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Reisicümhurumuz 
Ankaraya döndü 

AnJcara, %8 (A.A.) - Oümbur:retaı ınm Şeftmlz lsmet tn&ın. dofada 
yapt.ı.klan te)V.&tte:;, buı;i}ıı A&t 11 de bosoat tl'enlerile .Ank&raya dön. 
m\)flerdlr. 

Baf"kil Şllkrtı Saraçoğlu l"e Ankara T&ll l"e beledJye relııt Nevr.at 
l'ondoğn.D, milli Şefhnlzl "'illlyet bududıında kart!lamıJlar ve A.nkaraya 
L!rllkte gelrnlal~rdlr. 

Stalingrad boşaltıldı 
Şehir geceli gündiizlüAlman 

taggareleri tarafından 
bo,rnbardıman edilıgor 

Moskova 
Setirimiz 

~ıotot otla görüştü 
MMkova. 26 (A.A.) - Rl>Yter: 
Türkiye?lin Moskova yeni bttyfik 

ei'Qsi Cevad Açık.alm geçen hafta. 
Moskova.ya. gclişindcnberi Sovyet 
hariciye komiseri Mclot.ofla iki gö
ril§znc ya~tI:r. BUyük elçi. Mos • 
kovada :k~disine gösterilen sami• 
mı kabulden miltchar.si.s olduğunu 
wylcmi6 v~ iki memleket ara.sın. 
daki çok iyi münasebetleri t-eıirt• 
ınl§dr. 

OOmbomu!mj:ı, ı.tasyonda gf!nelkurmay ba§lauıı nuıtt3al Feftl Çak. 
ru&K. vekillet , 0.11.P. mösı:ıkll grup reı.ı. mebuslar, nıUlkt ve ukeri rfcal 
tıı rllfmc:a.n ao'ılnılaıunqlnrdU'. 

BerllD, S6 (A.A.) - Alman ordu
ıarı ba§kumand.anlığmm tebliği: 

Katkasyad.a. .Alman dağ latelan, 
dll:ma.nm §lddetlı mukavemetine rağ_ 
men yUkııek da.ğ geçitlerinden bir ço. 
ğunu elde etml§lerdlr. 

za.ptedilmJ~. 887 211 ~k&.>Var batar. 
yalan, ı~ı l ordunun te§killerl ta. 
rafmdan ve mUtebaldai de yerde tah. 
rtp ednmı,ur. 

~.,. " o~~~·~:~;:;·~;~~~"f 
hakkı tarık u• ı 

B&ıul4Jğı yer: f 
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ÇARŞAMBA 
Numara: 1071 Sene: 3 

Türk gazetecileri 
Kahireden lngiltereye 

hareket etti 
Kahire, 26 (A.A.) - Türkiye el~lsl 

U ağustos akfamı Türk ballın beyeU 
şere.tlnc b lr zjyatet vuml§ ve b'.ı %i. 
Ya!ette Mıın gazetecileri ne İngiliz 

phsjyeUer! b:ızır bulunmuııtur. Ti.ırk 

baam ~yet!, dtln snbah uçak!a lngil. 
tereye harent etnll§tlr. 

Adliye Vekili-

LenJngrad bntısmd&ld kea!.mde dtl§. 
ma.n, aon derece çetin savaşlardan 
aonra doğuya doğru .eürlllmtl§tür. Bü. 
yük yaugınla.rm tahribnt yapmakta 
olduğu Stallngra.da Alman uçakla.n 
tarafından yangın ve intlla.k bomba.. 
l&n ile geceli gündü.zlU taarruslar 
ya pıl.m.1§tır. 

Kalu&'IUUJl cenup bat,mnda, Mecdl
nln of.mal batuımda ve Rijev y&km.ın. 
da düıman, tanklarla dutekleııen bil. 
cUmlarma deva.m etm.1§ ve bu esna.d& 
uğradığı zayiata katlyen ehemmiyet 
vermemf~lr. Büttln bu hUcuml&r, AL 
mıı.ıı kıtaıarmm aarsılmaz müdafaası 

kar111amda akamete uğl'aml§tD'. 

Ayni mUd~t lÇinde doğu cephelıln. 
ete 140 .Alman uçağı JtaybolmU§tur. 
~Un, 26 (AA.) - D.N.B. ntn a.a.. 

kert kaynakUı.rda.n 6ğrendJllDe göre, 
Alma.n hava lruvvetlerine mensup bU. 
yÜk te§killer, dUı:ı gtlndlla ve gece 
Staılngrad oehrine kar§l flddeW bil. 
cumlar yapmI§lardır • .AJ&ğ1 Volga ll. 
zerindeki endUstrt tes:lsleri .,e mUhlm 
mllnakale kawp.kl.arm& da hUcumla.r 
ve tahribat ya.pılmı§trr. Volga lfmam 
clvarmdakı benzin taanyehane!erlnde 
yc.ngı:nl&r çık&rılmıf, benzin depola. 
rmda JnttlAkl&ra aebeb oıunmuıtur. 
Hemen ilk hflcumlardan acmra, phrln 
içinde bllyük yangıııl&r Çıkmı§br. 

Tel: ıSR72 Posta lrntoso: 214 

~Akşaml ~!~.~b!!~~u 
bu aabahkj eır.preaıe Aııka.radan fela-

8:S t&nk yok ed.[lmlşt,ir. Hava kuv. 
vetlerimjz, dll§manı bfllıaesa Rijev 
kesiminde kanlı zayiata uğratmı,ıır. 

Lenlns-rad 6nll.nde dU:manm b!r çok 
t.a.arruzııın, kısmen göğtla göğU.se ya... 
pılan muhuebeler netJces!Iıde, plla • 
kürttllmllftllr. 

BerUn, 28 (AA.) - Alman ba.§ko. 
mutanlıfmm. Stalfngrad böıgeatndekl 
muharebeler hakkında. 'ftrd!ğt ta.tat • 
J&ta göre, tanklarda.n mtırekkep bir 
h11cmn grupu St&lingradm cenup b&.. 
t;ımıda 20 kilometre ~llğ1Jlde ku. 
rulmu§ y{lzle~ blokha.vzdan mUrek
kep b1r Sovyet mlld&taa atatemtm, 
fevkal!.de fiddetll çarpı§malar aonun. 
da ,.arnu§tır Al J 8 tarlblaln 

Bir ıaab ... 

~UalU SADRI' ERTEM 

E FGA.NlSTAN, ıstıklflllınlıı 31r. 
ml dördüncü yıldönllmilnll bil. 

yUk "'6r bara.retle klit.Jamaktadir. Et. 
pn.latum laUk:lllne kartı ıöaterclltt 
ba bauaalyet btıyttk A.aya t&rUılnlD 

.. &1111' lçln4e ~iti lstfbalenln 
bir )'eal ve me.ot aatbaamı batula.ı.. 
amktadu'· Aaya tarihi beferlyetilı 
ea ~ mllcadeleierlııi, eıı ince zekA 
011111ıanıu, .. bafln alyUf't uulle.rlD1 
ka7declen mgar7am :macıel'llAIDclan bir 
parçadır. Büyük tmpa.ratorlnklarm, 
bll7W' cUaanPr devletlerin, böyttk llL 
&;lrU1arıD aabneaı olan Aaya 11 me& 

Ull'daa ıt,1ı..rea azamet ve kodretlnl 
yaftf Ja't'af terketmlt ve njbayet 
19 WM'Q aarda Avrupa del"letlerinln 
1• tamam. ya )'ut kolonllert llallnl 

alnuftır. 
Büyük deats :roDarmm acılmuı Aa

yaya Anupad&D gelecek almıl&n ko. 
laylaftırmılt,lr. Blr ~elan deufz yol. 
lan acdırkea bel] taraltaD da A\"111. 

