
~ 99 Umum lfetrlyaı lıl8cHlra ıı 
hakin tank u• 

Ha81ldJtı yu: 
VAKiT MATBAASJ 

Ankara Oaddeal VAKiT l'urdo 

Allllırada ita saltallkl cırea BOMBA DAVA-• 
Si SONA ERDi • KARAR 

117 • 

•AZİBAN 1942 

ÇARŞAMBA 
Nwnara: 1001 Sene: 3 

TeJ: 28R72 • Post. kutma: 21' 

[BuAkşaml 
Şarll Taarraz1111da 
Geclllmen a 
Sebepleri 

Ya.zan: SADRI ERTEM 

GllÇEN )'il .baz1nı.nın 22 inci 
pil l&l'kta Alm&ıı taarruzu 

hıl•drtı zaman bunun ceclkmlt blr 
~ oldulu 9Öyleaıdl. Geçen yaz 
-.....da t.cknı.r ecUJen bu ııöz btttftn 
kit da &fDl tekilde t.ekrarlandı. Kıt 
'We 1ıüar prkta baflıyacak y81ll ta.. 
vıama etaaneslle &'t'Çti. 

Altı cttn MDJS taarruzun yddönll • 
.eıtttr. IMl haziraqmda ba§ladıtı :ra 
-. seç kalnu:mt oldatıı 81Syleneıı ıa. 
IUftl& lNJ bazlnnmda beD.llz )"8lickın 
hı••=. ütlldlr. Bmıun aebebl etra
fında .ayleoecek birçok ,eyler olabilir. 
ll'abt taarruzun sedkmll olmM.ınm 
llak1Jd llflbebl lııa kq MDHP'd& AlJDIMl 
!rum taaYV111' e&U&t p1Aaı JMedltl 
tekilde tatlıik eclememlt olmaauh.r. 
llJt -"*eclert emaamda yapdan 
ımıpbe t.uhllılert bazan o kadar serile· 
ıre bdu kaçlDlf bulunuyOJ' ki yaz ta. 
ıııunam lçln laflll büştlk ehemmiyet 
anetmlyen bul noktalarm )'f!Dlden 
-W. edilıncal ve ft&lyeUıa bu 9UnC1e 
'9lab edllmtı olmMI lktba eclıır. Yaz 
1-rnım men1m1. celdltt balde ı-r. 
l1aa ........... icla :rapdacak bare.. 
UU.la bir kmla mevsll - ukerl, bl.r 
k-. politik • ukertdl.r •• 

llenll Mkerl olanlar, Barkof, SL 
............. tıme. -takalarmdak1 gay 
'rillllmaı pı1lana w&iudır. "Bunlar 
tbıerbule lııaCtalanlaabe faall,vet ar. 
~. Fakat .bmü& cephe bat. 
4&ı Ozertndekl bu ageller ortaclan kal. 

alhmf ...., Mkert bakımdan taarruz 
~in lmk&nlar tamamJanıDJf detfldlr. 

Yu ıearrum J'8hım bunla.rla defli, 
..uıt • politik bul hareketlerin de 
~ ile inJdl&f cdebllecekt1r. 

AMert • politik bareket.lerden bl. 
...... Fhalbdlp cıepbNlne aittir. 
ll'lal&acll)'aDIJI Almuiya Jlıe yenldea 
ltlıbfltt yaparak, taarnıs hareketle. 
1tDe lttln.k .... ~. 
llaUııakJ FlnlADdlp pçea -ec1m11e. 
-S müdafaa barplert ~. 
....... )'Dllll mü4afUda kalmaya. 
lllık taarrua l'flllllDMl 1kl mtttteftk a. 
........ )'alim, ukeri değil, .. ,... blr 

-~ .. yapıl ........ lıatbcbr. 
8oY)'e& oepbe.ı laftaaberl bir b. 

ldkaU mtttemacll mreete bbat etti. 
.. lleldkat "°° ldlometJoellk eephecle 
~ ceplıeye eevketuklert nll. 
'- keeafeUDln bollupdur. 

8o •Dlaa boDupa 8"7et 'fttallml 

1llGdaafada büy1lk -vatt.aklyet göa.. 
terdi. 8ov)rM Bmyaıtm blrOok esir 
~ ratmea hA1A cıepbelerl sat. 
.... tatabllmeel, lnMD depolluna 
""-* raba& Mlllp olabllmeelndea ileri 
lelmelnecllr. Sovyet Ruıyayı bu in • 
-. clepoıloau ı.,ka cephelere çıekme
'ft w.r etmek 01U111 mukavemetlnl 
~ anMJrlerm en mtUalmmldlr. 

Bu n&lleyl de -cak Japcıaya ya. 
hlılUr. NeUıkim kıt Moekoqnm mtt. 
'llalaaemı temlll eden kuvvetlerin u. 
~. Japon badudundan \)eki. 
'-a ukerler oldutu iddia olunmakta· -.. 
·~ ile Buya araamda bentlz 
~ llGklbıa llllrmektedlr. Bu 

~ pçen kıt Almanyama le. 
ld._ aetlcıeler wrmemlJür. Blnaeaa.. 
~ bu yıl bonon mihver Jeıblne en. 
11bne.ı için Japonya Ue Almanya a. 
~ Mkert ·politik bau anı"f"'8. 
""- •UJao vardır. 

.... bhna, blylk taanm ba .,_ 
~ geelkmektedlr. Fakat bu 

::.:- lllallla,. deftlll fldemez. 
... lçlndfı ..... ol9llll ..... 

~k eeplıeıdnl k@layan taarruz 
~:_, 

TIJPÇU ATIŞ OKULUNDAN 
M'EZUN SUBAYtARllll 
Zafer anıdına çelenk koydular 

· Ankara.17 CA.A.) - Bu yıl Topçu Atış Okulundan mezun 
olan suOa.ylaumız bugün saat onda OOJerinde mızıka olduju aıa.t
de Ulus meydamna gelerek Zafer anıdma çelenk ikO}m•w- Te>

-:ene İstiklil Marşı ıle başlanmış ve bunu mütealdıp 'bir ge~ su
bay heyecanlı bir hitabe irad ederek atıldüclan yeni ve mukaddes 
vazife lıayatını @erefle başaracaklarına arka.daşları adına &1Jil. iç. 
mişti~. Sözl~rin1. ~~ i\·f~li Şefim~? etrafında.ki çOOülmez ve 
~arsıımaz millt bırlıgı belırterek bıtıren subayın hlta:besi Ulus 
nıeydaJlını dolduran binlerce yurdda.şm hararetli allnşariyle ıkar. 
şılanmışttr. 

