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Alman tebliftl 

.s·eri 
teşekküller 

Kuban 
istikametinde 

ilerliyor 
Çember içine 

abnaa bir ~ok 
( arapıar lmlla 

edHdl 
ıJon kavıinde bir Sovyet 

köprüba1ı zaptolundu 

aerıı.ı, ı (A.A.) - Almaıı ordula
rı bqkuma.odanlığuıın tebüli: 

Yıızaıı: SADRI ERTEM Alm:uı taDrrumnllll durduru1dağu \'oronl'jdo Sov~·et krtaları Don nehrlın in garp tara.tına gcı;ımlye ha.zırlaaryl)J' Şark cephesinin cenubwıd& J\U' • 
madan dU§lD&nt tak.ip edOG aerl ı.,. 
killerle piyade tllm.enleri -yer yer dU§. 
m&n artçrları tarıı!ında.ı:ı. göeterilıen 

bıa.tçr mukavemeU kırarak Kub&ıı 

l.eükameUnde ileri h&NbUerioe de
V&m etlnı.,erdlr. Çember içine alı • 
nan birçok 'rrupıa.r l.mha edilmifUr. 

L AV AL'ln Vl,tcle yeni aalAbl- A 1 m an 
yetler n.Jmıık Ur.ere olıfuğu 

L:md.radan blldlrlllyor. Londmımı 

\erdiği habere göre LAvAl "&ınıoo karakol 
mlzamuı:ı. muzır olacalt bdtun teza. 
lıilrlerı,, meneden kruı:.ın 11.)i!ıs!llnı • ı • 1 
\ekUkr heyetine vermlştır. Diğer ta.. gemı erıy e 
rnttıın da ''ltıı b!lkftmetı tdtfUı ta,ı.. "nmUz botrarı 
rnayı ldıtmb oozalıuıac:ı.k bir sup Ug• lı 

aayır.~-tadır. araı da bl 
''Amme nizamına muzır olacak te.. ID I' 

zahUrler,. ),aydı bir çok tefc;.lrlere yol çarpışma oldu 
açacak bir tabirdir. Bu tablırl lroL 
!anmak ıruretUo uvtı ge:ıl:J bir tı3- 3 lngiliz botu batırıldı 
Uihlyet elde etmiş olecaktır. uındra. Berllo, 2 (A.A.) - Alman t.eblL 
nın \"erdiği hu.berin ıııhhstt hakkında ginden: 
~lmdlden fDzla bir ş~y aüylemek l a#Utoe geceal Şerburguo Ol
nıilmklln deklldtr. Fnknt vı,,ıntn tut. malinde Alman Heri karakol gemUe
tuğtı politika, UvAlln AJnııuıyayn rlle seri lnglilz botlan arRsında yapı. 
~osterdl~I aempatl IA\'IU!a Fmn&:ldn. ltln bir çarpıgma ncıt!,.eslnde botlar. 
ıkı wbat tedbirleri n.Imm~ııınt tabtl da biri batırılml§ ve diğerinde ya.n. 

\O zaruri kıbr.llu zarureti izah ede.. gın tıkarrlouştır. 
""k ikt b vard!r: 2 nğu'!tos ge~ı: Franea sahili a .. 

1 - \ tıı1 l 7Anaıuıınm Almaoynla l ı;ığmd.ı. .A!Jo:&tt ileri .k&ralcol pmL 

ı. 'l> ı aldığı durum, Jerlle İngiliz scr1 boUarı ve gambot • 

"ı - Alrnıınyıının \'1~1 

'"n ı tedlğl lşblrll~, 

Fransa.sın. lan arasmd:ı. bir çarpı1Jlla olmu§. ne. 

Vl:ıl Fmnsasmın Almsnyoya ltarşı 
durumu tek bir kelime ile :tUlfisıı 6.. 
dilebilir; Dostluk. Btr dostluk kapL 
1 llzm dll.şnıanlığı, aosyııllz.m düş. 

rmınhZı, ;>alıudl dıiıı-manlığı, llber". 
llzm cın,mantığı, lngllb; dü~mantığı, 

ttemokra.e' dlişm:ınhğı, knm A'TUIJa
"•nda Almıı.nyanın Ustl.inlü"ünll im • 
bul, Ahna..-ıyanm yeni nizam fikrini 
l<abul, Almıuıyo.nın ll<tısıı.dl ve 11lyn8! 

tefevvuku.nu lmbul, Franunın en.
dllııtırtl~mesınden vazgeçilerek top • 
rıığa dönllşU.nll kabnl domet;:tlr. 

Bn doıtıuğıın Franso.da tn.tınk.. 

kukn l!;ln Frnnıınnın bir nlznm ve in. 
rlı..am memleketi olııınır>ı IA.zımdır. 

Halbuki Jo"nıııs:ı kldenb rl tç mUca. 
d"lelerl bol olırn, mUca.delo3i eksik 
olmıya,n ve ı;Jyaal mllcadelelerl par • 
lft.mentoda.n h ılk tabakııla:"'I araaı.ııa 
k dar haroreUe ~ ayılm~ olan bir 
m mlekettlr. 

Fransa JAwl, Doryo, do LBrok vo 
cm&allnl anoıık bir inamı ıaııanla.nn 

mUıneS!lll oloro.k tarır. Hatt.4 ban -
larrn müşterek Tasfı o!:ın ·~tst,, 

Mızll ball, tabakaları arMındn. bir 
nevi IMWaret manasını lfıı.de ederdlr. 
HMiııelerln flt';frl birçok fikirler et. 
rafrnda gTUp grup, fll:lr adıwıkfan 

t~kfl eden Frıuısanm Peten etrarm.. 
da ve tek fikir bayrağı ıı.lhnda top. 
laamuı epey mt1fk!Ucllir. Fslmt bu. 
gi1n bir \'13t otorite etrafında toplan.. 
mayı bir \'azlfe telAkkl eımekteıllr. 

:Fakat buna mani olan bazı ht.d1.. 

acler de mevcuttur. Buıılard:ıo blrf, 
ı.·rnnaaıım birbirine zıt tomaytlllert 
ve menfaatleri besllyen grnp rubu. 
uun bUttln ~klere vo bUtlln arzu. 
lara rafmen beıılenmemlş olmasıdır. 
Dlfttl üe Fnuı anın bir kumn lstllA 
attmd&dır. Fr:uısız ln'J'Vkil lkttdan 
mü t~' linin iş ortağıdır. Franııız baL 
kı mllstcvll Uc !tblrllğl yap:ın hUkCı. 

mete karşı aempatt b.b!!etmeme!tre. 
dlr. Bu Ud &d>ebten dofa.n psikolojik 
bAcllae bıılkın pır yer memnuniyet.. 
&lzllllDl izhar ~tmcel, b31tala.malar 
ynpm~ı. sulkaıttıır tertip etmesl 
~kllnde kendini blssettlrmcJ.-tedlr. 
Hııllttn duyduğu lılalc~ bir de açlı. 
ğın, sefaletin teıdrtnl ll~ve edenenlz 
J."mnsıulakl manen buzursn:dıığıın 

kadrosunu &amamlanıınız. Bu manevi 
humnuzluk ortıı.smıla ı, ~ına ge • 
len Udllo tutnıımak lçln etddeW 
tedbirler almasrnı tabli btıhıyonır. 
Almımyanın bakımından d~ ı~ran. 

M·wı eld!'I~ ln~ıb3t tl"dblrtrrt al • 
ma~ bugünkü harp prtlıırınm tabii 

.:: ~oaııu :a ~ .ııaJfnaa 

ticede iki 1nglll:ı: aert botu muhte • 
mel olarak tahrip edilmiş bagka bot. 
Jara da tam isabetler kaydedildiği 

görillmUştUr. Alman kuvvetlerine hiç 
bir aey Qlmamı§tır. 

