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'Bir çok gemiler de 
'~VVVVVVVVVvvvvvv~'!ı hasara uğradı 

Herkes·Baharı 
Bekle yor , 

Yazan: SADRI ERTEM 

BAHAR geliyor. Bahar gel.• 
yoı· demek "İ~}iler :.&.!:&• 

'~k, taze kuşlar 1tan:.ıJaı1m güne· 
~ karşı gerecekler, tabiat yeni· 
den canlano.c:ık hayat bo~ımıı~ . ' hır yay ~bi dinamizme 'kavuşacak 

Londra, 19 (Radyo 7,15) - Bu sa. 
'bah Vaşingtonda şu resmi tebliğ" net;ı. 
redilmiştir: Müşterek Amerikan, A-
vustralya hava kuvvetleri Yeni Gine 
adasında Salarnaura limanında bulu _ 
nan Japon donanmasına taarruz et • 
mişlerdfr. 23 vpur batıl'ılmış, veya. 
hasara uğratılmışbr. 2 ağ"ır Japon 
kruvazörile b:r muhrip batırılmıştır, 
1 ağır kruvazörle 1 muhrip, 1 mayn 
tarayıcı geminin batırılmış · olması 

muhtemeldir. 1 kruvaztir, l muhrip, l5 
nakliye gemisi ağır hasara uğl'amıştır. 
Daha. 5 gemiye bombalar isabet etmiş. 
Ur. 3 deniz tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Bu akm yalnız 1 tayyareye mal olmuş 
tur. 

Voşiogton, 19 (A.A.J - Mak Artü
rUn A vustralyaya vardığını bildiren 

-- Devamı 2 net sayfada 

Mareşal 
Göring 
diyor ki: 

Esirler ve yabancı
larla ·işgal altındaki · 
memleket işçileri 
Zlraatte çalışmak 

!lzere selerber 
edilecektir 

Herlln, 19 (A.A.) - Mareşal Göring 
..lmRn köy!Ulerlne hitap eden bir 
Llcmecinde, Alman köylUsUne, ylyece. 
ğin temini bahsında ba§ardığl bUyUk 
işten dolayı bUtUn Alman milleti adı. 
na teşekkür etmi§tlr . 

Mare§al Görlng, bu yıl da geçen 
yılın neticeıertnl elde etmek ve müm. 
kUn olursa bu neticeleri de aşmak 1-
çin köylily!i çalışmaya davet eylemiş
vc demiştir ki: 

Ziraat l<;ln lUzumlu işçi lhtiyaçlan. 
nı karşılamak tızere işgal altındaki 

memleketler işçileri aeterber edilecek 

esirleri de çalıştınıacaktır. 

rüzgarlar t.a.ze, ~üncş genç bir 
bakışla ufukları Jmphya.rok de
mektir. Fakat bu sene geleoeğiı. • 
den bahsedilen bahar bu cinsten 
değildir, Gelecek bahar kan ekiıı, 
harabe biçen bir bahardır. 

1 

ve aynı zamanda yabancılar ve harp 

----------------~-.----------------------------- Sizlere lüzumlu gübre ve tohum ve. 
' ' • rilecektlr. Benzin tevziatı ziraat ıehL 

Beklenen bahar her giin adını 
adon yakla.~ıyor. Kış günlerlnin 
donuk nfu':iları arka.<;ıncla kalı: r 
ümitıer bu taze güne~ altında ı..~ 
foktan ufka uzıyan bir yangın ha· 
Iincle panldamaktadır. 

Riyom 1870,, Açık hakikate karşı inatçılık, Mnz. ne olarak halledildiği gibi iptlda1 mad-
zını, Fransanm hezimeti hakkında, Fransa de tevzll de ziraat makineleri fmaUl.tı 

Bahar ta.a.rruzu dendi~i zaman 
herkesin aklına. sade<ıe Sovyet • 
Alman cephesi geliyor. 2400 kilo .. 
metrelik sahanın derhal clü!jünli'• 
mü!j olması taarruzun sadece bu 
cephe üzerinde tekasüf etmesi de .. 
rnek değildir. 

Rahar taarruzu demek bütün 
~rnvvetlerin, biitün muharip '-uv
Yetlerle malıseri bir hengame ha
•inde karşılaşmasını icap ettir. 
mektedir. 

Harbin <lenizlere t.aalhlk eden 
kısmı Pasifikte harilmtade, lıatta 
i<orkunç bir sür:ı.tle inkişaf edl • 
l'Or. Atlantlk muharebesi ise ka.t'i 
rakamlar zikredilmemekle bcra • 
ber Amerikan <lenizaltılan Ameri· 
kan sahillerinde göze çarpacak 
bir hal ahyor. 

