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Doğru yoldan sapan soysuzlann, ne kadar marifetli ve hileli olurlar~a olsunlar, 
eninde sonunda her halde yakalanacaklarına zerre kadar şüphe yoktur,, 

'~====================================================================================' 
Milletin her şeyini ordusuna vermesi ve vatan selameti 

her sıkıntıya katlan11ıak mecburiyetinde olması, • • 
ıçın 

büyük belaya karşı başlıca teminatımızdır. 

A .k d -----=-~ 
'""° merı a a~= ı 
~ ~_,,,,_ Te 1 • 1 ~~-~=~ sız e .... ~-
Hoiivutta Ankara 
mahallesi, Türkiyeyi 

ge\·it resminde 

Ankara , ?9 (A.f\;.) - Reiııklimhur Milli Şef ismet l nönü b11giin 
ı ııodroında yaııılan geçit re<ıml baş lamadan enel halka bıtap Nerek 
aşıığıdaki nutku !lôylemı,1erdlr: 

Azi1. \·ata.ndaşlarım; 

Cümhurlyet ba~· ramını hepinize candan ıtevgllerlc kutluyorum. 

Dtin.ra ff'lakctinin dordüncıi orıeneııt nde büyük Türk milleti, hır çok 

' 

darlığa ,.e \'Ok şikayet ettiğimiz sıkıntılara rağmen dinç, milli ıra.
desi ı.ağlanı hl r halde, mllletler a ra"• aleminin ııa~·Kılı goı:lerı onun. 
de dimdik duru)·nr. Milletlmlzln hiiny~lnılekl kuv, ·et ,.e memleketi-

mizin l\•indekı \arlık, en şiddetli sıkıntıları yene<·ek kadar kuılretll-
dlrler. 

Aziz ,·atanda~ ları nı: 

Her mliC'a<lelenin temeli kendimize 'e milletimize gıh enmektir. 

Riıtiın mm·ıutelclerin Nı bu} ilk hedefi. milleti seluml'te crı,tırmrktir. 

Butiın ılikkaller millı butünlü!;ıin ınuhafa tll"ına dondurülııwli, biitün 

.. ıkınta•rın çarell'n alhırliğile çaıı,malarııı fe~· ızli ~·olunda aranma
lı ; millete }'apılacak en t~irlı dü,manlıtın, kendl~ine ittnıadı 11ars-

mak oldağunu bir an hatırdan çıkarmamahdır. 

Aziz vatanda,larım; 

Bir ate, ka!lırga!lı blltiin dünyayı yalı:arken bizim banan orta
ıı•nda \'ekar , .e hayslyetle yi\ks4'1memlz, kendi kendine olan bir tesa
dlif değildir. Mllletln her şe)·lnl ordusuna \'ermesi n \'&tan &elametl 
için her sıkıntıy·a katlanmak kahlliyetlnde olması, büyük belAya kar
,. ba)lıl'a teminatımızdır. Doğru yoldan ııapan ııoyı;uzların, ne kadar 
marifetli ve hlyleli olurlarsa olsunlar, eninde 8-0nunda ber halde ya-

kaJana<·aklanna zerre kadar şüphe etmeyiniz. 

Yatanda,ıarım: 

Ordumuza genç ne.,limiı l n ornelti olan e,· IiUarımn:a seVJ'llerle \ ' e 

yUreğimlzln tc;lııdı-n gelen sarc;ılınaz. gmenle bakıyoruz. Pl'k çok ka
ııı rgaların hakkından ge)mlıı olan bilytik bi r milletin 'uurlu ve lra· 

dPli e\·IAtları olarak bugünkti ,.e .)arınki biitün srkınhları mubak· 
kak alt edece~iı. • 

Cümhur!yet bayramını hepinize. mücadele iradelerimizi yenile· 
mı, \f' tazl'lı>mi' olarak kutlu~·orum. 
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canlandıran bir film 

bar lnŞ<ıat lezglılılnrının cıvarır.da ~ r 
le l>lenbcrı kurulmuş ;renı şchır· 

~~.~~~:~=·~~~::.;-:~~~~:~ lngilizler bir kaç gedik makalesi 1 sevı·nç ı·çinde kutladık 
~ crı gostcrcrek kimisinin bır se-

br' kimisinin altı ay evvel hatta d h 1 
Vt ~ı;,:dının üç ay evvel boş" ars1~.a a a a ç t 1 a r 
'ro 'el an ibaret olduğunu soy ıı· \,r· Sanfransısko'ya kaanr altmış 
ıııa.oınctrc boyunca gördüğumuz Rommel kuvvetlerı·nı·n de 
L,, ı::ıara bu idi Bir scncdcnbcrı 41"tuı • 

Bu harbin inkı
lap harbi oldu
ğunu söylüyor 

Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) -
lı.1tıı an yeni şehirler, henüz şehir b d ) 
'tree e gelmemiş yerlerde de btn- taarruza geçtig" i il iri iyor 
~le 0 tcrnobil arkasına takılıp çe. Alman Propaganda Nazırı Doktor 

Milli Şef, Atatürkün muvakkat kab
rini ziyaretle aziz hahrasını andı 

ltt ~ seyyar evler gördi.ık. Bun- Ankara, 29 ~Radyo Gazete3i) - 1 gUnU bUyUk tank çarpışmaları olmuş- Göbeıs, haftalık .,oas Rayh> mecmu-
Utıı arp saııayllnde ve inşaat tez· Blldırlldlğıne göre, Libya cephesinin j tur. Mihver taarruzlarının hepsi ge- asında clçtimal fnkıldp nuıhlyetin· 
t~ ilrttda yer ve iş bulmak üze- şimal kısmında 6ahıle Yakın mınta.- ri atılmıştır. Düşman ağır kayıpl~a deki harp> başlığını taşıyan bir ya
~cınıckct lı;1ndcn gelen yeni J<ada Inglllz kuvvetleri yenıden bır l uğramıştır. zısında. Mareşal Smuts'un geçenler· 

Ankara, 29 (A.A.) - Cilmhurl- ı )"' ..... ~_.._..-...-......._. ,.,......__.... 

yetimizin 19 uncu yıldönilmilnü bu. ) • c 11 h • 
8 gün bUtUn yurdda en coşkun b ir ı J ~.~:~.k ~: .. :::~~· .~':::· T~~~:~:: Harı ç te um u rı yet ay ram ı 

l ı._ tc ailtl. GörUIUyordu ki Amc. kaç sedık açma.ta muvaffa k otmu~- Hava Caallyetl devam etmektedir. de Londrada söylediği nutuktaki fi. 
"illl ın · tur 1 ~!iııd garp sahU!crlndc harp yu. • 60 mihver uçağı taarruza geçmiş, fa. k irlere itiraz etmiştir. Mareşal 

nln başşehri Ankıİrada en yüksek 
bir dereceyi bulmuştu. Dündenbe-'iı;ı en Ycnı bir in kışa( b:ışlamış Mareşal Rommel'in mukabıJ taar· kat mUttcfik uçakları ken<iilerini kar , Sınuts, nutkunda bu harbin içtimai 

rıı~~CSki işçiler bu tc kı ş:ır.ı y( tışe· ruza gcçtiğı de bıldlrilmektedır. şılıyarak bunlardan onunu tahrip et- ' bir inkı!Ap olduğunu söylemiş, Dok· rl bu büyük milli bnyramın havası 
olmuş. ln~iliz.lcr Uerllyorlar mlşlcrdir. tor Göbels ise içtimai inkılap bu har- içinde yaşıyan Ankaralılar sab~hın 

t~Sanfransısko'ya y~klaştıkça yol Londra, !?9 (AA.) - Pazartes i MUttcfıkler 6 uçak kaybetmişler· bin hareket noktasıdır, demektedir. erken saatlerinde şchrın yoll arına 
ıı lı~or ve otomobil adcdı artı-ı gUnil Ingıiız kun·.ctlf'rl ~lısır ceplıe- d ır. Doktor Göbels şöyle demektedir: dökülmüşlerdi. Baştanbaşa m illi 

f ..... •·· ·~;;~~~:~: ''"'B:i~a;i·~;~"" 2 ·~ O '":~·;i~; . ~;~~·· '· ••·' .. " .. ' 
~ 

" ~llttı.:- t:!mmı, cun ıuı. ma•:ıuı !:..::ilf.Ul~ i.an:ı :raı•tı \ 'C gUu:I biı" oyun çıkıuan 8lyah Beyazlılar ;.; • u g&llil gc;ıuıer. n u aureııc ·ı urk ı;pur ta.rııuıao ıur gailblyot daha kaydctıni' oldular. 
~·ıık3rllakl rC<ticılcı· bt..dm a~·ılı!t w.cm \C ~tan ,llJ ı;ü;U.ıw,.tili'. L.•vr ;)a:.:ılarıııı dörllUııcti ba~.:::ub bu!a.::aksıuıL. 

Londrada: 

1 
Londra halkevinde 
büyük ve porlak bir 

mera$im yJpı ~ d ı 

Berlinde: 

Berlin 8. Elç imiz Türk 
klübünde mühim 
lir nutuk söy!ed i 

Londra, 29 (A.A.) - Londradakt Berlln, 29 (R!ldyo) - BugUn Ber-
TUrk talebesi bugUn CUmhurlyetin lln TUrk kl\ıbUnde, Türkiye cUmhu
yıtdönümUnU kutlamışlardır. Toplan. riyetln!n 19 uncu yıldönUmU mUna · 
tı halkevinde yap ılm ıştır. TUrkiye sebetlle bir toplantı yapılmıştır. Türk 
bU~11 elçiliği m~uplannın çoğu top 1 k!UbUnUn geniş salonu ~~çeklerle sUs-

(ıte'·aını: Sa. s. Sil. 6 ; dal cıt (Devamı: Sa. S, Şil, 5 te) cıt 

Şark cephesinde 
Almanlar, Nalçık 
şehı·ini aldılar 

ı~eı iiıı, w r A .A ) - Alman ordu- tnrafından ynpılan karşı hUcumları 

111 1 B • ,kı.ıınand:ın lığınm tebllğı: pllskUrtmUşlerdlr. Hırvat av uçakları 
~ ı tı n: .ı Ckıısynda tayyareleı·ıe te- bir tek tayyare kaybetmek suretlle 6 

: .ı 11 ..,urcttc de tekl enc:ı Alman kıta- dUşman uçağını yere 1ndlrml.şlerdir. 

ıı· ı , son ;;ünler zarfında zaptcdllcn j Tcı·ckln batısında Rumen dağ kı· 
d J!,lnrdaki mc\'Zılcı e karşı düşman 1 (De\8mı Sa. S, Sil. 2 de) »-« 

• 



• v ~pa muvaz~oesı 
Alman parasının 
yakın istikbali 

Çeviren: İbsa11 BORAN 

Juornal do Ger:eve' den 
(Journal de Gene·ıc) de okudu. 1 manın uzun zaman mümkün olmı

ğun1 bır başyazıyı okuyucularıma yacağı :tşlkArdır. Fransa, kalkın-

aynen naklcdıyorum: ma kudreU ne o-lursa ols\ln, dünkü 
•Hiç bır devlettn dlğerle<ir.ln büyük devlet durumunu ça.bucak 

mevcudıyetını tehdit edecek dere- buiamıyacaktır. Arada Fransa ol. 
cede kuvveth olmaması prensip! mayınca cta biT ststem kurnlamaz. 
dünya kadar eskkiir. Bununla be- Bu konuya oa.ır bazı selcu lnıi
rabeT, bu prensip ucak yirminci 
asrın baştnda en çok moda oldu. 
1914 te Buy!ik Brttanya birkaç 
günlük teTeddütte<ı sonra, 14 üncü 
Louis veya -Napolyon zama"mda 
yaphiı gibi, Avrupa mu-vazenesml 
kurtamıal< lçln Cotıan Harbine glr
dı. 

Geçen Büyük Harp sonunda, 
milletlerin olgunluğ'u üzerinde ba_ 
zı hayallere kapılmış o.lan AmerL 
kalı Wllson'un teşvikile muvazene 
sıyaseti yerine müşterek emniyet 
siy&settru)ı yürütülmesine gayret 
edildi. Fakat milletlerin ananeleri, 
.Milletler Ce..'Dıyetı. nm vaatlerln
den daha kuvvetU ldl. Bir Fransız 
hükUmranhtından k<><kınt İngilte
re çabucak Almanyanm kalkmma_ 
sını hoş karşıJadı. İtalya da ayni 
şeyı yaptı. İngiltere ve ltalya.nıll 
vaziyetler! ~ menfaatleri a.ynl cle
ğll miydi? 

Dünyanı• en büyük orduların
dan bırıne karşı da.r!işmek lçln ge
rek İngilterenln ve gerek"" ltalya_ 
nın harp kudreti çc* zayıftı. İkisL 
nm ele servetleri "'l<8 iiıııltlert cle
o izlerın ötesinde idi. Bunlara ka.r~ 

kusuzca .,zacmak ~. ikisi cle a.na 
vatanlarını, yani gertlennt emntyet. 
te görmek ihtlyacmda bulttAUYO!'
Jardı. Avrupada emniyet lftzımdı; 

ve buna İngııtereye de, ltuyaya 
da kuvYetlerln muvazene<ıl veri-
yordu· 

Uzun zaman ve slyırh gömleklile· 
rin • Romaya yürüyüşünden çok 
sonra da, İoglltere ve İtalyanın mu 
varl bir siyaset güttükkrı görül. 
dü. ideolojilerin dışında, tarih. coğ 
r•lya ve lktısada göre seçilmiş bil
yük menfaatler karşılaşıyordu. Bu 
vaziyet, Avrupa muvazene9l siste
mine karşı müşterek emn1yet sis· 
temin• çıkaran, İtalyan - Habeş 
harbine kadar böylece sürdü. Bri. 
tanya hükumeti, ltaıyaya karşı 
zecri tedbirler alınmasını isteyen 
İr(iliz efk:irı umumıyesl önünde 
- bazı ihtiraz! kayıtlarla - eğtt. 

di. lngiltere hükOmetl bunu yapar
ken, Avrupa sulhünün temellerin· 
den birisi olan İtalyan - İngiliz 
dostlutunu, henüz tecrübe edilme. 
miş yeni bir sisleme feda ettlğinl 

alelide bir insandan daha iy'1 tak· 
dir ediyordu. 