Bu sabah 
Alman uçakları 

ingilterede bir 
şehre hücum etti 
Londra, 2 (A.A.) - Alman uçalt. 

ları bugtlnkU pazar sabahı erken sa 
atlerde lngUtcreuln doğu kıyıs: 

"ehlrlerinden blrlne, topıu halde ola. 
re.k kısa suren bir taarruz yapm~ • 
lardır. Birçok yangınlar çıkanlmış _ 
lır. Alman ho.va te~klll bUyUk d .. ğll. 
dl. 

İlk alınan raporlar ölU ııayısmm 

fıızla olmllSI lhUrnallol kaydetmekte. 
dlr. 

Bcrlln 2 (A.A.) - Alman tebllğln. 
den: 

BUyUk Britanyaya karfı yaptlan 
ba.rekeUerdıı ha.va kuvvetıertml.ıı dUn 
gece Norvl§ln askeri ebemmlyette'kl 
teslelerl Qzerlne lnnlak ve yan.gm 
bombalan atmıvtardır. 

Fransada bir kadın 
beyanname 
dağıtırken 

Kargqabll olda 
Olü ve yaralılar var 

Clcnnont ... l"erra.nd, 2 (A.A.) 
Ofi: Öğrenildiğine göre, dUn öğ• 
leden ~nrn sa:ıt 16 da, bir komU· 
n;st kadm bUyiik caddelerden bi. 
rinde bir yiy~ mağazası Bnllnde 
bekliyen halka propaganda beyan· 
ıuımderi dağ.tmRkta ve nutuk söy· 
lemekteyk'!n, üç pol~ memuru bu 
kadmı tevkif etme kistemi~lerdlr. 
ı.'akat bu esnada, kadına refakat 
eden üç genç, mUdahalı:ı ederek 20 
el silah atmı!ftır. Polislerden ikisi 
ağır yaralan~trr. B!rlsıl, glSğsün. 
dell yedi kıırşun, diğer~ karnından 
iki kul'f'un y~iştir. Bir Alman as 
k~rl varalılftr. Halk arMındıı da 
Hr kişi ôlmUş, altı kişi yaı"ala...'1nıtş. 
tır. - • 

PA1S1rda 
-...:: 

Röyterin Hususi Muhabiri 
Bildiriyor: 

onun cenubasda ... Keşif faaliyeti 
ki ayakları 1 oluyor 
araıınfa Kalılre clvanad.alll 

Han. tepilieri ordunun Jlerl lıa.nı. 
lteu.J deateklemtwler ve Sovyetlerhı 
pri ile irUt:ıUaruıa k&l'fl bll'blrint 
t&k:l.p eden dalgalar halinde taarrm. 
l&rda bulunmutlardır. Kati meydan Bellopollı bava 

h b . meydanı 
Bt1,yUk Don lta vırlııde Alman .. 1. 

talyuı kıtal&rı bir Sov'yet lr6prQbe. • 
ımı saptet:mı.ıerdir, Hllcum tayyare_ 
!erinden mllrekk.ep mWılm kuvveUer 
bu mulı&rebelere mavatfaldyeUe lf. 
Uralt etm1P9rdlr. 

mu are esı bombalaadı 
oluyor 

Atman zırhlı 
t 

En az iki Alman ha&Ja. filo. 
su bu cephede ileriye 

sürüldü 

!floııkol·a, 2 (A.A.) - Röyterln bu. 
susı muhabiri bildiriyor 

Cenup Donun ayakları ıuıısındakl 
araz.ide bugtın kaU bir meydan mu. 

rebesi verilmektedir. n..ıs • Alman 
harbinin ba,lıuıgıcmd:ı. 40 bin tanka 

malik olduğu tahmin edtlen ve yeni. 
den tanzim edllml§ bulunan Alınan 

zırhlı ttımenlerloln en az Uçte birl, 

bej Alman hava fil03Wlutı en ıız ikL 
sl ve Alman, Romen, Macar ve Fin 
olarak en az 60 blo ki§!, Rusyanm 

mUnblt cenup bölgesine doğru ileri 
sUrülmU§tUr. Hltlcrin Rus buğdayı. 

na, petroluna. V'C kömUrüne l'avuş. 

makta ve Sovyet aslrert kudretinin 
ekonomi temelıne kaU bir darbe vur. 
makta acelesi vardır. 

Bovyet lıUkılmetl, tehlı.kenln va _ 
himlUlğlni tıı.nıamlle anla.mı§ bulu 

nuyor. Cenup Ukra;>'Da ordularmm 
çember lçlne girmesine man.l olmak 

mabadlle cenuba doğru gilç geri 
çekilme hareketi, Almanlara agır 

kayıplar verdirilerek muvaffaklyet • 
le bq:ırılml§tır. Fa.kat bugUn seri 

çeklime zamanı artık goçml§tlr . .RlMI 
ya, §imdıye kadar fazla arazi, fazla 
lpUdal madde kaynağı ve fazla. en • 
dUetrl merkezi kaybetml§Ur. Bunun 
üzerloe Sovyet hllkQmeti, kızılordu. 
ya ve çetelere ne olunıa oısun mu 

ka~met emri vennl§Ur. Takviye 
lotaları, Almanla.r tarafından old • 
deUe boınbo.ıaoan Donu gepmekte ve 
l>UyUk Don kavalnde bulunan Al. 
manlar, Sovyet ka.rvı tazyikinin te _ 

slrlerlnl §imdiden hlasetmektedlr. 
Sovyet tankları, Alman zırhlı kuv. 
vctıerlnln sayı UstUnlUğünU yenmek 
maksadlle yeni blr tabiye kullan. 

maktadır. 22 inci AJmon zırhlı tQ _ 
menine kar,şı dUn vertıen bir muhare. 
bede, Almanlar 3:SO tanktan 104 OnU 

Ruslar ise 22 tanktan 17 slnl kay. 
t>etm ~' rdlr. Ruslar, pusu ve cenah
lardan seri hücum tablyesı kullan. 

makta ve ayni ztı.manda kendi tank. 
ıaımı, hendeklerde s:ıklryarak ve bu 
hendeklerde tanklara top vazUesl 

gÖrdUrerek muhafaza etmoktodlrler. 
Almanlar, bu suretle geri pllııkUrtlH
mll!!tur. Tank birlikleri ile hava k-~v. 

vetıerl arasındaki 1.şblrllğlnln daha 
zf7ade sıkılll§tınlmas:, Sovyct tank 
larınm bu yeni tnbly"'!lne tesirU bir 
JQlljUyet vel'lllektedl.r • 

Kahire, 2 (A.A.) - Pazar &Untl 
nqredilen müşterek lngiliz orta • 
~al'k tebliğl: 
Keşü faaliyetimiz d\ln blltün ke

simlerde devam '!tmiştir. Ka.ra kuv 
vetJerhniz hakkında kayda değer 
bafka. bir şey yoktur. 

/'.,v ~ tayyarel.cıimi& 4aha 
sen.iş bir ôl!;Ude faaliyete geçerek 
muharebe bölgcsiade dllşman 
kamplarına ta.:ın-uzlar yapmrş}ar

dır. Tayyareler:miz bir cephane 
deposunu havaya uçurm~lar ve bir 
çok d U..cvnan taşı't:lmı tahrip etmi.s-
1 erdir. :mr M~rııchmitt 109 dü • 
ı;Urlllmfü,ıtUr. 