,.am tatttaleel olan kuvvetler de ka.!.. 
radalı ODU ııarmeya baf~tır. Çar. 
ilk laWAaı OD ICkfr.lnct Te OD d&daı.. 

Amcu IMllJ'da Aayaam ;yanda.n fazlaaı. 
m ntllmll altma almlftlr. Garbi Anu
pa .ermayed&rlanJUD prbdan prka 
dotru yaptıkları Ml'IDAY9 alam Bal. 
bllJardall bafbyarak Sandenlz IDyl.. 

lanDa kadar olu -.ııa:ıan st.11 alya.. 
~ s6b dini, s&aa tkt.uadl, sUı aaken 
empeıryallzmlD Dtıfuztt altma bJrak
llllft;IJ'. 

AaJaDla ba 4"rt. batJt, bybedlf, 
Ye f,DblW devridir. OemaD1ı implU'L 
ınrıuta ınınetbıl kaybeder • Avrupa 
devletl.ertala mllclabalelerhıe .-ruz 
bla. tna, l:fpnlatan. Çba ,..a.ncı 
•tlfmmla tıeellm olur. Orta Asyuun 
JW'I mn.takll btlk6metlerl bUe l•til& 
ordularmlll öntbıde diz ~iterler ~a. 
poa Jlmanl•n bUe Avruı- ft Amerika 

alfıaama kart• açılır. Fakat sene ı. 
llraf etmell ld AaJ'aJ'I batı.n .... 
kaplııu Anupa btlJAamm aıowt. • 
IDe1I pDe lıa aaır aonlarıDA doJTu 

batbJor. 
ı~ A't'nlpa telmflt ile ilen. 

dbd lloraJUIG, Ye lırurtuıuıu Asya~ 
rtb(ode bir merbaledlr. Fakat Japon
,__ Anııpa lst:D&ama bl'I' olan 
llraıhmna• A9Ja t;arDılnc1e Jabm JL 
PClllıa loln 1ılr f:ud olmUt 41ier AJya 
......... tlerl beeabma la.poaJ'• AT. 
l'1lpftU'I bir t.Ulk!lıtm mömeNll! 
Yaatfesbd ıarmtıttllr. Adeta 1apoa la. 
tııt..ma qnyaa meiDJebtler lola bu
._ ~ farla oJmam11tır. 

(lbade modem devlet kurmak. AT. 
""11a alflmmdaa 1nırjulma.k. Btn4le. 
lıaacıa milli bir bayat yaıamak Ef. 
ıam.taacıa Te !randa mtıataktl bay. 
l'aldara UıblP olm&k temaytlltı bu •· 
_... -.nrtyor. Ylrmlnel .... Aayaaın 
bıırm..."P'da bir yen! merhaledir. 
\ '!'Irk lılltlkW Jlarbl, Oll1Ul cetırdlıt 

Vekil, Ankarad&n harekeU aırum.. 
da guetecile.rt kabul ederek fU beya. 
natta bulwımqtur: 

Blr ağuatoa ne 2' aıuatoa arumda 
Sovyetıer, 2:10~ tayyare kaybet.ml§ler 
djr, Bunlardan 1923 1l hava mllhare. 
belerı esnasında dQşUrWmllf nya 

STALLVGRA.D 'l'ABLİYB EDtt.DI 
Bern, 26 (AA.) - St.etıuıJ. 
MoekOT&dan almaA haberlere ~re, 

.. _ Neeebı belli olmlya.n eocuklamı 

durumlan halı:kmda yaptıgnııuı anket 
lere birçok yerlerden cevaplar ceımı~ 
ve bunlar UsnJ.f t!dile.re.k lstıJ.nJml :O 
ııivenıitealne ve A:ıık&ra t&kWtdlne 
g6nder11miJUr • 

Alacağımız cevaplar& cara b!r ko • 
mfsyon tefkll edeceğiz. Bu komisyon, 
mlltalealarııu bildirdikten aonra, l&. 
ıı:rm gelen tedbirleri aıacağıa. 
Çalıfbnna uur tızerlne Jaıralmut 

olan cezaevleri, Sittikçe tekemmtıı ._ 
derek ıuemnuntyete defer b1r hale 
relmekted.ir. ~da Kalam& k6. 
Vllnde bulunan QOCUk mlalıevbıi tiaha 
ge:ı!f bir hale koy.malct,aya. Burada 
ııocukla.rm köylermd, i2lerlne yarıya.. 
bilecek demirclllk, ma.rangozlUk, ter. 
illik, kunduracılJk gibi aanaUar öğ. 

rttllmektedlr. 

Yal! dl vargan· 
calarıa yeni bir 

marlletı 
500 yerine 400 kıl kullanarak 

fırçalarda nasıl kar etmek istiyorlar? 

Bu bakımdan atelyelerf. genl§l&t • 
mekteyiz. Bahç-e zlraatıne de çok e. 
hemmiyet vermektenz. .. 

İatanbuı mi111 korunma mtlddeiu. 
mumlllği bir iki gUndenberl mUhlm 
ve gen~ bir \"Urguncuıuk usulUnUn 
kökU:nU kazımak tlzere t&Jı.kika.ta gl
rlfmi§ bulunmakt;adir. 

Çörçilin Mısır mDdafa· 
ası hakkında beyanatı 

~ • l ~· . - I 

Nil deltasını botun tecavuzlere karşı ko
rumak için her şeyi yapmak niyetindeyiz 

ÖğrendlğtmSze göre, mtlddelumum! 
liğe lhbar edllim vurıwıculuk §Öyle .. 
cijr: 

&m n.ziyeUer tbertne taldb&ttan 
korkarak açıktan açıt& ihtfkA.r yapa.. 
mıyan bazı muaevi tacirler, bunun 
d& kolaymı bulmUfla,r ve attıkl&n 

mallarm kalitelerini pek farkedllemt. 
yecek gibi azaıtmağa bafl•tmş1ard.ır. 

Bu cUmleden olarak meselA ISOO kıl.. 
b olan dl§ fırçalarını A'-rupadakl !ab. 
rikalara •oo kıllı olarak ajpa.rlfe bq 
lamı§lar ve ~yle meaelA yüz taneden 
20..2:S fırça kazanmata baıl&mJfl&l' • 
dır, 

Bu mevzuda. b!r de pamuk iplikleri 
pek fazla hirpala.nmIJtır. Keaell bir 
pamuklpllği paketi tam 10 Ubredlr. 
Fakat bunu bizim ölçlllere çevird111 • 

Lond.r&, H (A.A.) - .Ba§vekll çar. l lıa.ttal&r zartmda darbeler ve eınnı.. mjz takdirde 10 libre k11ııUrlu çık • 
çil, Kahlreyı ziyareti eanaamd& 22 a.. yeta!zlikler araısmda göstermi§ oıcmıc:. maktadır, l,te musevller bu ktlsunı 
gusıo.ta gazetecileri kabul etmı,Ur. !An h&yr&.n bırakıcı hareket tanm. ortadan kaldırmak 111.1retlle pamıık 

Çörçl.1, bu bum konferanamda de.. ı dan dola;yı tebrik ederim. Şimdi, çok ipllklertnde de wrguncuıugu ilerlet • 
mi§tir ki: daha kuvvetli bir vaziyette bu!unuyn. mlgılerd.ir. 

