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Alman or:lumnda, haziran ayındanberi, mühim kumanda 
deği,ilılifi ualıua gelmiftir. Bu vesile ile yeni kumanda ve 

ıark ce'fJhr.ind•ki kuvvet vaziyetine ln1Gca bir göz 
atmayı laydal.ı buluyoruz: 

İsveç, bviore gibi bitar:ıf ıaem- da<1mdaki 6 neı Alman or1csuno 
ıe1cetlerin ,,erdikleri habt-rlere ;n. setreden İtalyan orduıta.. -;onra 
re, kıt meu.iminin 3ai<la,m·a1ı, da, Stalingrıulda harbeden \e '?~ 
\lmau ordu-ıunun erı.aodıarbiyc piyade fırkuı ile taln iye e 1ill?!İ5 
\e kumanrJrı l"adrosunda mlilıinı ol:ın gonel'Bl Von B"tlı emr''ndeki 
ı!eği~iklikleri icabettlrmiştır. 2 nei zırhlı ordusu bulunuyor. 
Alm:ın ordular1 batkumandanı Bu tlç orıludan batka. g~ııeral 

ı lan Bitler, geçen loş. kara onlu. Fon Weiclı,ln emrine, J?mm.nya 
kumandanı mareşal Rra,·biçl nz· ordusand:ı:ı da bir ıu .. ım \auV\'et 
letmit, onun \'1lıifesini dr Ö"f'rinc \"erilmi!Jtir. 
ahnı'tı. Bu kıt ba~Jan~ıcınıfa da, • • .1jl. 

der bitaraf meır.leketl•rin 'er Şark repıı.alnin cenup nrdu•m 
di'lleri haberler dofru he. 19'?8 ikiye aynlınca, Kafku •"eJ.:h•sİ, 
ıene!ln'1enberi, •ıara orduları .. r. baın dedikodulaıa gnre tf'\oaüde 
kimharbiye r•iıli general Halclc.ri sevkedildii\ "6ylendiği h:ıldc, di
ıte\"ketmi!J, yerine general Zf'ltr. icr taraftan d& \'azife r.önnekte 
leri getirmittir. de,·am e~kte olduğu temin eıll-
Oeneraı Halder, 30 hazirno 1RlU len mare,al Liat'in knm:ında<1ms 

de doğdapna güre, [,9 v:.~ınd!l verilmittir. . 
bulunuyordu Ve tekaütlük va•ma Fransa.da, l'ugoalavyada Llıy•ik 
g~i,ti. Ba d~tfşilditin "n~lon itler gönnü• olan marp~Rl Uııt'\n 
ileri geldiği· bir takım tahminlere J emri altında on ~t l!iin kadıır. 
rnfmen, tabiatiyle bilinemh·or. generııl Fon Kle!•t'in kumunda • 

it blsar memurları arama yap :nışla• 
ve iki aandık sigara, bir sandık rakı, 
bir sandık tuz. bulmll§lardır, 

Bu evin kiracılarından Klml) GU _ 
vrr).n oduında iki çuval 8igara, 4!1 
k!lo çekirdek ka.lıve diğer kiracı lap!· 
ronun oduında da bir çuval sigara 
bulunmuştur. üç suçlu da, bunların 
Kumkapıda Baki Ar Jaya alt olduğu . 

nu ııöylem1flerdlr. Bakinin beyanna 
ır.ı~ vermemek için bu malları sak}a 
dııfı anlqumıı~. dördU de mahkeme. 
yı:: verllmj•Jtlr . 

içki fiyatları 
artırıldığı için 

'\' eıilay hük'1mete tqekküre 
karar verdi Oenf'l'ftl Zeltzler hn harb;n bı\<1. ıtndaki Mozdok ıle Terek h:ıvali 

langıcmda miralaydı. Polonys~ sinde harbeden 1 inc•i ınlıh ort111• Yeıııay ve sençllk ıube.lnlD bu 
Fran..a, SD'hİ!lt&n '\"e Rusya hal'p· "U •• _Kafkaslnnn karlı yamaçların. yılki konsreleri mllftereken dlln 
terinde, ~enerat Klel•t'in erkl\nı. <b ılerlemlye çalıııen ''e ~eneral h.&t ıo da B>mlnönU balkevı aaıonun 
hsrbiyereisf bolundu ve bu •uret)f! Stuelpmagel'in idare~iudeki l'1 da, bUytlk bir aza topluluğu huzurlhı 
btiytlr bir at1kerl kabt1iyet •hı°bl nci ordu .. ağustcıst3 Kaban nr-hri- yapılm11tır. 
okluğnna İ!lbat etti. O. son zamnn nin Ptııd sahiline ~e-:mi., olan laUkW marımı mllteaklp, rela 
Jarda Terek ve !'fozdok ıu"bi t~ Romany" kuvvetleri.. ve. ~vyrt Grd. profeaör Dr. Kubar O•man 
retin harelretli harp •aha':tnn~.a ordulannın mnka,·emetin; kı,arak l"zmıuun Ye,Uayın UlkU•UnQ 11.J'lle " 
bulunan birinci "'Panzera.rmec" J<ert boğaıını ~en Taman ya. yen hltabe.1D1D .oııwıda dileklerin 
nin yani arhh ordunun kumanda~ \m,adaaım İl'~aJ etmi, nlan \'e teeblUDe ıreçllmlf ve mllblm olaralt 
nı bulanayordu. so,·orosislr'I zaptederek l'ua_ı,41e'yl ''" dl}tkJer te•blt edllmlıtlr: 

• • • tehdit eden geaenl !Won•~n·İD ı - ht)lıl&kiD artma•ı kartU1Jnda 
Yine, aynı kaynaldann verdiii emrindeki 11 İttei • .\iman orcıu,n. 1 içki lmallnln daha fazl& arttırılma • 

lıalterlel'e -ıll'e, topı:u gen('rall nun bir kısmı l•ulunayorda. Ra mumı:n temın! lçln teflbbll.le seçil • 
&- •--· • ll'le81; .Jodl de tekaüde sevkedilmitti"r. "unetin, IOll &ünlerde, 1..aronra-

1odl, ~en harpte, ' Unf'U Dav daki general Dltk'in orduıııundan 8 - Köylerde içkl eatlfllllD tahdit 
yen alaym•a, mtlllsim idi. 11:18 bi~ alpinist fırkası ile talvıye edilmeal, 
de yldı9p olmaı. İmpantorlak edlldlfi zannHı1iyor. 4 - Radyoda JMfl'l.Y&t yapılmuı, 
orda!ıu eıtdnıharbiye1ine ahnmııt. ~- • • 6 - Mevcut kütllphanenln mODuip 
tı. Jla sat, maıiyle ybkwlerelı Bu deiişüdik neye cleJAJet rder! bir binada, blltOD ıümulUe açılmuı: 
1939 da aıeneral nlnnıf. kara orda.- Alman onhmannn. RmJ f'efthesln· 8 - GençUk tube8inde bir çor lco. 
lan eıMndlartriJ'e blriati hal'flk&t deki mavatfaJa)'ebi~li~İnf' ıı:i! lunun tefklli. 
lllbesl .reislilini ifa etmlye ha~la. YU.., aym kaynaklar, bÖyl~ bir --------
11111 ve aon zamana kadar mtlllim lltlldbn ver:Jmetinl, llıtiyah1'7hk ıu't inhilal' madd~leri yeni 
~ gönnötttlr. Norvrr. ~aua dediyorlar. Buiran aymdan"ri fiyatlarla ae'ulıyor 
~in pllnlanna llUP.fl. wha plen ba laalleri. Kitlerin lnhlarıar umum. mlldllrllltll tara 
1d ba zattır. 1940 sen•lli temmu. harp meroliyetlerinl, kenrli 81•. tmd&n 1nb1ar 'ba7tlrtnda ı.tenen 
sanda, llrdlll hizmetlel'tl mll!l· rinde ......,,....... hamlet'lf.vorlar be~ nrtJ.wl ili OWDU~ 
faten rtttbeıd bi'I' d'l'f'ee T.iU..tiJ. Ye ba mtaıa'n mUdahalelf'rin, nn- tıui akf•'?ı:ıı• kadar Dlt.ııı.ı, ve idare, 
mitti. 20 temmuz 1941 de, .Şarki eak. isb°kbakle İJ'I veya f('na ne- yem tıyatlan dllnldl paetJerle UAA 
Pıasn ve Po1onya badutlarmda tl~lerini ~rebı°lef'e!tini ılivldvor. etmiftlr. Guet.ıerln ilin .Utununda 
maııı!DN!l R111 ordalannın tol'bn. lw. . al&kadarlarm görmllf oJacatı yeni 
mtnu bildiren .... ar nııo~a il. Rbiırı ÖZGEN tıyatlarla atıflara. bu ab&htaıı iU. 
Ahnan harieiye nezaretin• vemıi' Şair Emin Bülendi be.ren bafla.nuuttır. 
ve banda: ·-- --cıe1----

'"A'---.. ra selimetl, ha teh. kaybettik L" ifl • !_t..! u._..,,_. ''F--'•+ı U 1 llllClll en 111111aar&111n 
dilı1e, delfaaJ, nihayet YenneJrte" ..--..... • ••1D n CUZlde vatan • 
olduğuna anl~tl. ~er pJl'1 ZmiD BWeııdlD Pierlm ıa.fiyai IKaİneye d•or.dildi 

• ,. • bu tanı hayata ebediyen )'Wlldutu te- Bundan yedi •ene evvel feahedlle . 
Dil.r möhim rivayet ""• fakat U80r2e haber almmıttır. ilmin Btllen. rek ta8fiyulne bqlaııan latanbul u 
k -..ı.-ı .L-e.. cı- k din: ar.ar. lflert lnhian 1lrketl.nlıı uzamt' 

~o !1Uınnaİ.,...... Uzere, ,....r cep. '"Tllrktlm .e d1 ... maann ..aa .... ı a- ı..ı .. ı .. hazin d rl il llC!'llinin cenup orchılan lta,t\umau. - .._. c an t-uye .,....... eye ev m 
danı maretaI Fon Boek'an dP~!I- um da bir ldfl,, na.ip görtllml1§t11r, Bu huauata ,ırket 
tin1mP.sidir. Gazetelerin verdlldPl'i Km-aı, yılJardlr, genç ihtiyar, t•sfj,ye memurlarlle maliye vekl _ 1 
havaılİ!llere gGPe, ~talin~d, Mın ~er duycuJu ve idealiat TUrkUn hafı· letı arasuıda bir mukavele akdotun· 
dok, Taap.e ordalannın en ~iddc.'t. zaamda canlı bir tehamet Ye iman n 111tur. Şimdi kati tasfiye bilAnço•u
H harp 911'a.larmtla, mar"8) Fon levhıuıı hallnde yqamaktadlr, nun v1: taaflyenln haz.lneye devrt hak• 
Bock, snil ...... Berlinde :?örftl- llerh11mun cenazeaı. buglln aaat 15 kmdaki mukavelenin taadlk1 .,.. bu 
mll. Aynı •nrh rivaJetlere gflre te llundl namazmı mllteakip U•kü • mukavele hükllmJerinln infazı ıı. de. 
)'erine gftle"11 Baron Fon weirhs darda i•kele civarmda Yenlc&mideıı vlr muamelea!nlD ifa edllmeai için ta• 
1ı'91mif. kaldınlarak ebedi l•tın.ııatg&hma f,ye memurıarma aallhj,yet verilme1' 

Fon Weiclls, 17 İllİDeltepln lMl ıevdi edilecektir. Merhuma rahmet tı.ere §lrket taafiye heyr.,l umumi 
ele doğmaıttar.Bir stlvati alayında dilerken alle ve akrabuına ve ede _ yealnln fevkalAde bir toplantı yapına
hftıdamlf ve g"efen harltin deıvn. ı biyat ailemla tulyeu.rfmi&I •unanz. "' ta.karrtır etml§tlr • 

[ ÇtMll.DE Mamn me,hnr 
biikümdan, İkinci Rnm:oır

ııi tanunıyan yoktur. Bunun cfo;a 
nelerinden muallarınclan bıT~o . 
ğu l.:ulakla.rımuı do'durmuıtur. 

Riliyormusunu ki Mı~ırın lııı ini 
vük hü1tümclımmn haremindelii en 
~ıı~bul kadınlar im karde~leriy
dl. Rams~'in birçok ıttzeı kız knr 
'l~i \'ardı. 8'ınlarm hep<1lni de 
kendisine müıtairite ~·apayordu. 

HAl)lSEll' 
.. AIR.ılt 
DORTYUZ SENE EVVIL 

iÇKi iNHiSARI .•. 
bakar, ağmı atar! yanıltp clu onu [ 
din!ivecek olursanız ne ö.üme mtıı NH1SARLAR Vekilinin beY'-
tahak bir cinı:yet i~ lersi niz' ·• ( 1) n:ıtındaıı anbyonız ki meJD 

.ru abUk~mm anlattığına bnkı l~ketimisdc içki i8tihlf.1ci gittlkge 
lm~a. !\lmırhlar h~ de ernehi bir artıyor. Hafif ve az içki ina&na 
kndın ile e\•lcnmek tarllftan ele· kalori verir. Halbuki bizde içki ıs· 
ğildilcr. Bu ~t.r.ı,ten kız knrtlP.şle. da olmaktan ziy:!.de aarhot?uk n
rinJ ahrlardı. Biz:m ee1.a knnnnla- sıtaııdır. Bunun kött.Uhii~U afJY• 
n o zııman meydanda yoktu! ltmiye bilmmı 111zum var ıru ! FaJ 

Hatti (Klao.,..tra' bile bazı "ar la h:k.i gl':i vücudu tahrip cdcD 
de,lerini, :ltıklan meyanına sok tiryakiliklerin dıfofil:ltr tütltJ. tll')'S 
maktan ç~kinm•mitıti. :w ... rnn e· kiliğin uran vardır. Zira ıiı'y&Jd. 

Halbuki CAbhıl~e) ile olan a'kı· 

1 

dPbi llsannula ''erkek ve im kur. hk ıptilA demektir; bir manuı da 
nı duyunnıur.ak i~in, e\'Velii ondan dP"'' kelimo?leri, hu&!Un bi'1.im hiltli. ;frattır. Hatt.A lalam dini ibndettıl 
çocuğunu 1'1etke yolunda ho.-:durt. ğimi7 ''apk ve metres" (!) nınna bile ifrau caiz ıörmeı. Zira fn,taD, 
ınııt, ııonra ı1a (Abbase) nin kafR· ı.ına ttellyordu. Firnunl:ınn ha· dUnyariyle metrul olama; et.dl 
ınnı uçurtmuştu. Biltlln bu rinayeı I rl!m1crind~ki mt1kbnl kaflmıarcl:ın dünya ise bu dllnyada bina oıu-
leri bu kabahati örtmek iı:in yap ~t"eritıi. ker.di im karıtc,leriydl . nur. 
ını,tı. (Oafer) bir veı-ileydl. Kız kardf4o&' kcncJiııin~ ze,·ee yap. Bunun içindir ki devlet içkiyi 

Rıımses uddamak lüzumunu bi· mak hatır ,.e hay:ıle llPcftk tıeY inl:ı.ımrına alm>ttır: hiç olmuta 
le his41etmezdi. Hatta 7.amıınm ta. de~iklir. temizini veriyor; mlbet dtrecc•İıı> 
rihçileri', kız karıletleriyle e\'len - RallUIM k•ndiı.lnce pek makbul ni kontr0l ederek tedbirler al&bioo 
meleri yüzünden tnıparatorluk kA olan bir itin taım bir ticaretini liyo?'; fiyat'an ona göre tayin celi• 
nrnr temiz tuttuğu ic:in kendio<ini yaptı' Galiba o zamanlar, "lısırh yor. 
tebrik bile ediyorlanh, . kadınların erkek••rine tahnktıUm Zaten b:zlle içki inbiıar: yeni 

Çllnkll neıılinc yabancı kanı kat ı etme!erinia ba,bca sebebi de ban- de~·ldir. Yırmi. otus, elli •cnelılt 
mıyorduf dan i19riye gefü·ordu. Gariptir iri de tlcfıl lir. Bundan d5rt yüz ıent 

Runıes'in yüz oıtlu elli tRne •

1 

1'lr.1mla erkelı k.\dına delil, fakat evvelki O!!nanlı kanunlanm, ka. 
de tını dllayaya ıdmiıti. Bunla- kadın erir.eğ'! ilinıatk ederdi. mııı mahiyttindelıi fermauıannı 
nn an."1aı1nm Ç('p da kenıli kız Ellmise kndar ~elen a~ ede. tetkik ederken içki ini ilan old• 
brdetleriJ'di. Otl7el knlarmı n9!1il ' biyetJna ttit yazt1arda erkeklerin ğunu bğretıiyoruz FtaJ&'\t bu iO. 
tzUzelliii kaybetmetdn diye glzel kadınlara değil, fakat kadınlnnn hısar bu.."'1o1Lü teklinden çok fa$: 
ulan çocukl:ufyle, yani erkek br. el'kelrlere mektl'plllr )"87.ı1ddarım hydı. Bununla beraber l~tldm ball 
dc!!leriyle evlendirdi , 1 göriirtiı: ".'h benim gtbel dn!!- ınıunurken yalmz llNl> ve tir&• 

Halis su bft!llWD" hnfitleri , tam! Anam senin 'kann ve bütün ya tesadüf ediyoruz_ Rakı, koa-ı 
o kadar 

1

çokta ki banlar da baba- ı varbiınm hAkimi ohııakt1r., denir. 1 yak, şampanya, c;eıitlıl llkör ve 
lanna lmtiul• birbirleriyle ~v. 1 Hnutılarea bir ~lnhl ı~nl ve fi. 1 saire yoktu. Şaraba d& "hunr'' dı
lenditer, ba§ka yabancı bir kan ka. ı il itltmesi, ~~is olmHı ~e- yorlardı. latanbula giren her tuıı 
n~adan ne9iH•rini idame ettir- I mek de delikU. Dır kadın r.111&1 ı:arabı Hta:'daıı on b:t, alandan 
dil•r. l mesel.terden, ~Ok bir hic-.ap hiA !ae, U-krar sattıfı takdirde, on. Dl 

