 
münakaşa. girecek olursa .. Ne söy 
leyeeeklerini hırslarından bınıbü
tün ~ta.dırlar. 

Amerikad:ı ta.yyareeililtlc yakm
dan ve uzaktan al&kalr bir çoık 
kli.ipler vardtr. Bunlarm ıçinde en 
az rağıbet 3<>renler hava sporile 
uğraşanlandtr. 

"Tedbirli kuş kUibU,, bu kabil 
kliipler arasında en makbulü ve 
aynı ramanda. en aristokratrdır. 
Bu klübe ka'bu.l edilebilmek içiı'I 
1916 senesinden evvel ta.yyareci
likte bir m1lhar~t göstermiş olmak 
~rttrr. Pek tabif olarak bu klü'türı 

' azalan gayet eUztdir. 
Bundan başka bir~ ''paraşüt 

kJübU,, vardır. Bu klübe dahil ola
bilmek için hayatta hiç olmazsa 
bir defa olsun tayyareden para -
i-Ütle adam~ olmak llznndır. 

Bu kfübibı 800 aza91 vardır . 

Bir de "bulutlar klübü., vardır. 
bminc ba1tlp da sakın aldanma. 
yın:tı:, bu klübiin tayyarecili'k1e hi; 
bir a.lakasr Y\'.)ıktur. Klü.bün is:nine, 
·~azma di.l.şkünlcr .. klü'hU de -
mek daha. doğru olur. Çünkü, am
lar Nevyorltun ~ yüksek binası

ıun son ka.tmda her öğle yemek. 
lerin~ yemek Adetinded.irler. Bun
ların ga.yet ~atı insanlar olı'luk 
!anne aala. şüphe edilmeı:nelidir. 
Bunların arasmda bir mUeabalrn 
teııkı1 edilmi1;1tir. Azalardan bi.ri 
?ıcs dık.i.ka i~nde ili; tRne kosko
caman kllJ"'!)'l.tllm yeyivenniştir. Yal
n~ bu k'fübiin prensipi azalarına 
hem ~ ~ h~ de sünıtle. yemek 
yeıHrtmektir. 

Amen"kada., gllnü n lıer saatinde 
faaI;yete ~n Jdüplcr vardrr. 
Bunlal"dıan ibi1'i "saat yedi,, klübü
dUr. Bu km'fıiln azalan kamilıen Fi
IAdel!i:vada ikamet etmektedirler • 
Lakin N~kta calı~maktadır -

. tar. Bu sur.etle evletine dönmtk 
i~in hepsi de yeCPı trenine yetiş -
mek medburi:vetindedirler. 

Harpten evvel Lond~dl\ yeni 
bir kttt-o ~r!ımT"ltr: ''Eh->rli kliip,, 

1 Bu klüpte. günün ~ gecenin her 
saatinde e-n a.zmdan bir azanın 
bulum.961 cıa rttr. Klii~!l n mnksı> ;'IJ. 
insan'an. hayattan ıı:evk a!mağr 
öğretmekti. 

-1M -

!la ıı:tfadıl kabol etmt*tıea bafka ~ tı.danndr! 
- Peki! cledL Ba ~ Baeafadald eftmde lııe.. 

111 eh-

Bftyü bir ıztaa,b ve can ıııkmtmı içinde boluna.o Dena

'llh. 11.mdJ sabırıuzhkl& hek[m BehzıMlm gen,ıııt bekliyordu. 

Bunan berine Sadb kendlsi.,)ie \1 t'ıl§.ıak Ml>'mt1-

nam ~ YOllandJ. 

-w-

.mmı1nı~Idln anım haber1, MeJmunon saıaymh ılıı. 

yulur, clu,ft.llmu orada otnrıınlar da büyttlı: bfr ~l!llÖre ve llft 

... ~de ka.ldıla.r. 

Sa.ray halkı araaında Harunur~din ölümüne en far.. 

1a muteeils)r olan prensee zeyoebtL Giızel ıözierj ku.&ruı .. 
..... .,... tat.dar atlamıştı. 

Denaıur, Ha.runorreşimo ucurnoncıen l90ora kop!M!!l.k kt

yametleri, inloh\pları t.ahmlo ediyordu. Çttnldi saraylarcı. 

dönıea bJr90k eıtt,rlka.la.rdan lı&b&ri vardı. O y:ılna. Me'llJO. 

nwı bük6md&rlık baklanın Emine vertıdlğindea maJQma~ 

l'Ofrta. 

Wı•'lllk ~ BM'aalnda buJunan etendlslnden ha.her 

~yorllıl. ÇQnk1i llılo'~ saye.t ora.da vallllkle kalac&Jı 

.,...._ - ftl bec;tbl •1'• CJf1'9dmı &tdlMl'daA y:ıuuu. .Wıllr. 

......... __._ -- ,..,_ .Syleıalş ... 

O geHrıe ona &kıl dtwı1Ş3cak, dedMluln ölümiyle fena 

hahk; muztarib olan küçük Z9yoebl ıe.ew "1"Uleslııi aöv

ltyecekU. 

Pre.zt9ea ZeYft1!!p, lfııı!'tıfttıl'TeıJldlft (imm tlabenni "ldlitt&B 

wonra Denanirlıı odaluıa. 11.apa.oıp matem tutıma(ra baııla. 

mışU. 

