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Son müdafaa 
hattında da 

gedikler açlldı 
Dar-.tılta 

Almanlar iki istikamette 
Timoçenko kuvvetlerine 

hücum ediyor 

l'ışi, 28 ( A.A.) - Doj!u cephe 
sinde her lnrnflıı şiddetli muhnr.e 

• 

Liby·ada 
Marsa iiafl'Di&DB 

batı11naa 

r 
Zırhtı 

kuvveti 
Mu har 

bey 
t~tu,tu 

-
1 

bcleı oluyor. Slvostopolda Alman 

U Akşa 
". ·Romen kıtalnn Rusların son mü 

dafaa lıallındn yeniden birkaç St' 

----• dik nçmışlardır. lSh'D6topolu i.>tınıbard.ıınan eden bir Alman topu Çarpışma 
bütün 

şiddet~yle 

Hnrkof'un doğusunda Alman ileri 

&merlkaaın 
Sabır Reçetesi 

hareketi de,·am ediyor. Bu mıntn-
kada tok şiddetli muharebeler ol • 
m:ıl.:tadır. Mosko,·a, Rusların geri 
çcıkildiklerinl kabul ediyor. 

l'amn: SADRI ERTEM Sivastopoldan gc~n haberlere gö. 

BOSTOX el . F re 200 bin :t!;ker, lOOO tayyare ile 
• • • nl' )OSll ~ız- taarruz edilmektedir. :Muanıafih 
ca nesrıy~tmcla La\•alin Al- 1 şimdilik kütle halinde hücumalr 

ın:ı.n . Fmn l! is. .. ele • 1 ~ayn Stt :1!: ı gon n · durdurulmuştur · ::si lş~.nd._, nl~ığı \•ııziyctin aley · Lt\ndro, ı3 (A.A.) - .Moskovadan 

Amerika mümes
siller meclisi 
reisi diyor ki : 

Buz satışı 
Yarınki ihalede talip çıkmazsa 

satış Belediyece ya dacak 
devam ediyor 

--0---

. ıa ~ m te-
de soz1cr söyledi. alman gayri resmi hıt'>erlere göre 

Sarllyat ~ ude 25 Fransız lı1çileriııin Alnınnyuya Alman zırhlı kuvvetleri yüzlerce tn; 
~Vkedihnesinl iyi kıı~laınadı. Fa- yarenin yardımı ile Doneç Uzcrinde _ 
bet ~sızlan sab!rla l.stlkball ki yarığı genlşlctmeğe çalışmakta _ 

klemege davet ettı. dır. Kızıl Yıldız gazetesi Almanla. _ 
'- Boston radyosunun Frnnsız mil- _. Devamı 2 acl .ayl'ada 
ııetuıe istilili:lll emnlyctle bekle. 
inek hususunda yaptıi;! ta\"siyeleı' 
lla91} 1.6.viUln nutJ..~ Afrika.da \"C 

J\kdenizde hasıl olıın \'niyetin bir 
1:.etlcesl ise- Boston nı.d) osonmı 
aeı bir tl"'.·ckl,Ulle anla.tt.dclan da 
tülde ve denlr<1e olup bitenlerin 
bir tepesinde.n ba ita ne sur"tle 
tefsir edilebilir? Malt.:ııım mnka
Veınetl l\Z~1dlğı, Ronımel ordula.

Bulgaristanda · 
Yahudiler 1 

Dln7ada şimdiye 
k8'ar eşi 

gir ıme4llı 

Bir istila ile 
birlikte 

Buz satışının bir müteahhide veril• 
mcei için yıırm dalnl\ eneUmcnde 
ihale yapılacaktır. Talip çıkm:ı.d~ğı 

takdltde belediye, buz satışı tallma.t• 
wı.mesl.ııde deği§moler yıı.pa.cakt..ır. 

TalimAtn&menin ilk maddcal olan "S 
defa ceza. gören mUteahhidln mukave 
leSi feahedllerek yatırmış olduğu 20 
bin liralık temlno.t akçcsl lrad kabul 
olunur,, kxsmı tadil edilerek yenl oek
le sokulacaktır. Tallmatnamode yapı• 

ıac;ak değişmelerden sonro yine talip 
sıkmadığı takdirde belediye buz aa. • 
tışmı doğrudan doğrni:ı. kendisi yıı.

pa.caktı:r. lstanbUlcb havalarm sıcak 
gitmc.sl dQlıı.ymiyle günde 2500 a.klıp 

buz s:ıl'!edilmektedlr. 

madiyea takviye 
ald*ları 

bUdlrllmektedir 
K.ahlre, 28 (A.A.J - Orta §ark İt:· 

gill.z kuvveUeri umumi kararg.lhuıın 
pazar gUnkQ teb11ği: 

KuvveUe.rimls dUn dl!§manla mı.• 
hılre.beye gir.l§ml§ ve bUtUn gün 1111· 
detıl muharebeler olm~tur. Mnreıı 
Matruhun batLSUlda mevzilerimizi 
arkadan ı;evirmt, olan zırhlı dll.!!m&.a Bir temınuzde İf 

kamplanna gönderilecek 

Kitle bAllnde bir 
de ısran olacaktır 

Belediye tren, vapur gibi nakil va• 
sıtAlarmdan istifade ederek oelırin 

muhtcll! istikarnetıerlno buz ~<Se
recektir. 

~ın lı'ilr toprnkl:ırmdll ilerledi- So.fya, 28 (A A.J - Yahudiler a• 
ti, kanalın }{Jbnsm

1 
Suriycnin ha. lcyhinde kanuna ve son gUnlerde hU· 

~ aknilanna daha ~ağlam hedef. k\1mcte verilen tam sa.ıruııyete ıstı• 
)_. haline girdiği bir zaıruıAda naden da~Uye 118.ZU'lığı tarafından 
lblittefikleıiu daha başks tUrlü ko- hazırlanan bir kararnameye göre 
111>şmalan ~'encme.ı. A11cak A· 1 sı~ yaş arasında 8500 Yahudi ı 
aqe.rikanm ahır tavsiyesi berıüz temmuzda iş kapmlarrna gönder!ıe
?1Uttril>1cr iç'n hn\"salaı;mda bü~·iik 1 cektir. 26-46 yaş arasında bulunan 
•tnkflnı.,., lıfılil tat;unakta olan ·•u.- YaQıudilerden 8300 k~lllk bir kafile 
"'1an,, m istisnı!l.n bıı.lmnmd;ın nıa- 15 mııyuta nafıa ve harbiye nazırlık
lı.a.lıdır. Harbin b:ı5ındanberi müt- larx emrine ver.lmlatl Bunlar demll'
~fiklerln C11 rok gU\·end.kleri or. 

1 

yolu ill§aa.tmda çııl!ftırılmakta.dır. 
:ak zamandrr. 

