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Yazan: SADRI ERTEM 

AVUSTRALYA başvekili hazin, 
hazin feryat ederek Birleşık 

Amerikaytı hitap etti. Fransanrn su
kutu 9ün/ednde de 8a§Vckil Reyno, 
O'/uçlarını Yeni dünyaya açmış ve 
ondan meded ummuştu. Fakat Am~· 
rikanın yardımı gelmeden Almon mo
fcir/ü kıta/arı Pirene/ere kadar ind!
ler. 

O zamandanberi bir hayli feryat 
Yükseldi ve bir hayli memleketler i~ 
sol edildi. 

Amerika harbin başındanberi de
mokrasilere yardım edeceğini astro
nomik rakamlarla ifade etti. Bu harp 
içinde Amerika henüz bol ham mad• 
denin, bol malzemenin sembolı.id;r. 

Fakat bu semboller ne zaman bir 
hakikat halini alacaktır? 

~ınttefU<ler uzııl<!Jarkta çetin mııtıare_ 
belere hazırlanıyorlar. Buradaki re · 

strnlerde yetı,tırllmckte ola.n Çlıı VP 

A vustralJllh gençleri görUyoJ'8UDu7. 

Sovyet tebliği 

Leningrat 
bölgesınde 

Sovyet çetele
·ri Almanları 

şiddetle 
hırpahyor 

-0-

Cenaptakl Alman 
taarruzları 
p~skflrtlldl 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet teb_ 
ilği ekinde bildiriliyor: 

Merkez cephesinin bir kesiminde 
hareket yapan Sovyet topçu birlikleri 
Almanlar tarafından lnadla müda • 
!aa edilen mllata.hkem bir noktayı 

zaptetmişlerdir. Bu cephenin diğer 

bir kesim.inde Almanlara. ağır kayıp
lar verdirilmiş ve dUşmanm üç muka_ 
b!l hücumu püskürtillmll§tür. 

IJIF'" Devamı 2 ncl sayfada 

Göbels diyor ki : 
Kışı 

yendik! 
Alman milleti 
kati bir imti
han geçirdi 

Aramızda şikayet etmedim 
diyecek pekaz kimse vardır 

Amerika vaktiyle büyük sulh devir• 
terinin h.:ı:z.ırlodığı servetlere, hazin~
lere, bütün imkdnlara maliktir. An • 
cak Amerikan tabiati, Amerikan ser
mayesi, zekôsı, senelerdenberi sulh 
için, sulhün ekonomik şt.•rtları ıçın 
çalışmış, l:,:Jtün kuvvetlerini buna gö· 
rp nizamlamışfır. Yeni harp tamamen 
başka esaslara dayanmaktadır. Sulh 
endüstrisini, sulh ekonomisini harp L İ byada Berlin, 21 (A.A.) Alman nazırı 
ekonomisi haline koymak o kadar Göbels, haftalı:k da.s reich mecmua_ 
kolay bir iş değildir. M • h · ı • ıımda Alman milletinin ve ordu.su_ 

Mesela sulh zamanında halı ya- 1 verc ı erın nun kışı na..-ııl geçirdiklerini anlatı_ 
pan fabrikanın işini battaniyeci/iğe, yor ve diyor kl: 

buz kaplar: yapan müessesenin ame· f aaıı·yetı• arttı Aşılmaz gibi gözüken ve bir an 
liyat masalarına çevirmesini, oyur.• için bl.zlere kadar sırayet eden ka_ 
cak fabrikasının kendisini tahta ve ~. 21 (A.A.) _Resmen haber ranlık şimdi açıJmağa başlamıştır. Kı_ 
mukavva kutular imalathanesi haline verildiğine göre dün düşman faaliyeti şm endişe ve acı serptiğimiz tohum. 
koyması, piyano ve möble yapan artmış, Timimi ile Elgazala arasmda lar şimdi meyve lenınektedir. Biraz 
tezgôhların tayyare kanatları yapa• önemli kıta hareketıeıi görülmüştür. sonra geçen ayların yUkleri bizim L 
cak bir duruma gelmeleri, asansör, Çin bir hatıradan ibaret kalacaktır,. 

ziraat ôletleri ve kablolar imal eden ş h f Giılecek gelişimleri dUşman ne kadar 
fabrikaların obüs fabrikaSI ha/i~.e SO- ang ay etra ın• korku ile bekliyorsa biz O derece 
kulması çok hesaba, çok enerıı sar- I enmiyeUe beklemekte haklıyız. Al -
fma ihtiyaç gösteren bir şeydir. Amfı• d k• h b ı d man milleti harp için katı mahiyette 
rikanm sulh ekonomi.sinden harp eko4 a 1 mu are e e e olan bir imtihan geçirnıiştlr. Belki 
nomi.sine geçişi yapılan hesaplara Ç bazılarımız sinirli olmuştur. aramız. 