Acaba Mllmn ahlltn ba .. dar ••tmeden b&hr.edercli. Kadmlar &.kçe vergi alınırdı. Şan.• htlkt• 
bosalanavdu• His Mnmn •· mlbt-dlerlni ve mesarlımnı lıüyllk met naı1t koymuttu. tnhilann adi 
debi ,mla~da, bir MIWI' •:.;.:: 1 bır s:ıfiJ'etle, eıtrek &ibrellii'ini gh MoD=>lJOlyaydı; •,11 bafJ)arJ& Sip 
~m fa ahle.,.nl .,karm. t•ren, hayret verici resimleri•, hilere aitti; fakat mGcldetl maaY• 

"Sbcc • kab:lrtma'W'la lltls!erlerdi. Batta yendi ve aLcak iki ay llO.res'dt. Su 
tanınDJıUIUf bfr yaba:ır.ı b ölü kadınlan eilendlrlll6 • • bi baı,ı ve Sipahiler faraptan ybcle 

dına k&l'fl ddDa itlmatmlık ..x,. l ı d • 'tilm 1 rl 'lo.!'- iflll, ı on -'-Jardı inh'·--a --'"·'"'t 
teriniz! Böyle bir kadm &;elirı;n 1 "r e 111 ~ fl - gllnah nlan uu~ ; 1~-u D .._ 
ona bakm3.yınıs' 0 anafonı fıkan mlst~ yazılan, mesannın tlı . bunlan bir an evvel paraya çevtr. 
dil edil~ de~ sularm bir ! \·arla.rma ynzdırırlnrdr. mek imlr!mru elde e~ fçindL 
girda.bidir. Koclaı uakta olan ; . Btt~ bunlara naimen M1S1rda Mahsu!Un idrlkinden iki ay aon· 

1 
-. b:-... ı. _ ... , .... _, __ ttl ... t ray:ı kadar prapçılarm. flgı ft' 

kadın aiıze her gUn yuacüur•' "~ .. --~ renı-.•1· 
Efer 9İS ona baJrmuaaım, o lize di. Zaman ....,. buılana aa.ilıat kbpl~rl milhUrleııirdl. l'4er ild d• 

ı veren tözleri dvyulurda. ille IÜP' da Su b~ ve Sipahilerin prapl .. 
------------ lıeılis ki banlaNa da bir ahlilı rı tamamiyle tauhnusa Strl Ula• 

vardi. F•t ülUs t•Wsldti •· nı ıar:ıpçdara devroluuarda. 
Ha11r kurumları bıtlolan _ aıldı!' ra~ar al'Mfllda f911mJar ~ 

birlettiriliyor 

C.H.P. latanbul YUAyet merkUlll 
fe, hayır cemiyeUerl mllmeulllerinln 
ıttlraklle yapılan bir toplantıda, her 
86De bu kurumlar adma &Jrl &)'rt ,,._ 

rllmekte olan balolann bu Mneden 
itibaren blrl91ttrllme8bıe karar verll
D iltır. B1rleıttrUmlf b&lOlar Udnelk& 
nun, l\lbat, mart aylarında oııaak a
zere, eenede üç defa verilecek ve (Ha. 
yır kurumlan balolu) namuıı ıa1ıya 
C&ktı:r, 

Şirketihayriyenin kıt 

Bu serbestlik kartlı.anda, kadı. onlara bu il )'Uaku. 
na, aileJe, ~lqe bllrmet ve Sultan SUleymarun bmm11mne• 
ınerbatb·etia eok ileri7e s;ittiiinl ıinde Sa bı:!fl ve Sipahilel'dell f.1111• 
d• &öl'tlrin· Onlarda ab1'k elene. siz tl%Om ııkılmamuı cmMilmfto 
cek varlddan ar&J'IP bvluyorlar, tir. Fakat denl1iyorda ld; .,,.... 
rıkanyorlarcb. mata dtlttur vereler, ve dflmar f,, 

Cinsi makaraet ve tebvetin, dn nesne abnayalar, koYalar, f1ııı 
çok ileri gitm991 ke1r1Yeb'ni, o ıtc- rumı dmıala, tl ki nJt oıma-
limin bu cemİ)'ete verdili ha!lla. ya .• , · 
l'iyetlf'r de aramak ilamdır. (~ill '"Devlet lOzmuuz Yere ftl'fdats
•abilleri, dalma eebvt meet 1e1er· nı kr.fbetmek llttmeztft. Cı'breler 
ıle, zapturapt altuıa a.lmaauyan nezaret altında ulalırdı. Buna new 
bir varlık yaratmqtır . Solü i'kli. saret edenler. bUtün tlltlm1trt ..... 
mln sakin bir inanı n, ueak ikli- terinin &nünde •lktmrlar, dbn 
min byıuyan bir i.,..m arannf1a, 'ka!>l&rn12 konu sudan ~r te1 
ah'!lld noktadan cJerin bir RJ?lhlr r.JmulardJ.,, 
görmemek mllnıldln olunu. Difer taraftan aynı bnun ... 

tıuifeıi yarın sabah L--byor lkincl Banıses f'.e orada dold• · rap lc;ilmelinl yuat ettbor, içen. 
--, "'- lere dayak atılmalllll yahut iki 

Şlrketlhayrtye, Boğaziçi vapurla • &.. ve büyUdllift i\7in bunlan Y"P. pa yerine bir akçe alnımuıru m 
rmda yeni kit tarlfe•lnl J&rln abab· ı m"tır. • nasip görüyordu. Eir fennan iN 
tr.n itibaren tatbike bqlayacaktrr. R~A ÇA VD.ARLI gizli ~eyt mObah •YJYOrdu. n.. 
Bu tarlfada bllha8D 1Uf a.ylannda 1 k k d 1 m•ktepU!erln ve memurlann gtdlı (1) Hob'ıou1'<!; M'oraıs·in Evahı. ~ i ev et hem isllm dina-
ve ...-11• poataları tıJıerlnde ehemmi • · t87 aykın kanun Yapıyor, bem de se-

.. - ., tion: · lirinden ''az g~miyord11. 
yetle dunılmuıtur. (2) Maspero: Danon; :sı. 

mmca, ikinci Ba\'Yera JrolordU'nla. ,. _____________ ._ _______________________________________ _. 

da, ertl&nıbarbİTe Hblti Olftl'a1r -------------· 
ICADIRCAN KAFIJ 

talJlllU!tır. Ondan IOtıra rea .... 1 
chnat ve aınumt trararglhı Nuren 
berg'cJe balunan ıs tinci lrolonba 
lnunanclan1ılına ~mi~tir. O, ko 
lordmunım basınila, Polnny:ufa, 
soma lMO •n•i huirantnda, 
Fransa.da, mtlhim faaliyet giioıtcr
mlttlr. Bu saretle knmsnd:ın-:ık 
kabiliyeti anlaplmca, "imn 11 Vo 

g"lavya bacladundaki taar.uz ~a· 
reketi ona emniyet edilmi,tir. 

Fon Welebs'i bundan "M>nr:ı 2"? 
lıuiran JMl de merkP.z orJo!ftn 
ıaropıana idare eden Fon Bnf.'k'un 
emri aJtrnc!a -rlyoruz. l!Mt )'BE 

hareketlerlnde, Alman tanktan. 
nın V oron.J yoluna. mnan ln11111an
durnda antlı taluni ediliyor. 

Ar.ıs bJ'Daklann \•erdikleri ha 
herlere IGN, Fon lf whı, m•re!Sl 
Fon Rock':m tam sallhiyctini hA. 
iz delildir. Oman kamanda•• altı· 
na Yerilen mmteka, Orel il~ StR. 
llnı:radın een.._daki ıaşafı ,,,,!. 
ıa -~sidir. 

••• 

Tre!a,o kadar mf!S'ut olara~ı ha. F h b e girleri iki misline eakwmak lt-
l'Met ettifim İstasyona b•ni b.ll'L a a ar tnn Sonra, atJanm aJdıpnU2' ara 
klJor. Kendimde bir f"lildik hiqe. r n s ı balan da kO!!lllRk için, tellror geri 
dlyo.,.._ Yorlanum; seyüat a. dönftyorm. 
zan sllrdll. Fakat bilbas'I~ mnnen Bben H içinde, blse• de hm 
J'O"Pl8D. llsttlnde ytlıüyoruz. Czerimf1e dllrt 

ıs klaanaevvekl•YİT, Kar, Vns. Umumi Seferberlikten Dünlıerk hozgununa kadar kMak, kalln bir kApat ,.o ,.ıdaven-
gee JDamaralarma fe\'Jra1Sde !.rir ler;m var. Rana rainıen donuyn. 
dekor lelldl edi.ror. Fakat. ha\'& YAZ.Ulı l 2 p:VbU:ıırı rum. Ya,·q yava' toP seıderi nzak. 
ela • -taııı Katanı Y•rini doii,. · RONE BALBL A. MrtHAT KANIA.. la!lllJ'or. ŞAiak ı.b'kerken, t! nllt· 
tômemit. Ne hazin bir Noel gll. = te 2'7 kilometre yol ılmıen. Yor 
ntif. 

1 
ı.r de. Yem•n eV\"f!l her teYi I nulnıu' olmaeına ratnı••, bir ttsr.

1 
ganlu'<•nn iHH gihiyia. 

Köy- ~ J'Ok. Galiba berkeıl u. fmna 901mıak lknn. lü ayaklan üzerinde dura11111or · Ordaglh zama111nda h11mla••· 

Sanyer balkevind~ 

konlerana 
Ba.n7er ........._, 

t lkloctklnun lHI paar 
saat ıs te layınetu •dlblmls Refi• 
Ahmet s.waru (mulıte'ltf dnlr1erl9 
•o zamannnwn «6R111k teı&~t 
ıı :Uı bir konuıma Japacalltlr. 

-· l •JCd" HA9ERLEk - ,...... ... ....... ..... .. -·· .. .. .... --yuyor. D_oln, heltres ·~· No- • Statgard radyosu bize bir sllrp-
1 
ıar, arabalar yolun. tl•tllndft c:ap. I marn.,. Çok kelabaııftF, r.e?iti 

•1 gef'e!'ı parlak ~ette tes'it e- l'd lıuırlan:a,. Orada Fn.n•1Z<'a rnzluna.ma donıynr v~ tf)('llar, dzel yerle,iyonız. Aclvnlarmn 
dilmit> alkoHln beyınleıt hman. spikerlik )'Span vatan hair.ı Fcrd. l<en(lilerini ~'-'er•k ol:ın het~ir • I yerle,tirılikten ııonra bana fah ;,. * tr.tanbul beledlJUl mnhu1w 
1-<hiı belli! onnet, lutamlZm istirahate ı:•ktl. .crdr-n evvel yokatlan iniyor, edilen e\'e ııidiyorum. n:Udt.rU Muhtar Acar, Anbr&,Ja 'il& 

Yilrtlrken, gayri ihtiyari • n.I rnek lizere oldaianu lütfen bize Saat 18.00 ,,. harelıet edilet"ek. j Ev sııhlplerile knnaRarken uya. mlftrr. Jııfuhuıebe 14tld111'11 ~ 
!jU'lmmı !iöylöyorom. gP.Çft\ •elle h:\her veıdi, ve bund:ın ~lizrll'e Daha enel, geee. başl"!"Rclan, yfl. ya kaldığımı, banla~ bp11ti a. belediye açıtını lcapatmak bere ba • 
kanlı ve Jmımla birlikte geçidi. ~tlfade etmemi:t.i t:n"lliye etti. TllyilJ kolu tanz•m edıldi Fak:ıt yandnmamak için otarduium ka- zırıanan yeıı1 n.rldat ı&,uauı ette • 
ğim Noelin hatırası beni tedp edi. lhından maadıı, yerimi1e gclP!'f'1< ta'? bu etWads, ~.'·ada Mlık !lt"4I- napHe llzerime bir örtft l\rttük'e fıncla allkalı makamlarla tat••,
yor. O zun'ln ne mes'uttnk, 1-.ıV• ~ flrbya ~mdlden .. "4-yanı lıM ter:a dayaluyor •• B~ı bombardıman rini ve bqrnun altına bir yRAtık 3.ııunacaktır. 
g.''lim !. lmedr' efledi. Alman """u" te~ edıyorlar. l~tilıkam batary:ıl~rı !loydaklanru erte<Ji ,.ahah öğreni~ • Sabıkab btnlSl&rdaa 

killb fenaya ben~iyor! An<'Ak, mr.ı derhal bır cehennem ateşı a. yonun. Beni uzatırlarken bir M ~algıç, Fatihte Klstapnda arif 
btirahate, hem ''btiyük i11tlra. harelrıetimisin ne dbi •enit ı.!i.ın· tıyorlar. Gak yib.tt kıp kınnm Fa. bomu-----nn 

h ., . • da ...__. da e ed &.: 1 rucuuau:7 amma, uyanma. umanmnı bahoe kap191 Jdttdlnl a-. 
at • ı;-$ıliyonız. Dört ay nı..:o •reJ'&n ece51ni mera\ edi. kat maa e!lef, yerdeki karlar ela hllflDI· -

Bil mınt&ka tahdidine g\il'f!, ~. RtH mmtakasından avnlmtıdık. yorm. Junnmlaşıyor: ltimizde bkJ yara. • rak içer& girmif '" aıt lratta du 
neral Von Welch'in emri n1tmdA Şimdi istirahat etmek hakkımu' lannnhlnn karund:ın... da uııı bulunan lılr kat ellüe .. 
Kank it• Vo~J araııımda bulu- Fak•t soiuklu mithi'J. Nak'11 '!.i Yarın, 30 kinunue\\e)da, ~r::ı- A~·ağı kırılan bir beJgiri tRhan· 1'.rtesi gün, yolamnıa denm et. l!lft •J&kkabıyı al~k IDl4ımak 
nu ve Doa bmmın mttdnfaasma dere<-e. Cephenin ıidt1etli ıttetine ket tdiyoruı. \ 'erimizi nlar.1' nlan camla öldCrilyorum. mek imkinsa. BeylPrlerde kımıl· nılfUr. Apartıman u.blP!ert ICerde 
mernnr edilen birinci Mn:oftr nrdn. rağmen hemen dumıatlau titn"yn • fırk"nm son teşkilleri hn~11 ı-••-. ''- Onu bir Arabanın arkHnıa danacak takat yok. Fakat bundan ,... oldutunu aDlqmoa. bpl e 
tla.· ttab'a .ıenerali Gariholdinin na. di. Bir fnkanm yer cltı;:.-istinn"'"' baifayın! Yolda boz llstilnde ka- kimse ~yet etmıyor. F.uaen, • da aklanarak Mebmecll ,.ınııam11 
lnnnandulnda balunan ve on ka- Oec:en gün bir ça\-u~, ~ is- ne kadın mtlhim j,ımi,ı. N,.. ln,An, yar: ;r.mn yeriz... gün Si K!nnnuevvel- Biaı .. .nalevt. .ardır • 
dar tırkMı ile Volb t1f"lni ıberü.- tihlrAfnmm huz pan:alar. halin~e ne m•lzeme!.. Kol ~lUkle ilerliyor. Znr- !!f'- eğlenmeli! Bir kah\'e'1e tnplan~o • 9aadlyeııln demll'JOl1ı ile dea 
deki Da'°8ka ile Don -'i""'-ii era teni etti. Dnnmo" qrap ty; de.. Yoı donmuş: hakiki bir pati· ~h1ere kom dö.,.f'Uk ama, t1nflte, rm ve pceyi İ('mell ve ,arkı .a,. l'rurnd&ltt ktmUJUD lcadutıoea 
mMla, llart>ederetE 8taliar.rıu1 ta 111. Ne drkin l'f'nKİ ur! F.knt~er naJ pisti- Otomobiller ka~"'\"nr· tnsanhr ve hayvftnlar boyunn fiti. lem~le redriyorn. ıUıal "4Umlltlr. BuDl'an ..,. de 
arraznna, do~dan dojruJs hi- maot.,aaman clonuvor. Konwl'\"e • atlar, ayaldannn bnz Mflım lo. r.Uyor. Yolnaııılan çdonalr foin t..y. (o.vamı, nr) mll')'oluııun JUlcarl lmlllmm ac..wı 

lllllYe eden genenl Paalus koman.. ila--------------------··---------------------------------roea ~ .. 



illi•..;] ... ~ ... . Çörçilin nutku 
'-iM .. ......,_ ...... ~ (.......,. ı _. .,...., g.ırmui i(in hiçbir ıebtp Yoktu. o. 

halda tan u Afrikanm ~ tarafında, tngi.. na biç 'kimse taarruz edecek d~ 
• ..._ ,..: Vaat Kat'Ua lis ve Amerikalılann mllıterekeu fildi. B:taraf kalmaaı iı:in elımız.. 

ABOD t&R'J'L&lll giri§tikleri muunm ilt• tam bir den geltnl ya.put. Fu.ııat, lfusoli. 
ftrldY• -.ıııl muvaffa.Jayttle sana erdi. ni, yaralı Franaa de kuvvetsız 

..... HM llr. l'UI a. BUytlk orduJan yüz biulerce in,.. .andlğı lngiltereve arkadan bıc:a" 
1 ""* t.11 • 11.• • san. en kamııık modern malzeme saplamak hususundaki arzus~n·1 
•ar1111 4-• • ... • ve teÇhilatla deniZler ve Okyoua. yenemedi, fmparator:•;k !u.nnac 
l .,.... 1.19 • a.• • Jar qın gizlice taıımak, dü.Jiıntı. hülyasında ufrad•ğt mağlul:aYetler 

_..,. ~ len aaat ve hattl dakika'ia bir Çok ı iftill hevesi, ganaım eıe geçırmek 
nottalaMaıl vurmak, denizaltı ve arzusu onu bu mn'ur~ ve ayıp ha

::m'3•B!!IHNll!!!!!!!!!p!!rt!!!!ftrll.-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I her türltl te.sadtlf tehlikelerini ön- reke•t :aürtlklıedi. Boı yere onu 
lemet amrlarca saygı incelenecek ı bunlardan \'iZ geçirmtf• ça•:ıtııL. 

