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a da 
Alman ~s~!Q: JJ"&e ~ö!'e : 

hareoee r ~oıü~ şi deliyle devam ed~or 

sokaklar Almanlardan temizlendi 
;~ .............. - ................ ·-·: G~neral Fon Klayst'ı·n f &ıtıılJI ve Vınuaı !'li l!~rl.) ~ ı ı'ılilll.ırı. j ~ 

i h\J;:~.!~~~e,~s i öl medig-i bildirihyor 
İ \'AKll MA na' sı İ 1 fiil· ı: ~. i Ankara oodde> 1 \At\11 \'ıırdu i· ltJ"!'1 u~mts {i'Gr-lralf 6e ate . .r liat ... da öidti. 
i f 1 Berlın, 20 (A.A.) - A'.rdm ordultırı kere ::ne~zl!er,m.ze taıırruı. ftmitUr. 
i ~ i l:: ~kumanJ:ıL':Jmı.n tebı:g-:: Blıll(iımiz bUtllD Ala.an uuıı-ıu2.lı:rını 
! J I Teıcl: ı:cvı·esındc Alma!'\ kuvv<.'ll<.''1 geri pUskUlnıUştUı·. D~ıı.ıının tnkr~-
i : ı dUşmıının E;linJEn brı.zı ınUstalıkı:ın lx:ıı iki piyade taburu yoıı:edilmi;ıtir. 
! j me\'Zllerı ger; alınışlıırdtr O:ı tanl• tahrip edilrnittlr, 

İ g $ ~ 2 j ı Stnllngrnd kerırnlnde muhnrebe-ier Lenıngra.d cephe.ilnde ae;:nıeıı atJcı-
J i aynı ş.da<tıe devam etmektedir. Bu laı ü .. ıı mUıckkep ke~f koUarUlW'Ja 

1 

ı 1 cephenın §imal k~6ln:fndE' dllI:~anın r top;:umuz Uç gfln~ 400 dU,man öldUr. 
- i ~ .. p~rğı &aşırtına ttıarruzları e.kanıete milşlerulr. 

:_f1_V_u_m_a_r_a_:_1_0_9_'1 __ S_.e_n_c_:_4_i 1 uğratıımışur. . l\l:ısko\·u, 20 (A.A.) - Sabah t~o.. 
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1 
bölgelE'rlnde muba.rebelerjI; devam et. 

·rı---;m::;:ıoııı~...,.u.:::ıısa:::ıı::ıı:ır.!l::ıc:ııı:"""" ... ;ı~ j cc!-.n !:flrpı;ımıılar aonundn pUs'kUrtUI. ! ml;t o!dtı~ bll-;ljrllmektedlı. 
I mU~tUr. DUşm::.r.n nğır lmyıp:ar Vi!l"' 1 Diğ'er ccpiıeJenle m1lhlm degiJiklH:• 

B WliAÇ gılııdar b\\) Uk ~chlrlcr 
d<!n uza!' nıe-wıeJ, .. t l;;U~lcrW. . 

'1~.ı lnı. llunMi:ı ku) dc.ıltc.ru lt.:lndeı. 
dU .yayı aeyrcı:ucı. uc kndnr cııt~.·e. 

r.au. 
ö:/ ınıtteuı J.i ~u:.ıımaıuo, tını tu, 

l'luldnıı:1Il 11 lıılll dU~ ünnıedcıı kendi. 

!il faaliyete \'eren kUçıik wı:ııı n toplu . 
İUtndur denebilir. 1 opnw Ustilnd\! 
<ıtnrı!uu :ınlye 5%1DI,) e ııu1c11yan 1:6y 
l!aUunın en çok muhtaç olduğu ~··y 

"Urattır. 
l'lltınklkn kö,> lUler lçlıı zum:rnııı 

t:lann ız.lı!ından l::ıh!>cdcn lıir h:ı,) li 
11unya edebiyatı nılsallE'rJ uırdır. Blr 
)erde ~}mendilcr yaınıacu~nııı;, ku.) ili. 
lt-r ııtmendlıerc mü uııdc t'tnıcnıl~ler. 

tlıueııdlfer .) opma.) ı nklm.1 kuymu:ı o 
lan mütctebbls: 
''- l'ilçln Itlr:ız edlyo-::ııunu:r.. (Jn 

kUndl' glttlğlııj:ı. yt're lilmccdlfcrlc blr 
tünde gldcccl• iniz, ,. 

1'.i>ylUler bu <!efa dnhn ıaısrlıı 5lrnen" 
Uıferln alc.)blne buluııwu:ılıu \e: 

dirilmiştir. ı ler olmamı§tır. 
Moskova, 20 (A.A.) _ Gece yanaı Tebliğ, Sovyet kıtalarmQı ekBerlya 

neşredilen Sovyet teb~iğlni:-: eki: 1 gögils gCSğü&e çarpıemalı.r halinde 
Stallngra:l tölgeslnde ı::ıuharel.ıe J UddetU dövU~melerden ıo:ua StoUng. 

inadia devam etmek~cdlr Blrltklcri- 1 rad'm bir çok scknl:.larm•. tem!zlem1' 
ml.zln mlıltcrrcr u.ukabll tııarruzları oldul:larmı blldlrmcktedlr. 
ı:ct!ceslnde Almanlar blrk'..•' sol;ıık~.1 r. Volko! cep.lıesuıde S!nlCc\'ir.no çevre• 
çıkarılmı1;1tır. sjnde Almanlar Rusları..., ilerj hnrc-

Bir kesimde otomatik t!!!ekler kul- ketıcrine karşı inatıı bir D!UkLWemel 
güstermlşlerdlr 

lanan bir Alman böl!!~i1 Çt:nıbcr iC:lı'll' Bri k • 1 d R ans • ç.evr<'S n e uslar btr ma· 
aımarak tamamiy!e yokedıtnıı,t•r 1 h ili • t '"' dl • • a zap.e m~er r. 
~vrtlen ı.xııuga kurtım.aıık lstlyen ' Moskova, %0 (A.A,) _ Sovyct öğle 
dU9mD.ll muhar-:?beye yirm: tank sUr- tebJjğ!: 
mllştUr. Askerlerimiz tnr.k&avar tU· 19 e'ylUl geceıı kJt:ıtıı.nmı.z Stalin!:
fe~l.eri, el toemb:ıları \'c ;nrgm ~ı,I'!. , rad ve M.oz1ok çevrelerin~ dUşman. 
lcrı kı..llansrak sekır: A.ıne.n tanı.:ı la çr.rpışmışlardır. ' 
llardıet ederolyeeek bir rale getiril. Dlğ~r cephelerclc mllhlrn biç bir de-
miştir. j ği§ıkl!k olıcamıştır. 

