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Ka111Jdığı 'er· 

VAKiT MATR • 1 

Libyada 
Mihv~r 

kuvvetleri 

müdafaa 
eaebıleck 

ıktidardaqt:z 

Karısını oğu larından bile kıskanan katil 
yarın sabah cürmümeşhuda verilecek 

"'1<a ra f ladılf'Rt \ 1' , , 
......-0--

Romel Mısıra 630 tankl 
ve i OuOO vedek araoa 
ue nucum edecekmiş ! 

Bu sabah Şl§Ude bir aile ta.otur o.muıı, k&rısmı oğullannd&n kuka• 
nacak kadar muvazene5tni kaybeden blr kuyumcu 25 aenellk hayat arka· 

arsamatru
hun 48 kilo

metre garbına 
vardılar 

da:şmı ekmek bıça.ğlyle öldUrmU.ŞtUr. Cinayetlıı işlenmealnden yıırım aa• 
at sonra vaka mahaUi.,de bulunan muharrlriınlz g8rdlikleriııl ve tıoeblt 

ettl.ğl §eyleri itlSY1e nakletmektedir: 

BAZIRA 

CUM 
Numara: 1010 St?ne: 31 
fel: 2~72 Po!!ta kutu<ı •. 214 --
[BuAkş_a ..... 
8tiy11• yaagıa 
Janıada tuta an 
tur kata k brlt 

l'uao: SADRI ERTEM 
Jl!l ısın rmıJıa.rf'iboıij botl84ı veya 

baolamak Uzert."lllr. Bir yan • 
.tan Akdenlzde mütıf>flk denlz Jmv • 
~kri in uğradıktan kalıp, bir ta. 
~ lmrada yapılan ricat trlrdenbL 
.._ dUnya etklrıumumlyeııtlnd"' blrlD 
~ plAnı lııgul bttl. 

lnhlllz orduılıı nerede dura.cakf 
'lt.omeı nerede nefoa alacak ! A.lnııaa 
bnetlerl Mera& Matnıhda 1111, yok. 
tıa Kıı.nal k n rında mı mola vere • 
Clekler'l Kon~ llzerlnıle farazi 
hler, nau.riyelor yttriltillen meecle 
'-tar. . 

Çölde - M•ırda vaziyet ne ola. 

~' 
Ç&lde ve Mısrrilak1 ,.-a.zıyet mllttıe. 

~ "general Olloe,,"e g-tlven de. 
~ne tabidir. Buma general "Be. 
'lıavet.e,, ıe.ıım olarak mzan "Gene. 
~ Tabla.tin., hlmayeillne gn,.._re11; 
'ldukça bO.yUk kayıplara, rl~Uere, 
'-bit olan mlUterikler llOn defa 4a 
ll.ırc1a lkllm prUarma lt1.:nat ede.. 

'- ...... t.aar:ruz l'all = kanaati. 
111 lutal&run Ut.eye l>t'rlye dal'rllml 
~ bütün mlldafaaları çtilde ~ 
'"7en kuvvetlf'.rle lıapıımaya çalıp. 
~- bu it l'ÜpbWz pek fa.zla göç. 
~ ~ıkaramkt.ır. 

GatU avlanmak, yahut reb&?et 
°tu.termek 1Upbe8lz tlmall Afrlk&da, 
4kdenlzc1e tcsil"llz kalnuyoaaktır. Fa.. 
"-t bu Ja&dlııeyl eı.4mdan fu.la va 
~D haJdkf hedefi rlndeD cllflY'Cla 

1~ et.m.:ık de yerinde oın-. 
ı 1Alt1.toaı tiı;tuz Jtrtakn Mera llM.. 
~ 4ururlar. Şimdiye kadar iki 
~ ayni :ıaa.U. ~ lagllk kuv. 
~ 1118tn mDclataa ediyorlar. Yll. -. -.o11 defa ~ert ... ll&t. 
'- dMı& da senlere oeildl:aek mec. 
~)"eUftde kAJUillrler. Hat• Ro -

~. ~ı Süveyae kadar ce
~ır. Fakat ~il barp '1& tbııerlnde &ııt'.alc Mr kt1I haUIMle 
~- edlleblllr. A.kcleol&, Atılaa • 
-. hilttk bu kttl'lln taU bir ıı-ça 

~- Aad ba.rp mlltteftklerle, mlb : 
-~ t.lllttnı tayin edeoek uh& .. k 

7 2 saatte 200 k o metre 
mesafe katediM1 

-0--

ltalyan tebliğine göre 
mihver kuvvetleri doğuya 

doğTu ilerliyor 

Loııdra, 

matbuatı" 
26 ( A.A) - "İngiliz 

Mısırdaki vaziyetin volıomeline 
rağmen lıu sabahki gazeteler miiba_ 
Jii#:ıh sureııte bedbin d'('f'lildirler. 
Gaaetelerln ruülıılca5ın:ı göre Sol. 
hım ve Sidl Dnrrnni'den ric'at, 
Marsa Malnıh'un nıüdorna halları 
daha mükemmel oldu~u ve hudud11 
müdafaa etmek meselesinin hiçbir 
vakil bahfş mevzuu edilmedlAi cihet 
le, bir sürpriz leşkH etmemiştir. Dıı• 
ily Bkpres ve Dally Telgrar gibi 
bazı gazeteler hattıi general Ricinin 
belki bir mukabil taarnız bile ha. 

İngiliz umıımi k:ı:rarg&Jımı zırlamakta ~unu v~ cl:ıha iyl Şet 

Ruslar 
Harkofun 100 kılometre 

cenup doğusunda 

Kupyansk 
şehrinden 
çekildiler 

Almanıar 21800 esir, 
100 tank, 250 top ald lar 

ği: Dün ileri kıtalonmız dilşma.nın rait dahilinde harbcrlchilmck için Berlin, 26 (A.A.) - Alınan lu
jleri Jnta.Jan ile bir kere daha .har •• kerı.dı meıvziini kenıli intih:ıp elli· taları Barkofun cenup doğusu.11df.r.
be tı·tuşm~lal"dır. Aiai b"le ileri sürmektedirler. Doily ki hareketler csnasmoa Kupianllk 

DÜfJDMm eeuiı kuvvet.lcri çöl Ekpres • ·eV') 1-k'tnn nldıl'h bir t;ehrini a.lmı§I ardır. Alin.anlar b,._ 
dcıniryolunun mihveri boyunca 1- telgrafı da neşrclmektedir ki bun J rnda 21.800 cair a.IJJUŞ!ar ve 100 
lerlem.1§ ve gün batarken ônchlcri nazarım Çörçil "Mısırı nıfidafaıı re tankla 250 top ele geçirmişler vc-
M'a.rse. Mat.ruhun 48 kilometre gor debilecek iktidardayız,, demiştir. ya tahrip ctmivlCTdir. 
bma varmıştır. F.ses kuvvetleri- Buna rağmen gazeteler vaziyetin Lodra ,26 (A.A.) - H~B.C: Har-
mizc taarruz edilm~miştir. vahametini de saklrunamnktadırlar. kor bölgesinde muharebeler giltikce 

