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ÇARŞAMBA 
Alman 

lngiliz 

1·~,~~~~:;·1 kısmı 
Numara: 1064 Sene: 3 kıta/arının bir 

imha edildi 
M~sır airalınt!a Alman sahil müdafaası ve deni2 
Aıman • ıtaıyan harp teşkillerinin yardimiyle 

den dolayı bir tez.at hasıl olabilir mı? hareketler umumi karargahı, bu berler ajansının yayım.md&n a.nlqıldı. 
Buna bu;lln l~ln ,·erllecek cevap ha- sabah aş&ğldaki tebliği neşret • ğma göre, Fransız sahllle.ıjne yapı _ 
~rrdır. Fakat her iki devletin dllnya. m!§tir: lan komb1no lnglliz akmuım bundan 
yı anlayış tarzı, ve Akdeniz. haritası BugllnkU ~amba günü saba - evvelkilere n}sbeUe çok geni§ öıçllde 
gö•önllne alınacak olursa bir anlSf- hm ilk saatlerinde .işgal altındaki yapıldığı inUbamı toyit etmektedir. 
maz.lığ'm mevcut olmaıııru tabii gör- Fra.nsada D!cp böl..geaine bir akın Alınan ajazuı lnglllzlerlıı kuvveUf 
mek lktna eder. yaprltnlltır. Hattklt, hlll devam gemi ve uçak birllklerfle desteklen -

De\•letlerin s&best mUınuebetleri. etmektedir .Tamem1aYIC( raporlar mek aureuıe plyade ve tanklarla bir 
ne hlklm olan geopoll&.lk zaruretler dmtnen ba.'1m bir teblif netrolu • Lhr&ç hareketi yaptıklarını bildirJ'.9ek 
erpç kendilerini hfıııettlrmektedlrier nacaktır. Fr.ııuıs bükihneti, beyan- t• ve Alınan mUdataumm alste.mli 
Bunun için bugtln IQfhver oepbe&Jnde namt-1erlc bu A.kmrn bir istila ol · bir pjlA.n dahilinde tatbik olunduğuııu 
bir lbtllif aramaktan ziyade mtbverl madığmdım ~rda.:r edlhniıt!r. ilAve eylemektedir. 
tflfldl eden Almaıaya ile ltalya araam- Berlln, 19 (A.A.) - D.N,B. aake.r! 
da popolltfk -nıretlerdm doğan bir kaynaktan fğrenlyor: 
an]Afmazhk mevzuunun mevcut olop ' ""'ili Manı d-.n1Zlnln Fr&Ma kıyıaında 
olmıyacağını objektif bir şektlde mtL Avastaralyada D!yep §elıri.nln iki tarafuıda. genj§ bir 
ıaıea etmek daha doğru olur, cephe UstUnde yapılan 1ngiUz taar. 
Taı1h boyunca Clermco Roma lbtl.. " ruzu sırasında Alman kuvvetleri dU§ 

llh Jbnalden cenaba, eerıuptaıı aL M 0 h 8 11• f I 8 ~ kıt.a.ıannın bir klanunı yok etr 
ınale bir tazyik ballnde denm et • r mi§lerdlr. Mlldafaa vuıtalarmm der-
mftt,lr, G&h flınlLldekfler eeauba ln. hal harekete geçme& yüzllııden bUyUk 

nıl:tler, glb ttnuptakfler ~imale dofnı h ull k u" m etı' sayıda dll§ma.n tank!arile ta§ıt gemi. 
yürtlmek ııtemışlentlr. Büyük harpte teri imha olımmuştur. 
ttaıya CermM dUfıqanlarfle birleşe. Beclln 19 (A.A.) - lngi!izler ta. 
~ tarihi teaadı bir kere daha taze.. ca.fmdan Mnnştakl Fransız kıywna 

lemi~tL o uman bu tezadın canlı d ev., r m . ye yapılan aaker cıkarma hareketjnlıı 
bir IQJ"eHe meydana ~ıkmaama biz... 1 pUakürtUlmeaine Alman deniz h&rp 
met edenlerden blrt Duçe olmuıtu. teıkllleri de ba§an tıe f§tlrak etmiş. 

Büyük harpten aonra Avuaturya, 1 lercljr. 
Cermen • !t,alyan lbtll&fmın aon iL ç a 1 ş ıyo r Berlla 19 (A.A.) - Yan reemt 
run n: rekabet Dıe\'ZUU olmuıtu. Es. kaynaktan bildiriliyor: 

lıl•;,• .. A-ızı kı.,,larma yapılan ln kJ tarlhf ter.adı her lkl taraf ş6yle - ...,,.. ,, • 
mütalea edfyordn: : • ~l.ı · glllz !hraç hareketi hakkında Alman 

"- tzo11~ Almanyanm oenup hu. Japon 'ar sjyasl mah!llleri, bunun doğrudan 
dududur. Bu Alman teziydi.,, L j l'IOğr!lYa bir askert hareltet o!ması 

Dlfer taraftan ltal.711n teı.l de: "t- A ftltaralya tt1barlle mUtalco. beyanuıa sallthjyct-
talyaın11 111.maı hududunu c.neak Avua. lcri lrulunmadıktarmı bellrtmfltted.ir. 
turyanm 11ma11nı teıkU eden dağlar lllkGmeUDID ıer. 
&ahcllt et,melldir,,. esasına dayanıyor. Londra, 19 (A.A..) - İngiliz 

dn. DIJ8tl8r1Dd8D radyolan, bu aaiıehki Diep akını 
Bu vasiyet mfbver antapnuı ım - ll&bl dar esn.<\.Slllda. Fr&n.!:!Z halkma n~ağı -

P.alaıımcaya kadar denm etti. M1h. I' daki tanda hitapta bulunmu~tur: 
.. anlafmaaı yapddıktan IODl'a da edlHyormaı 1 Emniyetln'2i tehlikeye düşüre -
tew.atlar telden ortada.o kal~. iki cek herhangi bir harekette bulun• 
devlet enerJUerlnl bllfka aahalara, Slcbıey, 19 (A.A.) - Avuaturalya maym17 .. lşbitliğinizi istemek za. -

ğiz. Bunu ~ vaad~t.ııc. Vaadi · 
m:zi tutacağız. Buglln gize f':lllü 

söylüyoruz: Alma.nlann miaillc:ııc 
t~irlerine hede.f olmayınız. Kur
tuluş g~inU Ft'W\98ZUil ve müttefik· 
!erin s.zJere ihtiyacı olacaktır. 