Mozdok bölge:ılnde dU9rnrnın mukıı- B<.'r\ln, 20 {A.A.) - AlıL'M orduları 

bil tnnrl'uz!arı zeri pUskl!rtUtmüştUr. başkume.ndan\ığı geDeral Fon Klelat• 
K:Uılarmıız üç Alman tB::'.KI ele ge~r~ nln er meydanında öldllğ\lılU iddia c. 
mlşler \ "O bunları dU§mıu:a karşı kı.:!.- den Röyter ajaı:ısı tara!ı.."1.da.n yayıl· 

lanmışlordır. mIJ resmi Sovyet 1dcilası:un da haki· 
Voronej bölgeslnin bir kt>.1;1mlnde ikı l..ata uymadığını bildlr{r. 

dll5man alııyı tanklann c.imnyE;slnde (Dotu aepbe!fne dair dit .. \ 
harekete ger:erek b1r tek p-Unde sekiz l bıı.bcrler lkin<'I ıııayfadn ı 

·talfng~dr. taarruz ede;.ı Ah~u 
lmvvetlPrfnl idare eden mareşal 

li'oo Bok bir aeııer.ıte k.m~·or 

Mıs;rtla 
Devriye faa·li
yeti oluyor 

li.ahlre, 20 (A.A.) - O:-ı.11 şıırktaki 
İnglll.7. kuvvetlerinin tebliğ!: 

18-19 eylül goceal devrlyeleı-ln faa• 
llyeti dc~·am etmi§tir. Kara kuvıretı~ 
rlmi.zln dUnkU ha.rel:O.t b&kkındıı bil· 
ditlllleğc değer hiçblr fe)1 yolttur, 

He.va faaliyottl ktıçUk :mlkyaata ol• 
muştur, 

lTALl' AN TF..BL1Gl 

Roma, '!O (A.A.) - lte.lyan ordu· 
lan umum karargibınm 636 numara• 
l! tebliğ!: 

Mısır Ct'phesinin ı-erlSindc b1rb1rinl 
takip edeıı dalglllar hlllinde ltalyan ve 
Alman uı;akları dUn de dU:manın 
motörlU nakil vasıtıııannm bulundulu 
Y"•lere bombalar ııtmııı!ar ve gözle 
görülür neticeler elde etm~erdir. 

Bir İngiliz uçağını tUmt11.lerim1zden 
b!rjnin uc,:aksavar bntaryoı.ları dUşür. 

raliıl~rdlr. 

Bombardıman uı:aklıırımızın bir 
te1kll1 Mlkabba tayyare m<.'ydanında 

bUyUk yangınlar çıknrmt§tır. 

Şima en ·z · de 
Ah11an denizalh ve tavvareleriyle bir 

ingHiz gemi kaf Hesi arasında 
-,ı lr a 
re· 

Alman tebliğinin bildir'diğine göre 

Şimdiye kadar 30 ticaret 
gemisi batır ı ldı 

. B'"rJin, 20 (A.A.) - Alman tobll. kt bunlara ka.ybolmu~ nazariyle ba· 
ğ'inden: Husueı bir tebliğde blldlrlldjğı kılabilir, Alman .ha.va kuv,·etleri diğu 
gılii Şimo1denizinde bır gemi kafile• tarattım •:>ir torpjto muhriblyle Jki re.. 
sine kıı.rııı bUyUk bir muh.srebe başla. ı fakat ge~lnJ t~p etm ve b1r 

ml§tır. 2 temmuz lle 7 te~muz 10.2 lkincı torplto l!lubriblnl alf'~e ırermıt
nr~ında geçen müddet iç~de Şimal Ur. Bu ildiıct torpto muh.r'l:>, re!ı.ı.kat 
denı.zlnde bUyUk bir gemf kafllesl ta• gemleri' ara.smda' bulmıuy0rdu. 
m~lyle tıı.hrlp edildikten aonra, 1n. Çetın bir kovalamada daııizeltıla.rP 
illlı.:er, 13 eylUlde Qııew.1• miktarda mız, bu U.filoden ·oıu V' c. • ~fu 1 
deniz b1rliklerı refakatinde bOYwc bit: 29.000 tonil.ltoluk ~Ücar~tt :C~iDJıl 
bl
l:a!1;:yl Şimal dcn~ndeıı ~~irorok tahrip etmişlerdir. lltl l~Uiz t~rplto 1 

r ... -.us limanma götUrnıeğe tCfebbU'J .t 
etmişlerdir. FeDa bava §Brtlan ve bu ; .mubribin9 > t~l"!'lllel" l.sal:ıot •tmiftir. \ 
gemllerjn Şlmal den17lnde rotalonnı Bava ıar~,rm~ ~ay;. gc.milcrlıı ' 
çok açıktan geçlrmelerlne imkt.ıı. ve- batıp_ bat:a:cıı~ı te.sbi~.edile~emtetlr. ; 
ren buz sınırı bu teşcbbüstl ltOlnyla§- Böylellk~~ deniz nakliyatı ge-
tıny(irdu mı l:allhıHıme .kar§! ya]ulan mubare-. ,....rr-.. -

Alman harp uçak te~kille.rl ve de- beler ... de on cidat maği~biYet}erden bl-
nlzalttlan bu gemi kafil~Bin~ tanrr~· • rlne uğranıı§tır. AltL ~Un içinde dil> 
ctmışıer -ve tam bir kahramanlık JD&rı. her , tUrlU haıp malzemesi la§ı• 
duyguaiyıe yaptıklan bu çarpl§mnlar• ~yan 38 ticaret ~emi.sl kaybct.mi§tir. 
da yuvarlak huap 45 tjcaret g-emlB!ıı. Bunların içinde ııarnıç ,;emlleri ~ 
den mürekkep olan bu kaflleyi dtt vardır. Batınlan gemUerın ıopyekQ.n 

tahrip etmlflerdır. ~m!l'):n urakın· tonilAtosu 262,000 dlr. 
var topları ve avcılarlyle yaptığı (dd.. ~- taraftan dl1§maıı 6 harp ge
dettı ~U~ıın rıı:~meıı hıirp pilotla• .milj Jtaybetmlıtir, '8ıı . .pmı 11ca 
nmtz t<?P.YekOn 111;000 ~~oluk ~- nin · ö5kU:ntUlerbıdenıcel>ri k&Q\n!ar 
t!~ıı.rct gemisini ba.t.ırmt§l&rdu. Bnpa i91.D6e kılmeıı ciddi Stırette haaara ut. 
S gemi o derece h~ uğoratum11tıt rayan gemiler 'l'Ardn'. 

................ 
Beşiktaş /tener
bahçeyt~-1 yendi 

Şere! stadında ilk maç .Davutpqa • ı ha.lıçe ile a.oiktaıı a.ı-aamda kupa maçı 
Beykoz nrasmda yapıldı. Davutp&§O olarak yapıldı, Takanlar :ıu kadro ne 
2-1 galjp geldi. aa.bada yer aldılar: 

"- Peki yn biz dokw. gl ıı ne yııp::ı-• 
ı-ıı.f,. douılşlcr. Bu fıkra 1-'uyll, köyün 
•aaııyet d1;Ju 1ıa:H1tmı Hıııımtjaıılı.r 
1ıırıı.tmdıuı icat ed,;ml:t~lr 

şebrl şld· 
ombalaadı 

Vefa SUlt>ymaniyeyı llatUn bir oyun. Bcııiktllf: Heb.met AlJ • llrl.at.o, 
DUşmanm Yunani.Btanda Navarjn'e le. 4-0 yendi. 

yapmış o1duğu akm netl~sinde hic;;lılr Yavwı: • Rlfat, Ömer, HOseym, 8&lıD 

Kuytln sUrate, hem de w..klne sllrn 
tine lbtJyncı , ıırdır. BJz.laı l~~n bunu 
lalnıı. köy lı;ln def,rll, uınwui ve milli 
bır d.ıı\•u olıırak kabul etıuek dntı.ı 
ttor:ru olur, ~..Uu unun dörtte Uçten 
fıtıı:ı ı ko) Jerde ya;:ınyun tir llllllt't 
1ı.1n umura dcr:ı.:en ue ln..u!lııı oklınn 
&t:.1ıe kuy geliyor. 

htııuıul yuıı:ı.n lıt'rkcs !rendi işlııln 
llt\lne cöre ıuakjncllt:n bunııedlyor, 
~kine, lı!\ retl llnyrcte ' yıl; bir ~e.. 
lıııııc lnkl§nf etmiştir. 