1939 dn zamnnm ltıymcti ehem- 1 r d ı•· \". llıiyetll değilcli çlinkü harbin bir ransa a sa n aı f,er 
"S,l clırnn darbsi U-;ı ~o~a ereceği bu Cievam edlt!Or 
1,ilne un.z:ınuı (Ülha zıl'ade Unılt e- J 
dilınektcydl. Yıldırım harbi ıoıo Bıırje, 28 (A.A.) - DUn gece bu· 

Va,lngton, 28 (A.A.) - ÇörçiJln 
Londrayı:ı. hn.relu~Unden biraz evvel 
mfune63l!lar mecllsi retsl §nayder 
harbiye iıcuretlntn tali komitesinde 
beyanatta bulunarak mQtteflklerln 
kış gelmeden, en rnllsalt btr anda 
ikinci cepheyi kuracaklo.rını söy1e
Jn4'"Ur. lngtllz, Amerlkiı.tılar ve rnQl• 
tefıklerl işgal edilen ınemlekeUerln 
halkını da slltı.hlandıracak miktarda 
teehlzata ma.lik bulunmaktadırlar. 
Şnayder şunlan llllv<ı etmlşUr: 
Bu, dOnyada otmdlye kAdar bir eıt 

görUlmeyen b!r lstllll Ue birlikte kül• 
ıe lıallnde bir isyan olacaktır. 

ısveç Rus raya 
no~a verdi 

\la Pnsmı ka;\'betmccli, HHl de tada. Bo]»evtk a.leyhtan Fransız gö • 
"an mdan bir 5~yler kaybetti. 1012 nQUWeri lejyonunun btnasUc Fransız 
de zamruım manası daha sarih bir halkçı i'rrka.ıımın merkezine ka.rııı su· 
\.CJdllJc miittcfiklerin ccphcsincle Juuıtıar yapılnuııtır. . St-Okholm 23 (A.A,) - lsvcç 
)"el' nldı. no zarnı:uı içinde mlittc- Yalnız oldukça bUyUk maddi ıuı. a• bükünıcti bir l&vcç vnpurunun bir 
fıkler hnrp telmiği ,.e e.tonomi ha- rat vardır. Nutusça ~le!at yoktur Sovyet dcnfaaltısı tarafmdnn oo-
1'onmruı.n yıldınm lıarbi bir mu. Bu eulkasUarı ya~anlar knçmağa tmlm:-.. ~ını &ıv~d htikfımcti nez 
lca\"enıctlt" kıırşılsstı ''c harbin mıa·a!fıık olmu.'.}lnrdır, Fakat zabı· d'.ınde protesto clmistr. Sovy"t 
~Yl'İ değişti. BugUn harp but.ün ta bunıarm oarth cşkAlıni b'lmckt lıükfu::ı.cti t::ı.hltikn.tl;ı ral.ıuklıı.ştm. 
rent~UğJ ile A yndan A\Ttıpa.ya t ve izleri üzerinde yUrümoktedlr. Jacağını bildumistir . 
kdaruı.nyanlklccpbeden mllrek.. --------------------------~--.::...-~---...::.:....:.:::::.:::....:... ________ ~ 
eptir: Sovyet - Alnınn, Çın • Ja. 

:;~~~:tf::ı::"~ h~:.~. iddia üzerine e 1 e ktr i k direğine 
1 lr. Ba \'BZİVet'C nuamn miltte. 

~l~r ha.1 lıtn İstikbtinl h~ın ıJöyfo t 1 r m a n a n ç o c u k 
I' ilı 1maJ içinde bir ncvı iyimser 
ılde rftütalo:ı. etmektedirler • 
bıtimaUcrdcn biri; Asya Ve AY- Tacı ar tızer ne dl~erek a ~•r y· a alandı 

~Parlald bUyllk kara cephe- ~ - --
linin · ilfilı ı.'e malzooıcee fakyh•e 

t'<JJJrnesl sureUle hasını ya oldot'll 
~e ilcrlemif P.Cek blr halde bı 
d lunaı.:, bo surtle 'ZIOaodan istii .. '1-

be ederek Y,'\feri temln etmek yıı
bJ lJt da tak\iye edilen cephelerde 

tGcabu tasrruz'am geçerek düş. 
~~· kendi «ııırakl:ınncla ,.e muha 

Dün FntUıte, feci Dlr kaza olmuı. 
bir çocuk ıığtr surette yaraıanmı~ • 

t..ır. 

ğe ba§lamı.şt!r, l<~akat daha eılnl değ. 

dlrir deı:;dırm(\z yUkııek kudretli 
cereyanın çarpm:.ıslle birlikte OO.ııaııa· 
f:"t kaldırıma dUşmUştUr. ErcUment 
böylece ba§ından ve muhtelif yel'le • 
rlnden te!ıUkell surette yaralanmış, 
ifade vercmı:z bir ba.lde Şişli çoculc 
hastanesine kaldınımıııtır. 

Pencereden düıen ,ocıık 

Çör çil 
Şiddetli nutuk 

söyliyecek 
Blktmetla lell ve 

alay.binde 

Avam kamarasına 
12 takrir verildi 
Londra, 28 (A..A.) - Baııvekil 

Çörçl1 harbin idareslne karşı bir kı. 
sun mebuslar tarafından verllen gU. 
vcnaizllk takririne bl.zzat cevap ve 
recek, uzun ve glddeUi bir nutuk Söy. 
llyccektır. Libya hAdlscleri müna.se. 
beWe A\·am kamarasına hUkOmetin 

·leh ve aleyhinde 12 tnkrlr verilmiş. 
tir. 

Va.5ington, 28(A.A.) - !n.;;ilız 
Başvekili.ırln avdetinden sonra a
ı;oğıd!ilti mrı.şterek demeç aynı za.. 
manda Londra ve \'nşfngtontla 
ıı e§redllir.iş tir: 

Akdettikleri roüteııddit konfe
uru>i~rda Reis Ruzvelt ve Bıışve. 
kil Çörçil Bı.rle5ik ınilletJer tara
fından büULrı kıtalarda ve bütün 
dcni.zlerde y .. pılan lı!ırbe nlt b:ı§
lıea meselelerin btit.Un safhalarını 
tctl:.lıl: etmişlerdir. Reis ve Baş. 
V<'kU dü.5manm üstUn bulunduğu 
r.oktn.l:irı b\."llam.yle teslim etmiş.. 
lcr ve <lilşmanm kuvvetini kUçlirJ. 
sememeğe kalkışını lardıl'. 

Bu kv:ıfernnslnr esnasında düş
mantn bütiin kuweUeri ve butiin 

..- De\·amı 2 ncl ııayrada 

e~ nıeyd:ı.nbnnıl:l mağlfıp etmek! 
da nci Uıtimııl, Asyn \"e A\'rupa
kl kl e~pbelerin oo inbllfıl hıt~ine 
trı"diğini hesaba J atanı'k zaman 
lluefhunıwtu ı,.tismar etmektedir. 