Londra, 19 (A.A.) - Birlt§tk 
Amerika ordusu ımıwnt karargı\hı 
tebliği: 

Diep. çevresinde yapılu kom -
bine hareketlere muharip Frs.nım.· 
ln:ra. mensup kilçük bir mU!reze ile 
birlikte mUtelıa....csm İngiliz kıta'a -
n, ~ kuvvetleri ve Birle§i.k 
.Amerik:ı;nm "Ranje~" tabıırun•ın 
bir müfoez~si iştirak etmektedir. ---o---

Alman tobUll 
~rUD l.9 (-A.A,) - Atman ordu.. 

lan ba§kumandanlıgmın teblıti: 
Alman ve Slovak kıtalan Kafkaa. 

yada birçok yol gllı;IUklerlnl ve dağ
lık arazide maylnll tar1alarm zorluk. 
larını bafararak cenuba doğru baakı 
bareketıerlnl ilc.rletmektcdlrler. 

Hava kuvvetleri yeniden Karadenjz 
Rua limanlarına taarruz etmııler • 
ııahl! muhafaza gemle! ba~lflar, 
bir Sovyet muhrtblle 8 ta§lt g-.mlııi 

ve 8 kıyı nakil vasıtaınnı ll!fr hasara 
uğratmı:71ardır. 

Don büyük dirseğindeki tenılzlem-, 
hareketleri sıraamda •dağınık dU§ • 
man kuvvetleri yok edflmlştlr. 

Voronej çevresinde zayıf mevzll 
ç:arp.l§Illalar olm uı;tu r. B:ış:ı n ile bit ı. 
rllen şiddetll &ava§lar esı:ınsmda, dU~
manı 11.17 ağustos tarihleri arasın. 
da 2561 esir vermf§ 501 tank, 31 top 
\•e 250 mltralyöz ve mayin atıcı kay. 
betmlştlr. Birçok defalar toplu kuv
\"et.!erle yapılan Sovyet taarruzlan 
Ponundakl dU§man kayıplan olağan 

llstU bir yükseklik göstermektedir. 
(Bu c~pheyo dair cllpr 

!n!rC!: kom.:&t::l:::ı!::.r.ı:ıın ç:!.tıld:srı Dl cp mıntakatımı gösteren harita _ 

MI SJ R 'A Mıhver c'eniza~tıları 

Yeniden 8
1;;;:,a;a 

Amerikan gemilerinin 
kuvvetleri geldi .~~tırılması 

Nfl\'yock, 19 (A.A.) _ Kahlreden Suyuk tezahürlere 
gelen telgraflardan bahseden gazete. sebep oldu 
!er, Mıstra bundan e\-velk!!ere nis • 
betle çok bUyUk sayıda bir Amerl • 
kan sefer heyeti gönd~rlldlğtne i§a -
ret etmektedirler. 

Roma., 19 (A.A.) - ltalyan ordu. 
ları umumı kararg!hmm 814 numa • 
ralJ te bllg-1: 

DUn Mısır cephesinde yalnu: normal 
ke§if faaliyeti olmu§tur. Bir Hind 
mUtrezeaincı mensup iki subayla bir 
kaı; er devriyelerlmlz tarafmdan esir 
almmıştır . 

Mihver bava te§ldllertnln Malta &.. 

dasında.ki askeri merkez.ıere karşı 

yaptıkları akmlara devam olunmu§ 
tur. 

l..ondra : 19 (A.A.) - Mihver de • 
nizııltı lıı rının, Brezilya ticaret ge
milerini bııtırmaları, memlekette 
derin bir helecan uyandırmı~ır. 

Rio de Jcnelro şebrlnde şiddet• 
il nümayişler yapılmıştır. ı.ooo au• 
maylşcJ Jtalyan sefarelhaneslne ım. 
cuma teşebbfis etmiş ve polb ..,... 
fındnn dnjhlılmışlır. 

Rlyo döj&neyro, 19 (A.A.) - C8ll. 

düt1m111an kovalamaya hasrettiler. batveklli KUrtln, parıA.meııtodakl mu. maru gelince, bunu size bildirece • Fakat tarOıbı böyttk tat;fkamet hattı. halefet ıetıerlnin hUk1hnett devlrmek __ .::..;.--....:..:. __ _;, _________ __,, _____________________ _ telgraflar 2 inci aayfJMb) 

hurreiaf Vargaa, MnY -~ 
toplanan halka aa.ray penoe.ıumden 
glSrUnmek mecburlyet;tnde Jıalmlfbr, 
Halk reisi bUyUk tezahtıtratıa karJt.. 
!amıı:ıtır. 

Ilı del1ttlrmek cleflldlr. için çevir~klerf maııevraıarı takbih 
1989 b&r'bfDln mukadderatı Cermen ederek demlflir ki: 

Ye Boma tarfld *-admı yeniden or- ''Tenkidler ancak parl&mentocsa ya-
taya attı. Merkf!d Avnıpacla, Balkan. pılmalıdır.,. 

larda bu kal'fllatma bOttın d01tluk. B8fvek11, Salomon &dalarma kar. 
lara, lttttaldara rağmen n.k1 oldo. §I taarruz barekA.tmda.n da baJıaede. 
Nihayet harbi• Akdeniz et,rafmda rek ıöyle demlıUr: 
&öıterdftt ~ yeniden iki teu- "Japonların niyeUerimlzden haber. 
clJ kartı ilan)'& setlrdl. ttaıya için dar edilmekte olduklarına kanitm.., 
Akdeniz ''Bizim denJz,. aöztl Ue hU- Bqvekil, harp meclfaf muhalefet 
IAaa ecllllr. Ba fqlat rejimin Akdeniz. azasından Spenscr, Mönzi ve HUgne. 
ba.kkmclakı glSrilfllnll lf3de eller. eı §lddetle tenkid etmiı ve hükChnete 

lta17a Akd«tlZI bayat ubaaı adde. kar§ı yapılan ~lddet)i tahriklerden 
der. 11.mn, ea\etıatam. ıtman Afrl- bahsederek f\llllan 11A.ve eylemlıtlr: ._J'I MUeD Bonıa fmparatorlutunu "Avuatur&lya ba9İ'nı ~ parUs1ııln 
lb;ra etmek IUfyeın ıaoıt İtalya kea. harpten sonra iktidar mcvkllndc kal. 
dlılae monıt olan topraklardan te. maamı istemiyor. Ka.pltaUst kurdu 
llkkt eder. aon elli eenecllı olduğu gibi !abrlka 

Almanya be harp ııonn11 dünya.. ve atölye ifçllerlnln alın terıerlnl ar. 
~de lngtltere.nJn domlnyonlan ve tık ıatlsmar edemez.,, 
lloJonlJert Ue Amerikanın genlı Baıveklliı:ı demect si yut mahflller -
topraklan ile Ruıyaıım vttsatJt ara- de bllyük bir heyecan uyandmnı~tır. 
alat Ue &enli hayat mhalarma sahip Bu m&h.t!Uerin kanaatlıie göre eğer 
°'dukıanıu blnaenaleyb Almanyanm parllnwıto lıUkanıetln faaUyetıne en-
4- bir bayaı .u.ı balu.nmumı ileri gel olmakta devam ederse baf ıekil 
9'b-ınfllttlr. mWetJn reyine mOracaat edecek ve 