Alllkıne hııııretı bUl Uk bir nteş lın. 
1lııue in~nların ruhunu ynltmnktn.dır. 
l\ncak bu hnsrctfn dl:ıccei1 bir gllııUn 
iM cettne de tınmıyoruz. 

4..ııcc.k ı.ıuklne hnBretlnln bir dalls. 
'

1la gıbj w~nılekctl sardığı blr :roııan. 
da rnaklnE'ye sııhlp ol:uılurııı ruhundıı 
:>'tıICBmlı; lı:ı1ıl.n ıı:edyl'tlerin de her 
~ı:n n taze knlru:ısı ıktın ~der \'tı bu 
~tl.>et ıuııııcası m:ıklne ııt>,·gbldlr, 

lıı.:ıo ae\·glslnfn, bny\·nn ı;e\ ghı\nln, 
tiÇek aevglslnln .)&rıutığt hnrl~lur 
t~ OIIrlnnn en cUzel ml"deni t"!l!'rll' 
~nı ve en gUzel randunu~mı ,·ermı,. 

t. Lımlnın ınsııDA lııı ·ronhğı, oı:u 
'esidir ki ınsıuıın bu C!üııyn \l1.e -
~lııd •ıhhntll, berel;;etll, r: .. kl, bll~l!i 
~r Zlıablfik olmıısma ımtdio veriyor. 
ln '-tun in an tnrnfından ı.cwllmediğl, 
llzı ::Lnnı sadece cı;olst bir nınbtok ha. 
~de kaldıtr müddetçe lx'ı;er tnrlhl 
~ ba7Jn macenı ıdi. Hnf\·nn se\'llsl 
~ lı InahtCtkl:ırın ıstıfruıı;u gUıeJIP,. 
ı....._~nı ve randım3nbrının nrtınusını 
~:ın etti, Hayvan &e\'~1 U\'3rl \'O 
... ba kuUamın medcnh·ettc ne kad:u 
-..uıı • 'tı ... ~ın bir rol oynndı. Eğer !>U\·nrUer 
'-...-ıtıı sevmeselerdi, eğer ornbn me. 
't) lyetı hny\"6nlan evm!'-<ılnl lıilme. 
ti. dı iıll medenlyı>tler ne ı.n.lar ve • 
~I~ ctlıı. olurlardı. 

lıtr l:ek aevı:lııl hny11tını17,n nıl\htm 
tıa,..~ını gUıclle,tırm"l'te ve dl\n. 
tn~ ' ~ blr delıor hllllne ko)·ma.k. 
~r. 

hıısar vuku:ı gelmemi§tlr. lstanbulsporıa Kıw.mp&f:- arasında· 11.allıı, Hakkı, Calı.lt, ŞO.kril 
ki maç ta 2-1 ~tanbulsponın gelebe- .Ji"eoertıabte: Clbat Muacuıper, 

, • • DUn gece lngiUz uçuklan catnne, 

12 fngıhz tayyaresi düşürüldü , ~;_a~~ie~a~~::~r~mbalar atmıgla~ 
Al an ayyar eler ' de lngllf z e.ndflstri Bir dllşm:ın uçatı Cattollca Carclea 

~ (Agrig'ento) yakınında &inler içlnd~ 

ezıer n en Slnderlanı hombaladılar dıı.,mUştur. 
llerlln, ıı:o (A.A.) - CUncllzün tek f de ve umum! binalarda !.:.asar vuku.& ParqUtçüJer kendini atmt§ oln:ı 

b:ı§ına hnrcl:ct eden birkaç lngWz u. 1 geUrmlştlr. Sivil ahali içinde ölU ve teni Zell!.ndalı bir tayyaı-cct esir edil· 
çıığı Alman toprııklan Ur.erinde tealr- 1 yaralı vardır. Taarruz. erlc:n bomba. u. 1 m~tlr. 
siz h.ırpıııamn u~§lnr. yapm:§lardır. ' çaklarmdaıı 12 •lnı uç&ks:ıvar· topları· 
Bir dU~ınan uçağı dtıt>:lrUlmüştür. <k- mız ve gece avcılarımız. ıfüfllrınll~ler-
celcyin lngll z bomba uçakları cenup dlr. Cenup doğu lngllterPnln ::.ıJ·ıaında 

batı ve cenup Almanyaoın bazı çevre- bulunan endllstrı te&ielertn.o gUndUzUn 
!erine hııva ak.ınlan yap~lardır. taarruzlar yapaJı Alman .harp uçak. 
r.ıuhtcllf mahallerde ve ezcUm!.e MU- lıırı dün gece Sinderlnnd ~ndUstrl böl. 
nlh eehrlnde lnlllO.k ve yangın bom. gHlne ağır çapta bombalar aı.mı,,ıar
balnrı bilhn.sas iknmetgAb mahallerin· , dır. 

Berade alArm 
Bern, ::o (AA.> - DUn eecc a.ru. 

ıle ikinci blrve hava tehlikesi ıvareti 
verflınl§tlr, All.rm .aaı 2,2P dan 3,82 
ye kadar devam etmınır. 

Şili İ•tiklalinin 131 üncü 
dcldönümi.i kutlandı 

Santlaıo ( l:'lll) 20 ( A .A. ı - Cuma 

lsveç 
ingiltereyi 
yeniden 

protesto etti 
Stol~holm, 20 (A.A.) _ Resmen gUnUndenberi Şlll, lstlkWlnln 183 Un. 

biidjrlldiğlne göre lsveı; hUkCimetl cü yıJdönUmtınU kutlamaktadır. Bu 
Londradakl elçisini geı:'"n cuma - mUnaee!)etle kl.IU:ede yapılan iki A • 
cumartesi g<?cesl lCi kııdar Ingili.r: uça. ytııde c•ımburrelal ile hUkOınet erkw 
ğmm laveç topraklan Uıerint'c uçma• ve bUttı.ı ŞlU yUkaek memurları bazıt 
.smı 1ngll1.r: hllkCimetl nezdinde pro. bulunmuııınrdır. 

testo etmeğe memur etın.:§tir. Bundan sonra hUkCimet relsüıln ö • 
nllnde yapılıln büyük geçit reamlne 

Yıılnız mııldnenln ııasretinl duyma", 10 bin asker, 200 tank ve 60 tayyar~ 
onn ele c-eçlrmek k4fl d<!llldlr. Onu iştirak etmlııttr. Geçide bit do.!tluk 
lievmC'k, ona hayran olmak, onu • tirat 'l'e tesanOt eeert olmak Ozere hususı 
Le ölümilen kurtarmak, ömrilnU uzat. • urette gönderilmiş o!ruı Arjantin za. 
mak, onu lnoitmekten kurtamıa1< it. • bit namzetıerı de ıştjrak etmıııerdlr. 
zımdır. l\Iııklne bıaırett duyan bir Halk. Arjantinli namzetlu1 hararetle 
mem~rkette makine ııevılslnı ıtmdl# alkışla.mıııtır. Şenlikler h1'1kın co,kUJ1 

"'"" bir ahlftlc, blr eatelLl ııı. bııllnf' I tezahUrlert arumda deva;:n etmek • 
l.:u) wuk JAuuı.tır.. 1,edir, 

Şanghayda 
sükunet avdet 

etmiş! 
Temmuzda 1770 
cinayet olmuş ı 

Tokyo, %0 ( A.A.) - Of!: 
Şanghay belediye korniserı Vataıi, 

hıı.llha.urda Tokyoda bulunmaktadır 1 • 
hlumaııeyh, bir görU§me eanuında 

\'tıktlyle, '•Uzak Şark Şikaıosu" ı.llye 
anılan fanghay'm şimdi atlkOnete ve 
intizama kavuırınu~ bir şehir hallne 
gelmiş olduğunu aCSyleml~tır. 