Diğer taraftan İtalyan dıpJoma. 
sisi de açık ve k•U cleğildl. Avru· 
pa muvazenesi. Saint James kabi. 
nesinin gösterdiği sempati, İtalya 
hükl.ımeti için ayni zamar.da de
ğerli idi. Fakat bu sorada, ltalyan 
nıilletl kendisini mlllt gururu ile 
İtalyan - Habeş harblnin cereya. 
nına kaptırmıştı. 1935 ve 1936 da 
Ccnevred~ "l\1illetler Cemiyeti. n
dekl mür.akaşa1arı yakından takip 
etmiş olanlar. sulhün il!ltikbal!nt te_ 
min için kararlar vermeye memur 
ınsanların tereddütlerini, hatta dL 
ycbilirlz ki, vicdanı 1hti1Aflarınt u
nutamazlar. 

llz neşrıyatında yeni btr fikir gö. 
rüldü; bu fikir İsvıçrede ve dijer 
memle~tlerde bir çek iyi düşün· 
celi insanları harekete getirmekten 
gerı kalmadı. Bu 'fikre göre. Av. 
rupa batı ve doğu Avrupa olmak 
iizere Met nüfuz bölgesine ayrılıyor, 

Ba-tr Avrupa Anglo • Saksonlara 
emanet ediliyor. Doğu Avrupa ıse 

Sovyetler Birliğinin isteğine terke. 
dillyO!'. tştc böylece, Avrupanın fe. 
IAket ve sefaletten kurtulmak için 
bütün kuvvetlerlrıt toplamağa th. 
ttyact olduğu bfr sırada, bir çok 
Avrupa mili etler! her işgal ettiği 
memlekette aynı metodu kullanmış 
olan bir büyük devletin eııne bıra
kılıyor. MaIOm olan bu metod: 
illhsl A>ölk!yet sahibi olaJt sınıfla 
dokt91"18.{'ın, profesörlerin, avukat· 
larm ve memurların meydana ge. 
tirdiğl lntellectUel s.ı<>ıfını köküa
dcn temtzlemekteıı ibarettir. Böy
le b<r ihtimal, Londra kablnes>rıln 
maksatları ~de bulunamaz; çün· 
kü bol, İngllz siyasetinin bir Pal. 
merston'cta• veya bi:r Gladston'dan 
tevBTüs etmiş olduğu büyük insa
niyet ananelerile taban tabana zıd. 
tlır. Bununla beraber Almanya gt· 
bl Sovyetler Blrllğl de sulhün dü. 
zenlenmesi tştnden uzak tutulamaz. 
Zira, diil\Y8nm yealdetı kurulu,.ı. 

biltün illeanlıtın .....ı olması ıa-
zıPOdıtr. 

Bu gazetede ha~ sonrası mese
lelerine haoretttğlmlz ilk iki maka· 
lede, Avrupa muvazenesi flkriJlln 
nasyonal sosyalizmt.11 Almanya.dakl 
buıUnkU şekllle taban tabana zıd 

olduğunu ortaya koyduk. Yenı nl. 
zam hilkilmranhk davasındadır. Bu 
nun içindir k:I, ayni böyUklUkte ve 
kuTYette clen~lerln meycudlyetl· 
nl kabtrl etıııeme1<tedlr. 

Yent nizamın bellrtllert arasında 
göze en çok batan ;ıey, Alman pL 

rasının lsttkballdir. Scb&cht'dan ııon 
ra Alrrra.rı lktısadlyatının başına ge· 
çen Funk'un ve Alın.an lş adamla_ 
rındım bir çoğur.un Söylediklerine 
göre, Alman parası olan mark Av
rupa kıtasında üstü• bir rol oyna
yacaktır Dığer memleketlerin 
paraları şımdiden tabi vaziyetine 
düşmüşlerdir. Berl1nde. Avrupa 
kıtasındakı i'Şya mübadelesini, ser
mayeleri ve hatta lşçı ücretlerınl 

kontrol etmek ozere bir ofis açı

lacaktır. Zaten böyle bir sistem, 
Almanyanın bugiln işgal! altında 
bulunaı,., bütün memleketlerde tat
bik edılmcktedır Alman hükümct 
bankasının 1942 yılına alt raporu 
da. A vrupanın yirmi memleketin_ 
den - İspanya, Portekiz ve Tür. 
kly-e hariç o1mak üzere - on ye. 
di~Lnln dış ticarete ait bır çok iş~ 

lerl, Berllndekı Alman taşlzat vez
nesi vasıtastle görülmektedir. 

Eğer Alman parası, böyle katf 
bir üstünlük k:ızandıysa, o halde 
ne şekilde olursa olsun bir Avru
pa muvazenesi mümkUn olmıya. 

caktır Mademkı, büyük devletler. 
küçük hükOmetlerin zararına olR· 
rak ker:di kuvvetlerinin fazlalaşma 
sına karşılıklı manı olmata çalışı. 

yorlar. Avrupada &:örülen bu man_ 

Şebir 
Haberleri 

Bir muhtekir 
- •• surgune 

gönderilecek 

Fozlo fiyatla kumaş 
satan İlya bu;ıün 
sürgün edilecek 

Bundan bir müddet evvel 1stan_ 
bul Birinci Milli Korunma mah 
kemesl, Fincancılarda, 16 numara~ 
da kumaş tlcareti yapan tıya Gor
meyano isminde bir tüccarı thtiki.r 
suçundan 500 Hra ağır para ceza
sına ve iki """" Ulukışlaya sürıU. 
ne ıönderilme cezası vermişti. Dün 
lemyizclen bu karar tasdik edilerek 
geldiğl.rulen tıya, bugün Ulukışlaya 
sürgüne gönderil~ektir. 

Turan Barda kadın yü
zünden büyük bir arbede 

Evvelki gece Turan barda büyük 
bir kavga olmuş, baz1 gençler ya_ 
ralanmışlardır. 

Muhtelif meyhanelerde lç<:rek 
eğlenmek üzere Turan bara gıden 
üç kafadar, buraya hoş vakit ge· 
çirmek üzere gelen bir ailenin ka. 
dınlarına sataşmışlardır. 

Alım.et adındaki sarhoş genç, nı. 

şanlısına bar 3.lemlerın1 göstermek 
üzere buraya ıelen DimitrLnJn sev_ 
gUisine giderek dans tekit! etmış

tir. Bu manasız ve küstah teklifi 
yadırgayan Dcspina adındaki gü
zel kadın, karşısında ısrarla dans 
isteyen bu Hama sırtını çevlrmış. 
tir. 

Buna hiddet eden sarhoş Ahmet, 
kızı bı!ctızıden tutark d&rtiia kal. 
dırmağa zorlayınca Dimltrl buna 
son derece kızarak yerinden lır
lamış ve Abmedin bu tecavUzüne 
miirti olmak ıl!ltemlşttr. Bunu gö. 
ren sarhoşun yine sarhoş arkadaş. 
ları Dtmltrtntn üstüne hücum etmiş, 
ve Dlmltrlnin arkadaşlarlle Ahme. 
din arkadaşları arasında şiddeti! bir 
yumruk kavıası başlamıştır. 

Barın diler müşterileri, masala
rı deviren bu kavga.ya karışmışlar, 
bar birbirine girmiştir Ahmet çe. 
nesinden alır surette yaralanmış; 
Dlmltrlnhı gödüklert kırılarak sağ 
gözü tehJi-kelt surette yarılmıştır 

Vaka yerine yetişen zabıta suç. 
Iuları yakalayarak cürmü meşhut 
malıkemesme vermiştir. 

Ekmek karne !erinin 
tevzii devam ediyor 
Yeni ekmek karnelerinin tevzll

ee mahalle bl.rllklertnce devam o· 
ıunmaktadır. Karneler nüfus kAğrl_ 
ları mü'hürlen rek verllmektedır 

Evlerine karne gelmemiş bulunan. 
ıar veya herhangi bır sebeple ek. 
mek karnesi almamış olanlar cu· 
martcsı ve pazar gUnlerı mahal!c 
birliklerine müracaat ederek kar. 
nelerini alabilcccklerdlr 

i\1eınur ve halk karr.elerı dı)·c, 
şımdlhk bir ayrıhk gözetilmeyecel: 
ve ayın 15 ine kadar herki:S 
17 kuruştan ekmek alacaklardır 

Ekmek karneleri işi bu şektlci f 
devam ederken fırınlarda halk ye: 
niden birikmekte ve ckmeğinl gü~ 
lük4 alabllmektedlr. 

zara. kuvvet muvazenesi sayes 
de geçinen küçükler içın ceh' nn~ 
dir. Vakti gelince, bu küçük de' 
ıetlerln de, milletler arasında kL 
vele değil, müsavata dayanan m · 
nasebetlerin kurulmtl.!ına iştlr~k 
çın fazla hakları olacaktır. 

l\flletler Cemiyetirde yapılmış o
lan bu müzakerelerin v-e mUnaka. 
~aların sonunda. ne Ilabeşistan. ne 
müşterek emnıyet. ne Avrupa mu
\·azenesi ve re de bununla eş olan 
ltalyan - lngtliz dostluğu kurları. 
lamadı. Felilketin bliyüklüğü o ıa

man ölçülemiyordu . Harp ~eline 
karşı duran seciler artık sarsıl. 
mıştı; nerede ı~e yıkılacaklardı 

Bugünkü thtil3ftan 5onra. eski 
.'\vrupa muvazenesını yer.iden kur_ 

kıyordu. Bir şeytan bir Çınll kadınla kol 
kola geztyor. Bir Mısır Firavunlle bir Ja_ 
pon kızı gülüşüyor, bir covboy, şalvarlı 

bır kadınla şakalaşıyordu. 

Korldorun ucunda Esten Lund'u gör
dü Arkasında frak vardı. Prensesin ka
marasına doğru gidiyordu. Kapının önü
ne gelince durdu ve yavaşça kapıya vur
du. tc~rden Ar.iyanın sesJ duyuldu. Ne 
söylediğini Knıt lşitcdemedl. Sadece Es
tcn'in· 

TATAJll 

il il 

DENiZCi GOZOYLE il 
il ll 

• 
ikinci cepbe 

Son günlerin başlıca mevzuu olan 
cephe nerede, ne zaman açılacak 

O l&ytann si•- .,....,,d& he· 

ırilz ktilltl bir at .. ışığı fet<· 
Hndekl ita.fit ve ince Nlı!'ti.Jer. lktn· 
et bir cephenin açılmasm:ı dair ha
zırhklara b8'la..ndrğt111 g6etermek
tedlr. Bu beltr-tller thmt vertcklir. 
inandırıcıdır Muhakemeye yarar 
durumdadır. 

Sulhun dayandığı Avrupa muva
zenesinin birinci dUnya harbi ile 
darma dafın edilmesi insanlık Ale
mini zaten derin endişelere düşür· 

mtıştU. Bunun yeniden kuruhna'51 
beklenirken dünya sUkftnunun yir
mi sene gibi kısa bir zaman ~o"ra 
tekrar bozulduğu görUldU. Bu yeni 
harp da gelecek için yeni yeni teh
lfkelerin kök salmasından b~ka bir 
~ye yaramaz. Bunun tçin harp son. 
rakt muvazenenm iyi kurulmcıaı in· 
sanlrk lçtn kaıçmrlmaz 8k' zaruret
tir. 

Küçük Avnı-pa kıtası, dünyayı 
teşkil eden beş kıtanın en az verim. 
llsidlr Bu kıtarıın üzerindeki h8.1k, 
her ihtiyacını aynı kıta tlzertnde 
temin edecek kaynaklara malik de
ğildir Ykl Uç a!ırda.nberi Anglo· 
Sakson ırkı d'Unya tlcuet hA.klfıni

yettnl elinde tutuyor. Ce-rmen ırkı. 

gittikçe artan ntlfu.s ve ticaretini 
ileri snrerek bu hAklmlyettn kendi· 
ne devrini istiyor; her millette baş. 
tıyan uya.nıkJık a.,ağl yukarı ayn1 
nazariyenin ardından koşma.ğı se· 
beplendlrlyor. Japonya Uzak,a.rkta 
bu iddianın peşinde. Amerika bu 
devlet kan,nsında tlttz, strrtrıt ve çe. 
klngen olmakla beraber dtlnya tica
ri hA.klmlyetlnl y&kalarrıak emelin· 
de. 

Yazan: Hüsameftin Ü/sel 
!«>t;n bahara kadar biteceğini gbs
teren emareler ek yav .. yav~ gö
rUnmektedtr. 

Denfz hAklmlyetlnln vereceği bir 

netice olan bu durum Afrtka'da 
Anglo-Sakson emellerine aykırı te. 
~kkUllcrl ya itaate mecbur etmek 
veyahut ortadan ka1dır.arak blltün 
Afrika kıtasını muanz kuv\~etıerden 
dolayısiyte Cermen nUfuzunda.n te
mizlemek gayesini gözetmektedir. 

Amiral Darlan'ın Deka.r·a kadar 
uzanması, Franea'nın da böyle btr 
endı.,e karşısında bulunduğuna bır 

i,aretllr. E~er bu hareketıer tlkba· 

hara kadar bıtmezse kış baş;ına ka. 
dar biteceğine inanılabilir 

B UyUk Afrika kıtası Anglos 'k· 

sonlRr için kaynaklar yuv""ı 

olarak elde edildikten sonra buradan 
Avrupa'ya atlamak için Jklnct bir 
hareket pıttnının tatbiki dUşUnüle· 

billr 

Bir ~ene sonraya kadar Avrupa· 
nın harp sah:- ıarındakı durum aca· 
ba muhafaza edilebilir mı? Bugün· 
kU hareketler bunu tekzıp edecek 
mahiyette görUnmUyor. Rus ordu
ları teslim olmlyarak slllhlı bir 
kuvvet haUnde Almanya'nın karşı
sında kaldıkça kayna~an Avrupa 
için Afrlka kıtal!lı yUklU bir Us va· 
zıfesinl görecektir 

Btitürı hazırlıklar ıkmaı edlldlk· 
ten sonra cenubJ Fransada. ltalyan 
hudutları yanında Ani bir çıkarma 
yapılması tmkAnı meydana gelebl· 
Hr. Bunu hisseden Almanya'nın da 
Fransa'y• böyle bir ıstUl başıangı· 

cından kurtarmak için bu toprakla· 
rı tı,gaJe başlıyaca.ğını da d~ünmek 
ıcap eder 

~ ünyanın gelecek tak.Siminde\ 

lbtl Amerika'nın Afrlka'da, Av-ı 
rupa sahilleri karşısındaki toprak· 
ıarda yerıc,eceğinl dUşUnmek yan
lış değildir. Avrupa'nın dalma bo· 
zulan sulhunu korumak ve kurul
ması llzım muvazene için bu hare· 
ket zaruri teJA.kki edilir ltalyan 
müstemlt'.!k~I olan Eritre'de mil· 
yonlar sarflyle yapılan tesisat An· 
glo·Saksonların böyle bir anla.,ma
yı .1;1ımdıden kabul etliğini meydana 
koymaktadır Amertıuın rica1inin 
Amerıka'nın gec_:en harpte olduğu 

gtbı harp sonrası dünya işlerine kar

şı kayıtsız kalmıyacağı şeklindeki 

mütaJS.alart da bunu kuvvetlendiren 

ikincı bır delildir Biz· harbin du· 

manları arasında gizlenen hareket

lerden bunları seziyoruz. 

