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sual trenle Ankaradan tsıanbulıt nıtL e.a m I tC\'CCclhea hıırc!;ct bayurmuşlar ve 

V ı bugilıı saat 12,20 de r:ıt!1ırl11Jjı.l ff:ttf. 
loodlrml~lcr:llr. 

ltalya batı!Erı 
Klmt!ee fs~~rer 'l 

\'ıız.an: 5ADRJ ERTEM 
l TAL\'AN muharriri 0.-yda 

J aUlığı bir makale ile l~ıtlyan 
1.ıayat ııahaıunın 6deta tt>terruatlı liı. 
t<'ı.lnı taYIP düS.Uyor. 

BüyUk harp ıoııraııınd:ı t:ayot ı.•tha. 
aı davası ltalyadıı Ronıa lmpar.1t,or. 
luğunu ihya etmek tezjle birllkte in. 
kf,afa ba'lamıı;tır. 

ln;lltcrcnlcı domlnyooları \'ti kolo. 
ııllcrl Jle, flU&Jaııı.ıı genf.t &razltıl, A
nıerlkıUıu:ı bUJ ilk toprııkları ,,.ı: ct.ı11ubı 

Amerllca ile birer bayat ,.ahaıı t~kil 
ettiği ilerj •Urülerek ltalyanuı .ıa bu 
de\ltıUer gibi bam maddelere, pazar. 
tara, kolonjlen;. serbest yollara aıalılp 
olmaaı lstenmefe bafland.I.. 

Eaaaen İt,alyıın faıızmı doktrin ha.. 
kım111dan da h3yııtı bir mllcadete ad
deder. Ha.rbl tabU h:ıl a&)ar. Bu ö. 
DemlJ plyeııla temall edj!ecefl b:r 
muazzam aahae l&:ı.ını<lır. Bu ll&haı-yl 
yaratmak &'erektir. Gaydamn aayıp 
duktUğU coğrafya lslmlerf bu Htıne. 
nln kurulnıllllı Ulzımgeleu .abayı 1§8· 

ret eder. Blr bakımd:ın de\'lctlerln 
tarihi luıderlerl bir piyes, yurtlıtn da 
bu plye6Ju temall edlldlfl ub.oe 11bl. 
dir. 

İtalya da tarihinin bu dt'vrfnde bU . 
' Yük uhneler yaratmak emelindedir, 
Guyd:uıın ileri ıürdUfü t,ı&leplrrt t!" • 
k~r, teker mtltalea edecek, oalar tb:e. 
l'lılde tetkikler yapacak deflllz.. Yııl. 
nıs ıu kadarmı ı,aret etmek lcalP e • 
der ki Gayda elindeki llıt" Ue kimr 

bitap ediyor\' Bu nokta oldukça mUb. 
hem ve tilrlü, tUr JU ıuılayıııa mU.Slt
tır. 

İtalyan llıteal blr yandan mUtteflld 
Alnıa.nyaya, bir yandan duşmam ta. 
~tereye, bir yandan bugün mlhverlo 
bl.r lruyrutu rolünü oynıya.o Fr•n ... 
)·a hitap etmektedir. Almanyaya bi. 
tap etmesi mütterek barbln dc:vam 
etmekte oldufuna, Ittllakm ' aatlıt.m 
biz balde bulunmaama göre manasız. 
dır. ÇllnkU mUttereken harbe devam 
ettJkce, ıttırak aatıam kıı!dıkı;a ,im. 
cUdcn ıstlkball garant,lleruefe tslı• • 
inak lck>ta orJaktan şUphe etmek ma. 
Daamı ifade eder. 

Çtbıktt g:ıllp gelGfkl~ri takdirde iL 
tedlklc.rlnj alacııldardır. Nuan ııuret. 
te mUtte.llkler tlrblrlne yardım et
lhektedfrler. Henüz: harp bltmt'dl'n, 
lletJcıeler almmadıın talep UııtHlnl 
YtU<.ek lle81e tekrarlamak berbalde 
büyük bir aamlml1~t1n, yakın sUAh ar 
kadaılılmın bir al1m!.1;1 ııayila103z. 
lJiatenLn tııclltue~e hitap eden kısmı 
lııaanm içine sarıp bir hl9 wrtyor. 
8a listede bir kur yapnm., itiınıanma 
bir nttt anlatma teklif etme &rzuau 
lflUllyor. 

8Ulhlann kon111tntu bir zarnaada, 
all&bıann bapramadı~. bir kalem 
tJcı:.ıdarı ~klemek mese~ ''Ot'1'elöt. 
tank,. Te "Sttvey,,. f!itlhkAmlı\rının 
hkıımasmı, ''Ntjerya,,yı talep etmek 
bQJ1lk denizlere ııerl»Ht~ çılan11k ı. 
tla yol emniyetini lıteme.k demektir. 
l>tt,man dU,mandan fstetllğlnl lı!\~" 
"-tem vasıtası ııe değU ancak !lilAb 
kuvvewe alır. SUAb lruvvttJnln ba,a. 
l'a111a4ıtı bir lt için bangt fl>nlo ko. 
1111fuhıraa konaıumm it aöu dlıftU 
lbtıı bunun mana111: 

"Gel, knuıahm, anlaıtabm. de. 
llıekUP. 

Llatec1e Frama da Tılrd:r. l"nuua. 
"-ıa latenen ıeyt.Franaa kendlal vere. 
~ vaz.lyetıe defildlr. Buna Y• Al
~ ya lngtitere muvafakat eder. 
le~ edecektir. Nt Korstkayı, 
be ele Afrika ortAJarmdald Osmub 

~torlufu mirasını Pete.n terket-
Je IDUkt,edlr değildir. 

.... tılddl tarafı fidur: 
ltu. ferler ~ bir ada~ ~-el~ 

C Ark...,,: Ilı''+,, '!, Slltnn 1 de) 

Milli Şen hamil tren 12,20 c!e Bay 
darpa:ta ganna girmiş w &elslcllınbu. 
rumuz be~flş bir tilm:ı l!e \'n=oıılaruı. 
dan lnnı1:ılerdlr. 

Reislcllmhıırumuz, eehrlmlı:dl" hıı • 
lunan Büyük l'.llllet 1'fl"Cll"I flelıt ı\b. 
IR"..altk Rt>nda, AdllyP \ t!kiıı flaaan 
1'fenem:.vıdoflu, Genelkurmay Lk!nt'l 
ba,kanı orıeneral Asım GUndil&, or. 
ge~ral Fabrettln Altuy, ı!lğer J:'ene. 

Reiılettmhuromıız kareılamağa ge. 
len 7.flvııtm ellerini nkarnk Utlf:ıtta 

bulunmu,ıar ve lıunu rolit,eakfp Hay. 
darp&§a nbtımmda beklemekte olan 
ve emirlerine tahsis edilen suvat va. ~ 
punuıa binerek Floryııya glt.ml~lerdfr. ~ 
ReJslcllmlıunımuz istasyondan çıkar. 
l&rkem etrafı doldurmq olan keaU 

lIIDJ Şeflmlz hıönü Haydarpa§a btasyonunda reflkalan, Meclla rejsl iten.da, vatı Ut.n Kırdar, pa.rtı relsl neşa"' 
lWmaroğlu ne birlikte 

bir ball< kUt.Jeıl tarafından aııa,ıar v 

ve cıandan tezabUrat Ue karttlanmıı. 
!ardır. 