• • • Dally Ekpne@ gazetesi Rommel'in şiddetleniyor. Dün gece yarısı Mos. 
Berlin, ?6 (A A.) - S:ılahiyct- beş altı yüz tankla ve 10.000 kndar kol":ıda ncşrediJen ~t Rus tebli. 

vetli aslterl kaynaklarda denildi- yedek araba ile hücum edcbilece1ti· Aine gör-e Rus kuvvetleri, anudanf' 
İ?inc göre Şımall :Afrik1ıda mihver ni yazmaktadır. Dnily Tclgrnf da carpışmalard:ın sonra Harkofun 100 
kıt.alan 72 saa.t jçinde 200 kilo- b:ışımakale'iinde Hommel'in "hnttn kilometre cenubu şarklsine düşen 
metre ilerl~lerdir. usri ve motörlü kollar icin bile hny· 1 Kupyansk ·şehrinden geri çekilmiş-

• * • ret ve-recr.k bir sürn'llc ılerlcdlainı,, lerılir. 
Roma, 26 (A.A.) - İtalyan teb- söylemekte ve vnzi;ı;etin vahnmctiııc Rus tebliğine göre Alm:ınların 

,:ğinin bi'dirdiğine gö~. mihver işnret ettikten sonnı mııknle!ini Sh .-ıstopoldn devamlı ve şiddetli 
kıta.lan Şimali Afrlkada ·lilşm'!\n hayret verici bir tcklir ile bitirmek· hücumlnrı uiiskürtülmiiftür. 
üzerinde tazyik yaperak doğuya tedir. ~ Devaou 2 ıır.J say1ada ~ Devamı 2 ocl sayfada 
doğru ilerkmdctedir. 

• •• 
Berlla, %6 (A.A.) - D.N.B. ajansı. 

mn aırkert muhabiri. Şimali Afrika• 
dan verdiği bir h•berde general Feld 
Karept Romtel'ln Alman ve İtalyan 
latalarlyle birlikte Sldl Barra.ni'den 

::~::.rru- devam ettllinl bildir. Yürüyecekler mi? 
Aakeı1 :nahflllerde eöylendtğine 

göre Mar-. Matnıh etratrndalri böJ.e 
ge, İngilizler için mQdataaya elverlf.. 
il araziyi lhtlva etmektedir. Bil.huea 
bu arazinin Kana 1ıılalruh cenubun• 
dakl ktlınr orada bulun"ln aıra dag'. 
Jardan dolayı müdafaaya mu.aıtur. 

Ruslar· 
Alman 

tanklarını 
tahrip için 

Köpek kulla
nıyorlarmış ! 

t'uaa: BiR MU H ARRIR 
YORC\"ORLAR. Fakat bu 

partide Sli\e)~ lrod:ır gl. 
deeekJer mi! Romnıelin hedefini 
kelltirmek zor. Alman Aja.nsınm 
Berliııden verdiği bir bu.bere giJ. 
re, askeri mahftller, Şimali Afıi
bda Rommelin büyük ooğra.fi he.. 

, deflere vamısk değil, 9eldzfnet tn. 
gtİI& ordasmıu Y'* etmek niyetin
de olduğa kanaatlcdedlr • 

Şilplleliz hu t.lgraf Berlinden 
lılr nlAlalatla gönd~rilml,tir. Ba 
IDlı1r.t, ya mihver ordalannm 
Sdvene vannamu bekllyenJeri bir 
baJat sibtundan kurtarmak, ve 
Roaunelia böyle bir niyeti olmadı
ğım aııJ&tmaktır; yahut hem dtlş
rnanı fl'§lrt&rak, hem de er.dişe 1-
çin<le buhmaa MISır halkmı oya. 
tarak mulıavemctt zayıflatmağıı 
çablnıakta. 

ordwnman bc*.iy•ine son darbeyi 
vurduktan sonn Sidt Barranl Ue 
Mıı."a Mntnıb arasmda dnnM'.ak
tır. Bunun birkaç sebebi vardır: 

1. lngi}iz ord111!1anu kovalıyan 
nıihver ord118U, Tobnığan ıaptıa -
dan Konra aleli.cale huırlanm11, 
ür zniıh tttmenle kamyonlara bbı
dirflmiıt piyadeden ibaret takip 
kuvvetleridir. Bunlar :Sil boyuna 
kadar gidemezter. Alhdao büyük 
piyade kuvvetlerinin yetlpnesiae 
de hem tumldar, han de 1IZ1l1l ~, 
mesa.feel manidir. 

2. Mihver flerledlkre Binga.;l \'e 
'fobnık gibi iate merkezterincle:n 
ozakı..,m.kta, İn.';fliz1ene M.-.na 
Matnıh ,.t" İskenderiye gibi ftale
rhıe yaklafllU'ktadırlar, 

3. M&r9 Matruhurı önünde kmn 
tepeleri ve Miyük bir t.ahK enw 
tecıJdl eden uçunımhLr \'ardır. Rom 
mel boraları g~enılyecek veya g,e( 
mek 1ste9e de ', kit kayM«ekttr. 
Bu zam3l1 7.arfında 1ngtliz1f'rin bli
)'iik takviye kuvvetleri 1'1nmlan 
mümkündür. 

Şhndi iki taraf ordnlannm fam 
mtıvcothnnı ,.e baklki donmllan. 

Cinayetin l§lendlği yer, HAlAakAr. 
gazi caddesinde 224 numaralr HUımli 
bey apartımanmm d<lrdUııoU dalr98l· 
dlr. Bu dairede oturan kuyumcu 58 
yaşmda Leon Artlnyan, bir Be.Deden

beri ıinlr ouhranlan geçirdiğlncleıı 

K&palıçarılda Arpacı aokatuıd& 29 
numaradaki d~mm Berç V&rjan 
ve Edm.ond i.simll !iç oğluna lxraL 

m•t.ır· 
Leon Art.lnyıuı ya§lı oJmaana n.t

men, yine yaşlı ayıtabllecek ~ 

ımu laakanm&kta ve bu ytDden nk 
mk kavga etme~tedlr. 

~YllT BU MBAll 
Nlh&)'et bıu aabatı, ihtiyar ku)"UIL 

CUDUD JnakançJ.ıtı kanlı bir ,ekil aJe 
JDlltır. 