Bizce evvelce de söylediğimiz gibi 

!kıncı cephe Avrupa'nın garbinde 

açılamaz Ylne evvelce yazdığımız 

glbı bu cephe Akdeniz kıyılarında. 

ve J:o..,rallfla topraklarında ac_:ıiabilir. 

BunWl açılmt zamanı Afrika'nın 

emtn bir duruma girmesine bağlı· 

dır. Afrika emniyete alındıktan 

sonra ikinci cephenin açılma zama
nı gelmış olur Bakalım hA.dtseler 
nasıl geıt.şecek, beklersek görece
ğiz. 

Hüaamettin Ulael 

"'""'""'""''''""""'" .... , .... , ... " ... KA.lftm 

--- -

Barış abidesi 
a •tanbul... Ha.yrr, oturduil'U"' 

O yerden biliyorum iri blllU• 
memleket, her binaya, her e"\·e _ •· -·· ınlmıoıı, •anlı baynikta!'l'mızla ı. • . ., aol· 
gen~llk ~rea, kalbe terablık ti 
duran bir gelincik tarlasına beD • 

yor. Büyük küçük berk.., oe•1,.ç 
''e ne,c Jtlnde. 

()tini' Barı45~c\.·er TUrklyede, bir e 
hurlyet ba)"ranu daha. ban' lı;iırl 

dl· 
kutlanıyor. Ne mutlu Tilrkünı 

yene, ne muUu bizlere ... 

Radyonun düfmealnl ço..ırdlll'· 
rre• Ankaradan Salt Çelebi, CtlJoıhU m•· lslmlzln Büyük Mnıet Mecll•I 

raslm salonunda.ki kabul ıcırenl"' 
rlnln röport&jmı yapıyor. 'l'e,-· 

kor· dUf: Radyoyu açtığım zamaai I' 
dlplomatlğln kabulüne b"'laııııt• 
Uzere idi. .,. 

Otuz devletin, paye ve kfl)enl e 

raslle, büyük ve orta elçUerJ ;. 
maslahatgllzarları CümhurreJ!l 
ze tebriklerlnJ sundular. 

Polonya bUyt!k elçlslle b_,ıa1'1~ Birleşik Amerika maslabatJrll:ı.:•~1 • 
sona eren bu kabul tirenlnde heP tı 
ıri dost tanıdığımız ve beP'I~ 
kendimizi do9t tanıttığımız deV~l~ 
ıerln mUmesslllerl protokol sıra.4 ....... 
merasim salonuna girerken •~ 
dan çok ,eyler geçtl. 

Bu dlploma.tlarm tem~!lll ettiıde
rl memleketler, btr lklıl t!tl9~1 

edilirse, dllnyayı saran umumi :o 
harbe ya doğrudan cJotruya, y• ır 
layıslle karışmı, bulunuyorlar. s-'tl 

Unrl'C1'" birine zıd ve dil.~ z bel' 
mUmes'JlUerinl bugün d\lnyada •'' 
ki yalnız Tttrkiyenln clUrli9t tar t>lf 
sızihk \'e ba.nş havası tıçt~e 
arada görmek kabildir. 

1 t .. rtO 
Radyoyu di•lerken kabul 0 

11 
zlhnbnde, blrblrJne zıd ve cUltJn1

1
, 

bt 1>9fJ. zUmTeler mtimes!UlerJnln r 
111

. 
abidesi önündeki geçit resmi ııal 
de canlanıyor. 

Gerçekten de l\lilll 

barışsever Tttrkt:yen.ln 

sklJr. 
KÖR KAVl 

G.t!atasaray · ııarın 
kongre-i 

16•'1 
Galata!ara.y Genç.ilk klübU 

heyetinden: c 
KIUbUmüzUn senelik adt kon~~t 

14 Ikincttc~rin 942 cumartesi S p· 
saat 15 te klUp merkez lokalinde to 
la.nacaktır. 

21 
ı 

BOttın zıd men!aauer gruplar ı 
halinde bir araya topıanıyOr. ln· 
sanlar muhtelif ztımrelere ayrılıyor. J 

I'arihtn kaydettlfl zamanlardanbe· 
rJ vakit vak1t din ~kUnde, zaman 
zaman ırk maskestle ortaya l!lürU· 
len nazariyeler ile tnsa.nların birbir· 
lerint boğazlamak Ve!ileetnt yarat· 
maktan usanmamış olduklarırıı hl· 
IA. görüyoruz. 

Ekseriyet olmad1ğt tı:ı kdlrdc 11 
kinclteşrtn 91.2 gUnU aynt saa.tte )111 ~ S teşrlnlcvvet aı.,Ml'ı Galata- , ckamlurnbağa barbt. haline ı:roımı, pılacağı bUtun azamıza tebliğ 0 

~ saraydan Tak8lme doğru çı- 1 bulunmaktadır. nur. 

Bravo Yeşilaycılara ! 

kıyordum. Biri bir sepet it-inde c'i'e· DUR BAKALll\I ----------,..---~. 

A vrupa'da Slavlar, La.tinler, "1tay» rozetlerlnt, Ot.eki blr yardınl Vlşl'ye bakılırsa lngillzler Afrlka,... ( T A K V 1 M --1 
Cermenler-, Anglosaksonlar kutusunu taşıyan iki genç bir mey· 1 da.ki taarruz.larıoın be':llnci gününde 30 B1RiNC1TEŞRIN 1942 

arasında dalma tahakküm mücade· I haneye daldılar. Belll ki masala.rın 300 tank kaybetlnl1} bulunuyorlar. 
leleri olmu•tur. LA.tinler bugUn par- ba~ında kafaları tutsiilemekle me,- Alman ka~nakları lngiltzle•n bu CUMA ı~I 

' ' t k ı 1000 tank t AY 10 - GÜN 303 - Hızır 1 Çalanmıs, zayıf bir halde Ş1md1 .. uı olanların yakasına «Y-Uay» ro- aa.rruJ:u yapına ıc: " _0 _P _ _. 1 
• e - ' 1 ı blldl dl RUMi 1358 - Blrinclt~,,n • 

kavga Cermenler ılc Anglo-Sakson- zetini 111,ttrtp yardım kutusunu ön-ı amı' olduklarını e\.·\·e ce r gı- HİCRi 1361 _ ._ EVVAL J;ı-I 
ıar ara.sında de\•am edıyor. Slavların ne göre lngili~ler henıen hemen da- ,.ı; 

lertne uıatacaklar. l 'lne eminim kJ ha hi ... bir ~.e\.· "'apmadan me\:cut VAKtT lEVALI EZ 
1 büyük) ü de hadlstlerin doğurduğu tt ti h 1 11 k ı ' ' • ,..., ı zO 

. t nk sar o' arın e ac:ı o ur • ta.nkls.rının Uc:te hlri.nJ kaybetmjıız GunEŞ 7,29 . 9 
neticeler ile en nihayet Anglo-Sak- b ÖGLE 12,58 6.4 

oradakJ mü-:;terller bu kutuyu o' deınektirler. Jlı-tlbukl lngiltz kaynak- o 
;onların yanında yer aımıf bulunu- 1 tKİNDİ 15,49 9,+ 

çevirmtyecekler '\.'e fazlaslle yardım-ı ıarı henüz tanktarın eava,a mUdaha.- o 
yor AKŞAM 18,08 12.0 da buhınacaklar. le etmedJğlne ı,aret ettlklert gibi 

1
,3z 

Avrupa'nın geleceği bu Uç büyUk YATSI 19,42 
ırkın sava.ından sonra belli otı:ıcak

tır Bu gıdışe bakılırsa Anglo-Sak-

Br&\'O doğrusu l'e~ilaya! Sarho'}- Alınan ,., ltatynn tebliğlerinde de 
1 4o 

lukla mUC'adeie ıçin sarho~lardan pa- bUyllk ta.nk muharebelerinin yapı.Jdı- İMSAK 5,49 ı 7 
ra toı>lamak, rahmetli Edl~on'a par- ğını bildiren haberler yoktur. 1 

cıonlar uzun sürecek bir harbe ve bir mak ısırtacak bir bulu,tur. 1 Vlşı daha hl~ bir ~y olmadan ln-
ıstıUi.ya hazırlanmaktadır Amerl- gtll7.lcre me,·,·ut tanklarının Uçte bl-

KAPLU:\IBAGA HARBi rinl ka.ybettirirse, tank c;arpl'tfllBla- r Soruyoruz: Ka"dan gelen telgraflara gOre Ame- l...ondra, Aln1anıarın ~tallngradda rı ba"jla<lığı zaman he&abın altırtdan 
rika'nın bu muazzam savaşta çok ancak bir keMimde 200 metre kadar 1 kalkaıuıyacak bir durun1a düııpnesı 1 .. • • 

ıllyük olacak oıan rolü başlamış llerlem•i• mu.aflak olabildlklerını muht~meldlr. Oniversıte talebesi 
•ulunuyor. . bildiriyor. Akıl \e ınantığa hitap etmiyen •,., k d k' se 

Geçen bir yaz1n11zda belirttığımız 1 939 da bir nefeste klloıuetreJerin 
1 

propaganda, «ben propaganda.yım:o ile C O Q ar ım 
gibl Amerika Afrika'da muazzam aJınmasUe •Ytldırım harbl:ıt olarak diye bağırır. Böyle batırıuı propa· !Qk mu ? 
hareketlere girişmek ariCesJndedir. batlayan Ma,·aş 942 yılının sonJarına ganda ise ancak yapan1 aldatır. ~ 
Bu kıı, devam edecek olan bu hare-! doğru metreye tenezzül eden bir j TATLISERT Da stanbuJ Unl\-ersitesı u.wı.VO 

ve lktısa.t fakilltesl talebelt .. 

:e-~ 

Gelen Hılmar idi. O da prense3in kama~ 
rasının kapısını vurdu ve içeri girdi, Fa. 
kat arkasından kapıyı sımsıkı kapattı 

Knıt aaklandıgı yerden çıktı ve prense. 
sin kamarasının önünden geçerek yoluna 
de\·~m etti. Tam o sırada E,:;len kapıyı 

açarak kıridora çıktı. Knit kendı kamara. 
sının önüne geldiği zaman komşusu olaı. 
proiesör Greguis'e raslgcldi. O da kama. 
rasına giriyordu. Blrbirlcrir.c bakıp gü. 
lüştüler ve her ikisi de kendı k•maralL 
rına ıirdller. 

rinden bir ka(' kl"l dün ınatbı:aıt• 
mıza kadar gelerek dediler J(I: •• «- Sonbahar dC\'resl ımtıhll 

ot· 
ıarı biteli bir hafta kadar oJuY 

1<<' Universlte daha imtihan net . 
id'' 

ıerlnl JIA.n etmedi. Her glin g ··~· 
yoruz. Biraz sonra diyorlar, 0 

leden sonra diyorlar, yarın diyor· 
lll'' lar \'e bir türlü ili.o etmiyor iP 

lnıtihana giren ve snufı. ge~ıv 
get;medlğlnl merakla beJdl) en dC' 
lcbe, imtihan kelimesinin ne 1 •• 11 mek olduğunu bilmtyenıerln - !çeri girebilir miyim? Hazır mısınız? 

dtyt! sordu2:unu duydu. 

Korıdorda sesler cok aksedıyordu. Her 
::öylcncn ta öttlr uçtan duyuluyordu. 
Aniya kapıyı açtı. Henüz gıyinmlş değil. 
di. Arkasında. öğle yemeğinde giydiği be. 
yaz elbısc vardı. Ncşclı bir sesle Esten'e: 

'---'f'a<an: WtJ,ner .r;. Blııhl -9- Saat ona doğru balo çok kalabalık ve 
neşeli bir hal aldı. Herkes dans ediyor, 
içiyor, gülilp eğleniyordu Yaşlı yolcular 
da etrafta oturmuşlar, gençlerin neşeslle 
zevklenlyorlardI. Birdenbire ortaya çtn. 
gene kıyafetinde, elinde def bir kadın 
çıktı. 

~lyetindedlr. 11 
lTsad mJzan denilen ne ıdl' 

bilinme< bir not u•ulUnUn h~ Buğd:ıy oğıc 
yet hayret etme'.'1n. mllrettlp 

hata~ı da df'4'11. buğday a~acı 

illyorum. F"ilhakika huğctay bir ~ene
ilk On1rU olan neballardan"lia da dün 
aldığım bir habere göre ai{af; oluyor 
dtmektlr. 

<'ilnkU .,enelerce ~üren devamlı 

(':\hı;;,malardan sonra bir Ru.. ft1iml 
t~M-ıİllikten <ııonra ~öki.ilmedtn ikinci 
-.tııe tekrar mahı;ıul ,·ereblll"n bir 
huC-ıta.v nC'OO.tı ~-aratmıştır. 

Hal bövle de\.·am tdecek olur-ıa je
olojik d~\·lrlerdekl ce .. 1n1 otlar tek. I 
rar canlanacağa ben1J,yor. ~:-tıt< ka- ı 
hak at;:a<·ı, karpuz a:;:a.,·ı, ka,·un a.~a
t ı g:tbı *ölgeıı;,tnde olunrlnıası tehll
keU olan ataçlart ıürrv..11lz herbal-ı 
de y&J..uıdır. 

sEBÇE 

- İçeri giriniz dedi. Annemle bir türlü 
anlaşamı~ruz. Sil bize biı- akıl öğretL 
nız, 

lsvcçlı genç bu daveti hemen kabul 
ederek kamara kapısından içeri girdi 
F.,kat kapıyı aralık bıraktı, kapamadı. 