.--.~ ....... ------.l bir teşkillt ve haşan örnegidir. Beni dınJ~mek iıtemtdi Amerib 

Du•• nden 1NGIJ.tz OBD1!SU A..adKALI- Rrisicumhurun..-ı trıleri de bot 
LAKIN YANIND.4. Dl'Vtlj1''Cr.K ytre git ti. B~'n. 1ta~r.:ı ~-

su U
•• ne İngiliz ve Amerikan kurmayla.. paratortuğu mcvcı;t de!i t!ır. E.:... 

n ve erleri aftlll\da tam lbir arb. miı:de har periri olarak y\\zden 
,...,..,.,..,..,..'"~,...,...,...,..I dafl* ve uyupna mevcuttür. Bu fazla lta!yari ıenerali ve takri!>eu 

muauam ı., Amerika C:Omhurrei. 300 bin askeri bulunmaktadır. BU. 

~ark cephes·ınde •inin id~reıi ve: mes•uJiyetl altıııda yük bir iztırap b1 gilıel t~ıyayı Y bulunmaktac'ln-. Blrinr.i İngiliz or. ~evn-lemelttedi'r. Daha bu, bir bat 

Sov duımuz Amerikan battumandanı langrçtan ibarettir. vat taarruzu general Ayıenhoverin ellerinde bu Bir adam v' o adlının ya.rattıft 
1 lunmaktadD'. Bu g~eraliıı mui.. rejim, çabfkan ve evveke bahti-

.18YBm edı·yor 1etıerine t:mı bir itimad.an•ı var. yar oıan t4aJyan 1ıalkmJ~ ~qına. 
ll dır. Emirlerine haJfiyen itaat edi. b uhuddtlus belllan ı~~· O t. 

YonJZ. Ve bUtUn bunlıtnn nrka. talyan Jıatlsı ld, Kueoli~ın ~l;
smda muazram İngiliz ve ~ri- nıııa kadar, İngiltere ıle hı!:bjr 
lran filolan ~kliyor. vakit çatıllD~· JJuua ne ka. ........ , . 3,5 toalall 

'9m11aıar abadı Afrika aahılleıine lr.artt yapılan d:ır taloaır~ttıı dlllr · 
barekltı takip eden on gtln içinde D1KIUTIMIZ DOnU 

llr)l cereyan eden C}&rpı~larda du,.. CEPllES1NDP:Pf8. • • 
il eepbeatılde Ru.ıann bqladL man deniza.ltılan nwıjlup edıl li. .Atrilradakı ha~ketın gıdışin. 
~t..rn·-ıar devam. ed1JOI'. oua Şimdi artık bu aöyliveceklerbnı ıır den mtmnunur. Fakat lıur:tda el
~ ötleden •on a UfNdfleıa olarak ıa1damafa Ulzum göınüvo. t!e edilen muva.ffakıyetltr ne ka. 
~ ıu maıcmat verilmekteydi. rum. 0 vatft birc;ok ftmilerimiz dal' kat't ve l!ltir'atli otuı:ıa o'ııun, 

s..,3!_-acıa.tetrın gectsi Jutalanmız tehdit aJnnda hareket e:livordu dikkatniz, doğu cephtsınde n.us. 
~-..ırrad bölgcıınde ve ~kes Mtıhim miktarda düpnan de'niıalt~ ıar ısratınJan indirikn _ve muc~ye 
~inde taarrtızlanna devam ıt her taraftan bU'raya akın edi. ltacan dat'belerdtn c:ekilme:nelı • 
~erdir. yordu. Muhriplerimiz onlan geri dir Btltlln dUnya, Rus)•anm topla.. 
~~nı.dm fimalinde ehemmi- attılar. Her lraybettiğiıniz için bir rlı~ veileri s!lrdUfU bu muauıun 
~ ... Alman kuvvetleri $ovyet .,tniıaluya denizin dibini boyle. kuvvetler kaT'!fZlDda apıtıp kal. 
.;.TQlerinc hücum etJDi,.ıerse de dı V"eya atrr 8Urette hasar" uğra- maktadır. eti 

1 ıı~ hareket noktalarJııa pü.1- tıldt. Daha timdidea n ce f.'r ver .. 
.::"'1Ullluşlerdir. 4~ Ahnan öldU. Şu anda birinci tngilis ordusu miş bulunan ~ni• mlcy'allta ve 
~ ttir. Stalingradın 11111aı ba- Tunnsta mİhver lluvvetlerittin e: ~va.nam mubarebtler .son ~R!'; 
ia.,;~ Sovyet tJtalan ileri hare- linde ka~ buJunıuı l'Clll ohaJara nne wnnaktadn-. :ikinci bi 
b"=~ devam etmielerdir. Bu atır darbeler idbmekttdir İngiliz tnıır Bitler ordulenntn omuzlınna 

ttde 1500 Alman öldürtilmllj • Amerikan ve Franaız ka"flleri ~· 180 Alman t~mcul, 
l>u.'2Dandan 66 top aJınmJŞtır. yanvana katdere .ur'atle ilerle- ftaıyU, ~n y~ Maearlftr, fe

rt ~.bir kesimde Sovyet kıtala- m~ttdirler İltikbaJfn'tlmicll itte l'l"ft kış tattıklannm aynısı yeni. 
""'«1lll bir muharebeden .ııcma bu-'1ur · den tatmak iQin, lıu eeter d.ııba fe. 

6n bir y~n zaptetmiılerdir. f !1Pİ edilmft bulunan Afrika. na ,şartlar kinde hazırlanmakta -
1'lrlal'da &oO kadar Alman ev dan 3200 kilometrelik A•nıpa sa. drriar. Bu lmvvetierin teeelliai, 
bayının ce!edi aayılmJ3tJr. hill~rirıden hahsettim 00enelkumıay tanfıntlan olm&YJ1' 
lın adın cenup ba.tamda DVŞMANI AFRU\ADA.S r1a, bizzat ~ı Bitler tan!ıl!. 

ltAJ-~reketlerine devam ederek ATACAGIZ ! dan ic?.re edı1dfkterini ~ihnı-kttr, 
--.nnıız b r çok ~•Cın yerlerı Çok zam&n geçmeden di~manı ,FRANS:'YA .• ~ELL~f'E .• 

ı "'-ıni !erdir. TopçL1muz J..l::x:an hUtün buralardan atae&funm tah- Nazan dıkkatmızı batı~·a. bu tu 
~'fır ~ wıclıbwil• ·~ ~ 11\fi: ..,_ Jrr r ..._ ...W. 1t:r•h ... 

rkez cephesinde Sovyet 11.!ta· rek, dUtmanı buralardan atacalız lf_hln eeıw,van el'Jtll ......_"• oe-
1'1 :..Alınan mukavemetini kırarak d -· frik kıwrum. 
llb nm k rsı hticumlarını pus- 11 ıyv~~~~· A~ "k a b bir du~ ~~ri ŞimaJt ~ ,_1*8fımıs c:ı-

ler ve Alman halları?:cJa D~gı ırl börıl al"klır dtralıam.p aıc" ır. lramıa hareketlerini hffap1adıp. 
la ıedikle ı· e" i ,letmı" .. ler ve u~an a Y e 1 e a y m- gü b un l'ranlada ksllll 

•· "' dan teaıaaıı. ... eletilmek İ"in Afri. l!:YZJ '-- n, ~~--x-· t- "m"na ttık. l tinr.i letdir. e; • me ı=- yara~.uu su ı e 
Iradan istifade edeceğis. Akdeni:ı H '-~ -.a ...... _,._ -rtı·-nı ... , • ..:_ r taraftan dllnkU Alman tıebll ıtacqu IUll~~ _ -· u -

)"le diyordu: de ycaidea •ert münablltt ak btlttiıı -~ fıgal edeceğin 
mtlmkiln bhunm, böylelikle nte.. r ,..•-;· d 

k kC' iminde bir ~~ düş - den itap burnu yolcuJufundan TU tlen Ve Tulon~aki Fran~tı OwDaD-
t amız arı akim JuJmııtır. geçilmenin ·birim içi ne kaıtar e- masını !Je .g~cfe ~ışaca&ın • 

n c Rom~n kıtalan diın Vol- hemmiyetli oldufu göze batmak.- 1 dan ft'!lindim. 
e Don ar nda l!a~ ıca Ustiın tadır Bu, Birlepıiı Mı11ctler tarafaı. 

tarafrnd n yapılan buti:n .Afrikanm ıiımal •hillerini at. dan lvl ~~n~caktr . . ?liıkil 
'an <1 mana le· nh ka}Ji)· makla be.,ta bir avanta t lraıanmıı Mytelitle Vışının ikf :rllzlillüfilne 

etd"rmek ı tile pUslti rtul - oluyoruz· 0 da., hav• .D°uhare'bele. bir IOn verilm~ olacalatı. Bu. Fran 
bria?'. 3~ tak Yok erlilmiQtir ri için ;_ni bir cephenin -.çılmıı sanm birliğe avdet etmtti {ç1n 1\ 

b!\ 1 k dirs~inde bir Al - oln·'!•.dır JtJkence içinde bulunan ın:ı elan be.,lnngı<:U. On!llz F.ran. 
i lık ta rnızu düşmaru dilnyuım ),ilrUnil biras lıafiftet ıanm canlanma11 imkinın~tr Bu 
t m eri geri ine kadar at- n:.t?lr için 'hava mub&Melt~ birlifjn tesiııinı1e bttyUk bir admı 

yük hava kuvvetleri \'e mtımıdln olduğu kadar a*lattır- atmJt o~u~mz. tıısraı altında o. 
P..omen sava, uçak1an ınall)'J%. 1 lan v~ ilPl eltmda olmryan arazi 

r.nı b Ran ite dHıtek- ı anısında mevcut eanl takııimst te. 
ır. Eilyilk s'l:ı;ıda ta,ıtlar ALllAN BAVA KUVRTJ,Jı:ld 1 mid~miltir. Fransada bUtUn 
· r Yol .. PflR~ mec Kl\'Nl:ITr.N D'OŞ'OYOR P"ransnlar Aırm.n tJO,undurufu al 

d · n 1 .. .... Thln Alınan bava kuvvetlt'l'i luyJMt. tmdadrlar ve ona ka111 kin b~. 
e dGtman motörHl kollanın ... ttn dütmeidedir. lleri .muıen Ye- ı ıemeyi 6frenecekterdir -

I'\..,;- l'lnı bombalanuşlardır, ni kuvvettP.r a~an redikleri dol. Blltttn bu olup bite~C'l'den son. 
~"'SU Cleı>}!e inin merkez kesi - duramımakta1·r. Bir araya ıe- ra muharh> Franaanın bütün 

e d~. devamlı vunşna .. len .Aınel'fka~, lnıiliz ve !!ve ha- ~Dmz .ınilİeti t!~rinde derin te· 
\1 ~ liddetli ~malar sırasın. va kuvvetlen dOfm&n t: ztrınck e. •ir yapscajjııdan emini~ 
"' t..t._!arılı: kaybetm!ttir, Bcıı Yt- ti~ bir UsdlnlWt elde t tmcktcdir Kendi çılgrnlrğı yllzll~ 0 ~a. 

:-"'Z' edilen bu tamızlarda Bıze llzım olan, dflıtmanla temum ıivet~ dti,°"n Tulon Franmı c'lo.. 
._,!': 1!men gölUntın t"enup do- ak .sık tekemir etmeaadır · • nar.m2" kendini feda e1erek na

.._ ınsan ve malzeme bala- • Şımall Fransu Afrikuını U. it. mmmnu kı.rtardı Tuloo Jimanm
AL:" ah kayıplara uğramqur. tihıt~ e~crek yapacat.srui h~tktt. du yübelc dunWı1ıır ve !>uratJR. 
.--..ıı Ve Romen av uçaklin ve t.:r FP~ 1!81YH hüt.fımetıne h:tr \rukmı. gelen infilüler ara"ından 
~ile hava ku ıkoyma batar- bın t~~eriJli daha zıyade g<öıter Frıın .. yeniden doğrulacakttt. 

,.,_~Un yalns dOğa ceplitıinin memize yam·acütır Dtqnwn Tu.. Eütiin aont~trin ayı ınüdtfetin. 
:"~da 39 dtltmaıı uçağı dü,Or nu•ta ı:tt.:iu .ncktAlarc.'aa atıldı l'~. c~c~rden iyi hab:-rJer ald•k. 
~· Ayni kesimde 6 Alman fi takdirde, kı hıcktimıı budur, fn ... iPz milleti, mn~Cıbiyete taham 
-. edilmi tir. bO~ cenubi ftalyads b~lunan na mili ~dttbildifini iahat etti. Hiçbir 
~ Jtr. mühim aker! h~dtfier devnm. lllS,. venniyonnn Hiç'Xr tabm.in:I• 
•-.=-::- Arllm.U>A: h bir surette bava alonlanna uğ. buhmrnvvo.rum " -
·~ 4trtu mUtteflk ku"8Uer nyacaktır ~yle mnth"' bir tevın 1 HARP EMLA 'ElllmE 
~ laentt umom1 karargaııı ıara l:a11na ge]mellıini isteyip isttme.. • BlTl:Ôm• • ~ 
~ lletreduen teblite dre lll11tte- di~ni 116vlcmek hakkı ltalyıtn b!ll Bundan sonra çar:iİ aynı d's.' 
Jı 'l'aburbaıua dolutunda Cedetr. lnr~ 2ittir J>ir tek adıım o., .. "u Hn ve aynı artcada:bk duygu;a

1!" 
~ftraı •tmlflerdir. .lütlr Clva· vazıyete ıoktu. ftalyanın harbe ~le n:uhareteye devamı tavııiye et-
'& le~ laaretetıer me.auıunl,yet Yeri ı miı, Almanlann ell-:lfc bOtUn Av. 
•cıeıa ~Yam •tmektedlr. l'u raci arruz etmlfl•rdtr. rtıpa!lm, mWıim atotdarm nıUnbit 
~ 1~ blrlnol tnaua Bir bomba ·n bir n uoatr rert d6n · ovaların bulundutunu ve 'd nızaltı 
~ Twıua bir top -.au ıDendfUr, muharel>elinin şiddet+~n kay~t. 
~ lrad&r pJdafbfDU bUdl,.. Londradu. Yerl)en ba'berlerd• d• me:,ip ~tglde ziyadeleştiğıni ha.. 

• TOltaoıa 1,1 tonluk bombaJar atıl tn1stm11ur. 
~N\'t,lidf StJlll:'l"IS drll bJldlıDmlftlr, Bu alna baklmlda Ta.hmıinJeırde bulun!ln bagvekil-
~--! ____ _._.. cut ltaına telıllll de fQdur: ı t"..6rçil. Avrupa hatl::oan AııYa hn. 
-~ - ..... -- P DID hOI tnsm. 11Q&Jllarr tekraf binden daha enrd bitmesinin 

ı., 11Gnıarmdall mllrekkeP 111 - 'l'Gtıw,. "-"',...,ardlr. BIJhwa muht.-.mel oldufanu. o vakitte 1::0-
~ ::"- '1'aatDo,a toplu bide pla"ID mer'lı IDdtlll Nartar ook a • tiln kuvvetk'rln hemera o tarafa 

.~ NtJlllll ~ nelDUdlr. Olealerta •718 lllnGs t••· tewı'h edı1ecelftıi eByJemiş ve ı6z. 
• ;.,~~ ıafnt4ıll •-- Mt o!mw-11t1r. llalk llllbeU au lerine '6yle 90n '9ermlltir: 
..._. tlıııllblfe uw. oc* 111 ...,._ ......... ··ıNS .. netinin .. ra1r ile Jrar. 

Y1lıllMill . ....... .,_ ... ..._. ..._ak IM"eJk, Dlllletli Mr-.. 
... 181Wr' Wtp...,.. ~ ....,.... W"d ........ - olleak olan llDeBln an 

:::.-J!ll!llllıta ... bflt ........ 1 ..... 1 ..... ... .... .... ........ 

Torıaora ,., .... 
itala• Çang - kay - şek'in 

payitahtı Çung - king Be11ruı, $0 ( A.A.), - İn81Uz bua 
kuvvetlerine mensup SterUnı H 
Lancaster uçakları İlalyatlı1 Tori
noya taarrulan sırasında 350 mel· 
reu k.ıdar tnmişlerdır. Çuq • King. iklimi fena, darlık içinde ya,ıyan bir tehir 

3 mahalle tamamen yakılmıştır. olmakla beraber. Çinlilerin oturmaıını tercih e\\ikleri bir 
l'orlno şehrinden 350,00 kııııı- yerdir : Çunkü her yokluğa rağm-en burada hi.irriyet 

nin köylere çeklldiii bUdirilm<'k· ve emniyet vardır 

te~:~dra 30 ( A .• 4.) _ tıııuız h:a- Çung.King: dört aeneden'>eri> ı bomba patladığı zarr.an, bu ev. 
va kuvve;leriıııe mensup uçakıar ~tyın.Şek'ın ?a~d~htr Ve harp !erden, hJl,v:ıya par a'ar uc;makta• 

-·~ m mc·~zı ır · dün Jimali Fransada hedenere ta- Daha d" y ç · h . aır. 
un, ang. • ne l'ı Uze Yiyecc-k mesdesi, bcriıatttr. 

arruz etmişlerdır. • rinde, üçüncü derecede bir tk~ret Ekmek Jibrcsi 15Ci (biz:m paramız. 
Holandaya karşı da hava akınları ıima.nı olan bu t:ehir, bugün, ÇI- la) kuruetur. Evet sut, ekır.ck ikı 

yapılmıştır Din bir kmnmın kall:ı ve oeyni misli flyatt dir. Şehir e, pek yuk. 
4 uı;alı 111' kayıp•ır. . haline gelmi!ltir. ıdt ib atla satı!ma.s1 icap ettiti 
Londra, 38 ' \ ,A.) -;- fn~nh.z Çung King, btgıln, -tOo.or..o nıı. içi.n tereyağı görı lmcz Şı:birde 

tayyareleri ltalyada Toruao fe'hn. fuslu varo"lan da hesa".ıı almır, bd kadar pahahhk bulıınmuına 
ne yapt*lan h~W: U\cumun,1a . 4 sa 1 milyon nUf~lu bır Jahırdir. l'ağmen, kart, tahdit u u 11 yot. 
ton a~da ınfılil1 v:.a.ılO'J hın Çinin her tarafrvdan on'a Çin. tur. ÇUnkU -alış veri fntiıama 
yangı~ bo~ aım: a~. liler akar,, orada anui ıattr ala. girmiş, iratla m. sraf tevaıiin et-
Şehırde bit'çok ya Jrl ç*- rak yerl~ir fı.kat hic biri de bu D"J4tir. Y&'nız çu var ki iis tla.nn 

mrvtrr. ıehri sevmez. Çıın.Kay.Ş~k'in pa.. : fazla )'ilksek!i i :>uz ın~cn fula 
Yitahtı, mecburi oturulan, fakat istihllke in kAn 'fktur. ' 

fıç &Jblllar JUID beğenilmeyen bir ıehirdir GiYECEK 
Bunun sebebi nedir" Burada, IU~k. bir meee!e tet-

WlrlEIJOr Bunu anlamak için iklimden kil etmez. Ha~ k,imşe, elbise .._ 
JDmeklllerle dul " yettmlerill tlq ba,ıayabm tın abnayı hatınr.a getirmez.; çtln. 