&ııaır bir taraft,a.ıı ltaıyaıım, bir yent lnUbabat yapılmamn i•tiYecek. 
tarana. da Almaayaııın hayat aabaııı tir. 
~ olaamalrt;adır. Şu halde Od -------------

~ llıaır iberfnde blrletmektedlr. tJW SUTeyfbl 1nılllz kontrolü altın
~ Mıuna kaderi Bomel ontusunun da bulunmuı ve bu veıılle ile İtalya. 
tı.ı ketime a&bf bulundukça ttaıyaıım nm deD1& yolu emniyetinin ort;adaıı 
t.ı... ~:rat ahallSlclaa feragat et.melli kalJcmaamdaa Uert gelmektedlr. 8ö.. 
~ICllJ'. A)'Dl zamanda Almanya SU. ven. Alman koııtrolll aJtma rfrclltt ;::.:•trolllnll lnfrlltereden aldığı takdirde Almanya ile lngtltere vazt. 
.,.,..._ lngU-...., Akdenlzdekl va. yetıerlnJ tebdil etmlı oluyorlar de. 
......... ~,. ı:ıw.a etmlJ ola. mektlr. El.A.lemeyn önlerinde cereyan 

Nem barlılll laftan arkaamtıa ~ 
!tat:ra Jle :tncntcre arasındald Jb.. bot,~ »,.mM+adlr._; 

Almanlar doğu cephesinde 
bügü.'l. bir taarruz haZırlıyor 

;~~. --~ 

Kafkas dağlarını 
ele geçirmek için 
.Stalin 

Çörçili neden kar
ş;layıp uğurlamadı 

Berlinde bu nokta kayda 
değer bir laAdiae telakki 

ediliyor 

Alman kıtaları yeni
den· tensik ediliyor 

Ba taarruz mavaııa~ısette neticeierı~ 
dikten ıoara SovyeOerın ıskerl 

darama çok ıeaalqacas 
Berlfn, 19 CA.A.) - D.N.B. ajanm-

sının aaker1 muharriri yazıyor: 
Berlln a.ake.rt malıltllerinde hl.kim 

olan kanaate göre bu Uç olay yeni bir 
takmı lnldı:ıa!!ar doğurae&ktır. Har • 
bin k&U netıceelnı tayin edecek o. 

Vargas halka attkazıet ta~ et. 
mi§ ve hUk{lmete itimat etıulertnl 

aöyleml§Ur. 
Varga.a, 2 mayııta uğra4ıtı kul.

dan beri ilk dela olarak balka glSrlln.. 
mU§tllr. 

CUDlhurreiaı §Öyle demfıtlr: 
Blltlln bunlar cezaaız kalrmyac:alr • 

tır. Mlhver gemileri mllsadere edile • 
cek ve casuslar ağır i:lere gönderile. 
cektlr . • 

Rio helediyest, matem aJAmeti ota. 
rak mağazaların, mekteplerin n be.. 
ledlye dairelerinin k&patılınasmı em. 
retmj§Ur . 

Bir lıvıç gemlı1 

daba batı; 11111 
~tokholm, 19 ı A.A. l - Litjevallı 

ı r-vı:ç gemlıı! dün tı:ıed:m e011ra mil. 
UyeU ög'renflmlyen bır dentza.ıtı t&. 
ra.fmdan Gotland ada sjle ~ sahili 
arasında torplllenmi§ ve 2.'S saniye t. 
çlnde batmıştır. 

Mürettebatı teşkH eden •O kl§fden 
33 u kayıptır. Gemlye refakat eder 
lsveç harp gemileri mtitecavjz deniz 
altıya bir çok crenizaltı bombaaı at • 
mıştır. 

r 

KARA ELMAS 1 

Berlln, 19 (A.A.) - Stal,inin, <;:erc;W 
uğurlamamı§ olmaaı Bcrlln mahtll -
lerince kayda değer bir hldlae olarak 
tcllkkl edilmektedir. Filhakika Sta
lin mllhim ,.e mUstacel J~lcrıe me~gul 
olduğ11 ba.hanc'!lııl ilcrj aıırmu, ve 
kar§Jlama Te utur!ama tör,ıılerln~ 
bulunmo.mııtrr. 

Bugün askeri mll§&hitlerln dikkaU. 
n1 çeken başlıca Uç nokta vardır: 
!-Doğu A vrupadakl askeri harekA.t.. 

2 - Okyanustaki durum. 
lan bu geljşmeier te,ebbllaü ellerin. Bu heyecanlı zabıta ro.11f!1 
• ..... aUil'fW t9ftıltle1111a .... ı _ ..... ikiıllıi ... ._, ....... 

8 - çerçtı • Staltn lıakkmdt. .... 
redllen Sovyet te blltt: · 

ne blr •Jir t;aklp edecektir, baJ)adı. 

(A.rbll; Sayfa 1, 8Ut1lll 4 de} •ı1mm:ııwıa~_...orxsr.ı:ıl'f'IR!':ı!&~--::-~ . ,, 
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ah keme alonlarında 
I VAR 

YOK 
erli taş s ·ne Mersa Matruh istihkamları 

I 

ası cinayeti 
, 

/ 

\'okliyle, Romalılar, Morsa • 
Mntruh'u tahkim etmişler, burado 
mOhim km""Vetler bulundunnu!l}n~ 

dı. Bunun için, 1ngilizlrr burada 
yerlc~lnce 2000 senelik m:ıhzen 1cı

dcn, ku~ıılnrdon istifade etmişler 
ve burasını km•velli bir mudafo 
mevzii haline sctlnnl~lerdl • 

''Karın, uzaffer adı da birisiyle 
yaşıyor e onunla evlenmek istiyor. 

enden tafsılat bu kadar, hemen gel,, 
llomehlar, Marsn • Matruhda öyle 

istinat dul'arları vü'cuda gclfmıf!;. 

lcr ki. tu~lad:ı.n ,.e mcdnıl bir 
hnr~tnn ~apılan bu c-;crler, dnya• 
nıkhk rekoruna kırmışlardır. - Sjne!D3 loc.:ısınd.a karımı llluzat. • BC'llden tal flit bu kadar. Hemen 

IeJ'lo kucak kucağa görünce kendimi gel." 1ngilizler. Romnlılann buradaki 
tesisntındnn çok islifndc etmişler• 
dir. Kuyulara, .. arnıdora su doJ. 
durmuş:ılr, malızcrl,.rin bir kı •n" • ı 

erzak nnbıırı yıınmışlnr, bir kı-unını 
da lnyyare akınlarına kıırşı sığınak 
olnr:ık kullanm\şlnrdır. 

kaybettim. :(}zerlerine atıldım. 1 Karımı çok sevdiğim için mektubu 
Asıl kanmı mdllnnek istiyordum. ı alınca beynlmden \'Urulmuı gibi ol. 