Orta şarkta 
Paraşütçu ingiliz 

birlikleri bulunuyor 
Bunların talim ve terbiyeleri 

tamamlanmıştır 
Kahire Zl (A.A.) - açığa vuruldu_ 

ğuna göre, bütUn ort& şarkta munta_ 
zam paraşütçü birlikleri mevcut bu . 
lunmakta.dil'. Her turlü modern slltı.ıı_ 

ları kullanmasını ve her tUrlU tahrip 
işlerini başarma.smı öğrenml.§ ola.D 
bu birliklerin talim ve terbiyesi ta -

YEPYENi Bi R 
ROPORTAJ 

Görünmiyen 
adam'ın 
peşinde 

GörWımiyen ada.mm mu&allat ol
duğu köylüler ncl r anlatıyor? 

Açılan mezar ve hortlağın nıhsuz 
vücudu . hortlağın ilk zly~t et_ 
tiği evde bir gece _ Hortlak naınl 
ya.kalıınacak 'l 

o 
arkadaşımız Kadri Kaya.bal tki 
gtindenberı Sillvride heyecan u
yandıran "GörUnmiyen Adam,. 
esrarını çözmek için ça.Jtoıyor. 

o 
Bu cazip röpor'<ajı yarın. 
dan itibaren En Son Da. 
kikada okuyacaksınız. 

Alman artistinin <onseri 
radyo ile neşredıtecek 

Moskova~suna göre ı 
Balkanlarda 

VE 

Adalar 
denizinde 
Mihvercilerin 

hazırhkları arttı 
--o-

Mlllvercller orta 
şarkta taarruza 
geçeceklermiş ! 

Londra, 21 (A.A.) - Moskova rad.. 
}'osuna göre, mihver devletleri Bal -
kanla.rda ~ adalar denizinde hazırlık 
ıarmı !azlal:ıştırmaktadır. Mihver dev 
:etlerinin açık tasavvurlan orta şark
ta bir hücuma geçmektir. Yunanl.staD
da, Giritte ve on iki o.dada deniz ve 
hava faaliyeti artmıştır. 

Avustralyanın 
Vaşington elçisi 

lnglUz harp 
kabinesi azalığına 

seçildi 
----()-

Elçi aynı zamanda merkezi 
Kahirede olmak üzere orta~ 

§ark devlet nazırlığına da 
tayin edildi 

Berlln, 21 (A.A.) - D.N.B. nin as
kert yazarı yazıyor: 
Avustralyanı:n Vaşington elçlBi Ka... 

seyin İngiliz ~veklll tarafmdan İn • 
giliz ba'Pp kabinesi azalığına ve mer _ 
kez1 Kahirede olmak Uzere orta.şark 

devlet nazırlığına tayin edilmiş olms.
sı, bu tayinin Avust:ralyada başka tur 
ıu hislerle ka.rşılanmış olması da göz. 
önünde tutulursa bir dereceye kadar 
ali\ka. uyand~akt&n geri knlmıyacak 
trr. 

Avustralya başvekili Kurtin şimdi 

Kaseyin Avustralya hUktlmeti iç!A 
Va.şingtonda çok lüzumlu bulunduğu. 
nu ve kendisinin Vaşingtondan ayrılı_ 
şUe Avustralya ve Amerika arasında_ 

1 ki iş birliğinin müteessir olabileceğini 
• lhsaa etmiştir. 