Genç suhaylarrmız bu töreni müteakip yine önlerinde bando 
old~u ?nlde Atatürk Bulvarını takiben okullarına OOnmüş!er ve 
yol :uzenndc bulwıan halkın sevgi ve tezahürlerini toplamışlardır. 

Bulgaristanda 
Mabteldrler ve 
yalan llalterlır 

1a1aaıar 
Temerküz ltamplarına 

•evlteılilecek 

Londra, 17 (A.A.) - Vlfl radyosu. 
na göre, harp mubteklrleri, beflnclkol 
meruruplan ve yalan haberler yayan. 
lar lçin ya.kuıda Bulgariatanda te. 
merkUz kampları vUcude geUrilecek. 
tir, • 

Peten'in 
• meSBJI 

o 

Ruıveit 

Türkiyede 
yere inen 

Amerllıaa tanare
ıert 11111 mlla 

telslratta balumak 
lıtemı.a 

Vllflnston, 11 (A.A.) - Runelt 
bu •belıld cuetecUer toplantmmda, 
Ortap.rk barek&h Te .Amerikan bom.. 
b& uçaklarıncı Tllrldyede yere 1Dme1Ji 
ba.kkmda te:t.iratta bulunmak ı.te.. 

me:mı,tır. 

Holivuddaki moda mucitleri 

Kattın 
eteklerini 

Pavlof'la Kornilo/ 20 şer 
Abdurrahman'la Süleyman 
10 ar seneye mahkii.ın oldu 
Karar, temyizi kabil olmak 

üzere ittifakla verildi 
Bararıa baluaıı okuda ; esbabı 
maclbeıt bllAllıre telbtm edilecek 

8Wkaaı ~arı durdu bır uı"Uda .. 

Alman tebliği 
ivastopolda 

Sibirya 
kalesini 
aldık 
~ 

Tahkimat hatla-
rında derinliğine 
birçok noktalar 

açı dı 
--<r--

Volkof kesiminde baraj 
· mevzileri etrafındaki 

çember daralıyor Ankara. 11 (BUUlll mubalütml&. ı 1917ie 8Gleymaale A..............._ O. 
den telefonla) - Foa Papene llUlk&llt merle Pavlof ve Konallolun tan...-. 
ta bulunmaktan "maznun PaTlof Ue lanna yardon ettikleri anlfttddıj'lll. .Berlln, n (A..A..) - AlmaD ordu.. 
Kornllof, ve Abdllrralımanla Silley. dan bu mlkaat battkeU t&mamM mu lan bqkumandanlığmın tebliği : 
ma.ıı hakkındaki karar bugün aaat on vat.fak .._ydı Tü.rk Ceza Kanununun DUtınanm çok flddetll ve urarlı 
altıda tefhim edlleeektl. Fa.kat ceiae 450 nd nwAdeıetnln dördllncll bendine mukavemetine ve arazlnin ga.st.erdlli 
aat 17.SO da açıldı. aeil. malteıUme- sö~. n:aaaan.lano ilim ~ -· bll7flk &'GçltlldeJ.re ~en Si~ 
Din blttlj1nl ve tlmcll karann okuna. çarptınlmalarma, fakat mlblı& fllU Jr'llM!ne k&rft Alınan ve Rumen lata
catmı aöyledl. Ancak 1ııa kararda tam tetebbüs ll&llnde kaldıtmdaa SOY lan t&r&tmdan yapılan taarruzlar L 
eebabı mucibealn btttOn tal.u&Uyle yd maznunlardan PaTlof tle Korallo. terlemekte bulunmU§tur.. l>OflD&ll 
blWırre blldlrlleeeflnl, timdi karann fan taammUtıe bir adam öldtlrmete müdafaa aiatemlnde meydana geıt1rl.. 

Eski usullere 
önmek Fransayı 

kurtara·maz 
Yerden 80 saatim hBJlnımm o~ bildirdi. Oku teeebblls edip flWn vuku '""muna len gedikler c;ok gealıletllmlf ve taJı.. 

nan karara göre, bavullar vuıtaaly. .mdan dolayı ylmdf8r -e, atır klmat hatıarmda derinliğine birçok 

Jl181dlJEt8 tel.Git 1e .Pavıor ve .K.ondlotu Omert elde .bapee, ve Abdllrralamanle SWeyıDL noktalar ~. Tepelerde 90k 
ettikleri ft y&V&f y&Yaf Rılka8dı bL nm da •ulka.t bazulama ltlınde maz.. müdafaa edllen mevallerle 1.stihklm. 

rrınsanıa lleadbd etmeJI urı-k ~·D Omerl 1uıura..ttıklvı ve nanlarle t&nıtmalarmdan ve yardım- ıar ~Un çaıpJllD&}ar .ıaruında Ud ta. 
d••ıaırorlar Fon Papeııl öldürmek ~in Omere UI lennclaa dolayı onar ıMlOe atır hapse raftan yapılan kanat taarruzıart,ıe 

•aı ı bl ..Y mettlrcllklerl ve 9Ulkaaıı için bazırhk. malık6mlyeUerlne karar ,·crllmlttlr. zaptedllmlştır. 
U aca 188 98 r Aımtenlam, 17 (A.A..) - D. N. B: lerda bulunduklan ve lııa arada 8llAh Karar ltutakladll', kabili temyhdJr. l .... Devamı ı ncl .aJfacl& 

,eceddlde kan••· , ıng11ı.a haberler •rriainln Houvutta.n tanmıer1 yaptırdıkları kabul ecıılmek.. 
.,.- 1 blldlrdıttne göre .mOda mucidlerl, • te, hl'r ne l<adar maddi delll bulun. 

caıına eminim 1 kumaft&n tasarruf için k&dm etek1e- mamrıea el& mahkemece bu mlkaat 
riniD usunluğunu yerden alt:m.ıf aan.. flillnln Sovyet maımanler taratmdaın 

al F~ ı1· •p1• timetre ytl'k.ceklikte tesbit etmek ta. hazırlandığına dair vicdani kanaat 
arq TGnsgaCIJ"I 161 ın• avvunmdadırlar. hud oldulu ve yine bavullar vuıta. 
.,. ledakarlılı ruhu ile 
harekete Javet etti 

Vişi, 17 A.A. - D N. B. Ma
reşal Peten, iktidar mevkiini ele 
almasının yıldônümü münaseıbe. 
tiyle Fransız milletine hitaben 
radyoda ıbir mesaj neşretmiştir • 

Mareşal, l 7 haziran 1940 tari
hinde yapmış olduğu intan ve o 
zamandanbcri Fransanın kalkın
ması işinin uzun w çetin olaca
ı?mı müteaddit def a.lar tekrarla • 
mış olduğunu hatırlatmı§tır. 

