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Lonclra, 24 (A.A.) - .Amerikamn dotu aahllinden ılm.d!ye kadar rele. 
biten 161111 .(afileJerinln lıtpllr\den inaan ve malzemece bUylik olan bir reml 
kaf1Jeal, AUıuıı5k den.U! l:~diaeaiz geçerek ılmaij :trland&'da bir Umana • 
bugünlerde \'3rmı§hr. 'l'a1Jı.r&n kıtalar arıumda bllhaaaa avcı ıınotlarlyle 
huıu:J ıurctte talim terbıyc ı;öreıı kıtalar vardır. 
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'""""""""""""'""""""""""' .. akmrndan sallnıen dönmUı olduğunu· BerJlo, 1, (A.A.) _ stetanlc 8ovyetıerle yapılu lt.tlfak nihayet 
blldirml§tlr. .Almanya propaganda nazırı Dr. tlmdiye kadar kendi yerine bll.§ka mll 

IBuAkşaml 
ıo.,eOer ve 
Almanya ortama da 
lagllterenla roıı 

ruuu SADRI ERTEM 

Ç öRÇ.UJN Moekova SCl"lı"liıı. 
den öııoe Ru&.)"n il w\it tetik. 

ler ar&atnUI aı;ıl1'<"nğı lı ıkJmld& ba7.I 

ıırarlı rlvalcfler -dol~ı)ıırdu. Mllı\er 
mabfillerlnden 11ı2a1t bu habetll}r ~ltir. 
1:11 • Stalln konu,maaı ııe kafi derece. 
de yalanlandı. :Fakat bu yalu.nlaııma 

bugUnkü harp Prtlıı.rı öıılinde ynlnız 
lkı bUkQmet reisinin karııı karşıya 

~ellp konu19malarıııdan haıııl olmuş 

bir netloe dt'!llldlr. mıakla A' nıpada. 
ki menfaat ''c ideolojik xiddl)f'tlerdeu 
hasıl olan bir vaı.b et tir. lıııtllfr.ro 

!manya ile bir aulaıınuıyı bll~ l\lt 
harp ı<0nraınndanbt,•rl tecrlibc etti. 

Panamerikan müdafaa 
komisyonu yarın toplanıyor 

Göbela, Volkl§er Beobalıter gazete • letlerj blrbirlerite çarpııtır&n lngil. 
Binde lngllterenln lııloskova it.tifa,km. terenin ihtiyat kuvvetlerini ve mille. 
dan ne kazandıtmı incelemekte ve tin hayatını tehdit altma almıt bu • 
lngllterenln uğradıtı ağır ukerl ka.. lunmaktadır. 

Yaıtngfon, 24 (A.A.) - Panameri. ıyıplal'l& iUbannm dUfmell ytlzUndea ~~Uln kendi " tara.ttarlarmm 
kan müdafaa komlıyonu, önUmUzdeki denizlerdeki nutuz ve kudretini blr , arzuıu hUlfına, ll01kovaııın soru Ilı, 

ıalı günU toplanacak ve BrnHyanm le,lk Amerikaya ve karadakı kuvve( D!yep macera.ama ıfrifmealni kay • 
harbe slrmulyle doğan vaziyet! tet.. tını <le Botıevfklıre terl<elmek ao~, deden nazır Çöıtj]ln Koekovayı alya. 
kik eclecekUr. da kaldJtmı yumaktadır. Ntinden 80!lra lnailtırenln barbtn 

Alman yçakları 
ingiltereye şiddetli 
akınlara başladılar 

Derbl şebrlade blylll yangınlar çıktı 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman .ııavaıı 

UÇRldarı dUn, l)NB.'nin ruıkeri kay • 
nal<tan bildirdiğine göre. gündüz ve 

gece lngllterenln muh~lit yerlerinde 
onemll aııkeı1 hedeflerle harp ekono. 
mlııl tesfıılerlne taarruz etmi§lerdlr. 

Derbl ıehrlne ya.ngm ve intillk 
bombalan atılm~ ve çok genl:ı yan • 
gınlar çıktığı görUlmUştilr. 

..,.k ft id.......tne alt bCltUa ldyuetf. 
nln halen lo\7'9U•l'fn ..,inde l'ftmek. 
t• olduf\lnu il&ft e~ektetttr. 

Bu iba1amdan Ç9rtll, K?'eınl~ı\ln • • 
lhı<ie butt bir llet o1muı nyılabjll!',,, 

Nazır, bol§evizme el aürenln, Dlyep 
macerut ile de sabit olduğu Our~ JIO· 

nunda ölüme mahkQm kalacatma ı,&. 
retle yazuımı bitirmektedir. 

Berat geceıı 
!STANBUI. MÜFTtJL'l.'GÜNDEN 
2i / Agusto~ /9":? Pcı-şemhe günü 

Ş:ılıan nyının on dördüne müsadif 
olmakla onümiiıdeki perşembe 

ı::ünü nkşamı (cuma ı.:cc<'si) Leylcyi 
berat olduğu ilan olunur. 

Brezilyanın 
harbe girişi 
Mıhvar dev;etıe
rine ciddi bir 

darbe indirmiştir 
\'lfilı&'ton, :U (A.A.) - Hanclye 

nazın Kordel Hat Bnzilyanın fillen 
harbe l'frmeıı hakkmda tetıı'.rlerde 

buJwıurkeıı deml§tlr ki: 
llibver de\'letlerjne u~rl baktm • 

dan olduğu kadar manevı balumdan 
da ciddi blr darbe indlrllml~tir. Mih
Terin tec&vUzU, Amerikan cUmhuri. 
yetleri teaanUdUnUn dayandıtt esu 
pnnalpi de al&kadar etmektedir. Bu 
prenalpe göre, Amerjkan cUruhurl • 
yetlerlnden herh&Dgı birine yapılan 

bir bUcum, hepsine kat1ı yapılan blr 
hücum demektir. 

BR.EZlLYANIN LOX"DRA 
ELÇt!l?ot"tN BEYANATI 

Londra, 14 (~A.) - Bre&llyanm 
Londra bUyUk ılgiai, memleket;inlJı 
barbe Jiı'meaf h&kkmd& Mytere yap • 
tıtı dem~t• demfJt!r kj: 

Baı1J.n de, tlliy&tta, geçea UDlW""l 

harptr. Alınan teca'ritz lliyaaetinin ... . 
zi içine aoktutu aynı \"ul,_ette bUJu. 
nuyoru:ı. Yeniden, mllleUertıı bUni)'e. 
tı mukaddeı prenııjplerlnl yıkan " 
korumakla mükellef bulundufumuz 
medeniyeti ortadan kaldırmak l.ııte.. 

yen devletlere kar§ı mücadele eden 
bütün milletlerle mUtte!ıkf:ı:. Brezilya 
halkı, alınan katllrları mUttetik au.. 
rette taavlp etmektedir. Alman bu 

karar bu aağlam mllzalıeretle "' or. 
dumu:ı:un yardımiyle, Br"ı.Jlyayı zait. 
re götürecektir. v(: bu za!ertn ıonun
da da muhakkıık aurctte ııulh. adalet 
ve hUrrlyelin hUkUm ııUrecctı yen! 
dünya kurulacaktır. 