"BUtUn burada buluna.nlan, M>n ruz, latlkbal hakkmcla aakb:ı. bir em. Bu kabil alpartılerl Yagoalavya, 

bUy11k 1n1&nhk prenslplerl ÖWJSda 
DMl9Ut olmak ı.ııyen lneanlar lçla ye. 
Dt bir kat-. yeni bir ldrü tanı se. 
tirdi. BtiJ'llk barp IODl'&aı dÖP~ 
öau.ranuı medeni olmak ve mUatakD 
olmalıı temaytllll ea htQn baeldhll baJ. 
muttur. lrıuım, Efcanlatum lııtllil 
davalarına olalt JıalWıklan barls bir 
f8kUde göze ~. Aa)'a devletleri 
bugtlnldl dlbıya 'lıallnun önünde lıezL 
da dtlfen ~ grup de't'lettta tamameD 
farklı bir dmre tefkU e&mlılEte4lrler. 

oaıann Jlf) mtltteftkler. ne mDL 
.-erle. ae de --~ dltınya ile 91Wı. 
I& balletmele mecbur oldukl&n te. 
zatian vardır. Bunua lcln oalanD ha. 
rekeı tanı mtlmklbı oldup kadar ta. 
rahızlık bad1ldu lglDde milli ~ 
nnı korumak, mem)ekeUAıdae mede • 
ıalyet eeerlertnl 110lmlak. yurtlarmı 
mlW bayraklan aJtmda ndllbet Umln 
11ıklanna ka't'Ulturmaktır. Efpal.e. 
tuun t•ttıdAltfttll ytrml dördttadl yık 
bDytlk Aaya tadbialn bir 1Mluu tef. 
kil ede.r. 

niyetim var. Yol uzun olabilir, b:ı yo. Macariııtan, lngUtere, Almanya ve 
ıu katederken bl.rçok tuzaklarla ...., eııkt Avusturya.hı.:dutlan dahilindeki 
hayal iııldaarlan ile karşılaga.blllrlz. fabrikalar da kabul etmeküdlrler. 
Fakat lılulyatmı, çfilde.k! t&rihl ha- Ancak bir kımn Alman fabrikaları: 
:m.uet mUcadeıealnin zafere varacağı - Biz l.m.al!tımmn ana prens1ple. 
:merke&lnded.ir, şunu tamamile grfh rlnden kat!yen ayruamaym. Binaen&.. 
b!r tarzda bildirmek iıterlm ki :Mılır j leyh mallarımızı lsted!:tnlz, ı'ibi ya.. 
1Çin ve Nil va.dla için, tıpla b'.z2.&t pamayı:z,, demiılerdlr, 
l.agnt'!r. topraklan imif gibi mllca. Bu cihetle mUddetumum1?kçe tama
dcleye azmet.mi§ bulunuyonız. B'.: ga. men tesblt edflmil ve bu gibi wrgun.. 
ye için her py yapılaca.ktır. DU,~ cular hakkmda takibata giriııilml§ • 

pllakUrlmek, taarruz kuclretı kll"ll&Cak •tir_. ----------tal'Zda pll.akUrbnek ıçın denlzden ve 
havadan getlrllmeal mümkün ol&n her 
19yl buraya getfreceğlz. Her ne vu. 
kua galfrae gelllıı, çUnkU harp ta.llhJ 
mlltehavvildlr, sizlere bugün bu ııöy. 
ıedikleriml halırl&;ym.ız ve fWldan e. 
min olunuz ki sonunda mtıcadelenln 

t&rlhl yazıldığı zaman muahededen do 
ıaıı vecibeleri yapm&DU§lılt etmed:IL 
mı.z1 göreceksiniz. NU vadlalni ve Nil 
deltumı bütUR tıeaavll&lere .. düf • 
man tttıeumıanna b.T'§ı korumak 1ç1.n 
fktıdanmızda. bulunan her oeyl yap. 
mü Jl1yetJndeyi,z. 

Taıihin°buyttk davalan 

Hakinıin 
Karısı'? 

Bir hikmıtn. afk ufru.nda nacı 
cinayete kadar silrüklcn1il\ııi. 

be)'eCall dQlll ~ ---
bu t!a.vayı 

YARINKt"HABEB" DE OKU. 
MAYI UNUTJIA Dıtıı'JZ 

St&llngrad va.roılan halktan tahliye 
edllmlJ ve evler teker te.ker kaleler 
ballne aokulmu~ur. Novoroaiskdekı 
alvU halkm tahllyes;ine de b&§la.m::uş. 
trr .. 

Moakova, 26 :A.A.. ) - Bovyet teblf. 
ğfne ek: 

Stalingl'adm fimal batıamda vazL 
yet kan§Iktır, Almanlar bu bl:llgede, 
hava yolu ile nakledllm.1§ tanklar kul 
lanmaktadır. 

Kletskaya bl:llge:rlnde faal ha.rekA.. 

2 saat süren 
şiddetti deprem 

tmıız, Stalb:ıgradm fiınal bat.tamda Mestna, !6 CA.A.) - 2:; ağulltıcı8 

~lddetll çarpqmalar, Krasnodarm ce. I geceai Mesma 1lni'Rl'alt.esf jeof!zDc 
nubunda ~ğüs göğüse muharebeler, enıtt.itU~ ııimıogra!Jan ta.k:rlben Det 
Prolıladnaya bölgesinde Sovyet hatla. saat allre.ıı ~iddetll depremler kaydet.. 
rmın gerilerine inen para§UtçUlerle mi§lerd.ir. Yapıla.n muvakkat hasap .. 
çarpıımalar olmuıtur. 1 lara g~re. depremin merkez o.un ıı.e.. 

Staijngrad yukml:ırm.da., iki gtınde 1 Sinada.ıı 9000 kilometre uzakta ve bir. 
92 Alman uçağt dll§ürUlmll§tllr. ı~ Amerika istlkameUndedir, 

Vilki'nin TDrkiye 
seyahati hakkında 

beyanatı 
Va,IDıtıon, :& (AA.) - Amer1ltan 

Eıı.tormaayon ot1a1 Vqtngtond&D bO
~yor: 

Reia Ruzveltin hu.swı! mt\meuDt a. 
tatile Türkiye, Çin, lıtısır, Irak, lraru 
1'e ba§ka memreketıer:l ziyaret etmek 
üzere pek yakmda blrleflk .Amerika.. 
da.n ayrılaca.k olan Vandel V1Ik1 ~yle 
~tir: 

•'Son gllnlerde reis Ruzvelt tarabn. 
dan blldltjlen bu aeyahatlıı projemı1 
ben yapalı çok za.man oldu. Hali ha. 
:r.ırdakl duruma alt meseleler haklan.. 

da Tllrk ~e ~!'O§melC '" Tlh1d.. 
'9"1 Ziyaret; etmek tıraatım aıı.bını:ız.. 
lıkla bekledim. 

Alel!.de b1r Allleıikan yurtdafı ot. 
maklığmı& rağmen, ctmılıurrefsllfi 
seçimlerinde en hl,lyUk ııiyM! partiler. 
dmı bjrtni tem.sn etmlf bulunmüll .. 
ğim, b&n&. b!rle§lk .Amerik&nm barp 
prognmımm değl§tDCZ TII ııam1maz o1. 
duğunu Ye .Amerikan m!lleU$ hep 
b!r arada topye~ harp ettığjn1 ~ 
t1ln dllDyaya duyurmak ve lnaııdir .. 
m.ak azim ve karanm veriyor," 

Gazilerin glatl 
Bugtm %6 atuatoa aynı :r.&IDILDd& orda 11111.UW.erbılıı de sttnMOr. ııe 

ağut.toala ba~h~ btıyllk r.afertn ytldöntlm1kıe kaTI11tul'omm bagthlde 
kendilerl.nl bu u~lu gUo lç!ı:. temeltB§ı yapan vatan çocokla.mmı &ıh ba. 
tıra!ıımu mln"leUe amycnız, Onlar, mllletlıı eeret ve latl.kltUnl konımakt;a 
nadjr cörlllen fl!.ragat,le ~rpıJDUfla.r ve mllletln ebedi flUo'aaau ama.. 
IDlfWm. 