_.. Devamı 1 aeı •ytada 

ispanyada 
Bir Almaa deniz 

bayati yok ı 
Londra, 11 (AA..) - 1.panyadakl 

Alman :faaliyeti bdgtın Avam Kama.. 
ramıda sorgu mevzuu olmuttur. ıa. 
panyaya bir Alman deniZ heyetiDlD 
geldiği hakkmd"J.kl 1Uale cevap veren 
Eden fÖyle deml§Ur: 
"Aldığmı maIQmat& J'Öre, ht.leın !&. 

pıuıyada hiçbir Alman deniz heyeU 
bulunmamaktadır • ., 
Nazır bu lzabatı vermeden enıel 

aldığı haberi tncelemlf bulwıdutwıu 
illve eylemi§tlr. 

Alaıkadald erkek
ler aıken t•lnlda 

Londra, 11 (A • .A.) - Ameriks. 
dahiliye nazın, Alaska valisine, 
bütnn erlceklerin Alaslcayı mMa
f aa icin askere ~nı. 
~JI/ 

Muahede 
Oyunları 

ruan: BiR MUHARRiR 

l Kİ fert nya iki hUkmi p. 
hıs arasında bir mukavele 

yapdıp da taraflardu. biri ona rio 
ayet ~ haksızlığa uğnyan 
malıkemeyegldel',a~nmhaksl~ 

Irk ellene SOlia ödetir. Mahume 
olmua bu möka\•eleabı de hiçbir 
hükmi olmaz. 

Milletler UMmda bövle bir 
mahkeme yoktur. Olmad~ğı için 
de, tbndiye bdar- milletler ara
ııımda yapılan muahedeJer<len bir. 
~ta. tendlı.lnt liteki taraftan da. 
ha kuvvetli hiMeden t•mrın ke:r· 
fi ile bcmılm~. hariciye ndzareti• 
nJn kllrt sepetine atrlmı,tır. Ibt
tl bazı hallerde maabedelM'l bo7 .. 
malı mDletlerin ~f tarihine ge. 
fen b~r arasına girer. Me. 
sel& 'l'tlrk mi11ıett, 08111anlr h\lkii· 
m e t 1 tarafmdan lm:r.alanan 
Se\T maaltedemd tanımamı' ,.e 
ona ~ ""'1lmm en bD
Jiik p.rb gymı,tır. Tarih~ mua.. 
llec1e '9ozm9lnll mlllet. gösterile.. 
-.. Banlann hepsi haklı deif I· 
dir, fakat hepsi hak<Jl7. da değil· 
c!IT. Verdili hUkmU sillh ku\°l·etl
le infaz etmeğc muktedir millet.. 

-~blr~·.e~ 

ikft taraflardan herblrl kendi si. 
Jihrnm ım,·,·etiJe kendi hakkını el• 
•le ctmeğe çalışır. 

Bu a.'lnn başındanberi bonlao 
muahedeler ,.e psktlar !l&)'l"ttdrr: 

g~en Cihan Harbinde ttalya 1ttı. 
fakı MU.<ıellesten çıkıp ltnifı 
1'1üsellese girdi • Rusya itilaf 
devletlertle olan muahedcslnl bo
zarak dliJIDAll tarafla Brıestlito\'llk 
muahedesini imzalndı , .e münferit 
&ulh yaptı. Ttirklye Sen mua.he • 
desini tanımadı \'e Lozanı yarattı. 
İngiltere ve Fra.n-ıa Amerlkaya 
harp borçlarını ödemediler. Al. 
nıanya Versayı parça)amağa ko. 
yoldu. Müşterek emniyet paktı 
dellkdeflk edildi. Ktiçök itillf ak
di p&raıDPlll'Ç& oldu. Almanyanm 
Rusya ile, Rusyanm kliç\lk komşu 
de,·letlerle yaptı~ ademltec-.aliix 
anl:ıt'1flalannm ~ğu teca\·üzle ne
ticelendi. Bslkan ittifakı yine akit 
~rden bir ikisinin keyfiyle bozul. 
du. MilJetler Ce-miyetinln kefaleti 
aJtmdn immlanan akitlerin he. 
men hepsi, bu cemlyeUn kendlAile 
beraber ortadan kalktı. 

Harp içinrle yapılan muahf'delf.. 
rln nncak bir ~kil sağlamdır. İki 
nıüttefr.{ memleket, blrfblrine 
ııraktan \'e semboUk yardım ede
"-k değil, ayni cephede omm omu. 
za harbederler, a~'Jlİ dih'i ufran. 
(la beraber can verirlerse arala. 
ımdaki mı:a.hedenin ömrU daha 
uzun sürer. Böyle dayanıklı ......_ 
hedelerfn k!ğıdı toprnk, mtlreklrıeo 
b1 bil ve kalemi de stlngtldllr. 

,}' eşiıköyde tren kazası 

Bir genç tiren . 
tekerlekleri altında 

parçalandı 
Bugtln YeşllklSy lstuyonUDda blr 

gencin parçalanmasiyle neticelenen 
feci bir tren kazası olmu§tur . 

Saat 16,30 da manevra yapan bir 
lokomotif, arkasmda birkaç vagon ol. 
duğu halde istasyonun İstanbul tara. 
fmdakl çıkış geçidinden geçerken hl\. 
viyeU henüz tesblt edllemlyen 25 • 27 
yaglannda bir genç geçit kapalı oldu. 