Hu tN•rllbe Çembcrl:ı~n tarafından 

Avrupa nıukaddcmtının ~lmıı.n~ ıtya 

t~llmlne kadar devam l•ttt Hu ıııılaıt. 
uıa 7Jhııl,tetl 1939 harbini hnzırlıı)llD 
t\mlller ara111111lıı t•n ıullhimuıldlr. 

Bir kadının tren 
tekerieil altın da 
bacağı kesildi 

tpsvlch ve Great Yarmouth şehirle
ri de Alman ıaarnızlarmm hedef'ini 
te~kll etmiştir. 

-----------------------

<ttrçl 1n~llt,ne gibi bii~ lı&. ııerıııa;te 

eıuunna dayanan bir ruemlt'ltrttr ko. 
rnlMılııt ldt>olııjlııi tle bir zıt ceııJıt'dlr. 
HattA bl\7.ı baknnlnrtlan Alınaıı)ıı.daD 
daha tehtlkelı t elf\1,1<1 Nllllr.St•rııın:ı e. 
dar bir memleket fa ı,.t 'c ııa7.I eMslıı 
rını dalma konılinlzıne tercih etler, 
Fakat Alman3anm lııgll(t•re kıırııı • 
"ıııda teşmil ettiği ter.at )ttlııuz ldeo. 
lojlk dl'ğlldlr. A3 nl ır.amnııdıı 1 rıgllte. 
renin bayati ml'nfıu,tlcrlı.ı• tBnnuı. <'~ 
df'.n bir 7.lddl.)ett~r. 

lnglll:ı lmııaratonıluğuııu ) ıkmul•.) c 
ıine Alman hftklınlyf'tlıol ı,urııı:.tktır. 

Bu noktAdan Almftııya ile ln~lltl'N' 
\ e Amerika ara11mdakl te7.ut dnhn 
kın'Vetll bjr hııl alnıaktııilır. \'a:tİ.) ttt 
bu ,ektı alınea Jnglltererıln nuaııslı 

iki dU,man ortası.ndakl \'l\:ı'.I) Pli ıl!lt. 

kate liyık bir hal alır. Şıiphe iz ln. 
tiltett ne miıttetlklnl kl'lflılhfndeıı 

hıtlfna göıterecek bir hnlc sokıııııl., 

ne de dütmamnı ııerbcst bırakmak l!l. 
ter. 

ı.,.nterenln AlmRnya \'f! füııyaya 

kanı takip ettiği politikanın eımı1ını 

bu nokta tetkil eder. 
hıUtere .Alma•~-aya karııı ne dere. 
~ dllı,man olar.ak, Hıı,.;)r~·a nıı rııı1dP. 
'e kadar dotıtlıık gb lerc~k'!' nu. 
<:llnlın ve yannııı <liı!)Uııülerek hli) iık 

nıeaelelerlnden biri nıııhakl.ak ki hu. 
1ur. lnglllere Hrs'in IS1edlii •ulblı 
kabuı etmedi. Bununla A\ ruımnırı 
arkmda Alma.nyanın hlklmi~etl esa. 

ı.tna dayanan bir aulh nlı.amını iste. 
rnecııtını aarahatle bjldlrdl. 

<.ıem1terlaynln taraftar olduğu bu 
~ lnıtlterede tahakkuk ettiği 
ita Japdaa llUlh ancak Almanyanın 
1-autereyj daha iyi bırpalayabllme11l 
1t11t lltr ltaZTI'lanma de,·resl, bir mUta 
~ olacaktır. Bunu lngtlte~ ı:iin 
t•ttncÇe daha 1)1 ld""k etmekt,.dlr. 

8.uayaya ıellntıe, büyuk kapltallıt 

llugUn Hn)dıupaıı:ı.da feci bir lJ'('n 
ı,~ı olıpuııtur. 

Postane kurs öğretm<'nl Kadrı· iıı 

Re!ıkn.sı 50 yaşlnrındn Sabiha, buı.;ıln 
ErenkövUnc gitmek i~in, henUz hnı~·. 
ket elmiş olan bnıılıyö trenine ntla • 
mış fokat nıuvazenesını kaybederek 
lrcnln t•·kN !ekleri altına dUııml!ştUr. 
Snbihn.nın sol bacağı kesilmiş ve vu. 
cudunun muhtelit yerleri yaralanmış. 
t,ır. Yaralı, Haydarpaşa numune has. 
t,.nneslne kaldınlmıııtır. ÜskUdar mUd 
dejıilnumı muavıni lzzct tahkikata c! 
koymuştur. 

hlr nıemlt•lif•fe gcire tı·hlfüelt olmıya. 

cal, bir dıırıınıdıı bulunması ll7.ım<iır. 
Ruıııııı i~ln Alnı.ııı~·a~ı ıııı•togul et mPli 
, e .) aruıkl ulh deHrshıd•• kaııltal 

nıeııılı•ketlı>ıi ile lshlrllf:I 3 apuıay'a 
nıccbu.:- olmalıdır. Bıı~linkü harp ':!llrt. 
!arı ICus_)a~ ı her~lin hlra7. dnha kllpl. 
tal 111rınlelrntıe11jııe nıııtıtac bir halC' 
sokmuktııdır. Hu yada nıal:r.enıe a7.al. 
mııktudır, -Gıda mad<lı•lrrl azalmakta. 
dır. Sana~ ı mıııtakBlnrı tahrip blıın. 
nıal<tadır, Butün bunların tf'll\ti 1 bu. 
gliıı kapltaljflt nırnılrkrtlrrdrn milııı 
klııı olmaktadır. Tatuib:.tt o k:ıdıır 

hl\~ lılq lir l•I tohrlb:ıtı tellıfj lt,:iıı "ulh 
d"\ n•slııde df' ı .. blrljğLue mecburdur. 

NitPklnı tnglltrrenln R11M3a ıı.- akdi'I. 
tJğl yirmi Menrllk nıunhedeııin mıuın
sı da bu \Bll~etı tebarüz ettırmf'ktir 

Kupital menıleoketlerinln 3apaeıık. 

lan yardım karşılığı olarak o\'~ etler 
rejiminde olmasa bile münaaei>P,tte 
bulunduğu hllk6metlere intibak için 
bazı bünye tacfllleri yapmaya ~r 
olacağı da ta1avvur edilebilir. Nff'ie. 
kim kapital memleketlerlnln bütlla 
Umidl de buraıJadır. Hunun ıcın lnsll
tere Sny3et Rus3ayı Almanyaya ter. 
<ih eder. 

Alman ııa\·aş uçaklan dUn s11Ahlı 

keşif hareketleri yapmak Uzcre bava. 
lanmışlar ve iyi neticelerle Usletjne 
dönnrllşlerdlr. 