•)'lık maqlarma pNlı maımtıdUrlllk Şehrin harareti, yu ortasında, kil tumaı. fiyatı, harpten evvel
ltrt prek.n UG &ylık maqlaruu t•m.. tennomeıft, 100 F'arahaYt dere. kinin on mislme çıkmıştır Her. 
lık etti:'mlt olanlar ~n mmıt.ıı: •• ce&ini bulur. Şehir ilzerinden ek- kea, elbiıeai.ni yamam ve ~-
~ ... bankul bu defa bir ırun ara llilmiyen rutubet ve 8İ8, bir ha.. lan °t'irbirine tutmayarak }lale ~e. 
iıe a.ym birtncl ,.. Udııct ,unıert baı· mam havaııır 1aratır. Kqın ise, ev- linceye kadar giyer. 
layacaklardır. Bu .untle malmll4tır· lerin içi akaine olarak, Yine a)'Di ŞERRiN lTMt'Mt V.,ZlYETt 
ltlklert ve mmı&k ballka1mc1& maaı mıkvM'a, 40 dert-ceye .iil,er Evet Cung.Kinı'de, en krymetlf feY• 
tedlyutne ayrı aJn stlJılercle batla· bu ı1erecede soğl.-k fazla bir wey. Jer, eöıılllk saat ve blem ~bi 
malanndan cıotan her ttırıtı k&rqık.ı d.ğildir, ama atr.ıe ihtiya( 161. leYlerdir. Bunlar km&r }'abat 
la meydan wrtııumlt olacaktır. terir. Şehit' haltı iae, yakaaaktan lıayboJunıa. yerlerine konicak ı:-q 
Jıbqlarm tedl)'•llf, aJ'lll, dokuzun mahnmı<lur. &ndan dolayı, halk bulunamaz. Burada da, ctUWnlaı' 

da ikmal oıunaoaıcw. tık stla ötlef• lc~ın. 9Dft*tan titremeye mah- &ntlnde futa lmlatıalık &örtilür. 
.lradar bu,> m&leJJerl maaııanm ala· k6mdur. Şehir, bu mahzurlanna raf. 
c.k)a.rdır, Bu defa lll&af tecllye'1nd• Bu ral*amlar, eofuk ve •'t"ljm men, Japon hava taarrmJanna 
t.v.kella. e1ilıclekl cbd&a .... fit nu , en yUbdt del'ecclerini ~&sterir: karwr, en emniyetli bir yerdir, Bu.. 
maraı&rtllDl aıruma aam1ttlna 16,. fakat ook mtltdlanildir. 12 ... ı. rada 90k sjınak vardır. Kani• 
tfırtıeoek .. -.manlllda lllUfllll al . te, 12 derece .,.amda cletitmeler rm ~nele, yoı boytannda, evı .. 
mayan en ana Jm.bmt o1-caktır. vukuıa gelir. Bundan dolayı, Qung- rin avlulannda, her tarafta mtr.,; 
---- -------- King'in iıtlimhıi tMVir edenler: naklara ra•tlanJr. 

"Bir ailnde dört meveim • ~ N'•andaıı ikinci tetıine ladn, 

Şark Caph as'.Dd8 tat bllttln senr-de bir menim.'' Japon tayyarderi, telıri m 8* 
Diyudar. abvct ederlc-r. Bu alanİar, ıebiır 

_.. caaııantı ı inci .,,.c1a> Burada, .-r.in •"Wak, tld a. ilzerindeki sisler dağıl~ atınıer. 
levazim H cephane dolu 15 depo Jmda normal çalqJlabilir; falrat de )'apıllf', ~alk, bombalara alqu. 
zaptettlleıı, dll.-ıaaa. 29 sontetrinde bu iki aynı da hangileri oldulu.nu lı iOin, tahribat Japonlara ellet 
muharebe meydanında 4800 ces~l keaıtiımek gtiçlQ11 vardır. ımnlJğı arttınnaktan başta tlllr 
b rakb NEBATLAR! VE R,\ M"ALIU.Ht huaule setirm.•z. 

1 
• "'-·- fta Bu lcimde yetiten nebatlar, Cunı-King'dc y&l&JDÜ iste. 

lloıkö'09, 30 (Ra .. lfV) - uun I• bilf ~ .. : . li _.._ • .ı.t-..ıı_""-! ven a..:_ ~ - rd --ı.--· edil llDl Rus arz, yıuın ll.lD8 a-. ... 1 .. uu.caı o1 , vu- lıl"'A .~ .. ;y f en IUDllnUAlfe 
~br.:~; ~yuk k:n h reust t hl 1 ıan Ye 90«"ak topraklara nazaran tf ~ almalıdır. Orada yiyecek 
e ıaın e, . . ~n . . ~ e 1 

• ~ok beftke~idir; fakat, b'Scek çok. u olmaltla berab~r. Çinlilerin ıev. 
de ~apt~ıld~ı bıldırilmi• olan lufu, burada bir metıele teştil difi htlrriyet havası pek boldur, 
mtvlü ~n tekrarJ.andıkta.o son- ...., ~ ~ &*. IMa t.leJJi ~ 1acbia _,,,, 
._ ..... .._~...._.. rafta; ~ 4lftr. DliılltltM • ....._rma llatlenmakta lleft '*1w. 
taf.allit T...umettedlr: ........,. 0 Jı:ıadlıl! ..ıİınctrr ki. .. lk ,wlar, 

22 - 21 aontetıia aruutcla tilr banlantan bdwetmeft itam Qmtg..Kfnr'de oturanJann 11-
hafladı 72 si S mot&rlll adliye a~- ~rmfy.eek lrllıllar abllmlfal'dlr. klntled, dertleri coba da ee1&
lı okut ilzere -234 dtltaian uçalını Bel'Nıet veıein, bu memlekete Te- retleri Y•ıindedir IJiç bir ftkit 
imha e~ Biaim apı m8ddet t:.ll'- ıı. da mu'811at ohn1m11trr. Ko. ~hlc Ye Omitsizlit ~ 
fında zayiatımız tt7 uçaktır. lera da, bası bazı kıendilfnl ~ yorlat'. Hen~ mmanm .. rtlarr. 

StaliDIJ'&dın flmallncle. diltm.ın rir. na urarak. reçiniyorlar. ıaten 
amele mahallesine lıllcumlarda ba- Her tarafta, gOndUzlerl bile, iri ÇinUJcrin ihtiya.c;Jan da necHr ırr.: 
lundu; kılaatunız, bu bllcumlan ve faal fafficr dolatlr· <'•t!.ri Bir avuç pirinç, onlar i• ... bil. 
püskiirtttUcr; 750 den fazla Hiller ise, branlık odalann blki1nl on. yUk aiy&fettir. 
ciyl yokelWer Te Stali111ndm rM- lal'dr - A . 1 L b 
nubunda 300-400 metre kadar iter- •KAMET, YİRCEK Şnctu.mt mıra a ord 
Jediler; düşman yftzleree ee..et bı· ~bir ha1Jmun, Jkamet teraiti, ---• 
raklı, iklimden fmtı delildir. ŞelJir ..... erll ıırlllı• .. 

Stallncradıa timal babauada tuT Kiyalin fnaatr ile Yang..Çr- n~ı.; • •• ti 
nllerimiz, muannldane taamız mu rinin biriettili Yerde, dıı Te ...... , .. ,e ile 
barebelerlne denm ettiler. Dl\ş- kaya!* bir ~ ada Uzerlnde 1 ltlrUlltl ltohlı ... q I 
man mukabil h8eumlarla ileri iıı· fnp. editni~tir. Evler, her ıltita. • _... 
relretimiı:i durdurmala t .. ebbftı et- mete dofnı dalılmtştır, Hele ıe. Madril, ıo ( A.A .) - Amiral La. 
u ve bftyük zJyiata ulradı. 14~ bir, pclyitabt olahdanberi, ihtiyaç bord'ua. kaçmalı •• yahut tahrıbet. 
naıiyi yokettik. ı! tank, 10 kanı- dolayaiyle, acele olarak, biz' çek meli tanı • eden B. pl&nının t.ıt
yon Ye oto mobil imha ettik, pek evler inıJa tdilniıtir ld, bunlar da bild için Tı1loudati filoya emir 
çok esir aldık, ıt top, 41 milralyüı, metanet ve intiıam namma bir nrmlt buluıı.dnJu timdi katl oiant 
iki cephane deposu ıaptettlk. leY yoktur. (ktılarm •ratn ~- anlafılmıtbr. 

Stallnl1'8dın cenup babsmda nıur doidurulmuıtur Civarda bir Amiral Labord'un DallUlıQue 
t~vveUeriımiı, kı1111en UerliyereJr ıırbhıında kurmay be7.tf tir ilT 
birkaç mesktın noktayı l'8Sl etti- Ko•ova basını bu taalTUru t3Yle likte boluldutn aaeılı,.,,._ ti 
ler: diler kesimlerde Hltlercilerin tıınir etmektedir: Slokıholmdan «elen bir hahere ıöre 
,ıdcı.tlf hOcumlannı pUslrUrtlftlfr. "Stalingrad Rima] batı•mda bı' Petafn'in emrlle, batmak lıere iken 
DO~an bOyOk zayiata ulr.adı; bin- byan vecenun batı ve cenuba dof Strarburrr ıırhlısındnn ayrıldılı 41 
den fa~r.la düşman subay ve eri, 15 nı yolunun Ustilnde rastlııdriı he'!' söylenmektldir. • 
tank, 15 havan topu imha edlldl. 2'- feyi bir cfo.lga @ibi öDflJte t&tıp Üç zırhlının silvarilerhlin, birco 
top, 200 kamyon n otomobil. 5 hın &'6t0ren ana taarnı.r bAskaı• timdi lnsaıı hayatına malolacalını btl· 
ıulle, 2 milyon fifek ve saire il·i· nuileri Don UıstUnClen ikinci Ru~ mekle beraber ıemılerindetl mu 
nam ellik. Ön süvari blrlilimiı:, ri- Ord'WN yohına do~ru sOrl·lı:~b'f'rek hfmmat depolannın hnaya 1IO'o 
cat eden Hitlerclleri takibediycr. Stslınrrada dönmestıı ve Stahn.. rulması emrini nrdıkleri BUın. 
Dilşmanın 11 nakliye uralın1 dü. fl'l.d • Roetov dcmiYy,,Ju bay• nca mektedlr. 
ş0rd6k. batTVa dofnı devam etm'!k•c"lr. Mftraly&z aletlerine marus hlan 

Me-rkez cephesinde kıtalarwnıı:, Yorfuu. dllh ve tfl' .. l!i!~t· ,.k.llik Alman n ltalyanlar lciı birer _.. 
taarruzhareketlerine devam edertık birc;ok AJrnen tnmenltri, StaUn- bit baziyetıle ya nız hJdiselerJ • 
bir ~l'i mt kfın yerleri işıal ett;. fl"llds dofl"t ~'!kı"i~lerind,. dUmtL ylrcl olarak kalmışlardır. 
ler. Düşman anudane bir mµkne- lan tunııra uframıı,lerdır Bir IAndra ~9 ( A.A.) - Barseloni! 
met f(östermekte ve sık sık muka· "°rde kal'lar arumdan ''<'ar ri'Ji ıelen bir haberi yayan Viş ra 
bU taarnızlarda bulunmakladr bir ltir'atl• J!'eçen lr:ı:r.Jk •tıoril~ yosu, olondan Barselon limanı 
DO!Jman Viyazma yolunda 50 tank ıi mi"ver mflfrczel~r::.i t11,~·..,nı. ıelen Fran ız gemisinin 371 tonfl 
ve 2 alay kadar lcunetle hlll"ı111lda lar v~ kılıç U!!OJ\"rrk Y"lr ıot?n1•!er. to tr,ıtarında iris denf:ultısı old~ 
bulundu. Diler ktımil•rde de '11\tl· dfr. Stslir.!?rad-'aki Almı:ı etirf•. nu bildinnektedir. 
kabil hUcumlar yaptı; takriben 4~ ri, bor..-unl"Jlflnl""nt ""'flerine at,et.. Londra, SO ( A.A.) - Ami~ il 
kaıfar zaviat "ererek ıtri etktlıtı. mekte ve onlar: lr•ndilerın,. ~ev. ı611er Sfindey Tlmes P t in 

Tunpsenin ıııimal dolusunda bir lime g~re elJ,ise ve techi••t vermr "Fran ıı filosu d r lecekt 'ı" ba 1 
tepevf zapfettik. Tepe yamaçların- ~~1e itham e\•Jemektedir!e

0

r E- it alhnda Y9 pnda yJe d 
da 250 dü~an ceşedl kaldı. Dl- ı•r .. er. h~r aııt~ı:tn. ört'l g!'l;ı tul. yor 
~r kesimlerde dfi,mıının blrkı<' l~r.ı:nat Ostre f <:~c1 hlr tarut t& Bayniul tereft foln enadatl 
muknhl1 hftcumunn ft51cftrtlftk • ~atik etmek e'llnnf 11lc!tldarrnr rım lklll Kabnınanee bir &Hlm hf. 

_ P e 1Jlve etmi•~r \'e Romel '>rclam kusuru ld~ bir mşek bareketJI 
bir hölukten fa,.ıa bir kanettnf nun boıulcl•ıfunu Rusl rın attılı sub ,far •e erler 1 1 anladılar " 
yokettfk. &e>vannameJen'tn l'frendi)Jcrlal ~ nmedea hayallanaı ı da eti 

Karadeniz ilonanma.ıına mı nsup '6)'1f'miflerJır Jel'. Ganilerfmfzln ıau,e · tive 1 J, 
tayyarelerimiz, ~ bin tonluk • r • • • Jl'IJO)'IJ 7eDlden yapmak tein , ıun 
dftfman n'kllyeslnl torplDfyenlc 
tiatınlı. ...... .... • ( • ) _ a.,._ rlp edltmlt olmaa daha iti e1ıtı1 . 
llOllKOY «.t« ndJıet balllnuta "'91&• .,.. ... ,.a tht"9ıt ""111ı. Mwt '

aoafe ~ aJ ..... ma meydana 11etfrecdlmlz bunı undı 
~ ~· _. aanılmu imanımı burada tekr'.ır 

~ 
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Sen Jüst'ün 
akıbeti 

Kupa maçları 
''Gıdık lan11ırmn:., 
belimden as l ,, 

~~-~~o~~---

F en eı· !:ı ahçe, Vefa, lıtanbut spor, Beykoz, Taksim rı 
1 lerini yenerek tasfiyeye uğrattılar -----o 
1 Sahaya 5 dakika geç gelen Sü 

.. 3. Toplayan Muzatter Ec:; 0 n YAHuUiN1N biıi ııaııl..a bir adamı öldilrmu,, yak'!.la.mı,lıtr, 
olum <-ezaımıa mabktwn olmu~. Gece yanııından sonra uyan 

ır:nı~hu, k:\n.ıni \'e dini merasim yaprınu,, sl;ı·as?tglha ı:-etlrml}ler. 

<.ellfıt iPi b;ıynuna geçirmek liLere ~anına yakia.,ın::1'. gö7.ltrlnl lP~ 
ıoğru l.;alıJıı nıı.,, ııırıhr gibi davraııaral•, ın:ı.!ıut şive ile ııoruıu,: 

! manıye Haııce hükm2n mağlOp o 
' v azalmı,. "C' g; .. j ıle .r:n <'\5 ~·t\\ n" 

ncfr~t halini a!mı~tı. l~amil diı 
:Uol"°ni. ilıtira .. Jı, :ıtc~li bulu~·or, 
f:ıkat Dııntonla olan tln ... tlıı~·:ın~aıı 
en<liŞe e<llrordu. Rol:esnh·ere hiç 

- ~.;.: yajJıJorauıı be? 
<.'elliit 1><.~11g aoguk cevap vermt1: 
- İpi llo~·nuııa Kt'!Çlreeeğlm. 
Ayni tanrla: 

!ııtanbul kup:ı. ınaçlaııua dtin ,. <l. 