BerUn Z ( A.A.) - Almaa teblt. 
tinden: 
Mısırda Alınan muharebe tayya. 

relert ı ağustos gecesi Kahire cıva • 
rında Hellopolls hava meydanına ta. 
:ırruz etıni~lerdlr. Birkaç hangarda 
yangm çıkarılmış 7 tayyare yerde 
tahrip edllml§tir. 

Roma, 2 (A.A.) - İtalyan ordulan 
umumi karargA.hınm 798 numsralı 

tebliği.: 

Mısır cephesinde ~lf birliklerinin 
faallyeU kaydedllmiştlr. 

Hava tel!klllerimlz lngillzleriıı ge. 
rllerlne ve bilhassa Burg Elarap, A. 
bukir ve l!=I Amlrlya hava Umanları. 
na muvaffakiyetlc ttı.arnız etmL,ıer. 
dlr. Hedefler bölgeıılode elde edll'!n 
birkaç tam isabet netloealnde ge:ılf 
yangınlar çıkarıldığı g!Jrtllmllş -n 
§lddetll infllft.klar dııyulmuıt11r. 

Maiskin n görUşmeleri 
Be.rne, 2 <A.A.) - Londradan 

Tıibune de Geneve gazet.e!line bil• 
cJıirildiğine göre, dUn İngiliz me • 
buslarile göriıten Sovyetlerin loo· 
clra bilylik el~ioi Maiaki, aynı za • 
rna.nda kab!ne erkA.ıu ve genelkuı
may üyelerfle de g5rik!meler yap -
mıştır. 

Bugünkü 

Gemiler n m&Ynalarla yapılan 

nakltyata kal'fı gece giri§Uen tu.r. 
rustar neUcesinde Volgada be§ va _ 
pur bombalarla be.tırılilllf, bundan 
ba§ka be§ vapurla bil' mavna b&aara 
utratılımftır. 
aı temmusdan ı atuatou. kadar 

bir zımtı kol ~çın pmali prbL 
ılndekl Mllgede bUyllk bir laamı atrr" 
ve pek ağır tipte olmak llaere '82 
tank tahrip etmf4t1r. 

Rljevin flmallode SoYTetıer dün 
de birkaç kere taarruz etmı,ıe'l"dtr. 

Cereyan eden fiddetıt muhare..._ 
neticesinde kısmen mukabh taar. 
rıızlaT'la, atrr ve kanlı kayıplar ver. 
dirilmek euretlle gert p11skUrU11mtlı. 
lerdir. 

FinU.ndlya k5rfezlode mutıuebe 

tayyareleri bombalarla tkl Sovyet 
tlleblnt hasara uğratmıılardrr. 

21 den 81 temmuııa kadar Sovyet 
kuvvetleri 813 tayyare kaybetm!f _ 
terdir. Bunlardan 641 i han muha _ 
rebelerlnde, 66 sı hava bataryalan 
tarafından, 11 t ordu tetklllerf ı.ra. 
fmdan, nat tarafı da yerde tahrip 
edllmlftlr. Ayrıl mQddet l.ç!nde Al • 
man bava kuvveUerl ıark oephestn • 
de 61 tayyare kay'betm)flerdlr. 

Jngillz ta11araıerl 
Dusetdorfa 

Yoz binlerce 
bomba attllar 

Patlayan bombalardan 
tehir yerinden aaraıldı 

Lo..ıra, Z (A.A.) - İngiliz ha· 
va kuvvetlerinin Almanyadft ons. 
eeldorfa )'&l)t*lan akın eoıı gtln· 
leııin en §lıdıdetlisi olmU§tur. 10 dıı· 
ki.ta eür~n alan §chre cehennem at yarışları atc:tl yağdnmışta-. Ytlz binlerce 

1 yangın bom.bul atılml§, bunlan bln 
l9tanbul at yarı3ia.rının dördün- 1 terce infilik bombaSJ takip etmiş

cUl:JU bQg11n V eliefcn.Qi saha.mnda tir, 150 den fıula 2 tondan ağır 
bUyük bir kalabalık önUnde ya • bomba atılın~. Şehir her d:ıJci. 
pıldl. Neticeler şöyledir: ka sarsılıyor, patlıyan bombalar 

Bkrlncl koşu: Birinci HUmayu:ı, etraf: altüat ediyordu. Akının ıid
ikinci Pulat, üc;Uncil Dcste.J{)l. (!ki- c'Jetillden DIJ.seldorf mildafllerl şa· 
li bahis 2 lira, g'8Ilyan 100 kunış). ~!:ırdrr. ' 

lkind koşu: Birlnci Murad, i~ AJcn son haftalar zarfında ya • 
ci KJSmet, UçUncü Fidan (Ganyan pılanlarm en §iddetlisi ve en t.&h· 
125. ikili bahis 270 kuruş). ripkAn kli .Birçok hava mubare~ 

Üçüncü kO§tt: Birinci Elhan, ikin \eri olmuş, 4 Alınan gece avcm dtl· 
el Alceyla:n, üçüncü Perihan (Gan ş(lrlllmtl§tib'. 
yan 110 kuruş). Dlln 8i1ndllz İngiliz tayyareleri 

DördüncU k~u: Birinci Özde- teker te-ker P'rankfurt, Honover, 
mir, ikinci Romnns, U~cU Komi• Villıelırulba!en üzerinde uçarak 
ttaj (Bu koşuda Roman!! ya.nşı ka• bombalar atmışlardır. fngiHz ta)·
zarımak ittcrcyken Özdcm~r bir baş ya~J~ri Holıı.ndıı ve şinınU Franss 
farkiyle birincili!tl a.lnuştır.). üzerinde de muvaff&ktyetli uçur • 

Be-!)inci kO§U • Birinci Tuna, ık'~ lu yapnlJllıılr, ~e?"e bombalar 
el Bora, \içilncü Tarzaıı (Ganyan a~ta.rd!r. 
llJ lira, pfü.se 100 • 800). Kma bir ml1ddet evvel Bambur-

Çlfte bahis 20 Hn. wnn.i9ttr. a ~wı ha.n ~nda TOO 

.Berlln, % (A.A.) - Kafkasya.dan 
gl!lıderllen ha.m maddelerin nakllıı:1e 
kullanılan St&llngrad • Novoroalsk 
demiryoıunun keallme.slle neticelenen 
savaılar b~kkında D.N.B. ajanııı a,,a. 
#ıdakl ta.fsllltı veriyor: 

Alman kıtalarmm Haniç çevreıılo. 
de bir yarma hareketi yap:nalanna 
ve bu mtlhlm demlryoluuun kesllaıe _ 
.ıne mani olmak lı;in Sovyetıer alet. 
acele St&ll.ngl'addan oenuba çok 1)1 
techla. edJlm1§ taze lkl zırhlı tugay 
göndermlflerdlr. Şiddetli blr topçu 
huırlı#mdan sonra Bol§9vlkler bu 
zırhlı tegldllerle Alman cen&huıı yar. 
mıya. tefebbUa etml§lerdlr. Fakat bir 
Alman zrrhlı tOmenlnln hUcumu, bu 
pUl.ru altOet etmı, ve 6S dÜflllan tan. 
kl tahrip edllmlft.11', DUJ?Daıı tU#ay 
lannm geri ka.Janı aA'tr kayıplara 

ua-ı-atı:ıaralt pUaldtrtlllmll§tllr. 
Alman ceuhmı tehdit •den dtif • 

:man kuYVeUerlnl udlkten sonra AI. 
man kıta.lan: dOfmam cenup latllta • 
metınde ltoval&maya devam etmlf • 
Ur. 