Bu. KaragUmrllkte Dcrvlşall ma -
hıı.llesinde an sokağında oturan Ca_ 
vidln ıo yaşındaki oğlu Erciimenttir. 
Ercüment JUD tl'&mvay caddeslııde 
oynnrken, arkadaşlarlle iddiaya gir
~ 888 numaralı elektrlk direğine 
tırmanmağa ba1lamıştır Ercnuıent 
Lumya çıkmakla Kalmamış ve elek. 
trik teli.ne tutunarak kargıya geçme. 

ıı !'takdirde groıi yapımı uı;ak istlh 

1
• mi harbedecek onluların hıızır. St'fJi olduğu inkar edilemez. Mütte-
fOJun..'\Sı uzun bir zrunan Ye me,,.,,_ fiklerln J!Ulll\R m<'fhumunu ver
e lciııde hesaba katı1nınktadır. dikleri bn bUyUk ve lıs.rlkuliule 
la l\nıertk!mm astronomlk rakJLm - Jnymetin mistik kadretJ hakkında 
L. l')a ifade edilen h!U'P hazırbğı lıizim jçİD söylenecek bir şey ·'·ok
"llrb· ı ı artık ~ı krşıya cepheler- tnr. Çllnltü bunlann 113Sıl realize 

KurtulUJt:~. Bııruthane caddesinde 
52 numarııcıa oturan kapıcı Abrnha. 
mm 3.~ ya,,ındakl kızı Ayga, evleri. 
nln UçUncU aeat pcncereslnde öynH.T ·• 
ken muvazeneslnl kaybedcrclc yere 
dtışmn..,tUr. KUçük çocuk muhtP.llf 
yerlerinden at;ır surette yaralanmış, \ 
Şlııll çocuk hastanesine kaldırılraı:ş • 
tır. 

Brem en 
Dün gece de 

şiddetle bombalandı 
Şehirde blylk 

yangınlar devam 
ediyor BCJ§ı kayaya çarptı ı:rtdeğiı, SO§yal, sıhhi, ruhi sebep. erllleceği \'e nasıl netlceler veref'e

t.AJ e bitirmek es:ısma dayanm k - ği hkkmkda ortada dost1 aronmn 
ır. imanmdan bnsl<a mU'.ibct bir delll Beyoğlund aMis sok:ıl:;"Dldn ot.11-

ll llUyUk lnhiHille.r me\·slmi geldi- mevcut değildir. Mantıki ilıilmal- :ran Fehmi adınd:ı. birisi, dün HeY-
tıı}(2aıııan mUttefikler sağlam kala- ler siHLesile hakikat arasında he~ beli Adnya gitll16, Ç-'.!m Limanın. 
fıa~rnu, ayakta duracnklamu. \'e zaınn blr ayniyet bulun<luğunu kim da yfi.zerkc-n den!ze ntlad•ğı za
'-" lmzınacaklıı.ruıı umma.kt:ı.dtr- ı td<lia. edebilir! nınn başı şiddetle bir kayaya çarp z Bunun tçln Aınerlksdnn Fra.rı. mıştD'. Başmcla"l ağır suı ette ya-
ı~f er lcin yapılan bn hes:ı.pta saya yükseh>n "!Mlbır,, tavslyesin'n ralanan Fehmi .hastahanel'c .kal. 

:ııun ne im.dar l>ÜJ'Ük bir bti· Qncak ruhi iıiılJl tahlil edllel>lllr. ı dmlmıştır. 

Londra, 28 (A.A.) - Hava nnzır
lığınm bugtlkU teb11ğl: 

DUn gece bomba uçaklarından mU
rekkep kuvvetli bir ~kil Almany• 
nm şimal batısı Qzcrlnde uçmU§tUr, 
Bu te§kllln belli bıı,şlı hedefi Bremen 
şehriydi. !nglll.z uçakları hedefi ter
ketUkleri zaman ııelılrde bilyUk yan• 

ıagUterede 

25 milyon 
• 
ınsan 

UAb altına 
alınarak harp 
servislerine 

_... DeYamı 2 ncl eayfada 

Amer.ikan 
torpitlôtiotları 

Alldealzdeld lllgDn 
llloıaaa lltıball etti 
Kahire~ (A.A.) - MotörlU .A.~ 

.rikaıı torpltoboUan Akdcnlzdeki ln
gtlt.z filosuna ilUhak etmlilerdlr. 
lılllıver botl&rından daha SUra'tli olan 
bu teknelerin 21 llk iki torpil ko
vanıan vardır. 

Bu botlann gUrQltU etmeden ka• 
ranlıkta. llerllyebllmelerl için mo
törlerinln çıkardığı sesler icabeW&i 
r.aman kesilebilmektedir. 

Komisere hakaret 
eden sarhoş 
Bir ay bapse 
malllltm olda 

DUn gece Kerim ialmJI biri.si Yem• 
kapıda bir meyhanede geç vakte ka· 
dar içmiş, adama.kıllı sarh~ olunca. 
rezalet çııke.rm1§tır. 

Kerim, götUrWdlltU Yenikapı ka • 
rakolunda d& komıser muavinine ha• 
ka.ret ettiğinden mııhlcemeye veril • 
mi.§, buı;Un yapılan ..ıurll§ması ao • 
nunda bir ay hapae ve bir Ura. para. 
ceazsma çnrptınlmışlır. 

atıtıldı 
Londra, 28 (A.A.J - Halen 1ngıı- Yunanistana un geliyor 

terede 25 mil~ on erkek, kadın ve Londrn. ~ (A. A.) - İçinde 
gene silAh altına aluıa.rak muhtellf 14.500 ton un bulunan bir lsv~ç 
harp servisıcrtne dağıtılmıştır. Meill'" vapuru, Hnyf:ı.ds.n Yunaniatana lı.ıı-
leketin nUfusu 45 mllyondur. rekct etml:itlr. 

gmlar devam etmekte olduğU g8rUl • 120 000 c • 1. mll§tUr. a 1 n 1 
Av uçakları ışgıı.l altındaki Frnn• .:o 

uda düşmanın tayyare mcyd nüm· Şansı badadaada 
na ve diğer hedeflere taarruz etmiş- J I f 
!erdir. Bu harekAtın neticesinde boın- apon ar tara IEI• 
bnrdıman ser\•islne mensup dokuz dan çevrildi 
tayyare ile av servisine mensup iki 
tayyare Uslerlne dönmemişlerdir. Son altı hareket esnasında 

50.000 Çinli öldürülmüı I nerlln, 28 (A.A.) - Alman rııdyO" 
su bildiriyor: DUn gece İngiliz bom -
bardıman uçakları Almanyıınm ~I • J>eJdn, %8 (A.A.) - Şimali Çindeki 
mal batı s:ı.hilindc b:ızı mahallere Japon kuvvetleri matbuat aervl.slne 
hücum etınlıılerdir. mensup blr subay beyanattıı bulunn• 
Dllşmanın belll başlı hedeflerinden Tak, 20 bin Çinlinin Honan • Şansı 

biri olan Bremendc Uk tahmlnıere hududunda. çember içlne alınml§ ~ 
göre mUtaarrı:zlann a.ltı tayyaresi duklarmı s!SylemişUr. 
dUııUrUlmnştur. Du ıtubay Şimall Çinde yapılan 

Bundan b:ış'kA aynı ~ce ıc;tnde A.,. altı hareket e.3ll:ısmda 49 S 3 C cı • 
man tayyareleri de tnglltere eahllle• , ııln ölullrUlmUş ve Jar>' ı · ., ·.1.l~ 
rinde birçok noktaları bombardıman ! •9.631 esir geçml§ c' -- ..• u tnımb 
etmı tir, ı etmi~tir •• 



Bir, iki nokta 
"Antigon" gençlik için 

ayrıca tem•il edilemez mi? 