Saat 9, 9,30 sulannda aynı apara
manm Uç nwnaralı dalrealııde oturan 
Halit, ilat kattan fU feryadı tfllmlt
Ur: 

"'- Y~tlfin, kurt.ana bnl! OMı 

brtaran JOk mu!,. 
Bu acı Qaerine IAcıaun dal!'Mlne 

koşan Halit, Kadam Dlrublyi lc&pP 
nm qiğinde kanıar Jgerı.lnde g6r • 

.... ne.amı 2 ad •Jfad& 

Amerikan ordusu 
Anapa llarellat 

ıallneıı b•aadaaı 
Lonor aya gltu 

Loodra, 26 (A: A.) - Ameri .. 
kan orduamun Avnıpa ha.rc«At 
sahnesi ba.gkumandanhğma tayiıl 
ediJen gener&l ~ntowr tayya. 
re ile Londraya gelm.ittir. Gene • 
ral heyanatmda :A vrupada hare -
\it ınhne9i.uin re!'men kurulması 
mantıki bir tedbir olduğunu, lngi• 
liz • A~rltaıı askerl ve iktr..e.di 
.kaynaklaraım birleı:ıtirilmesi için 
Ruzvdt ile Çö~ anamda veril. 
miı olan kaı ar.n ehemmiyeUnı be 
lırtmiştir. 

1000den 
fazla 
ingiliz 

tayyaresi 
Bremen lima
nına hücum 

etti 
il ••1'11• ta11••at 

dhmetlf 
Londıa, 26 (A.A.) - lngillr. ha 

va nuırirğmm tebliği: 
Diln geıcc ana vata:ıı hna. kuv

veücrin:in lbütiin hareket tubelerl. 
ne bsğ1ı UQllkla.nmızdan pek b&
yOk ı,pı11e1- tam ör ~ ha
linde !J:qJıunmUl}1arcbr. 

Bomba. tay:y&releri ~1imtz 
1000 den fazla tayyare ile taı.
nmlıa. bıılnrımuş ve AJmanysnnı en 
büyük ikinci limam ve dcn1ıı:altı 

gcmlleri yapmımdııı ~lıca mer
kezlerden biri obn Bremen esas 
hedef tutulmu§tur. 

.... De-tam1 1 MI •yfada 

Kasırga 
Bursanın 10 .k.ögün
de tahribat yaptı 
Bursa, 26 (A.A.) - Evve1.ki 'Dcımirtsş köyünde 2 evi uc:ıırnu ... s 

günkü kaeırga kaza m~rlc~n41Ze &ğer bazı evlerin dntnlanm söltftp 
bağlı 10 köyde oldukça tahrürwt ı.tmıştır. lr.ea.r, ve hayvanca za
yapmtŞtır. Kıu;ırg~m büyUk ÇI-
uar ağaçlarmı kökünden sökUp a~ yıat olma.mı§tır. Mmtaka Ziroııt 
tığmı, meyva, sebze ve diğer hu- müdUrhlğü e-kiplcri köylere gide
bube.t iizcrinde oldukça. ts.hr.;.ıtıat rek husule gelen za.rnrlan te&bitc 
yaptığı ba.btt v~tir. Kasırga. l::aşln:ıryşlar<lrr. 

--~~--~~~""'"-~~~-~~~~~ 

~r. Tali cepbelerclekl faAl13et Jılmkova, ti (A.A.) - Rual&r Al
"'--•dl bJzme~ sörllr, dibaya man tanklanm t&hrfbetmek için U. 
~:-..UU IHal eder. Bazı ..ıa.lar4a pek kullaDmakta4ırlar. Beraberlerin_ 
~er nöbet detlftlı'lrler. Bll'90k de götUrdükleri bombslarla tanklan 
~ kanıjıklıklar olur :r.kat 11&... tahrlbetUkten .eonra aararms avdete 
;,,._- '-ınlar harbin alDDl)ll lau9ıılL'teital muvaffak olaıı birçok kepeklerden 
~ edecek :aedceyi bellrt.ecek lılr be.luıedllmekı.dlr, Bu uaııtın ly1 neti-

MMr hlldwKla. bile en küçük 
müa\"emet göe~remlyen sekizlu
d :lagUk o...._... bakiyesinin boz
~ itinde oklaju muhakkaktır. Bir...._. .. ffire ~I Romme· 
lin btl fliiibSIU& aonana kada.r fay. 
dsh •Mil Jlmmadır. ÇünkU \'akit. 
lı&)'bucleeek .arırw. takviye ku\"· 
~ llJ!IJll'& yet~ , .. e mih
ver ordma ilana Matruha kadu 
bile zor gideoektir. Eğer mihverin 
lıedeft yBIDJZ ba St>kizincl orduya 
t.ma...iyle yok etıneıckn ibaretse, 
letlnc1e hiçbir mnk&\'t"mt lmlma
y--, MI boyuna kadar ylrlm-

m bi1~ğbniz ''Çin bo taJtmln ler. ,... 
den hangi~inin daha dofm ol<lu
ğana hllkmedemeyfz, Muhakkak o-

11~1 ve JIDI 
Botazr91 

Lord 
Hali faks 
Amerıkadan geri 
çağrılacakmış 1 

~ olmaktan uaktır. Çllnldl ı.. celer 't'l!rdlfl bir deıfumda t.aamıa 
.-,. llalrirmcla bir hükDm verebil • ka1kın1f oıaıı Alman t&Dklarmd&D 

oau 9ebeblerl, karakterleırl mtınıkkep bir blrllttn kapek b&vla
~ mlltalea etmek lktıza malanın ifltlnce gert d&ımtlf olDUP 
\k_"· llarbtn llfııbebl kendi kendine .S;rle •blttir. Rwı ordusu taratmd&D 
~ elıml"'8 kara AvrupMOUD 1 kqDanı!an ~k IClklmo lrllpetlDe 
~nam emri altında kmcll 1ııea.. bemer. ZekUlyle harp e1nasmd• bir 
' lllıayet eder bir hale glnnııwl • tok htzmetler ya.pm&kt&dır. J'akat 
ı...:..e..non tahakkuku ancak Rm o. ord• bımlardan bqa çoban lııBpelt
,lllla!a ydalmMı. Avruptıllın ,..U lerini de ft h&ttf. idi JB1lb&tız kö-
~ Devamı J ,..& ~ )llkle.rüal do bl1anmakıadır. 

l!liıle - msnJ n.rf 
Fabt .,.... bir ta.hmln.c göre 

mlbvcr onlılhıa, telddnd tngiliz 

lan ~y IQdur ki mlh'·•r ordnunan 
bir ZMnaJt için dnraklaınuı da Mı. 
ı;ır izerindeki tehd'df aulfmıya 
Ntktır. Ciiukl bu zaman mrfroda 
f n~ltz~.r - gibi mihver de bliytik 
takviyeler alablHr. En ehemmi
yetli miist:l.hkem mevkileri de ele 
ı;~rm•ş bu1nnan Rommel. stirdfii 
yerlerden tıkanlmadıkr.a, Sllven, 
hattA bfttUn Orta~arlc f~tn yaman 
l>lr tehlike olmağa devam ede· 
cektir. 

e.... Becli'e4c1Jn t)Jgm tara. 
,...... bUırl&nan bu ~ mdp 
mena yanııdaıı ıuıııu- e.
beır psete.lnde lılıflayaoaktır. 
Ba eertde, lıabarm ea ıtneı 
gtlnlerlnl Botum mavi 9Ul&rm. 
da peılft!n emektar k&ptanlann 

meraklı b&tınlanaı ıı.ı....nı 

ruz. 