Atlantfü ve Pa.'ilfik harbi mihve
rin vurmak iı;tediğl can noktıı.lıı
ndll'. Bu harplerin sonunclıı. !jimal 
ve eenup denizleri arasında trt'· 
bat kısmen de olsun ~si'.ehllir. 
nctckbn müttefiklerin Avrupadıı. 

herhangi bir nokta.ya artker çıkar
ma.lan ihtimali Atlantik riınha.re
bclerinin neticesi olarak taşıt 
haemi bakrmmd:ın gitgide müşkü· 
lat arzetmektedir. Meseli en a • 
şağı btr milyonluk bir orduyu A , .• 
nıpaya getirmek için müttcfl"tik• 
rin nel<adar ç0k na!dl nsıtasma 
ihtıyac:Jarı vardır; müttefik nal.:il 
vasıtıılan ise denizaltılar Ye tay. 
~~r:ler tarafından tahminin ü~ 

n " kayıplar vemü~Jerdir. 
Vakıa h u . en z ~imal ve CE:nup t1e-

nıılerl arasında. "rt"b t k . · ti 1 1 a esıleme-
mı; r. _Bu ~rUbatm da. kola k<'-
la~ kcsılee('b'i tahrni cl'J Y n c ı emc:r.. 

IUüttefi'kler olsun ih 
1 tı i 1 , m \'Cr de\• 
e elamr o snnld bu nol<tayı iyice he-
~a~ ı~ o ulilan için müttefik· 
lerm Asya. ve Avrupada ça_ 
büyük kara ku~·etJerbti hcrpışan 
d 

.r şcy-
en enıel yok etmek flih·asında.. 

ılırlar. Rusya cephesi bir balmr. 
dan bu zaruretin mahsuliidür 
Rusya mütteiıklerln karada bi~ 
parçası ise, öbür parçası da Çan~ 
J.ayşek ordnları<1ır. 

Bahar taarruzu <'SDa.'itn<la Al· 
manya Sovyet Rnsyaya saldınr. 

ken lhtbnaJ büyük Japon taarruzu 
rla Çini ~okut ettirmek için lazım 
olan bütün faaliyeti sarfedecek .. 

tir. 
!'tlihve:r için balıs.r taarnızunun 

nıunasr Avuı;ıtra.lyanm milttefik

Bir ı taıyan gazetesin.n 
makalesi: 

Fransa f ela.ketinin 
sebebini aülünç bir 

muhakemede 
bulmayı araştırıyor 

Roma, 19 (A.A.) - Messagaro ga_ 
zetesi, "Riyom _ 1870,, başlığı altında 
neşrettiği bir yanda diyor ki: 

Fra.ı:ı.sada hiçbir yeni §EIY yoktur. 
Riyom muhakemesini taklb edenler, 
bugUnkU vaziyet ile 1870 tel&.ketlnl 
hemenhemen takip eden vazlyet a.ra -
smda fevkalMe bir ben.Zeyiş görebi
lir. Zihniyet, aynı zihniyettir. Aynı 

mUdafalar ve fiklrlerl §a§ırtmak baha. 
smda. aynı azim gözUkmektedir. Mev. 
cut olmıyan yerlerde mesullyeUer a -
ranmakta. ve tela.ketler gWUnç ve ma
nasız sebeblerle izah olumna.ktadır. 

General Romel 
Resmen mlbver 

kuvvetleri kuman
danlığına tayın 

edildi 
---o-

Bu tayinin ltalyan a•keri 
mahfillerinde fena bir tesir 

bıraktığı bildiriliyor 

Bern, 19 (A.A·) - General Romelln 
resmen Llbyadaki mihver kuvvetler; 
başkumandanlığına tayini haberi, Ro. 
mada İtalyan aekerl mahfillerinde çok 
fena karşxlanmıştır. Vakla Romel, 
uzun zamandanberi şimal A!rikasmda. 
ki Alman _ İtalyan kuvvetlerini kendi 
başına idare etmekte, fakat İtalyan 
generali başkomutan sayııına.kta idi. 
Şimdiye kadar harekft.t plA.niarmı bir. 
llkte tanzim için bazan ttaıyan gene· 
raUni davet eden Romel bundan böY · 
le İtalyan arkad&§mı tamamile , ih · 
mal ede<:ek ve mUmkUn ilk be.ha.ne L 
le kendisini Romaya dönmek .zorunda 
bırakacaktır. 

F ransa~a bir şehir 
daha bombalandı 

--o--;. 

Bir çok ölü ve yaralı var 

lerden tecridi manasınadır, Fakat Parlıı, 19 (A.A.) - Haber verildL 
her 7.aman istemek muktedir ol- ğine göre, ıs martta Fransa şimalinde 
m ·•nm nüitera<lifi değildir. Bu noll'- ı bir şehir tayyareler -~arafmdan bom -
tayı <lıı. gözönünde tutaı-a.k sonba• balanmıştır. Birçok olU ve yaralı var. 