B ız, btanbullular bllyilk l>lr 
11J&n'a.t bMlsCıslyle kar,iı kıu

ııyayu.: Devlot koıw&vntm;arınıo 

genç san'atklrları geliyor. Blrk.81,; 
S"Uo aonra, )'lllardanberl )aba.tll!I 

MllA'tkA.rl&nıı gürilndUlderl bir .ah 
nede, gL-nç im. ~·o erkeklerlmlz.ln ~
neılmllel bir ri ruLSJl bUyllk bir 
kudret ve kal>lUyetle teım1l cttikle 
rlnl gün.ıceğlz.. n sene glbl kıııa bir 
r.amt.111 zarfında büyük .bir varlık 

ballJlde ortaya çıkalı de\·ı&ı konse,.. 
\'aıkıvarııuıı bu gel\11, haberin ya.yıl

dığı gUndenberi ııan:a.t aevenler ara 
lllDda bllyllk bir heyecan ve al!Lka Uo 
karşılaadı. 

Naaıı ~ııa.nmaaın !.. ht.aııbulun 

aau&'1. sevenler muhltlnılo hoyooan 
yaratan hll.dbeler olma& değUdl, fa 
kat bu aa.n'atkArlar yab:mc;ı memleo 
ketlerdoıı gelirdi. BugUo ı.e bu beyeıı
-... ka)nafı, \'at&lwumua öz bağrın 
dan memlekBUmlTlıı tf>at şehrinden 
kopup geliyor! .. Saıı'at aşklyle yanaıı 
nıblarımıuı hararetlal 8Öndllreae 
tfz; scvtnclmlz büyüktür. 

Yaluz, dokaan kitlllk kadroslyle, 
dekorlarl,yle :btanlıula gelen heyetin 
tereooğl dört tcnW11 az buluyoru:ı.. 

Bu kadar 2.&hmet ve emekten eon.ra 
blc Olmeıea llso ve yt1ksek 1-ball 
ı-eaoUll için de ayrıca iki temeli ve 
rilllme'& mı cllyorm. Bu. henüz gilzel 
eaa'&Uıva karp alAlt• duymamış o
la..ıı ve :Uıeride bUylik bir •DA'tkAr o 
bbllecıelE pagleri ınlleaM11e7e çdıebAo
llecek bir ..-.ıe ele olaıoaktıar. 

YC&TA Bt\.GIP ()NEN 

Amerikamn doğu sahilind .. 
Alman ajanlar1 yakalandı 

LolMlra, ~ (A.A.) - Amerilwım 
dQBu aahlll.nde blr nokt.&)'& daiz&lt.ı. 
1ar tarafmd!ul 8 dll§man aj&n1 çıka. 
nlmJaur. Bnnlar geçen ayın 90J1\lll& 

cfcıtru b1r i'raAllZ Um&nmd&D iki 
donlzaıtı ne banket etmıtıerd11'. I>e. 
lllzaltıl&r' kıyıdan l500 ~·tre u -
z;ııkt& durmuı, bunlar k&uıguk aıı • 
dıı.llarla ka.rayıı. çılı:mlfl&rdlr. rak&t 
burada dıer.!ıal ~. 
Yanınnnda bllyük bolılb&lU, k6 • 

mu.r parçalan ,eklinde IEOçUk bom • 
balar ve 2 eenelilı: malMme buluıı.. 

muştur. Bunlar fa2>rlkalan, IAl yollan 
m ve köprWcrl tahrip edeeeklercll. 
Yani&rmd& 150 bln dolar da vardi. 
8 klf1den yediai Alman, •kiz1Dcı.l 
Amerfk&lıdrr. Hepel ingU19ce konUf
ıııaktadır ·ıe evvelce Amerilt&d& bU
ıunmuıılardır. 

ÇHrçil nutuk şöyhyecek 
_.. Baııatatı ı lDcl aayfada 

kaynak1a.n göz önllnde tutulmUl
lur. MUttcfik milletlerin her ııe
vide mllhimmat istihsalleıri etra -
fında yapılan t~tkikler i)'iınser b :r 
tablo çi.zıneğe mUsaittlr. Aybk 
i.slih.s-:ıl henilz 3Z3JTlİ haddini bul
mamş ol.nuıJda. beraber bu hadde 
yaklaşmış ve evvelce tnhınin ec1i
lC'D a'l:")'JS ıılsbctinl takip etmiştir, 

Bütün dllnyarla mevcut harp 
cephelerinin genietiği dolayısiyle 
muharip kuvvetlere ınUhimma.t ve 
her tUrlli harp malzeme.einin naJt .. 
1i Birlc!Pk milletlerin halline mec
bur oldukla.n esaalı meeelelerden 
bııini teg..'.dl ediyor. Mihver tara.
fından tatbik olunan denizaltı har
bi ırrilhlm mrarhr vererek devam 
c•tlllf'lkte, buna muka.l>h deoiz tez
g!hlan tara.fmdnn elde edilen is
t:ıhsalAt da aydan aya artmakta
dır. 

lld bUyilk millet bahriyeliııin 
hazıriadıfı deııiz stn.tej~ne daya. 
nılarak bu kayıpb.nn ileride uala
c:ağt Umit edilebUir. Birletlk mll
Jctıer arasmda yspılan konfenu
lar harbi kB.ıaıun&k hUl\LllUldakJ 
lJ1Anlar balmnınian hiçbir vakit bu 
derece do8tııne bir a.nlqmaya mDn 
rer olnwnqbr. Birftotlk milletle
rin Almanlarm VW'J!Ulia c:alıttıiı 
darbeye karBı Rusla.rm gijeterd!Ji 
mukavemeti al~lar ve orduları. 
'Cm :parlak k~ı koyma kudreU.U. 
den deıalyı da Çinlileri teb~ lü
ytk görUrlcr. 

Çinin Uz~tine tö:ite;ı alırlığı a
zaltmak için Japonyaya Jrarwı ·tat. 
lik edilecek ptll.nla.r mütehaasıs. 
la.rla etraflı surette mllnakqa e
dil.m.fıe tir. 

Llbyada 
.... Baotarat:. 1 lncl ııaytada 

lruvvetıerl harp gurupalrınUZla . kar
IÜ8fDUflır. Zırblı kuvvetSerimlzden 
basılan lılaraa lıılatruh'un batısında 

dUfmanııı zırhlı kuvveUerlne bUcum 
etmiflerdlr. Kuha.rebe devam etmek• 
tedlr. 