Madrit 26 (A.A.) - Vqingto
ııun salahiycUi mahfil'lerinde 9ÖY
lv.diğine göre lngt terenin Va
~gtonun büyük ~.!ç:si ~ Ball
!ab )'abıda ~ çağrılacak Ye 

Yerine uılterlıik ve ailMı i.tlcrh:de 
ihtisası olan biri ta)l'in edilecektir. 
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:--AKAY'ı GABiP BiR OOLANDIRICILIK 
Qmıı:NLBaDıı:w Y• stnüer

Ayni usune tam dört gaf ili tuzağa 
düşürüp paralarını dolandırmış 

cı.. lıliU,..S; telaıla .. 
,......, Galata, ..... , ............. 
n ile Slrkeei •• elftllDClald lçklll 
reıtere. meyhanelere, öteberi .t
mak icin g1ııen ~ ~ 
b ....... lmlıann •YJSI hayli art-

Gönmık "" JıUaaU ..ıDl Jlllcrtr ~ llılD 
Alwı ' 1 ımdlı f Şlmıll ile _,. ,...- ellrlrdedlr. ;;.a 

TAKSiMDE HERKES 
KRiSTAL'a KOŞUYOR :SUolaı, orta Yftflı, Zf:ki bakqlı 

Wdsbıdi. Sıılnkalı)'ıdı, ama, ilk ııu. 
Çt1 ifledikten 10 sene sonraya h .. 
dv hiç bir şey yapmamaş, nihayet 
t«*rar eSki me31~ne nvdeıt eı

miftl. 
NiynEi adında ıblmi7di Ye aynı 

usal ve ~lde lam dört kişiyi do
lan dır.maldan suçlu bulunuyordu. 

Geeenlerde, hir gün, Kocamusta 
fapaşa c~fnde, ~uluk ya_ 
pan ltfustafaya sitmit ve llrendislnıe: 

- Nettlisln hem~mt demiştir. 
- Dadaylı? 
- Hah, hen de oralıyım. Bir 

Oırda:rh araya araya h9' oldum. 
- Hayrola1 
- Mfihim bir ş.ey d~l. rabıt, 

ölen bir aritad ... n vasiyeti.. 
- Nasıl vasiyet! 
- Elendim. Bu arkada.ş da hem• 

şerldlr. Geçenlerde ll'mmda hasht
JanaNlt öldü. Ollıtııen: 

- Elbiader.iım ile ceıbimde&i 2 
1111-» bir Dedsyh htmte"1 bul11p o. 
Jİıl ,..., Beoa dua~!,. dedi. Ben 
Clıı Dedaytı btriııııııini a.....ıa bat_ 
iıılhm. ~I lheld~ :i-'>d. oldu. 
fpınları ,ıınıt vereyim. Giiw.t bir rn• 
6erd clbl~l'"'ir. 

'Dftdn\lı it ı ucu, bu hirdenbff'e 
-'e.CJ kısmccc ı<:l'vlnmlş Te: 

Orçil 
Pısiftk 11arp konseyi 

<ommmsırti4" 

Efflrliyet verici 
sözler söyledi 
~, ~ ~ - hıgiliz 

illBf" .. Jlr. Ç6rc;;!I. bu mbeh Pa
lifilk _,, ~ - • ~ş
ıe mra.d3. umuııniyet itibaa"iJ'e 
hsp durum.ı.t izah eden ~ 
v.erici ft llıaıtt& ~r bfr teblo t:tir. Mamı ilti'bct.i helWan-

dojeıı cndlleltftıı dıe temanNer
le aıA Gidaığ\ı ->~r. 

Şifli ciuyetı 
... Ba,&uıllı 1 inci •.)'fada 

ııı1ı1tutr. Leon eHndekl ekmek bıça• 

.... ,a.a.i kıork1rnç btr feltll nimi§ 

bl\ieiDMte ve: 
- Vurdum n•=r=ızu• Beıal ~ 

lanml& bil9 alık~ 
Dl;re .llJ1emne~. 
Hant, lıl!lpde dlm<Nt duan•kaWe; 

- Ne J'llPtm. :ne alq w-.m! ... dl19 
hıcımlm!enniken, y&Nll Udm keDcli. 

lıllıl ~ 1ıJ1D ~ dlfma 
4lbtnt 8'h>Dtıllt€~ ba~. Leon blı 
.. 

• ..ı.çmak ~onıua öyle IDl? dıe 
ye ha7kırarak, Hall'dba .-... ö-o 
.ııılade •w Mil ~tlleft dıı.me. 
1ıeri 'ftl'mU§tur. 

kaıtn bundaıı 80Gr& temim oMDU§, 

J'ıW8il kadın Şifi! (Jlocak butabanıe
alne lcaldn11m1"•'l d blru llOIDr& ~ 

~Wr. ., 
(. l llz.t ~- o<ıL'C 

NF. DIYOKT 
.. v)U ncu.'lun bUytlk otlu~ bL 

el Nden mUtecssir ~rtbılırordu. Pa• 
kat hcrhnl metanetini muhataa 
edebfidijtinden ol!lcıı.k. bu facia ona 
pek snromamıtt 

Babam, dedı, aon .zamanlarda 
fevknliı.dc slnlrliydL Her ,eye km. 
yor, köpllr1lyordu. Bu aab&h biz gl • 
derken sakindi kahvaltı ederken 
annemle blr hiç yUzllnden kavga et.. 
mı,.ıer, kıı.vga sonunda bu feci §eY 
olmu;,_ Ne dlycllrn. b&§ıınız& bir fe-
1Akett1r geldı. öz bebamm, bizleri 
öz anMmlzden kuıkanma.sı, herhalde 
onun aabının e.damaklllı b:>zulme.. 
sından ileri gelmektedir. 