hıın bekliyor. • --- dı:r, Bazı evl~ l;)aara ~4 

yazdığı bir sıra makalede Fransız ka. lehine hallolunmuştur, 
rakterinln bu tarafını pek iyi belirtmiş n d Sizin işiniz, cephedeki aekertn işl 
ve bu hezimetlerin sebeblerlnln ba . e en kadar ehemmiyetlidir. Bunun içindir 
~da dalma yenmek iddiasında bulu - ki lşinlzi gereken sadakat ve çalışkan 
nan Fı:ansızların hudutsuz gururu gel mag'"' hlp oldu? !ıkla yapmaltsınız. TA.kl Alman mil -
dlğini kaydeylemlştl. Fel!ketlerden Jetinin yiyeceği istikbalde de temin 
sonra, Fransız gururu Mla. kendlsini -o- edilmiş olsun. 

bırakmamış, yalanlara, her tlli'iil ha • l k ı· gen er a j 
yallere ve aldatmacalara iltica etmi_ş ı 
ve feJAkrtıeri ktlçUk sebeblere, mev • na k 
cut olmıyan silft.h noksanlığına, bir • an ve tayy;1.re 

Japonyada mebus seçimi 
Tokyo, 19 (A.A.J -; Domel ajansı. 

generalin küçük taktik hatalarına, bir noksanlığından 
strateJi manevrasmda. birkaç günlük j 

nm verdiğ"i bir habere göre Japon hU. 
kfimetl, hiç bir engel çıkmazsa me -
busan meclisi için umumt seçimin 30 teehhlire atfetmette başlamıştır. yana yakıla 

Şmldi, Rlyom muhakemesinde itti. ajk.a"uet etti 
ham olunanlara ve ittiham eden hep T a., • nisanda yapılması kararmı değiştir • 

mlyecektir. HükQmet, 4' nisanda ana. 
yasa gereğine seçimin kaU günllnU 
bildlreeektlr. 

aynı şeyleri söylilyorlar. Fakat, tıpkı 
1870 de olduğu gibi, bugün de Fransa 
fellketinm sebebini gülünç bir muha. 
kemede bulmayı araştırıyor. Bu mu
hakeme, Fransız milletini beraat et . 
tırmek gizli hillyası ile hakiki mesul. 
leri bir tarata bırakıyor ve ufak suç. 
!ular arıyor. 

Tarihin hükmünü vermeye çalışan 

Riyom mahkemesi, yalnız Fransanm
daiına aynı Fransa olduğunu isb&t et
mektedir. 

Rlyom, 19 (A.A.) - DUn mahke. 
menin ikinci celsesinde harbin başlan. 
gıcmda kendisine Longvy • Metz kesi
minin müdafaası vazifesi verilmiş olan 
general François dinlenmiştir. General 
Françols, bu kesimde uçaksavarlarm 
az olduğunu ve halkın muhafazası için 
alman tedbirlerin ka.fi derecede bulun 

Amerikada harp 
sanayiinde 

madığını bildirmlktir. Reis Caous, l)ı. 

talarınm talim ve terbiyesinden; ma. 8 milyon İtçİ çalışbrılacak 
neviyatmdan ve techlzatmdan bahset. ! va,ıngton, 19 (A.A.) _Mart sonun 
meslni istemiştir. General, kendisinin da harp sanayiinde 8.U0.000 erkek ve 
emrinde şimal Afrika kıtaları bulun - kadın çauştırılacaktır. 
duğunu, bunlnrm ~ok mükemmel du. 1 

rumda bir nevı profesyonel askerler 
oldlli\1.IDU soylcmiş Ve ÇOll: mültemmel 

ı blraz da döğUştUklerlni illLve eylem < 

1 
tir .. General, techizatın mükemmel \ 
maneviyatın her tUrlU sitayişin Ustun. 
de olduğunu da kaydetmiştir. Gene _ 
ral François Fransız hava kuvvetle . 

'le rinln kifayetsizliğini anlatmış ve ağır Rodos 
topçu yokluğundan ve tankların hU _ ı B b d 
cumlarmı desteklemek için pelt az sa. ! om ar ımanı 
yıda tank bulunmasından şik&.yet et. 'ı 
mlştir. 

Bundan sonra ge~eraı Reguin dinlen ı \'azan: BiR MUHARRiR 
m!ştlr. General Reguin de Fransız A 
muvaffakiyetslzliğinln haklkt sebebini .IDF.N1ZtN doğu'itında bü-
hava kuvvetlerinin l<lfayetslzliğnde yük hart.'ketler bekllyen• 
bulmak gerektiğini belirtmiştir. Gene. ıcr \':trf'li. Bazı ııskeri muharrir
ı:al, Vosges kesimindeki kazamatıarm ler, . .\lmanlarm Suriyeye bir İfl• 
ztrhlandırılması lı;in karşılaştığı gUç. ra~ y:ı.pma<;ı ihtimalinden bile sık 
iliklerden §ika.yet etmlı:ıtır. sık bahsetmişlerdi. -----o--·--- 1 ŞUpbesiz bu ihracın birinci şar · 

iran haklunda 
' tı Kıbrıs ada..,mm !~alidir. Bunun 

için <le Kıbnso. 480 kilometre me
' safede bulunan R-0dos adasmdn 

birçok hazırlıklar yapllmMı Jil. 