Roma, ıs (A.A.) - İtalyan ordu• 
bin umuml kararga.hmm 761 numa
ralı tebliği: 

DUn mihver blrllklert Yarsa Mat• 

• 

Mahkeme Salonlarında 

Şişli cinageti 
Katilde, bir deliden fazla v· edan azabı içinde kıvranan 
bır adamm halleri vardı. f' akat ışlediği c,nayete 

gösterdığı sebep karşısmda ... 
ruh'un cenup batısında ilerıemıııer ı.eon Artlnvnn polisler tarafın. ! vardığı, nihayet Diruhinin kalkıp 
ve Kana. Matruh'un doğusuna SO dan• sabahleyin erkenden adUyeye kaçmak lslcdi~I, bunun fizerlne de 
kilometre meaa.tede sahil yoluna var- getirilmişti. lcra ~lsliğinin kaqı - Artinyan'ın ar.kasından koşar.lk 
mlfl&rdır. undaki pencere çıkıntısına oturmu,, bıçağı ıon bir defa arkasına sopl .. • 

Blrk&c yQa ellr alınmıı onlarca 
tank ve birçok batarya tahrip edil • başını iki eli arasına almıJtı. Anda dılı, kadının müteakiben aşağı ka 

bir doAruluyor. Kravatsıı gömleg;• ta inerek kanlar icinde taşlığa se -
mı,ur. Bombardıman uçaklarımıs 
IWfm&DJD sen.inde tqıtıara kartı nln yakalarını biraz daha açıyor ve rildi!i yazılıyor, Artinyan'ın ceza 
la&reket eden kollarla mlln&k&JAt sanki havasızlıktan boRuJuyormu5 kanununun 449 uncu maddesine go• 
)'tU&rmm Ut.lak noktalarına iAbeUl gibi derin, derin lclnl çekerek or. re tecıiycsl isteniyordu. 
ud&bU&rd& bulwıınllllardır. layordu, Artinyan, hllhassa iddianamece 

Ha.va dOet~rı emuwnda dl\fma • Katil kuywncunun bllyilk ollu "kansı yerde tazallumkiir bir hal. 
nm Do tayyal'UI. Alman av ue&k&ln Berç de diler ph!Uerle blrllkte ad. de (arta: vurma, Leon. Yet.er, 
tarafmd&D tahrip ecWınl§Ur. Blalm llyeye gelmiş, beri yanda etranarını öldünneylnl) diye yalvardığı,, oku. 
tan'&Nl•rlmllden UçU 26 ve 27 ha • çeviren kalabalıkla konu,uyordu. nurken hıckırıklarını faılalastınnış, 
sln.e hanld.t.md&zı ıtri d!Sn.mtmlfo Yanında küçUk kardeşi Edmon da o;arsıla sarsıla a~Jamağa başlamıştı. 
lerdlr. Bunlard&D ıı.nnın mllretteb&tı vardı. Her iki kardeşin ulradıkları - Kalk bakalım, Arllny:ın. Ani t 
•11 botıarmus taratmd&n kurtarıl • bu felıiket kartısındı omuzları eöl.. • bize şu işi. 
mıttır. mllf, aAlamaktan ı~ılerinln etr.ıh - Ah ne anlatayım, reis bey, ne 

8kılly& k&D&lınd& bir lmd&d deıı.ls kıurmışh. Bir defa b!Je olsun baba. \•akit ailem ile dışan çıksam, bir 
tayyarulne hUcium etmek te,ebbU- !arına dolru bıkmıyorlardı, gazinoda otursam, diyelim, ki bu 
.ımde buluııa.a &lb Splttlre tayyare•! Leon'un muhAkemeslnln bugfiıı gazinoda bir tarafla bir erkek vn: .. 
blslm kafileye memup av uçaktan • yapılacatını ölrenen bir cok kiffl. dır. Aralarında işaret olunca buı 
mıı taratnıdan yakalanmış ve bun- Beler mesai aaatl geçmi!7 oJdulun• k.c>.sillrdim, R:ışım çekilir, gözlerim 
J&rdan 1ıu.ı Mevler lçlnde diloUrW- dan tenhalaşan koridorlardan ge • kararır, beynim dönerdi. Sonra dı. 
mllftJr. • çerek birinr.I ağır ceza mahkemesi. Evde... Cocuklarımla işmar etti. 
şark1 Akdenlzde beş bin tonluk blr nln önüne toplanıyorlardı. - lı'kl elini yana açarak - ben öy. 

refakat l'etnl.a\ne torpll uçaklarımı& Nihayet birinci ağır ceza mahkc• le görmüşüm .•• Fenalık geldi üze -
tar&fmdaD labeUl endahtlar yapıl• mesinln uzun boylu, sevimli müba- rime. Kendisine: 
wıtır. firi merdivenin başında başı ta _ - Etme, eyleme Diruhl, renn o• 

Loadra, ıs (A.A.) - Britanova: vana deliyormut gibi görünüverdi: luyorum. Su cocuıtu - bfiyük oğlu 
Rommel'ln .Ur&'tll Ueri hareketi - Haydi Leonf.. Berç - evden uzaklaştır. Acı bann 

onun- birazı evvel bir n.etioe almanın Ayağa kalkarak acele acele mer • dediysem: 
kaudl.mct pek mWılm olduğunu gıs. divenleri çıkmalta haşlayan kalllin - Ben ne çocuk, ne de kimseyı 
termektedlr. Buua ratmeo mareşa.I arkasından dn halk birbirlerini ile dışarı çıkarırım, Ko<ıkoca adamsı11 , 

EN SON OAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(llu ırnpoua eklenettk ~öa~ 
6t arama vr "ili Vf'rme U4n.lan .C. ~ 
Uııklkıum pıll'IUill o~n.-dllecdlttı· &f 
..-ıme CAmllfl ıöııderen o&ıu,t-ucul'r 
a.bJıu kalmak ~ -.rt.b ~ 
01 bllcUrmcJt:rt uwm.) 