ğu halde, demirler üzerinden atlıyL 
rak kaqı tarafa geçmek istemı.,tlr. 
Zavallı gencin bu esnada ayağı kay. 
mıı ve ıokomotltin tekerlekleri altma 
yuvarla.nmqtıl'. Makinist her ne ka. 
dar !ren yapmışsa da, Qlr kere te. 
kerlckler aJtma glrıntş olan adam. 
parçalanmaktan kurtulamamt§tır . 
KUddelumumt tahkikata ~ıamııtır .• 

K aradenizde bir 
motör battı 

Bir tayfa boğuldu 
Evvelki gQn Karadenlzde vukua ge 

len bir ııiklcm hAdlseai neticesinde f9 
tonluk COmburtyet motörü batml§tır. 

Aldığmıız maUunata göre Yakup 
Yıldırana alt bu motör maden direği 
yQklQ olduğu halde Kaptan Kadir 
Ylldır&DJD idareainde Zonguldap doğ 

nı giderken. c;ok aAkin olan denizde 
anı blr kımıldanma olmUJ ve mUret.. 
tebeot bOyUk bir hortumun Uzerlerlne 
dofnl geldiğini dehşetle glSrmOfler. 

dir. Hortum ıua bir zaman .-ı-a 
Ctlmhuriyet motörüne teaadüf etıDlf, 
takat yQldl ağır olan motılrQ ancelE 

20 metre kadar havaya çıkarabllmi~ 
tir. 

Bu eımads mllretteb8t denlae dö. 
l:WmU~. moUSrll görmemi§tlr. 

Altı tayfadan be§i kurtulmll§, :yat . 
nız ıoetroma Recep maalesef boğul _ 
muttur. ~p evlidir ve dört çocutu 
vardır. Kotörün battığı yer mazot 
yatıaruım au üzerine çıkmam tl7.erine 
tcıbit edllınlftir . 

Burul ısahile yakmdır, fakat dirin 
olduğu için mot6rUn çıkenlm.. a. 
ka.n..mdır. Yabp Yddtran, ı & E 
nerek batırdaıı (Kaynardere), motılrU 

lllD de 8&bllıtfdl. 
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e z Libyada Alman te~~ğ!,_ 
Bnııtarnfı ı inci ıı.<ıyfad:ı Sabahm illi aatıeriDde Slblrya b-

Mnreşal, btlgiin de ba~a türlü i er ( et erı· ıesı hücumıa t§&'8l olwpnUftur. Hava 
bir lisan lrullar.mıyacağını, re- ı kuvvetleri piyadeye çok takdire P-
cen iki sencdcn"'>cri, o zaman Y - k d ..,, yan bir 6nemle yardım etmtıttr. 
rilmiş olan "e hiikumetin idaresi- şar a ogru Doğu cepheetnln merkez keaimlnde 
ni ele nlmal•tan, mulıasamatn ni. cephe gertslndek1 çevrelerde dağıtı. 

Mahkeme Salonlarında 

11 yaşında bir bacak
sızın marifetleri 

EN SON DAKiKA 
K~illc JJinlar Kupo1111 

hayct vermekten ibaret bulunan ı·ıer ı· or ıan düşman latalıın yok edilm1fJerdlr. 
bir kararın çok dofrru ve elzem DUşmanm llmen glSIU cenubundald 
olduı'hınun mevdamı. çıkmış bu- t..oııcıra, 17 (A.A.) _ B.B.O: • taarruzları ald.m kalm~tır. 
lunduifunu ihc::as et"'nigtir. Kuvvetli Nr dU/m::ın devriye kolu Volkot cephesinde düşman, Alman 

HükU'll"tin bav hata1ar, dü~- l;ıudeınden şaTlta doğru llcrlemlşUr. kuvvetleri tara!ından wrarıa mtıda. 
müş olduğu mıtha!:ka.ktır. Hül ~ Tayyareler tar.afındıı.n keşfedilen bu !aa edUen baraj mevzllertni mUhlm 
met, halk muhit}('rinde hii ·ün d.işman koıu, hava hUcumuna uğra • kuvveUerlnl yeniden delmek tefebbO.. 
c:ürmekte olan .,., b~ra~zlııYı ta'·d' mı sa ı!a ılerıem~'? d vam etmiş ve ıı11lıde bulunmuştur. Hattalardanbe. 
"tmektedir . Eldua • SlJı Hazal.c hattında İngiliz rl bu ormanlık ve b:ltakıık ç"1'eler. 

Bir değil, iki değil, tam beş evi geceleri 
duvarlardan, Balkonlardan athyarak 

nasıl soymuş ?L. 

(Bu lnlpoaa Mleaıerm ~ 

it arama <re ıe nırme llAn1an En Soıı 
lıaJrlkwh param ~. Ew
leame celdUI ıOadenm olnıJUC'.Olamı 
lllbfuz kalım.il Dzen aarlb aclrealeıı. 
ııJ bUd1rmeleı1 lkım.) 

Eutenme teklüleri: 
* 81 )'&§mda, hiç evlenmcmtıı, 8:5 

Ura maaşla bir dnlet mUesaeacstnın 
deniz kJ.smmda çalı§&n bir bay; bal.ı

ketlnde, b1raa e,yuı ol&n, mazısı te. 
miz b1r bayanla evlenmek tatemekte. 
dir. (Bora 2) remzine mllracaat. 39~ 

Fakat c~ki tı'"l! lere dönmek ,uvvetıerllc mu 1 reb ye tutuşmuştur. de devam eden düşman hareketı ne.. 
Fra.nsavı kurtr>r 1"1C." 1\~ 'i!l(><;0 f hluh:ırcbc <! vam etlllektedir. Libya. tıceslz kalmıotır. Baraj mevziler\ 01-
bütun F:~nst.z1"r 1:'fuii1pcc'= m·ı dan gelen Jığer habcr~r azdır. tngL malinde kuşatılan a~an kuvvet1erl 
pzzarn v• l~l b'ıl~::trr~ıl(>C'<>\: d"TUP" ızler, garba ve Tobruğa takviye kuv. etrafındaki laskaç lasaltılm~ ~ da.-
ela deırıld·rl<'r. ı vetlerl gondermtşıerdlr. raltılmıştrr. 