~:9 ,1 çıkarılan şayialar ·m;;~~,~~rin ....... oom••'"'"· 
Londra, 19 (A.A.) - İran krall,.,,sı '· d"· · ı· t el """ .. an sonra Yer .uilen ma nmıı. , c• 

General Romel 

ilalyan tebliği 

l<'evziyenın Kahireye yaptığı seyahat. ~n Akdenizde büyük bir hareket 
ten Tahrana dönmesi, bu esnada şahın bl'J<liyenlerin farazlyelcrini kU\-. 
da siyasi sebebler dolayısile memle _ vetlemlirecek mahyt>Uedir: Rodoı; 
keti terketmiş olduğu haltkmda Al • p;smi:ı:onu..'lun bir 1mmu Alman ol 
men propagandasının yaydıtı şayiala- .ıluğu ~ibi adanm endüstrisi <le, 
n tam olarak yalanlamaktadır. Bu bu Kıbnsm i'-tilô. plftnma göre oir 
sustaki şayialar biribirlni kovalamak. neYi mavnalar inşa etmektedir. 
taydı, 5 mart tarihli Nachrlchten Und Bu jsf ilanın birkaç hafta için<lr 
Politt.schen Dlenst gazetesine göre haşlamnsı ihtima1i olduğu 11ıın 

Roına, 19 (A.A.) - İtalyan ordula. 
rı umuıni karargA.hı tebliği: 

değer Bağdada gelmiş olan şah, Alman kon. Kıbnsta bulunan İngiliz ve imp:l
trolü altındald hUr Araplar radyosu. mtorluk kun·et1cri talim görüyor
nun 16 mart neşriyatına göre hattl Jar. 

Sirenaik cephesinde kayda 
ehemmiyetll bir hAdise yoktur. 

Mihver bava kuvvetleri tekrar Mal. 
ta üzerinde faaliyet g&ıtermişlerdir. 
Yerde Uç dUşman tayyaresi tahrip e -
dilmiştir. AJman av tayyareleri, hav~ 
.savaşlarında. sekiz dil§ma.n tayyaresı 

• ~p ot.WıleJ:.®'. " - -

katıedllmlş bulunuyordu. Kraliçe Rodos bombardımanının KıbrI!>h 

Fevziycnin Tahrana dönmesi, bütun lcarı:;ı mih,·erln hazırlndıa-ı fstihi 
bu şayialnrı yalanlamakta ve vaziye- ı>lô.nınıı ne derece zarar ,·ercliğini 
ti hakikatte olduğu gibi gösterme~tc. , iki tarafın da iddialarmdan a.nla • 
dir, · · 1 mak mümkUn değildjr. Çünkü 

Mak Artur 
Avustralyada 
başkuman

danhk vazife
sine başladı 

General bir milyon. 
askere kama2da 

edecek 
---o-

Avustralyada bütün eğlence 
yerleri kapatıldı 

Ka.nberra, ıs (A.A.) - Amerikan 
generalleri Mak Artur ile Bı:ettln A. 
vustralya kuvvetleri başındaki vazife. 
!eri çarşamba akşamı vazıh olarak 
bildirilmiştir. Mak Aartur, Anzak böl 
gesinde başkumandan olacak ve baş
kumandanllııTn stratejik plQ.nlarını t.at 
bik mevküne koymakla mükellef bu. 
lunacaktır. Mak Artur ile sıkı elbirll.ğl 

...- Devamı 2 ncı sa~·fadn 

~a·rkta üç cev 
teşekküi elli 

--0-

Timoçenkonun 
Har kottaki 
tazyiki arttı 

Sovyet mülrezeıerı 
Ojats!E • Vlyazma 

demlryolunu 
kestiler 
_.. Yazısı 2 ncl sayfada 

bunlar bermutad biribirini tutmı:· 
~:or:İtalyanlar hlçblr ı.arar olmıı 
dığım, in_~liLler 15 dakika süre• 
bomba.rdananm iyi neticeler ver. 
di#ni söylüyorla~. 

Mih,·erciler Kıbrısı ele gerfrmc 
ite mu,·affak olurlnrsa Asya (Su
•"İY~) kıyılarına da ayal' atmış sa. 
yıhrlar. İngiltere için bütün m<'
<.elc Kıbn"r Giridin ôkıbetindeıı 
korumaktır. Çünldi mih,·cr ku' • 
vetleri, bilhas<ıa Almanlar Suriye 
?uyılaı·ma çili!U'br--a, onlann ira,.. 
ı..a, bana ilh... kadar gitmelerine 
mani oJabJlccelt ]m\'\'Ctj ora\arıı 
,'t..,ğmak zordur. 