. . ·- .-

lJüşmaıı yalnız bazı münferit uçuş. 
lar yaparak batıda ışgal altındaki 

topraklar trurinde ve kıyılarda gö • 
rUnmUşsc de derhal havalanan Alman 
av tııolıın çarpışmaya mt;ydan verme
den lngjllz uçnklarını yoldan dön • 
mek zorunda bırakmııtrr. 

Ortaşark çenıber 
içine alınıyor l 

Emdene hücum edildi 
Londra, %-l (A.A.) - DUn, mOtte. 

flk uçaktan ıimal batı Almanyada 
Emden tehrine' taarruz etmişlerdir. 

Taarruz <!den uçaklar iki Velington 
oomba uçağıdır. Bunlar bulutlar tıs • 
tUnden bombalarmı atmı~lardrr. 

Bir Alman 
sanaytclıl 

Sütü sulp haline 
getirmeye 

muvaffak oldu 

DEMOKRASİLERİN Ortaıark 
üzerindeki ha..alyetlert art

tı. Mihver ordulan Kafkuyada ııv. 
ledlkçe, lrakta, 1r1nda, 1'lı11rda bazı 
kımıldanmalar söze ~arpıyor: Gene. 
nı.J Ohinlek ve erkinı harbiye reJsl 
değlttlrlldi; Irak INıf\•ekili, memleket 
hudutlanna vaki olacak bir mihver 
taarnızuau &JIAhla kat1ılıyacatını L 
!An e-ttl. Şimdi de loglllz harbiye 
nazrrlıtı tarafından neşredilen resmi 
t>fr tebliğ, lranla !rakın bundan böy. 
l(ı tek kumanda alt,uıda blrleıtırllml1 

olduklarını blldJriyor, Tebliğde cöıw
rllen .ebeb, Almanıann İran budu. 
duoda birkaç u.at,Jlk bir uçuı yolu 
Uııtünde ve yııkmda bulunmut olma. 
!arıdır. lranın da, lralun Cla fevkal&. 
de ebemmlJ'etll bir duruma gfrdllJeri 
lllve ediliyor. Ruzveltin mU,avırı \'il. 
ki de Ortaprk memleketlerlle t.mae 

ı 
Bu uıulle komprime edil mi§ lçlıı yol& çıkmak llzeredlr. 

ıüt altı ay tazeliğini lngUlz naurlanndan Leytelton 'Cla, 
muhafaza ediyormuı! ~irını gün kadar evvel, Rometln 30.60 

giin l~inde ılmall Afrtkada bllyük bir 
Slokbolm Z4 (A.A.) - Berlinden öğ. taarruza"' ge~ettnı aöyleml,tl. Bu 

renildlğlne göre, Rlyollj bir endü.ltti tahmin de yanlıı çıkmaua • kt Ro. 
a.dam.ı, aüdU ııulb haline getirmek ve melin erg-eç bir taarruza ~ ta. 
kUp halinde komprime yapmak uau. t!Yeoetlnde ıüpbe edileme& • mtlıvertın 
IUnü ihtiva eylemektedir. Bu u.eulle hem Stıven, lıem de Ka.tkuya laU • 
komprime edllmi§ oıan riit altı ay ta- k&m~cıen Orta,ar'kı fMDllerlemek 
ıı:eli#ini mubııfaz& etmek'te ve toz ha. '"tedlğt.ııe dair aylarea ft"NI • ... 
11.ndeki sütten üı: defa daha a& yer t;uıtda yttrtitmtlf olclufuma& mtltalea. 
tutmaktadır. , larm MUUz olmachfı uı..ııu. 

l'ar.an: BiR MUHARRiR 
Bu mutalealar yalnız blı.im ,aluJ 

fikrimiz. değlldJ. O ULmanlar Moı.ko 

Yadan gelen bir telgraf So\let se\·. 
l;ulceyı müteha sııılannın da böyle 
ıfüıundüklerınl haber vernıiı:tl. Bu 
ıaütehaaaıılar mll!\ercllerın Afrika • 
dan 'e cenubi ~us~ adan taarruza "eçe 
rek Ortaşarkı ıkl taraftan ku!.llta 

~aklarını sb~ lemi~lerdl, Tahmlıılcrl 

llotru çıktı: &Jib,•er eı;veJA "imali Af. 
rlkada taarruza geçti ~e EIAlemeyn 
cnüne kadar geldt; sonra Ru•J .uıın 
cenubundan taarruza geçerek Kafl:.as
f8nın mudafaa ı~teml içine girdi. 

lngOiller lr811, Irak ve Surl3 cdekl 
kun·etıerinln büyük bir kı!lmını Mm. 
l'lt. ı:ckmı,ıcrdi. Bunları tekrar t>11ki 
~erlerine getirsclr.r Mıııırm mUdafa:ı 
11 zayıflar; getlrmeffler Kafku~ıuun 
l~nde llnll3 en mlb,·er akınını dur. 
durmak ümldı azalır. lngUlz harbi) e 
ııaurlıfı, daha elmdlden ıranın ve ıra. 
llm tehllkede oldofıınu jlA.ıı ettiğine 

(Öre OrtaptklD mildaf.aaıH lçiıll yPrll 
ahallnln ~·ardımrna da eJddetle lbtl • 
~aç oldutu anla.'1tlılor. Vllklnln bura. 
lara J"lmeal, bu:.ı bitaraf meınlf:kı·· 
ittin de yardımını temine çabfıoak 

k!IDdlr. 
Oi'a.tarkııı mUdafaa luwrlıklanıtda 

ı.,rma~t ~ kaluımqtu". Bununla 
bera11er clemokraaUerta mlk•• eıkm.ı-
111 durdurmak lem mtlm~ oıa. ber 

.-ırt 18~ ~e ,.ıctm. 

General \'U.oa 

Kafkas yada 
ilerliyen . 

Almanlara karşı 

Iran ve 
lra~kta 
İngilizler 

bir cephe 
tutacaklar 

tran - frak komutanlığt 
adı ile kuru:an 

Yeni ordu 
~omutanlığna 

En iyi ingiılz 
tabiyecilerinden ~ 

General 
1' iJson 

getiri.ıai 
Londra, :?' (AA.) - Harbiye nazn. 

lığının bildirdiğine göre, lra.n • lralc 1 

komutanlığı adıyla yeııı bir müst4ldl 
ordu komut.anlığı kurulma11J takarrür 
etmI§tir. lrnn. 1rak ordusu be.rkomu. 
tanlığına s-encral S!r Henry Malt:and 
\"ıl.Bon tayın olunı:r.uftur. 

General Vıl!on, bu yılb&§md& B1D.. 
gazıye doğru lngillz aert UerJemelll 
esnasında İDgıliz kuv,·etıerlne kuman 
aa etı:r.ı!i ve e\".·cıce Yuna.nlat,ıuldald 

harckltı da idare eylemiştir. ÇörçU. 
ı;cncral Vılson hakkmda "en jyi t~b!. 
;>ccılerjmlzden birisidir., tablriııl kul. 
lanmıştı. 