Kaseyi Kahireye ehemmiyetli bir 
vazifeye göndermiş olan Çörçil ne da-l _.. .Deva01J 2 ocl sayfada 

Na has 
Paşaya 
suikast 
Mısır Başvekili 

camiden çıkarken 
bir talebe 

tabanca sıktı 
Suikast akablndt 
yapılan nümayişte 

3 talebe ildi 
Bom:ı, 21 (A.A.) - Roma başını 

Kahirede Cuma gllııü Naha-'! Pa.faYS. 
karşı bir suikast yapıldsğmı haber ver 
mektedlr. Bir talebe Na.has paşa. camL 
den çıkarken pa.şanm arabasına bir el 
tabanca sıkmıştır. Kur§un başvekilin 
elbisesini delip geçmiştir. Başvekile 

re!akat eden Emin Osman ya.ralanmlf 
tır. 

Suikastı talebe tarafmda.n yapılan 

bir nümayiş takip ebniştlr. Polis lllL 
mayişçUeri dağıtmıştır. Talebe aramı_ 
da 3 ö!U olduğu, suikastçının tıevkif 

edildiği haber verilmektedir. 
~~~~-o~~~~-

Amerikada 
Bir kruvazörle 2 topçeker 

denize indırildi 
Nevyork, 21 (A.A.) - Dün Attan 

tikte ikl torpido muhribinden ba,.ka 
bir de hafit kruvazör denize indiril . 
ml§tlr. 

AlmanlJada 
iaşe hususunda 
yeniden tahditler 

konuyor 
-O--

Bir Alman gazetesi geçenler. 
de lngil\erede yapılan tahdi. 

datı bununla .mukayese 
ediyor 

Bertin, 21 (A,A.) - Almanya.da 
iaşe hususunda yapılmak üzere olan 
tahdidatta.n bahseden Diplomatik Kor. 
respondenz, İngilterede geı:cnlerde ya. 

_... Devamı 2 ncl 11&.} fada 

9Öre ancak üç senelik bir .zamana 38000 in askeri ölmüı ! da şik&.yet etmedim diyecek peke.z 
sığabilir. Bu hesaba göre birinci yıl Şanghay 21 (A.A.) - Çindeki Ja- kimse vardır. Fakat esaslr olan şeyi 
1:'fdn, ikinci yıl planın hazıdanması, pon umumi karargtılımdan blldlrild1 _ başardık, savaştık, çalıştık, ve bu 
UÇÜncü yıl plana göre bol istihsal se• ğine göre Şanghay dolaylarmda hare_ harbin ucunda neler bulunduğunu 
nesi olacaktır. ketlerde bulunan komUntst Çin kıta _ asla. unutmadık. Bu vasıflarımız sa_ 

Ankara 21 (A.A.) - BUyUk Alma 
ses artisti Erna Sack'ın pazar akşanı. 
Kızılay menfaatine Ankara halkevinde 
vereceği konser, 1648 metre uzun daL l 
ga Türkiye radyoslle saat 21 den ve 
31 metre 70 kıaa· dalga Ankara rad. 
yo.slle de saat 21-45 ten itibaren neş. 
redilecektir. 

Bu n e b itmez kış l 
Bu üçüncü sene ne zaman başlıya• !arı imha edilmiş addedilebilir. Giıçen ye.sinde doğu cephesinde ve memleke. 

~~.ktır. Müttefiklerin, Amerikalıların hafta bu çetelere karşı açılan seferde timiz içinde kışı yendik ve şimdi dur_ 
uşman/arın, dostların merakla bek• 38 bin asker ölmüş, 1200 esir alınmış- umu daha elverişli olarak görüyoruz. 

lodikferi hep budur. tır. Bundan başka 53 mitralyöz ve Yakında kıtamız yeni actlar görecek_ 
Biiyük istihsal ummanı Pasifiği ne 1000 den fazla tU!ek de ele gec;lrilml§- tir. Fakat müsterih olunuz. Bu acılar 

zaman kap/ıyacaktır? Henüz Ameri· ti daD bir alem çıkacaktır. 
kalılar V~şingtonun bir parkındaki -

1
·-------:---------------··-------

Ja.oon f(lraz ağaçlarını kökünden 
destereyle. k_esebiliyorlar. Japon/aı• 

---~ 

Amerikadaki 
ingilizler askere 

çağrrıldı 