1 nkat Mu:ınffer, lcarımı himaye et· dum, lmlktun, geldim. Ne karım, ne 
mok üzere arn)a girince kurowı kcn. 

1 
do babası l\lecldlyeköyUnde değillerdi. 

dl ine rastladı, ) ere l U\'1lrla.ndı . Bura.dıuı Samo.tynya taşwın111Jardı. 
luz.afferl kruılar itinde yerde g\lr. Aradım, tnrndun, e\•lerlnl buldum. 

dULrtım znmao bllsbUtun kendimi kay. l"akat <Hain e\•do yoktu. Muzafferin 
betttm. 'Ozerlno iki el dnha ateş et. )anına kaçmr5, beraber yqıyordu. 

ıt.. il: 

l\lnrso • l\l:ıtruh'un tarihle, yalnız 
bir surctJc alAknsı Tar: Yirmi asır 
evvel, or:ıd:ı cereyan eden harpler. 

t)m. Kayjnpederhn: 
l)Onra ııklıma karım GUzln geldi. - Ne yap:ıyım, dedL ba§ka s;aro 

KD.çmak istiyordu. SUl'ılu Uı.crlne s:e.. yok. Aynlırsmız. l\liliddl\n 31 sene evvel, Aksiyom 
harbinden sonra, Kaleopatra oraya 
kaçıp cıkmış, Antuvan'ı dn al"ka· 
sındun <;ilıilklemlşti. 

vtnıim. l<"'nl.."llt aksl rıeytan tabanca Bunun lizMlne Mumfferı arııebr • 
&le6 almadı. 'l'etifc bJrkııc kere bcıs. mağn ,ıadım, buldum ve: 
tun, gene patlamadı. Bunun üzerine - Arkada,_ dedim, kanm sende 
bellmdelq bıpağa dııvranclım. Çcktlm imiş. Ocl ııu ı;evdadan nz geç du 
takat uğraştı •QD baldo bıçak kmuı. kanmı tekrar bana yoll 

Mmr kır:ıliçesi, Morsa • Mntruh
lan İskenderl~·eye sUtl~I zaman, 
Antuvan da Sirenoik'in meııke.zi o
lan "Siren" deki dört Roma leJyo· 
nunu alıp gctirımiye gitti. 

n cıkm dı. 
GU7.ln ba~ırıyordu. Halk kaç111yor. 

Cin. Bunun üzerine bıcağın kını Pe 
ıılddetle kanma birkaç defa \"lir. 

dtım. Sonra yakalandım. 
- Bize hı\dlseyt ba§langıcı.ııdan L 
haren aııJ:ı.ta:ınıı.. KArmıun Muza!. 

ferle mtlnMcbetlnl blllyor muydu • 
nuz! 

- Maalc et biliyordum. Slzo her 
oeJ'l uta.k teferruatııuL ka4nr anla. 

~''im. 
Otımll Olmczcr &d.lJ kııtll 2:5 yaela. 

nncla, sııi'lam vttcut)u, san eaçlı, 

rı bıyıltlı, beyaz. tenli, temiz kıya. 
teW blrlsly4L 

Ellerini mnsaya dayayarak blnu 
dUşttııclllkten l50Ilra yutkmıdn, kunı. 

ran ııP,ını dflfylc :rslatamlt anlatma.. 
ta başladı: 

- Ben mBrango:rum. hmlrde iş 
buldıım ve orayıı gttmcğe karar ver. 
dlm. Il'nkat Jmnm 0117.lnl gUtıircml. 

yecckthn. Tuttum, !lecidlycldiy'1D4e 
oturan ~bastnın YIJlllDD. bıraktım. 

Meotd!yck~?{\ koml!ıertnden de IMı 

husuııta imZA aldım. 
tzmtrde tslcrfm l,)1 gitti. Bunun 

U'Ulrlne JmympedıeTtme mektup y&D

rak, Gllı.lnl bona yollı\mnl&nnı söyle. 

dlm. Pııra gllodereylm. dedim. Fakat 
hiçbir cıcvnp alamndım. 

Bn 1!111"1l1n l'da lmrcteelm Cemal blr 
mektup yazdı: 

•'Kano Muzaffer ndlııda blrlsfle 
~ ıyor "" lıununla evlmmek letl.Jor. 
c 

inalltere en 
'i'irldyere 

86 milyonluk ithalat y~pıldı 

Londra, 18 (A.A..) - 1.U9'1 ta.. 
rihmdcn S0.6.1~ tarflee kadar ge... 
oen ml1dd&t ztll'fmda ~ grupı. 

d&bj1 memleketteıodftl TllrkiY~ 

ithal&tm ~eti takrf.beD '66 
ml!3'0!S TM1t :ttmsma bft!jğ btıluııma 
tadır. 
~ ~ ve çanak g}lıl e.skcrt 

t-ed~tn ait Tnf\hrnM b&rlç olmak 
""'----••1rert tanmat ttfba mft:t;era 

ıı değlldtr. 
8& m8)'Q111uk ~ fU 

~ ihtiva. etmektedtl": 
000 T lbıalık hububat. 
~ •UMdılt lokomotif ve 

~6'°))00 TttıQt Uı-ahk çelik 

- cıbemmtyet1l ktardıı. i;&y, kalrfıo, 
kakao, ~ "" tabnt;et tÇ!n'kımJe
vl maddeler, otomdın lüUklort '" 
b ma:ıı:mtıe.tı. tAtNoamnş ~ 

Muzaffer: 
- Hnydl, dedi, Git lıılne. Karın fa. 

lan bende yok. 