A!nıanl.ı.nn Ye İtalyanların ıJ, • 
ğu cephesi t.aarnıznndM önce bö~· 
ıe bir Jhrııç hareketini ba~rmağu 
\'3kit1eri ve lmdrctleri olabil<'<'eJ, 
•t•i? 
Do~ taarruzunun ma),-~-tan öıı 

cc ba_şlamıyacnf;"T tahmin ediliyor. 
Onümözde bir buçuk ay var. Yir
mi dört saatte Norvf'~e ihraç ya. 
ıııJ~hihliğ:ne göre ~.aman bol<lur. 
Jrndrc1c gelince... Non-~, Şimal 
\frikası, Ghit ve diğer birkaç ada 

0 1i<>a1leri olmasaydı denizden ya• 
·ulara1t harekatın büyük bir do 
.muma kuvvetine muht~ olduğu
nu icldfa edebilirdik. Fakat bu mi
-.aller, ihra~ hareketlerinde do· 
na.oma.dan ziyade hava JrovvetJnlıı 
\'e bilha.'i~ cUretfn, ıııUratJn, tl'· 
'iki iğin ı_, ~örc1üğUnii ortay& koy · .... 

Gözlerimizi arada bir Akdenlziıı 
doğusundan ayırmıyalım • 
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Kahve ve 
tiallarına 

meselesi 
8qnJrAletteD tebUI edlldlltfte f6 

re ~ itibaren aer nevi ~Y tt. 
1&tm& kiloda 7!50 kuru, ıre her nevi 
lmlrt• fiyatına kiloda aop kun&f zam 
yapllmııtır. Yeni fiyatlarla py ve kah 
ve aabp da gene bugtlnden itlbarell 
...,_ blralalnuftır. 

l'!7&t murakalM komlayonu bugtln 
saat ı 7 ele toplanmlf, yeni fl;yaUarm 
ne olalllleceflni tetkike hqtamlfbr. 
KOIDllJon aatıed&ra verUeeek klr had 
lerbd de tublt edecekUr. Dlter taraf 

taa lralrt'ebane " patııo abfplerl iN 
~ lıeledlyqt llapurank tarlfel'llD 
ytlbeltDmultll bltemlflerdir. 

tJctiat mtldUtltllU bu ııu.u.telrl 
kararmı muralcalıe komil)'Clll1mua ı... 
bit edecel1 tl;y&Uardan llQllU'a blldSte. 
celctlr. SöJladltıae son oay n Ub
ve a,atıanııa IO para kadaa' bir sam 
yapılacaktır. DtlDkü gazetemizde 0&1 
ve Jrahft tlyatlana& zam J&pdmıy&ca.. 
tr ve aatı§ın ltı.hlsara bıb.kı1acatı hak 
kmdaki haber reaml bir makamdan a. 
bDlmf ve iter am •toıaııi &allne ge • 
eDmesl mmU..1!!Mıft41 ya.zdmt§tı. 

~fitt, ıe <ilj - b.1'.t: 
b6iiı cejı!iiibıiİa ~t ~ tSlt 

değişikliğe uğramJ§tır. 

Buradan alman haberlere göre, ha. 
fil So\7et milfrwleri v•=-.=ee • 
kflOmetrt ;imal do,._.. Ojata '*... 
tmma etıstUımlşl• ve Vllzraa • Gjl.tlk 
demityolunu ketmttterdtr. 

Böylece merlrez cephealnde Uç cep 
teşekkUl etmtftlr. Bualar'dan lklll Ri. 
gev ve Gjat.tkdır kı :ıca.,.ıı lMlUamak 
ta ve Viazma UçüncU cebi de Smoleruı. 
ke doğru 60 kilometrelik bir ltJklığı 
ihtiva etnı•ktedlr. Rualar bfl c.plerde
ki A.ıman garnizonlarının mukaveme. 
tini kırmata çatıpnakda Yfl clnamlı 

olarak kendi meV81Jctı11 d8ll6 dit -
man topçu kuvveUerlni ortadan kaldır 
mağa. savaşmaktadırlar. 

Sfaı'a)fa Ruaada. Alman ıaa.a kUv. 
veUet'l, Alman lalrlfklerini mtthimmat 
ve ,ıyecek bakımından besleme~ de. 
vam etmekt.edlr. 

l3u mukavemet ceplerinde tutunan 
Alman :ıcuvvetıerlnln ballarcl& p.pıl& • 
cak dofıl1a doğru Ala1all Uert bareW... 
tinin ilk kademelerini tetkll etmek U.. 
~re oldukları 7erde mulcavemete de. 
vam etmek emr1ni aldıltlan ıanıl!JOI'. 

So'VJ'eı raporJarma sOn, RUalar 
Doneçte 9 g1ln S1lren aavqtardab aon. 
ra Alman llan.cJerblia 1111' d&yaDm& 
tıoktasım geri atarak me\rzU muvat
faki,.Uer elde etmı,l.rdlr. 