1 
:ıer ve Şeref stadları•İJa rlr.\'l\nl c_::ııı 
di. Haftanın maçları normal netıce. 
l·!r ile ısona. erdi ve bırinct like dah:' 
kulUpl~r ikinci !ik tPki rakiplerin• 

t . ~ i Ç•lk farklarla yenerek tasfıyeye u .... 
j ratmış bu arada Tak:1imliJer &yU., 

tılar. H:ıkiplerini ihmal etmi,> 
~il.Bi'yazlı!ar ba1tan eona k&• 
kim bir oyunla devreyi 4 -O g 
tirdiler. İkinci devrede da.ha 
~·;ı:ı)n:ı Unltapam karşısınd& 

ıııar ancak iki gol yapablldile 
yun ~o Vefanın galibiyeti i 

Sen ,Jiistliıı gençliğine dair ~ıt
:ip ri' :ı~ :tlcr ,-ardır: U"'lf ınih ,,r. 
rihler bu geıırin coh :::ır:p b,r -;;c• 
kilcle çnlıs~·~'1nı sö.rlerlcr. Ri,·:1;\·i -
te göl'e, bn ihtilal !:oruf;u Rı?nsıle 
hulruk t:ıh~il ederken ~·atali odas•
nm nU\ arbn, iiıeri heyaz ı~enP.kli 
.. ;yah bir 1irtü i1e l•aJJlctr, penrere
leri &·ılu sfnıya lıapar. bir mNarn 
henzlyen b:.ı odada) lıcnılisini• 4i!
müş, pek senlii::i cı;;kj ı:ırr.an1ar:ı 
karı~mış f:ırzeflerdi. Sl)n ,Jii .. t e.o;;l;,j 
Romalıl:ır:ı ha:rrnn olan lı!r in•.,an· 
ıh. Mütemadiyen R{lmayr, lfom::ılı. 

lan (]fr•Urıür: ''Romahlarıl;:ın srm
ra diiny:ı hombcş lıalıtı'' ciimfo'.•İni 
tekrarlardı. Ilefüi de ftnmalıhr • 
ı1an knl:ın hoşlu~u ılnMıırın.ık ihfr 
rası bu c~ıır> ',, rı.t~<:li li::!tıi n :fa-

J t:uınımamıs, kuıJretli hir at•.mıla'-
1 llizmıch. Bu itibarla Sen .lii<ıt cfo 
keııc1istne iyi bir yarıhnwı C'll:lı:n~ı-

1 nr sandı \·e bu ııınnınJa .,ıdanma· 

- Od:n.ız lıe ! döruiş, gıdıklanırım. Dellnıden as! 
Vıırguocuı,ır da ııynl vaziyette bu)unm:ı.k l,tlyor\a.r. Şu son iki 

• ıı içinde, if;lemcdlkl(.rl feza.hat, yapm:ı.dıkla..rı rez:ı.let, ııaygıııı::ıılıık, 
.ıhfükHrzlıl, lmlnıamışkeu hlikllmetln alıbğ'r 11on tııdblrh>r v~ıdle~ııe 
<ııır!'f:l haJ,hn gôrlinnelc kendllerlnı m:ısu:n giisternıek lııtıyortar. 

1 ltıırşt.sında bir h:ıyli K!lrku ge:;irereh rnli . 
z··r ile 4-3 galip getebild!Jer. Süley. İSTANBULSPOR - ALEM 

/ ılı. 
J,te Kon\'anı-i~ v• mr.rııo;ın•U 

ınanlyeljler ise sahaya ge<.: geldlkle Gtıı;Un son maçını 1atanbulı 

· cJeıin bi.r lıorku ><-ersir.rl,, ilk ımt , 

1 

Jmııo 'linletljğj ~ell!;". 1111 mnl: iıt:eıı 
~·eti~mi~fi, böyle ibtirn .. !;-.rl:ı ~uru. 
runu he<;h•:ı1işti, heli? n.ı!Je<;piyc 

rin yardımiyl~ mebus o;eı·i!di,::i :ıw 

(ierçi ı.ıu glhllnç ın!idafa.ıı., ili.yık olduğ;.ı inb.ıl derecesini butm'llc 
:an geri kalrn.ır., Fakat, füjncı dllnya sava,ıııın b35ta.ngumııla be:u:ı,ı 
hlrk:ıç ay ı1o•ıra ba~hyan vurguncu taktlitinl.'l son gU:ılerı olm:uıınr 
ıua ettitlmlı. ve bunun için çalınığımıı günlerde bile gene mllJetın 
ıle~·lıine i~lc..mekte otdııjtu da dikkat rı.ızarırnız:lan k11.çaıu:ı.z. 

rlnden genç rakipleri H:ı'.icı> hl\ltm.!"1 /'.2emc!ar takımla~ı yaptılar lı 
nı~g-li.:p o)ara'.< tasfiyeye •:tı;radı. nı kipıeri karşısında. blr mUdd 

Ç.rrıdi maçlart sıra~iyle anlatıı.lım· y:rnan genç Alemdarırlar btaı 
FEJ'\ER STADI: nm hAl<im oyunu karşısında ı 

Bu sahada günün ill{ karşıla§mas• rı iki gole mukabil yedi gol : 

<fan itibaren mniyi tam:ımı'j'le u
mıtmuş. eski gent;lil< itirnıl:ırrnı 
kalhinılen Jrnparıp :ıtmı!':', rf;i ııe ait 
sefuh?.t lıatıral:ırını h:lfı>·ıa1;11l(l::m 
tırnaklat•ile tmzrmı.;;11 O ..,im<li 
b.nmhaska lıir im anılı, avlarr>~, 
lıell•i <b ~·ıJiarca İ'lıtiras;lc v:uıııı 
lmnulclrığu Rom:ılıhikr. R:ıma )'a':a· 
;nc;rm haral sııhnsıntl:ın r:ıkannalc 
l:lr hal•ikat yapmrık İ!ooli~·orrlu. 

Hbl.;{uıv t aı'l;ır t"ubirl~r bulup lrnyııyor, m .byyld3ler hıuırlıyo.-. 
l:ılmt hu tırrlfler h:Uı& korkmuyorlar, Jl'Pne vur~unculu!ifarın 1a. dsva-n 
··diyorlar. Ralnyı ııaklıyorlar, •t&k ~:aplyorl:ır, s; k:ıru1luk hfr ılşe~·ı 
IM.180 ku,.UıtH ntıyorlar. Şekerli maddelerin fiyatlarını berrlin art 
ıırıyorl:ır. t1<1 gl>n evvr·lkl fıkra.m:la. yaz.ıiı_:;mı gibi, incir, Uıiim, kayı 
'il ~ibl ı;el•er li m:ıdd~lcr hergiln biraz o:ı.'!ı:ı. yülcs3llyor. 

ı·::lıem Dr. Tarılt ÖzP:ent;lnin idare. oyundan 7 - 2 mağlQp olara 
!!lı;de Takııim ile EyUp taıumları ar.t !aıalt tasfiyeye uğradılar. 
smdll o!du. Çok canlı ve heyecarlı DUr. Kadılcöy ve Fenerbahç 
~rı;en mü5abakanın ilk devreııinct~ lr rınclıı yapılan kupa. maı:!ı 

1 

Eyüplüler güz'!! oynayarak Takalmln seınra kupa maçlarına iştirak 
hır gnıüne 3 golle mukabele ettill'' 28 k:ıllipten 14 tanesi taısflye} 
ve devre 3-1 EyüplUlerir. gatit.iyetl ınış ve İn;ll terenin Kral kupa 

ı·m doldonnuştu. 

Sen .Jü!'it bu !;apah la~ra mııhi
tinde Icendinl gösteremiyc<'P~ini 
um(luğu <;öhrtti knzanamıyac:-ı~mı 
çabuk an1n<lı. Pario;e ı:•itm~lt, nra. 
ıla bir iş bulmak arzuı;;ıına kııpıtrlı. 
Bu maksatla hir hem.,eri<:i'ne, o zn 
manm çol< t· n•ıımı<: h~r muharriri· 
r>lan Kemi! <lö Molene mii!'rc ... ~• 
etti. Fak:ıt di1 l\lolen h:ımb:t~kıt 
tabiatte hir nılam•l1. Sen Jii<ıtü J!n 
rip ve srmarık bulılujru için ilk 
me".<tı:bur.a ccnırı hile , ·ermedi, i
kinci rncktnhnna yazdı~ı C'l'\'UJlh 

i'se Romalıfık taslama<;i!~, sairJiı~ile 
a)ay etti. A<'ahıı Kamil dö Mo1en 
bn gnrip f'"nrin ınektuhnna r>e\·ap 
yazarken bu nlav etti~\ inı;anın hir 
kaç ytl sonrasını kendis:nj <laraıfa 
<'ma ~öndcrerek kadar miihim hir 
me,•lci cıahilıi olnr-ığmı hatrrrnc1an 
~e<:irmtş m;'.nl i? 

Bu nt:ctl'n böyle 1.ı!u~·or.? .. Bıı ıo.rsuzluJa ve ııoygun.nlutıı önli}·e 
·el< k:ınunhnmn mı :t•ok ! Mlleyyldeler mi yok? Hepsi, hepsi Y&r. 
\'alnız olınıyan vazifeyi henlm~mek, kontrol. tefti,, 11tmtk .••• 
Kanımlarııı, nlz .. nıların ııureti, defterde l<alnı~m'l.lı, tatbik edilmeli. 
dlr. 1'efti, vn maraka.be ahk&mı tatbll< mevldins konıılıırın vurgun 
f'ol:ır, me~·d:ın•lıı. kol.1.v kolay at oynıttıı.m&.zıar. 8'..I herlfl~rc kar17ı hep 
Mrden ı;eferbeı olmak 1i\.ı:ımdır. 

1 
ilto sona trdl. İkinci devrede EyUpl!.I 'ı rına muadil olan bu kuı>a ı 

1 lt>r ka:r.andık!arı bir penaltıyı ataıntt ıla buı:.dan sonra kulüplerin kı 
' d'lar. Buna mukabil Takıı!m işi cld.-H 1 h.ı l ırierj ile denk olması ba 

1 
tııtarak Dlran vasıtasile Uç gol yap oan eı-cmmiyetli blr kat daha 
tı ve oyun 4-3 Takslmi:ı galibiyet: tır I\:upa maçlarının diğer biı Seıı ,Jii<;t kentlisine siy:ısi haya 

ta ~irmek iml<amnı. veren Hobe'i. 
piyeı·j unutmadı, I~o!>es11l~·ere ar
ka,1a51ık etti, onun fil•irlerine iş 

1 ile sona erdi. Elyetl do ıllt oyunlarına i~tlra 
BEYKOZ _ ANADOLtJHlSAR vrn Ga!atasarayın bu maçlar 
GUnUn ikinci maçı blrb!rine rakip llf:'rbahçe ve Beşlkta.:J ile k&r§ı 

tirak etti, Her hare~<etindc Roiıes- NiZa'.n ıır.e;n.k efendi suret-l- defterde kalmıştır. LAEDRİ ı ll'i l•uvvetll taltımı Beykoz ile Ana. 
11iyeri t•tkip etti; RCJbcSJJİ~·erin, 1 dvlubısar aı'ILsmda oldu. Tamıı:n20 
kinini, g:ırazfıırını pıt~·la~:ıııı:ıılı, Brykozluların htklmlyetl altında ge-

c'w: hur.~·eti mıırlC'ı ilerılcıı teıııir ~ ' • : ~ ı·en oyunun ilk deVTesi 3-1 Beyko.. 
!anu·k derdine diıo:ıtiı: Robcspiyeı. ~IE ~ ı· ~O -~ı·~~ ~ . .ıı:ı ga!ibiye~i ile sona erdi. tklnr.I 
b beraber l<nm·aıısi~·oııu ela. mlir ~~~ ı;; ~ ~ ~ A a_~ .~vrede aynı baskıyı dev:ı.m ettiren 
teci un.,tırlarclan a~·ı~ınal< i'>tiyor 1.!cykoz)ular rakiplerinin bir golilne 
rlu, lfobcsıı;~·er. bu ıliisi.ıncesini . • 1 J golle mukabele ederek rıyunu 6-2 
P •• r · iııtilını • .. ır.ılarııııb nı;ıl,r:a Yabani merkepler ve Bir Balina halığının r.ihl açık bir farkla kazantiılar. 
"ÜYlf'mişti. Seıı ,Jüst bu fikri ,Jn. meratip ıilsileıi kuvveti FENERBAHÇE • GALATASPOR 
kohenler kultihiin<lc :l\'Den tckı-ın. .\ı.ilrnnııı :ıl:ıl'Ulı lml:ıc:ılı yaban1 Bir Balina lıalığınrn, deniıılc Bu sahanın ıson maçı Fenerb:ıh<;e 
laflı. De)ilrn.nlı mt;tclİ!'e ill< ~irdi~i ıııt•rkcpleri var ya! .. Onl:ır da, ıncr:ı yiiznıck i~·iıı sarfotliği kunet ne tir·, C\t>l(\tlispor araıı~nda ~ynanı:lı .• ~~hat., 

SP.n Jüst müracaatinin redde-- :.?"Ün Sen ,Jüst birer lıircr meh'u'\. .
1 

.
1 

.1 . 1 1 
.. 1 .. .. 1 1 tl' ., B <l 1•1 • 1. l Mu:ı.rumer, Rcbl1. MUJriat vto F ı .. rt!t · 

l·ı· · . I . l ı > sı sı esı ne rıc \ l uş rnnmu~ er. recec c ır. unu a, meral\ ı a 1111 • , l k 
( ! IŞHJe "iıfltr enılı, t:tŞrı\dll. kalma• larn. bakl)'Or, adeta hangit':'riııin I I I . I len mahrum otara,t sa 1aya. Çl !l.l 
- f l ' ' ld .. 13ıınu, lııı merkeplerin ~·:ı5ayı;; ta·r· er ı~sap e mıs er. . 
~ ma ı mm o 11 ·una iilii ii, hö;v- iilmesi, han~llerinin de yu~ıun:ısı · 811.rı La.....ıvertliler genç rakıplerl kar 
1 b . ~-" 1.tnl lclkik etlen lıayvunul alimleri llir lıalin:.ı, denizde, saalla 10 n,!ı • .d t 90 d kik 1 1 hl ha· e ır ıio~~1c me(hu) kalmak. ihtj. icalı~ttiil;lni birer bir~r tc<;bit c::li. .. , . . 0 ı;ı•ın a 'm a a ez c r -

1 · 1 1 ~•iyl[i~orlar. sur aile yüzclıılmek ıcın aO kllovol 1 . t 1 t 1 . ~ a1.1-men ras ı gencı !;O< sı Hvor, o nr. haha- :'·orılu. Siy:ı'Oet ı~a:ı:atının lll::?lı:Jc' . . wn1ye tcs s e me erın·· r .,, 
-;;ına. olu .... a o' .110 me··hur olm k ..,.. t I "lk 1 1 Yalwni merkepler. su i~mcğc git· kunel sarfeılıyorınuş. llalbukı Bn- . . k cı·ı . e ~ıt olan gol re .., -~ ~ n rıırı< ası o an ı nut mrıu so_,. er • • . • .. , . _ . . mev.ftinıın .?n ı.erın ... · • 
· • · lil,leri ,·akil, ilk e\·vcl ''O~h erkek·, lınnnııı az 1:-111 sul' ntı 2 ı rnıl iınış ''<' ıstı.ren hır ins'.\ndı. l<'akat can .;ı. keıı de bn fikirforini hissettiri,·or; ~ ., · ' "'· · • · kQrunu kıraı-:ıadıl1r. Oyu:ıun ilk dev. 
kmtısı ~alışmasına cn!,';~l olmuyor, J{ırnlı ith:ı.m cdl!'rkeıı merlisl de ! ler, sonra dişiler, nihayet sıpal,u hıı ~ür'al ir,:in de 500 beyı;ir kunc- r~slndc Naim, Halit Naim ve Ömer 
ı.!eee glindüz Roma tari'hini, Roma· tehdit ediyordu. ~en liist'e r:iirc l sn içiyorlarmış. li sorfcdiyonnuş, • vo.ıutaıılyle dörı gol çıl<a.ran Fenerli. 
h muhnrrirlerin csı?rlnini olmyc•r. bu muhal<emc hem Kırııı On \ltrn- ı Sıpalnrd:ın biri, nçık gözlülük r.- Bu ~esahı kabul cde~Jer: !eL devreyi -i--0 galip bitirdiler. İki'l 
Zaten r.oma me<leniveti ,.c c~er1~ er Luinin, hem de onu mulınkr.m~ 1 ıli-ı de, sırasınd:ııı en·el, su içnu:· - Bu rakkamlor, hıc te yanlıı, cj d\!vrede daha h1kim oynli.yaıı SJ. 
ıini se,mck Fr:m.;ız. ihtilal ııclam- etm~kte tert:ıMiit edenlerin mu ı ıııeğc ynnaşırsn, hüyiik merkeple- clej(ildir; çünkii 8 kayıkçı, bir ka~ı· rıLicivertıiler biri l>Cnaltıdan olmal< 
ları için bir an(llıe halindedir. hakem"'1;inli. Kırn'ı m:ı.hliüm et. i;ıırıne .ıtcçiyor, )'Üziiııc kunııklıırııı! ğı, saatta :ıncak 12 mil yürüttbili- Lzer., Halit, Naim ve ömerin yap • 
Jiondnr">e ölıim e~iğinde bulundu- mek jo;temiyenlf'r, ı•ranı;anı;ı h;ı., r:ıı·parak. onu, sıraya geçiriyorlar. yor. Diyorlnr. tığı Uç golle adedini yediye çıkararak 
ğu zn.m:ın hile Virjilin "iirlerini o· !esmesine crı~el olu~·nrJnrılı. l'!i:ı ıın5. *" * ~ oyunu 7 - O kazandıtar. Genç Gala... 

rnasıdır. 

---~ıo>--..-.~~ 

fiÜREŞ !\10SA6AKı\l.AI 

Dün Güreş kullibU sabasınc 

krıronıen ve serbest güreş m 
kalar:na Güreş, Ka.sımpaşa. H 
!u~. Beşiktaş kalüplerine meıı 

güreşçi i§tirak etmı, ve mua 
ıu bUyUk bir i:ıtizam ile ısona 
tir 
Alınan teknik net:c.,ler •un 
56 ldlo: 
1 lı:ci f~mail (Glire) 
2 ıncl Seıvet K.P. 
61 KİLO: 
61 kilo: 

ı lncı Süleyman K.P. 
2 iı.ci Vahit K.P. 
66kilo: 
1 jı~ci Faik Glireş 
2 inci Ali K P. 
12 kilo: 
1 inci Bl!ltlr Güre§. 2 inci 

K.P. 
79 kilo: 
ı inci Ahmet K.P. 