:& atusto. nlerbıtn ve ibötttn ordunıın kahr&man pdlert, ma uat;.. 
mıyoru& ve •lü, .ıztn nllllete \"edla olan ~la.rmızı ba mo.teaa ~ 
anarak ft aeJ,nılıyarak V& 'lUe manevi oldofa kadar la.er fudlmlzln ...tdl 
bnrçlanmrı oldufwıo batırlA,...,...ıc elze bUtun aı~tıle ~ 

aunuyoroz. 

Bir de kumaş 
derdi çıktı l 

., 
/STANBTJLDA - lııgruz. AL 

1D&D kuma§mdaıı vazgeı:tlk -
blztm ucuz ve glbıel yerlJ kumaflan. 
mnı b8m ~ır, hem yoktur. 

Galatada ,·eya Balıçekapısmda bir 
kumat mafazaauıa girip ıorunm.: 

Yazan: BiR MUHARRiR 
Fakat bu l3fo erbabı gerjlıl'Cllere 

aorunuz, ~l:iyle derler: 

- Yalan! Malaıııtlan 10 llralık bir 
kwnat? 80 liraya eat;mnk. Çünkü fa. 

•on ~dı ~:.;k p:ıhDJ.ı. BlrlncJ sınır ter. 
ıiler 120, 1k11K'J amıf tenller 80.'7~, 

- Ku.ma.t var mı 'l 
Alaoağmo: ce\-ap tudm': 
- \·an fakat umartama. 

' UçUncü amıl t e rziler 40-60 Ura fason 
nlıyorlar. KomllGçılar da bu yafma. 
&n fstl!ode etmcğe karar ,·erdiler. 

- hmarlama oe demek f 1 
- '3bi§eyi biz yapıınz. Tertjlı.ııne. 

mlz var. 
- Ayncıa kumq e:ıtmaz mnıruz'l 

Ba:ıka bir tddla3a göre memlekette 
drşardao gelml:ı bUyUk bir kuDl&.f ato. 
ku \'ardır \'e resmi bir makam bu 
mollan dağıt~ıyor, çtlrUtUyor, aball. 

- Satarız, falatt aJze yaramaz. 31 L.'"Ulllıışsı:r: bıraldyor. 
Görmek tat;eraenlz. gayet kötu «'lns. 

ten bir kaç top önünde trklllralnlz. Doğrusuna aöyllyellm: Bu tdcllala • 
:bt;aallulun hemen btltnn knm:ı.e ma. nn bangisl bıık.hdır, hllınlyorıız.. Ha -

taza!an birer terzfüane haline 90 _ ktL.-ııt endur ki ortaya bir de tlddetll 
kubDUltm'· Bu kadar terdııbı yerden kuma~ tıuhnuıı çıktı. Fıyatıar da çok 
mt bltUllnl, gökten mı lndtttnl dllfU. l11ltsel-. B irdenbire iki misline frıia.. 
nerek hayrette k&hramız. mıı görUnUyor. 9.10 llra.lık mal boglln 

Sebebini aorunuz. mapzalu •ize bu 18.20 liradır. Bulablllnenlz onun da 
lnlullbı töyle 1zab ederler: rengtol ve cleee.nlııl befenmelde a"" 

- Dıprdan iplik gelmiyor Te :rerll b~ *lilalllk. ollakU çefit.Jıır pek._ 
........ ,,._. - la&--. ,.......,.. •• 
KepenklerlmlJ.I kapamaktan• elde Sebeblnt anla~dıfmın: bu balı. 
mevcut kumaflarla ter:ılllk ıaıımat& ranı tlındlllk aa~ mtıp.bede ve lfa. 
mecbur oluvorua. ' de etmekle kahyonm. 



-
li ahkenıe Salonlann~j vAR 

YOi<. 
e 

Bir handan iki çay bardağı, diğerinden 
bir kilin1 çahp kaçmak ;steyen 

Çöller kıralının payitahtı 

llıııl·Suııd'un iılkesl, Arnbis'nn 
çöllerınde bulunduğu için Auupıı• 

lılar, ona. "Çöller kr<ılı,. diyc.riar. 
Çöller kralının vei:alıdl. Emir 

\fansur, bir mu<.lde1 e''\'l'•, " ı~ırı 
ziyaret etmiş, sonra ~a yııkm şarkı 
gezmişti. bir memurun muhake 1esi 

Emir Man~ur. Knhlrcı!c hulu .. 
U:ı:nn boylu, l cııll elbbcU v~ yeııU 

kravatlı, terbl)Cll tavırlı birisiydi. 
l1q gUndMbcrl me..·kuf öldnğundao 

tm~ için fmrot \'e lrnk n butıunnmı 
sakallan nlablldlf:'lnc uzımııştL 

GUçlU,kunretU ve ırı elllydı. HUtUıı 
ba halleri, mahkt.-mede hllngUr blln 
gtlr ağl:unıısı ile bU) ük bl.r "'17.ııt l('Ş 

kil edl,ordu: 
- Rhm ederim, b!Udn. b<!y, dbordu 

::>en "de\Jlrtfn 81 llm man,ıı bir ınc. 
mumyum. Böyle U9 beıt kuru hık bir 
klllm pıır~ıuıı ıte lk! tnnk bardntıt te. 
Jl(lZ7.UI ed~r nılyfm T 

- Peki ama, iki hftdlseye birden de 
tesadUJ dl) eme) iz. ki .. ha) dl ı,:ay bar. 
daklarmı ntm aldın, dfyf'linı, lll ıll. 

Um f Hnydi kilimi bal)lmııı çıılnı~ o. 
dn.na bırakmı, dlyellın ya Cf'blnd~· 

çıkıın s:ny bardnldan T tkl ını de te.sn. 
~Uf diye ml kabul l"dcllm. haf , 

- ID, bl_ ..... 
\'~ka gUndUz. cereyan etm1,t1.(_.) 

dalreslndc memur bulunan bu :r.nt. 
llahmutpapdıın geçerken, Ali E!iber 
bnnmm kapıımıd:ın blr Cok klmst"lerlo 
fılap, girdiğini görmU:J, fırant ba fır. 

ııattır dlyercl' l~rlyo dlılmı tı. 
'l"ulmnya çıltmı:J, blrlalnl orıu gibi 

d~map b. lamı3tL Hanm bPr ka. 
tmda bir lm:ı1At)ı3.nc Tardı. Trllrntnj, 
!;'orap m:ıklnelorJ nzır Vlllr hl!Yor. 
ısı ım.Iarıa şeu şarkılan bu ı;:tırWtU. 
ye kanDıyordo. 

Mehmet ulh:ıyet en ll!ıt kata çık • 
~tı. Burada, tıanıo bl"l·çlsl Oenco. 
nun odam nırdı. Kapıyı yavıı,ga aç. 
:nıJ3 ve lf;'l'rde ınınse)1 göremtıylııee 

dalmlDtt. Blr h:ın bellç!.slnin odM nd:ı 
çalmnc."lk mücevherat balunnın:r. ya 

Mehmet de belki pura bulunım, "ıye 
hemen yntağa yannDm1', altını kal. 
dU'IDJ,, faknt bir neY bolıunamııttır. 

Yalırıız ~ tağm altmda yepyeni bir kt-

e es de 
Londm 26 (A.A.) - Son 24 sa· 

a.t zn~ Stal.ingra.t ~ehrlni teb 
dit eden tehlike e.rtmıştlr. ltuslar, 

1tk defn olarak Stali,ngra<lm şlma• 
lJ §8.?'lıts!nde oercynn eden çarpış. 
ma.la.rdan bahsediyol'la.r. 

Alınanlar, bu kesimde Don'mı 
r;nrk lnylsmda. k6prli başı kırrmuş
lardır. Bu kesimde varlyet kanştk-
trr, 

Dün gece yansıt neşredilen res
m~ Rus teb\iğinde KletSkayan:ın 
Siimali ş::ı.rktsinde, P1odnay.a Ue 
!Kra.snodn.nn ccnubuııı:b. dilşmnn 
i\c ~a.:rpIŞildtğmdan bnlısellnekte • 
\fu. 