Cinayete blzzat §&hlt Olan Halit 
de ıunlan söylemiştir: 
"- lçeri 'girer girmez, kaıtW elin

de ekmek brçağ{yle beklerken gOr. 
dOm. Sofukkanlıydı. Kadm ı.e ona 
yalvaran na.zarlarl.ıı. bıllttyordu. Ben: 
~ Ne ya.ptmız, ne oluyor, dl;re 9c• 
n~en kadın .sUrOnerek kaçmak 
stedL Bu rıefer Leoııı: 

- Kaçıyorsun ha! 
Dfyerek, karıaınm tıstlln-0 atıldı vo 

brcalt 'birkaç defa n1'adı. Güç hal 
yırablldim . ., 
Tahktkata el koyan mllddelumurnl 

muavini Orhan Hamamı bugün geç 
vakit tahkikatı 1fUrm1'tlr. Suçlu. 
her feYl ikrar etmlt ve karnımı kıs. 
,anclıtnu, oğlundan ,a~eJcndlğlnl, 
1ııtU. '1una g!Sz kırptığını gOrdtıttı-
U llÖY1-l,tiı'. 
Ka!tl. •aı .. ,ııut kanununa gO. 

e yarın •lıall llfnıoezada muhüe • ,, , ..... 

- Ebt olma. Ben de oaun ru• 11111: mJq IOfnıııA bepacla keJU • 
huna medfd olctıtunımf deml_.r. melde olsa bltJlk bir lm&am Jrar. 

......_ eılbtcleld kanunelA kataly. 
Bunun tberine Niyui: le dlllilrn bu ~nn, boyan 
- Ha)"di &,.leyse, arata- llÔ). WUrell8k, gerdan kı:rıuıdl clanlf}a. 

ili,.,... ... Ilı• te.IUllr ııl z.,,,.., ıır.11 ..... 
de benimle gelsin. Elbise ile iki ıı. n merlaametten dyade Ç&ktr ke· 
raJ'l ~n<leTeYim. Ev yakındır. de. 1İf o1uJum ba ~ bafka 
mJş ve eıralı yarıına alam yob ıkle bü:maJarma !lebep olmald&, 
cıkmıştır. ~ da sarbotlann ba zaa. 

DiKKAT MVHIM iLAN 

Niyazi çırakla on dakika itada.· fmdaa istifade ederek iiteleriai 
Yfirildükten 80tlra blrdenbh-e ha- bertlertnl sqt.umaktadır. Ba gl
hralmış gibi çırağa: bi yerlere Sik sı'k girip ~ıkan bit' 

- Fakat, denıittir, sende 3 lira cıo.tam 11 • 16 yqmdaki lmlann 

Bq -rıe ı..,anıar bOQmum yazlık pplcalarmlS L1CZ. PANAMA VJI 
hamr ppk&larmm çutaıarmııı atmyembıde teım! wrette bOYaJUr • ellkt 

blr ppkum 7ep7eni olur 

Tar mı7 bile bö;rle öteberi whM,k ~mey 
Moda Boyaevl Galat& Mgmhane CllMlclfıel 

u..ı-ea ban. No. ı.a 
- Hayır yok! •·-elerde do~uımı söyledi. 
- İşte bn olmadı. Zira ndeti AIUlk zabıtası ~şkll&tonmot 

lngiliz matbuatmın 
nücumları 

para 10 liradır. 8 lira olmMt JAzıı, bu nokta üserbıdıe ehdmnlyetle 
ki ben 10 lirayı sana vereyim. Dur d...-.U bekleriz: İçkili yer ve 
timdi, düldcCınn gkleyim, ~irim! mayhue sabtpierlne bu gibi ~k 
Niyazi cıraictan ayrılarak ıillkkA:tıı lan ~ almam•lan lçln alin emir _.. Battarafı ı lncı1 IAJfada 
clönmfiş ve: ler verilmeli, aynea bu çocaldann "MaJJQblyetirnlzin sebeplerinden 

- Çırakta 8 lira yokmuş. Halhu".i ebeveplıerl tesblt edilerek cezalan birini de miUıbn miktarda tank a
"1'dekl para 10 liradır. 8 lira ver dmlmalıt Ba ıtekilde ve bu yerler- nııbalarını kullanmakta v.e düşm11. 
de snnıı 10 Jirayı göndıe<reylm. de cWeneiliğin önün.e derhal rıeç- nuı tank lübiycslne ınukavemetıel<i 
Turşueu Mn!lltafa böyle bir bayır mellyn ı. tecı übesizlık olarak )<abul edersek 

işinden hic de şüphelenmlyeretc l'EKTA BAGIP rakın şarka bir Rus askeri heyeti 
cıkannış, Niyaziye !letciz lira Ter- davet ederek onlara kıYnıetli den-

rniştlr • •------... ------w lcr vermek fırsatını ihzar etmemiz 
J.1ik

0

in tabii cırak yolda, Mustatı. ııeu Akşamı doğru olmaz mı1,, 
dn dükknndn 10 Jlrn ile JAciTerd j Alman ilerleyiş derecesi bazıları 
f!lbiseyi çok bı>kleml~ dumnrşlar. ----- tarafından huduttan Ulb~ 60 ve 
dır! diler bazı gazeteler tarafından da 

Niyazi ise paraları kıvırdık.lan _.- ısa.tarafı l inci uytada 100 mil olarak tahmin edfkneltte _ 
eonra Kumıkapıyn dofıru yolJanmıt lllldutlal'IDlll A.,a toerleriae dofra dir. Fakat asıl hııkikl tehllk.eler 
re yolda çeşmeden su alma#• giden ~ 19ftiktlr. Alman da • Times gazetesinin başmualeslnde 
Hüııeyin tttlındn hirlıılnc rastlamış- ~m ~ lııaiur • ıı.rtianmıştır. Ru büyiik l.ondra 
lır. ATnlp8IUll Almul7a lmmeıedeemcla ~esi evvıelıi hudut üzerindeki 

- Neneliain. Hemşerim? 'kmdl keedlne kifayet eder 1ılr bale vui)elin Almanlar tarafından baş-
- Bolulu. &trmel!llne et- ......._ Bm rejimi lanılmt.f olan çevirme hareketinden 
- Hah gil&el. Ben de Boluhıywn. -.ı ıee deallldeD de trıgllh 'ftl Ama. dolayı tehlikeli bir bal kesbetnıi5 

Bir heım~ri :ıraya oraya hal ol· 'rlkan reJlmlert kalp koymaktıadrr. okfaltunu kaydettikten eonn temas:ı 
<bn. 'Ra9ya glbl iltCÜ_,. ve Amerlka.yı geçmekten meneden sebeplerin şun. 