A'ır: Ahmet Betiktaş: 

kıımustu. fo"akat Sen Tiist yalnız ı,u,. fo'ransızll'lnıı hirk .. me:=;i t\ı· ~ ~· :,. Madlen Soloninin derdi tıı kaıeciej Hti&men dl\n aeyircilerin 
ol.ıımald:ı kalnıı\·or, aynr zamanda ralı,, mmı-s"n,._ ·,ı,m ı:c!;'mco;;"nc "Jilet,,\ ic:-at edenin oğlu :0.ladleıı Solon)', Frnnsu: sinema h:ı.klı takdirini kazanara't pek ı;ok Ankara a 
Romnh hiini~t ac1:ım1an da tak!iıl haf.'h hir İ!I idi: Rrr:-llııı irfan•ınn Krııtli i~mini wrrli~i meşhur .il- yıldızl:ırından biridir. :O.faky:ıjılrın t.lkıştandı. Hakem Şazi dUnkU oyun:ı 
ecli•'or.ıu. ;.le"elı"ı trpln Ron1, .. lı Tar ·ft.y ,·entı .. kt" t"ı·c.rltl•ıt .. 11·~tc·~.-ı,, dd U ı ld ıt l J n 1

' "' " r- '" ,,_ , , ..; ., .,,- Jet lra5 hıçııj{ını İC"al erlen .'\merik·ı· hoşlanmaz, 5nhtc lnvırl:ır l:ıkııınıaı. l!I ~n g ze are et.· JJQrlŞ arı 
l<r.n ~ibj eline bir kamr:ı al:\mk im l' r:tllıih «e\mek f'iin hmi .. ~·iıı )'.ı lı olılııUıı 'l.:ınınn. o~lıınn milyoı•- Kırılo, basit <'lhl•clrrlr. gezinir: fa. ŞEREF S'tADI: -, 
Jarn çıkı~·or, kım-:ı51le nırnnıl; ot· sanınc;ını ic;tem~ı"'•rc •l·mnkı:. !arca dolar ~rrwl hırnknıı~. Tiu,t?iin kat yliziindcn canlı bir şalısiyı·I Bu aıı.hıı.da. gUnüı:ı ılk maçı Hallı; ı. Bahsi mÜ§tereklere İft 
farın hasını Jrnııarl\.'IJTl]U. Uiiy]e a- 1 SUl .... 1 ktı 

(J)e'·nnıı ,·aı·) c'li iki '.·n~_ın<ln lıuluıınn hıı varis, vardır. Bunun için ıl<', rlipi.irl:ıı'cıI:ır, e eymanıye aruınuo. yapı Mıı. • e.:ıe okuyucularımı• !o.~bi dakikalarda Sen ,Jilstiin lt?fft ı:ı n • 
ıııılvnnlıırt':ı rloları trıni1Jcdi•-.i fr.in, onu, d:ıiına Jlolinıt ''tlclızıl:ırıntl:ın Silleymaniyenın sahaya il dıı.ldkR g:ıc; n .. k.. t ı .,• t 

ı.mdan nebr :;ertiğlni tahmin et - "' ~ nu~un ıı a yrırış arı ,.ıp 
ıwıhkcnı<' i~lilsın:ı krır:ıl' V<'rnıi~.. ~larlen Ditrilı'e, Kaleriıı JTrpbürn'<' ı:~lmeeı yt.lzUnden hakem tarafında, · · A ka ı ab"r"ıbfm",. 

me~• tabii miiınkün ılc:{ildir. Kim- SEHIP T rını n ra mu ı ı ,,., IYATJiO'iU Dii!iiıı ıHiıH_·:ırla, 11 iindr 11:i mil- benzetirler. hl!kmtn mağlOp ııayılı-nası bUtU~ cı· · k t ı f ~ ''Ü lıWr. b<:lki de bu ihtiraslı Çllcnk, ,., ırır t'fi e e on :ırızaaı ., ı: 
.voıı iııs:ının lrn!!. olınasınt temin C· ~Jacllen Solon.•'.hı'r "u"n kızını~: spor ııevenıeri haklı oıara!t UzmUş · b 1 1 kl k d r liafabıım lrnparılı~ı otl:ırr. li'!ndi- ·' ,, ., azr yan ı~ ı ar \-U uun :ı 

l\
ı_ıı~'. 'ıll \ KOMll:UI Kl..,'\11 rl<'n hir trııc;. hı~·:ır<ı Y:tri~inin irin~ - Benden b,1Jı-cılrrkcıı. dainı:ı ttır. 30 ll"nellk maziye aahlp olan bu k sine ~ıvetesinde veı· ,·er.niven "' k lk uyonız. 

_Iüımil dö rıfolen 1arıctnırıktdi~. 11 il 8.t:ıt :!ıı,:rn da f'lıııc,iııo Arııcrikn ~nctclrri nyrct b:ışkasını nıcllıetl~Yorlar. Beniın ·nIUcümUzün sahada 5 10 dllk a B:ıhsimü~terek t.i1etlerinder 
· ASlıfl.E';'l':N H.\ıtı\ Nli,·nr \'C ı·<·rey:ın f'ılccf'k ol:ın ıııııiı- hiç mi, kendime :ıit hir ,·asrırı '~kler.memesi ıayanı tees•!lrtUr. nRnl:ırın paraları Aıı\<ara 1 

l"en ,Jiıst l•enıli ... !ni ihtilfıl büyül.- ll,.ll I l"umıuı •·~• , ... ra71ıı keııırni 11 ıncrnklı ol:ırnjtın ı ~öylr. J yok? Tikyle şeyleri işilıncktcn ar- VEI<"A - UNKAPA.NI muhasebesinin bize bilrli 
lerine tanıtaral< lıır ı:ıırcyi tıjr t..... ı.:-tıhlf'rl rorl:ır. lık hıklını. Dire i~yıın etnıi~. İkinci ma~ı Vefa ile Unkııp•nı yap heRap \'e miktarlar ıizerin., 
'ladür!e lmlchı. ~Jemlcketine ait hir dt"nec~ktir 
~ iciıı Ro~ ~yere ~r mektup~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bu i~barla, An~~bu•uı 

_\3zdr. Bu mc..ı.:o:tubıın kesitin 'e a- ı,·ı·kaıt.~ bir .. ü,·ıltlıll t:ılltıt~. ı·c,···r·ı ha'.!ehcııind•n h~ap "' .. elere~·1 · nıiyle iş tutan \'İİ7.lcri ı•-:rıılıy<lı. Fi. v D y " - " .. ,... Jı; 
teı;li ifade .. i ı:ohesııi~·erın rll~bti· ·---- ----· o im.dar tedi~.·at ,,·npıhımıv. n< lozof hir dalın rlr:ırııı:ı lı:ıkıııılı. yor, s:ıııhi kenrli kentliııe gnyri irıı 
ili ı:ekti, s~n .Jıı.;fe renw \'prrı;. ----- ·---- bildiririz. 
Jhı sur~tle il\i aıl:ım ara\mıl:ı ba,.. - l\ork:ıc:ık il(' "nr? Rur;ın in.. eli sual soruyordu: Aııka.rR 29 (Htı:!'l"I muhalJ 
hyan muhabere hir h:ı~·f nmaıı san gelemez, iilii ''" lıcırl l:ıklnrılaıı ''Y n kcılkors:ı, la butlan r;ı kars:ı '!' ılen) __ Bu~ukiı nt ko'u 

J.. .. korunm:ık iı;i11 ii) le ıhwl:ırıın v.ır Fakat tabut kımıldamadı. Tliç ol 
"iirclii. Uobespi~·er, ~en • ıı ... tıın ce· \ u d !'le ticeleri ~öyle:J'r: 
sur. ateşli, menfautini ch~iiıınti • ki onl:ırı o' lll'~:ını hrı11:ı p:ırıııakl:ı. .ıııın: 15 nusça an ceviren: ın:ızsa bir ses, canlı bir ınahlılk Birinci lcoşucla Kader bi 
~·en bir adam ol<lnğunıı anl:tclı, oc\' riyh• cl:ılıi ılokııııaınıızlnr. N. V. GOCOL SERVET LUNEL halta hir köşede cır cır böceği cı. geldi Ve 105 kt'ru!J verdi. 

ıli, O sır.ula Uom an ... ivoıı sec:ınj Elini sili !'rck: --o rılrl:ısa.. İkinci ko~uda Karmen koş 
başlnm "ıtı, , ·ıa~cti ~en ,lij.,!ıi lll<"" - \Jdırmn! rnlı:ıl \crıııi~cıı garip lıissc hoyun "J\orkac:ık ııe nır'? Diye dlişiiıı;i Yalnız uzakla yanan munıl:ırıl:ı;• Hemdenı C.irirıci gc!di ve 1~ 
lıu, SC(tllek istiyorılu, fııl• ıt )ı'rıui Oi\·c lckr:ır elli. OkPnı. ~ ı lınşl•- <'~~ıli. ırzııkfrı5ırkcn on:ı lcJ,rar baktı yordu. O, t:ıbullan kıılkanrnz. ~iin hı•rh:ın~i birinin h:ırif ~·ıtırrlı'iı ıhı. ruş v~rdi, 
dort ~:ı.ı.mıl.t o!uşu hıı aı-1.mwn ta· ~nlıw. ,.e so•ır;ı :ıynı ürkckli''•i lıissc.'clerck kii iliihl ı;özler<leıı korkar. \":ırsı:: yıılııyor, yahut eriyip ılii~en mmı (Tçüncii ko~uda Buket bi 
lıakkul.una mirni o!u_r'Jrıl·:. 1·,"'.i\at Schn:ı)n Yn',f;ısını·n otıı~·ı kon. liir ıl:.ılı.ı h:ıklı. ı ~·:ııtı.qı ~·erde :-·ahın! Rıı ~ibi şeyler. ılonıla~ı yrre ı:-arp:ırıık lı:ıfif lıir s<:• Gonca ikiP.ri ge~di. Ganyar 
Snıı Jüst ihtilülin hfö·iik ~<Jru~u :ntıs birk·ı\ ıl"st(' nıPnı J:iiı dii. II:ıkik:ılcn üliinüıı lınriz giizcllif;i 1 ılcıı korkarsam lıeııiııı kaz:ıhlığmı cık:ırırnrdu. n·iıster l3r1, ve 7.ln kl'ruş ve 
Jfobcsjlhcr tnratPıılmı 1 ima;\n o . ''Bıııııı İ\'İ :ıkıl t'lııı··t"r llhı- rlı: knrkunı.:tıı. Belki llir.ız ~·ir:dn oı.I nl'rede k;ılır. Eh. ş:ır:ılıı lıiroz fıız. l "Yıı r,kr bllrnrs:ı':'.. Dcırdüncü kO!;Ud:ı ~ava 1: 
·ıınunra lıu mani ortııhıı t.r . .' .. t:. şüııdii, lıiiti;rı i,;ilise\İ iı~lc a\lf111hl. sıı)dt, lıü,lc p:ınik rlcn·ı·csiııtlc koı· la ka('ırılını, işle onun iı,:iıı korku Oın h;:sını k:ılılırdı.. Ceyliıntek ikinci ıre.ıı:Ji . P.oı-a 
ıLlik:ır.lı ı aııuıı hlik.'mlerin~ a) - mnlı ki lıcr 1.rnıf ııiiııılii:ı: ı.:ilıi ı:i;ıiiıı kn lclkin elıııczıli. F:ık:ıl yüz lıntln. yorıını. Dıır, Jı:ıri enfiye çe:.cyinı; Filozof hıışıınetlr haktı ,.I! gfol0 rr.arlı. f;an~·ıın :; 25, Plaseler 
J.m o'arnlt m b ıo; <;ec-ildi ,.c !t!e:ı -;iin. \iı. ne v:ızıl-: !,i ııın 1 H•ılılr rııhıık rıııd:ı donul;, srılı.:ıııı ve iiliinıle :ıhi. Dlı, iyi cnfıre! Lıitir enfiye! Giiıel rini nı{ıı~turrlu. Fakat iilii ha:..ikaleJ ve 240 kurış verdi. 
,Jıi t bizz:ıt lccnclisiııin de iimit et· i~·ıııek ıııii:ııl:liıı ıki'.:il !.. k:ılı hiçbir şc•y yoklu. Bıı yii1. ı·aıı cııriye!.. artık ynlınıyor, tahultııııııı içinrlc Beı:ind kmp.d~ naneli koşn 
mcdiğ! bir <;~Jcilfle l':ıris<'. hem rlr 1 Ye hiiliiıı ncııecrc iiııl •riıır. •.eh. Tıyrlı. ,.e filozof iiylc :rnıınetıi ki o. .. Lıikin her sayf:ıyı çedrirkr.ıı, y.aıı 1 rı!urııvnrrlıı. Fi!ornf g1izlcriııi ('f'\·i·. :1,in bu ko~u ~·arnlıı.madı. 
il.ıtilfılli ı-;~' le Ye illa re> ~ı•c.nk~ ir:P.r pal:ırn \'C l ı~\'İ rlcri n iin iiııc. lı~1.· acı. kııp:ılı uih:lerle kcııd i~i n<' b:ıko or 1o1ozlc rlc tolıuta lı:ıkmaklaıı kcnıl ı ıı ı 

1

. ıl i \'(' Yi 111' rlch5etle, l:ıhula rl ikl i. Cı_ ('llt'"I'ERA HİS: Bı:ket, Sava 
•,mdc olarak, uelmek ınılmnır.ı ın,ıdan bir siirii ınıını ı!ikıııcgc ko. clu. Il:ıllft bir rl:ıııılrı yaş saA gözü. nlaınıyorclu YC ga~·ri ira<ll hir lıi.; lii knlkiı .. i')lc kanalı ı::nzlcrlr kilis<· bıncımnu fü?fl ın'ru~ verdi. 
lmlmu5tu. yıılıltı, hir:ız scmr:ı ıl:ı lııitiiıı kili . ııiiıı ldrpikl(•ri :ıltıııd.ııı vuvarlıına. kulağına fısıldıyordu: tştc, işle şiın. ılL' 'Lriiyor. ıw·ısini y:ı!rniamak isi·•--..-----------

Rob~piyer ui·çin ~en Jiioıtıi me· sc ı~ıkl:ı ıloldl. Aıw;ı 1< yıı~arıtla zul .. rak ;l·:ıııııı:tınd:ı ılıırılıı, o z~ııııan filo eli kalkacak! lşte k:ılkıror, işle tıı. yornıu<; ı:ıihi ılıırmadan ellrri11i mı ---,,.... 
bn<ı inti!ı?.p ettlmlİ5 ti .' nıı "llale ıı~cı '.!ı.ılı:ı .. koy~ıhşır r.ıhı otrlıı. A. zof lıunıııı hir d:ııııla k:ın ol<hıAunı. lıuftııırlan bokıyor! iı~·nr. işli' Plozofıın Ülrrine ı:oğnı .,,,.,_ · 
cenw vcrmE!.ı: kolayılır. ltohe;p!•:er zıılerııı ~ uztcrı ılc yl'r yer p:ırlı. :ıı:-ıkr;:ı giirılii. Fakat aynı sessizlik hükiiııı siir ıt~li)·or. Filozof korku içinde etrn. 
kendine sn.ılık hir :rurclm:n, hir yarı l,öJıne rt)ııın r·ı·r1.·c,rlcrini11 içe. O. ncel!'vlc s('lıp;ıııın )tı11.ırn çe. ınokle rlC'vam ediyorılu. Tabut, ha fııın Jıir rl:ıire çizdi. Dıınları:ıı rıiit; ; .4 
muavin anvordu etrafın<l:ıki in • risinden ti.ıha ı:ım ılı Jıi.irliıını"ğl' baş l·ilrli. kil:ıhı :ıçlı \'C k<'ıııli kendfne rekclsiz dıırurorıltı. :O.hıml:ır, r.lr.ıfrı lii1\le okumnit:ı nı hülün iinıriincf' 18,00 Program ve " 
.,nnlara. e~ni;reti yoktu, lic>nrlio;ile larlı. O. l:ılnıt:ı \'nklaşlı, iirkck narnr 1 ceo;;arel Yl'rnırğe r:ılışırken en .yuj.,. t'lık saçıyorrlu. r:ırlı ,.e habi-; ruhlarla kar5ıl:ışnP ket saat ayarı. 18.03 Fasıl J 
bernber çalısanlara gin·cr.emı~·or. larl.ı Ul~'.niin. '~iiziiıw lıa!,tı \C litr;., c.:_ck ."c.-.Je ~kıını:ığ:~ lı:~~laclı. S:.!sı, k:. Ayrlınl:ıtılınış kilise ı-:rrelerin knr lıir keşi.,len öitrenrliiii ('f~ıınlnrı tek 18.45 R:ırlyo ıfan:oı orkestrası, 
du, mesela Kondorse~'(' itimadı ycn•k gozl<.'rını k:ıpalııı:ıkt:ın kl·nrl _ lıseıını ço..-ıaııbcrı sıık-!a alışrın ,.e kunçtur. Bahusus içeriılc hir ölii rnrl:ım:ıi(:ı lıaşlarlı. \lemleket ~aat ayarı 'H aJnnı 
\'ardı. faknt ihtila.lj bir ,.İ\'aziyeci ııi :ılaıııuclı. s:ı1'.lırlaşan t:ılıln tlı\·;ırlarına ı;tırpa lıulıınıır Ye canlı hiçlıir nıahllık ol. Ülii. çizı:fİnin hemen ken:ırındı- berlt>ri. 19,45 Serhest 10 c 
kafasib yürütmeğe kalkışan, Jın: Bıı l:odar korl,ıın~·. lıii) le parlak rnk :ralııız haşııı:ı. nksi srıl:ı \'Crınc ıııaz~;ı. ılıırılıı: fnk:ıf çiz~i~·I ı:(eçme~,, ""'" 19.!Hl ~:ırkıl:ır. ~0.15 Radyo ı 
J'Sfın m~huTierini, hi'r mffb.ı~c'e- gfiıı~cJJik! ılcıı iilii scs-.izlii(in .içiııtlr knlın ka. Filozof, ı;esini yiikscllcrek her vr.ti ye:merlilti ~ısrnmmrrlıı: hlr".-ıı si, 20,45 Jlir marş ö#reni 
nin meçho11eri ~ibi çoımcğe ıığra· O, lınşıııı \c·•İrdi \C ııznkl:ı~rııak lın ıı?ı.ıldııy?r v_e haıt.1 okn)~ıııı 

1 
perıJ~den okunın!:'(a ha~l:ıı!•·1~1iylclik h:ıe blrk:ıı: ı:ılln f'•"e' :ı•lmft~ bir'"- 21.00 Konıı~mn, 21.15 Müzik, 