Knlt yavaşça yaklaşarak kon<Jştukl•rı 

sözleri duymağa çalıştı. 
Pren~es Manierka soruyordu: 
- Böyle m~skcll bır baloda çok kıy_ 

metli olan mücevherler takmak ihtiyat. 
sızlık dc~il midir? Kalabalıkta bunlar ko
layca çaltnabllir ... Kızıma bir türlü me
ram nr. 1 .:.tamıyorum Vapurdaki yolcular_ 
dan ~üpbıJendiğimden dcğıl ama ihtiyi'dı 
olma.yı dahna t~rc'h ederim . 

• 

Anıya somurtg;an bir tayırla: 
- Fakat anne! dedi. Unutuyorsun ki 

elmaslarımı takmak için bu son bir fır. 
sattır. 

Bunun üzerine Esten sordu: 

- Demek ki bu kıymetll elmasları A

mcrtkaya varır varmaz satacaksınız öyle 

mı? 

- Ne yapalım mecburuz! Başka çare
miz yok ki .. onları satıp psrasile geçine. 
ccğlz. işte bunun lçiedlr ki bu kıymetli 
elmasları bu ak§am taktnağa cesaret ede_ 
miyorum. 

Genç kı.: annesinin bu sözlerine güldü 
ve alaycı bir sesle! 

- Anneciğim, dedi, Seni işiten de At. 
tanta'yı bir hırsız çetesi kaplamış sana. 
cak ... 

~~ten yine .sözl' karışarak: 

Annenizin hakkı var Anıyaı Yolcu. 
lar arasında şüphell insanlar vardır. Hat .. 
tA mesele yalnız bu da dcgıı .. elmasların 
görülmen1esi başka sebepler için de lizım. 
An1crlkaya girecek olan mücevherlerden 
~ilksek miktarda gümrilk resmt alırlar. 

Bunun için clmaslarınızı göStermcmelist. 
ııi1. Yolcular arasında bunları görüp güm ... 
rüğ'c haber verenler de olur. Bu yüzden 
bir mükAfat alırlar. Annenızin sözünü din. 
leyiniz Anlya ve elmasları bu akşam tak. 
maktan vazgeçiniz. 

Gcr:ç kız biran düşündükten sonra: 

- Hakkınız var dedi. Fakat bu elmas-

lar acaba kamarada duvarın içinde gizli 

olan şu Qı:mır kasada emniyette nıid!rler? 
Knit bütün bu sözleri iyice duymuştu 

Fakat tam o sırada arkasında bir ayak 
sesi işitti ve hemen bir köşeye saklandı 

Bunu gören orkestra hemen bir İspan

yol dansı çatmaca başladı. Kadın bu ha-

vaya. ayak uydurarak güzel ve canlı bir 
lspanyol dansı yaptı. Herkes bu gilzel 
çingeneyi alkışlamağa başladı. Ahenkli ve 
zari! hareketler. kıvrak adımlarla güzel 
vücudünü bükerek dans ediyordu. Her. 
kes halka olmuş onu seyrediyordu. Or
ke'st\3 susunca çingene hemen oradan 
kaçmak istedi. FakAt karşısına çıkan ma
vi ipek elbiseli bir adam onu durdurarak~ 

Güzel çingene nereye gidiyorsun? 
dedi. 

ınevamı var> 

•• bulunduğu ve kimsenin talebe ~1 
zlyetıle alılkadar bu1unn1adı JJ' 
Untversltede dertlerimizi klrne • ... 
lata('a~ımızı blleınlyoruz. s~. 
vurduğu.muz kapılar hep yllı 
müze kapanıyor.» 

,,, 
Talebelerin haklı dileklerini )dt 

karıya aynen geçiriyor ve blı 
pek haklı olarak soruyoruz: ti~I 

_ Cün1huriyetı emanet et 
11

, 
n1iz bu gençlerfn dilek ve arı: , 

·ar· 
1arlle neden alt.kadar olunn1Ul ili' ' 
Ve neden onları şikilyete süt ııt 
leyecek kadar sıkıntılara n,•r 
bırakıy:>ru& ! 

=--------/ 
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Askeri durum Japonyaya 
karşı 

Türı 
gazetecileri. 

Mi:Ji piyango 
dün çekildi 

Hariçte Cümhuriyet Bayramı ŞiYASITCMlt 
Berlinde Londra da • . · 

r Yazan : 

lbaua BOBAJI ) 
< ..... ı lDdlle) • <Betı ı ııtclde) ... Pasıfık kızışıyor 

latmi,. Bbedl Şef Atatnnı:le, llftnl ı.tıya ~rak ~erdiT. Bily1Ht el· 
Şef ismet lnönlldn ve MN-.ı ~- çll8ctt te lıtr kabul resnri yapd.mıı,· e lr müddet ene! "" !IÜtml· 

50 b'ı n lı' rol ı k 1·Lram'ı- ıet Rest Adoıt Ritlerilt reaflnleri fa. tır. In&'itteredetri Türk talebe 200 iri· larda ~ «hp<ndann 

'2!!,ğu ve Mısır cephelerin· 

~harp vaziyeti 

~ var~ara. aeı4mtıptı. ~!dlr. Bunla.t'm 1ııir çofu, tngittere- wJ6tr,. bqlıkh icmalde .laponlarm 
yeyİ 13 7 44 3 nU maral 1 Mera~lme. Berlinde bultınan 'I'l!rk nin uzak yerle-inden 17Ugtln lçkt Lon- ne paha.'lına ohırsa ol~un ~alomoıı 

Hindistan taarruztınu 
önlemek için tedoir~er 

ahnmeı 

Vasingto:ıun Mount 
Vernon ' doki evini 

ziyaret ettiter 

talebesinin okudugı.ı l<!-tik!AI mB.rşı 1_ «!raya ~elmiflerdir. aclalannı tekrar ele geçlrntek 'e 
b•f t k d 1 d bl Amerlkıılıtarr, AVW1tratyalılı1rı bu-l 8 Ozan 1 le ba!)lllnmış ,.e bunu TUrkiyenln Ber Akşam c::aat heı:te halkev n e r 

IllefrJn ayıaa ıtrmek llzere.}1z. 
Dota eepbe9indekl llarbla 

kat•i netlceeı beDI ohnadan kııı b~
'-rrıaktadır. Lemnırad He Stallnı-rad 
•raeınc1a111 ee~ Alman hattan
._ bt ft8yetne uydurulduğuna 
,.,_ eclllemez. O kNlmlenle muha
'ebe harekettertne indi olan dü,Un
~ 1b1J1 yemi bir hazırlıkla • pçea 
..... ........., - rallat p.:ılmlektea , ......... 

rlı 1 rale.rdan atmak için l'Ösferdi.klcri . • • • 1 lin bü)1lk elçisi Saffet Ankanın s&y- çay vertımlş ve filmler göste m ş-
Mıllı Pıyangonun 29 Ilkteşrln lcdlğl bir nutuk takip etmiştir. BQ. tir. Butılardıı n biri TQrkiye bl\yilk el· gayretlerin sebeplerini ln<'clem.,. 

1942 fevkalade çekilişi diin Anka. ytık elçi RÖ\"l Mmi,tlr: çisini, BaşYekll ChurchlJl'in va.nında. Um. 
ra Serglc\•inde saat 17 de çekil. ~ Say;n · ;ırddaşlıırım, bayanlar, rngiltf'renfn bombardımandan harap <~nup batı PasiFik~n \'C Birle-

Pabt StalhlıNd ne 11uraı1an Kat
lı-. .......... bclar nanan eephe

de, Alı.ular Od 1f Mntea ıörilyor· 
lar: 

1 - En-elA yalnn ~ beden elde 
....._ Ba llecleOeır, Mallnpad, Tu-

"'9 U...ı ve Gremy'cltr. Bunlara. 
~ datlanndan cenuba ınea mü 
ıu.. Keçltıer de eklenebilir. 
Staunıradda, Rmlann müdafaa 

Nevyork, 29 (A.A.) - Vaşlnı. 
tonda Japon kıtalarının Slberyaya, 
Çine ve Hindistana taarruz etme
lerinin önüne ı:cçllmeslne karar 
vcrllmiştlr. Büyük Okyanusun ce
nubundakl dertiz kuvvetleri k u · 
mandanlığına Amiral Hansev'in ta, 
yinl Amerikalıların bu Oh, .ınusta 
harekAtı son derecede genişlete
ceklerini ıöstermektedlr. Japonlar 
muvasala hatlarının uzunlutu do
layısile bu denizde pek nazik bir 
vaziyettedirler. Her iki taraf da 
Salomon civarına büyük deniz kuv 
vetlerl getirmişlerdir. Japon ka· 
yıpları artmakta ve bu hal batan 
gemilerini yenllemek hususunda 
mahdut imkanlara malik olan Ja. 
J>Qn mflletını endişeye düşürmekte • 
dlr. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Türk 
ıazetecileri Vaşıngtona dönmüşler 
ve buıün Hariciye Nazırlığı ile 
müze haline getlrllmlş olan va-
şington'un Mount Vcrnon'dakı evi. 
nı ziyaret ettikten sonra, Türk 
Cümburiyetlnln 19 uncu yıldönü. 
m ü münaaebetlle T ürkiye büyük 
elçisi tarafındaıı yapılan kabu l tö
reninde hazır bulunmuşlardır. 

Göbels'i:ı makalesi 
(Bqı 1 incide) «=» 

<Almanya kıkdAbını geçirmiştir. l· 
lerde bu Jıarp nasıl biterse bitsin In· 
gillzler harpten eski vaziyetle çıka
mıyacaktır. lngilizlerin iddia ettik· 
!eri gibi nasyonal aosyaıtzm harp ytı. 
zUnden zayıfiamamış, blllfds kuv
vetlenmiştir. · 

miş ve çekilişi kalabalık bir halk baylar: oJpn :n•rlerlnl. ~ilfıh fab,.!ka'ıırın, Ll-
kütlcsl takip etmiştir. "erpol ve Cardiff llman!Arırı ı;rz•r 

B kılı ık 1 kaz.ana11 <Buı;Un Cümhuriyf'timlzln 19 uncu 
u çc ~le ram ye "" -."'a'""'t ederke-n ,..!Sstermelttedir 

numaraları tsağıya yazıyoruz: 

51,0811 lira lkramty-e kazanan 
namart· 

137443 

28,0H Ura lkram4ye kazanan 
numara 

15H45 

k•zanau 
numara 

t89!t59 

5,tOO lira ikram iye kJızanan 
namaralar 

yıldönOmUnO kutlamakla bahtiyarız. ... •·•J •"' ., 
Rü:vllk TUrk milletinin 11a~det ve re- <1eçenlerde TürkiYeden ~elen başka 

fah içinde dııha nice yıllar idrAk et· bir filmli' de. Tl\rkiyenin meşhur yrr. 
mesinl candan dtllyonız. lrrlndf'n bazrlerı hazır bulunanlara 

CUmhuriyet idaresi httlk tarafından glSsterilml~lr. 
kurulmul), mlll<>tin kendi kcndio:lnl I· Sir A•borne. ~itgidP. artıın sıkı lk· 
dare yoludur. Bunda mlllctin. madrll. tııadt mUnaıı•tıerln 'I'Urklye ili' tn. 
ml\ne\1 kudreti tec .. ıır ve lnklşa! et- gııterc\1 b!rblrlnf' ha .. lıyacağ"tnı söy
mekt~. Nitekim Oıımanlı df>\•letl· lemi' ,.e. <CUmhur!yet!n yıldönUmU 

nln '9Ultıınlarr hPlkla teına. .. larıııı kf'!I iki memlekl't ııras1nda, tarihe şlm
tikten sonra başlayan inhitata kadıır diye kadar eşi görlllmemlş nisbette 
geçen zamanL CUmhnrlyet idaresi 191 mUnasel>et yakmlLğı tahakkuk ettığl 
.senede tf'mfıı:lemlş ve bııgilnkU yurdu! şu !lıralıırds kutlanmaktadır. Bu,kR 
kı.rmu~tur. A,·aklr ~n '!'ürk mHJetı-1 bir çok memleketlıor gibi TOrktyede, 
nin mllme•!'<llleri ~t yıl önce 1'0 ı. harpten C''Vel me,·cut ticaret güç•Q. 
kiye BUytlk Millet Meclisini toplamış ı A-Unden meydıına gelen ahş veriş me· 

tik Aıncrikadan gcıen haberler, o 
l'Ünkü c111ŞUnt'elcrimde nekadar 
baktı olduJumu te.}it etmektedir. 
Hakikatte de, miittefiklerin tam 
7.amanında ~omonlara tıkı!}ı, Ja
ponların başka makaatlannı tatbik 
me,·kllne koy•ıalarının önlhıe «"!:· 
mı, bulunmaktadır. ;\fütteftklerln 
bq adalarda ıtttlkÇ41 artan bir teh· 
ilke yuatmalan, Japonyanın IJeltka 
taraflarda 'hemen hemen f'linl ko
lunu baflamıf. ona lıtemedlfl ka· 
yıplar paluuma bu adalarda utra~
mak zorunda bırakmıttır. 