Mumajleyhln •öyledlğiDll göre tem· 
muz '.lymda yalnız 1770 cır.ayet vaka· 
ısı kaydedilmla, halbuki geçen aent'! 
aynı devre. zarfmds 2230 cinayet tı
lenml.§Ur. 

:Mayıs ayında hiçbir teahit ve hlı; 

bir .s11Ah kUl'Vctlyle adam kaldırma 

vakııaı ohnamıııtır. Sil!Uıla yapılan hır 

sızlıklarm miktarı yan yanya inml§
tır. 

Vaziyette görülen bu sallhm lımlll, 
Japon kuvvetlerinin yardımlyle z.stıt11 
kuvvetlnin yeııld,.n tewslk (dllmeal vf' 
imtiys.zlr mmtakoln:-ın i alkmtn bu 
babda ıııeaal blrliiinı.le bwwuıı&ları• 

dır, 

ılylc ııetioelendi. Murat, Ömer, BaUl, Gallp - FUawı, 

FL' 'ER STAD~'"DA Kadri, MeWı, İl>nhlm, Halit. 

Buradaki yeglne lik maçı Fcne~ llk dev enln 16 ncı daklkumıda 
bahçe 11e Taksim anwııda yapıldı Saim, 87 nq daldkasmd:ı HaU. TUi• 

Fenerliler 8-0 galip ,eldilcr. Ayııı laalyle 2 gol yapan Be~lklllıhlar de'V* 

gUnde iki maç yapmak mecburiyetin. reyı 2-0 galip bltrdller. !kinci devre
de olan Fe~rliler bu maça pu kod"O n1n 24 Uncu dıı.klk&.smda Halla Bc:tk· 
i!e çıkmışlardır: la§m Uncu golUnU yaptı. S2 nci da. 

Cihat • .'.\Juammer, ~fwat • Omer, •• ika.da. Fenerbahçeden İbrahim Feııe-
.AJı It.aır.a, Aydm - F lkr1<t, 'Nad, rln Şeret roıunu yaptı n maç 3-J 
Müjdat, RebiI Halit. B~lktagın galebf'siyıe bitti. 

GUnUn en mllhlm maçı 3alatasıı.ra• :Maçm revıınşı gele<:ek hafta aynı 
J'ID !lkteıı. çekilme.si sebebiyle ener. atatta yııpılc.caktır. 

Yarın muha kak bir 
HABER 

Alınız 
Bastan basa heyec·anlc dolu bir macera romanı olan 

1 

iN T iKAM 
Romanın! 8 zer ıayfalık formalar haiinde vermiye 

başlayacaktır 
Kit a p 11tv•ıı., ro.ma.n okumaktna zevk alan olı:uyuculan.ıwza bu fırııatJ 

kaçırmaııuı1ıırıııı ta\·sıyc ederlr. 

Ankara at yarl§larının müıterek bahiılerine 
İ§tİrak etmek iotiyenlere 

Hoıb4r Gaı.eU?ol, Ankarn sonbahar at yarı:ılarının 11111! terek bahls1erlne 
gir.uıek lıtiyenlere bır .lıiı.ınettc bulunmak Uzere Ankara bUSU8l mtılıaaebe~ 
siyle blr R11la1;ma yapn11Btır. 

Jbbı-r, bıırliııden itibaren kupon ne rine b&111&ıntitır. Bu lnlı>Olllalm 

lı(r t•~elf~·le bir rnUııteft'k bılht!I hlletl ııtpartıı f'dlletilecekt1r. ....._ _____________________________ .J 
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Mahken1e Salonlarında IBir, iki flokta] 

Azılı bır ırsızın f,;~:~:;!m,:~,:· 
Randıman almak 

.--- .... ------
EN SON DAKiKA 

Küçük llinlaı Kuponv 

Cu kupona t">klrnf'rek JÖnderlll•t·ı k 

it IU'IUDA ve 1t verme 11.AoJan ll:a at·..a marifetleri lıtiyen fabrikalar 

1( 1 .... , k M ~=~hsll~:!:;ye;~nı:olay~~~ 
& ar man magazasını sou u tan sonra ekmek \C üıUm ruUstchlfüı•rlnl ~·akın' 

. . . ,. 1 ı dan flı:-Uendlren mUhlm biı karar \"U• 

,,. ' 
ÇUnka •S.a.u- • 

__.. ıl.fçl:m bütün dil 
lfonfarca de' d nyada mi-

H:ı enenmişrir. ·~ .• 

V.ldkacla paraaıw aqreotltı.ıOPtct'l 

1Janların pı.eteck cörilldutU te'lb ,, 
oımıwına dikkat edllmeJlau. l!:\leo• • 
tt-1'1111 gonderen olıluyucuwno 1n9!hlı' 
kalmak llzere ıaarUI au.r~rUll b&J4J 
meJerj !Umula. bır tirli aukl<an111da nJSh ya <a an i !? :~:!1e~a;ı::::a):'!:~U:z·b:u:.1: 

H IRSLl, ı.ısa bo)Iıı, ı:eııl;j oruuz kk.l<re •atarken Ustünde..ı ba1mdan ıtiirmat, n.nıı llı.Omlerlnılı.in goıl't 
ıu, -rıe hlkmcttı• blljnmcı.- Luylc cl!.ıl c s:ıtamı~ncnk \'87.lyett~ mlkya.ta l•tıhlAklnı temi" lçla llzUm 

hııddludco fa:.h ULun dil, 1 uçul. •IJ-ııh oldıı:hınu gorcn me:;nurla• tarafındaıı 111 ekmek yaptırmayo kar.ar vermL,tır. 

ilmi erastırmaJa . • ılılÇlar1 
• rın netıcelerile 

tecrübeleri ' kend' . d . senelerce süren 
ısın e bırleşrirmişrir. Evlenme tek/illeri: 

~ıını;I mahkemede hcpshıl itiraf 0" rmdan yüzde yirmi lada öztlmlU ek.- lfDJ"al•D•I 
bıyıklı \'C ortn yaılı t.ırt ı~dl suç tt erfııd ) o La.lanmıştı. 1 1stl)enler gUnlllk ekmek lat.lhkakla 

DUn)n mclan bılmıı:ı glbı dur.ı.)c.r dllorclu: mek alabllcceklerdlr. ~fldlye clJler !!J"" Resmi dairelerin 
nazarı dıkkatine : 

* Ya, 27, boy 1.72, kile. 65, ldmr 
tı ve 'l'Urk tebauın~an, ayda ug~. 
75 lira kaZannn bır bay; ~tı ynşla:ntı 
da, o. ta t.oylu bcynz, balık etinde bır 

.. I .... ~ ~ t,a;anla evlenmek ia•emf'ktoJlr. H.r 
du. Harekt•t t..'Clcn .ıaduce goz.lc:i;rJJ. ....._ _ _._ da b .. 