EcJlenme teklifleri: 

• Robert Kolej mUhendls kıstıı 
dan mezun, almanca. bilen, ( kndJl) 
erkek mllsa.vatını kııbul etmiş) b" 
bay, biraz gellrl veya m ıı.ı ~ 
tngllizce veya nlmııncayn v1kı!, :ZO 
25 ya~lannda, sporcu bir TUrk kısı1 
le evlenmek tıtemektedlr. (A.c.o.C'J 
remzine müracaat • "21 

• Dö§eli <l odalı bir ap:ı.rtımanda °' 
turan, memurlycU dolayıslle her ft
klt gelemlyen, yalnız ve klınSC~ 
dolgun maaşlı bir bay; klmseslZ ~ 
be.yanla evlenmek istemektedir. c>J 
ca) rcınızlne mUracnat • 422 

• 28 yaoıda, mUtenııslp vucullf-
ytıkaek talısllll, oere!ll bir mesıel 
aahlbl, bir bayan, ciddi bir hııY" 
evlenmek tstemektedlr. (F.B. ı& 
remzine mUrncaat • 4H 

• 23 7&1mda, 1160 tahsilll, oolt 
almanca ve piyano bllen, ev lfle 
den a.nlayan, bir aileyi geçlndlr 
gellrı olan, kib:.ır 'e temiz bir 
kızı, yüksek ta.h!;llll, temiz bir ali• 
mensup (25.815) yqlarında bir ti' 
la evlenmek istemektedir. (Knym~ 
remzine mııracaat • 415 

• Yaş 29, boy 1,70, kilo 69, re 
dairelerin btrlnde mcmurı ayda ıı 

10 Ura kazanan, kiloBesiz bir b' 
20.!?5 yıfılarındıı, TUrlt bir ~ 
evlenmek lateıncktec1lr, (75 S.Z) 
zlne mllracaat • 41f 

A~uı kolay eebeplerden 
~olayı ha:urla.tuln bu plinlarm açı
ga vıırulm&sma lınlrln olmamakla 
beraber sliyleneblli'r ki Ruzvelt ve 
Çörçil arasında. uzun mllzakrcler
<iıen I011J'a tesbit edilen huekeUer 
Ahnanyanm Rusyaya vurmağa ça
lJ§biı duberıin telılrlui atıa~a'k • 
tır. 

baflıca İngiliz mevzileri.ne yaklaşlll" ite içeriye daldı. Leon suçlu yerine utanmıyorsun bÖ)'le demeje diye be A/dırınu: 

BqvekU \ıe Amerika dıeftet re
mi bwıcla.n evvel 1941 yıbna atua 
toeunda ve Wdrtnımtmda bulq -
muşlardı. Bugtınla:U ummnl vulye
tin zafer babıı;ııdan o tarihlerde
ki durumdııı.n da2la ınUsa.it olduğu 
ın..anda her iki devlet adamın
da da hlcf* eüplıe mevcut değil
dir. 

e& ihtiyatla yavlL§laınıştır. Yapılan geçer ıecınn, lkl elini 6n6ndeki ni tenledi. Eliyle mevhum bir şe)i 
tahmLDleriD h1Ufma. olarak, onunla paravana koyarak başını dayadı v~ alarak - kaptım luçaQı rafları -
çarpıom.ak :çın eon glllerde mUttefı.ıt- bıckırıldarla sarsılmala başladı. U. ve vurur gibi yaparak _ sapladım 
!er taratmdan. Uerl drWen bUyUk zun boylu ıeni, omutlu, ıaçına kır bir defa sö~ ilne. - Sonra iki elini 
kuVftUerle mllharebeye glrifm.ekt.en ılüşmllş bir adamdı. Yaşı 58 olması. birden sallayıtrak - aonrasını bil. 
celdmD1ftlr. hıgtllaler btlttlA ıroııan- na ralmen ç.ok daha genç ıöıteri • meorı.ım. 
m mnatahkem. hatlara •vketm.lfler- yordu. - Kaç defa vurdun? 
dlr. Tanklar •e kamyonlar askerleri Relt: _ Bir defasına hntırlıyorwn. 
~terilen mevsUeıe g6UlrmU,lerdlr. - Kalk, baltaJun, Leon elendi, Artlnyan şimdi iki elini ha -
Aynı zamanda mlltt:eftkierln tayya.• diye s6ıe ba,ladı. Soyadın nedir" vaya kaldırmış: 
Nleri ve harp gemllerl dll.fın&mıı - Artlnya.n. - Elinlıl vicdanınıza koyunuz 
iqe " ikmal hatıarmı hırpalama.Jc• r - Giilel. Anuın adı? Mkim beyler! insan bu kadar se">• 
tadıriar. Blngui n Tobn.ık DlddeUe - • • • • • diği, canından faıla kıymetli kan. 
~balanmlfbr. BllyWt 'bom.be. taY" 1 - Bilmiyor musuıı' unı nasıl vunır? Nasın D~Qniln, 
yareleri Tobruk Uzerlne tonlarca - Şey biliyordum, biJiyol'dum, ki yanından beş takke, bile ayrıln• 

'

arll cepllellnde bom~l&r yağdırmaktadır. Dtışman ama, unubnuşum, timdi,.. moordum. Allo.h :benim canımı al. 
Tobn11U bir iafe ve lkmaı limanı - PUAll nerede otunıyonwı' sın, beni yokelsin. Hl hl hl.. Ben 

-- .._...,.,. 1 lllOI ~ olarak lnallananu:J&O&ktır. Çöl har- Kalil, oturduJu adreıli ıüt:elcr bulayım h4kim beyler, beni dol..· 
ftll alır blı' \aVilE >'~ ayıf tıtncı. ıu ht.dl..S.. çolc defalar tua• söyledi, lA.kfn dükkAnıaın yerini lora gönderfnlı. Krfıı: ~leor üzeri. 
llOkta an.dlldarmı, Alman hav& Jruv. dOI edillr: Hlloum edm lcuVTetler ile- batırlaymnadı, •dece "Cal"fıda" 
wU.rlDba kllU. halinde akml&r Y•P- ri ab1rr. taarruzu aonuna kadar gö- dedi. Dudlldan kun.wnuş yutkunn. m::: Ne Jıa!ltalıltın var b:ıkalım, se"' 

.\tat* remlu.rt rulb 
lruyaco!anmWD cıa.m.lanu 

mektuplan l~ 

lıtadaı n .. t l 7 deo 80IU'll 

tan. 
(B.L.K.C.) (S,T. Yalnı&) (HUl 

CH. ~) (B.T.41) (40) (Ş.C.1' 
(LQt.fi) (SeV&'l) (Y.B. 872) (B.~ 
(Ş.U,1'.) (B.B.G.) m. Onsan (E.0 
(M.T.R.) (Ş.F.) (N.N.) (H.B. SS 
(N.C.K.) (HilsnQ 13) (Yedek deıı 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.11. 1) (Ol' 
(T,H.R.Z.) (E. Ural) ( A.lıl,) -(Ş,tl 
(T.A.S.) E.N.8,) (S.T. Yalnaı)(F. 