- lyı dUııUn, dedim, bir kadın Lejyonlar, Antuvnne it:ıat etmedi• 
~-üzUnden iki genç mnhvolmruım. • lcr, Kormclyüs Gallins'in kuman· 

- Kim mabvo~ dedi, eıın. dasında Marsa • Matruh'u :r.apfelli· 
den no gelirse ardma koyum, baJ'di ler ve bu sureUc, son ı.nmnnlarda, 
bas, git! İl\lıilizlerin mihver kuvvetlerine 
Teknır kaympedc.rlmln evine ıtttlm. karşı müclafn:ı ettikleri, fıtknt suku-

Bo sırııcb GIWn babaY!a bir mok. tuna mnnl oJ.-ımadıklan t:ıhkimatı 
tup yar.mı~tı ''Ücuda getirdiler • 
"Babacığım, sizde.o k~bm. Fakat Tuhnfı şu ki, lngiliı.lerin yaptık-

plşm:uıım. Sizi göreceğim &'eldi • .!IU. ları bütün yeni tn!ıkimat stukala• 
ıs:ı&de eder mi tnlr:.Y ~leytm mlf,, rın bomhrılarınn d;ıyıınamayıp tuı: 
dlyordu. hın oJ.dukhın halde, Rımınlılann 

"Ve geldJ. Beni ıörünce ~mir. iki bin senelik e~erlerl, bomb:ırdı• 
- Ncredeydln '? dedim. mantarı, "lnına mı" dememl~ler. 
- Hiç, dedi, teyzemdeydlm. 
- 'Ben dedim, hepatnl bfljyonnn 

ve sen! affe41yorum. Haydi hnzrrlan 
emı b.mlre gö~ 

Kabul ettı. Ertes.l g\iııU d!lıımek tı. 

r.ero huırlıfa ~ladık. ~ gtt. 
tjk. Ottrlne 6t,cbcrl, alcJık. Falmt yol. 
da: 

- Oenlll, c1ec11. ben nııtua kAfrdmu 
Otıeyuımlcrde unut,tüm. Hemen een 
ba gece gtt, Ben b!r bl\fta sonra ge. 
nrım. · 

- PekMA, dedhn ft kendl!lnden 
aynlclnn. Fnknt o gece ~11.pur yoktn. 
tld gece sonnr. kalkacaktı. Slrkedde 
blr otelde kaldım. Bu emıda Qember-
11 sl:lemaamcb "Zehirli çiçek.o m. 
mı.-<tynuyordn. lıı~b:ıla ~Jmı,ken 

&u fllml g'Örmcden giİ'Jleylm, dedhn 
vo sınenaya gtttlm. Salon çok kala. 

bahktı. 
Blrtnot tllm bitti. ~ıklar yaru.tı. 

ist nbula 
--·-...... r ta 

üzere 

ok 
ak 

Dört vapur tahsia edildi 

Zonguldnktau, 1stanbula mldcn 
kömürü nakletmek lir:.ere dört w.. 
pur to.hsls ediJ:m~lr. Bu <NSrt Tn

pur, devnmlı surette bn işe tlıbs~s 

cdlldflıl takdirde, en geç lkinclteş. 
rfnc kadar İstanbulun kışlık mll.den 
kömilrü ihtiyacının lnmı:ımen temin 
edlleec~i hcsapl~ıştır. 

Paşabah~ede lnciTli köyünde 
bir ev tamamen iki ev 

kısmen yandı 

Belld bir ar'kacJa,mıı bulurum dlye Bu sabah ıwıt dörtte Paşa.ba.h
~mn geriye gevlrdlm. Fakat. •. gUz. gede İncirli köyde Hacmı8Ca:' &:> • 

lerlm lOC3ya Jittt. Locada kanın mı. katında 19 numualı evde )'allğm 
:r:tn, Mtıza.tterıe kucak lnıcaA'a vnr.I.. çrJanış, ya.n.gm nc:ticeslndc C"f t.& 
19ttcydl Mazatrerin knpııtu da U?«. mamcn ~. l~ ~-
tertııclflydl. • retine mğmeıı alevler, bitişikteki 

- Bundan eonra&ını blliYonır:.. 21 ve 21•1 numaralı C"JYlcııe de si• 
- Evet aynen böyle oldu, Fnlmt rayet etmiştir. Bn iki evin il9t kat-

dOOJJ1m glhl, ne onlıtonn strieınAya git. Ja.n yanmıştır. Ya.nan 19 DtımM"alı 
tfğhıl biliyordum, ne de Muzafferi 31- ev ahşap ve iki kallı olup Naiiıı 
cMr'mek iııyıettncte;rdbn. Maksadun ka. .isıninde bir bayana alttt?. Nüfu&. 
rmıı wrmaktı. • ~ zayiat yoktur. Yangm anıudt bu 

- Haç el ~ ettin' sa.ba.h ~ sönd~. 
-~. I 
- OOnlandl p:ıtla.Jm(b, dernek! 

- Evet. 
Sctıoeclfl nmlmkeme ııahtttertn s:at. 

nhnMı lçln baılka bir g1!ne brrakıldr. 
Şahit.lem arumda kA"1ln bnsı on. 
dn de buhınmaktayclı. 

ADLtYE MUHABlnt 

Malta üzerinde 
Londra, 19 (A.A,,) - Mnlta a&ım 

tlzcrlndo dUn haYa faa.ljyetf az ınlk
Ya.ııta olmu§lur. D11şnan uçalc:an ~ 
arruz etmi§ fakat atılan bomlıalar 

hedeflerden tıznklara dU,m~tUr. 

Her yemekten sonra günde 

dişlerinizi RADYOLIN 

a 

üç dela muntazaman 

ile lırçalayınız. 

EN SON OAKiKA 
KUçllk lllnlaı Kupono 

(Bu kupona eklenerek rönd,,rUı:ıow& 

~ anuoa ve tş renae ~ En tSoD 
t.taktkad3 parııın.. oetredlleackttr. L 
IAlılarm 1ı>&zctede görlUdUfü tokilık 
olma uıa dlkko• edllmelldlr. l!lvtea. 
Dlfı ıelillfl gönderen oınayooutarm 

mtıbtuz kalmak Gure •rlb adı'*" 
rlnJ bUdlrme&ed UWm'W. · 

' Evlenme tek/illeri: 

Nafia Vekaletinden: 

* Yao .28, boy 1,70, serbeet ıncalck 
a&blbi, ayda 120 llra kazancı olan, 
k}m.seatz bir bay, güze! ve mUtenutp 
vücutlu, ıen ve eğlenceyt seven bir 
bayanla evlenmek iatemektedlr. (Bay 
S) rmzlne mUracaat. 

Ekalltmeye kooulan !§: 
ı - Su 1.§lerJ on dördUncU §Ubc mlldUrtüğU bölgesi lçtnde A.tnık "ovası b&. 

taklıklarmm kurutulması n Ast nehri ıalııhınrn lk nMl i§lel"l. 

* (9 yqmda, mütekait, 18 ytı§mda 
bir kızı olan bagka kjınaeıl olmıyan 

az bir mUddct sonra da bll3bUtUn yal 
nız kalacak olan, lçkl kumar bllml • 
yen. temiz, evı ve biraz eermayeıl 

olan, 9' linı. maaglı, bir bay, evini, 
araaıa.rını ipotek göatermek suret.ile 
2500 lira yardımda bulunabilecek allı.. 
hatU, §en çocukııuz, dindar, dUrtll!lt 
S5..t5 YQflarmda bir baya.nla evlenmek 
istemektedir. (Emcltli Subay) rem • 
ztne mllracaat. 