- Ne ceza \'ereecl..senlı ,Qllbuk \"c· şehJr ve lıaaa ... l&nmı~ uııA 
1 
evı olanlar ter~h ~c!illr. lM.lsır) rew 
zlne mllracaat. J' ır fır donuyor ,biraz. da W.ln1·C' d rııfı .. _, bU ı 

ı la! dl.) or:Ju. n,n de ne kn<tar ,.ataca· benzer tı-,ebb ..... ere cevap vere me < 
o;U:tll.) ordu. " ! d k1'4. lkıu ı;ımı ıınln~uyım da ona gore ~rlde. maJuadtyle bir e teıt --ı v ® j 

Bu, yaman bir gt..>ee bul!llZJ.)dı: Giln t rtib ıt r..byım. 1 gotlrmlıtlr. Bu te,ktı4t vtakubUlacak I 
l ış ve İfÇİ arayanlar 
t * Lisenin aon aınıtmcıa oıruyan ve 
1 hlı; klmseaı oımıyıuı namwııu b1r TUrd 
1 genel, mıılt vazlyettnln tmkA.nsız.lıfJ 

! dolo.y:sllc g5ateri ecek her tllrlU ift• 

, r<'.c kolla.ı:.ı ... ", nh • .ı.~ut !iıırlnııın ıııa m"--aatlar "•-ıamda no--• nyat 
" - Ne glbj tertibat nlll<'!ıksıo ! ...-- --" .:- . 1 

.,i!.Ulsuıa nasıl gireet>ğlnl lıl'stirııılştl _ Yunı ;)il, fnlolt yorgbll, çanınşır Jarla UsUm teclarlk ve .evıo lıılylıe ut. 1 
ıtvvelef' me\'eUt. ve :\laarlf Ct•mlyl'tı ile bjrlll<te bıvt-ket 
t:ü"l• (l~ii.Dll llfınlar I'. L. Ş.) t.aııflyf' baılııe ıırmı, bu. 

lıır..ır.aktıt.dır. Bund:ln ~nra gazetemizde nf'l)redllP.<'f"k 
He mi ll!\nlar Hl.9.912 ı:ır(lılıı.ıc )cnlden IC§el:kUl ede.. 

Jjr gece Hıı.rlman pa.snjıı:ı.n '1'cpc:X.)ı falı10 gdlrtcylm. raf&CAk ! 
tarafmılllltl ı.apısınııı lçlnılelJ ellik _ Pdcl ç;ıJdığmı lmbu, l'dlyor.sun. Manleaya civar be.ledlyuerln, htaıı 
.anlardan birine glrmc·f~c ruuHıffal. bul belecllyeslnin. fakirler.. klflll Cllb dCmcl·!' 
lnıuştu. Burada Saatlt>r.,. a.:ğra,rnı, datıtacaklannı Ut:ı e4eı. b&lkevlerl 

1 I okullar aı:ıımcaya kadar eababtnJ 

H' nUuıyet wağ".&z.:ının duuırıııı 5C•~c 

hllmljU, nundaıı da ıçerlye silı:illml ş 

- Tobli ırobul cdl;rorum ArtJk ın· 
kür mleock bir tı:ırafı kalmadı, kJ... nla, hayır cıemlyetlerlnln ltçllerlnt: ) 

_ ~'eden çaldın f tkmek \e yemek veren t.allrlka mu 

rc:k "" ba'1t.}'IUI 

1 akşama kada:-, ->kullar ac;:udı•tan ıoa 

1 
ra Gğle<reıı akpma kadar ~a.ı~a:-3 ıc 

tah.lilıni bitirmek ı.steuıe: .. teolr. lA 
B.C. Sadık) remzine mtıra.caaı.. 

rn mı:ıt-azadan 850 Ura ı.,~"JD<'t:ucle 

~)a ç:ılrıııştı. Belki ele dahıı fazla ('a · 
l ıcal;lı. l.Akln \1ı'ktln1 dalın tnz.l!l ılu 
.ar sökmekle g~lrdlğı tçm btınn fır· 

_ Pnra ız kaldım. Cıuu:ıı cğleıım('}: dllrlllJderloln, bu karar Uurtae derhal 1 
l:;tlyordu. (eşebbıt.e ceçeceklerlnl tahmla ve 

ümit ederim. 

Tfirk Basın Birliği Resmi llblar 
Kollektll ŞlrkeU 

* Oımanlıca ve tUrkçeyl çok lyl 
b!Jen otuz beş y&§ında, bev.Ar-. )üksf'< 
mektep <ltplomalı bir bay; bergUD ou 
altıdan Yirmlbtre kaaar. ucuı oıarak. 
çalıı;mak istemektadlr. (lt OD) rcw • 
z.lne müracaat. 

- Çah :ı~dm'f ı Uzümlla gıda ku\"\ etlnlı. dl"rt!cıealnl 
- Hılı. gılzcl, fal<&f ('alı,!lnm knç k _.,. 

1 uzun uzan yazmaya JUzuw yo B&ıu • .ıt bulamamıştı. 
1arafından 1dare edllecektJr. 

Eşyıılan vurıışağı, tut.yulmrı blr 
ki glln itinde sııtnuıı, p:ıralornıı rıı · 
lı:ıt rahat )emeğe bıı5lamıştı. 

parı:ı ı.ıı.znnııc:ıktııu: ld JJra, Uç lira k 

1 llıılhukl ben lir fi.llnt Jç!adı- bu pnra\•ı rrm. Klloınınu 80-100-120 k ~~,:ı 
ııarfct! rlm • 1 aldJfıroız kuru llzUmU e!rn~e ç nı1{' Oazeı,em}zln bundan ~vvel llAn neıırfne va11tahk edea 

tlrkcc \'e ıcşckkUllerle hiçbir ali\ka•ı knJ.madJfındım bun. 
dan tııiyle ı1Anlaranı7J: IU'Dl flat ve •ıut.l&r dalıU!Ade 
lıı.{Anlıulda 

• Enlncan telAkeued.-ı.ı bir kı. r 

koca. herhangi bir apartıaıamıı kıopı· 
cılığım yapmak la~eroek.t~lrler. Ço'C 
muzdar vaziyette oldulc..armd.uı foı 

adrese acele mUracaaı ed.".ıı:est: 

uı,:er tarn.ftıın 7.Abıpı barı? hıırıl 

:.Pndl•lnL arıyordu. Lfıldu sııt;:J,ııııı 

) oktu ve arkaııınıla hJı: bir ipucu 
t.ırnınnamıştı. 