- Niçin acaba? ela~ JAnmııl•r. :sa.ya haklld la.r oldnAtırm ynımaktadır: Cııetıer:ı! 
- Niçin olacak. Bir aricadatın lblr oeplıe baUacledlr. hclltere ve .A. Oşinlek ordularına ric'at emri veı4' 

vulyeti. Ölüıiten elb!M!Jer:lm ile 2 lmerika lae lıazı ........... cephe man mi,tir. Çiinl{l harp ııahasında ma~_ 
,,_ bi n luJ h rim 9arw a.ı•I ••le bemlMır dm.Is afi. 
...--ııı r no ıı emşe e ver li'lp olmuş, teçhizat ve insan olarak 
de hana du:ı eWn, dedi. Haydi b:ı 'n llJtllııul ~ harp malze • ııflır sayiata uğramış, muharebe hu• 
elbiM!yle pa ... yı sana vereyim. Falı:at meel -.e me-.te ~ anıM • IU5Undıaki teşehbfüıO k~ı tarafa ka. 
ı~ekl para bütün hir 10 IJrahklır. inektedlr. Bart.e 1ıııa •TIJ'9Ckıft bMal. çarmış ve nihayet ordQJUnu ten,lk 
l' .-a tutünil ver de sana vereyim. ~ _.. o6I bueeldlldn ı9lllMıplert etmek ve haıııırlanmak için zatnn· ı 

Y md 8 li ..... ""8 .._.. aııMa nell pomll - ...... 
- anı a ra y..... mohtaç kalm14tır. Times gazetesi 

N ... _... ? ...,, .................. ....... 
- e ...... ar 'Yllr Marsa Matnıh'un garp tarafiarınd:ı 

.. ·&A. l 1 lertala ilet lata:rı .,... My9k )'Bil. 
- nnı nı. hl1:ıbir kuvvetli mukavemet göster-
- Olmaz. Sen hu alh lirayı •er. CIDlll - ne4l lalblde " 

1 2 Ati4 ,..ı miyeeeğinl ve Marsa Matrnh mils 
Olt ~ını da git evden nl. Ben 1ttr kutu klbrttlıen _... ziyade kır tahkem haıltının bir dereceye kede; 
burad:ı ftDİ ~iy~fm. ınett ,...... kuvvetli ve anu:i arızalarından mOs-

Hiiseyin allı lirayı vermiş Ye u. SADRI ERTEM tcfit olduAunu yar.maktadır. Gazete, 
~ak old~u evin hanımına bit hayli körfezin garp tarafında yumuşak ve 

yalunp 2 Mnı daha borç aldıktaı lngiliz tayyarelerinin müteharrik kumlarla mestur bir 
80llra Niyaz.iyi bıraktığı yere gc bölge Yardır ki geniş bir çevfımıe 
llooe tabii kimL11eyi sörememifUr( hOcumtarı ban*etine karşı bir dereceye kadar 

Niyazi bu U11ulü ile birini daıD.ı _... .Blf&aralı 1 JllCll •)'fada Marsa Matnıh'u himaye eder, Fakat 
18 Jira doJandınnLf, fakat 3 lira Büyi~ yaııcmler görüılmtlt JSe mahdut bir kuvvetin bu mevsimıle 
dolaodırdılı en son kurbanı neden- de qılı: kaim bWuıt ı.tıak&l.an ne- bu Ml8eıclen ~esine de imkan 
88 inatçı Cıkm'f, karakol karakol, ticeleıin kat1 olarak °U!lbitfni g\}Ç- Tardır. 
00l84ırrak sabıkalılar defteTindt• Ni• l~tir Vaziyet lcıkendoriye ve Süveyş 
yulyl tanımış, kendisini yalı:alatmı, 'DÜllDUl ·müdafaa.lanın bozmak kanalına karşı olan tehdidi ehemmi. 
hr. Tabii tahldıbt sonanda di~.· ma.1usadi1le bomba ve av t&yyare- yetti surette yaklaştırmıştır. 1940 
marifetleri de meydana çıbnlarıık lerblen lıunılmal bePa bel' tcş- senesinde de tıalyanlara ka'"'ı aynı 
mahtemeye nrilmiflir. kil Holandadald tayyare meydan. vaziyete dOşfilmO~ oldıı~unu ka:rdı • 

Nlywzl • ~tıınnın lıepsfnl kabul Janııa liddetli iz'ıu; taamızlan den TaJ'l11L, "8Zetesi şun lan llil'·" 
"9di:ror: yaplDlftır, • etmektedir: 

- Ne yapayım. Parasız kaldım, aı t8&l'l'V& hareketleri esnasın- "Fakat ftalyanlar Alman deAildir 
yaptnn? diyordu. da bmlhL t&~misJe dU.- ter. Fazla olarak dfışmanın bugün· 

Dinlenen şahitler ve mevcut de man a:v~ı'8n &nl9IJda birçok hava kü hava kuvveti <> Yekitkine co:C 
'81erle MJCU ~ahit tt&iildd. Fakaİ mıl'harebeleri olm111 ve biı1caç d!l§· faik, kora lnın·etlıeri lc;e ınunz:r.11111 
811btka5ı 10 sene eVTel olduitundan mon ta:yyaı-eai hMSnl uğratrlmıı dır.,, 
mOnıru zamana ulratmıfh. Bund1111 veya tamtp edlmiftir. Buna mukabil lchde olan no'-tıı• 
dolayı hu dört s~uooan 4 ay 20 ı Geee ~Ueri neticeıııblıe bil- lar da yok delildir. Düşman keneli 
f(ftn müddetle hapis Vıe 83 lira para tün bu-eket ~ize bağlı tay muvasala hattını 100 mil kadar u 
cenııı gibi hafif bir mah'Hmiyetle I ya.relerden ~2 et imlerine dönme.- zatmışhr. Sıcak, gittikçe dııha s..: 
1nll'tuldu. ADLiYE llVHABIRI mfftjr. calc Te ıru,uz bir memleketle ilerle. 

Saray'lı D.MUm. 

- A be7tm, flmdl pvmıeUllD lllrMıl 
defll. Baaırt -- laılıft ........ ile 
dalttkMUlCla plfnledlP 

Diye aöyleDerek o--. omıı 
Arbclaa da l!kıcla& ,..._ 
IWııoeye ladller. 
Saraylı hanım........_ 1IOIQ'OI'" 

*1. 
- Ola.. ne stDel lıılr ___,ı Ilı. 

um htanbalda kaldı ·......, .,...ta, 
yakııpldı bir koca ldlllUf. 

Sal'IQ'lı ......... d.amMm• ,-.... 
il olmumı lledeD ı.tfJ'ordrı T 

Çtmktl o, '6*rttelz ft ~ 

lıılr damatla ~ pdns kon'9 -t•. 
~ gelmete tallımntY ~
dl. 

IJıMım& ıöıMl. )°8lklllldı el'lroeklerle 
konupnayı terelll edell blyle lılr b. 
dm. eıoottıe ld dMDadınm ela ctneı 
ve ymk"ıkh oı.-au sea vellııııden an. 
ne isterdi. 

Şahika ~ gün4tl& ayttuauna 
tcklldlği arnda, 8eclat ne ......... bü. 
~ye tnrıılfler, 9MDIJl altmcWd tez • 
lonldsra uzaaanlıı; konuımata Mıt • 
lamşlnrdı. 