Esasen mltteflklerln istedikleri 

de buydu: Japonyanm eu mühim 

üalerl e1e pçlrdlkten aonra ~· 
üstllndekl tuylkmı arttırmuı 't' 
Si~·aya yahut da Htndi!>it11na 

...._ epeyt'e daral1D'9tı r. Bununla 
~ orada yeni• maDtar biter 
Clllt Yelliden Rae makavemetl ~ı
h Jor. lllttbı dlbtya StaUaçadın Ji
ae aoa ıtmıertnl yaıfedıtma lltHunet
tıtt halele Bular, .,ebrln tçlndekl 
lrıtdaftlerle ve yardJlllCI Km ordml· 
le dötöşmeye denm ediyorlar. Kıt 
«a ~ise, Almanlar 8tallns1'9dın 11er 
lrarılf toprağına ~er de Kas
lar b11rasım kurtarmaktan lmlt kee
llllyecekler. StaHnırM .- mtlda
'-.ue Rmlara taııt atl1*ıjlk fayda 
--.... etti: 

Şark cephesinde 
!da.reyi mll!Pt clıo almış ,.c Reis Mu!!· selcll'rlni dU-enlemek zorunda kal-

020608 101554 109967 362082 hfa Kemal olmuştur r A'kışlıa.r). Bu- mıştır. 'Nlrklyc bu gilçlUğtl bUvtlk 
nun için b•ı dC\·Jclln banislne F.:hedl 1 bir meherctle önlemiş ve bir çok mf'm karı,ı muhtemel bir taarruzunu örı-2.H 8 Ura ikram.iye kanun 

numaralar 
042695 049950 
134703 138198 

Se! adı \"crilmiştır. A tatUrkUn ıızlT. leket'er istemeksizin başka ekono- Jemek lhırncb. 
074452 hatıra.ııı ön'lndc hUrrr.etle c~llellm. mlk Mklmivetlcr altına girerken, 

<.aa.,ı ı l~de) »-« 1 şağı olduğunu göstermektedir. 
talan Alman dağ avcılariJe birlikte, Bununla beraber, Rus kuvvetleri· 
d•an ta.rafax1an inatla mUdafS& e- nln, Almanların Rumen dağ kıtalan
dllen Ye çOk kuvvetle milstahkem nm yardımlle aldıklarım iddia etmit 
Nalçık .şehrini hücumla zaptetmlşler- bulundukları Nalchlk üzerine çekildi· 

017397 
075108 
263937 293852 

22934.. 1 TiirklyP. bundan da itina ıı,. uzakta 
-. Yurddaşlarını: mı' ııayılabUrler. Bununla ber;ı bf'r 

kal•nnıı-r bilml,tir. 
Buı;tln ikinci cihan lıarbinın için- mUttdlklerJn bununla iktifa t'I· 

Miltteftkler bu hedeflerine ula..-:-

d · H d ti 17,08 h iç bl 11 TUı·kl,.rlc Ingllizlcrin bu harpte lk-
eyız. u u ·arım r cmr.. · ctl ıUn sebellcrlnl nerlctm,.k ve nıl.)e<'eklerl, faaliyet saJıalarrnı gt'· 

mlz yoktur. Bund'ln dolayı harbe gıı· tısa n a . . . blh·llk hem 
1,000 lira ikramiye kaza11111 

numaralar 
025960 
088568 
137699 
199003 
209096 
234159 
277200 
299064 
328766 
362292 

052748 071405 
094085 114087 
179943 187155 
202241 202581 
209533 230705 
243472 252368 
278189 280222 
29!)4;.j;) 299674 
332178 344093 
362578 367034 

medlk Dostluğumuza ve sözUmUze 1 faaliyete ~eçımıek ıçın . • nı,ıet~·eklerl anla.-,tlmaktadır. 
071650 sadı~ı;,. \"e d~tlarımız<lan gördilğil·' 'e'eı· .sarfettlkleri sevinçle ~=tırlan· B. Roose\'f'lt'in Be~'l\7'1ıtray'da dir. NaJçık'ın doğ'u şimalinde ku•a· ti de kabul edilmektedir. 

tılm" bulunan düşman kuvvetleri ıa- Batı Kafkaayada Almanlar, kış 
v.. esnasmda. kısmen yok edtlmlş, mevsiminin vaktinden evvel baflama. 
kısmen esir alııvnıştrr. sına alışmı,lar ve dağlar &'eçilmez 

129442 
mllz itim;t sivas~tine daha itimatla ı malttndır. Bu bakımdtain hetr .1 lmeml 1 tekrar toıılilnan Pasifik harp şCıra-

188092 · lf'ketJn be\'nelnıilt'I care sıs em • 
2 ,.4 bağ. ıyı~ Milletir.ılzln sar.sıiınnz is- ' · k 1 ki t ıstı 1 sına ba,kanlık f!tnıesl \e Bıı.' tik 

A - Almanlar Katkasyada ~k Stalhıgradda kıtalanmız biT çok hale gelmeden, Karadeniz kıyısına 1~rtlyemediler; -• lmdar yani ba kar.şı taa~ıan pllskllrtt11kten sonra varmak maksadile Tuapse fimal do· 
'etle ~ lrMar eeaa1ı1 Kafluı8ya- yeniden tsanayi bölrelerlnde bir takım ğusunda kayakçı mUrrezeleri kullan· 

084'' tik!Allnl Atatürke ve onun aziz arkn. ne uygıın olerak ·arşı 1 1 am · 
23324:1 daf; ismet lnönUYf' hükü'lletln azimli fadelerinl temin yoluna ~r~ceklerl, 01<.,aııu"un cenuhundakl Amerika 
263957 idaresine ,.e kah;aman Tllrk ordusu· ~imdiden Eöylent>biliu demış r. deniz kun·etlf',ri kumandanlı~mE 

h lıunelerf 1~ llulrladıldan pJAn toprakları hllcumla mptetnıişlerdlr. mata b&fl&mtflardır. 
292

289 
na borçlu\·uz. (Alkışları. A11karo, 29 (A.A.) - Londra Amiral llamıe:~"Jn tayin edlme'ii, 

324396 • dd 1 radyo:-;u İı:gi:tercnln eski Arkı:ırn her iki tarafın Salomon adaları ılu· 
'"Ja döıJııdttar. Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet ba· Yine ayni cepheden gelen haberle· 357186 Sayın yur aş arım; biiv!ik elçisi olup m<'mlel:ctlmb:ce 

11 - ,u ,.....,. MoekoYaya tuırnız sınına göre, Rualann Stalingradda e- re göre, kalm kürklere sarılı Rus ka-
ltt11 Valdt ............... hemmlyet.slz toprak kayıplarına rat- yakçı kıtaıarı Alman ileri hareketini 509 lira ikramiye kazanan 

393830 TUrkiycni!ı mümessili sıfatlle tek· bli~·ük b!r diplomat v.e hakiki bir laylarırıa yeniden bllyük deniz ku,·-
rar ederim ld. bugün TUrklyenln Al· C:c.~l olarak tanınmış olan Pcrey 
man devletlle olan do!:tıu~ı hakiki Loralne türkçc uzun bir hitabede 
\"f' .samir.-ıfc..... Bu fktı!!adl nıllna11e- bulunmu~ \"!' son seneler zarfınrla. 
belimizde de zörUlmektedir. Alman ki hs:-p vakalsrı:- ı. Türkiyenln va· 
idaresine bu fnsatla te~ekkllr ctmeP;i 7.lyeıt ve İngiJ tcre . Türkiye mUnn_ 

Staıın--.a, .. .___ -plteet.de ,.0 k men, tehir mUdafilerı, Almanları, ge. , durdurmu9lardır. numa~r 
... _. ~ ~"' " " Un 1 d t Son dört rakamı (3696), (7492) ~Yük bir ,.ıkıntı •-idi ecllyer. He- çen sene Moakova un de ufradık- 1 Prav a gaze esi, bir çok dağ ı;e- ı'le 

"' ...,., 1 boz ı kt d '-- bQ&a.zJ nihayet bulan 80 bilet. "'- ıerl9IDde Don nehrinin ıUnıeğl arı gun u an a._ bUyUk ve da- ı çit ve "' arında kar tabakasının 
...._. azı ti ha acı bir bozgunluğa uıs.ratmı•lar· j insan boyuna çıktığını ve yamaçlar-"ll.IUftduj'a lela mfl\'...ıa v ye "' ,. 
~ de emin eaydamaz. Almanlar dır. Kafkasyada kar fırtınaları ara· dan çığların yuvarlandığını bildirmek 
'-ısı ____ ... ka"'ı bu sında ilerllyen Kızılordu kıtaları ko- tedlr. arın k., t...-.-.....-nna . ., ı . 
~luntı.rı bUmem nası mödafaa ede- runaklarda donmuş Alman askerleri Stalıngradda, 21 yaşındaki k'.zı ile 
Oelcıer• ç k t. doJuya k&l1' _ pntş bulmu9tur. beraber dtı.,manla. çarpı.şan Binbaşı 
l'oı- ·.._:_ ın in -vıla- Bu cepheden gelen haberler dağ· Zolotov, yararlığından dolayı nişanla ... .. .. ..,ndutundını • em ..... . ' 1 . . 
lıiur 1 mal k berbalde larda hararet derecesınin sıfırdan a- taltıf edflmıştır. • &kat ,ı e arşı 

100 lira ik ramiye kazana n 
numaralar 

Son üç rakam ı (279) ile nihayet 
bulan 400 bilet. 

50 lira ikramiye kaza.nan 
n uIQ ralar 

vazife bilirim. · t b" 
sf'bc11crlni tahlil ettik en ı:onra u. 

Yu. ddaı;ılerım, 
Bayramın~z kutlu olsun,> 

Vişi'de meraıırinı 

Yichy, 29 (A.A.) - Türkiye 

tün tııgiliz dostları nanıına Ti\rklc
rl bu bahtiyar gürden do1ayı teb
rik etmiştir. 

letıııke ~nde ka~tar. 
IEarkaın-ada Almanlar Grouıy ve 

'tllapse•yİ WA alamadılar. Bir Al· 
~ dat kola (ihtimal 2 • S dal' ta
'""l'Qnclan mürekkep t.Joiyell bir 
~ lh·aaı) )fozd.-k'an 90 ktlometre 
~llp bahaında Na.çlk lıt'..kamettnde 
'- "letnektedir. Bu hareketle, Alman· 

1_ ~ın eenubl Kafkuyaya Jnmek Is· 
~lklertne hlUurıedllemes.. Bu mese
ı., Grozn)-, Vilı\dt Kafkas, Tuapse 
:;:ı trat~jlk hareket llslerl Alman-

Amerikacf an t81sızıe 
Son üç rakamı (306), (590) 

nihayet bulan 800 bilet. 

Cümhurlyetinln 19 uncu yıldönü
mii, Fransadakl durum ve şartlar 

ile bakın11ndan Vlchy'de hususi mahi. 

1 

yette törenle kuUanmıştır ' 

yanında elçilik erkanı bulunan bil· 
yük elçi B. Behiç Erkin'e tebrik. 
)erini sunı:nuştur. 

(B_,. ı llK'klf!) •o• ı dükkan, buraya çöplük dökmcyL 
yor. Petrol ve lAstlk tahdidatı oı;I niz gibi kimisinin imlfısı doğru, ki. 
masına rağmen yol otomobilden ı misinin yanlış levhalar gördük. 
görünmez oluyor. Bütün bu mahalle Ankarada çeki. 

Nihayet on kilometre uzunlu- len bir filmde kullar.ılıyor. 

10 Hra ikramiye ka-rauan 
numaralar 

Son iki rakamı (04) ile nihayet 
bulan 4.000 bilet. 

2 lira lkrf'mlye kaunan 
numaralar 

ğunda bir uzun ve tür.elli köprü· Filmin sahneleri çekilirken de Son 
den geçerek şehre giriyoruz. San- seyrettik, artiı;tlerle berııb<'r re .. im bulan 
fqı.nslsko Pasifik sahilinde Amerl, !erimizi aldılar. Filmin mevzuu hır. 

rakamı (5), (9) lle r.ihayet 
80,000 bilet ikramiye alır· 

" eline A"!Çttkten ııonra bahl8 mev 
tıı, OlablUr. Il teıtırln ayında da bu 
ltıbJııın tbıler f'trafıucla !:4'tln fakat 
~ mut ırebelf!r olacaktır. Efer 
Jt..ı.ıllr, Kafkaıwadald mahdut kın·· 

kanın lklncı büyük kozmopolit şeh daha ziyade harp dışında kalen 50.000 liralık büyük lkramiycyl 
rl, fakat bizce buranın hususiyeti Türkiy.cyl harbe si.irüklC'mck yo· kazanan 137443 numaralı bilet An 
Pasifik cephesinde ön hatta bulu. lunda boş mücadeleyi ve propa. karada satılmıştır. 
nuşudur. Denizde harp gemilerini, gandaları canlandırmaktır. 20,000 lira ikramiye kazanan 

"!fi - • 
...,rfnJ lrandan ' ·eya TUrkhtand•n 

t 25144.> numaralı bilet İstanbulda, havada tayyareleri görünce cephe· Meşhur Amerikalı art st Kraft 
de bulunduğunuzu anlayorsunuz. da. Amerikalı bir casus rolünü oy. 10,000 lira kazanan 089050 nu • 

>""-! kıtalar snketmek 11uretilf! tak· 
'1:re k da ettılf'r&e bu üç !J('hrJ, kı~a •· 

Gece ışıklar yarım, sönük sokak- nuyor. maralı bilet Bur~ada satılmıştır. 

" ınuannidane müdafaa etmeler! 
1 . fi.000 Ilra lkramly" kıızanan bi. 
ar, otel ve lokantalar diğer ;iehir. b Ankara mahallc~~nd1ekı yazılnı ıtn lctlNclcn 

2 
tanesi İstanbul , 

1 
tane. 

tııiiltıllündür. ., 
~ - St.alingraddan Karka!llyaya 

lerde olduğundan fazla askerle do. 
1 

az11 yanlışlarını duze terkck artdıs1k- si Ankara, bir tanesi Kırşchirde 
lu. er n lokantasında yeme ye · · • 

1 
t 

Şehir civarındaki askerı· u"slcr· B d N... K lk · 1 d satı mış ır . lı1.a 
nan <·eı•hcde kı!ll mf!\ z.l.lerine yer-

1~1lı k • e . 

ura a .. ~ım R aven . .'~m .r. .e 1 2,000 lira kazannn biletlerden 3 
den birlstnı dolaştık. Amcrıkanın ~alat.asara)'lt bl~ genç Tuı ki) e~ e tanc:;i Ankara. bir tanesi İstar.bul, 
burada herhanıı bir tecavüze kar. aıt fılmlerde reılsöre yardım et. bi t . Malatva bir tanesi Mi-

.\lnıantar Cf'nubi P.u"yada hf!ın mü 
~11• hlr (•f!ııhe t utmak ,.e hem de 
t'taı ctt.fkh·rı arazide mU\·&11&layı 

n ı h 1 d ~ • dük E kl . 1 r anesı . . . Şı ası azır an ıgını g.,r . r. m~. Edır. .. .. I !as, bir tanesi )l;'nzılll. bir tıı.nesl 
tcsl gün de Losangclos'a hareket Oğleden sonra çok Jaha buyuk Bclu, bir tanesi Kırklareli ve bir 
etlik. J ı F 

ve çok daha mükemme o an cx tanesi de Si.irliçle satılmıştır ~~in etnıek zoruı.dadırlar. Stalin· 19 birlnclteşrln sabahı bir göz 
""ad ,.e Kafka~n'&da hA!d 1·a1nlan atınca çıplak. haşin ve kara datlar 
lt • • d 
il ~lli 8!l\'lll;'lar biraz da bununla a· arasın nn geçen bir vadide bulun. 