Rus ek teb!iği.nde nehıin cemı • 
tm,gıırbfsinde, yn.ni Stalingrad.ile 
Kotelnik<wo erasmdn ~iddetli mu-

eler o!C1ufa bildin1mcktCdfr. 
'.AJma.nlnr bir kcsimdc pUsltUrtül • 
mT'.ışleırdiı'. 12 !A'.lman tanla tahrfP 
edilmiştir. 

1nestiya gazetef!l, Almanlarm 
tlçtc bir nlsbctinde bir tank u~ 
t0nlüt'11 temin etmelerine rağmen 
Ruslıu:m son d~ce blr niddetlc 
çaro~ı bildiriyorla:-. Kaf • 
knsycdıı da vaziyet aynıdır. 
i>lodna~ etraimda dilşmrı.n hn 

cumlan akim kalmıştır. Knısnodn· 
rın cemibunda da şiddetli muhare
beler ohn&\tadrr. Maamafih AJ. 
manlar bu çevretü: ilerlem-ektcdir. 

llm ,·urdır. Mehwı:ı bunu Çt:kmtş nurken, orııdaki ecneb= ı,ı'7ele mu
toplamış kucnğına alarak dı~ı çık. 'ınbirlerl, ctrafıııı nlıms, onn, mcın 
mıştı. lekctl hnkkında bir sürü sunl'cr, 

Mcrdl\-cn bnşıodnn bakmıo klOVJl')'l sormuşlar. 
görcmeyln<'e lnmeğe danonmı~. tıı • Çöl krıılının vclfahcll, gazeteci· 
kot i'te tam bu 11ımda bekçi cJ.,ncn ferin suııllerinc ~aş:ıkcılmış ve on• 
lir kaıııılnşmıııtı. !arın Suudi dl ,·urım !:iç bilmedik· 

• • • 1crinl nnlııy:ırnk, onl:ıra, mcmlckc· 
Şimdi )nnmııa daucı olanık bulu. !ini 5ôylc tarif r.tmlş: 

nnn 6ooc-0 şö3le dlyurdu, "~lemlcketimızln payıtahh, Ri• 
- Kafasıııı G'Örtn\işüm ,c knybeım} vaz'dır. Uu şehir, tahkim olunmu$ 

§im. Aoıa, ııe blle)lm. k<'ndlııtoı \·ol. olan ) lıksck dığlnrlıı muhnllır .. 
lnhl tlkcdr sandıın, bc)tnı. Krallık sarayı, 3 hcklnrlık bir salın 

Çıkl,lm, )ut.arıya, b:ıktım ki 1>ö2e3e hılnn bir mevdaıılıkludır ve bir kal 
dog-nı dönmU:t- eye benzemektedir. Sarayın. ö~·le 

- Kurban ne yuparsm humda1' de. sllı11D bir iç O\'lusu '\"Drdır ki, bu, 
d1ın. Uaşını dl!.ııdUrm<'Aen: çl51Jerdc hlc E:Örüimenıi bir şer 

- Ne yopac:ığım, kdr mUsUu
1 

b. dlr. Bu :ıvlud:ıki havuzun etrafındıı, 
de t bozuyorum, df'dl, iklyüz mermer süıun vardır. 

Burası yUz nu.ır.nro mıdırf de.

1 
''S:ırayın apıırlımanlıırı, en r1e. 

dlın. deni ihtiyaçları ıatmln edecek su• 
Ne blle)tm. dedi, ınadım bula. rette lcfrlş, ıonıım edilmiştir. Ve 

cıa.dım. her kala nsansörlc çıkılmaktadır .• 
Ba, ll'JtC tnm bu ıumdu göz.lerjıtı 

ayaklnnnm dlblndeld balıyn ( I) 1a. 
loldı. \'ay, benim halım. 

Aho bunu ncrcdı•n buldun 'l de. 

"Sarayın mfüHiril. kflçük karıl~ 
şimdir. Bunun maiyetinde, rnemur, 
a kcr \"C hizmetçi olarak 2,000 kişi 
,·ardır ki, hepsi de saray el rafın• 

dlm. 
doki müstahkcm kulelerde otunıl'o 

Ne bUeylm ben, dedi. 'O zamaıı 
lar. 

anladım iri bu benim balımı çalnu,tr 
ı:·akalndtk kendisini. 
· - Şimdi halını aldın mı'l 

- Almııırm beyiQl. Karakolda nlmı. 
&mı. 

- Rıııtkıı dnvıın var mı'l 
- Yoh. 
Mehmet )Bknlandtğı :ı:aman, Ourto 

(le iki a.deı f;llY bardağı bulunmuştu: 
Tııhlllkat &onunda bunlp.rı dn, bu ha. 
nın b!rkııç metre nsnğısınd:ıkl diğer 

bir hanın ıuıpısmdnn kohve<'! S:ınnm 
oeıığındıın çaldığı anlaşılıDıııtı. 

Hliktm teltmr mnmuna d!lndU: 
- Ne dJyccck&ln bunlara! drdJ. 
- Yalan beyim, ynlan. Beıı bır11ız 

değilim. KJllml ktmblllr onıyn kim n~ 

mııt. 

-Pclq baodn anyordunl - .... 
- Baylesenel 
- Bir se\·da metıclıısl-
- Allnb Allalı f ! 
- Evet. ncntmle beraber yn,ıyıın 

bir len; vnrdr, e;ıynlarmıla birlikte kaç 

ıı. Ona balanağa gltmtsthn. 
- Ya çay bardnklan? 
- Bunlıın sokakta bir hama.li!nıı 

eatm aldan. 
- llam3lda bardak ne amrT 
- Şey .. yuı işportacı dlycccl:.tım. 

Bamn.I dedim. 
- ~ ~a aldmf 
- tktslnl 60 kllnı:ııı. 
Bundan sonra eahltlerckıD t~evaıı 
~ tstepa.n: 

- Bono, dedi, ynkalııdıklan zaman 
gördUm. "Beni neye tutuyorsonın., ben 
tbaraya bir kız nramıığa geldim ., dl. 
ye ğırıyordn. Kilim ayaklarının 

ucundaydı. 

- Peki handa kız var mıdtrf 
- Çook, belki 60.70 tane vardır. 
Netıoede Mclımecllıı ııuçu aab\t rö • 

ıftlı!O ..e k13'mett 1§ um olan hJllıyı 
ra~ tam teucbbUs 81JÇOndan 1 ay 

•10 g1hı müddetle bapse uıııhlrom cdl· 
'lerek derhal tevkif olon1Jl38ina karar 
verildi, Çay b3rdAltlarmdnn bcrsct 

kaummıst;ı. • 
Mehmet, gene de bo karam 8Cvtn. m" g6rttntıyordo. 

ADLiYE MUHARlRt 

"VI) erımızdn. noksan olnn eğ

lencedir. Bir.im, başlıca eğlencemiz, 
avdır. Senede, bir kaç defe, ceyliin 
avına çıkarır:. Bu g6rlllccek bir şey 
dlr: çünkü binlerce otomobil. kam• 
~·on misnfirlerimlzi, çadırlnrımnı. 

köpeklerimizi, C-$Yll ve erz.nkımı:ı:ı 
noklcderlcr ... 

Mulıehirler, bu tnsvlrJ dinledik• 
len sonru, av meselesine hayret et• 
ınlşlcr: 

- Nasıl olur efendlmT Dilnya• 
ııın en me~hCır nllnn, sizde yetişi.-. 
ken. olomopllle nvn gitmek glirlp 
görillmcz. mi? Demişler. 