Rijev istikametinde 15 gün 
evvel başhyan 

Alman teı.uıı 

Kafkasyada 
inatta çarpııan 
dlımaadaa 

önemli dağ 
mevzilerini aldık 

Rus·· taarruzu 
t!evam edı"gor 
Ri jev şehrinin sokaklarında 

muharebeler oluyor 

Berllıı, 27 (A..A..) - Alman ordulA. 
n bqkumandanlığmm tebl.Jll: 

• Baslar Vlraımaya dolra llerltyor 

Etyen Horti 
Bu sabah 
gömüldü 

Bu4apeote, ı1 (A.A.) - Naip vekjU 
Etyen Hortlnln cenaze· töreni bil .sa. 1 

1 bah Budaı>eJtede yapılmı§tll'. Parl& • j 
ı mento binaamdan gara kadar cenaze 
1 alaymm arkumdan yaln:z paj'i taht 

.t>alkı değU memleketin her tnatm. 
dan gelen 1naan1ardan mllrekkep bir 
kalabalık yUrUmüştUr. T6rene p:ırIA.. 
mentonun kubbeli bUytılıc .salonunda 
yapılan dint bjr Ayinle bqla.ıımıJttl'. 
Cenaze burada bir katafalk Uzu!ı:ıe 

yerlettlrllmiı:U. MUteveffanm uvc.ecı, 
İtalya h&rJclye nazırı kont Oiano Al-

' nıan hariciye nazırı, d:Jıa ba§ka ec.. 
neb1 devlet mUmeu!Uerı -voe htlkftmet 
erkht törende hazır bul~o .. ıardı. 

Hindistanda kar1şıkllklar 

,. 

Sovyet 
tayf areleri 

Bazı Alman 
şehirlerini 

bom baladılar ; 
l ı 

1 
BerUn, 27 (AA.) - Al:nan Ndyo. ! 

sunun bildirdiğine göre Sovyet bomba , 
tayyareleri .Almanyanın oark, §in:all 
garkl ve merkez kısımları Uzerı:ndo 1 

uçmuşlardır. Bir Sovyet tayyR.reat 
Berlin Uzerlne kadar gelmeğe muva!. 
fak olmu~tur. Haaarat ehemmlyct,slı:
Clir. -

Malta da 
Bombay, 11 (A.A.) - Bihar e;yaıe. Halta, n (A.A.) - Sllkt\ııetıe 

tinin muhtelit t>Ölgelert.nde karg&f&. geçen bjr gececren sonra düşma.:ı <!Un 
tıklar olmuotur. Tanganıı:ıe ukert kli çarvamba sabahı Mnltaya a'· taY· 
kıtalar, halka ate, etmJI ... aıu Jd- yarelert.nden mürekkep bUyılk bir 

Londra, 27 (Radyo aa&t 15,15)_ -
Rljev ilUkametlnde baflıyan Rwı t&. 
orruzu devam ediyor. Bugan Rtı.iya • 

c!an gelen en aon haberlere göra Rua
l&r ı~aldeıı,,,.aıre girmeye muv&ttak 
olmu:lardır. Rua taarruzu onbeı 

gUn evvel Viyazma • .kijev iatıkame. 
tinde b&§Iamıı ve 1111 .ltflome!~llk 

bir cephe boyunca A.lm&ıı mU<Satauı 
yanlmııtır. 

Stokholm, 2'7 (A.A.) - Sovyet ku. 
mandanltğına göre 15 gün evveı Rijev 
laUkametınde bqlamıı olan merırez 

kesimindeki taarruz h&rekeU halen 
Rljev §ehrinln varoılannda devam et. 
mektec:ilr. Almanlann geçen 80Db& • 
harda l§gal ettfklert bu ,ehrl ıonkt. 
nun ve şubat aylan zarfmGa Rll.llar 
tekrar zaptetmek için bot yere ufra§ 
mı~lardı, Daha eenupt. Rusl&.""tıl Ka. 
Jayı geç~ri ve ViYa.anaya doğru 

Uerlediklerı aöylenIYor. Şuruı ql • 
kardır kı taarruzun beden Sovyet kı
taıarmı cenuptan gelen Alman iıasln. 
amm akmtıamdan kurt.&rmakt.Ir. 

dlr. RuaJar bundan 10 gUn kadar ev. 
vel vukubulan Zutovonun zaptından 
beri !azla ilerı hareket kaydet.m.emiı 
gibi görünen Almanların bulundı:kla. 
n ıehrln batı §imalinde teslrlı surette 
mukavemet ediyorlar, Halen •n 'Jü
ytık muharebe bu keaimde cereyan et. 
mektedlr. Her iki taraf muharebeye 
ytl.zlerce tank ve on binlerce aal:er 
•llrmtl§t Ur. 

Almanlar sayıca Ust1ln oldukları 

ıtbi ça.rpıgma kuvvetleri ae daha bil.. 
yllktür. .Almanlar Oc!eaa, Harkof ve 
Slvaatopol gibi StallngTadın da nt • 
hayet dtl§eceğine kanidirler ve icap 
eden fedakArlığı yapmak ka.tldtr. de • 
mektedlrler. Bununla berober babı' • 
l&rd&drr ki çok defa Ruslar katı su • 
rette muv&f!akfyete ul141mıı gibi glS. 
r11nen Alman hareketini akim bırak.. 
mak iç!ı:ı son dakikada kAfl kuvvet 
toplamağa muvaffak olmuılardı. Le
ıı.lngrad ve Moekovada böyle olınof. 
tur. Cenup cepbe8lnln son nokta!ln. 
da Tam.an yarnnadasmda temizlik ha 
reketıerine .tevam olunuyor, b!r tok 
mevkiler Almanlar tarafından fşgal 

edilm~Ur. 

Katkasyada durmadan taarruza 
geçen kıta.larnnız lnaua çarpışaı: dUş 
manm elinden bazı önemli dağ mev. 
zllert.nı &lmt§t.ır. St&liı:ıçad batwıı • 
da dUşman flori doğru uzaklara ka • 
dar gömUlmll§ olan Alman lıtıcum 

nokta.ama. ka.r§ı otddetll karoı taar. 
ruZlarda bulunmuıtur. DUıman ağır 
kayıplarla pUskUrtUlmllf ve bu hare • 
kete uçakl&r da büyük kuvv~tlerle 
iştirak etm!§lerdlr. Bu arada fO tank 
tahrip edflmiıtır. Kaluganm batı 
§imalinde ve Rljev dolay!armda dll' • 
man yeniden taarruz etml§tlr, BUtUn 
taarruzlar kar§ı taarruzlarla pUııkür. 
tUlnıUştür. Modfnln batı §ime. ı. 
Lenlngrad önUnde mevzU sava, fM

llyetı vardır. Müsademe kuvv<?Ucric.jn 
yaptığı bir hareket esnasında cllşrn:ı. 

nın 40 muhsrebe mevzu tabr:p edil. 
ml.şUr. Av uçaktan ve uçakl<aver top. 
çu.su 25 ve 26 ağustosta 153 Su\') et 
tayyareeı dUşürmU§lerdir. 

ti öımnıtlır. tanrruz devrıyesl gör.dermişllr. B"..ı 
Hazartbagcla Mohan na?ıfYeafnc!e de J tayyarele rin oldukça mUlllm b!r k•a. 