Tahmin edilen ke§l! bedeli flyat vahidi esası Qzertnden (1.1553.1S2) ll. 
ra C79) kurujlur. 
'Z - Eksiltme 26.8.942 tarihine raaUıyan Q&t'§amba günU· aaat(115)te Anka 
ra1a Su İ§l'!rl Relsllğl blnaa? içinde toplanan Su EksUtma Komisyonu ~ 
daı.rmda kapalı zarf UB'Jlfle yapıl&caktır. 

s - 1stekllle.- Eksiltme §artnameırl, mukavele proJ9sl., l>sym'1ırlrk işleri 

g-.:ıel §artnıuı:ıeııl, umuuıl SU l.şlert tennı prtnn.mesl lle Hususi ve Fenni 
~ıı.rtnamclert ve projeleri (50) Ura (00) kuruo kaı-eılığuıda Su İ§lerl Reli. 
ılğlnden s.l&b111rler. 
-! - Ekl!llltmoyo girebilmek ıı:ın lateklllertn (60.Sil5) lira (49) kul'U11uk 
muvakkat tomtnat vermeil. ve eksiltmenin yapılacağı gUnden en az nç 
g1Uı evvel bir dilekçe tıe Nafi& vekA.letlne mll.rac&at ederek bil ip malmı!ı 
.,ımak üzere •e.alkn alın&l&rı ve bu veslksyı ı;astermeıen vs.rttır. 

lı ve ifÇi anyanlar-
* Gelıç bir bayan, orta. utefi TCyB. 

tocuk dadılığı gibi bir 11 ar&makta. 
dır. Slrkeeı SalAbaddlıı bey apartmıa. 
nı No. 23 te Cevhere müracaat. Bu mUdd&t içinde vesika fstcğtnde bUlunmıyanıar ekstltmeye gire. 

mczler. * 18 ya.omda ıuıc, 9 dan aynlml§, 
klmaeslz daktilo ve muhanebe i§lerjn. 
do tecl'{lbell ve her tllrıQ prtıar altm 
d& blr yazıhane 1.§lerini takibe muk
tedir bir genç 1§ arauıaktadır. (A !1) 
remzine müracaat-

5 - tstekliler!n tekllf mektuplarını lklncı maddede yault s&&tten l>lr 8&. 

at öncesine kA4ar su işler! rclellğlnc makbtız: karştlığın:iıı vermeleri l&
zımdir. Poeb\da olan geaUunelor kabul edilmez. (6910.8070) 

Al anlarb ylk bir taarruz bazırllyor * Mualllmllkte.n mUtekalt, umunı 
Baotaratı ı ocı sayfada 

Alman vce müttefik latalar Doneı: 
ve Dem havsalarmt ele ceı:Irdikten 
sonra §imd1 dotu Awupanın ateplerln 
de Uerlemekted.tr. 

Berllndeki aakert mQteh&118Ularm 
.t1krlnce taarruz hanıkatı cımdl uı:nn. 
ctı eathasma. ıtrml§ l>ulunu70r. Bu 
safha Kafkasyanm ileri bı2gelerlnde 
gelifmeğe bqlanUııtır. 

Askeri haberleri yaymak hU8U4UD. 

da Almanların takip ettik.leı'\ usuller 
göz:l5ntbıde tııtulncak ve Aima11 ordu
ları ba§komut.anlıtmm 80D ~bllğlerf 

tetkik edilecek olura harp harek& • 
tmın tcltfar b!r dldlt pe.rdas1 Ue ~
Wldtığil yeni btr de~ glrm1f ol • 
dukumus kolayc& ~ır • .Almanlar 
gel§ 51ç1lde lıarek&tta bııhmduklan 
zaman daima ntıkQtu tercih etmi§ler
dtr. 

Dogu cepbeııtmn cenup bBimlnde 
başlryan yent bU)'Wt taarruz acaba 
hangi 1Btikamette TII ne tekilde pı -
k1§at edecektir! Şbndl bll.ttbı a.ııkerl 

mtıphltıerı eıı. zlyacSe llgllend!ren nok 
ta budırr. Askeı1 mtıtehamalarm 

mtıt'61eaam& göre bu suaUn cevabını 
hldlaelor -.erecektir. Şlmdt ma.lQm o. 
lan Wı: nokta, Katku ~annm ya.. 
mııçla.rmı 8§ll.l1 .Alman krtalarmın 'bu 
dağlarda yeniden tanılın Ye tensik 
ed.ilmokte bulunduğudur. Ftlhaldka 
ytıkııek dağJArd& muvattaklyetle harp 

ecSebllmok için bafka usullere bof~ 
ma.1ı: ,-ıe b&fka 'kunetıcr kullanmak 

~- Geni§ ovala,rda.ki ha.ftıkltta 
bA1ıtm unsur olan ı;ırhlı tea~r dağ
lık e:ru.tde aynı rolQ tabtt olarak, 

Filhak;ika bu b6lgclo OOk ge.ııı, ve hesabjyey1 mUkcınmcl, ber eye eli 
oetın muharebeler cenıyan etml§tJr. )'ala~ır, ça.lıııkan .,.. son derece em • 
Zırhlı kuvveUcrle topçu kuvvetleri nlyeUl, ıcabmda ke.fil verebilen bir 
a.raamda. oiddetlı muharebeler wa. zat resmi, gayri rumı mUeSSC8eler • 
de•run etmektedir. Umıunl lnUbaa de, tUce&r mağazalarmda çalı§Dlıık fl!l
göre bu keatmdokl Alman lhtJYat.ıa.. temektcdlr. <lıblllrJ. rcmzln<ı mUra • 
n cenup ccıpbemıJ.n ııımaı Jasmmı. ta- cnat. ( 
mamen ve katl olarak ele coı:lrmck 

makaa:dllc bUyUk btr hücuma hazır. Alıluınaı 
lamnaktadtr. Atal'tc!a reıntrJt!it JU'l't *- ı • 

Bu hücum muvattaldyeUe netice • ~ u.nılarme reıezı 
lendlkt,en sonra Sovyetler:in ukeı1 mektuplan kblttlı?a'M1*'- (,.uı. 
dmumu çok tenalapcaktır. lan bariç) bergQııa ..._..,.. &tleye 

lladar ....... l'I ... ..,.,. aJ4mD&. 
Okyanualardakl dunıma gelince: lan. 