şan bu adamda. istediği !\teşii in !~!erli, fıık:ıl, tıilh;,ı~sn l;orkn anın kr11ılıs1nl' lııle hıraz ,-:ılış! ~clıyor le lçınrle kat:ın korku Jw;ı;ınl ho~ ıınrı cesedi ı;ıibi morcırrlı. Homn hnk Konu5ma. 21.45 Radyo ııenfor 
kılapçı nıhunu bulamamıştı, O. ılıı iıısnııın irnılesine J,or ı ı;ıelcıı ,.rı 1 lıı. Bıı aradn kinılcn: m:ı.k i~tiyordıı. l·akot ·ine her ıfa. ııırın:ı rf' :ır!'f rıfrnıiYorıltı. O, kor keslraııı, 22.30 l'ıl<!mleket '!!aat 
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Yeni kimyanın 

mucize: eri 

liugün yo 
kömürden ne er y p a ? • ı 
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Kapkara bir kömür parcasından içlerinde ipek ~oraplar, 

kağıt, kola boya olmak üzere be8 yüz bin ~e§it eşya yapı

lıyor. Yapılan seyler idn isim bulma*a lugat kitabındaki 
kelimeler kafi {!elmiyecek 

LlMAVio.~ 
..____,...,..,...._FAKİRiN:• GAZ 
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Deni~ rn len lorıırı •tlnn bııhor tdroj('n, Ok~iien, ve .\zol. ,\rtık t.ıı 1 

1ll1kine inin ke~fi, mol-.ııll• ılcvr•ni· clörl C'İsml birbiriyle lıirleş'•n ı ı•l• 
ııç::rak, diiııvuııı.n maı ıaru-;ını <le' l.ıir~·ok şcJkr yııpııı:ık lıugiiııkü ilıııı 
~iştırtiı. llııı~d:ııı sonrn <·l<?klrık ır !çın ı"OC'Uk oyunco!iıılır. 
inrıliıklı ıııotöı lcr on ılokunırıcu ;, işle amo1111ak: 

rın '"""llnıiiliinlı tnnııırıı'ııılılnr. A 7oı ve iılrojcni hlrkşlirl'rek :ı· 
Pakuı yirm!nci ıı~ırılıı, mcdeniyı> monyak clıll' rıliliı·. Bu iş i•:in kim· 

lln ll'r:ıkkisiııi Y'll'':ılnıı ilim ar!ık yn tıle:nindc kntıılİl.ör ııdı Yeri!en 
fizil; rle1'il de ki.myntlır, Diinrn l''' ı. ı ıir ) :ıı·dııncı, 500 derece ~ıc:ıklt.~ 
nomlı;i bn lln olt li.;t olınıı~ltt ·• Tn. ve lıir sonlirııcıı e mıınıhhnıi.: n ;o!) 
bit iptidai maılılclerc m:ılık •>lr.ı:ı. kılo tuıyik Jiımııılır. 5Cfl dcreC'c 
nın artık ehemmiyet knlmııdı. 'J'nbil sıcaklı~ın n<' demek ildıığunıı her· 
'ervet kaynaklarına malik ıneını:. ke~ hilir,Iııknt iUO kilrı ını.ylkin ne 
k.cller eski elıenııniyellcr'İni kayb~'-I kıııl:ır mülhi. lılr şev olduğunu :ın· 
tıJ··r T llh lk dd 1 d 'i . 

• • 0 ı m:ı cer en nı:ııı-1 J:ımok için bu tazyikin i kilometre 
ruın dı:rarforın yiizünc giilmc.ğı· lı:ış. uzunlu~undn bir su tıız' iki ne mil· 
lodı. Du,.ünkü klmva ı'l•ııı· lıı·ı· t r· f · · - · • 

" ' 1 a • , savı olıhığunu dilşuıınıek hzınnhr. 
lan l"IAın htıllnde lııı:ıl ellii;i ~ili<?>' 
mahsullerini tulıil itpiclat nıaclcll'le. 
rin yerine lknınc t>dcrken cliğ.•; tn. 
toftıın d:ı :•cpyeni mndıkler y:ır:ıt. 
mnAıı baılııch. 

Y:ıni t:ıblollo 700 kilo tn:ı:yikl hul· 
ınak iı;in 7 kilometre denizin ollın:ı 
inmek lfızıındır ki lıu da :ıncok açık 
ılenizlrrde bulunan bir derinliktir. 
Dn ı.ıırctle korkuııı; C'enderclcr a!-
tııııl:ı sıkı:-ar.ık ıneyıl:ıno gelen a· 
ınoıırıık ıııııdcıı honılnrdnn ıloınl.ı 

ılnmln :ık:ır. Amonynk ne işe y:ırC'

y:ı~ıık ıliye mC'rnk eller.ek olursa-
n ız lıunn knrşı ''l'ı"ilt•cck cc,•op ş•ı· 

dur: .\nıonyak S'.l\'lsız yerlerde kul
J:ınılır, SoAuk Jıa,·a depoları amon-

yaksı7. işlenıeı, lınz ıırnonyuksız ya. 
pıJomaz. Kô~ıt ve koln nmonyaksı:t 
olmaz. hunlardan hıışkn nmonynAın 
t>Czocılıkln kııllonıldığı yerler soyı· 

Jomıy:ırak kodıır çoktur. 

ROMAN 

Üre: "' ,, 

Kömürden çıknn omonyn~ın bir 
kısmı toplanır, diğer par~·nsı bo 
rulıır iı;ersindı•kl ~ okuluğa licv:ııı. 

eder, im :ıınoııy:ık başkn horulıır-

kırılmo:ı: t"nm, otomobil volonl.ırı, 

bıçak sopları, kırılmıız mutrak eş· 
yası, rndyo, telefon ve loyyarclerın 
bir çok pıırçnları y:ıpıl ır. 're ıl" 
hundon ba~ka mcyvclcrın uzcı i 

ne. onları uzun 1.0mnıı mıı:ıfuzo ı · 
daıı knl:ın korboıı oksidi ile hirlc
~erck i.irc dediğimiz cisıııivcrir. t're ınek içinsarılan inı• t· ı:ırlar )CiP•-, 
kar görünüşünde beyaz bir cisim· l:r; kfığıdın parltıklığını ,·erır, 
uir. Du cismin lıir parçası giibıe kere~leyi ve kııınnşl:m söküln.ez 
yaııııırık fızerc nlıkoııur. Dliler kıs· lınlc gcHmıck için kııll:ınılır .• 
ını ~olculuğuncl:ı de' aııı ederken, Nilon: 
gene kömürden eldl' t•clilen \'C for· Gübresini verdikten ve üre İli"· 
nııılcklıit denilen bir eisnıe knrı~- I liııılc kullanılılıktan sonra geriye 
dırılır. Bu surelıle pin tik cisimler kad.ır omon~ ok eskiden Sellolo:ı: ılr 

adiyle :ınılıın başka cisimleri 'erir ı birleştirilerek sun'i ipl'k y:ıpmııkın 
ki bunların en b:ışınd~ sıın'l recrnc kullanılırdı. falmt bıı günkü kimy:ı 
ve bakelit ~elir. Ihı cisinıler'e • ilmi sellozu <l:ı ort:ıd:ın k:ılılırmış, 

lln~ün nıilyonlnrı-:ı in~nnı·ı rıııe:. 
lerlni cleğişlirl'n, ıııııazı·ııı yı•ni sa. 
nııvlin i~tikhnllnl kıırnn, ınenılekeı 
Jcrın ernnh·rııe n~ ıııillı·llt•riıı iktı 
ımrllyntındn yeni urtıklnr ııçıı ı han 
ha ke bir tarihin ilk "aflrnl:ıriy.ı· 
karşı karşıyayız. 

. 96 -- YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

K rimnr datif arı erirlikre: 
Bu~!ln, lıütfin clünynnın kinw:ı 

rııhrlkolnrındn sil nele ) inıı i dürt sa 
ııt. durup diııler1ı.ıeılcn. yer.) iı7.Ü ıını 
lıiilün kcinııirlcri critilınektcılir. F.ı ' 
rikanın bir Ut"ıınılan gin·n si)a· 
kömiir, huızün h:ıkiki sih'rlıır•IJr ı o. 
l:ııı kimyagt'rlcriıı elinılc. öl.;ür u~ 
cundan birbiri~ le hiç alıikMı olıııı. 
Yan bir c·cslnı h;ılinıl<' çıkıvur. 
Bu fabrikalarda kömıı,. ~<ıilııtııl·tı 
ınu:-1 iler oluyor, ıpek ~·orop oıılyor. 
ekf'r oluyor, kAlht olııyor, zaın:. 
0Iıl\·or, "P.lloloit c.ıluyor. JZÜlf'rt> !'Ilı· 
:1·or, ruın olu)·or, }1Qy11 olu~ or. olu. 
)"or, olu\'or 

lllnler~c ~mele, kömürle o'<J:ı, h '· 
Yale gelmedik şeyler yapmrıklodır 
Uu yapılun scylrr arn>ınrlıı 9\"leleı i 
\ardır ki l.ıirkııç)•ıl cn·eı iıliı~ dm 
l'tıgerler hılc kömürden tın nı,,snelt. 
rln '.''npıl!ıhilecl'ğine in:ın:ıınııllnrılı 
F.ski ıamon lnsıınlnrı İçin köınGr 
l'alnu: )llkılnt"ıık hir nc,neyc:ı. ifa'. 
hııkt hııf.!lln kömür birçok nılirek 
kep l'i .. iııılerin E''"" un ~ur111111 tı ~kıl 
t'lnıeklcılir. Siyah könıiir parçııİau 
fobrikuııın karnın karışık horulıırın 
dan Jıeçtikçr. kiıııra ıillminin :veı.; 
1t•kn1Ai yüksek tazyik altııııla t.A. 
nıürfi su ile birleştirerek terkip ı 0 
rfkivle cl!lzlnelerle e!'jYa haline S<> 
kuyor, ·• 

Römiir, sıı, hal'(ı. 

l<ömilriin bu drğlşmr"i n:ıqJ oiıı, 
Yor, şinııJi kısnt"n bunu ıınlolılalım. 
laden kllmiirü enellı bir fırı na ko 

nuyor, bıı fırında kömiirılen hava 
Pıı11 ve katrıııı ıı:rrılıyor. Kalan to·. 
Ilı kolc k~mürürl:ir. Kı7.gın kok "'3. 
tnilrü ilzerinılen nöbetle hnY~ \'P. ~u 
hııharı Rt>ı;irmek ıı;ureliyle trı 111llıı:!. 
ınıı dört saz elde euili) or: Karbon, 

neı mlıı&firlerı ı;örilnce, Uk "özü 111.ırJıo e\ imden aldılar .. nrııya götür· 
fU oldu: <liJJer. 

Yazqı 

'Aleksander V t 
107 ~vtrenı 

~uzaf fer Esen 
- Muhafızım .\.bdullah arkamız<b 1 Kabile rei•I ka-:lannı çatarak: 

' hlr kUçUk çadır kurup oturar.ak. Siz - Hain ..• zallnı adanı. rlc hnrbin lıilhac.sa lt:ıh~ 'ı\ kıtr r.nlarm Frar..,as•,. nl:\raktı, f"'ı-::~t 
vnun ti>lümünde ~-ntacalu;mı.ı .. Bt·nlm Diye mırıldandı. ı>ı de\·ıı.m edec-f'l< olnıa ... ı. lfRlhul,i Fran anın ıi~ te lki~i A )mnn ise'tlli 
mi'>Hflrlmblob:. Koban iline etti: •\ lmanyanm Fransuıla l>a?ıtnr1ığı altrnn ~eÇti'ği bir glmde "J•'rn~,,3 

Koban teşekür etm k!c beraber, _ AJııl ı.amanda da llmm~tı '.\lu • 7ftferin intikl'mını J\lıı-olini ttnt. Ji'ransı.ı:larınılır,, H:<'İıe ini Fr::ıı 
lla<'erln nlkılhJı ı.urıı;ı olJıığun:ı u.ı hammt'dl hiç du,ıınmlyen, 8;lğdıit ,·a~r üzerinden nJnmk fikr; :\·ıJfar. . 17. de\·letinin resmi ~em'1Ulu ol. 
jttlvı>~·t. IUzunı giirmU7tU. hıılkındaa ıu~m~ı ne vergi toplııttı~ı ;lanberi ftalyn He do!>tlul\ s

0

iy:ı.;e. nı:.ısı cn)ihir. ne arı !ıİr i"ti•ı ı ıtı.lır. 
Uııbile reisi lklnıo;tna df' ~er glh !~in ı.erl<caın nefretini kazanan b\t tini e:üden \"e liitin A \'Tnpac;ının ''Fr21nGa Frans12lannllır'' \"~<'i·ıe .. ı 

terdi .. Rei'in di7.lnl öpı·reı, oturdula.r adam. ittihadı rU.rıı'-ını ~ören T.!.hallt'r, Frans:t ile ıJıi,•nam na7 lleri kar. 
ltcls, H.obana Mrdu: _Kamçılı vergi toplama uıuıu hA Peteııler, ı~arneı;sreler, Cod,·en. ıl~ y:ıpm'lk iı;iıı kullarııll\or<lu, 

- Halifenin udamlıırjle karJda, ı.ı devam ediyor mu 'l ler, c!ö Monzeler Ye daha h{:-.;nlrin. Ne l<a<iar mohtnsar ~hırsa ol. 

mndın mı'! _ DUne kadar devaın edl:l·ordu Be rı tarafından l<abul edilehilir bir sun Peten Fran'lac;ının t:ll'ihlni 
reket verııln ba,,,·e.ı.Jr tıldırılı da, ye· ılil,llnce ıleğilıli, Bu ıvln"'l:ırın .,j. razm:ık ir:io \'a••it heııüz pek er 

~·a .. i ide::ılleri halyayıı rt:n-~nıyor-
1 
l•euılir. Şinırli.•·e knclar "e'""'n lıa~. 

- llay:r, gayet ma!ılrııne bir su 
rrlle ı.aı;ırılıın kıırı•ııı. .\.rkamdaıı 

5Urav m:ılıııfı.ıları ) olıı trnarılmı,. Fıı 
knt ben onlurı IJ:l'jlrltım. 8.ı,ı<a ı .. tı . 
hamqe glttl!<tPn aonra dıh re!t bıı 
r.-~·a rcJdl:u, O:ıla.r b~ni N'e:~t bo 
) rır.dl\ ara.ııı$1ardır. 

Rı•l<iin ?eki blll.ı l:ırınd1n hu3lanRn 
Hacec burada uz.un ml\:1d:t lmlmıının 
lıendt ... ı lçln tPhlllcell ol:ır:ııtını ezl 
yordu. Kendi ke!1dlne: 

- Keı,kl boraya ıt('lmrıııoydlk .. yo 
•ı.ınıu!a ıe,·anı etseydik .. 

Oıyordu. Fakat burıııu ;yol ağrıığr) 
dı. Iiabllc ııınırlıınndan geçnıeden bir 
) l're g-ldeme.ılerdl , 

Çadırın dı,ıodan: 

- ı·a,aaın Kobım,. 

Seo;lerl yUltsctlrken, Il'\:.; .... , "'" ge 
Jf'n nıl a.flrler kallb reb:lc ohbett' 
(İalnıırılardı. 

Koban: ... 
- Bağdatta bir gere ~·attım . K~· 

rıma gt'ldlğlm( bildlrdlıu. v" onu ko -
fo)·lıltla Bağda.ttan kııçırmağ;ı mu 
vaffal< oldum. 

Dıyorda. Ret" fla<'ere soruyordu: 
- Uallfe ısenl nerden ıördU de sa 

raym;ı kapattı": 

- \'vida ııormUı. Bir &'l'<'e betu 

rlne geten ~e~lt HB,ım bıı usulden h ) -• ,.., ,.,-
du, Ilu yalanl'ı nya i, 1tnlip İt:ıt. diseler, birçok l alnml.ırdnn acık. 

~ıı:r:gt-Çtl. Şlmdf dııydaK-uma göre ok. • 1 1 ra t ı ··r ı a yanın maı; uıı nsnya e ••ı et· ı , .t! h.ıziııılir. 1~7;. ıııı:ıy.ı•:ı ı \'P. 
~ama ılyasetl ta,ııımı:!. 'ğ' t dil ··ta J .ı.ı ı tı ı mıı e nıu re •e nı:111pc c1"i onunla beraber • hiirriyet, birlilı, 

- Öyley e B:t'tdııt!ıların blnn: ol L ı d' t 1 h ı•e e ı \'e ta.' anın u ttnrtlım lmrı;t>ı-lik,. ~ovizi lıiğ\·eılilnıio;tir. 
tıun Jilzll gUlmU5tUr. • ti J. ' • 1 F yerınE• ~e nıı~.{ ırın nre c etme. ran'laııın .\vnıp:ı r.ıcılcni ·ctiııc 

Bu ilk k~nn,nı:.l uzun 111Jrmedl. risj d~ büyütıU, lıeıJiye ettiı°'.:i flliirler<len hirM['ıı 

Koban relııe S"Yft H:ı,ımdl!n bah Demek oluyor ki Fran'ianırı t1>S · :ıyaklar altma almmr<1 \·e oının ) c . 
"' tllkteıı ııonra: linı olm:ı kararının :ırl;a 11 ınrfa ı:o1, rin<> f"iıhrer pren..,irıleri kalıııl c• 

- &e,idin lt!krar l)ile,ıp iktidar muhtelif l'leht:pler \"ftrı1ır. l':ıliat di'ıniştlr Ayan ve 1\feb'u"tm :'.\feı·. 
mevlillne getme-;ı ihtimali vardır h\1 sebepler ne rılorsn n'<111n . PctE'. Ji"ıleri lai;Ye•tilmJ,,, deıınrtm:ı.nlıır 
'1edt Zira halife onııuz yapııma.ımı' ni~ ,.tr-.ıfrn<lakiler ayrı n,·rı Fmn k:drhrı'ar.t'lt ,·erine e .. t,j rrıımııı 
onu tolc ıırıyormu-,. "it Hitlere tco;ljııı olıhı~u ,.e ttal \ lıfı~·etleri ih:Jas cdi!ıni• tir . füı 'i-

Bu konu<tm'l ıl:ı rr.l<ıln mnh~fı7.t Ah ~·a •n lmr,1 terhi~·cli Ye miite\":'\,1 ırı:vet!er fikri nedcn$e A th:ıy Jfolt' 

dnllah haı.ır değllıil, O kf'ndl ı:.ı<lırı rfan:uıclıf;ı tal<dirde, ı..,ı,..; :ıdrri !!• un ~·oılc ho<:-nnıı giıli~·ordn 193~• ıle 
nı ha7.ırtatınakta m:ı-tıaıl ili. Rt•i"-ln bj yen! bir Frarıo;a kurııhi!N"'ltle. rar 'te Albuy Rol,'uı. ıluire..,lrıdc 

'ilii \'etlct"e hofunınlis lıir Frıın,a 
U~ dalrf'll tadırı haııVm h:.ışıı h;1lılar rine DZ <;ok iıranmı~tıır·h. Y!'.,İ '-:u 
ı .. dö!)enml_ti. 1 rnlncak olan bu Fran•a ı:>•orİ!o:ı. harita"' ~örıhl~iımü hr.tırJıv"rıını. 