• Tboogenko Barkof oeDUbullaki lla.I. 
kmm arttırmaia gaılflP8lttadır. 

ket edecek olan .A.vuatral;ya otduu Kmma, AJmaa bava ve topçu kuv. 
kuneıtıerlnl 1llr A.wat:raıplı ıaaaaı.. Yeılerlala ~ aetlcıeaiade Rua 
da edecektir. C1eııeral Bret, mlltteıık _ taarruzlan tekrar pOü.UrWlmUıtur. 
ıer hava kuvvetlerine lmmanda edecek lhekova. 19 (A.A.) - ~et 
ve .&~ ıı.ava bVftlllllrl :rD • toak ve ~ueu Staraya Rua;yada 
sek aub&JS&n onun enarm.s. bulmcıak gemöer fıçiae allJMD• olan 16 ncı 
tır. Almall ordunnu Waribe deYID 

Saygoa, 19 (A.A.) _ pasifik Mmektedir. 
batr cenubundalr.i mflttefSt kuvvet Balca ea fliıddetli muharebelerin 
ıer Jmmandanhimm Mac Art.bur OE!l"'eYlm etmekte okhıfu Smolenek 
tan.fmdan ele llmmuı. A VU9f.:ral,. oephtılıiDde AJmenlar SoV)'9t or • 
!'& eıfk8n umn•a,ct4e 11ttenaaız d1116nma iki oeaahı tarafllldan kıs 

A.-.3. ltaç İ«!ine al~kta oJuı V ...... 
llir memmmtyet uyu. .... ~ pt'Elk yı ---. e-. iQta klltle b& • 
Canberrada ~ V.,tnıtonda .._ f.ainb'e kvnetlsint hlll'be 
söylenmelrtedir. .... ekt9Cl1rlar. 

Mac Arth1D' ta.kribeın bir mftym Almul..- Vlıemqda. seçen 8Clll• 

~ bir Avmtrllıl:ya Ol'CluMma baharda Moskovanm mWllM1'88ı 
mmanda ed~tlr. Bu bir mil1oa iıJin toplamış oldukları cepllanele
abre, Bir1eeıik Amerlaldaıı gelen 
taıkv:iye Jatalan jınimam etnlekte- rilı hepsini tüket.miflerdir. 

Sovyot ordulamım harekette _Gir_. ___________ bulmıan ve Vialma tızeıine' kapa. 

meak o1an ld kıuadı Almeıı. hat. 
1armda derin gedikler &Çllmlflardır. 
ıı.t suretle Rualaz VJumaııın tima• 
llnde bolunau Ye ~ya bn " 
cum J9!a AlınanJanıe. got mO?dnı 
1*' stnı.teJllı: ehenımi)"&tı olan 
l>flM* eetuint zaytetmJelerdir. 

A..,.aw tera!tin kendilerine 
elvel'fl1f ~mı ve lutın mut.ad 
lliltfına .SddetU olditğunu söyl • 
yerek ~~t.Jerinln vw.n.. Smc. 
I-* v~ Haıfrofta telıliteli oldu • 
ğunıı tm.ha U~aktadırlaı-. 

Moskova, 19 (A.A.) - Bu s~ 
ba.hki So9yet tebHlt: 
• 18 mart aunu cephelerde mü • 
bim hlt'bir hidilt C)ID6rrAftır. 1 T 
martta « dUşma.n tayyaresi dU • 
~!.k. 16 tAlnare kaybewt. 

MoakoV-.t 1t (a, ._) - 'BUgtlnkü 
Sovyet tebUfi eki: 
Batı eel)he.fade Smolenkde rtua 

p(yadelerl diler iki kl70 taba pı1 at 
DlJfl&J'dır'. Dllmua ıao oıu lılrü:af 
tılt. 

Rmdar 2 top, s havan topu, 6 mit 
....,... • M1WDmat ~ taJmp et 
......... 8 top. ., Jia'fan topu, u ıntt 

~ bh- maym. ~poeu " maı.em. 
a. .. 10 Jıamı- almffW'dır. 
~ ellr de attatD1'\ır. 

Vlyarma - llzbev keatmbıde kav 
Yelle tahkim edllmi§ dlfet Mr nokta, 
fOO Alman er ve subayı öldürülerek ve 

f clldJ.Dlzıbelle~ rllmf§Ur. 

Mflltefik hava kuvvede
rinin bir muvaffakiyeti 

Aeı Bir Kayıp 
EDi11l Kaııtanoflu 11IWı zamanaaıı -

beri mllptell oldtılu haat&lıktan Jtur. 
tuıaınıyarak hayata ~etlnl kıı.pa _ 
mııtır. Kederli &UM\ne ve J\ipnlıııu 
yüzba§I Nevzat Otuza lıaf ntııtı di· 
lerlZ. 