- şehııadebafmcla otana ŞMlye 
11 eea t:uıır mump 

- 'J'anımM olar lllllJ'1llllf .,....._ 

- lı:oleJ arkadS§ı.. 
- ~ 1rt clftB ~ $üllla - • 

• 

Mukaddes Uçurum 
•til· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

....... kalıml. ~ mit 
- mveı. ş.IJe ocııktaallerl ljalaUıa. 
yı~ .......... l'M~
cıa .......,,... yak-ota ,.. .......... 

mae sltarmllt. 
- Ama )'&pqkua bir lazmq. 
Seci&& llladan llDlllS Wtmı ...ııı,.. 

ralı: ............ &ellmdlrdl: 
- ,,...,_ eriıııamlf mi T 

- Bayır •• bekAnmı. 
- Tobaf nı Ba kadar ytapıfkan 

btr kıs flmdlye kadar Dllılll olmat da 
bir erttettn yMM'Da yaplJl"M"lt T ! 

- Ba kolay Mr " mi, • beycılflm t 
Eıtr.ekler ttmdt eM1 zamaa knla.n 
ıthl k•dtlertnl ook pabahya aaıtryor 
lar, 

ş.blka, anneıdnln ~ baba • 
9116 konu,toğunu duyunca: 

- Oh, dedl. • !llmdlllk trrtmayı at. 
tattan. BııJ.mldler it.fa daldılar. 
~ika aoyunclo .. 
Yatatma oza.ndı. 
- Aman Allalum dttn ıecıen Bö. 

JtlıkdE!Cede ...... petrdlttml llatırla 
ddı:4!9 aklnm 9!'11at;aeatım. Artık 1 • 

DllDdım ld, lDMam llayaa lılr talEmD 
t....ıDllel'e balbdn'. 
Şahika bfng _ .. IJkftıml dtlııtDB-

cltl: 
- BmJ delkıe MftlUlro"dl. blylıe 

clellUJdare ~ ~t 8lru 
c1a kab.a.M bende ol4o ya.. keadlml 
ona fu.laca laı.ptudmL. fadaaa iç. 
Um.. Sarbot oldum. 7.atea bu aldtım 

tf9Y tlfede durdnfu gibi durur mut 
tçtlk\"'l beynim döndO. Beyıılm clledDk 
çe kendhnl pçlel rOz~irlara kapıp 

koyuverdim. Sonunu dll,a•"""'hn 
Sa~n ~kümll açtıp __., 
Ekttml koynomda g!Jrünae alclBD 9. 
vanadan çdlaca.~tı. Bu bir ~ ol • 
sa, ona lıılle lnaıunazdun. Dn9Dbl 
koynuna ben mi gtrdbnP Yolma o mn 
benim koynuma girdi T Buralarmı a. 
rqtınnaiktaa ~le utandnn.. llOram&. 

dmı. Onmı aolattttwıa Mkılıne. ilk 
önae karyolaya Mil yat.naqan. Sonra 
o da sarho, ollDUf. Kttnı yenle )'Ma. 

t'8k detll :y... yanıma girip ya.tanı. 

itte o kadar. B&tka bir feY batnla. 
JUllIYO"llD. llaylr.. Bayır.. lla&ırla • 
mak da flftemtYftm'111 • 

mektedlr. Tobruk'u Bi~'ye bea
ıer bif' liman haline kO)'lllak ise 
zamana ba#hdır. NibaJet dfipn.a 
nakliye koJları hava kuVTe'tleriml• 
için mükemmel birer hedef teı,tn 
etmektedir. 

Her halde Rommel'Jn lüna 
Matnıh'a hücum için üç Te baUl 
iki ztrhh tümenle geleblJmesl ha:r. 
ret verici bir hAdlse teŞkll eder. 
Vtılna Mıusa Mainıh'un m(idafaası 
her şeyden eVTıel ordunun manni• 
vabna ve elde bulunan teçhizatın 
derecesine ballı ise de lngılizler 
lehine, görüldüğü gibi, kaydı ica. 
be<kon Amiller de 7ok delildir. 

Bundan sonra miista.kbel stratejik 
vaziyete g~en Tlmes gaz~i şı·-

lan yazmaktadır: 
"Eter düşınıanı makul bir müddet 

clUde tutabilecek olmsak muhtemel 
strateJYc leıhdldl SeriJetmlf olunız. 
Falı:1tt 1terek buradaki va:1l7ethnlze 
ve gerek ?-:il nehri deltası ne yftk_ 
sek Mı~nr'a Ye hattA Kıbrıs ve Sa• 
riyeye karşı handan yapılabilecek 
lıı:ırruıları da gilzönünde tutmamız 
iubeder. Uğradıtımız muuffakı. 
ye+ııizlikler şimdiden vahim netlce
ltt dolannuş oldukları gibi AU 
'cin de daha alır mıalllllilyetlere 
utrama.k ihtimallerini de buırla _ 
ınışhr. Orta şartia bu kader ihti• 
nıam, bu kadar gayretle bazırlo. 

mış Ye kuvvetlendinnlş oJduiumuz 
bntün müdafaa şel>elı:emil tdıJLke 
halindedir. Bu müthlt tehdJdl :izale 
nı buaale gekon zararl8n 'btllıbıre 
tamir etmek için henOs lı1*An me-V
cuttur. Ümit.sizce bir gayret .sarfet_ 
mek ,.e '·ahşl bir azimle hıırekct 

etmek icabedlYor ... 

l&J WI B&J&Dlar& 

Müjde 
Bu tuarrW devrinde 
yam soldu. renginin modam aeoU 

tilye kıymetli 

EL ÇA.N'l' ALARIN1Zl 
Bir k(Sfeye atıp terketmeybds 

Atelyemlz ıatedlğintz renkte elbl. 
selerlnlze uygun olarak ealtl ÇAN. 
T ALARINIZJ fenni 1Uret1e boJ&r 
ve yepyenı yapar. Aynca ber tarttı 
tamir ve ısmarlama çanta yapar 

Tuvatetlnl&la reastne 117ar ea a11 
...... lınalı eJWanmu .......... 

vemtade t.emta eclelıılUnl•b. 