"•d:.-rıtır. duğumuzu gördük. Losangclos'a 
il doğru gidiyoruz. Yolun bir tara-""'• nıu'nıl>ll acaba Ruslar ne dü-

'linu fında büyük uçak fabrikaları var, 
. ~·orl:u, k111 harbi için nıısrl ha· her taraf ycnı bitmiş tayyarelerle ~it i • 

an•yorla:-? Runu yarınki ~·azı- dolu. Gökte de bir sürU tayyare 
"'''-da •örli!liiriiı. Bu yazımda biraz tecrübe uçuşu yapıyor. Saat 9 da ~ ... . . 

:\tıı;ır <'f't>hC8lndf!n bah .. etmek ıs- trenden ir.dik, ctelde bir an din. 
li3·orıı ıendlkten sonra Losangelos'la Ho. 

ı ın. livut arasındaki film stüdyolarını 
1 taı~·an l.(>hlltlnden, şunu anladım: ziyarete gittik. 11könee Warner bl. 
"tillı: ordusu mih\'er Ct'phestnln !jl· raderlcrin stiidyoSU'lU gezdik, ar
"ıaı 
ını cenahında mayi" tarlalarını geç. tistlerlc resimler çıkardık. Stüdyc. 
, , ,, 7.ı rlılı teşkJllt"rllf! rn J>iyade kıt- lar bir alem. dünyanın her kıt'ası, 

lll"flf! nılhn•rln ilk mUc1afaa hatıan- her tabiatı, her memleketi ve her 
ııa ı i şehri stüd,·oda toplanmıs, binalar 1 iı·u'lı rtmı,, hu "'tizden hakiki " uzun 
hı, t· mukavvadan. Bu stüdyoları 
:\tıh &nk ınuhartjbf!!ıl ha~lıuıu~tır. uzadıya anlatmağı döniişc bırakı. 
"•~ '"' ordıı!>u 'l'lddctle nıııka,emet 

1 
yorum. Yalnız şu kadar söyliycylm 

~~lcteıtır. ki Warner biraderler stüdyosunu 

stüdyosunu gezdik. Burada mcş. l .000 lira kazanan bil tlerdcn 
hur Arjantlna filmini oynayan gü. 14 tar.esi lstanbulda, 4 tanesi An. 
zel yıldızlarla resimler çıkarttık . karada 3 tanesi 1zmlrdc, 2 tanesi 
Bu stüdycyu dR ıezmcmiz saatler Eoıkl§ehlrde. diğer 17 tanesi de 
sürdü. Ertesi gün bu yıldız, çiçek vurrlumuzun muhtelif şehir ve ka. 
ve gür. eş şehrinde bütiln bunlarla ;abalarında satılmıştır. 
tam bir tezat teşkil edecek ölüm 
müesseselerini, uçak fabrikalarınt ' 

gezdik. Öğleyin Holivut'ta. deniz 
kenarında plaja nazır muhtc~em 

bir klüpte yemek yedik, çiçek !o· 
humları satan büyük bir bahçeyi 
gezdik. Öğleden sonra uçak yapan 
başka bir fabrika gezdik, burası 

da çok seri çalışıyor. Büyük bir ye 
nillk olarak bir tayyarenin binler. 
ce parçası bozuk olup olmadığı an. 
laşılmak için bir('r birer röntıen. 
den eeçlrlllyor. 

Holivut'ta şekerci Hayn İpar'ın 
ailesi ile de görüştük ve ertesi sa. 
bah buradan hareket ettik. Holl· 
vut ve civarı Amerikanın şimdiye 
kadar gördüğümüz en güzel, en şL 
rin şehridir. Burası yaı~ız yı:dız. 
Jar degil çiç~k ve renk şf-hrldlr. 

Libya cer he"Sin ·· e 
(~r l l11elde) «=• 

Bertin, 29 (A.A.) Tebllğ: 

Mısırda cereyan eden şiddeUI mu
harebe, mUdsfa& savaşının beşinci 

gUnU daha şlddetıenmlştır. Düşman 

yaptığı çok şiddetli hücumlara ve 
son df'rece kWllyetli miktarda mQ. 
htmmat kullanma.'!ına rağmen Al· 
man - Italyan kılaiarının cesaretle 
müdafaası sayesinde muvattakıyet 

kaydedememiştir. Yüzlerce esir alın· 
mıştır. 

Romm~ vahim bir tf'hdtt k&rl}INDda 

Ahmet Emin YALMAN 

ııı ltı,..,f! l nglli7. taarru:mnun cephe- dolaşırken kcndiml:r.I eski ile yen'.-
1ıtı" ~'lllnız şimal kısmında ~·apılma!llı l rln birbirine karıştığı garip b~r 
~ rı fl"til , Dar rephedt'~ Mareşal Ti.ırk şehrinde bulduk. Burada çı· 
Ilı rrını .. ı :r.ırhlr n pl~ade ihtiyatları- çekçi Selma, mumcu Mlşon. şeker 
ı.. 0

l"nak hlr tan.da. kullanmak tm. cı Mustafa. gül hamamı, kiralık 

... _,n rwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ ~llıı a ltııdll:tır. Bu lmkiln ant•ak in-
4 ~"ı Otıtuı.unun tckınD ııtlh,·er c~p· r ,,. 

ıı, 1
"" taarruz. dmP.Silo ,·okedilehl- Jlallkalla •• Zı'fll •• •ef'I •• 

Kahire, 29 r A.A.) - Mareşal Rom
md, kendi mc\·7.!lcrinln Y.ııhlm bir 
tehdit karşısında kaldığının farkına. 

varmış ve Ingt!lz kıtalarınn geri al
dığı toprakları elde etmek için bazı 
tank gruplarını harekete geçirml.fae 
de hiç bir netice alamamıştır. 

. ~-
~ .;l(er tak\'l~·e rılilml!j bir ordu, B U G O N 
lıe.ıı. ~·'I klloınet rrlllt bir mlldafaa <'ep. 

~ lnırı ,\alrıt:r: bir kısmına taarru7. 1 AY 
t~~~. hu hart'kt•tln blhllk \8 8Ü- PEK SAR lıii~i hir lırnrru:t. olduğuna nasıi ve 

ltteıı: ıehlilr l 
llurı 

lllt •ın h:ln buglln!<ll araıl kaı.an~-111a 
tıı 11ha "r,·a hr. I< ka~·ıpl-arın:ı bakıı> 

Slnemalannda 

( Arfak .... ...,., .. ) 

3 A B B ~- P Ç A V U ' L A B 
PO LiS BAFIYBll 

tıl'trı ~benin netk"e..411nl 'imdiden ke..ıı 
~it;"' doğru delildir. Jngll lz ordu-;u 
tör-u .. rn.~harebe \azlyctfol müıialt 
~ t._ &0rınez, tekmU ~phe llzcrln· 
bıt llct truıa ıeçec ... ktlr. Bunun l~Jn 

Cila tlaha beklemek lazımdır.! ~--•••••••••N••••••••••••••• .. , 

Ortaşark Amerikan umuml karar
gı\hı, 29 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Ortaşark Amerikan ordusuna men

sup tayyareler diin sekizinci Inglliz 
ordusunun çarpıştığı harp mt'ydanı 

llzerinde, ba.,ka yerlerde ve Akdeniz. 
de geniş hareketlerde bulunmuşlar

dır. Akdeni?.de ağır bomba tayyare· 
!erimiz mihver gemilerine taarruz et
mişlerdir. Devriye uçu~ yapan bir 
av fllomuz Macchi 202 tayyarelerlle 
çarpışarak bunlardan dördUnU dü· 
şUrmUştllı'. Tayyarelerimiz başka va
zlf eleri de muvaffakıyetle başarm~
ıardır. 

Türk'yr nlr dostu olan ıilplomll. 

tik şahsiyetler. öğleden sc.nra Tür
kiye büyük elçiliğin,.. gC'lmiş ve 

Törende hazır bulunan Fransız 

şahsiyetleri içinde, Vlchy protokol 
şefi Baron Beauvcrger göze çar 
pan simalar arasında bulunuyordu. 

Cümhu:<vet L.·~vramını s . vi:: çle kutladık 
(a.,ı ı IDClde) /n/ ı tan sonra fabrika düdükleri ve o. 

renklerle, bayraklarla donatılmış, tomoblllerın kornaları çılgınca öt. 
olan yollar geçit resminin yapıla- ı mei~. b.~şladı. Gece saat_ 9 ~an son 
cağı sahaya giden halkla geçilmez ra buyuk bir fener ala:p ~ apılma. 
bir hale gelmişti. Bu akın bilhassa ia başladı. 
Ulus meydanında Zafer abidesi Saat 22 ye doğru Halk Fır. 

önünde ınuhutcşem bir manzara kası Ger.el Sekreterliği tarafından 

ar:ı:: diyordu. Saat 12,40 geçe Clim. verilen baloya saat 22 de gelmeğe 
hurrcislmiz, Milli Şef ismet fnönU başladılar. Saat 24 e çeyr.ck kala 
ı·cfakatlnde Genelkurmay Ba~kanı Mllll Şefimiz İsmet İn<tnü sayın 
Mare~al Fevzi Çakmak olduğu hal. Bayan İsmet İnönü ile baloyu teş. 
de Ebedi Şdin muvakkat kabrini rif ettlJer. 
ziyaret eylemiş ve çok muhteşem Mılıt Şefimiz, büyük salona gi· 
bir buket koyarak bir ihtiram da. rerken İstlkUıl marşile selıi.mlan. 
kikası içinde Ebedi Şefin Rzb; hıı- cklar. 
tırasını taziz eylemiştir. Bııloda bütün devletler sefirler!, 

Ankara. 29 (Vatnn) - Ankara bUtün Heyetı Vekile azası bulun· 
bugün çc;k hey('caıılr günlerinden dular. 
birini yaşadı. Sabahın ilk saatle. Bayan İsmet İnönü ve Başvekl_ 
rinde halk sokakları doldurmağa llmizln refikaları, Türk motiflerin. 
ba~laınış, geçit resminin yapılacağı den alınmış çok sade elbise gly
llipodroma akın ctrneğe başlamış. mlşlerdi. Balo büyük bir muvaf· 
tı. fakiyet kazanmıştır. 

Öğle yakla~tığı zaman Büyük İSTANBULDA BAYRAM 
l\Illlet Meclisinin önü gcçilcmlye. 
cck derecede kalabalıktı. Saat 12 
ye doğru devletin büyük memur· 
lnrı ve askeri erkan yavaş yavaş 
Büyük l\lılJet Meclisine glrmeğe 
başladılar. Saat tam 12.55 de .sayın 
Rclsicümhur İsmet İnönü Meclise 
te~ri! ettiler. lht:ram kıt'asını ter. 
tlşten sonra MeC'lıse girdiler ve 
tebrikleri kabul ı•tmeğe başladılar. 

Biraz sor.ra ecrıebi mlllctler se
fırleri gelmcğe başladılar. Kısmen 

milli kıyafetlerini taşıyan diplo
matlar başta Polonya büyük elçi
si olduj}u halde kıdem sıraslle 
Milli Şefimize devletlerinin tebrik. 
!erini arzettıler. 

Tüı:klycnin ve onun kalbi olan 
Ankaranın nekadar büyük bir ba
rış, bir kuvvet v.c heybet kaynat• 
'c ) u\·ası olduğunu görmek için 
' ~ıın Ankarada olmak lazımdı. 
Akşam üzeri Hipodromdaki bir 

geçit reı;ml, saat 14,55 te Milli Şe
fir. bir nutkundan sonr& başladı. 
Hipodroma girerken halk Milli 
Şefimizi çılgınca alkışladı. 

Büyük ve kuvv<'tli bir ses. İs· 
m<'t tnönünün sc~i Türk milletinin 
bayramını tebrik ederken, Tfü k 
ınillctlnin rekadar derin bir kuv_ 
vct ve en<'rji kaynağı olduğunu 

hepimize hatırlatırken heyecan 
duymamak imkanı yoktu. Milli 
Şefin nutku büyük küçük herkesin 
üzerinde bliyuk bir teıılr bıraktı 
ve halk tarafır:dan dakikalarca al. 
krşlandı. 

Gece saat 20.30 da toplar gür. 
!emeğe başladr. Bundan so•ra 2 
dakika ihtiram vakfesi yapıldık· 

Cümhurlyctin 19 uncu yıldönil. 

mü bütün yurdda olduğu gibi $eh. 
rlmlzde de parlak tezahürat ve se
vir:çle kutlanmıgtır. Biltiln şehir, 
bayraklarla, vecizelerle süslenmiş. 
tir. 

Dün öğleden sonra Başvekilin bir 
nutku ile başlayan Türkün bu en 
büyük bayramı, çok büyük bir ne. 
şe ve sevinç içinde devam etmek
tedir. 

Dün günün erken saatinden iti· 
haren halk sokaklara dökülmüş ve 
saat 10 a dojru bu müstesna günün 
tevlit etliği kalabalık azamı haddi. 
nı bulmuştur. 

Bilhassa geçit resminin yapıla. 
catı Taksim meydanında erken sa. 
attcn itibaren başlayan kalabalık, 
saat 9 da mahşeri bir hal almış idi. 
Saat 10 da koca meydanda. on bin· 
terce insan toplanmış bulunuyor
du. Meydanın etra!ındakl blnaların 
pencereleri ve damları insan küt. 
leleri ile dolmuştu. Bu en büyük 
günü kutlamak üzere Taksim mey. 
danındakl bu müthiş hala.balık gö· 
rülecck bir manzara teşkil ediyor
du. 

Saat 9 da, vilayet makamında 
Dr. Liitfl Kırdar. şehrimizdeki as. 
keri ve sivil erkan-, teşrifata dahil 
zevatın ve yüksek memurların teb. 
rlklerlnl kabul etmiştir. 

Tebrik merasimini müteakıp Tak 
sime çıkılmıştır. Burada Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar, 

yanında Tümgeneral Asım Tmaz
tepe ve Parti İdare heyeti reisi Su_ 
at Hayrı Ürgüplü olduğu halde 

, ·etleri ~Umıelerf, buau • ku\ 
,·etil ltaretlf'rldlr. 

~- • ip 

meydanda yer almış bulunan ao. 
kcrl kıtaları, mekteplileri ve bir. 
ilkleri teftiş ederek büyilk bayram 
!arını tebrik etmiştir. 

Bur.dan sonra saat 10,35 te ts 
tlklal marşllc birlikte ~anlı bayra 
ğımız direğe çekilmiş ve Abideye 
çelenkler konmuştur. 

Bayrak çekme ve çelenk koym 
merasimini müteakıp geçit ·resmi. 
ne başlanmıştır. 