Röyterin askeri muhabiri, bu karar 
\'C bu ta:>in hakkmda. diyor ki: 
İran ve lrak, Almanların bugtln 

uçakla İran Jıududuna bir •atll1c 
mesa!ede bulunması yilztinden gittik.. 
çe daha bUyük ehc:nmlyet kesbet. 
ınektedir.Bu d~A'iııtkllk orta ıarkla 

allı.kalı yeni tayinlerle llgill göztlk. 
mektedı.r. Geçen aonkAnuna kadar t. 
ran \'c 1rak, general Vavel•jn Hlndla. 
tıın komutanlığına tabi bulunuyordu. 
Sonklı.nunda ise orta şark b&f)ı:omu.. 

tanJığma raptedılmi,ti. 

1ng11izlcrtn §imdı §arkta llç cephelll 
\'ardır. Blruıi HUıdlstanın dogı&1'Unda 

Japon)'llya kat1ı, diğeri orta ıarkm 

hat1sında Mısırda Almanlara kt.tfl, 
Uc;UncUsü de 1randa ve lrakta Kaf .. 
kasyaya karşıdır. 

Seyyal mahiyeti dolayısiy'le lngili& 
hava kuv\ctlerı komutanlığında ıı.r .. 
hangı bir detf§lklik yapılmamı§ bu. 
Iunmaktadır. 

Sovyet tebllll 
M09kova, ı• (A.A.) -SoY)'et 6,,_ 

tebliği: 

23 ağustos gecea! kuvvellerimla 
Kletskaya cenup doğulu ne Kotelni • 
kovo doğusunda ve Piyatlcon ccıup 
doğuaU ilo Kraanod&r cenutıund& c!Qf. 
manla ç&rpl§ml§lardır. 

Cephenin ba.§k& k~llmleıblde a-. 
lJ Jüoblr defl~lldlk ohn•m .. 

<fark oeplleelnn att .. 
--- lldM ..,. t) 
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Uruguay mihver devletlerine 
harp ilan etmif cI eğil I 

2-1 cA.A.) - Montevideodnn 
atman 't,r haber göre, Uruguay ha. 
rlclye naz.ın Urugun3 ın mih\"er dev • 
ı tıerl ı e harp hnllnde bulundıırona 

dair baberleri reıımcn tek.zıp e~ • 
tır. -----o---

Hindistanda yeni 
kargaşalıklar 

Bir, iki noktal 
Muhtekirleri /alakaya 
yatırsak acaba nasıl olur? 

lııTlKARLA mücadele ve mub. 
tektrlerı cezalandırma keyfi • 

)Ctl incelenmekte olan ;UnlUk mea&. 
leler in ba11111da yer aldL lbtlkdrı ön. 
!emek 11)1!1 ne yapdmnh'I' llluhtek.Jrl 

Bombny, 24 (A.A.) - Madras- asmalı mı, o.ıımıunalı mı'/' BugllııkU 
• t~ ne~redile-ı hı.~ teb'iı?:, cm~ılrteı1: I cez.nların uıılnndıncı mahiyette olmn. 

- bl gUnU bu?""dn ıkı yerde karg,,IJ ılık• dıkJ:ırmda blr~ok kimseler hemrJklr. 
?tlrıll" gtU' ı rt, gllll\nç bir mah • 1 le kar ılıışm . D llk:ınlr, onn iyi r l , - b ld" kt d" B" 

keme \c'a ı ani tıyorl r. Blr ~ıı ır ot ı lı nı oyle ••. B ı otl'I, t m ar ~ i{tJ~lI'J i ırm_t- e ,r. ~r ldıı.m lstl'ğt karııısıudn cephe alanlar 
gazctes n'ın muh.ı m celsesine t.=Jı. p:ı)ftnht ad:ıml rının oturabllec:ı ğl yerde polıs, halkı dag~a'> lçın bu cezanın çok Dlddetll olduğunu ile • 
&lıi etti ı )il ıyı tercüme eder k n::ıı.. bir 3 ermlş UtnGnr L r nd m olan Ş<•yb c.teş açmak zorund::ı k:ı LStır. r lye sUrUyorla r. B erlldler ise binlerce 
lcdlJorwn: de ııı:ınıııış ,e dcl mniı)'l ta .ıp ctml'J k~lnln parasını çıılan muhtekirin bir 

ve tuzağa. dti urUlmUıı • katilden daha blly1lk s ug tııledlğtnl, 
''Hava pek sıcak. Mahkl"ml" s:ılo • l\famao: - (laz.ılrak) - 1•anlı:ı, r s asıl bu g lbllerln aaılmıısı IAumgeldL 

nnnda p k nı. [nsnn , r. Iiapıdııld Dindar nd'l.m ıız, krnd 'inCI otel tı•lc. b-inl öylUyorlar. Muhakkak olan bir 
.mahk IDl' ç ,;u u ()nnl mlibnşlr) ela. lif dti inı zamı"ı• b::ıı.:ı: • t\\fı.Um ~ • 11ey vıırsa muhtelilrlertn bugtlnkll oe. 
:m:ılı S' n bir n: dlll • almndakl ter. " r mı?,, "yani fil mler, Jcadtn itki eğ l o zaları az bulduklan, ualanacakları 
len f)or. M 'n ) rlnd , pek gn. lent 1 rt rnr ıuı derue!<tlr . ., dedi. Den e yerde 1~ azıtt;ıklarıdır. 
rip ııc llcle gl;)j,ıım bir deldnnlı "ar. "a"ünm,, kelim inden bir l<'Y anla. GUnlerce evvel tUoonrlann tUcıcar. 
Şik trı 3 rln de, g ncçe, tam m:ıdıll-ııuı soylcdlm. O, biraz hırçın. eı·z H'ndı·s andan ları kontrol etmeleri 

81 ortıtya n.-
"kl'j ki b ~ .. ı.ılı ın :ı, s-ıtuı.lh esmer ı c~, baş pnrm mı göğsUnUn sol t.nrıı. l tıldı. Bu ı:ekllde bertıanrt bir tUcear 
bir e;)h ot ru) r. ftılll \11rara!c 'ıı.,;lillm?,, n ıu lıllml • "d k diğcrlnlın gizil deposuuu, ıhtlkllr yap. 