birkaç k1§1n1n öldüğU bll.'.lirilmekt6 • ı mı .ııdııya yakla;ımadan geri pU!!ktlr • 
dlr. Burada halk maballl mahkeme. tUlm•!§, lıst uıra!ın Spıtfııyerlcr ta • ; 
ye taarruz etmiştir. rafından dat•tılmı,,.t:r. ~ 
-----------------------------~--------=:...:.... __ .:..:. __________ ~ 4 

• •• 
lUoıkova, 2'7 (A.A.) - Sovy~t tfb. 

ljğl ekinde Moskova bö1ges!ı:ıde daha 
başka kasabalarm !§gaı edjld!ğl vt ye 
nl ganimetler ve esirler almdığı t: .. 1 • 
dlrllnıekted lr. Tebliğde ilAve eıijldf. 
ğine göre Stalingradın doğu şlı:.li!ı: de 
şlddetlı savaşlar cereyan etmekte ve 
hurada bir yarma hareketı yap:ın dil§ 
man tankıan imha cdltmı: bulunnıak 
tadır. 

ikinci -cephe orta 
do~uda nu açdacak' 

(Şark cepbealne t111f difcr 
haherler ikinci tıa)'fdda ı 

Fon Bok Mduau kuvvetler1nln Ka.t. 
kuyadan veya Don havzamn~ çe. 
kfierek merka kealmlne cetirilmlş 
olmatan muhtemel glSrUltıyor. :U:Q& • 
kovum Bu taarruzdan bug11n tik de. 
ta olarak bahaetmeııinı tarafsız mah. 
ffller Sovyet baUmun dlkkatını Kat. 
ıtasdakl hareketlerden ~kip durumu 
her saat vahlmle§Ul'i Bta.Uılgnuta 99. 
vlrmek gibi psikolojik bir zanıret_;en 
mUtevell' t tahml:l etmekted!fleT. 

Mısırda 

TAZE bir habere göre demok .. a. 
sjler ikinci cepheyi Ortadoğu. 

da açmağa baz:ırlanıyorl11r. Bu ri\a. 
yete inanmakta hata yoktur, Elbette 
bu tasan-ur, tatbik lmkAnlan !Xlkı. 
m:rtdan, Anupada :lkinQf bir c~pbe 

aı:ınak haJ allnden kat kııt llltti.D, reeJ 
kıymetler tafU', 

Gerçek Almanlar Sovyet hatlannı 
Çalino doğusunda yarmıt ve cıun ilk 
~e!a olarak Volgaya uıa:mıı bUluuu. 
yorıar. Diğer tarartan Don tıe Kalac;ı 
aıan kuvveUer Sovyetlert doğUya doğ 
ru pUekUrtnıütlerdlr. Atman tayyare. 
lertle bUyUk tapta Atman toplan reh 
r; gitgide artan bir keMfetıe dnvrmk· 
tedirler. Bu da en ııorı.. ı:Ucumun baş. 
layaca~ını göıteren 1:ı!r b(l!rtl gl"ol • 

YENi ZELANOALILAR iTAL
YANLARA BASKIN YAPTILAR 

Evvel&, ~ktanbert Mmr t,oprakla.. 
nnda böyle bir cephe flllon ID<'\·cuttur. 
Oraya lnglliz \"e Amerikan kuV\·etJerl 
yollamak, Anupa loyılanna Uıraç 

yapmap benzemez. Eauen bu cıeplıe. 
ye her ild taraf da aaker Te mftlzeme 
yıtmata devam ediyor, 1ktnclai, AL 
manlarm Ka!kasya4aki ııerı hareket. 

Londra, Z'7 (A.A.) - Aaker1 bir 
memba.dan öğrenildlğ)n~ gön-, Mısır 
cephesinde gece bir topc:u hazırlığın. 
dan sonra Yeni Zelanda kıtnıarı mer. 
kez kesimindeki İtalyan mevzilerine 

Tayyarelerden atılacak vecize
le.ri bulanlara hediye veritecek 

Tıtrk Ha\'a Kurumt. fllrelrtörlUğtinden: 
:;o ağl!.itcs u..!er \"e ı.ayyare bayramı gUnll T. H, K, tayyareleri tara. 

tı:ı<!an ,..ıb!t ııı:erır.de ):tPJ'acak gösteri uı:uglarmda serpllecek veclu kA.. 
tıt!P.rmcan b!r ı:<•k~arı kı.:rumca mUbUrlentnlg ve nuınaralanmıştır. 

Bu mUhUrıll ve nWl'anıu veciZelerı bulanlar 15 eylüle kadar, kurumun 
C8'&J<>81uııd~'k.! TilA)'et fU).'f,!i~ mUracaat etUkleri takdirde .kıym...!1).l h~
dlvf'lt>r ıılacıık.ın dır. · 

bir baskın yapml§la.rdır. Birçok dU,. lerlnden aonra, h3rbln ağırlık merkezi 
man lSldUrtUmUı veya eatr ecllln~tır .• Ortadoğuya ınt)kiıl etmlıtlr. Bunu:•. 

Kabfre, 27 (A.A.) - BugtlnkO or. run dcıfrudan dofruya müdafaaı.ı do. 
taşar~ müşterek tebllğinJıe bildlrlli • nırken demokraallerln Avrupa batı. 
yor: aında ıuueket.e glrlımelerjnln msn11ın 

25.26 ağu.stoa gecem krtalanmız kalmamııtır. Bu hareket. iki ay rv. 
merkez kesiminde Elınircir b01gu1nde vet Llt\inotun da aöyledU;ı gibi, Al. 
muva.ffak;yet1e biten b!r akm yap • man taarrum ba~lamadan en-el ya. 
mı§lar dü§mana kayıplar ve.rd!rml§ • pılmak lAumdı. Artık demokraııller 
ler Ve esirler atmıılardır. Bu han:ket lolo SovyeUer birliğine yarllondatı z.ı. 
eanasında topçumuz merkez kestnı~n. yacle, hıglll& inıparat,orlutunon cöbe. 
deki dtl§man mevzUert.n1 bomb&rdı • tt olan Ortadotuyu mDdalaa etmek 
man et.ml§tir. Lbım seJJyor. Fakat buruı, biri Mı. 

lTALYAN 'I'EflUOI ur, IHeld de K&!kuya, lkl "lOkttı4an 
Roma, 17 (A.A.) - İtalyan ordu- mlbver tehdidi altındadır. Demokncd. 

la.rı umum! karargAhmın 822 nuaıa. ıer, Katkasyada Rwılarla beraber 
ralı tebliği: harbi kaool etmediklerine göre, bütün 
Mısırda buglln şiddetli devr!re ba. kuvvetlerini Mı.ır cepheıılııe Tercrek 

re~etıerf olmuı ve blllıaasa eepbenı11 orada Romele karsı bü~k bir ı.amu: 
olmal ve merkez kesimler.ı.ııı1e ıoııçu denelDfllll yapmak laUyeblllrler, BöJ. 
Rteıoı 1e'kl'lt "dllmlşttT. • --.. r.e 'imali Afrlkndıt Almanlar tıft!lktlr. 

vaı.an: Bl.~ MUHARRiR. 
tUleblllnıe tehdidin J>lr tarafı ortadan 
~.alkmıı olur; eğer homeı l>Ul'H'tleri 
tamamlle imha dclltı:?I:~trse bur:ıdııkJ ı 

lnKfllz. kun·ct,lerl l::mı • .ıı Jrnl;;a '\·cı ı. 
rana dönert>k Kcf'!:asyadan lıırnE'al 

muhtemel Alman ordulnmıa k:ıf'3ı 
koym:ığa da\ r.ınırlar. 