Büyük bir intizam içinde baş 
ıaynn geçit resminde ilk olarak mty 
danı dolduran on binlerce insanın 
ardı arkası kesilmeyen alkı~ları a
rasında aziz harp mal(ıllerimlzlc 

şehit anaları geçmişlerdir 

Bunları gene sürekli alkışlaı la 
önde birleşmiş bayraklarlle kız iz. 
ellerimiz ve kız liseleri, erkek iz. 
dler ve talebeler takip etmlş~er. 
dir. 

Sıra kahraman ordunun gcçlşlnr 
geldiği zaman heyecan flzaml had 
dini bulmuş, kahraman askerleri. 
miz ve motörlze kuvvetlerimiz bu 
yük bir jntlzamla geçerlerken mey. 
dan alkış tufanından sarsılmıştır. 

Bu sırada tayyareler de meydan 
üzerinde uçarak bu büyük tezahü 
rata !~tırak etmlş](;'rdir. 

Kahraman askerlerimizin geçi 
şlni polis, itfaiye ve diğer tcşck. 
küller takip ederek Taksimdck 
merasim nihayetlenmiştlr. 

Gece, lstanbul kendisine has şl. 
rln dekorun içerisine, elektrik zi
yaları altında girmiş ve bu güzel 
beldenin bir çok güzel y.erlcrl, sa
baha kadar elektrik ve projekto· 
ziyası altında pırıl pırıl yanmıştır 
Yine diln gece Cümhuriyet bayrn_ 
mı şerefine İstanbul Vali ve Be 
ledlye Reisi Doktor Liit!i Kıraar 
Taksim Belediye gazinosunda bir 
balo vermls, baloda askeri ve sivil 
~rkAn, tanınmı~ bir çok kimseler 
gazetecller hazır bulur.muşlardır 

Yurdd • bayram 

Ankara, 29 (A.A.) -- Tiirkiye 

nln her tarafından gelmeğe başın 

yan haberler bugünkü Climhur 
yet bayrıımının çok büyiık ve s~

mlm! tezahürlerle kutınndığını gö~ 

lcrmcktedlr. 

Bu arada bilhassa büyük ~ehir. 

ler. İstanbul, İzmit, Konya, Sıva• , 
Erzurum, Trabzon, S:ımsun, A". 

takya, Edirne. Gelibolu. Bursa, 

Mersin, Kayseri gibi belllbaşlı m"r 

kezlerlmiz bütün Türk milletının 

en büyük bayramı olan bugünii, 

binlerce halkın lştirakilc yapılan 

büyük törenlerle karşılamışlard.r. 

Her taraftan gelen telgraflar hnl. 

kımızın Milli Şefimize karŞ'I olan 

sarsılmaz bağlılığını belirtmekte 

ve Türk milletini bu azim badırc 

içerisinden selamete doğru sevkc

derek Büyük Önderimizin bugün. 

kil rejimi tesiste Ebedi ŞcDe bir. 

llktc göstermiş olduğu büyük ıne. 

sa~i şükranla ka~tmektedir. 



VA TA l"f 

7,::ıo Program n memleket n.a.t 
ayan. 7,3:Z Mwf'la.r, 7,to Ajane 
haberleri. 7,55 &!lf ~ (Pl.) 
B.~o Konw,ma, 8,45 Mozarttan sen 

1 
foni (Pl.) 9,15 Konuşma (Müna· 
k'a!at VekAleti adına), 9,30 Llszt'· 

: in eserlerinden (Pi.), 9,45 Konuş-

-

Beşiktaş, Bulglırları 
2 - O mağliip etti 

ma (Ticaret Vekll.\eti adma). 10 
MUztk Halk tlirküleri, 10,30 Ko· 
nuşma <Kızılay Kurumu adrna). 
10,45 Müzik Hatif rrrt.ızt1< (Pl.) 
11,15 Konuşma (CUmhuriyet Mer· 
kez Bankası adına), 11,30 M:llzik: ile sabah, öğle ve akşam 

Avrup.ai bir stad haline getirilen 
Şeref stadı dün merasimle açıldı 

Su ~erleri, taksim ve oyun ha· 
vala-rı, 12,00 Konuşma (Beden ter· 
biyesi umum mUdUrlUğü adma), 
12,15 MUzik: Karışık sololar !Pi.) 
12,45 Ajans hai>'.!rlert. 13 Şarkı ve 
tUrkUler, 13,30 Konuşrna (Yardım 
sevenler cemiyeti adına), 13,45 
Müztk: Operet par~aiarı (Pi.) 
14,15 Konuşma (Çocuk Es1rgeme 
Kurumu adına>. 14,30 Dans mü· 
zığı (Pi ) 15:-00 Konu,ma <TUrk 
M:aa-rıf ~miyetı adına), 15,15 Dııns 
mUziği (Pl.) 15,30 - 15,45 Konuş· 
ma (Ulusal Ekorıomf ve Arttırma 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız 

Bu baskılı oyunun !ldnct devrede 
gol adedın! arttıracatı kanaatini ver 
mi~tı. Fakat cııyah beyazlılar bır 

parçıı da şanssızlık eserı gelen fır· 

satlnrı kaçırdılar. Devre sonlarına 

doğru Halisın ındlrdiğı topu yakala· 
yan Şeret ikinci Beşiktaş golUnü de 
yaptı. Maç da 2 • o Beşlktaşın gah· 

Kurumu adma ı. 
AKŞA'I 

Yeni neşriyat 

(lngilizce Konuşuyor mu
sunuz) mecmu;ısı yeni b~ r 

sekle kondu 
• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Orta okul \'e tlselere yabancı dil ö!l"retmeni yetiştirmek 11zere edebi• 

yat fakültesi Ingiliz, Alman ve roman Filolojileri şubelerine mtısabal<1 

lle talebe alınacaktır. 
1 - Fakillteye girebilmek ş:ı.rtlarını haiz olmak, 
2 - Yapılacak seçme ımtlhanını kazanmak, _ 
3 - Noterlikten musaddak meocburl hizmet taahhtidllnde bulunrııal<• 
Kazananlara ayda 40 lira burs verllecektır. Talebeden ve dışardan 

tsteklllerin en son ikinclteşrlnln 3 Uncu salı akşamına kadar edebi 
yat fakültesi dekan J<lıtlpllğ!ne batvurmaları. (939) 

biyetlle netıcelendi. 

Siyah beyazlılar dUn hakikaten 
giızel ve canlı bır oyun oynadılar 

Çocuklar muhakkak kazanmak az· 
mile çalıştılar. Bllhassıı hUcum hattı 
kombine bir ovun çıkardı. Araların· 
da Şükrü y'rmı iki kişinin en ıylsl 

\dı. !.<11avin hattında gördUğümUz 

lB,00 Program ve memleket sa· 
.at ayarı, 18,03 Peşrev, ı,arkı. tak· 
sim ve saz semaileri, 19,00 Konuş
mn (Türk Hava Kurumu adına), 
19,15 Mllzik: Dans mü:ı:tgı (Pi) 
19,30 Memkıket sa.at ayarı l"e A· 
jans haberleri. 19,45 Müzik: Klı1· 

Do you spcak Engllsh'..' mecınu. 
:ısı yeni 'eir şekilde çıkmaya baş. 
ıamıştır. "Mecmuada bütün okuyu. 
cuları alıikadar eden yazılar bu
lunmakta ve bi'1hassa ingillzce bH • 

mlyenlcrc en kolay bir şeklide tn

gılizce ' öğrenebilmelerini temin 

edecek pra\ik usuller gösterilmek-

~ ................................ ! .. 

Cümhuriyeti 

sık Tilrk mUzığı programı, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20,45 HaM< tUr· 

tcdır. Mecmuayı bütün okuyucu. 

ıarımıza tavsıyc ederiz. 

genç oyuncu Saım bıze yarın ıı;in kU'erl ve oyun havaları, 21 Ko· Ge:ıç Türk \ 
bllyük bir Umıt verdı. Yalnız her nuşma (F.vin saati). 21,15 Teın-

~·!.ecmua~ı h:ıkkın(..a ı zaman kendısındı?n takdlr\4! bahset· s\I, 22 MUzik: Radyo salon or· 
tutimlz W! Beşıktaı, takımının he· kestrnsı: Şen program, 22,30 Mem 

1 men hemen bütün galiblyetıerlnde leket saat ayarı ve Ajans haber-
Intlşar etmekte olan (Genç TUrk l 

mecmuasının başka bır me<:mua, 
broşür, kılavuz ve buna mUmasll hiç 
bır neşriyatla allıkası olmadığı gıbi 
(693) numaralı posta kutusu dcı yal· 
nız. bu gazeteye aittir. Eski CTUrk 
Sporu) isimli mecmuada ınuşarı müd· 
detince bu gibi bir neşriyatta bulun· 
madığı ve bu ITUrk Sporuna) alt 
saklanması icap eden kollekSıyonıarı
nın da iki gün ev\'el idare mUdürtl· 
ntln evinden çalınmış olduğu görülen 
IUzuma binaen ilin olunur. 

Fenerbahçe ve Beşiktaş k!Upleri· yamayan teşkl!At mensuplarma ayni 1 A.mtl olınu•, fl)rmunda olduğunu da 
1 d 

., \eri, 22,45 • 22,50 Yarınki prog· 
mızıe karşılaşmak Uzere şehrım ze zaman a anlatmış l)ldular. son yaptı ... ı ma .. :arda gösteren Ibra-

1 

b ., ram ve kapanış. 
gelen Bulgar takımı dün ilk maçını \laı;ın tafsllAh hlmln niçin oynatılmadığını bir tUr-
lstnnbul şampiyonu Beşlktaşa karşı Beynelmilel hakcmımız Şazi Tez- lü anlayamadık. B 
yaptı. canın düdUğü ile evvela. sahaya Bul· Bulgar mlsafırlerimlze gelinCE'. ası::ı Birliği 

Bugünün husustyetlerınden bırlsl 1 gar mlsaflr:er çıktılar. Halkı sellm· sert bır takım, aralarında futbolu azat a Ti na 
de Şeref stadının yenıden inşasından ladıltır ve alkışlandılar. bilen oyuncular var. Dünkü n1uvaf-
sonra açılış töreni idı. Beşlktaşırı Bunu Beşiktaş tnklp ettı. Onlar rakıyetsızliklerlm blrparça da saha}'9 Bac;ın Birliği lı78larına: 
başta relslen Abdullah Zıya olmak dıı. bir alkış tufanile karşılandılar. yabancı oluşlarına hamledebiiirlz. Bacıın Blrlığlne ucuz gıda ırttaddesl 

Müessis ve idare mUdUrlilğU 

Uzere fedakfir idarecilerinin çalışmn· ı Tam ve kuvvetli bir şekilde geldi· Yalnız yE'gAne hataları oyun ıçınd<: tedariki lçın çalışacak bir te.şekklll 
tarı netıce.'!lnde A vrupanın en güzel ti söylenen Bulgar m isaflrler karşı· fazla konuşmaları. hakeme ve ha· vticude getirilmesi esaslarını hazrr
denecek bir stadını bızc kazandır- sına Siyah beyazlılar şı;yıe bır klld· kem kararlarına ıtlrazıarı idi He· Jryacak komıııyon va?.ıteslni bitlrmış
mış oldular. Ve ortaya iftıhar edi· ro ile dlzlldi'er· men hemen on bir kll;ll de hakemin tir. Arkadnşlarımıza dUşUndUklerini 
lccek bir eser koydular M. Ali • Ytı\'UZ, Hıristo • Saim, kararlnnnın de#\'ışmez. olduıtunu. i?.ah edecek ve l!lınrı.cak mtltalt'talar 

Bu gUzeı stadı daha pek erken Omer, HUseyın • Sabrı, Halıs, Hak· hakeme itıraz edilmemesi lazım gel· üzerine kurulacak tc.,ekklll çalışmaya A .. 

saatten ftıbaren bır kata balık klltlesi kr, Şeref, ŞukrU dlğını unutuyor'ardı. ba.5lıyacaktı r. ı ıar-0 HAF\ Z CEM Al 
do.durma~a başladı. Sahayı ku~atıı.n Oyun çok sert başlndı. Daha ilk ş T h 1 t ço" r a?.ı ezcıın nıaçı ak ka en " Arkadaşlarrmızm 31 birinclteşrln • .. 
tribünler tamamen dolmuş bulunu· dakikadan yaydan fırlayan bır ok gi- u 1 d (Dahlllve muteha"lııısı) 
yordu. Dıyebıhnz kı. son senelerin 

1 

bl harekete geçen Beşıktnşlılar der· g ze 
1 

are etti. Kemal OXA~ cumartesi günU tam sııat 13 
buçukta! ıstanbul o'ıvanyolu Tel· 22398 

en kalabalık bir gününde ıdik. hal Bulgar kalesini sardrlar. Bilhas· F.ınınonU Halkevı salonuna gelmeleri I ı••••••••••.••mtr ni rica ederıl'- ~ 
Evveli\ ı.·enerbahçe ve Beşiktaş sa Şükrü vasıtaslle yapılan her hU· "ili( 

tekaütlerı bir karşılaşma yaptılar.! cum tr.hllkr. oluyor. takımın en tyl 
oyuncusu olduğu siSylenen ve ayni za 

Beşlktaşa nar.aran dııha gene; oyun· d d t k k ta ,. ı man a a a ım ap nı sn., mııa-

BULMACA 

culardan mllrekkep Fenerliler bu \'in Şükrtl karşısında. adeta ne yapa- f 
1---+--+--< 

mllsnbakayı 1 • O kazandılar. cağını şaşrrmış hır \'azlyet alıyordu. 1 
Sıra açılış törenine gelmıştı. Şeret Beşıktaş hücumları blrbırlnı takip J ~+--+---. 

tnbUnünde Vflli \'e Belediye Reisi ed"rken dokuzuncu dnklkada yıne 
soldan açılan bir hlic.umda ŞUkril to· I " 

doktor LOtfı Kırdar, Partı ldare he· pu Hakkıya geçırdi. Hakkıdan güzel 51-..+--+-~ 
yeti rE'ı!ll Suat Hayri UrgUpiU. Polis bir pati alan ş~rer de onsekiz pas ' 
mlldUril ve daha birçok tanınmı~ zc- çlzglsı U?.crlndrm çektiği direk ,ı:'lbi 7 
\'at yer almıştı. ı::u zevat arasından sıkı bir şiltle kalecinin kımıldaması· 1 
Vali \'<' ne: :diye Relc;i stadı açmak ııa meydan hırakmadnn köşeden ilk , 

Beşiktaş go Ur.il yaptı. Bu gol mlsa
Uzere dn vet edıldı Onde V111i ''e eski fırlerimızl d ıha 7.h·ade şa..,ırttı. Bu ,. 