Sovyet tebliği 
Loadra, % (A.A..) - Almanıar Bta. 

llngrad istlkametlnde aaldlnfl&nna 
devam ediyorlar. Rus ktın'eUerl 

burada ılddeW bir mukaTem.t p. 
teriyorlaraa da Don :nehrbdll ceau. 
buııla Tahamet &rlm.Jftrr. DQn gece 
lıloekonda nqrednen 8oTyet tebll 
ti fUdur: 

"Sovyet kıtala.n &11ndllz Kle.ltaka. 
ya _ Slmllanek, 'Kugeyaka •• Salak 
mmtakal&nnd& flddeUe ç&rpiflD&lar 
obn .. tur. Dlfer keetmlerde mmı.lm 

bldlae olmamlflrr.,, 
Tebllğde ismi gegen Kuçevıtka 

Roıtoftan Katkaıryaya giden pmeo. 
dlfer hattı; Sabık, Novroslak _ Sta 
l1Dgrad firıMndlter battı üzerinde 
Klet.elraya, Don nehri k&mndedlr. 
lloelı:ovadao gelen dlter haberler~ 

göre, Klelakaya Ue daha cenupta blı 
noktada Almanlar yeoJ kuV?etıerlr 

taarruzlarmı artttmuflardrr. 
Monova, ı (A.A.J - Voronejln 

cenubunda, Sovyet blrllklerl, AJma.n 
mtldııfaa battına vanmııar, dikenli 
taMSrgOlertnı y&l'mlflar n tna,a ta.r. 
lalan arasından kendilerine bir yol 
&O'Dll§l&rdtr. Sovyet kuTVetlerl, lkJ 
yeni noktadan Donun bati kıyıama 

geçmi§ler w .tde edilen mevzilere L 
yloe ytrlqmı,lerdlr. 

~k"Owa, ! (.A.A.} - BJrcok 
glnleT"de~ri Salsk kesiminde şiı'
d(Jltl çarplıflllalar fyapılmaktadır. 

düşmanın elde eltiAi 4eralddler ker. 
disine muazzam kay'lblar ıveriiril
mek suretile nihııretlenmiştlr. 

Paur sabahı Pravda gazetesinde 
intişar eden bir cephe te)Brafınd.• 

bildirildiğine göre. muharebe meY
donı yil:tlerce dOşman ölOsfJe dolu. 
dur. Yalnız bir günde 17 dftşman 

tankı tahrip olunmuştur. 
Bir Sovyet blrli~i 100 tan'kh 

yapılan bir Alman 4aarruzunu püf .. 
kQrtmil.,, 15 düşman tankını tşe 
yaram:ız hnle getlrınişllr. Cç «i\n 
süren savaşlarla dfttman 2,000,den 
fazla öli1 ''emtl!ltir. 

tondan fa&la 175 bin yangm bom 
bası kuDanıldığı tahmin edilmek • 
tcdlr. 

Londn., 2 (4.A.) - &~ 
gece Duıleldorfa ~ yapılan b8' 
va a.kmı esnasında İngiliz bomba 
uça.klan dört düşman avcısı dq • 
~Ormtl§lcrd1r. Akm stra8mda hava 
~artlaiı çok iyı idi. MUkemmel bir 
ay J§Jğı .eaye9i.nde Duseldorf şehrJ 
kolayca görülebilmiştir. Bu ~M' 
arasında ta.an-uz slil-atle yapılabil• 
ırJo ve hcdet'ler bOmba tıağnağın 
tutulmuştur. 

Du&eıdorf şehrinin Alm&n OC'du. 
lan için bUy(lk önemde l:ıir imalit 
yeri olm.a.sı ytl.zU.ndcn gereklf m'l • 
~·enur.cl mlldnfaa tertinlerile mü • 
cehhcz bul:.ınm.asma rağmen bo:r.• 
bardımanm §iddet ve çok eüratıl 
yapılması karşısında mUdafaa toP' 
larile projektörler karmakarro:•ır 

bir halde kullanılmışt;r. 

Londra, % (A.A.) - Hurricane" 
av • bomba uçaklarile birçok Splt 
fire gurupJan dün öğleden ı.ııoonı. 
§imal Fransada demiryollar'le baş
ka hedeflere taarruz c~lerdir 

Daha J!ODrB., Spitflrelcr l'efakatirı· 
de bulunan Boston bomba uçal:la· 
n da Flcmi.'lgue doklannı bombı:ı
J~ır. Bostoo uçaJclanndn. 
co1nmı ebiktir. 

Londn., 2 (A.A.) - Betlanrıd 
bir Belç!kab subay bulunan Hurrl· 
caneıB bomba uçaklnmttn, dtın et · 
leden &oıl\ra, işgal altmd&ki J'ran• 
• tapraklarmda ma~ tire"'· 
Jerile başka hedefleri bombel&dık· 
l&n l"!lm1CJ1 bedirilmdrl.ediT. 

'· 



lur cü,·,.etkarlı ~ 
d "'•[ ?I egı .... 

Tahsildarın çantasını çalmışlar ve 
so Kak sokak tashitata çıkmışlar ... 

Bir ldare:ı n taJıslldan bulu.ıııuı 
.1uhlls adında biri.al, geçenlerde bir 
1uddet Şl§U civarındaki bir semtte 
.,leye ı.adar kapı kapı dola§tıktan 

onra ) .. mek paydosunda bir lokan. 
ada karnmı doyurmuıı ve bir yor _ 
unlulc kahvesi içmek U.zere cadde -
ki kah\·eıerd~n b!rlslne oturmuıı • 

tur. 
lçınde makbuzlar, fl§ler, ve defter. 

ıer bulunan çanta&tnı yanınd:ıkl san. 
ıalyanın Uzerlne bırakın~ ve rastla. 
.g-ı bir arkadaşı ile tııtlı bir sohbe. 

l dıılı:oııtır. 
Blr masıı. ötede HU yın ve Saim 
dında IK1 nrk'lda;, oturmaktadırlar. 

Bunlar .Muhlisin tahsildar olduğunu 

h lmektedirler, B,r aralık H!lseyln 
cllnf yavB.§ça :Muhlisin yanınıı doğru 
uzatarak evrak çruıtasını çekmi§ ve 
ı,oltuğunun altına alarak arkadaşı 

ıle birlikte sokağa tırlııml§tır. 
Muhlis arknda,ı ile konuş!\dursun 

bu Jl<I kıı.tadardan bliisl çantayı kol. 
tuı;.,ına yeri;. tirmiş, d!ğ.ırı de eline 
tir defterle bir kalem aJnrak sokak. 
ıan dolı:.~mağa bB.§laml§lıı.rdır. Nlba. 
.}et tcnhn bır sokakt.nn: 

- •••• saatlı\e b:ıkacnğız. L~tren 

kapıyı acar muıınız? 
Diye evleri ınro ile çnlmağa baş. 

1 mı:şlıırdır. 
Cüretka.r ıırkcı.da!'}lar, kıı.pı açılm. 

ca buyllk b r cJddlyeUc içeriye gt.r • 
mekte .,'ı! bir tanesi ş:ı.ıı.w bakmakta, 
d ğcrl de : · 

- 450 kuru§, 
Yahut. ) 
- 32:> kuruş. İki kuruş da pul 327 

kunt§. diye mabbuz yazmaktadır. 
Fakat içeriye girdikleri evlerden 

ncak 3, 4 tanesinden tab.slla.t yapa. 
bflmlşler, dlğ'erleriııe ise sadece bir 
makbuz bırakmnkıa lkUCa etml§lcr. 
dlr. 

Böylece bir Mat kadar doln§IP 15 
küsur Uro.yı cebe indiren arkıı.da.,lar, 
cıı~ h çblr §CY olmamış gibi dönmUş 

ler ve kahveye gelerek çantayı, bMA. 
aro.rclll haro.rctll mUne.kıı.,a etmek. 

te olan tahslldanrl yanma bırakmış. 
hrdtr. 