Mareşal, Fra ız1 ar disip'i Zannedlldlğfne gllrc, ı;-encraı Romc· lAndra, 17 .(A. A.) - Sovyet 
ve fed«ı.karhl· rt ~ıı i'e hart"ketl" .ın kuvveti rl Akroma w EıMem geceya~ tebliği: 
davet evlcmic::tir mcvkılcrl etrafında s!perlere yerl~ • 16 Haziranda, cephenin Ra.tkof 
Mareşal Peten i"T11ic't'ni ka ~,_ mcktedlr. A ;ro~a dUne kadar 1ngWz kesicınde kuv'vetlcrimf.z dilşmanm 

memi.ş, Frnns nın b;v;- t l·,..n<t:.., · rln elinde t.uıunuyordu. mevzıi taa.rnızlarnu pU~kilrtmilş " 
bulacasnna ve bir tc,.,.,-l'i'idc krı Şövaıyckr köprüsU dalın evvelce ierdir. 
\.'1.t~a<."ıı'PryHı. kanidir. t ıhllyc e.ııı:r.tştı. lngillz tayyareleri, Siv-ıstopol kesiminde şiddetli 

_.., Blngnzl ve Berkayı ve Glrlttekl mlh.. ~rprşma.lar devam etmektedir. 

Pral! a son ver t-ayyntt meydnn~nnı, dllşman ki. Biltün Alman tna.rruzlan ağrr ka. 
~ - tatarım ve t.aşıtlcrmı bombalamrşlAr, yıplarla geci attıwştlr. 

' 

İngiliz mi knfılclerlnl de himaye Diğer k~mlerdc ınevıit faali e a ttmişl rdır. Hu har ltO.t.ta 17 tayyare· yet ve !keşif faaliyeti olmuştur. 

---o-- miz kayrptJr F l<nt llçUnUn pilotu in alllz v Raı il 
kurtulm•ı t•ır 

H ey d r hin katıller n 
bilip da haber vermiyenler 

Aile,er ı birr t e 
l<urşuna 

dizi ecekler 
--0-

y eniden 26 Çek daha 
idam edildi 

Umdra, 11 ( A,A.} - Berlin 
radyosu, 26 Çekin daha idam C• 

dildiğini bildirmiştir Bunhırdan 
dokuzu Heydrih'e karşı yapılan 
soikastten dolavı mahkUm edil· 
mi§lerdir. Bunlardan biri hakim, 
biri avukat, biri öğr ~men ve b~· 
ri de nrof esördfir 

Stokholm 17 CA.A.) - Havas: 

tNGtlAZ u:nLtGI 
Kahir<\ 17 ( ~.A.) - Ort.nşa.rk 

İngliz tehlıği: Dlin, kuvvetleri 
miz S d RE'Za'Ktnki mevzilerimize 
karf'l dil n3Jl ztrhlı kuvvetleri· ta 
rafıı d n yn.p lan hUcumu pUskürt 
milş!erdir. Akromnda.ki mevzilerl
nrlze lka.rP.ı dün bütün gün deYnnı 
eden hilcumlnr da pUskUrtülmUş -
tür. Dl'ademd('Jd mevzilerimiz.in 
karşunıda dUşnı:ın kuvvetleri hü
cum teşebbiisündc bulunamamış.. 
l:ırdrr. 

fTALYAN TEBJ~tGt 

Uoma., 17 (A.A.) - lta yan or
dulıarı umumi kamrgabmm 749 
numaralı tebliğ: : 

me tep öjretmen-
er mflba ele 

edilecek 
Böylelikle mektep çocukla
nna da dünya vatandQf lığı 

ruhu telkin edilecek 
Stoklıolm, l'J (AA.) - D, N. B: 

Stokholm Tidn!Dgen guetestne Lond. 
radan blldlrlldlğine göre lngilt.en Ma 
arif Nazın BuUer, mektep çOCUk1&rı.. 
nm yenJ uauller1e ter1J11e edilmeleri 
maks3.dlyle Sovyet Birliği Ue ~te
re araamda ilk mektep 6ğretmcılerl
nJn mUbadeleal.ne alt plAm dQu Aftm 
Kamarasına teTdl etmlfUr. BöY'ellk
le mektep çocuklarına "dtln,.a TM&n. 
dıışlrğı" ruhunun telkini 1steDme.kte.. 

dir. 

Edirneye 
ilk tren 

Bu sabah gitti 
A vropadan ilk tren cuma 

ıaba.hı gelecek 

Mihver kırvveUeriıUn Ma.mıari
Jrada.kl h:::ı.rC'ketler.i mfuıait suretle 
geli,.<:mektedir. Akroma ve E!A
dem lbôlgesindeki müstahkem ve 
ısrarla müdafu.-ı edilen dll.şman 
mevzileri çetin eava~la:rındnn son
ra ele geçir.ilimşt.ir. Aynel qazıı
Jıınm almmns;.yle biten hareket .sı 
:rasıMa cldo edilen ve şfmdiye ka
dar &yılım ganimetler, 224 zırhlı 
araba ve otomobilo, 85 tona yllz. 
lt"TCC :motörlii a.m.00.yn yil.ksclmis
ıtir. Bun nr ~en tnhrip edilmiş 
ve geri iknlan iğtinam olunmuııtu?'. 
Şhndiye lk:adar toplanma kampları
na gönderilen esirlerin sayısı altı 
lıdni geÇmCktcdir. Hava kuvvetleri 
Tobruk limanmı bo:mlxılamre ve üı; 
Curtis uÇ':lğr dil.tjjrmiistür. 

Pra.g radyosu !halka hi~ veni 
bir 'bevnnname neşrederek, Heyd
rih 'in katilleri hald..-ındn malO· 
ınatı olup dru perşembe a.kşainm"I. 
l~n.clar bu ma10matı bildirenlcN" 
hic i1fr ~ v · 1m1veceğin;, bıı 
müddetin hitamında 24 sa.at da.. 
h::ı. son bir mühlet verileceğini 
SÖYiemiş ve bu müddetin akabin~ 
de ele geçirilen mal(\:nattar ikim 
se1 •rin, aileleri efradı ile birlikte 
lm~mıa dizil~klr-rini ilii.n e~ 
tir. 