Ht' : - 'Do )D;)I t tlilk cttjlıteıı )Or mu unT 0 b:ıldc sen ur. bıljyor. gı erse tığını nlfilcadar makama ihbar ede • 
sonra,, - t ml!ll ', ı, ~ h l\Ioh mmed :..in? dedi. cektl. A rndan gUnler g~tL hJçblr 
Bıırgut ve Hantl kıt ı;iftçllcrlnclc.n de. Jtt-jıı: - Siz, k nul lııeo, genç bir c.ı~tt ~· ttıccar dlğerbıl, hiçbir esnaf kom,wıu. 
ğll mJ 'l lalduı tanıdı ızı 11 .> lcnıl siniz. nıı ihbar etmedi. Demek k1 tUccar ,.e 
ş ~h: - Et ndl'm.. l\hznun: - Elet... D esnaflııra. göre fiyntlar normal, lbt.J 
Ret!!: - Hiç rr.abl,flm olmadınız ş .>h n r t: - G ne kndın mıT kar yolc, ortaldt sl\t Umnnlık! •. Plya. 

mı! Cç ço 1 !J \ r, O.)ie mi'.' G..ı yaları: o rn n bir Şar n::uilyyl' (.>ıınl r ~ ır sayı böyle göronlerln nıısıl can yak. 
yli't o tun z n i.1.>e 1 tıp, l\lı:ınız d3 Çcrke ı.adı il ınn dı mı sü3lt•dl nu Londrıı, 2,ı (A.A.) _ Slr Stafford tıklan bakiltatl do ortnda dupduru.. 
tnt1 p c ırcıılLlıı m bı: o:;ı lle t vll. ayn <';) d trdlr. ~ u Be , ben, t ten. yor. Bana mı onlann gll~lerlne m1 Kırıps Nevyork Tnymls gazetesinde lnanalmı! • 
CJ fil ml '.' - bul bulundum. Orn;\ 1\ d tr ne uıth nc§rettfğı bir makalede Hindlstanm 
Şc3h Dar.jtlt, MI.imin ıwz.Unlı i>ese h tını rım var! bu d lllınnlı ''Çcrkc t,ugünkU vaztyctın1 izah ediyor 'Ve td&ınm ağır, bugtlnlcU cezabnn da 

relt: •--dını,, d , ine , belki eı.kl btanbul hafif olmıısı .karııısmda acaba her za-
"'ü " eliyor ki: 

- KtlçUlt Jctzım melrtebe "'id:yor. t\cılnnJıınm<l:ıu biridir, di.>e gormck man dlllmlzden dU,ttr:medltimlz blr "' ~ "İngillZl<'r Bindistandan gidcrl1?r se 
Karım d:ı ~· ıırne e\'\'t'I oldll. lo;tedlm. darbımesele bnDvursak: Dayak cen. ., meml ket kanunsuz ve hUkQmetslZ 

R ıs: - sız, l:urnda hazır bulunan R ı : -· ::iusuııu"Z. Anıkat dc\um nett en çıkmıııt;ır. Eslrlden dedelerimi. lmlncak, \>u vaziyet nnn?'§i doğurncıık, 
nınznunnn aJc,hlndo dnvn ııcııme et. ediniz? zln muhtekirler hnkkınc!a tatbik et • " Japonların l5tahını artt1racak, Avru. 

hılr. Du ndllM, sl:ı; uyurlten pnm A'•u!mt: - MU ltkillm, delllcnnlmııı tlklerı dayatın ne kadar terblyetldlr pnlılnnn hayatını tehlikeye koyacak, 
çaııtnn1%1 !:'alım-, \'C tnntnnızda • nrkıı.sır..:ı. dJ nıu11. Ot ı.~ ı;cl,incl', de • mUttefikler cephesinde bUyük bir rab olduğoııa dair bll'Çok t.arUd veBtkalar 

anyh - 25 Hrıı, larlt kuru' ldt;tıt lll;.tınlı, orn: - Soyununuz ve 1 tim. meydanda durmaktadır. Bunları bir ....,.,. ne l'çacak ır. Gandlnln mUcadelCJıi 
pnro v~ s ımro lul' nllrnl parn. <.,"'üroa. hat cdlnlz, dcmı,. dUıımaıım ce n.retini art.tırmı~t.Jl'.,. gözden geçirip ynen t.ntbllc ctlıek a. 

R<-1 : - C ı. anınızın uyurken ta - Şe)lı Bıırgut: - ''Avukat.mı tnklit caba bugUnUn muhteklrlerl berinde Slr Kır,ps, mc.knlesine devn.nıln, 
lmdt mı l 13 orsuı uz. c:lerel;,, - lbn:ı, ııo,> un \ e knduıla Hind isUklfili mcselcs1nln ha,.bden mUes!Jr olmaz mı 1' 

h Bar~tun n\'ulcatı - Şr;rh, ı. ıla mn~a m3lk bir halde bulun, ııonra dUşUnUleceğlnl, ınUkal de~Bin :iki yU:ı; elli s-mın peynirde beıı im.. 
ine l:u ..• (tercddiltlc) genç d dl. llrıı, b&n)o ct;Um, )en} clblsel('r de bugUnkU anayasanın meriyette ka. J'UŞ fazla alan bakkala 60, la liralık 

Bir~.ik devletler Amerika
smda bir hadise silsilesi 

B 1 'k rl '1 llcr Amerikac;ı sa• 
Yo\'a epleti dahilinde 
nı)on k c;:ıb1sı civarııı· 

t • "p e \rn garip htı.. 

ettiler. 
ifa trenine bn·ı,.,,. 

bir 1 komotiftc bir in .. 
ül(ık dmiş, mikinisti yere 
fırı mış, Wl'.'Ta o kadar sür'atle 
:rol nlınaya a ? :nış ki, gidip mar

ine r rpmış ve bu çnr-

....ı,·dlm ,e bcltl dm. nyakkabula 8.' Um fazla alan ıwncta. 
ı.•.r l:ı.ea~mı Udve ediyor. 

A\'tı!cat: - Mu 1.klllm, hli;)IC bt-k. nı.cıya 100, birkaQ yUz Urnlık ~ n-
krl n ı;n enıi'i \O derlu bir U.} ı.u~a 

cLılnu t ta o zaman bu.. (gene te -
reddl.rtl ) d 111.nnlr, )nvnsta oda~n 

l hln kelJc ın:ı n cUzdn • 
nuu a ırr. \Canı nu ; fnkat bir l!CY 
kr cere;ı an ett.J~imlen ııUpbelr.nml~ o. 
lun ı pıN, ki burada haurdır, deli • 
kanhl'l ;ınknlıunııt. (A\'Ul at, birden. 
bire Inl ytlluıclterck) - ltcis efen. 
dl! ı rk lb~t olacalc bir ceza "cı:. 
m niLl tnl p ederim. 