Biraz sonra, Muhlis kalkml/1. kah.. 
'e paramnı 6demlş, çantasını da kol. 
t ı~unıı alarak dJ§:ı.rı Çıkilll§tır, 

TesadU!en ilk de!a, kendisi kahve. 
ı'c ctururken, nammo. mo.ho.llede do. 1 
ıaoan sahte tahsildarların a:>ydukla • 
rı sokağo. girml§ ve çaldığı Uk ka • 
pıdıın da: 

- Aaa bu nıuııl şey, Biraz evvel 
arko.dllflannız geldi! cevabı ile kar. 
oııanml!Jttr. 

- Nutl arkadB§lar, haıı.gi arkada§ 
lflr? 

- Hangi arkadtı.§ların olacak. l,ıe 
bize bıraktıkları makbuz da burada.. 

?t!ublliı gene bir §CY anlamamıv, 

takat çantasmı açmc:a, kopıı.nlmış 

makbuzlıır ve yabancı klmaeler tara. 
tmdıın yazılml!J knrme.kan,ık yazı_ 

lula ko.r§tya§mca hem bUyUk bir 
hayrck, hem dfl büyUk bir korku "f'<!I 

teta.,a kapılmıştır. 

Tabii derhal karakola kO§mtqı, 

ba§tna gelenleri anlatmı~tır Kendisi. 
nln nereye gittiği, nerede oturduğu 

yolunda yapılan tahkikat neticeain. 
de bu marifetin kahvede iken !§len • 
dlğl anlaşılmış ve kahvecinin de HU. 
seylnlc Salmln kollarında çanta ile 
ıokag-a çıktığını görd!lğünU söyleme. 
si Uzerlne her llüsl de yaknlanml!J . 
tır, 

1j'ö "':< 
Şimdi h~r iki genç m&.bkemede 

suçlarını tevil ederek kendilerini 
müdafaaya çall§ıyorlardı. 
. İleri sUrdUkleriııe g6re bu işi, çok 

iyi arkO.dB.§ oldukları Muhlise kargı 

blr JAtffc maksadile yapmışlardı. Fa. 
kat böyle bir netice vereceğini kati
~n bilmiyorlardı. 

Muhlls ısc bAlA bOyUk btr hITB ve 
hiddet lçlnde bnoına açtıkları belA • 
lardan OtOrU lkl genci yiyecekmiş 

gibiydi. 
Neticede mUddelumuml her iki de. 

llkanmrn tecziyesini lste11. m!\bke • 
me de kararını b'ldlrme!t Uzere mu -
hakeme~1 baol<n bir gf.lne bıraktı. 

ADLh'E ,JUHABmt 

fr ayı 
l.Ağvedllen l~e mUdUrJUğU~erkez 

bUroııu ~eti lhsan Üner, ticaret vel<L 
letf Giresun bqkontrolörlUğllne ter. 
fian tayin edilmiştir. 

Merkez bl\ro.'!U şefliği vıı.zltealnl l. 
fa ederken çalıgl:nnlığı ve dUrUstıU. 
ğU ile temayUz eden İhsan Ünt'rc ye. 
nl vs.zlfesindc de muvaffaldyetler te. 
menni ederi%. 

ıımr:::a=-.-ıııı:c:m.-.------------·ı 
ay ay anlara 

Mü.de 
Bu tasarrut <levr1nCe eak1111, oo. 
yaaı soldu. rengtn\n roodaıs:ı ıte<:tl 

aıye luymeW 

ttL ÇANT ALARINIZl 

B1r kllşeye atıp terketmeyinlz, 
Atelyemlz t.etedlğinlz renkte elbl
ııeıerlnlze uygun olarak esk.l ÇAN. 
'rALAfUNIZl tennJ suretle ooyar 
\'e yepyeni yapar. Aynca beı tllrlll 
tamir ve uımıırlama çanta yapar 

Tova.letınlztn rengine ayar erı alA 
s:ıblt mnak ellMnnnu:ı anrak atPI 

yemtzdf' temin edeblJlnılnb. 

Karaköy .Mum.ıuuıe caddesı 

Raaanpaea han No, ~ " 

Dr. ibrahim Denker 
Balıklı BastAnest Oablllyc MUte.. 
hllll!ıaı. Der gt1n 8D.Bt lli te.n ıonro 
Beyoğlu _ Ağılt'.:ımll, .:::ıım.n(;'acı 

roddm Çöplllkçqme aolmlı No. JS 
Telefon: 42468. 

ge 
e 

va ı 
Bal evfinln seçkin balk 

atk ları gezi tlmlzde 
e ıarue b ır ı aca ıar 

ı: de Jlin eWğlmh gfld Vnkn okuyuonb.nn malmıs 1nr ve ıneb

bp gedııttgl programı, ıstmalye lı:adnr yapıl&n gezlnt1 progn.mlı.vmın 

en zengtnJ olacnktır. Bu ge'linUnbl l>lr husıı.styotl do, ıezınu feridir. 

ŞtmdJye kaaar btanbal balkm:ı. ~mıe olaıı Çubukludaki IIldJv'lo 

kormu bu l:'---z.hıtt3ıe Odllmı!şUr, Saz, OSIZ ve Beyott11 balkevtn!D 

g1l:z!de lıııalk o rı eanatk&rian b6Ubı kollarlylo bu (Mlntlmlzde stT.O 

mrm n CO§'kun btr neae ~e g~1enllr, 

eziye iştirak şartları 
--- 2-~ ~ ~ ·-- ... .,....-. 

geziye to lmpOll ve 8C ~ mukobtılnde ı.,tırak 

eee~!l'Ctlr .• Ştmcr~ Jtadnr kupon btrlktinnemı, olan otmyueoll\n. 

om, ekalk kuptmlanm mattıaamtt.dan tedılrfk edoblllrler, ıo kupon ve 

80 J'8hm lft1rak bftkkmr vermektedir. 

1qlbınaclım tşttrU etmek ~lor g1lndöz ve gaoe Msnııııra. 
da ~l{ vııpnr ge-zlntf81 lçtıı 160 kuru, 6ı!eyccek1erdlr 

r 
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Bır, zkı nokta 
lstanbul içinde ya§ıyan 
iki tip kadın 

M UJ~Kt teşldlAtıı ı;örc hududu 
çol' genJo olan htanbul \iln.. 

yetJ.nde iki tip kadm Y8iJıyor: Şehirli 
ve köylü ... 

Şehirli .ka.dını tarlle ne bucet! .. A. 

YJlS'ında mantar ayal,kıı.bı, lpelt elbt. 
leler, tüllü ppknlnır, m:ınlkUrlU el.. 
ler, pedlkUrltl ayl\ldar, rimelli ıoz... 

ler_, pUrtclll.5 trnm'l.-aya koprlar, ,,..._ 
pnrdnn inerler, trenlere saldırırlar. 

Sanki mağazalalr kııçacııkmış gibi 
burııl rn girip çıkarlar ... 

liöylU kadını ise ııotılrde göreıncı.z... 