O gttıldenbert artık o ~ kımt ytlzO gülmüyor ı:öııı 

ya,la.rı dinmiyordu. Denaııir, her ne kadar 0011 LeıteıUı et. 

meje çatı~t,ıyııa da muvatta.K olamıı.m11tı. 

Sarayda bahına.n başka b.eklmlere de ba., vurdu ta.ita\ 

gel)Ç p:renseıı bi9 biril!llni y&nm& kabul etmedi. O yıı.Jo,u. tlo_ 

rıuıaıılı bAkimi soruyor ve onu aral'la tst;iyordu, 

Me'm11non 1N1ra.yrnda. mlsa.ft1' olan Oaforln anneıi Uba.. 

de de Rarunurre,ldln blömö.oe mü&eeuir olmu,.ıu, 

Çünkü bilindiği gibi onu oğlu glbi l!le9erdl. 

Bilhassa Meymnnenin evlenme meselesin1 l'Mıtr @im~ 

l~n ona güveniyordu. O ümidinin de sönıtü.tüne a&nı Slkıldı. 

Bununla beraber, b.~mette yapıln.eak jnkdA.bın berki 

lebler;ne netlcelen.lr diye bira"Z mlit6<Jellj oldu. Bir taraftan 

da kô9'}k • p.ttınsesi, Denanlr Ue beraber keder ve ıztuabla. 
~- ~ 

rmı ıo1d6ı'meğe ~ıtısordu. 

t. iŞ UA.NKASl 
l. l'&SARKIJI 
BIJ@APL~B 

1 lkJnl'J"e.trlD 
K:eş1des1ne aynl&J! 

Uttamlyeler: 
' &det 1000 Urablı 
1 • 500 • 

'· 25(). 

Ctnlli 
Altı hafif zamkh kromo kAğıt. (Tabaka halinde.) 

Ebat Gramaj Tabaka 
1570X820 mim 80 yahut 90 Gr./ M2 204.000 4'.ıı ToO 
ssox1000 .. 90 ss.ooo s.2 .. 
Altı hafif zamklı krorr.a k~~d; (.Bobin balintleJ 

Ebat Gramaj Bobin 
120 m/m genişliğinde ııo yalı.ut 90 Gr. 167 

1 - Nü•11un.,eı mu<."ıoince yukarda cins ve mlkdan val!Tlt ıc 
itrt paı;a .. 1'icla "&tm alınacaktır. 

ıt' 2 - Pı.ıza:-IJ1< 10.11.912 salı günü saat 10.40 da Kabat.ı.şı.a ' 
bestndeiu ınerlı:e:;; Ritm komisyonunda. yapııaca.ktır. 

3 - Numune her gtin oğleden sonra sözü geçen şubeı1e görtl 
• -- 1Elcklıle:-tn pazarlık iÇln tayin oluna.n gUn ve saat~e '°,r 

cekleri fıyat ıı.zerın<leo % ı:; teminat para&JYle bir!Jkte mczkQr 
milra\'.:8.at;LSn u;;m olunur. 

• * • 
1 - Kutu tsbrlkaıımda blrtkmt, olan tahmlneıı 3ono kll(J le# 

!:UJ açık arttırma. usull1.P. &atılacaktır. 
2 - Karton parçalarının muhammen bedeli 1080 Ura 

minatı 162 lirad11. 

3 -- Artt11 ma 3.11 942 Salı gUnıi !la&· 11.10 da Ka'o&tMt8 

şubesindeki :'lierkt:z satış komlsyonunda yapılacaktır. .rJ 
4 - Knrton parçası nilmuneıcn tıer gün öğleden sonra 

şubede g!lrıl'.~bıl!,. 

15 - lsteklllerin ar~tırma için tayin o!unan gün ve u.att1'
1 pa.ralaril!! bırl;ktf: adı gı!Çen komisyona :nUracaatıarı ilAn oııırııl 

&*'+ riW 

Tirsiye camnurıyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Şu be ırr lljallll adedi: tfla. 

ZI~ t'e t1cart her DeV1 Dank8 aıuameftolerl, 

1 

Ana göre UUamtye aapuıaca.ırta . 

ı !&det t.000 llralua ~000 Un ıoo 'Mll"f 'Mı IJnll• 

ı • ısoo • ı.ooo • ı:tc • "' • 
ı ., !ŞO • ı.ooe • l80 • n • 

l 
ıo • ıoo • fo.OOO . .. "'" 

DlKK.AT: Reea. .. lıumaak1 JllLNllar bb wne !~de ~ Urt ııı" 
!llp..lyenıerf' Utramiye ı;ıııtıtı takdirde % 20 razıaınıe ıreırll';: , 

~uraıar eeneoe 4 ııeta.. U llı!art 1.1 Raztraıa.. U 5fl 
ll Bırinctkıuıuııda çekUecekUr. 

ldr&r Yolları ve l"en-11• 

lııHt.a Wdan mtttebıu.ttııt. 

DT. KEMAL OZSAN 
Avdeı ve tıastalannı kahUlf' 
tıaşlamıthr. Beyoğlu llıtiklA.t 

''act lliılo. 880 Bnraa P1l"Zarı tıatu 