M zntın: - ('l' 1 &ızc:ı): - BC'ıı, 
l"fendlnln C' zdanmı, h~nımıı. göııt~r • 
mek, onu n.lıp g tfrm~ t tı;ln nldmı, 

H 
Kızılay tarafından Yuno.nistanıı 

gonderilen yardnn cııyasını Pireye 
gotUrmek üzere kiralıı..'lnn Dumlu • 
pınar vaıı~ru, Jimannxıızdan hare• 
ket ctmı tır. Vo.pur, pu s-::fer d e 
iki bin ton kD.dar gtda .maddesi gö
türme tt<'dir, 

Kartalda bir ceset bulundu 
l3 ındc.n bir o.y cvve 1 Karı:a:<la 

Ali isminde birisi ko.}i>olmıı.,.~ 
Al"n.in "esedi, dUn çamurluk bayı
rında bulunm~tur. Yapılan ilk 
tahkikatta Alinin lınst31Iklı bir a• 
d-ım ol "11-'{u nnla.~ıstır. Maam'a· 
fih tahltilrntıı devam edilmektedir, 

rf3te daha çok lbtfkftr yBpııll teaıre 
l li0..200 eopa. vurulsa emlnlm ld c:ıanı 
yananJar böyle aopa altına yatmca 
can aortmanm naed olduğu baktmıda 
sn.rlh bir fikir ecllneblleeckler .,.. mu. 
k nyese yapabllecekfercllr. 
Suçunmı tekerrlh11nde eopa ade. 

diDln arttm11D881 mubtt-ktr malllUU 
nl!Unellnnııa meyt!Mda perakende 
8Dl'etll6 hııJka. &at;ı1mnsı. 001kl rmıbte. 
ldrlerj 701A g otlrooektlr. Yoka b{rbt. 
rinl kontrol. bir lıaftıı, on beıı JUn 
1lilkkAnmı sod, birkaç y bnpls uıılan. 
dıncı bir çaro clc#ilıllr • 

Mndemkt ıaımu atrr, bagOnlrG cıe -
znlan hafif bultıyonı:ı: o takdlr4ı- : 

T'ckdlr Ue uslanmnya.nm 
hakla Mtektfr • 

Der, bir de bonıı toorOhe ederiz. 
Yektn Ragıp ÖNEN 

-

ce he inde ş 
Q -C:» $ -- . 

AKi (A Londra, 24 ( A.A.) - Rus ceph"· 1 

sinden gelen haberlere göre A '· 
manlnr dün Stallngrad'ın sarblnde Küçük ilanlar Kuı>ono 
Don nehrini yeni bi r km'Vetle seo;- ı w.-----
meğe muvnffak olmuşlardır. Rus
lar, düşman asker \'e tnnklnnnı 
tardelme#e ve köprll bnşlarını tnh· 
r ibe cahşıyorlar. Hayali ehemmi· 
yeti haiz olan bu geçitte son dere
ce şiddetli savaşlar cereyan etmek· 
tedir. Bu sabah Rusyadan gelen en 
mühim haber budur. 

Dün gece yarısı Moskovııda neş
redilen resmt tebliğde şöyle dcnıı .. 
mektedlr: 

''23 ağustosla kuvvetlerimiz, 
Kletskııynnın cenubu şarktsinde, 

Kotenilkovonun şimali gorhtsind-ı, 
Plyotigork'un cenubu snrblslnde : e 
Krasnodar'ın cenubundn düşman ı:. 

cnrpışmışlardır. Cephenin diğer 

kesimlerinde maddi dei;işikllk yok
tur.,, 

Sovyel ek tebliğinde bu muhare
beler hakkında şu tnfsllftt \•erllmeı.
tedir : Don dirse~nde Ruslar mev
'Zilerini düzeltml şlcrdir. Fakat bu 
çevrede bir kesimde düşman tank 
Te piyade kuvvetlerini Don neh
rinden gecirmeıte muvaffak oldu. 
~undan misli görülmemiş şiddettr. 
rnuharebefor cereyan etmektedir. 

Kotelnı'kovonun şımall garbt in· 
de Almanlar dehşetli zııyiat pahası
na ilerlemi,lcrdlr. Bu kesimde ıfo 
devamlı muharebeler olmaktadır. 

Londra radyosunun Rus cephe
sinde bulunan muhabiri, şu malO
matı blldlrmekledir: Almanlar, her 
ccce, tnkviye kuvvelleri getirtmek· 
le ve her gün yeni hücumlar yap· 
mnktadır. Düşman bir keslmıte 

Sovyet hatlarındn bir gedik acma
ija muvaffak olmuştur. Ruslar, mi!" 
kabil taarruzlarla bu gedi!ji kapa.. 
pamağa çıılıştıklarından kanlı ho
ltu~malar cereyan etmektedir. 

Stepte müthiş bir yangın hfikflm 
ıfirmelttedir. Patlıyan mermiler ve 
mayınlann çıkardığı yansın Stepi, 
bir alev deryasına çevirmişlerdir. 
Ba alev deryası anısında Ruslar 

Ruslar. Krasnodar'ın cenubunda 
ve Piyadigorsk'un cenubu şarkt

ıinde mildnfoa savaşları ynpıyor

Jar. Son hafta zarfında 34 7 Alman 
tııyynresf tahrip edilmiştir. Rusl ıı
ı:ın kayıbı 19' 4a3"}'aredlr. 

RUSLAR "ARAZI KAYBETMl!flf:H 
Vl;i, 2.t ( A.A.) - Bir Londra 

haberine göre, Rushır Piyntisorıık 

~ Grozny arasında arazi terket· 
mişlerdir. 

(, KALACTA 12,800 RUS 
E~IR ALINDI 

l'i;l, .2t (A.A). - Knlaç l:eslmln• 
de cereyan eden muharebeler hak
kında Berlinden ~ tafsilat alın
maktadır. 

Alman lruvveUcrl burada 12.000 e
ıtr alm.q)ardır, .Alman ugaklan •'7 

(Hu kupoon eldener.ck ıro o:ı ı ı:ıru-11 

le arama ve ı:ı verıae UAnları gu 8oıı 
U&l<tkada parasa 01ı1rodlloookUr. L 
Ul.nlarm gazotede görllldlllt'ö f6kUdc 
olmaauıa dlldtaı odllaı&llcUı. l!lvlen.. 
aıe teklifi 5:t>nderen otıuyuaulano 

mahfuz K.almnJı Uzcre sarUa CMlJ'Wıkı. 

not bUdlrme!ert uı:ı:ım<IJT, 

I§ ve· igçi anyanim: 
• Yüksek lktısat ve Tlcnret mel.

teblne devam eden riyaziye ve ın• 
glllzcesl kuvvetli bir gene tatilde 
bütün gün ve ders senesi içinde 
öğleden sonraları herhnngf bir müt"s 
sesede çalışmak veya istenilen yere 
silmek suretiyle tngilizce ve riya• 
zlye deNil vermek fstemekledlr. 
(OR • BAY) remzine mftrncant. 
Aldırımsı 

Afaltda rmnldert J'8Db olu • • 
kuyucutanm.ızm aamJarma ceıeıı 

aıelmıplan ldarebaaemh4en (paı.aı. 

lan barlı:) bergQıı a.babtıw ogıe,. 

ıııacSar .,. eaaı n deo eo4rW aıcıuma. 

lan. 
{A.E. No. 5)" (A.~ (A.G.) (B.F.) 
(Değer) (Dokumacı) (DeğlrmenJ 

(Emekli subay) (E. 25 N.) {EnN.S) 
(F.D.K.) (a 450)'(lS. Serbest) (INO ) 
{824 LN.) (LD. 26) <KaJ"CiD) 
(We 11) (:M.E , 49) (M.. 16) (N.B ) 
(Neşen) (N.O.D.) (Ok) (R.H. 1) 
(TürkAn} '(Ümtı) (Yuva.m ve E,im) 
{11 Z.0.) 

tank ve 60 ucak t4hr1p etmi!Jtlr. Kll. 
ıa kuvvetleri t.ee 80 tankı l§e yara • 
ıoaz bir hale getirmi,ıir. 