Binlz., o l ı ba,ındadır. Tarla aUrer, 
sebze diker, ekin biçer, hıırman il • 
rer, geç \'Akit evine dünUn<'.e çocuk. 
lıırUe meıu:uı olur ,.e dlnlenb ! 
Şu günlerde Hayd rpa~dıı trene 

binip l'endlğ Jta4ıır blr gidip gelL 
nlz?. .. tkl kadın a,ra51nda memleket 
çap111dakl fıırlD der~ııı.I gôrecek&lnlz.! 
Kartaldan öte )lına tarla ve ba.bçe. 
lcrde, bo tanlarda çahşanlarm yUUle 
altmışının luıdın olduğu tren peııco. 

relttrlndon bıı.ktıtımz sır.ıda göı.Unü. 

ze çarp:ıcnlttır. DUven Uzerinde otu. 
rnn, lnıı için fide diken, turla sulayan 
bu lıı!!anlar ubahın erken ımııtlerLn. 
den geç \"llltltl<'re kııd:ır çalışrp !>.llba.
lnnıalttadır, 

l\nrtnldan bu yana &-1lkilelcn.I~ en 
11011 tipte \'lllfihırııı. kötlderln içerle. 
rinde ~abo.hları hl('l-ıtr h'ırek--t yok. 
tıır, Şt·hird.:ın sııyrıyeye inen l>n.yaıı. 

lar uyk•ıdıuhr. Oalıın ııncııl• ötl."?yin 
\•11111.nın teraııındıı. ncfüı bir öjtle 
) .. 'meğl y<'rlmn gilr.lrslinfir~ A rknınn. 

da d:ıhıı. h!UA eııb:ıbhk .,·ar:lır. nıuısı 

denize iner, c!ı rrhl öğl :'l '1!'1 eonrn 
d:ı lstlrobııt cdrr, nl•ııam Uzeırt srrln. 

lilt haııınc da ı:cz;nıeyo c;ıımr ... ve 
blltUn bir llkb:ıh:ır ve yıız. bu c;eışlt 

knılınlar ımntd bUUio kııt eblrdo pa. 
it mı" mırnl'n \O mn.ddeten ;)orulmn, 
ı;'lbl dlnle:ılr, kllr ;)"ııpartar.,, 

Turladu çalışan ko.dm ile bu tJp 
lmdııı nrasmcb ncdrn b:ı kıı!hr fark 
olu.) or 't Bunun içtimai s beblerl çok 
olnblllr. ı-·nkat ••• l>ocn.•u hndııt ııöbet. 

c;i\I~ yapan kö~IU ka.dm nasıı saba.-
na Bar1Jm111, tu;rl:ıyıı kO'f'lT.l,!lıı, eo. 
birde hUylik bir hın:ur vo sllldln lc;ln. 

Norveç ta 
manevralar 

Sit-Okholm, 2 <A.A.) - Non·eç 
batı kl)·ı:sı boyunca ''e b:lhaa!'-:ı 

lüfstlansud çevreE=ile Trcndbclm 
cenup bntmm:fa bll) Ulı: ıuıkerl nın • 
nevrnlu yapılmt!jtir. 

Manevra nıcvzuu, ınuhtenıel dl.1~ 
man çrkartma hareketlerin n pUs • 
l:ürtülmeııiııc ait buhınuyord·ı. Ma 
nevralarm devamı mUddetlnce bü
tUn deniz mUnnkalatı ve balık av• 
kmak yas:!k edil:n'§t1r. 

---~o----

Amerikada vapur İn§aat 
rekoru kırıldı 

Londra, 2 (A.A.> - Amerika 
''npur inşaat rekoru ynpnuı;tır 
Temmuz ayrndn 790 bin ton hac • 
ttdOOe 71 şilep yapılmTŞtır. Bu ı:ı.lk 
tar hazirandan 4 gemi fazladır. 

alta zerinde 
Dört ayda 382 mihver 

tayyaresi dü9ürüldü 

Malta, 2 CA.A.) - Dün Mnlta 
lızcrinc dört dll§man tayyaresi 
dU§lirUlmU!Jti\r, Malta Uzcrinde uç· 
mn.k isteyen dtl~man tayyarelPn 
Brltanya tayyartleri görijnUr gö • 
rOnmez geri dönmUşlerdlr. 

Malta Uzerinde düşman hnva ha 
rekatının hafincmesinin son znm'ltı 

l;ırdn verdikleri ağır zayiattan i· 
lcri geldiği t;ı.;min edilmektedir. 

Nisan başından temmuz sonuna 
kndnr Malta Uzerinde 382 mlh.-er 
!uyyarcsi düşUrülmi~tllr. ---
Ye ıran kabPıİesı 

·aı·ula! or 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter n· 

jıınsmm Tabrn.-::?an aldığı blr ha• 
lır.rc göre, yenj tran kabinesini 
Krvamil.ssaltana teşkil edecektir. 
lnın parlil.ınento.-ıır.ı:fa KıvamUssnl· 
tana 51, SUhcylt 28 rey alm1şt.rr. 

TeşekkiH edecek KrvamUssaltn.
na kabinesi, mevcut muahedeuıı. 
ahkl'ımmı yerine getirecek bir Şc • 

kilde çalışacaktır, 

do yl'mcjtlndl'n, elnrm:ıtıından, sl\ıilln. 

den ba"lko. bir rY dl~l~rırnlyen kadro 1 
dıı. biraz ol,.ttn meınlokl't d•W&!llnda 

ınillN 1 inde payına. dll,l'n hl~ert ih-
m ıl etml'11l11? t -----

Şehirli kadınıı tarl:ıyn ko, domL 

) oruz, fıılmt knhrıı.!lmn nskerlcriml. 
zo kı lJI;: hazırlıyan yıı.rdlm sı:ıvonl"r 

romlyctlnL'l atalyelerlne. hastab&kıcı 
kur \arma, halkevldrlnln içtimai, 
sıhhi kollarında vazife ıı.lma.yıı son~ 
ı;e\'(' şttap etmelerini istiyoruz. 

Bnııtarftfı 1 ncl Sil~ fada 

bir netıces'dtr. Almanyıı. bUttln Av_ 
nıp:ıya htıklm bulıınmııkt;ı.dır. ıra.kat 

bu gcnlıı hftlclmlyet s:ıbıısını tutmak 
l~lo ayni zama:ıJa otoriteli te,ek.. 
kiillere muht.a::trr, ÇllnkU Avrupanıa 
garbı bir yandan tayyare, bir yan. 
dan ihraç kovvetlerln a'lbne olmak. 
tadır. 

-<>--
K6' de ı ı r 

karartlbyor 
----<>--

Son iki ay içinde 

En kıymetli buğday 
tarlaları mahvoldu 

Mosko.,'ll, 2 (A.A,) - Röytcri.-ı lıu. 

suııt muhabiri bildiriyor 

Rusyada basat ıncv.:1tml iı;ln pa. 
rola '•bir tek buğday taneal bile kay • 
bctilmemelldlr.,. cUmle:ıldlr. Rwıyo.da 
köyll!'rde ışıklar karartllmskta ve 
gu harbine kargı da ihtiyat tedblr. 
lerl alınmrıı bulunmaktadır. KöylU 
halka, bava hUcumıarına ve p:ı.raşUt. 
çUlcre kar§ı çok mUteyakkız dav -
r&nmnsı gerektiğ'i anlatılıuı,tır. Pa. 
rqütçUler hııkkmda halka bllhıı.ssa 

§Unlar söylenilmiştir: Yere lnebile. 
cek paraşUtçUler, belki de tarıalarda 

.,.e amb:ırlarda mahsulU yak:nııya, 

tıayvanları zehlrle'lleye. kuyula.ra 
zehir atmıya ve zlı-aat makinelerini 
tahribe çalı§acnklardır. Bunlara kaT. 
IJI dlkkatll dnvra.mlması lA.zımdır. 

Bir milyon kadar şehirli kadın ve 

1 
çocuk, lt!lylerde mahsuıun kaldırıl. 
:nasmıı. yardım etmekte ve bUtUn ha. 
st.t taallycU çok bUyllk bir disiplinle 
devam eylemektedir. 