Emir, azamelle gülmüş ve; 
- Biz, bedevi hayat.ından cık

tık. Şimdi, ııt sırtında dcRll. otomo.. 
pil içinde ı;tezlnlyonız. Demiş, 

Muhabirler •. Bu ııözlcr fiıcrfne, 
"Blnbir sece hlktıyelerl,. diyıınnın 
dn, orljinftlitesini kaybetmesine fi• 
zülmüşler. 

2 laden 
ımaune 

e edildi 
Simitçiler ve börckçllcr cemlyr 

U, 1'icıırel VekAletine müracaat eJP. 
rek simit ve börek im:ılioe müsaa .. 
de edilmesini i~emişlerdJ. YckAlrl• 
ten gelen cevaptıı eylüliln 12 nci sn 
nünden yani ramıızanı11 birinci sn.~ 
nünden ilfoon:n simit ve börek sı• 
tışıno muayyen hır nlsbet dahilin 
de vesikasız olnrak mGsaade etl Je
ccği bildrrHmlştir. Renıazaıı1e ri
de imaline de müsaade olunauk, 
ekmek yerine pide almıMl istiyenl'!r 
ekmek karnelerini vermek surelı!c 
pide alacaklardır. 

·ng· iz ualmm ard şi 
ayya eden d ·· şerek öldü 

·ı~ E SO DAKiKA 
~___':.üçük lliintar Kupono 

\Bu kupo.ııa eklenerek göaderflf'cek 

A I v k d k y 111 amma ve 1§ verme OA.nlan Eıı ~n 
tıantigi uça la geçen Ü ' unan Oaklkada parasız oeşrtıdjleookttr. :_ 

laolıırm gazetede görttıdUg1) ,eJdJdt 

prensesi ile evli idi ~~ ~~d~:;uc::-
Londra. 26 (A.A.) - Hava nazır. DUk dö Kent l93f de Yunan pren.sı mhatuz kalmak 11.z.ere ısarib IMlre&le -

lığı dllrı ak§am ap.ğıdakl teb!lgi neş. Nlkole.nın kU~k kızı prenaes Marina rint bildlrmeleı1 IAzımm. '- • \ 
rctmiotlr: He evlenmfatl Dük, havacılıkla ~lddet Evlenme teklifleri: 

Hava nazırlığı, bava komodoru Al. le alakadar o.mu§, atJantlğt uçakla * Ya§ 28, boy l,6:S, serbest me~lek 
tea dUk dö Kentin öğleden sonra, Stın. geçen kral ailesinden ilk prenstır. sahibi. ayda 80 lira ıo lira kazancı O· 

dcrland tlpJndc bir deniZ ucağınm Bu tıarpde lnglliz bava. kuvvetleri lan bir bay: 20 llA 2ri a.ralimda blr 
lskoçya oimaliııde yere dUşerek par. ne ıııyln edUıni§ ve blr sava§ uçağı ue bayanla evlenmek ıatemektedlr. (?al. 
çıılanmıı.sı Uzertne vaz.ıte başında öl b\nlcroo kilometre yapml§tır. KendlJ!j K. 741 remzine mllracaat. 
dllğünU derin bir teessür ve kederle 1930 danberi §ahM.n pilottur. Birçolı * S:S yaşında, orta tahsilll, fr&LSız. 
bildirir. defalar tehlikeye glrml§tlr. Da.tıa ge ca bnen, yakI~klI, rakı. meze, tütün 

Altes dUk dö Kent, lngtllz br.,·a çen bıı.tta, cenup kıyıaı §ehlrlertnden satan bir dUlı.ktuu olan, günde nı;: Urıı 
kuvvcUcrı umumi tefti§ heyeti genel birinde bulunduğu sırada düşman u kazançtı bir bay, dUkkb scrmı;yeıı. 
kurmayına bağlı bulunmakta ve emir çaklan dUkUn kullAndıgı uçağa bom. sine (~00) lfra katabilecek ta}UtjllL 
aldıgı vazifeyi yerine s-etırmek Uz.ere ba ve mitralyözlerle taarru.z etı:nı..eıcr. mUzikten anlıyan, ince rub.lu ku: veya 
lzln.ndaya gitmekteydi. dl. dul 25.SO ya~rmda clddt bir bayanla 

Uçakta bulunanların llepaj dUk dl:I Kaza hakkmda be.nlls tafSilAt ot.. evlenmek tstemek~edlr, (ÜS: vals! 
Kentle bfrllkte ölmU~lerdlr. mamakla beraber bunun b1r dU~ru:ı remzine mUracaat. 

DUk dö Kent 1902 yılmda doğmtl§. mUdahales1Ilden Uerj gelmcdlgi sanı. Aldırıms: 

tur. Majeste kıraun en kUçUk erxelı lıyor. Aııa~da rem!r.lerl yazıb olan o. 
karde§ldlr. Altes, aile gol~eğlnt de Dllk dö Kent en az 100 senedenbc. kuyuculanmıun IUUDlııruıa ;elen 
vam etUrerck "denizci prens., olmak ri mt.ısellOlı l.'tl~etler -=mrinde ölen mektuplan idarrlıaneml~den (p:ı.ı.ar. 
ıçın DarmoiUı denlz kolejine gtnnlş. kral ailesine men.sup Uk prenadU. ınn hartı:) hergtln sabahtnn a:ıeye 
8C de aıtıh1 durwnu yüzllnden kolej - DU.kUn Uç çoct~ vardır. Babasl knd!ır ve aant u den onra ald.tzma. 
den ayrılmak zorunda kaımı., ve 1929 nm Unvanmı alacak olan büyü.it oğlı.: lan. 
yılmdruıberl, hUktlmdar allesjnln ye prens Edvart 1935 de, kız.kardc.T- (A~ &) (A. 21) <A.G.)' (B ır.l 
stme sivil vazifede bulunan terdi aı. prenses AJekeandra 19!6 dn ve en kU (Bulunmaz) (Ciddı kız) {~ğ'erl 
faUle, hariciye nazırlığı atB§ellğl va. çllk erkek kard~t prens Jorj FraDklec (Dokumacı) (Değirmen) (E.2tı.E) 
ıo:i!eslnl yapmakta bulunmu,tu. geçen 5 ağustosda doğmuş ve rcl.lı !F.D.K,) (H • .friO) <l.S. Sert-Ast) 

ont Ciyano 
nuzvelt vaftiz babalığın. yapmlftn. (lNG) (İ.D. 2G) (Kinı) (Lale 11) 

DUk dö Kent uçak kıwudle öleı:ı (M.E. 49) (N.C.D.) (Ok) (P.A..l 
kral aııeslnln Uk prensjdlr. Ölllm ha (R.H. l) (Tntjblm scnaln) 
beri derhal düşes dö Kente, krala v.a 

KlRAL NAİP MUAVU..'1NlN OENA. 
ZE TÖHEllıı'tNDF.: BULUNMAK UZE

RE l\L\.OARJSTANA GlT'I'l 

Roma, 2G (A.A.) - Kont. Qy!&llo, 
Macar kıral neJb muavln.1 S~van 

· HortJnin cenaze tören!.nde lta'..yayı 

temsil etmek Uzere dUn Budape§~ye 

hareket eylemiştir. Kc.nt. ~ Uc 
birlikte, İtalyan havacılık gezıellrur
may ba§kanmın reııııjğinee bir aake 
rl heyet de ııynJ maksa.tla Budape~te. 
ye gitmektedir. 

k.rallçeyc bfldirllml.ltir. 
Londra, 26 (A.A.) - DUk dö Ken.. 

tın Tcfatı baberj, sayfiyede bulun • 
makta olan kıml ve kuıı.llçıeye salı 

geoe&J geç vakit baber verilmioUr 
Feci Mdlsc~ dUoes dö Kent de Lon
dra haricinde öğre~tir. Prens Ed.. 
vard Dö Kent, dUkUn oğludur. Fakat 
dUk ünvanmı taşıyıp taştyamıyacağl 
hakkında §lmdlki halde katı bir §CY 
söylenemez. ÇUnkll laral banedanma 
mensup düklerin Unvanııı.n ekeeriyn 

' b!zzat krra.1 taratmd.an verilmekte o. 
ZAYİ - 1938.1939 senesinde lzmit ıup ı.rsı değildir. 

ortaokulu blrlnci smıfından &ldığım Londra, 26 (A.A,} - Dük d6 Ken.: 
tudlknamemi zayı etUm. Yen!.mi a.. ue kazanın diğu kurbanlarmm ceaet. 
lıı.cağnndan eııkJıılntn hUkmtı yoktur, ıerı parçalanmıo olan tayyarentn en. 