Haydan gelen hula gjcıer, derler, 
ı.ıu da 173 llrııya olmt!uğ'u ı!Ş)Hl.ırın 

paramıı bir hatta içinde yemJıı. nllm 
.)et )lne parasız katmıstt • 

Bir defa tadmr aldı, yıı, yine aynı 
'eri kollamağa b:ışlıımııtı. L!kl.ı 

Karlmao mağazası icabedea tedbir· 
iert almııı, m:ı('R:uıılakj b ... .kçllcrln a· 

1) •. ., l"l ld 'l ucuzca yjyeblllr•ek bundan kim mem - eme , lifl) " n Çıt ın il 
Uıru:ı: hem uçlu, hem "Uçlll ctn• nun olmaz.! Bllhasaa JşçUer ! .. Bug 'il 

• A d" ır ı bil k • 1 subahll"l1n erkenden e,ııerlndeo dıtarı 
ınueıı ı, al ı e ıpıruamıyordu: k o lbl I..! çıkan ltçller evvelA clvarlardakl ba • 

- nıın g .,,r VY... kal dilkkAnlarma boş\-urınakt,a, ek· 
Dundan onrn nhltler ~ğırıldı. 1 meklerlne katıl• yapabilmek için 

Dunbrın blr kısmı kendini yakalnyan lO-lS lcurUşluk beyaz peynir veyoı 
pollslfrdl. Hep 1 de blldll;;i<'!'lııl nnlattı 

1 
r.eythı almaktadırlar. Be)-.z peynırtıı 

lıır. Snç sabitti. kilosu 160 kuruı olduitJna güre bak· 

Nclfccde kı1ı1n bir mUzakereye çeki"" kalla.r evvekıe olclulu sf..ll artık bet 
len uuıhk<:'mO, Yusuf tdındakl bu lıuruşluk peynir vermemektedirler. 
<'Ur'etklır lıırı;m tam 4 ı.ene 20 gllo Zcyt)nln taoetıl ıse lıandl;)ae kırk .,.... 
nıUddetıc hııpsc mahkQm ettl. Gece raya gt-lecel•. !~llerln ıııahftbleyfn ka'· 
çalması !ilddct ııebebl olnra.k kabul ııor peyniri nJdJklıırmı hlı; gürmedJm. 

Ankara caclmlnJe Kaya Hanında Türk 
Baaın Birliği Reımi iltinlar Kollektil Sirlıeti 

ıueı-lıtnlne yollaıuanJQ Ye bedellftlnt de aynı a4re.e ıln. 
dermenl&I rica ecleJ1&,. 

... . -. ~ , 
" r' .\.,. • 

KUç,Ukpazar Leblebici ır.ıll'atında TO 
rıumıı.raıı evde .Kadrive Gökwer.t 

1 
mUracaat - ' 

A./dtı tOUI 

d~J çOfaltmııtı. 
Bu vaziyet k.ır ıı.-ında hemen biti· 

lkteld terı.Jyl soymağı knrmu5tu. 

edllnıtştı. Neden olduğunu sormaya ıUznm yok ! 
ırakat l.'wıul bu J.adar ~ok ceza yr Kilosu 28()-230 de ondan... Blr çOk 

ycccğlnl hiç do llmlt etml)<>rdu. Kara· ı t~ilerln yapı:r. pe;)nlr yemedenııe yaz Bay ve Bayanlara müjde 

(A.E.No.ın (A,G.f<B,T. •IS) . (Bulun. 
~) (F.N.S.) (F.D.K..) cK•.mıetım 61 
(Kaynak) (Li\.le 11) (:aıt JC. •9ı 

(Marmara) (Öabıllbe) (P.T.) (P.A.) 
(2. R.U.) (R.S. ktnatai&) (S,A.E) 
(~acnlı. ,, \$ .. m!ınl~ (S,Y. 161 

(.V1Cdanı 1. \ "'ı 

Bir gece de bu düldclınn "epenk 
kilidin) kırmak suretlyJe lÇtrlye sllr.ül • 
ıııU, ve blrknç kat yep;)tınl, pahalı 

clrıalnden elblııe ptmıı, kaçmı;,tı. 

LAkln bu sefer ,talll yaver ııtroe· 
ınl;,U. Uu yeoJ el'tlseler-1 ı;ar&ıdakı ea· 

n dinler dinlemez. yertndw eöyle blr ,.e kı, bel\·a~, terclb ettiklerini cUrft.. 
sallandı ve sonra ileri geri ıöylenmeğe 3·omm. Ökle payaoıılarında ııeyyar 

l:llşh~aral: .ıandarma tnrahndan zorla &atıcılantan konı Ozllm, bordıılatmıt 
dı11:nı tıkanldı. incir yiyenler de var .• 

ADLİl."E ~UHAB1Bl Evvelce l,çııer eabahlan börek, -----------------·---- bu~, slmlı yenli. Şlmd1 bunlar ol· 

Doğu cephesinde =.:!Ure~:.~cıc:.!:.: 
r.ıo.ıco,·ıı, :zo (H!ldyo) - Gecclt:yln generallerinden Kornilof Drugo! J-uk olmr7aa bu stlıl ktu19eler cıı,a-

. ı;redllen Eo\yet tebliği: 19 eylUldc ile 1.I;şof'un ateş hattında ÖldWtle. 1 rlda kannlarmı ucwıca doyurmak ıııı.
nskeı1 kuvvetler m z Stallııgrad ve ri resmen bildirilmektedir. k&lundaıı mahrum kalmıılardır. Bu 
Mozdokta §lddetl• nuhnrebelerde bu - Moskov:ı, 20 (A. A.) - Dün ltJbarla 112Umlll ekmek meselesi Jsim
ıumnuşlardır. Birinci AJman tnnk or. Stalingra.dm şimal batı drş ınahal· lerlnl aaydığmı yerlerce e1emm1yetl~ 
dusu kumandanı orgenerıu fon Klayst lelerinde laınlı sokak savaşla.11 tetkike detcr blr mevzudt'.1', Hem ca 

muharebede maktul dU~Uştur. Di • oımu;tur.Bu mııh:ıllelerin kUtJe ha - ' nım tetkU;;e ne baOOf:! Yapac:ık ıs 
·:er cephelerde ehemlyeW değişildik linde bombnrdmıamnda.n sonra Manisa beledlyeslnln kur:•utu teııki 
}vktur. Hava kuvvetlertr .. mlz 12 Al. )ine kütle hal.inde bir hUcum ~- lı\tla anlatıp verilecek Ozllmlerl ge.
ı .. nn tankını ve asker binalr!lmi3, yn. J.ımış, bu hll<:uma tanklar iştirak tlrhnek, burada evvelce st~lt. bui'a(s. 
hut lcvnzmı yüklü 70 kamyonu im!:ıa ctmi.'.)tir. Tnnklarm 29 u Sovyt't pattn pl=lren birkaç ftnı>ıS' anla'ıp 
veya tabr.ib ettiler. havan topls.rı ta.rafından sül"Btle plştrtmektlr. tşçnerlnden fazla ranaı-

Lonılra, 20 (A.A.) - İngiliz rndyo. tnhr"p edilmiştir. MUteeddit evde man almak l•tlyen fabrllcalarm, 
_unun Moskova muhablrln'.n verdiğ'! yangın ç~ı Uzeıine Sovyet kı· twevlerlnln bu noktaya bllbuııa dikkat 
son mAlllmata göre Stallr+TıLdd.l l:c • talan bu evlerden ve sokaklardan nazarlaruu rekıırtm. 
Pif duman bulut.lan ve yr.M ,ın.ar ara. geri çekilml§, fa.kat sonra yeniden Yl'.K'l'A RAuIP öNEN 
smda goğ{is göğUac ;lddet li muh •• r . yn.kla.5lllak i.mkii.ru hil.sıl olunca 
beler oluyor. lkl tara! ta Lğıı bvıo;. terk.edilen ycrleıi tekrar almış- Finlandiya ne zamana 'it.adar 
lara uğrnm ktadır. Alınıuı.la.r tı::.-ı.ı 1 lardrr. Alme.nlar Volgaya akan kU ltarbeclece'lt. 
soknklıın zaptet.mjşlerdlr •• ~us;ı.r t.u.n ~-Ok mnn.ktan serbestÇe incbilmeK LondrA, 20 (A. A.) - Fin!An " 
ıardan bir kısmını geri atıı ı,t..rdır. lÇ'in bu mn.ha!leleri şehrin geri dıye.da neşrclilen bir tebliğe gö• 
voıgayn akan bir çıı.y boycrcıı Alman knlan ~mdnn tecride çalış:r- re Fin milleti istikllli tenUn edi
llerlen;., tc~cbbüsU akim kalnıı§tır. yorlıı.r. • li~ceye Jaı.cfar hıubc de\"am ede • 
Almanların zaptettlklerl. t.nzı n Ulıiro Mosk.ova, 20 (A. A.) - Cephe. Cf'ktir. Tebliğde deniliyor ki: 
ı epuler t-Jr Sovyet kıtaın tarafından <len gelen bir telgrafta, Almıınla- ''Fin milleti sırf bunun için çar
saatıerce suren ınuharebeh.rden sonra nn Leningrad cephesinin Sinyavl l'JCJYOr. Finl8.ndiya.da Yahudilere 
geri almmııtır. no Qevresinde ka.rşı hücumlar karşı hiçbir taz,yik yapılmamakta.. 