Son iki ay içinde, harp, ''R•ısynnm 
en kıymetli buğday tarlalarından ba. 
zılarmı harap etnı\!}tlr. Şlmd . Klets. 
kayanın cenup batısın:lakl m•Jhare. 
bede de, Sovyet tnnklnrı, haııUz b!çfı. 
meml§ buğday ttırlalanndnn ı;ec;mek 
zorunda kalmaktadırlar, DUşmnn, 

~imdi, cephenin s-erlsinde geni§ ve 
-zengin buğday tnrlıı.ları bl.Slgeslnl 
tehdit etmektedir. SovyeUer blrllğln. 
de bQton k!lylerde 19tklarm ka.rartıl 
masr emri verllml§Ur. 

Sovyet basını 
Muhariplere tesirli 

hitap;arda 
bulunu or 

"Muharip ı açar
san us olma a 
IAyık de U 1 n 

l\lııskova, 2 (A.A.) - Sovyet bası. 
oı, dU§manı durdurmak iı;ın S:>Vyet 
muharipl~rine tesirli hitaplar yap 
maktadır. 

N DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

<Bu kupona eklenerek göocıerileccJı 
lt ;.nuna ve le ,·erme llAı:ılan Eo tioı:ı 
OaltJkada pıırnıu: ueıreaUocektir. L 
l!ialıı rtn gıızetede görllldtlğ'O Ot'kllde 
olm"aına ıtıkk&t e<tllnıellıtlr. t;vlıso 

me teklill gönderen olıuyueuıarın 

mahtu:ı ıcalınnk Uı.en> urlb. adr'"'ıa.. 
rlnl 1>lldlrmPlerı llh:.ımdır 

Eul~nme teklil!eri: 
• 41 Yll§mdn, Avrupada yUkiek 

tahsil görmllg. sıhbat, alma ve vucuı.. 
ça çok iyi durumda olan, scrbe.!t 
meıı:elcten ve oldukı;a da m!llılm bir 
sen·etı bu ıunan bir bay: 27 .28 yaş 
arıuımda, temiz ve yUklek bir aile. 
den, mUtenastp vUcuUu, kumral ve. 
ya siyan saçlı, neşell, iyi tnhsll gör
muıı. cazip ve çok sevimli b1r kızla 
izdivaç etmek istiyor. lN.C.Dı rem. 
zıne rnllracut. (16921) 

• Yaş 42, kllo 62, boyu 1,52, dul 
klmıseslz ve çocuksuz dört odalı bir 
evi bulunan c!dJl dUrUst tam b:r ev 
kadmı olan blr bayıı.n Yll§llc mUtena. 
slp memur veya mUtelcalt iyi huylu 
clddı, evine merbut, eşine sadık ve 
hiç lçkı kullanmıyıın blr bayla yuva 
lrnrmak istiyor. (T,A,) remzine mıı. 
racant. • 1 

• Uzun boylu, lnce,z.a.rlf ve çok mu 
tcnasıp endamlı, kumral, elll. gözlO. 
beyaz tenll, şen ve sevtmll. yllkscK 
tahsilli, malClmatıı, ev ve el ı,ıen:ıl 
ve iyi glylnmC$lnl bilen • allcslnl.n 
yaşnyısı muntazam ve rc!ahJ yerin. 
de olan • genç ve &'Uzel, temiz: ve aıs•ı 
blr alla kızı 80 1111. 40 ya§l&rındıı mes. 
hık ve l§ sahibi, yUksek tahsilli, dU. 
ı11st ve clddl bir bayla evlenmek lı. 
temektcdlr. (Yuvam ve eşim) remzi. 
ne mUracaat • 2 

ıı: Yaş, 47, boy, 1,66, ~erbest meıılc?c 
ten, ayda net 70 lfrn kazanan ve bir 
evi olan ve biç ldmsest otmıyan b" 
bay: tUrk, rum veya ermeni mazısı 
temiz dul bir bayanla evhln-nek iste 
mektedlr. (Çocuğu olanlar tercih e 
dlllr, Ya§ ve gllzelllk e.ranmıı.z. (İ,D 
26) remzine mUracaat. 8 

1 
• Asil blr aileden 24 yqındıı, bu 

sene lise mezunu olıu:ak olan, klmııc 
siz blr ~ç; TUrk ırkından tem.iZ 
bfr ailenin kızile evlenmek aureUle 
o aUcycvc c\•IM olmak istemektedir. 
(Kılıç) remzlne mUracaat • ' 

I~ .anvcınlar 
• Edebiyat tııkQıteslnln son smıraı 

da okuyan bir genç; mUnaalp bir i§ 
aramaktadır. (M.B. M.) remzine mn. 
racaat. 

• 18 yaııında, orta talıaW!, yazısı 
dllzgtln, blrın daktilo bilen, telefon 
mubameratından anlayan bfr Türk 
klZt, resmi veya hu5uet bir mUeııaeııe. 
de yazı tııterlnde ciddi blr il aramak.. 
tadır. (Ayla) remzine mllro.caat. 

TUi to.lup mantar aynltk&bı llr.e • 
rinde ~ltmıık, glh:lcrfnl boyayıp hny. 

gın bakmnk, ayftyedo ııylar geçir. 
melt memleket (lıwasm hizmet de • 
g11dlr. 

BunlBrın ynp:ı.oağı ma.cl 11 te!lrler 
yaı1nnda bozguncu nıbu tesirleri de 

tzve&Uya gazetesi bilhassa 
demektedir: 

şöyıe Aldırma.: 

Yekta RASJP ONE~ 

ir landa daima 
itaraf kalacak 

Mlldrld, 2 f.A.A.) - Ncvyorkıı 
gelmiş bulunnn frlnndnnın birleşik 
Amerika nezdindcki hüyiik elçic;i 
M. Robert Brennin, lrlnndn millf'. 
tinin her zamandan ziyade şimli 

t:ırafızlığınt müdnfn:ıyn nzmctmiş 

o~du~ıınu ve milletin ytlzde cfoks:ı. 
dokuz nlsbetinde hükümetln bnrış.. 
se,•er ııiyn-;ctinl dest~kkmekıe lıulun 
cfultunu knycfeylemlştir. 

Aradıuı ~ ~medl.. 
Doktor gl'lcU. 
Kerim pn~a doktoru tanıdı: 
- Vay, Niyazi Ören ·bey •• gel ba.. 

kalım .. 

Diyerek doktora yer gösterdi. 
Nlyut boy eski bir doktorda. EL 

IJ y lannd.a vardı. Fakat, her ye>rde 
anlntışa göre fetva ftlri.rler •• Bu ee. 
kf bir atalar akUcJür. Doktorun es.. 
ki, teerilbeU ol~u neye yararf 

Veni nl,anla.nmıt bir genç kadının 
sinirleri pelrAlA bozulablllrdl. 

Dokt-Or Nl;razl ören de anlatıta gö. 
re hllktlm vercH .. bir cdnlr tl&er. tıte 
bir reçete. 

Doktor fazla kalmadı.. 
Pafadan mftsude al rak gitti. 

., blka Adaya dönmek lçt11 ean a. 
tıyordo. 

- Ah. bir ke.ro odama kavoşs:ım ... 
Şahikanın ovUrmelerl, aş ermeleri 

orada geçecek miydi t 
Kedim pa§3: 

- Hazır gelml!ikfm bl~ gtln ka.. 
hnı::r.,_ 

Diye ısrar edJyoroa. 
raylı hanım ııın vah&metlnl bll. 

mevcuttur. Bol'C'tlneu propaganda 
te lrlerJne kar,ı gelmek, lnubntı ma. 
h:ıfaı:n etmek lı;ln f"ro.nımda L!ı,'111 

Almanyanın itimadını kııza.nı:ııt, bir 
devlet ndnmıdır. ırrnns:ınw ba harp. 
to Almanyaya :yıı.pııbllecetl en bilyUk 
btzmet bo·r;;un ı kıırşı şiddetle silkft. 
nn mııhafnzn M~bUmektlr. 