BuotJN Martın yirmi biri: 
kar, kar, yine kar yağı,. 

yor! 
Hu satırların muharriri lstıuıbu· 

lun bııhanna inananlardan değil
dir; be-r yılın hiç ~a..,mıyan tecrü· 
beleriylc bllir ki bu ~ıirde llkba• 
har bir ts.k\'lm yala.nıdır. Siz Ata. 
lı\r sözünü ya.bana atmayııın;: '1::.-dan alabıldıkleri intikam d 

· d 'b . sa ece 
bun ~n ı areHır. Amerikalılar park-
ta agaç keserken, Japonlar kıt / 
yolları, denizleri ada! h 0 orı, 
va hattını kesiy;rlar. arı, aftô isti• 

Bir Alman 
gazetesi yazıyor : 

Ruzveit 
Cenubt Amerika 

devletlerini harbe 
sokmıya uğraşıyor 

mak suretle başarmak istiyor. MeselA. 
Amerikalıların Şili bandıralı Toıton 
vapuruna verdiklerı emir bu mahiyet.. 
te blr ha.dlse çıkarmak gayretini ta_ 
§IYOrdU. 

Nevyork, 21 (A.A.) _ Birleotk A_ tıuıbulun kışı yaza karşıdır,, de
merikada ya§IY'an bUtll.n İngiliz teba- mtş onlar. 
ası, askerlik hizmeti için çağrılmakta. Evet, 1sta.nbulun kı!jı yaza kar~ı· 
dır. Harp fabrikalarında ~ar dır amil, hangi yıl bu ·Şehir, bn 
veya bulundukları f§ler için vücutları 1 memleket, bu kıta, belki ele bu 
zaruri olanlar bu emrın d1&1mdadır. I dilnya böyle kı' gördü? Bunca. kıt-

Sarı akın alabildiğine deva d' 
b k 

me 1• 
yor,. u a ın nerelerde duracak? 

Rıvayete göre Amerikanın İstih 1 ~mmonı önümüzdeki sonbahard:an 
1!1baren dalgalana dalgalana Pasili
gı saracaktır. 

Tayyareler, gemiler kalite kafile 
cenuptan şimale doğru akın edecek• 
'ir. Amerikan görüşüne göre henüz 
bir müddet daha .sabretmek, ve da
ha bir hayli kayıpları göze olmak lô· 
:r.ımdır . Bv hesaba göre Avust·alya
nın akıbeti taayyün ediyor demektir. 
Sonbahardan evvel Avvstral-yanın 
bütün menbaları tahrip edilecek, 
hoyvanfarr kesilecek, bütiin tesisler 
yıkılacak ve Avvstralyo oir harabe 
halinde düşmana terkedilecektir. 

Bv defa da Amerikan yardımı kar· 
~ısında Avustralya Fransadan, Yunc.• 
nistondan, Yugoslovyadan farklı bir 

l ~'1ziyette değildir. 

Berlln, 21 (A.A,) - Doyçe Dfplo _ 
mat.işe und PoUtışe Korresponda.nz 
gazetesi bugUnkU sayısında birleşik 
devletlerle cenup Amerika cumhuri _ 

yetleri münasebetleri hakkmds. şu ıntı 
talealarda bulunuyor. 

Almanya ile birleşik devletler aro.
sında harp ba.şlıyalıdan beti ve hatt~ 
daha evvel Ruzvelt, cenup A..merika 
cumhuriyetlerini h~dlseler çıkarmak 

suret11e harbe karıştırmak için gay _ 
retler sarfediyor. Ruzvelt tahrik ve if. 
tıra ile ba.,aramadığınx muV'llffak oL 
muş bir usul ile yani bG.diseler ç\l{ar· 

Ruzveıt oenup Am~r1ka memlekeL 
!erini yalıuz UçlU pakt devletleri ile 
münasebetlerini kesmeğe sUrUklemek 
değil aynı zamanda bu memleketlerin 
harbe girmeİerini de temin etmek fik_ 
rin1 besliyor ve bunun için çalışıyor. 
sununla beraber bu memleketler harp 
·ten ka.Çmmak istiyorlar 

Fransız sinema 
aktörleri Berlinde .Almaııya deniz harbini kabul edilen 

u.ıruller dairesinde ve denlzalblan hak 
kmda ı.nıza edilen Londra protokolu - Berllın, 21 (A.A.) - Alman film 