\'M gazct·•lcri bu ıral:ırcla :ıdc 
ıtchln 11-:a~ı: kıpitai'~tleı iıı \"C t.uçük nıul!: sn nıj nırrkez:) ct,..ilik lehinde 1-ıirçnk 
- Buyurunuz ... ıılıe ~crlerlnlzi gö J İ!llerin"n hikim nl11ra~ı lılr •·r.ın . mnıt:t'iız lnrlnr ~·a1ılı '" Frım ız 

tert>dlm. "R olaral< ,.,. J.enılilerinl Hi!leı ,.e le' letni ıu.mıu ul ,., Jfr·'•:- ;, :- ıı 
Dedi, Reis: ~lu-.o!ininln nı 'eynhııt <'cı!( nıiı I' ckmi nıer:.<'7iye•, · l.jr h!'ll ~ibi 
- l\lahınııt ! Mhanrırrlmln bUtUn 11'1\h:ı!-<ar nNarfti nltındn hu Fr·nı "İıstetn:.:kte tl'rcılılıı• cıııı .. rli . 

ihtlya~larını temin ı•t. ı;a~·ı iclareıle ıle\'nlll cı!ereJ.lt'rıli Fr:ın ... nnın ho sırr •1 ,-tliıv-cıJ .. re 
Dl~·r ıır.ıılendl . Onlnrıı göre hu Frıın"n rıntıı:ı... ı:ı ı . • imi \ 1man1 H rı hi• O\'ltnu nla 
Rıırer, Kobanla blrllkh ttlıln :ra. rıd ,.t' tnı;:ıliı dıı<.:ınanı olacalc, fa """''· 7.irn \Jmaıl:ır ıılh muıılıc 

nmdıın ayrı)dılıır ve ~lııhmudun po j lmt ~~rmayeye ılii,nınn y~ll'ıf F"r. , ılr•inr!"n en·eı t.ım m.ıınasi)lc Al 
rlndeıı ,yllrU•IUler. mı:~ esi olnııvıın AlmrıııY'lil-ıı t!:ı ınanynyn illı:d< edi!ıııi~ ı lıaıı .\ı·:ı.., 
/ (Dc\ttmı ,·ar) ! farJ,)ı oln"Ul<tı, Ilu Frauı,a ''l-'ran· (Devamı vnr> 

nmon:rnilı tckrnr su T"e havn ile bir· 
leştlrcrek yeni bir cisim dde et
miştir. İlk defa olarak milletler a
rası ~evyork büyük sersi~iııde :Kı· 
lon ismi Yerilen bu mııdde ile ya· 
ııılmış ve sıraya girinceye kadar 
\ıncriknn sanayiinin en büyfık ese· 
ri sayılabilen fe,·kaliıde ince Ye (ey. 

knlfıdc snğlrun ipek çoraplar teşhir 
edilmişti. Fakaİ Xiloıı bugün ynlnıı. 
Jpek çorap yapmall:ı )'aramıyor. 

Nilondnn şeker yapılıyor, sun'! 
ipek :r:ıpılıyor, Selloloit denen ve 
gözluk, ccd\'el vesaire yopıl:ın cis· 
mi veriyor, kiı~ıt yapılı)·or, son 
kal:ın tortu do koyunl:ır ,.c domuz• 
in rın çok sevdiği çok be.,]eyicl blı: 

cislm oluyor ki bun:ı t:ıbii ot ndı 
vcrilrnl'klecl ir. • 

Alkol: 
Amonyıığını, üreslni ve rmonı 

veren kömür, dalın doğrusu kô· 
rııürı.lcn çıkan dört gaz borular 
içcrslnde sihri seyahotınn de,·am 
edecektir. Kömür dnlıu in.sanlı~a 
çok kaydalı bir çok cıs imler wı e
ceklir. Bunların başında talaş is· 
pirto setir, Eskiden adı ispirto adı· 
nı verdiğimiz bu madde tala~l:ırın 

imbikten çe.kilmc~ııe elıle cdilircii. 
nusiln kömilrdcıı yapılıyor. 

Sıın'l ispirto ilk defa ol:ırak 
192i de yapılmış, o günden lııı· 

slinc kndur çok terakki gösten11iş· 

tir. Bu cisim otomobil r:ıdivııtörJe· 

rinl dondan korumak için lmllonı

lır. Hund:ın b:ı~k:ı bu C'lsiın ile bii· 
tün bo)ul:ır, mürekkep ,.e mntbaa 
mürekkebi, lnhln ''e deri bny:ıları, 
nyn:ı sırları yap•lır. Billıı~sıı y:ırış 

otonıoblllcrlndc ve ı;o~• hızlı uçak 
loyyorelcrin :ıknr yakınlı ıfn bu 
sure ile elde edilir. 

K5miircleıı çıkarılan all.ollerııı 
taklirlnılen elde edilen cliRcr ına· 
yller ya# halind. ıllr, Jıunl:ır r.to· 
mobil frenlerinde mndenlerin Y•· 
knnınnsınd:ı. şekl'rin lıcvrızlatılına· 
sınd:ı kull:ınılır. Hnltiı lnıniard:ın 
birisi ekmeğin iızı>rine ıılıh·e edi
lirse ekmeğin kiiflcnnıesine 'e b:ı 
y:ıllum:ısın!l ııı:ıııi olur. 

Kömiirün yara!lıüı iııldlcip: 

Yer ) iiziındc hrr t•isnıln IC'rl,ilıi 
ne YC\"ll yupıl:ı!Jih1c~iııc ) nray:ııı 
~·ü7.dc~ı ru:ıia rismiıı }ın\'ll, su \'l' kii 
~ılirılen ihıırl'I iiçılk ıııuclı.le ile ll' 
.pılnınsı irııkfın ıi:ılıılinc ı;:irnıi5lı .. 
Bu dsimlcrin ,:ıyısı günden RÜ., 

artmnktaclır. Kimyııgr.rler lıu su 
relll' elde ertlll'cck cisimlerin s• 
yısının 500.000 den (r\'el, .raniı• 
oı.unıııyorsunuz, mürettip ynnlı 
d:ı değil, t:ım beş yüz hin) d, ... 
razlııyo cıknbileeeğini siiylüyorlar 
Bu t:ıklirdc bu'llnr:ı isimverml' 
için Jiıtt:ıllerıll' kelime hul:ımıy:ıcı 

~0~17. Şöyle karbon kimy:ı ı içi , 
hıııtuı~uı ufuklar açılıy«- d«Tıd'tlr 

Şu hrılde dünyanın şimdiye Kıı. 
dnr ~örmcrliğl wni bir inkilAp ile 
krırşı karşıya~ ız. 
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30 Teşrinisani 942 pazartesi günü $abahından itibaren sigara ve içkilerin 
yazılı fiyatlarla satılacağı sayın halk1rnıza bildirilir 

SEVİ 

Sigaralar 
~ .ıpahi Li.ıks ('fenek~ kutulu) 
Samsun ,, ı• 
Sipahi 
Samsun, Yaka 
Çeşit 
Boğaziçi 
Yenice İnce 
Serkldoryan 
Bafra Maden 
Gelincik 
En aJa 
Tiryaki Kaim 
Tiryaki ince 
Birinci kaim 
Birinci ince 
Hanimeli 
Uçüncü ince 
ikiz 
Halk Kalın 
Köylü kalın 
Köylü ince 
Doğu 

" 

Yeni Harman, Huıuıt Kokulu 
Meb'us A 
Meb'm B 
Meb'uı C 
Subay 
Asker 

Tütünler 

Paket 
Şekli 

Adet 

20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
2C 

En ala 
Bafra 

20 Gramlıli 

T a\lı • aert Fabrika 
Tatlııert Atölye 
Beşinci Fabrika 
Beşinci Atölye 
ikinci Köylü 

Muhtelif 
Yerli Enfiye 
Türk Pipo tütünü 
Pipo tütünü 
laf ahan Bohça 
Birinci lsf ahan 
ikinci Isfahan 

Purolar 
Toroa 
Esmer 

20 ., 
25 w 
25 ,. 
25 .. 
25 ,, 
20 ,, 

25 ,, 
20 

" 100 ,. 
1000 ,, 

25 ti 

25 ,, 

Tanes; 
,, 

Nezle - Grip - Baş - Diş 
ve bütün a.inlan derhal keser. Her Eczaneden uaymız. -
' inhisarlar U. Müdürlüğünden• ' 

- - -
1 - İstsn~·u1 bira fabrikasında 3Ui.943 tarlhine kadar birlkecett 

tahmin olunan 34.000 kilo kınk ve tozlu saman pazarlık.la satılacaktır. 
2 - Pa.ıarl.k 8.12,942 tarihine ra.stııyan salı gUnU saat 9.50 de Ka 

batana levazım şubesln1eki alımkomlsyonunda yapılacaktır. 

! - Ntlmuneler herglln Bomontı bira fabrikasında görUleblUr. 

4 - 1stelrll:erin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yüzde uı 

gfö e'lme parı>.!a rlle birlikte adı ge~ komisyona gelmeleri 1111.n olunur 
,(1565) 

1 
• • M. V. Is tan bul 4 numaraihl 
satınalma komisyonu llAnl~I 

42 adet alUt ltstlU demir karyola pazarhkla alıne.caktır. tııaıesi 4.12. 
•42 cuma glintı ~mat 1:5 .~'0 da Salıpazarın1a M.M.V. 4 No.b satına!ma ko 
fa ;}&pılaca.ktır. Katı teminatı 557 liradır Taliplerin belll gltn ve saatt~ 
,o, na gelme!Hı. (310_1880) 

• .li. 

Yedı kalem kitap ta.betth1lecektfr. Pazarlı~ 8.12.942 salı gUnU saat 
ıO da Sa!ıpazuında 4 No. Sa. Al. Ko. M yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
•6.2!i liradır. 

Beher paketin müdafaa 
vergisi dahli l!llltl!t ffa tı 

Kıınış 

80 
71 
75 
65 
80 
55 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
ıs 
15 
l3 

!oo 
60 
45 
40 
25 

3 

30 
25 
25 
20 
20 
16 
14 

30 
75 

120 
1950 

45 
40 

NEvt 

so~ lik rakılar 

" " ,, " 
" ,, 

45~ lik rakılar 
,, ,, 
" ., 
,, " 

43° lik rakılar 
,, ,, 
,, ,, 
" " 

Votka 

Kanyak 
., 
., 

Vermut ve kınak §tlrap 

" ,, " ,, " ,, 
Şişeli sofra şarapları 

,. ,, 
,, ,, 

f ıçıb " 
Müsket §arabı 

,. ,. 
Bira şişeli 

,, Fıçılı 
Malt hülasasr 
Viski 
Cin (Yerli) 

,, 
,, 
,, 

Birinci sınıf likörler 

" " " " ,, 
ikinci aınıf likörler 

,, 
" " ., 

Şişeli ıaf ispirto 
,. ,, 

" ,, ,, ,, 
r uva let lspirtoıu 
Kolonya 

,, 
Birinci Suma 
ikinci Suma 

Saf ispirto litresi 
Kolonyalık ,, 
Yakılacak ,. 

,, 
Cilahk ,, 

...!'> 

Şlte 

Hacmi 
CJl. . 
100 
50 
25 
ıs 

100 
50 

25 
ıs 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

70 
35 
ıs 

100 
70 
50 

340 
'lOO 
70 

Lit. 
200 

70 
50 

Lit. 
35 
75 

100 
100 
50 
25 

100 
50 
25 
50 
25 
15 
50 
50 
25 

Lit. 
Lit. 

230 
230 
90 

100 
100 

Mtldafaa vergisi 1ahU 
beher ıtiıtenln 881.,lf rı 

K.unıı 

700 
350 
ı95 
120 

500 
260 
135 

95 

400 
210 
115 

70 

460 
250 
130 

400 
225 
110 

340 
250 
200 
330 
200 
90 
70 

260 
120 

l 
70 
45 

l600 
650 
700 
350 
200 
600 
300 
ıso 

340 
170 
100 
120 
230 
120 
730 
590 

Has\ane ve eczaneler 
Kolanyacdara 
Bayilere 
Bayilerden halka satı, 

. Marangoz ve sanayicilere 
17 

8 Not: Şiıeli farap ve bira 'liatlarıntla fife tlepozitoıarı tlahilJir. 

1 

Tilr&lye COmburiyett 

ZiRAA T BANKASI 
, .._c>uzw111 tarUıh Ul8fl - Serma.yMh l00.000.000 l'tlık ıııru. 

Şube ft a,J8M adedi: ı&. 

Z1l'a.I ft t1cart b.et ıı.nı b&Dka mu.ameleleri. 

/" Para b1rUrtlrenlere 28,000 Ura lkramlye nnyot. 

' 

Ziraat Banka.smda lru.mbarab ve tht>arııız caaa.rruı aeaapl&l'Dl<la 
~n u 60 lirası bulunanlara eenede • cıeta çekilecek kur'a Ue qagıcı&k1 
pl.A.ııa gOre UlMUntye datytılacakttr. 

ı adet ı.ooo 11ra1ı1ı 4.00tJ tıra 

• • 500 • s.ooo • 
• • t6G • ı.ooo • 
ıfl e 100 • f..000 ._, 

100 &det 50 UraWı 15,000 llıe 

120 
180 • '° ıo 

• 
• 

t.800 • 
l,!00 • 

DIKKA T: Beaş.i)tanM&kf pa:'&l&r bir MDe fc;lnde 50 Uradan q&tı 
~üşımyenıen ikramiye Ctktığı tak<:ircle % 20 razıune t'er1Jecelltlı, 

Kuralar senede ' l'leta. ıı Mart. u Baztran. U BlytQL 

1l Btrt.ncikAnunda çekUecektır, 
1. 

SEHIR TiYATROSU 
• 19 yaşınrl:ı iiııi\·ersifenln tık 

1 ~11 '~ , ı 
KOMEDi KISMI 
Sant %0,30 dA 

ASR1LEŞEN BAB;\ 
""marte!ll ve eaza., 

Si il 1 rı na dl'v:ım erlen bir gene, bir 
hcrlı ı.ıngi bir miicsscc;ede öğleden 

sonrnları çıılışmrık istemektedir. 
( K T) remzi ne müraca 

,... 

• • 
istanbul Defterdarlığından: 

51217/429 

Mıılıa.mmeıt 

~oı .. Teminat 
Mecidiyeköyilnde 10 pı..na, l'i8 ""'-• 2 . • 

parsel .So. ıı 432 metre murabbaı ba.tı(' 

at oıa.n ev 898 61S 
511110/213 R.adıköyUnde Haııanpaııa mahallesi· 

nin eJki tnuseluk yeni Uhuvvet so
kağında eski 21, mükerrer yeni 30 _ 32 

ka.pı No. ıı dUkka.nlı evin 3/4. hissesi. 
sahası (60.32) 

151217 /1114/2119 Mecidtyeköylinde 12 pıı.tta.. 80 ada, ı: 
parsel No. lI 22160 metre murabbaı arsa 2216 16T 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 9 12. 942 çarıamba günü eaat U de mll 
n emlAk ınt'\ürll:.IW.nde mUteŞ1:1kkU komisyonda ayn ayrı ve açık arttır• 
ma ile satılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat ve nlllua hüviyet cUL 
danlaıi~• blrl~kte ihale saatinde komisyona ve fazla. iZahat lçin mllt em• 
la.k mUdUriilğll.ne müracaatları. (16211) 

[ latanbul Belediyesi ilinlan J 
Yeşllkl:Sy çocukları kurtarma. yurdıı b1na.smda. ya.ptrnıa.ca.k tamirat 

ve tadi!A.t ka?alı zıı.rt usullle eksiltmeye konulmu§tur. 

Keı;lf oodelı 12041 111'& 2 kuru§ ve ilk temina.ı 9-0S lira 8 kunııtur. M•ı· 
kave}e, okslltıne, na.tia. i§lerı umum.t, husust ve fenni ıartnamelerl proje 
ve keşif bülAsa..!le buna mUteterr1 dlğer eVTak altını§ kuruş mukabillndd 
vmı.yet nafla mUdilrlUğUnden verilecektir. 

İhale 14.12.1142 pazartea! gtlnU Sa.at 115 te da.im1 encUmende yaprlaca.ktlr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden (3> 

gün evv-01 v;ıı;.yet nıı.fia. mUdUrlUğUne mUraca.atıa. a.ıacakla.n fenni ehllyet 
llll.Z3.ll şartname vesaire ve kanunen ibrazı laztmgelen diğer vesfkal.a.rlle 
2490 No.Iı kanunun tarifatı Çerçev~siııde ba.zırlıyaca.kla.rı teklif mektup. 
larmı ihale gUnU saat 14. e kadar Dalml Encümene vermeleri ıaztmdır. 

'1823). 

• • • 
EmlnönUnd" Çt>lebloğlu AlA.eddin maba.lleSinln TabmlnOntJ soka~d& 

(8l5l kapı No. lı dtikkA.n teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle kira 
ya. verilmek tuere açık arttırma.ya. konulmuıtur. 

Yıllık kira. N.rt.li muha.mmenl (1200) tıra. ve llk teminatı (90) liradır 
Şartnamesi zabıt ve muamelA.t mUdUr}llğU kaleminde görülebilir. 
lhale 4.12.942 cuma gllntı saat 14. de milll korunma kanununa. tevfi• 

kan muhammen bedeli kabul edenler araamda kura. keş!desı suretıle da-
1.n:J encümende ytı.pılacaittrr. • 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 
lll.zımge}en dl er vesikalarile ihale \lnU mua en aaa daim! encümende 