yapmak için yeni tuınenler kul • dır. Bunların vaziyetlerinde dcği. 
land klan bildlıilmektedir. Düş • ~tik olmndıf:"lnn dikkat edilmeli 
man Sovyet mevzilerinde bir Çl• dir,,, 

Almanlar Kafkasyadn Mozdok mm. 
takaBJDda fiddetıı taarruza geı:ml§ler 
dlr. Mo~okun cenubunda bir Alman 

kıntı yapmağo. ç:.o.lışıyor. ---,....-----------
Iüzılordu Voronej Çevresinde Ak§am arkacltJfımız 

ınütcnddit mes'kfln yeri işgal et• Bugün yirmi bcflncl yılına basan 
:miştir. Ba.qJm b~ m~kOn yerde Akıam arkad91nnızı kutlar, bayırlı 
sokak sava.~ln.n oluyor. başanlar dileriz.. 

Uu taaıı.rrut 11..-vrlnde fllökldl, boyaeı eoldu, renKtnln modaıılı ceçta diye 

IU)'Dtf'tll EL CANT ALARJNIZJ 
blr kÖf<'J'e atıp tl'!rkl"fn.eytnlr~ • tötyemlz L'ltedlllnlz renlEt,1> el'>IHtert,1iT.e 

uycun olural. rtokJ ÇAPlı"TA LARJNIZI fenol eurette boyar ve yep7eaJ ,tapıır. 
Aynou ..be1 t1Ull4tamlr ~rlama ~.ata 1•pu. 
T\.'valetfr.IZfn rf'Dg'.ne uyor f'rı alil ıabıt tırnak cUAlanr.ızı a• ı atölyeıııJ:r.. 

'1e temll' e-debll•rı:!nlz. Kıırnkö~ l\tuınb-e cadde-t Basanpap han No. t, s 

KUPONLU· VADtU ·MEVDUAT 

' .. 
MEQ AVJN QIRINOE·PAQANlN · rAJ'Zl·VtRiliR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Hakikatı anlamak )azım.dır 
Baı.ı kadın ve erk~Jı:ler bu Ua • ... , 

yuk.an paJıalıhkda yeollilnl ıılama4ıt" 
~ata ve kunduralarmı boratmall l(lo 
ktılldura boyacıaıaa verlrlor. Soyana~ 
"'1Dt•yı aldıtmda farluoa nraaıaı. 

tar. 
Vakta kJ yUkı.ek para1*rla yaptıCı 

nadide elbiseıılnl giyerek (,'&lllUlnl 1 ıl 

tutuna aldıtı \"&kit o clbel elbl..,nlrı 
her tarafına 81yab kuaduN boyaae le. 
kelerlnln clktıtnu ıurıır. 

Bu aefer eyvah: Nf' )'1lpalım boy•· 
eıya verdltl paraya mı fl•kııaa elbll\tl. 
•ine \•erdıtıne mı acı•ın. lıte bıı clhı 
zararlara utramamak \çl.\ dol"ruc" 
Sultan hamam Meaedrt baa (18) ou. 
mıırada boya ıuUtebaulBl OMmıa Ah
durrabman atülye.alntı mUnı.eaat edeı_ 
ıten12 eski boyaaı aolmut ..... n&iDlD ru:ı 

dHI (tıÇmft olan çanta ft kandurala. 
rınızı fenni surette boyar ve yepy~;ıl 
yapar. Hakikati anlamak bir tecırıı~ 
De kAllcllr. 

MaJagcukartla lngilizler 
yavaı ilerliyor 

Loadra, 20 (A,A.) - Madaraskar 
aclaamda İngilizler yılulm11 ve harap 
bir hale getlrllml.f yollardan dolayı 

yavaı yavq ller:emektedlrler. ıı:n llerı 
İngiliz kuvvetı ılmdl ad&ıım merb.ı:I 
Tanarive 100 kilometre bir meaatedıı 
bulunmaktadır-. 

Tomatove limanından Uerlemekt~ o 
lan Iklncı bir kol da epey yol katet . 
mJJtlr. Bu kol ad&Dln yeglııe ılmend!, 
fer yolu olan bu yol boyunca Uerıe 
mektedlr. Bu deınlryoıuııun uzunlu~ı 
200 kilometred}r. 

koıu Uerlemete muvaffak olmupıı <b 
hu muharebelerde en bUyUk Alman 
tıınk kumandanı ton Klay1:!. ölmll,tUr. 
Fon KlaY•t Belgradıı gire.~ kuv\·ot • 
lnre kumanda etmlşti Kursk - Hıırltof 

yarma. muhan:beslnda büyUk hizmeti 
Hltler tara.tından blldlrilrnı;;-tl. Bu ku. 
mandan, evvelce ölen P.z..~v {le 
Gudertanın usullerini kullanıyordu. 

Kola derı koltuklardan birine &IS· 
ınUklD \"C bafmı m.ı avucunun içine 
alarak dUıllıımeğe batladı: "Belki de 
olur, dedl." !nan hana dostum, baza.o 

KARA ELMAS 
lnglllzlerln utradıkla.n kavııı!• r 

pek hafiftir • 
rarkcn tedricen beyecanl••!mııtr. Kat~ 
ları çatıldı. f.'ebrealnde encl.ltell bir 
Uade bellrdl 

Bu esnada blı'lnc!a kata val'nlll bu"' Ruıya ile Japonya araıında Btlt SO\"Yll'l' AKINI 

Londra, 20 (A.A.) - B.r S.:wyet b:ın.t bütUn bu h!l.dJseler kltnlr bir 
"'yare grupu, bir Kam -:~nız limanı dramın sahneye konm.:ısı gibi geliyor-. 

rıo. taarruz ctmı,ur-. Bcracn 2 m:ıyin Fakat öyle bir plyeıı ki, gong son Pft' .. 
tarayıcı, 3 torpllobot b~t·rılınıı ll el .. fnı!lğl znman \ıırııcal<tır. 
nıanda yangınlar çıkanlm::;ıtır. Birden aklıma blr ııcy gı'ldl. 