Beşiktaş'ılarla, Beşıktaşlı sporcular 1 şaşkınlık Beşlktnşın oyunda tam bir 1 11 

evve!A bir geçış yaptılar. Ebedi Şet 1 hlıklmlyrt kurmasını intaç etti. Bun. "'s_ıı_d_· .__,,a_11r_. . 1 8 k 2 o ıın s ı;a. - ır çıçe . -
Atatürk le Mılll Şef Inönll koşeslnde dan eonra da yine siyah beyazlılar 1 Gelecek: İtiyat peyda ctmış.3 -

, bir tazyık çembt!rl içine aldıkları 
lstiklfı, marşı ile baı;ılayan bu 

1 

Bır krsım hayvanların evı· Dolap 
mlsafır takım kalesini sık sık ziya· · 

törende Vali açışr ya:ıtr. t tıı b d da bl kar 1 katı 4 - Fazlasında gözü olma.. re et l'r \'e u ara a r .. go .. 
Bız burad11 bir nokt3yn ışard et· c t d k d 1 mak. 5 - <Atlyyc) nın uç h:ırfı: 

ırsa ı a :ıçır ı ar. I . 
R 

- d kik 
1 1 

d fi t k Gcnlşlık: Yanardağ ı(razatı 6 _ 
meden geçemlyece~ız. ~ıyah beyaz- u 4<> a n ç n c mısa r a ım i 
lı idarecller bilerek ve severek çalış· bır tek gollük pozisyona girebildıler. Tersıd: shınbulun kadın hastane. 
manın ne'er yarntablleceğinl de bu· O da gol olmadı \'C de\'re de hu su· lerın en blrınırı adı: Çok ıyı. 7 

-
. Vl:'rme· Bır ne\'I bc7.C'lye. R - Sır 

gUne kadar elltrlnde bol tahst'.'!at ol- ı retle O • 1 Beşiktaş lehıne sona er- • • ' b 1 1 11". · •• 
masırıa rağmen ortaya blr eser ko· dl nc,ta, Ne a P i:

1
• 9 - Odun ka 

falı: Top:ıllamıı. 10 - Karııgözcti. 

Altıncı hafta An
kara at yarışları 

ı 1 - Sur; Ehrnımıyct verme (ar
go). 

Al"kara Mnb har at yarı.şiarının 

6 h2fta koşuları önümüzdeki pazar 
vapı'n.caktır. Bu hafta programı me\' 
simin en bUyUk ko':ularını ihtiva et
liği lçlrı çok mllhımdlr Programı 

Yukarıdan aşağıya: l - Ya5a. 
yışla tlgıli; Blr av va~ıtası. 2 -
Diş sayt"ı: Bir hayvan. 3 - Nak· 
lcdilcn: T~tlı b·r madde 4 - B•r 
renk: Ses sanatkArlarımızdan biri. 
5 - Tersi: knlıl. 6 - Vilayet: Ter
si: demir; Halifelerden biri. 7 -
Uc:ınon: B nc-r. 3 - Yağlı kara. 

Ik ı yaşında yerh 11afkan lngiliz fl~- Boğazını sık. lO _Yapına; 
taylarına m11hsu.s. Mesafesi: 12b0 met lcıarctler. 11 _ Bakla czmc!\i; Bir 
re. Ikraınlyesı: 0 "10 lira. 1 h~yvan. 

kısac:ı verelim: 1 - UUmayuı> 56 kilo ı H A L L l 
2 Tz 56 > ı Sold:ın s;ıh: 1 - OperatOr; T.~· j 
3 v radin 56 > 2 - Tci; Al;'ımet. 3 - Odesa: U-

Yerll y6rımkan lngıtız taylarına 
4 

Polat 511 > züın. 4 - Mama: 7.am. 5 - Olay; 

Rirlncl ko'u ( Harıdlkaıı) 

mahsus. MC'.safeııı: 1800 metre 
5 

_ Destc~Ui 54•5 > Ere R .... Nıkn (akını. Us 7 -
1 - Soydan, 63 kilo 

6 
_ Z"1ır!nıaı 51 .5 > tp: Krali; za (az) 8 - Leyin ; Ne. 

2 - Kader, 60 > i _ NllUfcr M,5 • , n _ Dua: Asa: Ge (mi). 10 - Ser 
3 Yaha!'lgUlü 57 > 

8 
_ Haspa 54,5 > mayedtır, 11 - Ortaklama: k 

ikinci ko~ıı (Handikap) 0 _ Pınar 5'1,5 > Yukarıdan a~ağıyo: 1 - Otoma· 
Uç ve daha yukarı yaştaki safkan Altın<'ı koşu: bil: So (kak) Z - Ped:ıl : Peder. 

. . 3 - F.lemı??': Yurt. 4 - SayıklR-
lngillzlere mah~us Mesafesi: 2400 Uç ve daha yukan y~tala Ingilız mak. 5 _ Krtı (ark): Al. 5 _ 
metre ı kr ını v sı: 275 lira at·arına mahsus Mc,,a!cs!: 2410 met 1 Ta: l a:ı: Aya. ; - Ölıı· S"m- 3 -

1 O n • i2 kilo 
.! ' nı :ırJ 66 " re Jkranııye"•: 2860 Ura. Sır: BI~ ııda. il - Müzr. 1 n • 're 

3 
,, 'tknp 60 ~ ~",.,kil maruz. Gri. 11 - Ut: 1\'lesefr 
"' • 1 Ko:ıcı ""·'J o 

<& F.C'lt, 51 > 2 Da\·alacıı·o 53 > 
l çüncl\ ko~u: 3 - Buket 51,5 > i 
Dört \'C daha yukarı ya..cıtakl A· 4 - Demet 51,5 > ı 

ap atlarına mahsus. Mesafesi: 35001 5 _ Gongnclir, 51,G > 
metre. Ikramlyesl: 550 lira. . 

1 
Tomurcuk, 50 kilo 1 Çifte hahis: 3 - 5 inci koşular Uze-

htanbııi Ue'ed yesi 
:-;.r;uır. I 

T 1 \' A T ~ < ı J, A R 1 

BU AK::.ıAM l 
Saat. 20,30 da 

DRAM KISMI 
!\1 A S A t, t 2 - Bozkurt 60 > rindedlr. 

3 - A'ok, 60 > ı-
4 - Sııva 60 > 
5 - Cey!Antek, 60 > 1 
Dördilneli koşu ( ltandıkap ) Turkiy~ 
'L'ç yaşındaki safken Arap tnyla- 1I belı(•llk 

Abone ücreti 
üalılllnde: 

6 a,)ltk 
75f 

S ayhk 
400 1<&00 

rına mahsus. Mesafesi: 1600 metre.
1 Ikramlyeııi: 300 l!ra. Hariç meınleketıerde: 

Aylıll 

161 K. 

1 Dabl, 60 kilo 1 -------
2 Can 55 > 1 Senelik 6 aylık S aylık Aylık ' 
3 • Rina, 53 > j %700 UlO 800 .6- yukhu 

K 1 Ş 
Yazı.n: \\'. Shakespeare 

Tllrkı;esl: ME'fheret Ersin 
K O l\I E D l K 1 S M I 

\"ALA':oJCI 

Yazan: Carlo Goldoni 
Ttlrkçesi: s. Moray 

Cumartesi ve pau.r günleri 
15,30 da maUne 

Per4embe ~nlerl saat 16,30 da 
tarihi matine 

lstanbul Defterdarlığından: 
Bır kıEmı De!tcrdıırlık ambarında \'e bir kısmı da Çakmakçılarda 

Cezairll hamnı:b mevcut 471 parça muhtellflllcıns sa..'ldatya, dolap, 
masa, soba vesaire 2.11.942 pazartesi gUnU sa.at 15 de Mılll 'Jo::mUl.k mil· 
dürlliğtinde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usullle satılacaktır. 

Muhammen bedel 1570, teminatı 140 liradır. lstcklılcrin 2490 sayılı 
kanun hUkUmleri dairesinde hazırlanmış teklif mektu"ptarını ihale gll· 
nU saat 14 e kadar komisyon reısliğlne tevdi etmeleri muktazidlr. 

Fazla izahat ıçın mezkfır mUdUrltiğe mUracaat. (870) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilam Tehiri 

Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi 

Başkanlığından: 
20.10 912 tarihinde kapalı t'kslltmeye konulan vliiyt't merkezindeki 

(159~5.01) ılra keşif bedelli olan stadyum ihata divarlarllt' e\'\'elce yapıl
mış olup billıharc ııcl!t'rdcn yıkılan du,·arların yeniden lnı;ıası işine talip 
çıkmadığından 7.11.912 gUnUnc tehır e<iılm\ştir. 

Evvelce blidlrı\dığı ilzerc bu işe alt mukavele projesi ve diğt'r evrak 
nafıa ınUdUrlllğlindeıı tatil ,:rUnleri hnrıç olmak Uzere het gUn g<iril'e-

bllır. 

Muvakkat tcnıinat l l!ı8,71l liradır. I~t<>klılertn ııafrn mlldUr!UğQnden 
alıı·aldnrı ,·esıku. yem yıla ıı.it ticaret odası kClğıdı ,.e 2·1!'0 sayılı l<anun 
hiik\lmlerlııe tcvfıkan tnnzım cdcccklerı mektuplarll" birlikte 7.11 91:.! Cll· 

martesı glinU saat 10 da vıli\yet makamında teşekltUI edecek komisyona 

milracaatları ıtı:rımdır. 182~ ı 

J . ı:o;; RA:.'\KASl 

t'.. TASA.llRl"F 
HESAPLA U 
'! lkln<'iteşrln 

K~ldeıılae S!'rıl:ın 

ikrıunlyelıır: 

1 !iet 1000 !i:"<I. :k 

1 > r.oo > 
2 > !if>O • 

14 > 100 ; 

.. 50 > 

> 25 > 

Türkiye 

Ziraat BankaSI 
Kuruluş tıırihl: 1888. - Sermayesr. 180,000,900 Tth'k. llra.sı 

Şube ,.e ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

0 »ra bıriktırcnlcre 28,000 lira. tkra.meye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap!a:rındS 
en az 50 lirası bulunanlara senede t de!a ı;ek1lccck kur'a Ue a.şağı· 
daki plana göre ikramiye d:ı~ıtıtacaktır. 

4 adet 1,000 liralık ..f,000 Ura 100 adet 50 liralık 15,000 ura 
4 » 500 J) 2,000 J) 

• » 2;,o > ı .ooo • 120 J) 

40 » 100 » 4,000 J) 160 J) 

40 

20 

4,800 'it 

3,200 J) 

DIKKAT: Hesaplarındakl paralar bir sene içinde 50 licadan aşa· 

ğı dUşmıyenlere ikramıye çıktığı takdirde <;o 20 fazlasile verllecektır. 
Kuralar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eylül 

11 Birinclkflnunda. çekilecektir. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: GöynUk - Nallıhan yolunda 
çıııer ve Uzundere betonarme köprUlerlle 1 O adet betonar. ... • 
inşaatı. Keşif bedeli 100147 lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltnıe şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D - Köprü \'C menfezlere dair fenni ve huStısl şartname. 
E - Keşif hulf\Sası, sılsılel fiyat,mesnhat cetvelleri. 

yapı!acıııı 
-.enfclS 

F - Şose ve koprUlcr fenni .,artnemesl. 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafıa MUdüı1UğUnde gı>. 

bllirler. 
3 - Ekslltnıe 4/11/!l 12 tarihinin çarşamba gUnü saat 16 da Bo!udJ 

hilkClnıet konağındcı Nafıa MUdUrillğU odasında. 

t - Eksıltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~ ~ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 6'.!.58 lira mu\•akkat teınl· 

nat \'ermesı bundan başka aşağıdJkl ''esıkalıırı haız olup göslcrmc-1 ı~· 
zımdır. 

t - Ticaret Odasında kayıtlı b~:lunduğuııa dair vesika, 
2 - istekliler eJc~ıltmcden en az liç glin e\'veı •.ri!Ayetten alınırıı7 

ehllyet vesikasının teklif melüuplarrna koyacaklardır. 
6 - Teklif mektuplaı ı yukarda liçUncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Bolu Nafıa MUdürlllğU dairesine getirilerek eksııt· 
me komisyonu relsli~.ne ma l<bıız m ııknbillndc verilecektir. Posta ııc 
gönderi'.ecek mektupların nihayet liçllncU ınatldc<le yazılı saate ltadar ı;-cl· 
mis olması ve dıs zarfın ml\hiir mumu ile iyice kapatılmış olması lA· 

\ . 
:ı:ımdır. Postada olacak gccıkrnu:er kabul cdılmez. (561> 

lnh1sarla~" U. Müdürlüğü ilanlar! 
ı-~.ım:ışl rı ldl'lrcmlzdero Yer imek .şartlle müstahdemin ıçiıı aşıı· 

Cıdtı mıkt.ır muhammen b<'de ı '(' ' 7 a gü\'eıımc parası tutarı gostcrı 
~·ı C'lb 1'C, palto ve k:t k Un dıktır·lmc ı kapalı z r! usuıı:c mUnakasıı· 

ya konu•muştur 
t:lbi"'c Pailn ::Hutıaınıııcıı bedeli :'\fu, akkat icıninst• 

%7.5 - 273 273 13650 lira 1021 273 
2 - Eksl.tme 10/ll/{H2 ı:;ünU saat 10 dıı Kabataşda levazım şubC' 

sindekı merkez alım lwmlsyonıında ~upılucaktır. 
3 - Rcsım ve şartname her gUn öğleden sonıa s!!zU geçen şubede 

görülebHir. ( 
4 - Eksillmeye gireceklerin mUhUrlU teklif mektuplarını % 7, .. 

gUvenme parası mnkbu;mnu veya bıı.nkn teminat mektubunu ihtiva ed~ 
cek oltın kapalı zarflarını ihı:ıle günil eks11tme saatinden bir saat e\'\'eıı· 
ne kadar mczkClr komisyon başlmnlığma makbuz mukabilındc \'ermcıcrı 
lt'ızıınd:r. Postada \'Ulrna ı;elecck gecikmeler kabul olunmaz. (S50) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.... 
~ahlbl ,.e Xc<jrlyat lilıliirO. Ahmet t-:mln \'AJ .. "AN' 

\'atan ~eo:r.yrıı Türk Ltd. ~ti. \'tlt.ııı Matbaası 