Jııı vnzffe Frnnsu: kuvvetle-rlnl si. 
IAhlnndınp çepbrye ııevketmel<ten 

dab:ı mllhlmdir, F'rn.nsız h!ıllnnı ~ • 
ltıhlnndırmak loıL'll At nanya hiçbir 
uman emniyetle kar:ıılanınmı~tır. 

Neteklm Alm:ınyııd•ı b ılun:ın Fm.n. 
ınz estrlıırl bJlo henUz te-rhls edllm&.. 
mL,ttr. Bu vaziyet t~lnd rranıbnrn 
yııp:ıbll<ıeeğl en b1yük mihver dost.. 
lufu Fra.ns:ıda $1ddetıl bir surette 
rnzıbatı ıemın t'tm~lrtır. B·ınun için 
de IAvAlln dlld.atörc;, BıtHl.hl~ı al • 
ması gert>ktlr. 

"Sovyet mllleti muztartp b1r cndL 
şe Ue kwlordunun ga.yret ve hamle. 
lerinl taldp ediyor. Milletin, erleri -
mizln ve subaylarımızın maharet ve 
kabra.manlığına IU'Uo.dı vardır. Or. 
duda denılr glbl bir dis!pllıfuı bUkOm 
snrmesl lA.zımdır. Emir verilmeden 
hiçbir mevzi terkcdllmemelldlr. Emir 
almadan blr adım gerllem~melldlr. 

Muho.rlp, eğer sava.,maktan kaçar • 
san, eğer korkarsan Rus olmağa ve 
vn tıı.nın bağl'mda ya3 mağa !Ayık 

değjlsln ... 
Bu gazete muhıı.rlplere §ll parola 

ne hareket etm .. ıerlnl teklif ediyor: 
"Kendim ve vatanım için ölUml' 

kadar çarpı,ııenğrm. Mnnovlyatım • 
da sarsıntı duyarsam bunun ::nemle. 
ketımc telAket getıre,çeğinl blllyo • 
nım., hayatımı heınb-ı. katmıı.kııtzın 

dl!Ş'manı ezeceğim~ yemin ederim ... 

kaddes U m 
·98- Yazan: 1SKEtJDER F. SERTELLi --------.. yordu. eak!tnı Şnhlltn ! 

Bn tş1n sona ne olacıaku! Diye sordu. Ş&hlka hekimin verdi. 
Şahika bir ooçok aylık g-ebe ola • tı llAçları ıçerek: 

rak Oevdete nHıl varablllrd!P - Görilyol'8un ya, diyordu • 11~ 
Hem ba ne rezaletti. yarabbi 1 alıyorum. Uahatsızım... beni mazur 
Saraylı hanımm beyni :r.ongluyor • gör LeylAcığım! 

du. Ve Şahika o gece de ayrı btr od-.. 

o ömründe böylfl oeyler gfirmemfJ, da yatmıJb. 
duymamqtı. Kendisi gevm.e, dedlko. Sedat bey, kansına: 
ducu.. l&ka.t, her ıeytn üstUncle na- - Yahu, blzlm kıza na.zar mı de~-
maalu bir kadındı. Bir allo kadı. dl'! ne oldu f Sapaeatlamdı.. bir ıt0yl 
nıydı. yokta, 

Saraylı hanım kızmdan bunu uma. Diye llÖylenlyordu. 
yordu. Saraylı b.amm yilrefl atuna gell -

öC. • 
- BC'lkl ebe yaoılımfttl'.. yordn. 
Teselllslle ltendlnl nvutuyorda. - Ah, beyim.. Mzlm kız gebey • 
Ya iş tahakkuk ederse! mly ... 
Ya Sedat bey de bunu duyarm '! Dlyt'Clektt. Fakat buna dlll varını 

işte o UIDBD ~ eıı~ yordu. 
kopaeaktı. - Bele bir kere ad.aya dönellm, 

1 O_rada tedavisi.ne bakanz, dJyordlL 
Geee otmu~tu. 

.\şnğtda r-:mlT.lert yanlı olaD • 

kUyuculDnıurLtD nanıJanna pimi 
melctnpbrı ldarebanemlı.dea (paaaı. 

tan barlı:) erı;üıı ı'ababtao \'ltley.: 
ımdar ve ~nt n 1flD eou.n aıaırma. 
lan. 

(A. E.) (A..E.M. 492) o(A.M.,) 

(A.T.A.) (Ahmet Tek) (Bahar)(B.V) 
(B.L.M.C> (CiddS olalım S:S) (Deniz) 
(E. Ural) (E.O) (E.L.') (il' .N.S.> 
(Go.r) (Gtıııcr S) (H.B. 888) (Hl\lya) 
(H. ônaal) (H,(5) (lL~O) (lNG) 
(1.D.26) (İ.K. LeylA. 4') (tN. 32') 
(Kaynak) (KOre D. 87) (M.T.R.) 
(M.E. •9) (Mavi Mektup) {N.N.) 
(N.C.l{) (Nelll)Ntırlman) (N.~.M.T) 
(R.G.S.) (Sa.mi) (Sahire) CS.R. f2) 
(S.T.) (Sevgi) (Ş.C.K) (Ş.F.) 

(15 Tulııy) (T.A.Ş.) (T.H.R,Z.) 
(Tekcan) {Talllm kim) '(Yedek de. 

nlzci) 

bindiği zr.ı.oıaa genı, btr nefes ııldL 
- Oh.. ne olarsa olsun, her teY 

ııdad:ıkt m1ml.zde b:ı.şlıı.dı, orada bit.. 
slıı .. 

Diyordu. 
nrayh bıın•m WUA ebonl11 88dflrl. 

nl ihtiyatla dinliyordu,. 

- Şahika gebe kalam3z. Şeytanlar 
dan gebe kalacak d~ p .. 

Diye llÖylenlyordo. 

o gUn öıle nr.ert Bll,Jtlkada.ya cel
mltftmft. 

<Jevdet ertelll gfuı kendimi adada 
rdyarete geleoektt; ftdalaeırlarken 

böyle konuıma,tardı, 

ahlka köşko ~elfr &'elmez odıuma 
!)ıktı. 

O sabah nasılsa öğtlrt8 plmemlf • 
ti. 

Şahika sevfnlyo!'clu. 

~be ~im~ hantmm 
dn c:ınmı sıkmı tı. Bir kadm kendi • 
nl elbette ebeden daha tyt blllrdl. Şa. 
hfka. ebe lmnnnm 9ffztertnı laatrrla • 
dıkça: 

ı..1111!1 ... l!!!!!!!!!!--llll!!!!ll!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!l!l!l!llllJ!!!!!!!!"l-----~---~"'!"!"ll~-_.I dltl lçla, ml1mkttıı olu o ıece tanp 

- wllıl aoaralr ... ,. sel-* l.a1L 

Herkeıı uykuya ~km~cıtt;\ 
Leyi& arkadqına: 
- Ba seee de ayn edada mı ,.-.-

- Deli midir, nedir! • dfyordn • 
Bir nlunrn mldost balanrrn. he.
&!t erdiği.ne mi hllkmf'dlllrf Ben dıl. 
1~. ~ kalacak ~Um J'L 

ftPGl'llD& 
/ lDeoaııx ~ 