Uııktldar - Debağlar Şnlr Zati eo. kazı ara.amdn.n çıkar~. Dük dl' 
kak ı9 num:ımda Na.im Gllngör Kentın nA§ı ~ır mOCıaet sonra 1..0ndra 

(17002) ~ nakledUeoek,tir. 
~--------------------~ 

lf"'rlllBl .... ml:l ....... tLK--ORTA-ı.JSEllmall~millliim .. l:Zi:i 

KIZ 
ERKEK istiklal Lisesi YATILl 

YATISIZ 
Talebe kaydı ıçtn paznrtesı ve peroembc g11nlcn mllmcaat ed,lleblllr. 
Eski teJeoo kayıt;lD.rmın yenilenmesine 10 eylUl kadar diwam edecektır 

Şt.:llZADEBAŞI, POLİS KA.RA.H.OLU ARKASl 
lc:z:!ı::;:::;;:m:ızc•-- Telefon: WM m11emmmm•lll 

Nafıa Vekaletinden: 
.EkaDtmeye koaalan Ilı 

l - Su i§lert bfıfintj ~ube mtıdQrlllğU bmgest içinde bulmıaıı Derme ana 
kanalmrn teındJdJ ~o batrlyat ve muı.t tmalAt lllp.atı, 
Tahmbı ~dllen keş:.t bedeli fiyat va.bidl eaam üzerinden (t24.155) Ura 
(82) kurunur. 

ı - Eksiltme lS.9.9'2 tarihine raatııyaıı cuma günQ aaat 16 te .Aııkarada 
sn !§lerı :reWiği btnas; !~de su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zart u.au.ıtle yapılacaktır. 

a - İateklllot" ekıılltme şartnam1181, mukaveıo projem, baymdırllk l.şlerı 
genel ~ıırtcamesi, umumı su işleri fenni oartnamcs! ile huauııı ve fen. 
ııı §&rt.Dımelerı vo pro,Jeler1 (21) Ura (21) kunJ§ klU"flllğmda ou ~

ıerı l'CLsliğfndcrı e.lablllı'.ıer. 

• - Ekalltme~ gtrebünek için 18teklile {20718) Ura (21) kunı1luk 
muvakkat temlna~ nrmeat ve ekalltmenJn yapılacağı gtlnden en az 
üç gün eYVCl bir dilekçe il• ı:ıaf!a vekAJetlne müracaat ederek bu 1şe 
mahswı olmak tızo,-e vesika almalan ve bu veafkayı göırt;ermelert 
§8.r'Uır. Bu mtıddet iı;:Uıde ?eSlka talebinde buJunmıyanlnr eksUtmeye 
giremezlw. 

15 - 1atekuıertn teklJ:; melrtup.tannı lkinei maddede yazılı eaattcn bir nat 
önceejne kad:ı.r au i§Le11 reisliğine makbuz karşılığın&ı vermeleri. ıa. 

zımdll'. Postada ::>buı gecikmeler kabul edilmez. (70<>4-9121) 

va 
ıerıne ş e en 

Harriman 
Amerikaya 
dönüyor 

Harriman Ruıyaya mühim 
miktarda harp malzemesi 

gönderildiğini söyledi 
Londra: 26, (.~.A.) - Moskova• 

dan Başvekillc birlikte dönen Af'!lc
rlkan murahhası M. Herrlman Reu 
terin bir muhabirine şunlnn s8yle-
ıulştlr: . 

Mocıkova müznkerclerl lialtlnnd:ı 
refs Ruzvelt'e izahat vermek ve A• 
merikn hfikümetine bll husıı-.tnkl ra 
ponımı tevdi etmrk Orere Vnşins • 
lona gidiyorum. Raponımu vermt
dcn ev'\"el bu müzakereler lçln bir 
şey söyleyemem. 

Bunnnla beraber Hnrrfmıın, ge
cen eyllılde Lord Deııverburg ne 
beraber Rusynyn yaplıklnn müşte
rek seyahat esnasında, Stoltn de ıfa 
hll olmak fizere bü1ün Ruslarda ay• 
nl emniyet, karar ve lrııcfoyf bu '!~ 
ra da milşnh"adc etmiş oldununu s8y 
leıİılştlr. • ff! 

Sabah gaıetelerin<le cikan Bıı~ 
\•ekilin foto~rnflıtnndn.kf geniş te
bessüm müzakerelerin iyi bir sa! .. 
hode yilrlid!iğilnQ gösteren işaret;er 
dendir • 

Hnrrfman hepsine olmamakla Je 
reber, lıloskova müzakerelerinin bü• 
yük kısmına işaret ctlll!inl söylemiş 
ve bunlann, gecen sene Rusya 't'-llc• 
kında edinmiş bulundu~ inUba1, 
teyid eyledlAint ilhe etmiştir. 'Ji. • 
mcrikon murahhası. ?ıloskovoyı :il• 
yare!lnin ödünç verme ve klrnlar..ıo 
i~I lle ilgili olmadığını ve 'kendinin 
Ruzveltin ~hs1 mümC!:Slli sHoliyle 
müzakerelere lştlrftk eylemiş old•.• 
ıtunu belirtmiştir. 

Birleşik Amerikanın ~foskc".ı 
hOyük elçisi müzakerelerde hazır 
bulunmamıştır. Ahnruılarm da ka:r'Jertiği veç • 

bile Ruslar her yolu, her kayalığı 
~ddetl emüdafaa ediyorlar. Kara• 
deniz Rus donanması bin tonhr.ı: 
'bir dilşman gcmtsln.i be.tımuştll' 

Upk aynklı hlr ıı:kl .mıısnsını l~rck 
geth'c1L bardaltl:ı.n önllmll.z.e hazırladı 
" m ve pUro kutularmın ağrıln KAR ELMAS geldi. Ttlylertm diken diken oldu. 

Albay gtllOmsedi: ''Hn.ııçerln ucu 
na oektnmeden temna edeblllrıdnlz 

nm bA.laym "hiçbir mretle :ra. 
tJıatsn: ecijlmek lsf,emlyonım.. dt".mesı 

thcrlne bUrmetle bn3mı eğdı ve odayı 
terkebneğe baurlıuıdı. Fakııt tıayret 1 
Odndnn tıkmak llzere yerinde ~nU., 
yapıırkcıı bans g'('tle bir kedb'f andı. 
ran g6z.Jerlt 1Uphell ve mllheyytr bir 
ıı:ı.znr at.fcttt. Gnyrf ıhtfyart kaplan 
kafnsm.m, eömlne alevtnbı ve,rdltl ı. 

oıkta pnrlaynn cam g6z.lerlne baktım. 

8 • lngilizceden ~eviren: VEHIP TAYLAN 
dc4J. Zira zeblrl hemen umk~tır 

c1nn.,. 