Al•aa teltUll bU -.bliJaaJUl. bir mlkdar matw a1maNk ele ı'91 
nç~"J8alelld 11 İki ldlytın almmuı içln yapılan çar 
6nıada.tanJDm1f\bit&oDd pl§Dl8llıl' tm._ft Kuııl&r 80 top, Bı·rlln, 19 (A.A.) - Atman umum! 
-.... 1IE'lf{"ft llalijb 126 motörıQ tapt, 4ı otobl18 ve saire it ~ teblll'l: 1 

zr 11e tenlMld TOlr:llotıft;\ tln&11l &ta.'1'11'4111-. tk1 AtmU tana ııt~ y&rm1adaınbda dllfnl&ılm 'li".ua.. 
m elİl&Mlledlllblftır' re.si mltralJlz alıelDe 7WPJ lııdlrDBılf dan trtYe1Jdlete bens1Jen flddetU 1b 

Wfa'1!Wdan eneıı::i tir, Bir Ra. meftlbd ele seflnıll*ilhl taarnuaan ptlıddıttl1ım0fttlr, Doneo 
pc1aa1 olan bu Biocsİ.11 Almeillar taratındaa yap11aıı •lfbll• havı&ldld& Almm •e Rumen kıta1arr 

tae aııanaıu:a"S8abthlan1Jdai uıtllaJda, ~tı kumltlert. tallrlf t dllfM&b& &in' zaytat vetdll'tltl'elı 
~IOll.9kı'nıln1 dlcl bir ate, açmadan ..,.. AJıma llU ~ ktM'etlerltıiıl yaptJtı etd4edl 

'"" uu~,to.~oUcU~~l.flk ~ l '·etletlDta We 7apt1a1ı ,.1r1epıtı1MS taarruzıan d~dtr. A1aıaıı kUY 
sıimelert(["aıtıqtırıi'"'.V:J!«MütaJ~1 na mUIUde etm111el'dtr. A,.,,,J.ar M wtlerl muvattaldyettl mukabil taar , 

Olnk~t::~ ea,.mitemmtl, gun lıaJiDde Jaıtnn1far " mdıanılıl ruzlar ;rapdllal'dıt. 
MM &e~l r. Ba Uciltrembl me:r.......... 400 etil ve ,....ıı bıta1C Cepheıllil dlttı' lteeualerlıute çal'plf • 

l~blllı~lmüellir.ıflltltceler'faa· mıfl&...-. maıara sene devam olunmaktadır. 
ı~~pıa:ı~~.illft llba14~~ver~ ,.,. ............................ ıtmı .......... .. 

ramnfttı ırıtaiiltade'!Otiınur~ •• 

Bayanlara 
MOJDE 

• Bu tuarfUt deTI'indt eıkkll, bOJUı 
&01da. !'lllglalD ınôdın .. ~u dıye ın,
metıt 

El C1111talarınuı 
bir kGieJ'• atıp terketmeJinlz. 

Atelyemlz latedltfnlz renkte elbin. 
lertıı.lze uyıun olarak elki QANTALA. 
RINl!t tııınl !uretle bOyar ve yawe. 

Cotlalll ve Jctta pi• bir nıpetle latn'w ......,. mevederial ...W. 
....... ....m ea M.JWE ~ ... llltlıUııl mm 

Sıı CUMA: Matinel.erJaa idlHıren 

TAK S 1 M SiNEIASINDA 
Btttlll mtırablaım toph .. tir JD11e1r -,.., shr ... 11111, 

YIKILAN YUVA 
nr11oe 11z11. ftlllçe llll'lnll 

.ı yapar. Arı:u ediline model. forma ı•---------------~--------ı 
97atee~~::-:,rA mvı o.~ıa ~~!_llZel!!!~~NA,!1 .::-:=!!!"!_'!!_. 
Huanpa1& MB, ,.., 2•1 llWM• I ne.&ebr taamı 11el4Jaecidhlı • 'Bt!ımanJ Nallar ve Si fdtlDk _. lleyeU. 
caddul , ~ISf., , 

EN SON DAKiKA 
KIGlk Jlinlat Kuponti 

(Bu ıc.,.. •ı erek ............ 

Et arama " it .-- Malan Dl so. 
DNS .. ,..._ 111Pl•11ııia .... 

..... tllllfll ---- ol!RQıı .... 
..._......_...._ ...... lllHL 

!ahQm~ Sal!~1Kflffr 

Fı s I tlü /elini I 
Kocası Anadoluya gidince, genç kadını 
gezmek uzere Buyukadaya davet etmiş .. 

t.ıombal~ ................ 
yaelannda bir ....... 

Fatma"' 4119 .... tJd •t cUD. 
lenmlf, lmılaHııııa lılltel llilldJe • 
fabrikaya giderken Salutala aulma • 
tdJtlaı, dliel'I .. .... ... ıleld 11.aka
ntbıı anla...,.. &e:., lalırt,Je IHI dL 
)'90ej'IDI 90 ..... 

Sabri: 
- Balar, dedi. llep8I iftira. Şalıl&. 

lerla blıb7 arkadatı, dlierl de teyu 
ildir. 

Bu km, maıaau.., ...._ hemen ... 

u.ı... ..,...... llOC!MI •=••ha)& .... 
dlııcıe, la9cllllal Olball falılo• ı Mı ıt. 
dtrk• erlceldelle .......... 'hbll, in. 
..ırk ( ! ) HZltelt. P1IP eetttemt1 
haber.,..... O.. ds .._. ..-ı edL 
rtm. 
.... ........ .......,., lllem lıullda 

kilr'W .................... .. 
mak ıoıa .._ ba JftlraJJ ata. 