Trakya kaprill~ıiııin iıışaa bit• 
miş olduğwı&ı.n bu sıbahtan it.i
baren Edime • İs~ arumda 

---------l!l!:ll-mmı~~~:::sı::zı:z=a.-.. 1a11--- doğnı tren seferleri.ne ba§lanm~ 

Temamile., camdan mamul yeni sistem lam· 
balarla mQcehhez bu radyo ıle neşriyatı 

dinlemek fevkalAde bir zevktır. Bir radyo 
ahizesi için şımdıye kadar tahayyül edilen 
fenni evsaf Plıilips 'in 759 ' A modelinde 
cem edilmiş bulunuyor Çok mühım yenı· 

lıklerıne rağmen bu ahızenın fiatı fevka
lade ucuzdur 

txr. 
tik tren iba ee.belı saat 8,30 da 

Siritedden Eclrne-ye Jıal'Oket et • 
miştir. Bu trenle Eı:ti:meye hayli 
yolcu hareket etmiştir. Edirneden 
de yarm ~ bir tren şehrimize 
hareket cd'3CaktJr. 
Diğer tar.ı.ftsn bu aJteam -.t 

21 de Sirkecide;ı Sofyaya bir kon• 
vıuıelyonel treni ta.hn1c edtlm~k 

surotile Avrupa ile dcmiryolu mn. 
nakalatr fiilen başl:ımrş ola.cakttr. 
AvruJlQya giden ve gelP.n yolcular 
Sofya.da akta.muı. yapacaklardır. 
Her glln Sofyadan kalkan ve A\'• 
rupa. yolcularmı getfn.n bu tren 
mbahlan alrtJ ellide SU-kectye gele 
cektir. Gllmrük muayenesi ve pa• 
saport vir.ele.i Sivilengradda ya. 
pıJe.cekUr. 

A vrapadaa. ilk treo. 19 Hadran 
Cama aaba2x 6,CIO dıc ecbıimbe 
gelecektir .. 

- ı:.-. 9olı: ............. MJle 
akm.tı ~ ,...,.. lllO ..... . 
fOID& gl1m-. .......... ..,. ..... 
ldlrdı: ~ Ol* ....... Zeftl ~ 
,.ok.. 

- Dolft. .. mdecıe .. ----. 
,.. gCI h ............. $ttpbe ,... kt, 
s:arpt gtlal 98ldD 'i'8 ........... lıtr 

chmbl banıam ........... bel' wı 

ı.db edfıl1m. 

- Bofuııla b7* gedlttlll ....... -
de tıebllkelld!r. Fakat, BetMılr 'i'8 ... . 

irca itoyl&nada tdıll.ke yoktur. 
- Vakit erkm OIMJ'dı, Bebekte Mr 

ll8lld&I gedn.ttııl ,..pudık. 

- B&!ka bir !lelere ..ada7Dl flla
hmın, Ekrem bey! Haydi 111 ı.rdak. 
t.akl birayı ıı:ın de kallmlnn. 

·- Vonlc .. beraber l~ffa., Siz bl. 
rayı daim!\ yeııml'8lnl'tdlr. Biradan 
sarlıOfJ olnı ben ISmrthnde bir kere bno 
görmedim. . l - 1'.'B ba-,tmın diSnıneMno ne diye· 
!im~! 

- Slnlrlonmlftlnh:... Blranm aı,.onu 
blnlellblre ~ wrmaş olablllr. 
na geçici bir eencmınrtaı lbaretttr. 
Şimdi ne-rdeyse g*r. 
ŞAhlka fazla ltırnı. <ıtmedl .. 
OOnfihlee '-n!ıl~r ela ... ~wt 1 .... 
Unva karanyordo. 

Asliye ceza mahkemesinde hır. 
sızlEk suçuyla muhakeme olunan 
maznun henüz 11 yaşında bir 
çocuktu, Fakat kftQtlklQı!Qne ba
kıp da.. suçunu, alelade bir· kap 
k~ vahut da vemiş. oyuncak 
eaJmak mahiyetinde sanmn·u:mt?., 

Hayır, bu bacaksız tam ~ a
det evi soymaıktan sudu idi Hem 
de en usta hlrSlZlar gibi, gece 
vakti . 

Parmak kadar boyu ancak ma
sayı ~eçiyordu. Darac'ik alnm.m 
hemen altmda, iki küçük ampul 
ribf I!Jtl rsıl yanan ~zlerinden 
müthiş bir zeldlnm kmlcımlan 
sezilivordu. Yatın ayak bacak. 

l 'ariyle hemen jandnrmanm önUn
a~n fırlaym m:ı :ı.vt a~ar.ak ve ka
• f1dan yıldırım misali kayıp, ka
cacak ""1bi duruvordu 

Salonun k:ıhıh:ılı~dan hi<; de 
sıkılmıyor Bilakis cin göZlerini 
herk<'sin üzerinde gezdirerek ha. 
fi!' hafif sırıtıyordu. 

Katibin okuduğu kara.rnaınMe 
hırsızlıkları şöyle ııralanıyord\~· 

l - Aksa.rayda. Osmannı blh
çesine. gece saat 3,5 radde1rlfn
de, 3 metre yüksekliğindeki du 
varı aşarak ağaca tutunmn:k, ora 
dan da yavaş yavaş bahceve in. 
mek suretiyle eve yakl36!Il1Ştır 
Müteakiben bi~i l\nttaki bal
kona sıçramış, omdaki Tlf'nocre -
den icerive süzülerek 3 nrlet bat
tan.iye, bir ceket. bir kadm blüzu 
vesaire <;alıp ka~r. 

· 2 - Koca Mustanaşada. ~ 
mile adındaki kndmm evine, sa. 
baha karşı saat 4,5 sıralarınd:ı 
ikinsi kat penceresine tırmanmak 
suretivle ginni~. içeriden bir par-· 
desü. bir sapka, yatak ça.nınfları 
vesaire ~ahrı kamııışttr. 

Üçüncü ve dördiincü sucları da 
aynı, suretle anlatrlrlıktan sonra 
nihavet vaknln-ndığı hırsızlı~ ••1t 
zılıyordu: 

Aksar-;:vda, ;Yaz rnünasebctivlc> 
evin bahcesindcld !kulübede yat
makta olan İsmail, gece yarısın
dan biraz sonra hafif bir mcırt:• 

ifitettk dışarı fırlamış ve bahçe. 
nin bir k(ışesinde "'Ördilğü karal
trya: 

- Davranma., ya.karım! 
nive baimnaık suretiyle yaka

layınca hırsızın Şaban olduğu an
laşılmıştır. 