Çdrı;JJjn Mosko\-adan dönerken Mı. 
sıra uğra.m:ısı, Ohlnlekl \"e erkAnıhar. 
blyesl.ııl aı.ıetmesı Ortadoğuda bir l· 
kinci cephe teşebbUsü lhtJmaliıı' lnıv. 
\'etlendlrnıinlr. l."enf bir lı:ıbere gö. 
rp Uınk, mlllılmmat, uça~: \'e asker 
3 UklU 10 bin tonluk gemller Jwra 
korfezfne \"Brmı:t bulunuyor. Hu da 
Ortadoğunun mudafaaımıa verllt."n e
hemmiyeti gösterir. 

l"akat Mısırda ikinci bir cephe açıl. 
dılqa.ıı ııonm Ortndofunuu Knfknslar. 
dıın gelebilecek bir Alman akınına 

ka~ı müdnfnasmm üı: büyilk ,.artı 

vardır: 

1 - Şu önUmlizdeld bir • lkl ay 
içinde, yanı mih\"t'r ordulan Kafkıuı. 
yadan Ortadoğuya inmeden e\'\el, 

MıJJJrcl::.ltl lnglliz ordulan, Bomeı or. 
dularmı imha et.melidir. 

ı - ı·ııc1ınm luzlle lrUa we tnna 
dönmeUdlr. 

3 - Kafl<a8yadan geıme.I muhte. 
~I muzaffer Alınan ordoıdle İbıSf ._ 
debllmeljdlr. 

Yoksa bu teşebbfts mUthl3 1ılr ~d. 

metJe lbılteT ve Avmpad&kt ümıet ... 
he hayallJıdCJ:I.~ ~~o .. 
lnr. 

• 
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•• o çe i hçege 
·düşünce .... 

Kibrit kutularını r.;e cı~ara 
' Paketlerini neden savurup 
Atıyoruz? 

K A Gı:r, mukavva sıkıntısı olC!u. 
~ malQm! Günler var kf ;ıa

Lar ~erlerinde blr~ok eıul.Bf SHtlığ! 

sebze ve mey\-;ıyı keseldiğıchna koy_ 
mıyor? Geçen akşıım \'emişte ı.tl .,,\.Dl 
pazan kunınlnrdan ha:uları ıınt ukt:ın 
~eylerin fiyııt,ıru lı:lrbar il!'ın edelkt'n 
~unu lUive etme) 1 unutmıyorlllrdı. 

Eşyaları hırsızla getirip 
evlerine bırakmış ! - Kescktığıt ı:r; patates 20 kunı:--. 

tonıntP!I 15 ı.uruşıı, fasulye 80 ıuuıa .•• 
Ev\·elce kıuıııplıır et satarken altı. 

~ na kAğıt yerine, mukB\'\'a kıılmlıf.n_ 
da kaba kllğıtlnr korlar, hin fark· ıı 

:bE1!I de lurS?z!ıl(tan m'l.Znu.."ldu 
Mettts hayatı yn ıyorlardı. Kadın or-
1o >'8§lı, ı:ayıf lnce ııuratlı, donuk ba. 
~lıydı. Sırt;ındakı basma entarinin 
1lzerlne soluk bej renginde eı;kj bir 
ı;arde.sU giymiş, b:ıııını da alacalı bir 
lllA§Örttt Ue ıınrm:ılamı;;tı 

MUteesslr "e ıstırablı olduğu anb. 
ıtılıyordu, Erkek ise, bu da geçer ) a.. 
hu, gfbDerden mUte ... ekkllAnc boynunu 
btlkmU:ı, dudağuu çarpıUln bir tebcs.. 
&tlmle Mklmln dosyayı tetklklnl b!tlr_ 
meslınj bekliyordu. 

Her Udsl de mevkuftu. lln§larında 

lkl jandarma bekliyordu. 
HAkfm cvnld kadını ayağa kaldır-

dı: 

- AdmT 
- Bııyrlye, •• 
- SoyadroT 
- Pftkaltm. 
- Kaç ~ındaııın 1' 
- so. 
- Evli mlııln 1' 
- E\·et. 

(Baş t::ırarı 1 in<'lde) 
edilebilir ya harp Nferek znptolwıur. 
Ba uiıaııma ya Alıwı.ııyn ile, ya 1n • 
ı:Iltere Uc ol::ıblllr. 1talynda Almanya 
Ue yeniden uı.In,m:ı) a me\-zu olacabl 
lecek bir reel kuvvet J'Oktur, bu ol :ı 

olsa ancak mfstıı. btr Jmnet o!P.bl. 
lir. 

lnglltere tle m.la§ma mesele•] ıse 
bir )'andan müttefil<l Ue arnsındakl 

te:mdı lfp edeceği gibi harbin tallhl 
üzerinde de mUnıılr olncak bir vaka 

yıl.ıblllr. Harp bu ııafiınya ğfrdlk • 
ten aonra ltalya lı;ln bir cephe t.ebdl. 
il mUmküıı değtldlr. Böyle bir anlaş. 
maya no AJmanyanın hlUdm vazlyctl 
müsaa:de eder. Ne clo müttefikler t . 
talyn )le bugUnkil lktıdıır mevldt a. 
yakta kaldıkça bfr ıuıla,mtı)'D yana. 
şablllr. Bl\tiln bu uııep listesinin tA· 
tıakkuku için tek bir tıarc knlryor, 

tstcdllderlnJ bizzat gldJp yerinden 
almak! 

Gııllba ıoln en g1lc tarafı d3 budur. 
Habc15fst,ıuı, ıs:ırkf Afrika d:ıha tılındJ_ 
den lt;nlyarun elinden rıkmınrr. Ak
denizde ıtaı n donanması harpten 
evvelld kadar l."'11\"Vt'tll de/;rll~lr. Man. 
ıara böyle olunca. sevg!lı me&lektqı. 
mız GayclanljD ellndeltl llııte bize ta.rl
hJ bir fıkrn)"I lıat,Trlatıyor: 

''Tir)o.kl Hasan pa§Dllm yanu:da 
korkak, iakaı kalbinde bllyük emener 
~ l)fr kazasker Tiırmı,. Kn:r;aa. 

ke.r bir gtın p~)"I bir harp dönU,Un. 
d8 örmüş, kendlslnJ et.eklemi~: 
"- 1"a§am demiıt, sayenizde bütün 

dünya nimetlerine kawstnm. malım 

var, mtllkllm var. Çoluğum, eocnfum 
mevcut. Sayende dUnyanm en babtt • 
11ll' kultl,)ıım. ltlbamn yerlnde... yaı. 
mz; bir noktıanım var,, 

sorma,: ı 

"- Si>yle kazasker efCDdı söyle." 
Tekrar P~J"I etekle~: 
••- Yarın göçUp gldooeğlm,ben de 

ıazı olmıık fst[yonım? .. 
Paua cevap verir: 
"- 1'cldllf\ lmznııker efendi, 
Ka:msker pa~ıı.ya derdini ıı.nmtır • 

ken, kafile kafile esirler naldedlll • 
yormuı! ı•op yanındaki zabitıuden 

birine emir vermf3 ! 
- Kazasker eiendl gazi olma.k ıs

tfyormuı: kefereden lılrtnl getırtn de 
efendi ~retleri dövUşstm, herifi hak. 
1aıım, gazI ol5DD! 