Harıimnn milzııkereJerin feferMl· 
nh hakkmdn sorulan sunllere cevn t 

verme'ktçn istlnklif etmı, ?C askeı c 

clunım hakkında hiç bir şey saylc
memiştir • 

Hnrriman. cok ceklngen <Javran 
mışsa da, Vaşlngtondn faı.Ja kıılnu• 

yecaııı intiba! vardır. 

lngiltre ile Amerika arcuıncla 
yeni bir anlQ§Tnfl 

Vaşington, ~ (A.A,) - Röyte
rin bildirdiğine göre, İngiltere ıle 
Amedka arasına~ eh:mmiyetli bir 
adUnç verme ve ki..-alama nnlnşma.. 
m ',Y'Spıldtğı hafta !!Onunda U!n c
dı1ecektir. Avustralya ve Yeni Ze
landa ile Birlesik Amerika n:mmı. 
da ~ni a.nlnşmala.r da yapılmak 
il zeredir. 

Rodostaki hangarlar tama • 
. mile tabr1p edildi 

Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz ha• 
va kuvvet~ Romelin kurduğu 
mevzilerle muvasala hatla.nnı ve 
'bilbruım Tobnıkla Rodos ada~mr 
§:ddctlc bomh:ı.lam.<ığa devanı ~t· 
mektedir. 130 kilometre uz::ktan 
gl>rlllebilen yangmlıı.r ~dtıınlmış • 
trr. Roo°' hnvn alanındaki han • 
garlar ta.ınamiYJc tnjlriP edil.ml§ • 
Ur. 

Arltadıı§mı Kola da &IAka tıe postu 
tl"f;ldk ediyordu. 

''Şotuuıe bir canavannış, dedi. Siz 
uıı vurdoauz 'l,, 

Al y kapWıı blaat vurdu~ L 
tln.f eUt ve tok uman geç:ııeden 

lklııJ MAby adala.mıılnkl Jnz.lbatf me. 
eelele.r hakkında canlı bU mUııahabe 
ye daMılar. Ben divan tızerlnc ç~ınnn,, 

onlan dinlemekte m~gıJldllın. OOdl 
mOn Uıı1bıdo Mis 71mnılskı lnoo tıatlı 
çehl"Cfll cmnl ndı. Mtıhakknk ld bo p.. 
tods tevlmlAde bir mevkf l~gnl edi

yor, Ye albay kendi ne r;fyades le iti. 
bar ıttssterlyorda. A ksl Juılde onmt mi. 
safirinin yanında olontUU!mı mı:ıvalık 
görmedi. Albayın ll(I lm:mı mukayese 
etttm. Yammda otuJ'DllJI olan mlıl 

Vlkt,orya koket, mllııtebzl Te be.rbal_ 
de Cok sathi bir kızdı. tçlarlnde yega. 
ne O\'h ol.n.n bayan Sprek siyah kıvır. 
cık saçlarlle. bir mra beyaz dl!! ane. 
den gcnte ağzlle, yolunmuş ıta~e. 
boyalı s:dıroslle oUpbestz modern bir 
tip an.ediyordu, Fakaı her nedense, 
üzorlmdc ana4aıı dotoın bir nıtrlkact 
teslrinl bırokuııltı. Mnryel l9lerlııde 
en gUzelf ve 15Dpbesjz e:n seldslydt, 
Fnkat goözlerJndckJ dor;un donuk ba.. 
kış vo dodaklarwclııkJ mOstebzl Cıebes 
•tım hayra alftmet d ğfldl. 

Remekte tanı~tığım phıstara ~· 
mlln önllndcşöy le bir reamJ ı:eçlt 

fBPfPdım. içlerinde pattmt kaza. 

nan Up kl11I vlll'dı: Miti Ti~ 7'1-
me:t mftteaktp odasına pekfl~ olan 
yUztıaeı Pmya ve doktor Brayt. 

Aeaba ımmıırz mektubu glJnduen 
bo U~ phıstnn blrf miydi T F&knt hlO 
biri en ufak bir prctı~ olsmı, ptoda. 
k1 tkanmtJmb:ln bllktld llebebl hmm. 
ıranda nmltunatuı.r oldutunıı belli et. 
memıştt. 

sazıcnıe Lruıdrndnkl polis tıetklla.. 
tına ve Skotlımd Yarda temııe etmte 
olan :rahuı! alb:ıJQI yeteni Blekbom 
ldJ. Fakat onun da albayın hayatı L 
91a ıasa ettJğlnı dUoQnebJlmelr &""'· 
dllzktt eahneckm aonra eıld&ıa fmkln.. 
•ızdJ. 

Koınıııma anza.n dlkkatJml ael'be • 
den tıtr mecraya c!3ktılmtı,ttı. MtlA.. 
temleko sabıta OJ"gaOlaımDI ~ 
IDCftOUbabıl olOJOrdn. Albay a.a.lattıı 

Kola merakmı yenemecU, • 

"Quılnhı aıze llal'BJ kJa beeJemc • 
atııde ııebeb ııeydl 'l 

"Ben o ııımlardn 8l1ıb! r.ab taııw 

relsb'dlm. ve tehlikeli bir cllı buta 
bğma kartı &lıalJ.ye mecburi bfJo aoı 

emretmiştim. Herhalde bazı fııııatlk 
yerWer bo bareket1m1 dini lnaaı:şl&.. 

rma oypn balmıı.nıq oJıı.e:ı.klar, ltlııL 
MllrT Her ne halse, ben bldl&e)'e bO. 
:J1llı; bil' elıcmmtyet aUetmec'l}m. Mo
denlyetin t,erakktsJ oğranda ~ za. 
mao kurbanlar ftrlllr. R~ bo kafde 
yalnız Halaya adalarına mllahaaıı 

detQ.. 

"Bir deıtasmda btr ye.rU arkamdan 
blr h:ınoe:r trrıattı. llıuıper yanımda 

ytlrtıycn Malnyalı bir uflmdeye l 
bet ett1 .e bfçare a'ebhıcle 6ldtı. ~ra 
~n aca uhtrlUdl.,. 

"Ya lmtnPJ,. ~ .• 
~ğ'a movatt k olc!n. Cbyrt 

knbUI nMm olan Tens dağlnnna Dtt. 
ea etti. Maalesef bttttbı arqtmmbtr 
ııetleeııtz Jmhb. Btr batım olmalı ftm. 
re brçafı beraberimde lfJtfrdlm, 

Albay!ll en son ıılizl07Jn4ekf tDım 

, aatk&rdl. Oözlerlnt pencere ~mda ka 
roıılıktakt bir noktaya dJkmtşU. 

Albay bttblk lont'ln Jmybolı:!a. As 
zamım 80Dl'a çok zarif bleam!ş re. • 
lmlAde ~ lılr Mala7. twıpıdle ./ 

llkCta Dk 3noe bouı.n Kol.B oll'tu: 
Albaya aordıı: "Şu Ucrdcld ıstklıır 

llt'..rcyo aittir. f, ' 
Albay &motarmr pattı. 
"Komııam mlııter Hı>~ ,.........__,P). 

d!, --y . . .· 
JI' 

Hnrriman, Ruııyııya mlihlm mfk
tardn harp malzemeııf ve saire gön· 
.derlldiğlnl söylemekle l>crııber ikin• 
el cephe e1ralındakl suallere cevar 
vermekten lmtinn eylemi$tir . 

evyorkta alarm 
Nevyork, !6 (A.A.) - DQn gece 

Nevyorkda ba:va tehlike l§aretl nriL 
m!ştlr. Şehrin bQtUn t§lklan hemen 
biranda ~ndllrlllmU:ttır. Bu tıarbiıl 

ba§meanberl Novyorkda verııen °'tncl 
tehlike lprettdir. r . 

100 bin radyo makinesi 
müsedere edildi 

Stokholm, 26 (A.A.) Dagetı 

Nfheter sazetesiı:Jn bDd..trdl#lnc göre 
Norveç kıralı Ho.kanm ~ )'1.ldÖ· 

nümü mUnasebotlle 8 ağustosta yapı
L!Uı ~ t. ~ ~ 
makamlarmm mQ.'l&dere ettiği rad)'O 
ma~eleı:t.nJA adedi 100,000 i bulJD\la-
tur. 