Karaköy Mumbane caddu! 
Ruanpqa han No. 2. 1 

Şalllka ..... "JanDı .,.,.. ........ 
Banıuna blru 'lı:oloaya oeldl. 
~ye kallılı ..._ 

Sedat beyle .kan9I yavat Y•ftf 
kOllGfllyorlardı. ,..._: 

- Aad la) & ......... llOllra lı:o.. 

l'MU • diye 8llJledl • Ekrem bbe 
gidip plmefe ba,....__. NeelMaa 
elbtl ~ ııte o :r.amu lııldm de 

daraıılwnuz sövleeeoek. Nee~p ae 
.ay~eelf•I lıllml10rum. ilk ah o. 
larak ona kendi aöztlnU bhrlaıt.ıı..ac 
taydlılı ollımık. Necil ıeeen p ba. 
-: "Bayat bir tahtaravıuaa beuer •• 
....... bazan iner, b'.n.ıın \1ikaellr, kal. 
'kar. IJer l'llt bir u;tır:ı:,ın, her yek 
tııellt lıılr Jaa:letln b<.1b~rcblıllr.,. Da. 
mitti. Şimdi, onun talılrhıce, ~nde 
la tabtaraftlllll )'8bellı tacstma 
reomlt bulaıtayonım. IDdlwler lı:lm. 
weye daınıtın..su yllrtlyor. Biz tmaa 
iM, trrtmııya tatu1mut ~ J'«!IL 
kenslz blr sftlldal stbl eaglaleırde bo. 

<Wamafa meelııanız. Dtla, Drnm o. 
:nun 1ı:art19111a çıktı.. o, Jı:encllnl me-ıt 
görüyordu. Boa-Qn, ayni adam llell1m 
ka!Jana çıkıyor. Saaclet, eki• ele 
dolılpa para ıtbl. tlmıll .... gegt:l. 
Pakaı bu, paracla.n daba telallkeU bir 
teY. Ellme 1eoee bile,...._ ona PL 
.. ıtlııl taunut eclelııl1ecek miyim' 
ı.tedlttm 11111 ~ muktıedlr 
elamk mıynnt (Dt'V(lmt var)) 

SUleymaniya kulUbUnda 
gllrefler 

Paaar filDQ llleımaniye kJlbla: 
de profesYoDll ..... müsab.ua.n 
npdacakt1r. OtldlplQ tdris, IWDak 
~ana me:rdm ~. 

EN SON DAKiKA 

<Ba~ "' ........ n ı .. _ .... ..._ .......... .. 
DM&z fC palW O 8'ec>ektlr • .,.,_ 
.......... ...,,, w elnlJU•lıınn ....... ...... ~ ..,.. ......... ........ n , _ _, 

Evi...,.. ı.lılllı.riı 
• Y81 a. 'boJ' 1,16. ll:ilo eo, •

m.erce iyi J1Q1a. llU' evi ,rUzelce P-
çtndinbUeoek lı:adar "••·· dııru.t 
kimııNls, .,.. ... ~ ~ 
pıı bir pnç, namaılu, .,_ı pek az 
ııpcıftmen, yalnızlığı seven 16.20 ~ 
lumda (kUçUk btr evi olan tercih e. 
dWr). bir bayanla evlenmek t.temelt. 
tedlr. (D.Ç. 237~) reıul.De mura 
caat • 07 

Aldırınu: 
(B.L.K.C.) (S.T. Yabm), (Btllya) 

(H, •GO) (F. K.) 1Ş. C. K.) 
{l..fllfi) (Sevgi) (Sanşın 35) (B.Y.) 
(Ş.U.1'.) (B.B.G.) (H. Önsal) (E.0.) \ 
(M.T.R.) (ş.P'J (N.N.) (H.B. 88) 
(N.C.K.) (Hüsnü lS) (Yedek deniz~ ~ 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.B. 1) (Gar) ' 
(T.B.R.Z.) \E. Ural) (A.11.) (f.U.ı 
(T.A.8.) E.N.S.) (8.T. Yalım) (F.Ş) 

(V. 0.) (Nnran) (A.T .A.) (Candan) 
(M., Nur S89) (8. Denlz) (Şen) 
(42 S. R.) (Nestren) (M. S. 29) 

(Nuran) 

IJarlE cepll .... de 
... Battaratı 1 ..... ,,.. 

Mo koTa rad)'O&UDda bir Amıer:
kan muıı.biri, Haıtrofta Almu bü. 
cwnlannın belli başlı bir tunııı 
şeklini aldıjuu blldlrmetteclir. AJ. 
manlar ise ba hOcamlan Wkuıda 
ketum davranmakta ve bflyilk taal"" 
ruzun Mflaııgıcı olm....,_ı ileri 
'iÜmıektedirler. .. . . 

Londn!., 28 (A. .&.) - B. B. C: 
Ha.ıW cephe*lde olduiu siıi 

1 
Si"'8llt.opolık _._..!er mı de • 
rece giddetleımdltir. A'"'8nw ta 
nrruzla.rmda Uç pJ,.ıe alayı ile 
beraber, çok miktarda t-* kuıllla 
nıyor:ar. Almaıılar, ~ gün 
ene! sm.tıopolm cbs mlldaf&?. 

. hatlarmda aıç:mJI oldaklen geda • 
lerl gcn.ifletmeie ~. 

Kml Y'ıldll 11•ıt• ~l 
şehrinin ........ tahıl> ediJdiii • 
ni yazıyor. Alm.ullann •Jtatı a• 
ğırdır . 

*. * 
.BerliD, 18 (AA.) - Alman or· 

dulan mttı c 1 •dwtRJiw tebli
ği: audldtapol mlıltalıbm bölce • 
etnin c1oimlmda .Aım.a ve Romuı 
kıtalan tılddetli a,..ardaa IOIHa 
kuvvd lllC'\<-ziler Wa1 etmltler • 
dir. 
~ doğu u1111huma1d b&l 

gede Aım- Te Rcmen JabLlamma 
çe'rirmıe t..mızu, t&n-e tetldl-
lertıdıı tellrli yardJlllble dtltmM 
klnvetlertnbt ku.,atılmumı ~,.. 
edilnı ecıi ni temin etm.ietlr. 

Bu aava.,ı.r elDUlndıa di1lmaa 
(ok ~nem!! b)'ll>lara uır-u.tır~ 
21.827 e5ir allmm!I, 100 dm fuJa 
tank, 2fSO kamyon, büyük mDr~ 
da pl>'8(1e .tlMa, otomobil Te ller 
Ul?fll ha!'p maı.meeL iğtinsm "fle

Y• tabr'p ~.tir. 
Dotu cephsin1ft merkez keatmi 

geri9'nıde bir piyade tomenble mea 
ıup 1ntaltır, yapbldan mftlt !la
reır,tıer snanmda dOpan ıata
lannı mevzil~rinden tardetml•ler
dir. 

118 betonlu umin.ık aptecltl 
miştlr. Alman kıt .. '\Janrun e1!erfne 
kUlliyctli rnıktal'Cb ganimet ge~ -
mlştir. nu~a.nm yaptrsr karşı ta. 
ı.mızJar a.1don blmlfbr. 

Volkof cephesinde ~r lc:fne 
alman di\§maıı kuvvetleri, teaıTli 
Mr Mtcunı net!cC'f!rin~ müteaddit 
gunıpl:ı.ra :!şn'mıttır. Bu lnJnet
l~rin ~ edilmesi Y8Jkmd& ~
kalttır , 