Sonra Kazaskere dlSnmUı: 
- Efendi hıız.retlcrt DU bcn1m kıh. 

cmu, kalkanımı alm da dli~mnnmı:r..ı 

lıaklaym ! DlkknUI olun almdl Öcbya 
gelecek. 

Ka:r.nsker kıh~ ve kalkanı alıp 

hamleye lıaurlaıui'ke , kapı ~ılmıf 

heybetli hfr muharip f~ye glrmiıJ! 

ve Kıwısl<erln U tline dotru hamle 
etnıı:ıı 

Kamsker kılıcı, kalkanı bir tnnıfa 
bıralnp pap.nm ctcklerl arasına ı;a k
~ ve lıısık btr sesle: 

- Pa§am bil gAvunın elleri bt:~' 
detrtı, kellestnı kesemedjm! Beni kur. 
tann. 
·Pata covap ~ıı: 
- Efendi hauetferf b!ı. gazlllI;1 

muh:ırebe meydanlarmda cllerı b3ğlı 
fnean keserek de~-fl, onlarla. boğuşa 

boğo kar.nı:ıchk. Gazll1k kolay detlL 
cllr.,, 

D~Un117 m acaba .evgf]I mtl!I· 

J~ Gayda Rome!e Kar.askerlik mi 
ebn$ tstJrıl'. 

MIJBt '*'* 

- Klnunle. 
- lete bununla. 
- Niktıh \/1lr mı!' lll'Bnrzda T 
- ijey .. yok, amn_ 
- Aması neP • 
- 1'11111_ on senedir beraber yqa • 

rız bununla,. artık kan ko<"a eııydı. 

nz. da onun için bö) le dl'dlm.. 
- Nlj{Ab olmıulan karı koca sayıl. 

mıız insan. İşte sonu d3 böyle olnr. 
Çocuğun var mıT 

- l'ok. 
- PekAU\, otur. Sen kalk bakalım 

HU nU. tioyndın 'l 
- bte karımın gibi: P!kalt,m. 
- tioyadlaruıız.a di)l!ce.ıi yok, doğ. 

vamuynrlam mukavvanın k11o unu .. t 
fiyatına )Ut,tunırlan:lı. llatt.A bu yUz. 
den bllhnsg kadm oıüşterllerle ka_ 
ııııplar arasında u:r.un u;ı:un münakoş:ı
lnr dn olurdu. Bu gilnler tıırUıe l<arış. 
h. Şimdi kaııaplnr ınU!Jterilere değil 

wukıwva kllğıtlar, etlert saracak kil_ 
ğıt bulamıyorlnr. 

OrVıd:ı bu eııkı.ntı varken dl~r ta
raftan bol ool kfiğıt, mukavva bn<>n 
yan dıııre "e mUessescı var! MN1C 0 

: 

l - Gazete ldntthnııelerlne. mat _ 
bıınlnra comlyetlerdcn, rpınt müeı;se. 
ııclerden, holkevlerinden blr çok mek. 

nıSU. l'tı§ID 'l 

- 40 var. 
- N elfsln. 
- hmtrll 
- S:ıbıkıtn var mı T 
- Yok be)im. Bugüne kadar bftlıQ 

met knpı ı nedir bilmem. 

_ tuplar t;"Cllr. GJı.11 muhteviyatı olını. 

yan bu mektuplar hoımsi zarflar ıı:ın. 
dedir ve biz buL:nn hemen getiren 
adamın önünde yırtar, sepete ntaru:. 
Uönderll,•ıı ya:r.ı)"I da gnz(ıtcye koruz. 
llu uırtlnra yazık değil mi T 

bakayım. 

- Pckdlll. Ne d1yecekı;llo, bu fokıre 
- lftıradır, beyim, 
- Neden! Bu kadar lntıa.n sana ne 

diye lftlrn et 111. fferke,sln işi rjcfl 
~·ok da lılnle mi uğra§B<llllh 

- Dem sonra, yakalan~ı~ zn. 
man c1n ltlnıf etmı,ılnlz. 

- KorkunıtWIAn böyle dedik ~Ylm. 
Anlaşıldığına göre, bunlar, ıco~u 

evdekflerlıı ·l>lr gece yatısına gttn.ele.. 
riaden btll Ufade bir gece bahçe par_ 
maklığından atlamak ve mutfl,ı.k ka. 
pUilDı kırmıık ıureWe ya11mdak! eve 
ı;tnnlşlerdl. 

t!)erclen çannk, çömlek, bakır uı. 

han, leğen, elb e. eot,a.rt. ytııı mücev. 
her ,·esntre çalnuşlar, gene evlerine 
dönmüşlerdi. Çaldıkl:ln eeyler &ahml. 
aen ı 000 lirayı tutnYordu. 
An~ kıı.çartarken. Hayriyenln 

terU!>inln öks-~sl yaııııakt ba.'ı('.eye 

dU.,mUıı, )'Dpılnıı nzaştu.oıada bu co. 
ıanmuş ve Hayrlyenln terliğine yııpııı
tırılncıı hakikat anlnşılmıııtı. 

- PektılA. eşyalann evtnJzde, nn..t
fnkta bulurunnsınn ne dlyeceka!n1 

- İ!ite lıe.n de a ıl bunu söyl!yl'C<'.k
tım. Bıına kalırB& reis bey, bu iş eöyle 
olmu:ttur~ 

ı Hırsızlar bir eve girdiler, ötcb(.'rlyi 
paldılar. DerJedller, topar?:ıaııar. Fa. 

kaı bu kadarmn floymadılar. Bf:dm e. 
vt de soym~ için girdiler, anı:\. ve 
IAkln ben g~ bir tılrırtı duydum ıı.. 

yandım. İşte beni gürllnce eıtYaları da 

bırakıp kaçtılar. 

- Oooh ne ıw>.. Bak oe gllzel uy. 
dnrdun, Eşyalnr da ıdıde bolununca. 
hınız diye 11tz1 yaltalııdılar, öyle mi T 

- Öytecllr, beyim. 
- Ya, Ilayrfyenln göğetlnde buh • 

nan ytlzUk, kllpe, blle:r;lklerT 
- Ha, onlnr mı? Onları da biz al. 

dık. Sab:ıhleyln eşyatan orada bolwı. 
ca ıııı anladık. Bunlar bnmın ho una 
ı:rtttı. aldık. 

- Pekfıl ne diye karakola h.'lber 
vc.--mecllnlz. Böyle olsa bile bu d!l hır. 
sızhk değil mi!' 

- Ti_ 
- Anlaıstldı, ot;ur. Sen kotk baka. 

hm Hayriye. Ne dlyooektıln f 
- Hllıınftnftn declflderlnl.. doğru 

ıı3yler o. 
Bundan 90nra a:ıJıft,le.r ~ltlJ, f'&. 

kat htçbtrtsı de etmemfşt1. 1\lnbake.. 
me bunlnrrn celbi için başka bl} K'bıe 
bırakıldı. 