Kallıal etııııdJw ı • 
BandDa .-ıa eh aı.a d6leln•mı

llll mua'Vtnl, 8DÇUll ..aılt oldalDD &.it 
tlİıln aesalandınbmanı ....... 

- Ya een ne Fa&lyol'911a l!lalldyef -N- ""' 
. - NMll aamıuonap 
- 81111 dalaa '3'1 lılllrslD&s ...... 
- Blllrlıl, 1dlme1k o -.-., e. ae 

lstt7oraa ou a67Je. 
- cıe-1ee+n1--.. 191Vonua. 
- Peki, .,. aea ._ ~ ae dlJ'8. 

eekaln Sabri' 
Sürl. eeld lf.....,nl tıelaulala ft 

,., karar .. ulona lloplf.tl. .. 
...... ..... malt...,... telEnır ..,,.,, 
" bN.r blldlrlldl. ...,... 19 illa ,..,... 
• lira da ..... ıııı ,. maldrtm .._ 
mitti. 

l!lalldye - llDYbualtU. Sabri dlpr. ............ ,_..._.,..... ... _ 

bll, .-0 Jredm.......... ...... 
glrmlf1S _....., ...... ....,.. ....... 
Allall 4llNPnr Wll ftftllT • .., ... 
nerek gllle ııtlle attlJe.Rlll. 

ADLtnı llıl1JBABtU. 

11111819*191• •• ,.....,. 
........ .uırı.Uk .,..,.,..... 
ı - 888 cic>lumJu ve ba dıGltlmlu

ıarıa muameıe,. tabi eı«m bllttııı ,a. 
lldlaft Clelp .,. .nkedlleollrdlt. • 

1 - fa1ıeltrda ...,....... ... il 
Kart MI ~ı. .... mat..._ 
dut. 

3 - Yevmi muayyende ._, lllllD 
tu'buine mllracaatı ve tubeıertııe mQ.. 
racaat etmı,n!er batdmıda AJıkerUk 
l{&n\IDUJlWl c... Xaddeelnln tatbltc ., 
dllecell llln olunur. -· 

Baş, Dış, Nezle, Gnp, Romatızma 
Nevraıı~ Kınklık ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser. 

lCABINDA GUNDE 3KAŞB ALINABiLiR 

Çılgmlar KIObü 
,_, .......... •••ıtıı •11ı11ı.aı1 

-to.t-
- oıı-, --...... __. 

1aı1ı .,......._ msııt .._. _,.._..,.a, .... .,.., 
.... tr ZRLIMll._._A __ 

ol .... 1•ııısa1ı • --•. 
dDl9llc ... --........... . ...... ,..,... ............. ...... 
ı. ............... .,,., .. 

- Pekt ama, ....... lmml ,..... 
JOldar· 

Atlan hı hldııle,.uil9: 
- Seırttıra lllklr n edl)a ' Buta.., o tDla4t .......... 

lıllmnkllfll....tl: - ..... -............ .,..... 
Mtım,--....., .... 11119 ... ,.... 
.., ...... .,.. ............ 7 bJ• 
WilaTI ettb ' .. EllP illfll..... ... 

bevle& demlr)'ollan melllllflarmdanım. 

KF idi: dl•ı•t• .. **'"'· 
Mlla 11111J ..,.. .. .-,-.edı 
- ...... ··-· Wtl&Ulea kal. 

.......... t 
_ ...._ •ıtcıııel• ......_,ilk. 
~ 11111 ........ - ...... ......... , .......... .....,... 
nm,....,mtllıf•Mtt•Mlk_., ... ............ ...,... .. ~ ........................... 
MWW!- lıltfel ..... k...,.. ......... ....... ............ ., ....... ..... 
.................... ı. 
dllf 
-Y-. ...,...._, 111ti?1 ... 

._ 1'6dDe rız rna ılliıil mı war. 

......... ..,.. ......... !'!191-..f!I 

.............. tıııi•• -... , .... ••tin. ... ",._..._ 

ıL !'olll ........................ 
a1n1n Be)'tel'lıeJ'I •*•ısa .........._ 
lar 7ap•11•1 -•'I 'alla 

A.lllıd ... , ...... - ... ! bit 
........... tellCı il ...... ...... 
lleklm!llt .... : 
''- Saddenla ....._ ....-rıle mlT ._ ... '* 7 9 Pelst., 
.._ A-. ...,_, -• ıdea W 

........ ,. = 
- ..... ...-: Allla Jmmldl " ---. tıeluar 

- • f 'Ş: ......... --... .. ..... ..... 
,... JmPıW.. -..-ı• ; na .. ........., 

Alllılm .-,. - .. fıutl•• .m. •-. 
._ 9lt ı ı ım .... a 12• Olı•EIR G LlıllHılıı:ı .......,._ 
................ Et llF .,...,_ ..... 
QMI ..... -. Mal 111. llt&ıllf • r- c 11 

~-·· ................. , 
........,,.... :nod);eıll l&W•• ..... / -

• 