11 yaşında Ati o,?lu Şabanın 
elindeki boh~ada, evden ~dğr 
birçok eşya bUJunrnuştur, Kendi. 
sinin bahceye, arMda!ki aifaca .... 
karak atlamak suretivle {?irdiğl 
ve eve acrk bulduğu ı>ence~n 
dahil olduifu an1a..cıılmıştır •. 
~uçlu yukarıda.ki hrrsızlrklarını 

da birer birer itiraf etmiş, ve ev
leri kendisi göstererek işbu gör
~ zaptı tanzim olunmuştur,,, 

Küciik hırsızın su<:lan böylece 
uzun uzı.m anlatıldıktall sonm, 
kendisinin fevkalMe çevikliğe, 
hüner ve maharete müstenit hır. 
stZltklar yaotığı zikrolunuyor, sa
btkası bulurunMı ve ~ çalması 
şiddetlendirioi sebepler olarak. 
fakat yaşı da hafifletici seben 
olarak ileri silrülUyor. buna göre 
cezalandmlması isteniyordu, 

Bu 11 ya.c;;mdaıki hrrsız üstel!ı'k 
de sabıkalıvdı. Reisin hitabı Uro
rine, bütün bu sa.yılan hırsızlık
ları vaptıbnx M:Ikça itiraf etti. 

- Peki niçin <:aldın? 
Sualine ka.rşt ise, başını ye--e 

eı!'erek sü!rut etmekte mukabele 
etti. 

Bundan sonra şahitler cahıl. 
mağa başlandı. Bu ~itlerin ek
serisi, baca.ksızm canlarmı va'ktı
~ ev sahinterivdi, Birkaç oolis 
de dinlenildikten sonra, mahke
me, diğer şahitlerin çağrılması 
;Gin dunışmayı iba$a bir güne 
bmilctr. 

Jandarma, küçük Şabanı dı.şa 
rı çıkamus ve ellerine kele~e 
takmıstı. Falcat kel~eyi c:evlri
vor. çevirivor. bir ti'ırlü atkft1hra
mıyordu, Sabanın bilekleri o ka. 
da.r incevd? ki, l:olaylıkln dışarı 
r.rkara.biJirdi 

Jandarma "nihayet kolayını bu1 

du ve iki bfieinni kc1enc::enln b ir 
tarıı.fma sokarak sıkıştırdı. Bu 
hal bir ihtvarm merakını ve mer-27 Japon uçatı hametini mucip .olmuştu. Çocu-

Port DarYine yeniden ~ suçunu somu. 
Jandarma: 

hücum ettiler - Siz lbuna bakmayın, dOOi, 
Lotttdra, rr (A,A.,) _ zr Japon tam ~ ev soymuştur, Kelenoo-

bonDı uçağı tahrip edilmiştir. "1:r. <rötil~mem. 
Müttefik uçakları Timor adr· İhtivarın bunu öğrertmesi üze. 

smda ~ere taarruz etmişler• rine eli ayağı t itremcP'c ba.şlad.ıve 
dir Her iki "--~ 4 k küçük hırsızın yanma vaklaşarak 

• ~ta uça kay .. vüzline okkalı bir tükürük ~.,_ 
~betm~~lpir~:..· --------1 vurdu: 
Evlatlık almak iatiyenlere - Tuuuu utanmaz Daha r" 

vaşta bunlar• va.uıı.rsan ya bUyU-
l Bahadan mahrum, anneden dUğün va.kit kimbilir ne ca.nla~ 
metruk ve balalmağa muhtaç rr". vakacaksm. 
zel 5 ve 7 yaşlarında iki kız ço Dive söylene söylene yürüdü. 
cuğu vardır. Evlatlık yapma'- ~tti. 
veya evlAt gibi 'büyütmek iste- Yaşaran g-özlerini silere.1i uzak
venler, istedjk!eri şerait dahilir. 19.{ian ihtivarı tanımıştım. Evve. 
de almak üzere aşağıda.ki adrese ·a hırsız, nihayet katil olan bir 
n.~ etm.ekrinl rica eylerim. suçlunun babasıvdı ve herhalde 

Dalcık oğlunun muhakemesine gelmiç ole. 
Jfo. 29 B'isardibi ç*mp;ı, eaktt 

KQçmtayuoıtya 'Adliye Muhabiri 

Mukaddes Uçurum 
• 57 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

.......... lılıldıu 
- ValWıl, ,..._ .. u. -.ıa 

.....-9U.Blıwllte .... 10ern 
laaıılMlır'*-dıabkoDUflll1& 
cı.naaa illa .... .... ~ 

AOUllo~dlDA: - lleaa-. llÖ~ MIC:ıak 
... ~ Aa1 1ııaadan 

900ra ... 5 mtan. • ıh• .... be -
bell! 

Bcı ~ ........, •l'ılakl&rda aoık 
olarak celmltU. 
Ş&blka -.ki ~ kWtıenmı, si . 

blycllD.. G6:Det1n culbe9liıe tatuımuı 
bir yıldız gibi, Ekrcmlıı çekttJ1 J11re 
silrldmlp glcll,.,r ft ltJraz e4enil:for. 
da. 

Bu zaaf Dede.o doğuyordu T 
Oo.11 Şah1ka da lıümlyordo. 
Ekrem: 

- Baıı.ı,.a '° ıeoea a1qam aaada 
sizin kCS,kte kaldıtım zaman, OO&nıa 
gelml!)tlnh:.. O gece bana bir eeylrr 
ııöylemek 11krlnde olduA'tJnuzu Anla. 

~ 
Şahllta elDe !:kremin apmı tutıtu: 

-0..lmpı'" w'hc\Dı:· 

.... be71 o, pPd lıU> - DISbetaıll. 
c11a a.ea blr197 cletllıı9. 

1:11rem, .,__ lımıdar gelm h mer. 
JllÜI ~ tatta 'i'8 Opmek$e tıe. 

nddOt eQnıedl: 
- Ha:J'll'.. o paenlnbatuMaıır 1-t 

ölüııcıe7e lrad8ır 1lll1ltamam. Nedaa o 
bdar .,nefnlemlt, ı•rl•mıtma • 
recef lıllmt)waa. 

- Buna b11m1J110ek ne Yar T Mee-
16Dm 9'kı. Onun J'8.DDMlall 1'flD.l ayni. 
mıetmız. Şllphesiz kt, llflmma lllalleot 
ectemerolnlz? 