ADLİYE lUUHABtRi 

Z - TUtUnlcr knlıD kAğıt lçindoolr. 
Fakat cıgaralar? Renkli, sUslU nnL 
lı:av,·u pal<et]er l~lndedh:, ve her 20 
l'ıgara içildikten sonra. bu ktıtulr.r 

cebde bir dakika tutulwndan \'DpW'da 
ise denize, tranı\'ııyda ise pencereden 
oknğa fırlatdmuktadır. Fil aıa e.Jıs.. 

ten eıgıım jçen bir taaıdığım gfuıde 

bu znrlf lmtulardan Uç tanC!!kıl kir _ 
!etmeden, )'1lnl Clg&rBlan U:lndeo alıp 
gUmUı kutusuna yerleetlrdlkten 1SOD· 

nı kutuları çap sepetine abvermekte. 
dir. At,maıı:ı oe ynpaenk1' 1nhlsac ı.. 
<lııresı kutu biriktirenlere lknırelye 
mi veriyor kL. T 

S - Kibrit kutulan.. bunlann da 
~oğu a~ınmıı.dan, yan taraflardaki 
fosforlu maddesi hassa lyctlnl kay. 
bct;meden rastgele atılıp gidiyor. Fos.. 
forlu maddenin kaybına mı, kutunııa 
t btaı;ma mı a.eı,a1nn l 

Şu Uc nol;ta, Uzeriııde hakikaten 
durulmaya değer :nıa!ılyettedlr. Gaze. 
telere mektup ı;-üoderenler zartı. pek 
CllA tMarrof edeblllrler. lnhlaarlar 
ldııremlr. cq:nrııb.n t\ltfuı gibi tnce 
ve zarif kt\ğıt;Iar içinde vercblllr ve 
blral: yüksek değerde, l!lağlam Olg3":ı 
kutulan kUoUk tabakalar yaptınp 

tabillnıe cıgara alan klmBe ınoo am. 
bııllijı yırtıp cıgnrasmı bo kutulara, 
tabakalara yerleıtıl()blllr. Bu suretle 
multavvndan t,asarnıf edilebilir. 

Kibrit alrketl de gene böyle S!lğ
lam bir kutu yapıp dağıtablllr ve gon.. 
rıı klhrlt)911 fosforlu maddelll o1nu 
yan, tahta sarfını icap ettirmfycn 

bir ~ tablllr" 
Ttryakl blr adam crgaraJ1 kutom 

l!:lıı değil, tütünü lçln a1dJ#nııı glSre 
bundan blr mrar giirmlyeoek~r. Bele 
kendlslne zarif ve eağb.m blr kutu 
veya gene mukavvadan hl~ o1mııza& 
birkaç ay dayanacak ~bakB veriline 
belki cıgnra ı dalı1' ucm. almak im • 
lduıma kavuljf.t03lctir. 
Yaunaııı benden, tmkAıılarmı tet

kik cdlp bir karar vertlmesı de alA. 
\tadar mUes&e9elcrdcn .•• 

rekla BaıtP ONE.~ 

30 lira ayl~ b;r yazıhanede 
çah~ bir be.ya.na ihtiya~ vardır 
ckuyup yazması olan tercih edillr. 

Galata mumhane cad(lesi Has:ı.n 
pnş:ı h::uı S nnmnraya müracant 

<17006) 

Yllzthrll ıt6mlneye oevlrdl ve bir 
mliddct aıevlertn aeYr!ne daldı. Sonra 

---------------ı UA'"' etti: 
"Biz lngtllzlerde ele bazen ancak ö. 

Salomon adalarında 
Londra: 27, (A.A.) - 8nlomon 

adalan açtklanndnk.i hava ve de
niz muha.rebc6i devam etmektedir. 

Birleşik Ame-rika bahriye ncza 
retinin diln akşam neşrettiği teb
J;ğde şöyle de."lilmektedir: 

Sa.Jomon adalan açıklarında de 
vıun eden muharc-bc etrafında hc
nUz bir fikir söylemek için vnkit 

Japonla.rm Guadclkanal adasm 
daki saldırışlarına karş,ı müttefik 
kuvvetler mevkilerini munffaki • 
yet\e muhnfaı:s. etmekte ve dUşma 
na ağtr zay.iat verdirmektedirler. 

23 ve 25 Ağustosta havn kuv
vetlerimiz 15 düşman tayynrcsi dil 
şllnnllıılcrdtr • 

Cenubu garbi Salomon adalann 
da mUttefiklcrin mevkilcr:nı mu • 
hafru:a için yaptıklnn çalışmalar, 
1lmi verici blr aekildcdir. 

Bu deniz ve hava muharebe 
sinde Jnpop.Jarrn on dört harp ge
misi b:ıtmlmışttr. Bunlarm içinde 
üıi tayyn.rc r:c:nisi, bir ztrhlT ?e 
bir kaç knıvawr bulun:malttadır .• 

lUmle ~tiye edlleblleoek d~manlık. 
lıır varclır. Alla vat.anda da amam! 

temlzUk uğrunda var.ifelerlnl ifa e.. 
dcnlcre bazen • mecad kontJiUYOrwD
zclıirU oklar fırlntıln'.,, 

''Evet. ama, hayatmı tt-hllkeye koy. 
mıığa ne lüzum varT,, 

Böyle demeyiniz! nreaenı insanlar 
arasmdakl kin vnhııllerdtı11 dalla derin 
Vti Jaha esaslı oluyor. G ... llba hepimi. 
zln ruhunda barbar ntaıanmızııı vab-
111.klerlnden hlr ne!r-..e uJUklıımakta

dır. Vahr:ıilerfn ban~rlerlnden ve ok.. 
larmdau korunmak mUmklln. fakat 
ll'kdao dDl1DlUJ]arunı tecavtlilerhıden 
kaçınmak 1mkll.nsı7..,ı 

Yine bir sesııl:r.llk olein ve bo em.ada 
herkes kcııcJı düşuacclerfle !De!Sgul ol
du. 

Sllkatu bozan sene KoJs oldu. "Bo 
ı;lbl hıdlerde Skotland Yarda mllııus.. 
at etmeli, dedi. lr:ılttfğlme gör in • 
glljz gizli znbıta servi81 medeni vnh
t;lleri pek ~lru1< yola getbiyormq., 

Albay muhntnbmru ylhllne b:ıktı. 
Bir his bana Norfollt ptoso ssblbl • 
nJD konoşma.ta baelıyacAğou "im • 
r.asr& mektobu.n eerarna ~ ~ 

Her Akşam: T AKSiM 
KRiST A ~da adyo Yıldızı 
NE ZA AY' n 

IAhutı ısealnl; tataııbulwı en bUytUt 

• 
1 AZ 

Rc!ııkııtlnde din1l'yinb .. Yer bnlmsk için IOtfen erken gclilllz l\tsııal11nnm 

mm:mr!Z!lim~~!:\'\·elJc·n tedarik edcblllr .. ını-.. . 1 ..... t"l'0 '1$i~!!"!S'!"lll!l!llP.:i!l!!511@4 

mer ka .. a 
Dün üç harp gemisi 

denize indirildi 
EN SON DAKiKA 

Küçü.k lli.nla.ı Kuponu 

ş rk.cephe ia e 

Lonılru, 21 (A,A.) - DUn ~•rl- ı 
kada yenJden Uı; l p ge:nl.a1 ~'n'..ıe •--s=--• 

l.orıdro, 27 ( A.4J - Dün geı-~ 
yans1 neşrediJPn resmi Rus tehi"· 
~inde: 26 ağustos giinfl Jutaatımız 
Stalingrnd hölgeslnde l\Jen~koya. 
nın cenubu şarkic;fyle şlnı:ıll ııarb'• 
cılnde ,.e f\oteln•kovo·ıun şimali 

şorkislnde Trohlondn ıj:ı ile Mozd•,k 
bölgelerinde düşnıanlo çıırpıştn·ş. 
ıırdır. 

tadirilml~Ur. Bunln.rdan bir:I ır.:-t:va_ 

zör, dlğerlcrt destroyerdlr. 