KAFKAS MUHAREBELER! 
ETRAFINDA 

u :ıı !ca geriye silmiye 

~)11: - (Hldd tll bir tn.nrla deli· 
Jmnlı3a. n r •le): Bunu baıu MİJ 11. 
l cmeı:t mil din! Bııfifçc:- omuzu mu dllr 
terek, beni n3 andırn.m:n:, ''Yll Şeyh!, 
bana, sldlp gdme taksi ı rnsı \"er!,. 
db !D z ml,>dln. Sruıa bu parayı ,·er. 
mlyl'ooğln:ıl mı zanncdlyordn.n, ey u. 
bnm."l.z! Hayır .. efoodl, hırw.lığt ter. 
clh etti. Et ndl, bir 3ankl'ııJll'i .. ne bU.. 
ytuc gUnah! 

Beyoğlu Valoflar Direktörlüğü ilan1an 

Berıın, M (A.A.) - Doğu ccpbeaL 
ııln muhtelit kea1mler1J:ıde muharebe. 
ler çok §ldC!etll olmU§tur. Bu bal. 
doğu cepheııinln he eyerinde cettyan 
'°tml§tir. Fakat ba§lıca a!Aka cenup 
ccpbeslnde toplanmaktadır. Alma.nlar 
llrazinln güçlüklerlJ:ıe ragmen ber gün 
Ru.eları biraz daha gert atmaktadır, 
ICa!lauıya • Volge. cepheslııde harbin 
ltaU neUcelerlnden biri bazırlamyor. 
Ruslar, Almanlan durdurmak 4cin n. 
ın!taizcc çalı§ıyorlar. Artık pf1An mu. 
ctblnco gerilemelerden babısedUme:ı: 

olmU§tur. Ruslann ba mukavemeti, 
Alman kuvveUerlnl Annzre, TUapse 
ve Novrosbki Umanlarma ~mnk 
tan menetmeıte matuftur. Fılkat otd. 
dctll mcak!ar, yağmurlar, dağlık ara. 
111, malnler, Almanlar ve mUttct!ldn 
lruvvetıeriııb:ı nerıemeslne manı ola • 
mamaktadır. Nitekbn Alman ve Ko. 
men ktrvveUerl Kucaruıkaya ve Lula • 
kaya ;,chlrlerini zaptetmı.§ler Te 8.§ll.. 

r,ı Kubanda da 25 kilometre daha ller. 
lem!§lerdlr. Dağ ıataıa.n. arkadan ge. 
len kuvveUcrc yol açıyor, Alman ,_y. 
7areleri, Rus malzemcst ve aakertle 
tıka.nmıv yollan ve limanlan mUtc.. 
madjycn bombalıyorlar. 

Gemller a.raamda büyDk zıı.rarfll' i
ka edJlm1şt1r. Yukarda SmnI gıııçen 

llç limanda '\IC. diğer llmanla.rda dC§ • 
ımı.nı:n ı torptdoıru, 2 aalıD gmntaı, 2 
nakliye gemisi, 18 b1n ton tut&rmda 
12 ticaret Tapuru battnımıe, kiz 
torpido, 18 nakliye ve pot,rOI vapuru 

A.n,,..,.;i.tiw'!Jl , bu ınn 
ti:ııhal!fl~P. bu ııat'iP h:rrcketlerin'tn 

hrıyorl r; fa:uıt bu-

er 
mt' ~ızm sar bir harf.'• 

tnllı bir nelke "'ermiş. 
!aırtımhı, bJr hesap pt19. 
1uedl kasma lltt bo. 

Salonda buhınıınlar r,ülü,tlller Mnr. 
nunun aTilknh, bUytlk bir cerbeze ile 
nıUd fa yn gtrl'iftl, Bu talMrate mğ

m3hkeml', "Çe rs knduu., va.'!. • 
m:ımuno, temyi iz ikl y hap. 

•e m:ıhkfun 1. Sonra Is, Şeytı 
Barı;ut;a hltn.ben: ''Bunthn bl>yle ıln. 
lın ihtiyatlı lı:nrclcet ediniz. Bugiln, 
JUıSirdn, o otuz sent'i t:'\"\'Clkı Alem1er, 
o çerhe kAdmlıın, ttm blar 'e cey. 

lar kMar ender~tl ve ~rC'I' hayal 

oldu... dedi. 
Şeyh B.'lrgut, t,e..~kl Ur ettlktt-n son. 

rn ç~kildl ö~ ~i ile "rowd:ılm,, 
ya döoccek. 

Bolio)'(;ı hariciye nazırı 
ictila etti 

''hl, :.ı ( .1\) - Bolivya haridye 
nazırı 1Dtfi'a ~~. S<'"b<'b gl:lsterjL 

nwncl<~~- 1 

"Ben nel'C'<lı:ı idin?., 

Semti Sokatı No. 

Ounta'th • 
Havuz kapısı U/B 

• 
, 

.. ' .. Ü 

Oım?Hkebtr 8. 10/UJ;ol/10. 8 
5eımr ()mer • 

' 

ELMAS 

Cllnsl 

1fltjn ~ ghlemein maPıt 
lılr ı.reket ~ 

da hasara uğratı:lmı§tır. .. 

ALMAN TAYYARELEB1N!N 
F.AALİYE'l1 

BerUl1, U (A.A.) - D.N;B. n1n u. 
kcrl kaynaktan öğreııdtğlne g~re. 
Alman sa vag ve tahrip uçaklan dtlD 

de Kafkas cephe.ııtnde ~ b&t)ar • 
!ardaki bekleme TUiyotlnde buluna.n 
d~ gruplarlle ve Maykop çevre. 
terindeki Sovyet ıa§It kollarına ve &a• 

ker topluhıklarma bombe. Ue taamı% 
etm!ş1erdir. 

'.Biraz elval"' tetkik cttlm. Zaruıet. 
1Jğhnden çok dnha gUzdml~. rka 

d ğnı ı ll<l orıu:ınlar "'""· Bir de 
ır::. ye rnırtl!Ulım. Balık tutmak için 

m kemmcl fnsatı:ı.r buldum.,. 

lngilnceden çeviren: VEHIP T AYL~ 

B--.ı lıo in ""r bana oynatrlnn 
, blrhhr lltYlh:ıt vcırtyot'dn. Ba!:ılannda 

ealan kıead1 an;nt1m1a gire f re eden 

Btallngnı.d cepbeal.nde mUhlm sa • 
VR§ ve piko uçak teşklllerı her çap • 
ıan bomb:ı.lar atmak suretllc d!lşma • 
nm geri hatlardaki muvaııala ve mU
nakale yollarma taarruz cıt,mtşlerdlr 
Bu taarruzlar sıraamda ~o'k dOş • 
man tankla.rl11) toplar ve trakUMer 
ve aııker ve mllhtmmat yüklU tak..ri • 
ben 200 kadar kamyonla b1r çok tıarp 
malzemesi t ahrip olunmuştur. 