- Yok canım. Neda De UIUlnZda 
ırJıbablıktaıı başka bir nblta J'Oktm. 
Bunu siz benden ı~·t blllnılıılz! 

- Bir ~ .oora da lıUe al.._. 
d&a., doğruca oalara s'Mtılnbe • dl. 

yellmp Ski Ol'aJa -- *flr del1l 
mi! 

- Hayır. \'allahJ &§k defU~ tMdecle 

bir tecesııD.q, Annenizin garip tavtr • 
lıur, benim hAyrcttml çe,ktl. Acaba 
arada neler dönilyor 'r dlJ11 gttttm. 
anladım kl ortada bir r;ey yokmof. 

* ~seven, karakter aatılbl, hu. 
swı1 mezlyeUerl OIAn., eğlenceye dUır 

ktln, ikram erı1!hnedlkçe içkiyi e.kJmn 
gctlrmiycn. IC.nema lamlnl duyunca 
göztl kapalı koşan, ayda en aı: M c.n 
çolt 100 lira kauı.nan 28 yqında kum 
raı, top çehreli ~ tıknaz, kimsesiz 
bir genç, kcı.dl yq.ı Ue mUtenıı.ııip 

minyon yapılı n hatU e.ıımer bir 00. 
yanla evle.ıımek 1.steı:n.6ktedir. (0.R.) 
rcrnzl.iıe mllraca&t, - 895 

* Y8f 80, b07 1.'J{, k1lo 75, kimse• 
sl.z, içki ~ ayda 76 Ura 
maa.o nlan b1r bay; orta tahBUll, ı 7 • 
22 Yl\filannda eemor gllzell, temiz blr 
aile kızı ile evle.nınek lstemcktodlr 
(Şen GönW) remzine müracaat. -896 

«· Boy 1.62, yq 25, kumral, buğday 
tenli, ölen kocumdan bir cocuğu bu• 
ıunan, ayda 120 Ura 'getiren lk1 evi 
olnn bir bayan; boy~ ve Yf411 ile mu. 
tcnasip vasat bir gdJrl olan bil' o:ıyl3 
evlenmek stemektedir. (F.Ş.) rt"tnZI· 
ne müracaat. - 897 

* 24 Yll§mda, narin yapılı, kumral, 
dddl ve haaaaa, e~erlnl bllen, oku. 
ma11 seven bir bayan; 80 • 45 ya~ın. 
nnda, en az 70 lira .;naa§lı memur bir 
bayta cvlenmak latemektedlr. <Can· 
dan) remzine mtıra.caat. - 898 

Müteferrik: 
* mralık ev aranıyor; Ayasotyn 

lle Ca[1Jıkapı aruuıda tramvaya UIO. 
200 metre mesafede 2..3 odıılı tcrkos 
ve elektriği havi blr ev aranmakta· 
dır. J>IatbaBmızda Bay Turana mUrn. 
caat. 

Aldırınız: 
!\fl'jtlda ~tdert nz:ıı, 

ını:yucııl4nm1Z111 aamlarwa c-eıeı 

mektupları ldan•hanoml7.droo (paı:aı 

lan harlp) ht>rgttn 41tbabtao IS~lt'\'" 

kadıır "' '8Rt 11 d~o •onrıı 'llı1ı1'ın,. 

lan. 
(B.L.M.O.) (S.T. Yalnız) . (Hulyaı 

(H. fM) {F. K.) (Ş. O, K. l 
(E.N.G.) (Sevgi) (T. Şen) o(Ş.U.T.) 

(T.O.U. 25) {H. Önııal) (Gllllz) 
(Ş.F.l (N,N.) (B.T. 43) (N.C.X.) 
(M. Umur) (GUn 40) '(Yedek Deniz) 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) (Gar) 
(T.H.R Z.) !E. Ural) (A.M.) '(Ş.U.) 

(Y. B.) (E.O.) '(Naciye Dindar) (Naztı 
Şen) (H.B. 88) (Yardım) (42. 8.R.) 
(T.A.6.) .m.N.S.) (S.T. Talnız)'(ll',.,) 
(GmeryUz) (CMdatı) '(B.T. 41) 

(M.T.R.) (AdHyec:l) 

Kayıp Çocall 
Halil Konalalp adında 8 yaşın.. 

da tiir ~uk' 1 
hulratıdanbcri ka.. 

vıptır. Elbise3i ha
ki renginde nya .. 
(bnda poıstal var· 
dır. Görcnler1n 
en ya.km poli::ı ka. 
rakoluna haber 
vermeleri insani
vet na.mma rica 
olunur. 
Ktmı.k&pr Şakir 

~t~~-1 efendi ~c ~ 
kak 7 numarada 
MU2JOlıher. 

- Demek .lı1 Neel&yı dellcıe eev«"ft 
m~ G;rlemlf 

- ()na fllndDfk ...... beiwl:JO • 
nuııa.. 

- Ba lalırta, bele me lıııidudunm 
bf.ldıs a,madl 1111 f 

- Vallalll ........ ,,..UCa lı.anıml 
S.. 8)'1e lılb1ld _.... ~k eeve. 
mem,. Faka&, ..... 

Ekrem &atble •-+ - '* ..... 
eastak1aD eams deftlll etö; 

- Fakat, ....... lum 5 lılr erb. 
~ ilk sörtııtte ... 8NWMIDe 
imlı:Aa n.r ....... , 

- o Dide beni lld ,.. ........ 
mit obDelwm•I 

- Jıf• demeic lltU)w f , 
-0,.ıe ,... Bu IDMlilla sen .... _ 

dernJd beni Od yıldır ~ -
Vedatla 8"lendltlmb ~ f!YI• 

mlze en ~k gidip celC!D *4tplz Beni 
Mrkestaıı ooJl llls g11rkJtln8i. Siz tanL 
dJDn! 

- bt aa. o -... arkadatıma L 
banet eıtmlt olmdam. Kendimi tuta • 
rak. hislerimi öldilrmete deftbe bile 
UJUtnıağa ~,Ve gtsıe,.
atU!'Qa ki, bugüne kac1ar ne sim ne 
ae llefkalarma bir ııey hl..ettlrme • 
rnekto Adeta bUytık bir ımhanıt gU. • 
terdim. 

(1Jcva1rıı var J 