Amerikan tayyareleri 

Birmanyada Laş
yoyu bombaladılar 
ÇUntdng, 27 (A.A.) - Amerikan 

tebliğinde dcnJliyor ki: 
26 &ğustos öğleden ııonra Atı:t>rUran 

bomba uı;aklan av uça.klan rdaka_ 
lınde Blrmany~ao.ı. La§YC tuerlne 
bir akın yapmı§lardır. Şchrlıı mt:ute. 
z.lnde ıki büyük yangın çıkanlun,:trr. 
Hava alanmm kal.kış yoluna birkaç 
bomba isabet etmiştir. Av uc;ukları 

şehri ve alanını mltralyöz• atc§i.ne tut 
mu§lardır. :tkJ Japon av ucağı tahrip 
edllml§ diğer iki uçak 'da hasara uğ. 
ratılmıştır. Amerikan l.l<'"l<ların tı"p. 
8j arr7' 0 ? fl -a •,.,., .... .. .. 

Türkiye atletizm 
birincilikleri -·-

Pazar g al reaer 
ıabaııada 
·yapılacak 

Tllrkfyc ferdl aUetfzm blrincllikk l 
30 ağuatos pazar gUnü saat 16 da Fe 
nerbalıı;e ırtadyomunda yapılacaktır. 

Bu mtlııa.bakale ra 20 bö!geye men.top 
H9 atlet davet edllmı.,Ur. Bu ııeııe 
ilk de!a olarak mtlaabakal&rn. latmı
but ve Anka.nı. bölgel m atlıetleri 

de i!ıtirak edeceklerdir. Mtıııabaks.1& • 
rm seçmeleri ya.mı saat 16 da y~J>I.. 
Jacakt.Ir. Öğre.ndlğiml.ze gOre ~ 
ma glri§ paraaızdır. 

A A 
t fu-

(Uu kuporut eklenerek gönder(lec.-ı-

1!! nrıun:ı ve ~ verme ılAnları En Sor; 
Dıı.klkadıı paral!u ll"!lrooııe<wktu 

lnnları.p gıızeıoot: görWdüğU ı~ldld 

ol.masına d!kkat edlloıeJldir. Evlen 
me tekllfl röndcreo OkU) UcoJann 
nıhafuz kalmak üzen: !llirfb adr~t: 
rlnl blldlrnıclert Uh!UDc1ır. 

Evlenme teklifleri: 
t Yaş 82, boy 1,64, kilo 60, eanom 

bckO.r, klmııeslz, iyi bir müessesede 
ı;alı§an. ayda net 88 lira kaz&tıı;ll Ur 
bay_: 18 ua. 26 yaşlarmda, orta ibOylu. 
1)1 nhllUclı, namualu b!.r ı-.ayanlll ev. 
lenmek tetemektedlr. Bir evi olan ter. 
clb edilfr. (S.E.Z. 162 

' lf ve İfçi arıyanlnr: ... . , 
.Y. Tıp fakWteıılnfn eo:ı ımufmds o. 

koyan blr genç; öğleden s<ınral&n ı:a. 
lı§m&k jatemektedJr. (Kabul) remzine 

müracaat, .. . • • .,,., ı r 
Aldırcmaı "'-' ~ı .. 
.Apğub remlzlert ynzıb olan o. 

kuyucularmıızm namlarına çelen 
mektuplan ldarebanemizden (pazar. 
lan barlı;:> hergiln sababt;a.n öğleyf' 

kGdar ve aa.at 17 c1CJJ 90l1ra aldırma. 
lan. 

(Ateş 6) (A.G.) (Bulunmaz) 
(Dokumacı) CEn.E> <H. •roı 

(İ.8. ;e~best) (İNG) (l.D. 261 
(LAhı ll)(M.PJ.49){Hahtr) (N.45.M.T) 

CR.H. l l (Tallhlm aenııln) 

Beyazıt SEMİHA tLl>ENtZ 

BiÇKi DiKiŞ YURDU 

' Bayan aT.anıyor 
JI'!-" ~terine vAkıf ~ğleyt kedar c;&. 

lı§mak tlzere orta YB§lı bir bayana 
ihtlya vardır, Tallplerin 21'86 nam.a
ralı telefona mUnıcaat;lan (17003) 

iŞ R 
' 1 • 

Mozdok ilk defa Ruc; teMiğinrle 

zikredilmektedir. •Hu şrbir, Proh 
lııdnoynmn 40 kil"t)mclrc şarkında 

bulunduğuna söre Almanlar Grto. · 
niye blrıır daha vaklasmışl::• dır. 

Rus ek tebll~inde F'afkas ba~c
kAtı hıtkkını:Ja pek oz malftmat ~· 
rflmektcdir. 

Stalinsrad çevresinde muharebe 
bütün şiddetiyle "evam edi~·or. Ş.-:tı 
rin şim:ıli 'j3rklsfnde Iiııslıır Alman 
hficuml:ırını pilskfirtmi·şkr ve ba:ı:. 

kesimlerde Almenlon seri atmıs 
lardır • 

l·. ... •• 
Slokholm, 27 (A.AJ - Havas: 

Doğudan gelen hııbcrler, t f'rek Ste· 
llngradda ve gerek Kafkosyııda v ,. 
zlyetin nhametlnt te1·fdedJyor 
Stallngrad etrafındaki kıskaç dnl.l:ı 
ziyade daralmıştır. Almanlar SLl• 
11ngradm 50 kilometre şfmııllnd • 
bulunan Doroklt> ilerliyorlar. <:.e
nupla Pienoı;kayı geçmişler ve Sh· 
llngrada 40 kilom .. !re yaklaşmışlar
dır. Almanlar Aıljenerevo ceph.
sfnde Volgodan 30 kilcrrıelre uzak· 
la bulunuyorlar. 

Tarafsız müşahitler Roslımn &"'l• 

cak pek şlf.delli bir hficumla nzi· 
yeti düzcllcblleceklerf mülaleastnda 
bulunuyorlar. Dünkil Rus tebliği 
Sovyetlcrin Kotelnikovo ke~mlnde 
mevzii bir muvaffakıyet kazandıl.:· 
lorı. fnknt diğer kesimlerde müdJ• 
raa muharebeleri yaptıklarını bf'• 
dirmektedir. Almnnlnr Rus hatları
nın gerilerine T>araşülçfiler indır

.. ıekte, sonra J:iunfan, -ha'\"n Yoliyle 
naklettikleri tankl:ırln r.ıficehhez 
J;ıtolarla takviye ı lmc~;tecllrler. 

Knf'kasyada El!>ruz dağı tepec;i 
şiddetli bir fırtına hilkOm sfirdü~ü 
csnnda ıaptedflmJ~tlr. 

Almanlar !nsllfz kuvvetleri gel
meden evvel Annpa ile Novorosi-. 
kiye Tarmat lstfyorlar. Batı Gü
clstanı da isımJe çnhş:ıcrıklardır. 

Bu haftaki koşulara hangi 
hayvanlar girecek ? 

Anapaı;m kıaa bir zamanda zsptı 

llmlt edilmekte, NovoroalskJııln vad
yetı de vahim görWmekt<ıdlr. Kara • 
denfZde ileri hareketi. fiddetli acak. 
ıara ve sarp anu:l.yc rağmen deva.m 
ediyor. At Y&n§J&rmın aekistnd harta lr.o.. 