(V. Ö) (Nuran) {A.T.A.) (Sevtıı' 

(M. Nur 889) (8. Deniz) ($e 
t42 S. R.) (Nestren> CM s. 2eı 
(Nuran) (21 D.) (İyt kalpll) (Küıı.f 
(A,y - Mehtabı) (Vikt.or) 

tıkl&rmı 7UJ.Yor. lı&ref&l Tlmooeıı • UlrUr. Bu blr ••t raJchııuı•n tek nııyordu Reiı bu halini imederek nln'. 
ko acele lbtl)'&t kunetıtrl fttlrt - t.a.r&fa hareluıtldlr. J"akat bu ha.reltet kendisi~e 111 ıeUrtti. J.eon bir iki - Uilmeorum.. Sinir, asabiyet... ollınn alınma ı lftıımgeldll?lnl slil 
mlft:lr. dunır durmaz nefeai kesilen krtala• yudum içlitt•n sonra reis: lleın beni lıastahancye yııtıracııldnr. Jedl. 

lioD haberJue göre .Almanlar Ti. l'IP iqeai me1tlNI, onlara çok uuJLe - Şimdi, dedi. Bir ıey okuya . dı. Ama, iBne yapnrlnr diye kork• Fakat rniiddciumuml mun' 
~ko kuvveUeriDe lkl uctaıı ta • ı lardaıı yiyecek ve ceplıaııe tedarlkl taklar, onu dinle! tum. Dalın do~rusu karımdan şüp. ı eonun dellllRlni kabul elroiyord 
arrua •tmektedlr. Bunl&rd&ıı biri kayguını bunda.n eonra yapılacak Leon yerine oturdu ve yine b:ı helenmişlirn .• Onun için ha~ahnne• Ynknlnndıaı zaman hnstalıRındll 
Harkotwı ceııubwıda bWDeJl mmtaka muharebelerin akibetinl tayin eden 
dır. 1ldnd.ı Harkofun aoo kilometre birer t.mll olurlar. bafını iki eli üzerine koyarak hı(" ye yatmamışım. Dinıhl ne vakit: Jılç balısclmem,..~int, vnkayı mOl 

kırıklarla bir çocuk gibi aAlamıil:ı - Hutahan.cyt git dediyse hep nkip l>nlinc gelen herkese karakol 
tlmal do*"""1ld& Voronu flıhrlAe ve A ,. da ... ... b ı d k d Al Hl h" nı'dlp tcsıı·m olncn~ını 1•emnll rQ\( bu )'Ol ile Roı9tot • Ko.ıtova flmesıdL meraaa a ç a aş il ı. ızmışım ır. ı... ı.. .. & ,. ... • 

t~ hattına " petrol borul&rma kar. Okunan şey, Artinyan'ın mahke • Artlnyan yine ycrlne oturarak netle lıilıllrme hıl mhol olarak B 
fldır. Şimeııdlltr hattı aynı aamuda d8Dll WllltaJlft meye sevkedildiAi iddianameydi. hilngfir lıfingür ol(lamaı:!a başla. ı..ırlyorılu. Vekilin bu talohlnl d 
41mnıarm aa.ptotUklerl Kı.ıpj&ukln ıelerber edlUJOr Bundıı, Artluyan'ın karıslyle bir bu. mıştı, Kendisiyle bernber mahkc- muh6kcmeyi cürmümeşhut kanun 

çulı:: sene evveline kadar sakin bir mede bulunan bir çok kimsenin dr. çerçe .. ·c~iııdcn çıkarmak gayesi" tu ı:.~= ~::~ roo~: Vaflnıt-, 28 (A.A.) - Birle- hayat •eclrdliU. fakat bundan sonra gözleri yaşnrmıştı. Arada bir m.•n mntur buluyordu. 
metre cenup cıotu-uııd& 'Vıtlvuakta ı:ilt Amerika ahilleri a,çıimı»ki ş:ddetli bir kıskanı;hAa tutuldujlu, diller çıknrılıp gözll.'r filinlyordu. Neticede ınnlıkı·ın11, J.eonun nıı 
bilmektedir. denisalt.I teıılikeıalyle mücadele.o I- b&UA bu yO~den karısını Jcontr"I Dundan sonra Arlinynn'ın vekil i şnhedc ııllına alınmasına Uiıuın ' 
Şimdi lkl l&r&t data1'vlye lutaıarı (.in yeni brl te'1hi.r alan bsh.riye !cin dlilc.kAnına bile gltmlyerel\ her söz alarak, müclddlinin bir cok lup olmodı~ının te blli icin kend 

ıet:lrmek içi.Q Y&rıl yapıyor, Durum nesareti, ltUQt1k gemlerle mUrete- lf(ln e..lnde kaldı~ı, o gün çocukla• doktorlar tarafından sıra)•ln tedavi ::ini ndli)'C ıloktoruna munyent' 
bava hlklml)'etlnl tım!n ttmett bağ batlımnı.n deJıir,a.lblara kartı dev- rı gittikten sonra yine kıskançlı:> edildiAini, en son olarak Bakırköy 1 C\'keclilroc'iine karar verdi ve nı 
lıdır. riye servitine g«<ecek bir hale ~el yüzfinden kavgaya bıışl:ıyarnk r:ıfl'ı- akıl hostahnnesi Jııışhckimipiı. huk<>mcl 1 h::ışkn lıir güne bıraktı. 

SOVYm TEBLl~I m~J.erinıe mu.a.de ctmi§ÜI', ki bıcaAı alıp karısının üzerine tt- kendisini tehlikeli b 1 a r a k 1.eon t.:ornr i\ıerine hirdenbi 
Lonctra, n (A.A.) _ DUn Slvaa. Sahil açrfm~ dolqa.bileek bfn. tıldıAını, kadının teryadiorını du • 1ınslohane)·e yatırılması Ulzımgel • :ıkinlcşmi,li. Arlık dlamıyord 

topolda §lddeUl muha.rebeler oım~ • dctn fa.zla gcm:inln &bndi hir.ınette yan nlt kattaki Halid yukarı fırla • eliğini ııöylediAini :ınl:ılnrnk: ıntcn o kadar hıçkııımMına ra#nıt 
tur. DUpıanın birkaç lıUcUmu ağ'ır olan 120 gc:m.iyc iltihak ,,<}eceği dığı zaman Arlinyıın'ın "namtıssuı, - Allah nkrabnsının tnksirntm• ı:ıözlcrindcn bir damla bile ys 
zayiat verdirilerek tardedlJm~Ur. iımit ~lmektcdir. Amerikanm li- ıJoak kan!" dire baAmlılhnı sör • afrelsln, nedense I.eonu hastahane. gelmemişti. Poli ler tarafından d 
Harkof mıot.akaamda Rus t&yyarele. manlıal1 VO tehirleri 1-teNlm eart- ılllfil, 3radmın ite yerde yarı çıplalc ye yatırmııılnrdır ve bn (@lake! el• ş;ırı cıkarıldı Te tc\•kirhıın.o·c ~ 
ri 2 gün Jçlode 23 dUıman tayyarul lo.r ıbak yatla.r v~ bal.Ucçı gemile- bir h:ılıte kocasına artık vurmanın• vuku bulmuştur. deıli ve müek'kill. lürüldO. 
dli§UrmUf}er, ff taoıu ı,e yaramaz ri ve ea1r kUçUk «emilerle doludur. sı icin tozalJumkAr bir holde yal • nin meJAn1coli8< olduğunu, 1ednvi 
hale getirmişlerdir. 