Son gUnle.rde düpıan b&tı AkdenJz • {A.G.) (B.ll'.) (Binen) (l!tr Utinci) 
de n Pa.ı!Wkte Salomon &dalarmda (Değ'er) (E. 25 N.) CE.N.S.l (F .D.K) 
büyük kayıplara u~. Bundan •(1.S. 8erbeat> (İkiz gW) (1.D. 26) 
bapka ağııetosun ilk 18 gUnü zarfın- (Kaynak) (Kal'Cin) (MJ!l, 49> 
da liı,gilterc ile Amerlka 560.000 ton (M.. 16) ·(N.45.?d.T.) (Ok) (Ui.oil!) 
tut,armda ticaret gemisi kaybet.mi§. (Piraye) CPuU <Salıire) o(15 Tulay) 
ttr. BUytık kayıplar kargı.amda miater (TOrkAn) •(Üzgtln) (Yuvam ve Etim) 
Ç'lllrç01n, Avrupada iklDCl bir kara (ZUmrUt) (ll Z.U) 
CCJ>~ açılmamuı. tm.'lt&n oıma.dJ#mı _ ________ .. _ı:m __ _ 
blz.zat anlntnuı.k 1~ Moskovaya git.. 
meıı: JQzumunu hisaeb:Deal pyet ta.. 
bildir. Dil§'man propaganda kaynak. 
tamun ikinci cephentn acele açılma
sı zarureu etratmda ne büyUk bir 
gürUıtU kopardığı malQmdur. Bu va.. 
z!J'ot kar§ımıda SovyetlerJn ortakla.. 
rmde.D anı.lınala.n korkusu vardtr. 
Çörçll böyle blr tehlikeyi önremok l· 
çin Moskovaya gltm.lf v Sta.Unl ik. 
naa çal.l§lllı§trr. 

Berlln mahfilleri lngUJ.z bagvekili. 
nln Moskova ztyaretınl, bUna benzer 
vazlyeUerde ba.§ka memleketıcnı yap 
tz#t seyahatleri tetkik etmek auret.L 
le tahlil edlyorl&r. Bu ziyaretler üçlü 

Şar cepbeslnde 
Londra, 19 (A.A.) - Sovyet istih. 

bıı.rat bürosunun ncDrettlBt b1r lata. 
tlafjğc göre AJmanıar llOJl aUı ayda 
480.000 ı ınu olarak 1,116.000 kf11 
zayiat verm!Jler, 3,SOO tank, tOOO 
top ve -t.000 uçak kaybetm~erdir. 

o~as. 
Staılngrad ftılUnde de ayni aı:lyet pakt dU§Dlanlarmm ukert harekAt 

nrdır. BttyQk Don Dtnıeğint.n dUı. ba.lammdan nasıl bir çıkmaza gjrdl-

Buna mukabil Ruslar, öltt, yanıtı 

ve <kıı.yıp olarak 606,000 er ve subay, 
2,240 tank, S,162 top, va 2,198 uı:ak 
kaybet.m~erdlr. Rua latlhbarat bü
rosu, Ruslarm Kuba.n eanayi bölge. 
slnl kaybetUkler.ini itiraf etmekte 
fa.kat tabrikal&nn nakil veya tahrip 
cdlldJğinl Ua.Te et:meıctedlr. 

Bu mUddet sarfında mllınr taar • 
ruzu ynJms Voroncjde ve cuupta llı
ld§af otmfı, diğer kealmlerde teJCb • 
bUs SovyeUerln cllnde kıı.lmıııtır. Rus 
lar Kalln1nde ve ılJnall garbidcki aa.. 
hayı blnlerce dll§lllan ~ke.rlndea tO • 
mlzlemeklc m~gulcSllrler. 

man Jrunetlort bak~den te.ıtım.. ~1 açıkça gö.stermektedlr. 
ıonmestnden sonra ya.kında. muahere. Moakova. glSrUJmele.rtnde, Sovyet • 
b&lerln burada da kat! merhaleye lerln geçirmekte olduğu bUyUk buh • 
ısıapur beklcneblllr. .MtdlııgTadm ran ~muazzam bir rakn.ına baliğ o. 
Rus cephelıtntn can alacak noktumı lan kayıpları kadar 1nglltcrcnln lıtl
le§kll etttğtni göatere:n delfi Sovyct. arr n Hindist.audakl tehlikeli duru. 
krln bu lımgedekl muharebelere blr mu da müzakere mevzuu olmuştur. 
ay4a.nbcrl muazzam asker ve malı.c. Mlster Ç<Srç.Uin bol~viklerin ma • 
me fbttyaçlıtn aüi'mekte butunmıı.st • ncviyatmı yUluıelt;m.ek lı:ln 1>UyUk bir 
crrr. pyret aar!etUğlne de §llpbe yoktur. 

vı,ı, 19 (A.A.) - 1ng1llz radyoeu 
Aıma.n • Ruıı harbinin bqla.ııgıcnı • 
danbarl 6 milyan Rueun öldUğUnU bil 
dirmlotfr. 

Lotıclra, ıt (AA.) - LondPl.dan 
gelen ııon haberlere g!Snı Almanlar 

.. lm!ıı.y ve ga!Vmıtz.11 v ka1&)'1r 
tetnt ı~ınr, tDA&ın halltıllarr, 88.. 

nan maldnelerı bQro malsemeıd, pa... 
ıpUru ~ mamuırıtı. jtlt. 

~Gtı BlR MESAJ 
Bir gUn ~. Stokland Tard 

tıaşmttfetthi Kol!!U rJyaret ettiğim 

emada onu yol haurl$ yapar vaü. 
Jette lnMum. B1r elbbıe, yakalık, 

'boynnbalt, ki~P mendil yığıJıı lrtn. 
de, ptJAla.yı kaybatm.Ş bir lmpt;a.n gt. 
bt blrtnfeın dlğ~rtne kOf!Up duruyor. 
da. 

KARA ELMAS ""J!:vot ama, aklı baoında olan blr 
ln8Wllll d& böyle bir mektup yazabt. 
lecetıne bir ttiJ'lü akıl crdlremlyoru.ın. 
Ne bir tarih, ne bir lDıza. ne de gün. 
derenin adretıl. Vclhaaü hiçbir izahat 

Stalingradm oeııubu gar'btai.ndc arazi 
kazanmı~lar, petrol mmtakaaı Groz,. 
niye doğru d& tlerlemeğe devam et
mişlerdir. 

mmılekle.rln b{rkapını keruıra çe -
ldp dorl koltuklardan birine yerleıt. 

tim. "Ai'ot. lm ne ba11,. dedim. 
"Tdıllkelt iblr cUııJın:m beni taldp 

t>dlyor, ben de Lcındradan kaıoJ1o.. 

nım.., 

''Ba.fmtllettl& Koh;u Londrndan ka~ 
mağa sevkedeaıı dllşmaru merak edL 
yomm dofmm!,. 