§Ulan öııll.mtlzd6ki pazar yapıl~k • 
tır. Bu ha.ttald koJl§ul&r& kıı.J'dıedllCD 
hayvanlar ounJa.rdır: 
JllE.tNOt KOŞU! 

Uç ~mdaki yerli yanmk&n İngillZ 
t&ylarma maluru.I. Meaates! 1200 ır.et.. 
re. 

Tiryaki, lıılcnıeviJ, İkba.!., Kaôer, 
tn.ıNot KOŞU: 

Uç ya§Dlda aatkıtn Arap ta,.vhrm& 
ma.hsWJ, meaa.tesl: 1200 metre. Olren 
bayvanlar: Hızır, can, Vecim Riı:ıd, 

mesafem 8000 metre: ~~ ~ 

Bora, Sava, 'l'Una, Tomurcuk, Balı. ...... 
tiyar, Tarzan.. Moskova, 27 (A.A.) - R3yft'rden: 
DO&DöNCU KOŞU: Alman tanklan ktltıe hallnde ISt&-

lki y~mdakı yerli &afkan İnglliz Ungrada ytlrümoktedlr. Don nehrlnJ 
taylarma mahowı, meateııi 1200 met. geçen Alman tank ve piyade!~ ge:t. 
re. şerek hayret verec,ek bir süratle :,er. 

Haspa, Hllmay.ın, Ntltlfer, Pmar lemeğe bqlaım§lardir. lzvestiy& ga.. 
DestegUJ, Varat, Zcb.fimar. zctesl, Almanlar Rwı mUde.faaamda 
BEŞtNct KOŞU: b1r gedik bularak dalmı§lar v blr • 

Uç Te daha yukarı YB§tald aa!kan denbıre Stalfngradın §imallnde görün.. 
İngiliz at ve la8raklara :ınahsus, me. mll~lerdJr, dJyor. 
af61Ji 2000 metre. Son telgratlara care, Rlm&r, Ka.f. 

KomlaarJ, DandJ, Karabiber, Bey. kasyada son 24 saat zıırtmda Probla.. 
t)'çt)NaO' KOŞU: • f beli. Çobankm. duazada Alınan te.zyiklnl bafltletml§. 
Dört ve daha yukarı V&flaki 18!. 1km ba.bJa: 2, 1, '· ıs, lnc:l k~larda , lcrtllr. Fakat sayıca tısti1n bfr dilş-

kaıı Arap at ve kıarıı.klarma mAhswı, Çifte bahis: 2.'- 4.ts ınct koftı)nrcJa mana karvı harbetmek zorunda:!ırl:ı.r. 

Dabl • • 

KARA ELMAS· 
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nyacak ifşaatta lmlmıacağan blldtr. 
cif. Fakat hl11r!ly11.tımda yaıulım:tmı. 
Albay Edlatonun cözleıj gene ,OmL 
ııedekl a~ daldı. Ancak bir mtlddet 
aonra Kolaun BIWlerlne cevap Terdlt 

"İnsa.ıı.lnr arasmdakt mevcut tdıll· 
keli gerg1ııllld~rln r.abrbı ve cezs im.. 
uonu kuvve.tile o~ kaldmlmas.. 
na lmkAa yokpır. Öyle haydutla.r var 
ki, m~wn faaliyetlerine kaııwı çıerçe. 
v dah.lllnde devam edtyorlıır. Bu 

cfbllert ancak manen maJıktUD edile.. 
blllr. Bunlann hakkuıdıtn kırbaç ge. 

lir." 
K6 Nlekt ayaklı saat onhlrt val'do. 

Albay elektrik dllfmeslııı çevirdi B}:r; 

bo hnrekett odalanmrz.& tıekflmek t -
çln bir fprct telAkkl edip kalktık. 

Holdo arkada~mı gayrUhtlyart Pi • 
rinrt,en yaptlmıt muazzam bir ıon. 
gun lln0nc1e durdu. Alb:ıy ba ıoaga 

•:ıaret ettl • 
"Siyamdan seffrdlm,. dedi. Orada 

bir mabedi stıslttyonhı. Vaz!fe-1 dtn. 
c'!arlan &ylıaıe ~ M~ 

t 
lamı ifadelerine göre 600 seneden ea
ki lmlf. Dünyada hlçbk songda teA. 
d01 edilmlyen tannan b1r 1e11 gsk&n.. 

J'Or .. 
Orada parmapm ucuyla kutra be 

men bemeo bir met;reye vnnuı ıab.la-
78 dokundu ve bu temas cıe.rtn, oful
tnlo bir aee ~dmrmağa ktıfl re'di. 
Bo leS1n yaptığı. tcs!rt sör.le tarif et,. 
mek ımklln~. ve şlmdJ dahi hah· 
rulle llrpcrmenıek lç1a kendimi r.or 
tntuyorum. 

ALBAY TDLST<>N ve MISı'En nov 

Ertesi -.hah lıfras ~ w bo' ağ. 
mı De uyandım. Kolıın ocLısnıda bula. 
madnn. Meğer erkenden saat altıdıı 
ay oltala.rlle drpn cıkmıe. 

Kahvaltıda, evvelki akpm pek faz. 
1a alAkamı cclbetmemt, olan mister 
Norgrlo Ue aaınJmtyetf Uerlettfk. Ne. 
ttcede tnblyecl oldufuııo ve \1ktoryıı 
Eıtlatoıı ne evlenmek nlyetlnde boll!'D 
dufoDu 8ğnmcllm. Gayrffhtlyarl gft • 
Jttmeec!tm Kocıeman kemik glı.lOtft • 

ıı!ln arkasmdan dnlgm da.lgııı etrulı. 

na baknn bu ufak telek adamı, koket 
ve omıank mis Vlktoryanm kocıası 

olarak truıavvur etmek cidden cU • 
Ulncttl. 

Ta.bilye llmtnden fazla bir o&Y aDJa. 
madıt'Tm lcln hep Norgrin lton115uyor 
ve ben de dlnllyorduın. O ise böyle ıaa. 
bırlı bfr dlnleylcı bulduğu ıs:tn mem • 
mmdu. Otıretı o dezeoe arttı kL mab· 
enp bit tavırla kentU&lnc ubab ger.in. 
tlslnde refııknt etmemi rica ettl Boy. 
nunda asılı bulunan nebatat çan~•e 
dilden garip bir manzara arzedlyor~u. 
Hatırını kırmadım, ve beraberce yola 
c.ıktık. Şundan bundan hanşuyontuk. 
Dikkat ettJm, her de.fa Edlston atıe. 
lllne f.emas OOl:.ii.ınde f,abllyt!('\ !11115U~Of 
ve tık1r beyan etmekt.en çeklnfyordU· 

Bir müddet sonra bir bahane fit' 
Norgrlnden nynldım ve ynlmz bafrını' 
ıslalt ormnnda keşfe ~ıkton. BütUll 
gece y:ığmor yıı.,m~· ve hAl.l dJlbl' 
glSkyliı.UnU kesit bulutlar ltaplıyordU. 

E5kl. killine bJr am.bn kal'fllD& cd'
tı. Beygir anlnşllan gideceği yolu bfll. 
yotdu, tlra arabacı dl.7.glnler! gevşel> 
btrakıp tren çarkına asmıst,ı. 

"Allol mtııtcr Severlnl Araf>5)"11 
btnemlze? •a&J • oi8a olmdt gene yal· 
mnr ya~ dl:re ara~ bir flf'5 

liJltildl. "Devamı var) 