B3"ka savq uoak teşkilleri de Bta. 

Ar~ p1ılt oldui;'11m nııhca 

•hne3i Mllıttun. AIMm ile kıı.. 
bsrt,ac:ı ıut .tnhmln etmiştim. l\f<'ğer 
yn.nılmışrm. Oclmtııı! çıknrdı \'O r;lnir
l el bir IAkBJdi ll«ı: ''Akşmn ye. 
~I 19'JI hanrlık yııptrınlıyır..,. dedi. 

Santime bakhm. Elbise dt"ğl"tfl'llle 
ı:munı gelml:it1. Oılnm:ı çcldldlm. 
Gooc nca jp bir h€'3 eenn hfsS<"trrk',b-e 
hn3ladmı. Ynlnrzhktan Jıoalıuıan htr 
hwın o~'ml h:ılde, hayatımda ilk 
defa ııe.hnoye ılcın bir artl8t gibi Ur. 
pt;'liJonla 

.Dcrlnd Ier ıı.toyu bir • 
it :ı.nı )emuğinl ha.bor 

rL hulııtuun r.:ınnı 
l rd bir n:ıhoşluk, .&53· 

bir tnnn l vordı. 

Uerd ne kıwlar ı;:ok e.. 
hemmll et kn:r.nnııcaknu~. 

mnlı, p:ırln:k düğmeli resmi clblBeslnl 
~ıyordu. 

Gene istasyonda olduğu glbt bcDl 
garip bir tarzda s Uzdl\, OJıu taklP e
derek lcocnmau nvl:ı:clerlc ayclmbtııno 

lrnrunuvUstal mıııu.mm btr 831 pı.. 

dik. 

Alh:ty ~ merdivenin tinde kar. 
')jlladı. liııdmlı erkekli kalnb3lılc bfr 
grupa ttı kdtm edlMlk. BayanJBr ara.. 
smda albaym üç knı ve kAtıbeıd bu. 
IU11uyordn, 

l im hususunda Mfn.nm btra:ı r.a.. 
y1nır. Herhaııgı bir ismi on kere ı,ıt.. 
m('llylm ki nklımcb tutabileyhn. He.r 
neden~. T[mmı lmnl .2Ihnlmde oomen 
l r edindi. nun:ı sebeb, belld nltnym 
ldlt,lbe inin, kendlıılııo takdim edlldL 
ğtm vakit baf}fçc lnmnnııı olması, 

bcUd de ııalondn bulunan bılyanlar 

Kcırldom çıktığım earuıdn u:ı:ık Ro. ar.ısında bnnn cıı cazip ve en ııcınpa
ber de bizi 3~e dn.vet etmek ıçtn tik gllrUnenl olu~ycta. • 
ıuerotvcnl r1 ~Cl)'Gl'du, flU't;mcb ır. Sofra.da cıa dört ıı:t,ıy4tk. A1bazr. 

ter tef,.., mıycll 
Edl!ı(:on, daımdı mister 8pftılr. bQytllr '8J ' "R oeJırelerinJıı lfDC!ekırtnl Jl:ngrada nl&§tır&n müteaddit demfr • 

yol boylarındaki hedeflere tnnmız et · 
ml§lerdir. Son alman ha.berlue göre 
şimdiye kadar bombalarıa &ltı tren ve 
birçok lokomoUfler tahrip edflm~ ve 
bir zırhlı tren 1;Uttı4turuımuştur. 

km l\llsters Sprek. Albeym cQJerı'Dd ok•H1ıeta c;:atıvtun. :O.Ularmda öyle 
kızı: VJktorya Te MQr7CI. sen~ yeğeal haller 8Cl!dkn ld, bun1al'dan zoraki 
Eddt Blekbonı, MI• Marpnt., IAefm '9a ftdfelere k&tlaDchklarmı anla.. 
kAtlbe8t Mı. Ttmmts, doktor Jbnt:t, .wrm. E-f •Jdbeelnln J'Mlnl işgal ede.o 
y1b;bap Raif Praye, mister NoqdD, mis ~ • llıllıaym J'(lfl!mııı 11.mt, 
bize takdlm eclllmyen, aean·beklllr. olacıaktı. itte; ııiSM kan,mıyordn. Fa. ------------
SIJ8h bıyıklı bU rat, &rbclatuıa Kı>lll Iımt eö:dertnde m~ bir penltı 
ve ben. '('.~ ı ..-ardı " bir ~ vt1rtoryanm 

lfls Tlmm1s bealm fam kaı'fmiıta Olıtlll]a ,rö~ cellnce, baemı 6ntlne 
p 

oturuyordu. Yamada Kolıl yer liJı:m:f.. eğdtğtnl farlu!tUm. 
tL Banim dammı olarak ~ nL Mamam ı.t t;mstmda oturan al -
hayın ort,ıı.nc'.\ km '1ktoeya bay, p;ret sönftk ~ sofra sohbe.. 
tU. Bu l9e km.l, kıvırcık aaçlı, genı, tını ~laodnuıak IÇJn effnden gelenJ 
burunlu, ~rkln nğızh gcoç bir bayaa. ~ordu. Birden mtlkAleme hiç bek. 
dı. 1ennınec1nc, entereean bfr mecraya 

Akpm taamı afn' bir dddl~t il&. clöknldtl. 
Tnsı içinde geçH . .Be1kt bendo halld Albay Edlston ıınım:m ablıı.k sıehrclı 
olan ezici ınt•ba da PY<lt seııgbı bfr kocaman kulak n ve et,van ile d ha 
tanda tertip edllmlı sofnııına Od YL ziyade blr llfrk palyaçosumı andının 
nmda duran muau.am fannoıılarm da damadı mister Sperke hitap ederek 
testrı oldu. Maamaflh gece llerled(kçe "'ırdu: "Legln naııtl olduğunu taısklk 

im clddf,.et perdcstnhı arkaerntla, in. ettin ınt T r ' 

ciDıı aile BOfralBıma hM o1ala .uılml- f- (Den.mı var) 

Diyep baakınında 13 lngiliz. 
kurmay mbayı uir düştü 
Vlşi, 24 (A.A.) - Berlinde~ a• 

hrıan bir habere gi).rc, Dlep ba.skl" 
nı esnasında elde edilen esirler n• 
nısmda 13 kurmay subayı bulurı• 
ma.ktn.drr. Bu da bu hareketin bir 
keşif hareketi olmadığını iM>at et
mektedir. 

Londrn, 24 (A.A. )' - 'A vnrPı.ı. 
hareket sahası şefi, tnmgenersl 
!cart ve Rouen hareketini idıırc: 
etmiş olan hava filo rei9l ~ ' 
trong "gümUş yıldız"' madal~ 
ile taltif edilmiştir. 