"'İ!) ıııkmtı!R!.. 
Gllldtım. 

Kolsun cam ıkı!mııı görilnUyö'Mo. 
"'Alay evnlyanam., dedi' ''Aylar. 

dnnberi hep sıkıcı hırsızlık ;. yanke.. 
slC'Jllk ıwkalan, pa5ııport ııahtcklır • 
lıkl:ırı ve dlfer ebemmlyetslr:. hAdJ89. 
ler. nu halo uıııun r.arn:ın tahammUI 
edilir mi T,, 

t<f~1 ııma, beylmJdn keyfi yerine 
s-et!lln diye de Londrada f'.nnllerln tll. 
reme ı mı lAı.rm T" 

Sokak bpmnm çalmmaaDe lklmb 

1 lngilizcetlen çeviren: VEHIP TAYLAN 

de lrklldlk. Kokun gözlertnde bir tL 
mft f;Slğı pıırladı. Dışaıumı dbılfyor

dn. Bir JUl.pı kapandı. Sonnı. antrede 
blz.e yaklapn a4ımlal' l,tt;lldL 

Odaya giren nf&k beyaz bir rarf 
azattr: "l'ostncı bıralct,ı., dedi. 
Arltndqmı sedef pb bir blc&kJa 

zam ~ırttr. Memlum uyan~tı. Mn.. 
.aya yaldartmı ve r:&rfl tctktk ettJnı. 
Adres razı m:tklMBHe yat111mL,t;ı. 

PMtn dam,gıı.sından mektubun 8C 
ııaat evvel .Nugeyt strlt posta mt".rke. 

iline verildiğini ö#J'endlm. 
Kolıı tc.k bir kelime ııı6ylemekıılıJn 

baım mNıtuba uutb. KAfıdm ~ 
ort,a.smdıı geıııo ynzı mak1neslle ~k 

/ 
bir ıatır yaulrycb: 

''Mlmr Eıllst.onun hayatı tehlike~. 
flU~fnb.!,, 

Herhnldo yUzllmdekl Jfıı.de arl<ada. 
ormm tuhllfınn glt:nılş olııcak ki, btr 
kaht•aha ath. 

4'E, bunıı ne dersin. dotıtumT İç BI· 

kıntı!Dldan kurtulmak Jç}n tam Lon. 
dra:rı l:mket;mele ~ıp bir 

yok. Beıılıu aııladıfıma göre btrlal 
ııqada, kader benJ enteıuıan bir Yaka ısenlnle adalmkıllı alay etmek iste • 
~ kartıla§tınYor ... cledL mi&!,. 

Kolıı bir daha mektubu eline aldı, LA~ lıl.r tavırla cevap Y61"dl: 
e'1ı'dl, ~vlrdl, aonra kendi kendlne "Senin ~ ettiğin glbf de ol&bL 
kanaauyormua glbl mtlt,ereddit bir u. Ur. Buna rntmen.. keııdinl eıo büyük 
•anla: "Evet, bu Mr. Edlsou kimT bir ıehllke ktırol8Ulda 7ardmınm ta
MUbakk.ak olan blr ııey \1&r8B, o tb dep ecleu btr Jnsanm yerinde fan.et. 
böyle bir hAdiııe fteı Dk defa lmrfdat. Böyle l"IJh1 bir ptkılıhk ~ndeı lnmıı 
rmınıdır. D:ıba hlg kiımıe benden~- en milhbn ~rt, luntnl, adree1nl 
le mllbhenl bir oekilde yardım bte - ;yaı.mafı dahi 1lllut-btllr. Rem bef. 
moıntştLs.:.ıtn yazclığm romanlann 'ka ı;ebebler de bahmabllll'. Belki bu 

:::'=se:~;~~~up~~~:::ık~6=:"Y= ~ C:: 
"PcJd ama. cidden inanıyor mu90Jl mlnı saklamafa ııcvkeden müebtr ııe. 

ki_ bebl r mevcuttu. KJmbülrT,, 
Scsr.llmU keatlı ''Söyle m11ııaaeıbet.. ''İfade tıtrzına b&kılıraa, blr kadnı 

afz btr pkayı lilm ynpnblllrT,, vımtmıan yar.ılmcıı oldufuna hUkme. 
Zlhnlmden mUııterek ıırkad~lan _ dll!!blllr.,, · ' 

mır.ın Jlst.eslnl g-eçlrdlm. "Seıı nıuhnrrlr· oJmnk lı&acblle bn. 
'~iki de kulUp arkada§m Valenin na benden daha Jyl ıı.nlarıın. Dofrıısu. 

bfr marUctJdlr, dedim. B(liyo'l'SQn, o nu söylemrk l~gcllrse, yıwmın kıı. 
böyle pkalardan zevk nlrr.H dın mı, erkek mi olduğu beni flmdillk 

Kols bn~tnı ıın.lladr, "Valen bu 11. al!kndar ctrntyor. Daha ml1hfm olan 
ralardzı. Btıkreote,, dedi. ''Da.b.a dllD meıele ~r. Edlll<ID kim f., 
1rauıtstnctea bir kut aJdaD. /--~ • ---~ .<Dffamı Var) 

DUn gece yarın Moskovad& ntı§re. 
dilen Rua t•bliğlno eöro, Rwı kUY • 
veUeri dUn Kletsk&yanı:n oenılbu p.r. 
ld81nde., Kotclnlkovonun cenubu gar. 
biainde ..,. PleUgorek bıslgHlnde dU§
manla çarpı§ml§lıı.rdır. 

Yüksek SOvyet kw:ııand&Dlılınm 
tamamlayıcı re.porwıa care. Rua kUV 

vet)erl Stalinçadm fimall g&rblsinde 
ve Klc~aya.nm cenubu ca.rJdainde 
~ddeUı müdafaa. ov~an yap!llqlar 
dır. Blr keshnde 10 dUıman tankı 

~ edilmtı. 800 Alman öldllrtllmüt 
mUtealdben Sovyet kuvveUert yeni 
ınlldafııa mevzilerine ı;.tnmıııerdir. 

Diğer bir k881m~ Rusıar, üatOn dil§· 
man kuvvetıerlle CU"PIJMl~&r, 4 toP 
tahrip tmlg1er ve 700 Alman Mdllr. 
mtı,ıerdjr. 

ŞJmiıll Ka!kaeyada, btıhutı& ~ 
nodar bölgeatnde Ru.ela.nn vuırtJ 
vahlın oımağa devam ~djyor. 

Şimali garbt Katkasyada Rueıar 

bir dU~an gnıpuna mukabil hQculll• 
da buıunduıııı.r bir dU;man taburunu 
hezimet. utratmllla.rt ' .t,çk da ~ 
rip •tmlflerdlı'. 