Londra, %0 ( A.A.) - Scaltngrıı.d<l!l • 
rnuharebenln şiddeti son r.ı.:.~dine var- 'Buldum,. dl.ye b:l'ğırdım. Bl:ıfm hnta 
mııtır. Kızılordu nakel'l~l şı>,eri elli! 1 mı:ı: ynnt11 bir farıızJyr<den hareket er 
ı lnde tutmnğıı kntiyetlc 1':ı .. ar ver • meldlğ'lml:ı. old~. Biz, rong \'Urdu~ 
miflerdlr. Almanlar yeni kuv\'etler 1 zaman alb:ıyın olmO~ olduğunu farze 
setlrmlşlerdlr. Şlmııll A!!'!kadan ltjr diyoruz. 1·a o zaman dahh ya,ıyor.-
çok hava birlikleri getiril ...iştir. ~oysa! Ya o da benim glbl gongu lıL· 

ALlı!ANLı\..B YJtNl BİB GEDlK tl.P olup hıtenlerl Ufreomek ıçln aşağı 
AÇTILı\Il lnılıyBf'! Şunu da tınutmıı l<I, odamı 

vı1ı, 20 ( A.A..) - Staııcerad:ia mu- hl'ntf!n terkctmc:llm. Merdivenlerden 
narebe gittikçe şiddetini art;tırıyor. a,nğı ininceye kadar en aeatı beı, 

Son haberle.re göre Alınanlar §Chıin lıt'lkl de set.ız dakika geçtJ. Ya cına· 
içinde Rus mUdntua hntlP•uıda yerı yet bu mUddet ZBrlındn ı,ı~ndlyııe! Bu 
bir gedik açmı§lardır. halde haklısın. Dcmelc cinayet tıpkı 

Londra, Almı.uı tazyikinin glttlkç~ !)lr fl~ ntro ııl)esl r,1lıl sny~ıeye konuı.. 

ılddetlnl arttırdığını blldırlyor. Taz muş oluyor Fakat Duğias gibi bir 
JUıd halUMtulılk iQiı1 Rwılı&r dlğcr cep bu~:ılanm c!:\ blltun bıt işleri çevlrml' 
~lercuı mer.:i' bllcuml:ı.r'1~ bııiı.runu~- olmn .. uın llıtlınııl \'c~mlyornm ... 
)ardır. llu llUcumlar tı:.rde1ı'mi lir. f "=·!e•rle bu yn! l!lr budalanın bu ıa.· 

1Kt RUS GENll'RALİ ÖIJlÜ d.-ır JoJlk tı.ırt:l•ct ehncslııe lmldln nr 
\'lo"lmvn, 20 (A. A.) - - c- .... et mıf Ola k •.. ,, 

32 lngilizceden çeviren: VE.HIP TAYLAN ... ..................... . 
''Ola lq nef,, 
Kola hemen <·evap vermedi. Sigara. 

aını yaktı, derin bir neteı. çdttJ ve 
dumanı burnundan tUUilrflrek MizUnU 
tamamladı: 

"Olıı ki, ba.)ka blrltılnln tesiri alt1Doo 

da hareket etslıı ... 

H 1KlNct KURBAN 

Şato clvannda a~tı.rma yapan 
memarlarclıuı blrı KolB'a yaklaıtı ve 
Jıfister Brlnel•e alt hiçbir iz bal~ 
madıfmı aöylf'dl Memumıı bu Blderl 
arkada,rmı harekete ,etl.rdL 

''Gel, dedl, tu earareniız lWater Brl" 
neı•ın odaamda bir an.flırma yapar 
lım. Beliti bir ipucu tulurtı7." 

Bu r.At bawlunu ve eoy•larm• yat. 
tığı odada bımktıtı cihette cırg~ clö • 
aeceğlne hükmetmiş ve ~:·al•nnı a.
ra,tırm.-ımı,tık, Fakat. etmdt Kolfl'cn 
ela sabn tUkenmlıttl. Aynı ı.amanda 

hAdlseler acll tedbirler alma.ıllllı em· 
°"ld[yordu 

Merdivenleri çlknrku arkadafım 

endl.;elcrlnı bildiriyordu: 

"Bu Rrlnel me11Clr1tl de Ryn bir mu.. 
amma. Bu r.aı dUa plcll Bil ıece el· 

nayet ltlencll ve busün ele ~bir la 
bırakın:ı.dan ortadan kayb<ıluyor. BU" 

tiln cl\"ar poll• merkezlerine laaber 
cöndercllilm halde hlçblr netice alA· 
madım. Akla tDrlU tUrlll teYlt.r celr' 

yor. Ya faU o ise! Dlyeeek8lıa ki, al
bay onu bize lJ1 bir do•tu diye taaıı
tı 1 Ona lııaat PliP 1Bt&Byonda kart .. 
ladı.. Fakat - bilmem -.un dllıkatr 
nl ı;ekff mı - l;t dost olduktan bslcle 
neden öyle rcamı görOnOyorlarcbP Ne· 
den "Edlaton~ıı ook fJBkl ®atlan olaa 
Praya ve doktor Brayı onu tanımı· 

yorlarcb. Bu l•ln lçlndeo bir dalave,... 
var. Saniyen lUlster Brlnel nereye git 
mlş olabilir! Yer acıhnııdı ki fr,:lnP 
glrmı, olsun! Wcbfr IPIÇU ,jOkt.:ı nedcll 

ortadan ka~·boldu ~ 
riol" bo sualleri keııdt lıf'ndlne ao· 

Jwıuyonluk. Brlnel'f', albayın oclaalyle müzakereler 
F..ddl nlekborn'un odası aruındakl Vifi, 20 (A. A.) - Alman h:ı 
bot daire tabal• ecınmı,ıı. Ba daireden herlere göre, Japonya ile Rus) .. 
albayınklne blr kapı açılıyordu. Kolııı a.rtı81ndn müiıim mUzalterder ol~ 
bu kapıyı muayene t">ttl, kDltllydl. ror. Müzakerelerin mahiyeti ha!<· 
Epey zanıandır acıkmamıf oldufu an~ kında .malO.mat yoktur, Bu mUwı~ 
lafıhyordu. sebetle şu nokta kaydedilıyor: 

Yatak olduğu gtbi duruyar. Japonlerm ManÇUko • Sibirya 1- -
do. Tertemiz bir 1ıat pijama ckvrif" dudunda mUhim kuvvetleri varo r. 
mı, yatatm nz.ertnae ~yordu, Ba Ruslar da buradan kuvvet çek.rn(
pl.Jamanın röf98ne O.B. b.Vflerl el ııe misletdir. 
~lenmfttl. Tuvalet dolabmm laertnıle __ Z!_!\_Y!----EyU--p-n_Utu.a ___ a:_Q_d_Qr_lO-ıt-,. 

Brlnel•e alt bam etJ"a ftrdL den aldıfım nUtua tezkeremj sayı .. • 
e.vuı kllltJf delUdl. ft muayene tim. YeıWılt:ı! çıkartacatımdan uk ı

netlceı.lnde bl~ etra ~ydana eık"" ntn htıkma olmadJtnu ııan ederim 
tı. Fakat lıaalann Jalçblrtat bir lpuC'U Rami Yenlmaballs Gttıata 90k:ı'' 
verecek &1bl detflclL Saclec!f' epey zen. No. 10 Arif oflu Salt OW.. 
«in bir pul kollekatyona menktmıa 4' Gtımı11k konıı.,yoncu lıuıMml .. ,. 
mucip oldu. l>Mnek Brtnel'ln pul top- yl ettim yenisini aıacafımdu e~!. ı• 
lamalc rtbl btr saah n.rıt• Kol• elini nln hUkmU yoktur. 
daha derinlere cllrtlrdU~~ bir mrada ıss K. No. Muhar Çell'bf 
bir a··k ~ı. ve burnumun 6n0ııe bir 
makyaj kutusu tuttu. 8-! kutıınno 

içinde ohnıyan yoktu. Mu!ıtf'llf renk· 
k'rde sakallar, bıyıklar. luatlar, battr. 
maskeler de vardı. (Devumı ııar) 
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