Mo-ı<ova. 21 (A.A.) - 1zveatiya 
gazetesi yuıyor: Harkof cephesinde 
pek ıtddeUl aa.vqlar oluyor. Alman. 
lann mevzll muvaff&klyetl in.lan ve 
mlll2:emecc ağ"ır kayıplara mal ol • 
muıtur. Kıtaıanmuı :•eni mevzlle.rlne 
lnUzamla çekllm1ftlr. Almanlar tank 
larla hUcum etmekte, fakat elcaertp 
bundaıı sonra 11Ung11 hUcumlan ol • 
maktadır. 

Almanların tllyyare faaliyeti dUn. 
derıtNırl t.rtmrıtır. Yl\lnıa bir keelm. 

Şablka bu b&bal kapamak latedl: 
Nec!Aya lQln i9lo a.eıyor, fakat bir 
.. y 9Ö7Uyenılyontu. 

''Ekrem belll aevlyor. Hııaı de ne 
ltVmekJ .. ,, 

SözilnU dlnlerkM gWıueme.k lçln 
lleDclln1 &1\c tutuyordu. 

Jı:ICNaJ, NttlAyı bu kndar kolay mı 
a.t&mqtıf 

Şahlka ba nokta üı.erlnde fazla 
duramadı .. 

de, bir ı;Unde 31 hava muhanbeal ol. . Gururu \'e lıı:.setl nefıl buna mani 
muııtur, 

Madam Llp11llo 
Oldl 

)lekico City (28 (A.A.) - Ro-

oluyorıla. 

Ya.larz bıı l<adar mı ya T 
BltaK da lcrııkançlığı manldl. Ar • 

kada§ı Nccl&ya: 

••- Şimdi o, beni •evlyor •. ,, 
Demek istedi, Fakat bunu .Uyle • 

mete dllt vumadı. 
Pu, za.rıacdildlğl kadar kolay bir 

iş d6tlldl. K\lçtlktenberi bir arada 
bUyUdU~ ı. "ıur.lml nrkadafaun e. 
tinden n ıkuıı almııı \'azlyr.tıne cl8t • 
mel< ŞtıhlkD,}'a (.l)Üm a7Jlbından cı.
&fır cell~wdu. 

- NeclAaıfıml dNll • Prknkltmı 

Mukaddes Uçurum 
·67· 

nu nereye varacafuu pekAIA gliltulr. tin karı"nı <"andan ııevlyor demek • 
Ekreq öllllloeye kadar benimdir.. tir. \'e buııbr benim ıoın blrer fed.:ı. 
berwlen ayrı:amaı.. ~fh'lıktır. Krke.ktcn b&&ka ne bekle. 

- Ne o, bu kadar kealıı bir tfade nlr ki? •• öl dedltlm yerde öleoek de. 
\'e imanla ulathtına bakılır .. , Ek. tıı ya. Rrm ben o cetit ff'dakArlık. 
rcruı bU.rUledJn galiba! lara pı ırıkhk derim. Erkek dcclltfn 

- Son Pfk lyl blllnıln ki, benim ı.lcı bJraz scslıal ve .UzUnll duyurmalı,. 
anJaıua.dığun ~ylerden biri dfl bO. Şahika aezlon&'dan kalktı: 
)°MUr. O benim nılı Ln:J ı;c,· • " - \·auahl bu aktam .eninle çok 
Bana bağhlıfmı fedakllrhklıı.rlle göı. cn.teresan me~-zulara temas ettik. 
urJY.or. Dlyt bilirim ld bunca yıldır yııpılan 

- ~nim pek merak r.ttlf,lm bir konuı>1rıalarım1zcla bu derece ln<".6 UJC\' 

teY vardı, .Necll\cıfım: Bir nl•eğln r.ular llzerln:ie durmfınqtık. Sen oıe. 
eevrlllıılno kal'fı cösterdiğl fedakAr. ğer bir bazlne lınl .. ln, Nl'CIAeığuu ! 
lddar Jıe glbl ıeylerdlr! Bllhtı!Ul& Ekrcmle tanııtıktan aoarıı 

- A ... bu, bir tfllllkkl meıM•h•sldlr. bu ı,ıl'rln 6.deta profe.Urll oımu,111111 

Bir kadın, <ıevdlğl erkrkten bir ç-Ok fe. dıı. lıaberlm yok! 
daklrlıklar bl'.kler. MeMIA benim ~ * • • 
l~dlğlm fedakllrhldar ıunlardır: Onu Blrıtz jl()Dra Necllruıı pencerttıln • 
görmek lıt4>dltlm 7.aamo, ıı" kadar den bir !Jeti ıııttldl: 

çok ve mllhlm lııl olura:ı olııun, btra NeclAyı anneıl r-fınyordu. 

Necla ~ cıiadua bıladu 
- Oellyqrum ......_ 
\'e Şııhlkaya döa41: 
- Ah ıu dülllnUroU;ı. blraa e"lff" 

olsa bitte de ben uı• biraz -...W dl" 
Jcsem •• 

- O zaman Pe yapmak fi~ • 
11111 l' 

- Bir biuneti)l tutmak.. 'WI ati 
tıra Ekıwllle kıpmak yaplllak. 

- DotftlMl bu bakkuıdır __.,ı 
K~ y:ıldır köttırUm Ulltılle JaWO" 
etmekten ruhun karardı! Bira& 4,,_, 
yayı görmeli, &'eı&ip toaıııaı1a1n 1 

- l~U&h Q da olur. BeD .ıoJ 
ı:lcllyonun. l'arm reue ıörilftlrO'ı 
Şahllmcıtım ! 

N ccU yao kapıdan kea41 ~ 
bahçesine ıoçtı. 
Şahika b&bcede yalm& ka1d&. 

.y. ... 

Saraylı hanunla Se4a& be7 ~ 
hıkeleclen dönınedller. 

Şa!ılkıı. içeri) e ırrılenı'll: 

- Pen·ln ! bann blr aJ<ıjıun kah\.,,ı 
pl!'llr bakalım. 

Üniversite Rctktörlüğünden: 
ırttvonllmoz. Biraz da babımnn dedi. 
fi aibl ''mlilAhau.t hanesi., bırakma. 
h ••• \"e her lıln •onuna bakmalı 

kıp lf'llrse .. veyahut bı•n rabııt-11ıüen Şahika; 
o da lıenlmlo hemdert olııraa .. benim - Annenin yemek va)(U 1:eldl. 

- Plılreylm kllçUk hanımcıf ıQ)! 
Ş&hlknnııı be) nl 7.onlllııyordıı. 
Neci ya bir "Y ~..cllrmcmB]( 1 • 

r.!..:ı o .lu::!..u· k~ndlnl tutm ı 1tu ki 
(Dc\ıuııı ur) 

IC&mpa. tetırak edecek talebenin ekmok vealkalarını kamp kumandan. 
lığına tevdi etmeleri, ( 6992) :S-e<'lA g-UJdn; 

- Ber 1110 baılaoııcı, o lfln toııu. 
uyumadığım ~an ııyunıll~, ıuıme. lla~dl kot .. 
ılJflm zaman (lllmeue .. itte o erke. Diye mırıldandı. 