nun hUküınlerini de gözönünde tuta.- • odası reisinin daveti üzerine Franauı 
rak yapmaktadır ve dalma böyle yap. sinema aktörlerinden Daııyel Daryö, 
makta devam edecektir. Ancak Uca _ Junie ABtor, Vivlane Romance, Suzy 
ret gemilerinin harp zamanında rla _ Delaylr, Atbert Prejean, Janjean _ 
yete mecbur bulundukları prenıılplere Rene Dary, Andore Legrand ve Pierre 
uymaları ıwındı:r. Ticaret gemilerinin Puz Heu.ze Berllmı gelmlglerdir. 
bu preıısiptere ria~t ettikleri bıı.lde Davetliler dUn profesör Carı Nöh _ 
Alnıan dentzaltıtarmm milletler arası lich tara.fmdan Alınan film odasında 
mua.hedelerine aldll'mamakta oldukta- şereflerine verilen bir kabul töreniıı.
n hakkındaki iddialar tamamen asıl. de bulunmuşlardır. Bu münasebetle 
sızdır. Bu iddialar tahrik ınaksadlle Fransız aktörleri Alman sinema ak -
yapılmakta.dır: törleri ile tanıııınuşlardır. 

• 

hklar, mahnımJukla.r, yoksulluk • 
le.r, sctlar üstüne bir de mevsi. 
mln ağfrhğı çôklince, en ferah gö
nülleri bile kasvet ba'itırdı. Griı> 
kap1 kııpı do1aşryor. İ~inde öksii
rük !le!'ll dayulmıya.n t~ ev kal • 
ruftdı. 

Halk arasmda dolaşan fenni ( ! ı 
bir tefsire göre hava.larm bu öl!;ü· 
süzlüğilnc sebep A,·nıpa ufuklan• 
oı 111a:~n hava bombardımanları. 
dır. Tabiat da bu gökyüzll ı;av~ı-
01. sinirleniyor, demek. ÇüııkU bu 
güne kadar yeryüzü insanların, 
gökyüzü de tabiata ait gizli kuv· 
\•etlerin, ilahi '\'lLl'hklann, nıhla
rm ve memleketlerin cevclin yeri 
dl. Gökyllzöndc'.dlcr yer yüzünde· 
kilerin, buradakiler de onuJaldlc
rin rahatmı bozmaktan sa.kunrlar-

Yazan: BiR MUHARRiR 

ılr. İnsanlar koskol'a dünya topra. 
ğına sığma.yrp da havs.larda da. bo· 
~şma.~:a kallmıca, yalnız yer yü 
ıilnüu değil, gökyüzünün de asr ~ 
~·isi bozuldu. 
İmanlı insa.nm son teı-ellM, ö!

ıniktcn sonra, ruhunun ~ir.-lcrc 
!:dmıast ve onula ebedi siıkiınu 
k.'\nıı;mıı..sıydı. Şimdi yerde, gök 
te, canlı, camnz hiı;bir varlık içi 
hnzur imkanı kalmadı. 

Ha,alarm bu scıtliğiııi ve dıi· 
ren.sizliğini böyle Mf ve kabata.~
lsk bir metafiı.lkle i7.ah etme~<; 
kıt.11<anları te>clU ~Jecek <ıözlcı i 
miz vardır: kışm bu kadar UZI'• 

mMt ~ayet parlsk bir yazın gele. 
ceğini müjdeliyor:. Kıı;: hızını al 
mazsa. yaz iyi geçllıez. İstanbul 
bunu sayısız me,·sim tecriibelerilc 
bilir. Umıkınız, bu kış lla doya 
#foya. ve dilediği ~lbi hükmü11ii 
ya~m, knrtlımm dök"iün, ~ow 
arkada kalnuısm ,.e arada blr ~,._ 
ri dönmek ihtlyacmı rluyrnadan 
a hp b:ı. smı git.<ıin. 

Kapıdan baktıran ,.e ka.zmıı. kü
rek yaktmm Mal't.a. atıılarrmu:m 
dl\ emniyeti yoktu. Yalancı bir bn 
har ayıdır bu. Nisan da karar..11 
geQeı-. Hatta nl'!"m, Mayıs da ıııc• 
murtsun; tek, BiiyUk Tsmnm, bi~ 
snlhiim\izün bahal'ından ayım1· . 
sın. 



% - EN 80N DAJUKA - H MABT 190 CUKABTESI 

Almanlar 
Vişi 

üzerinde 

&owıet tebUll Tokyodan ';!: haberlere EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 
_ Bu)tar&fı • acl .. Jfllda 'a non ta. K k ~cephesinde Almanlar a Jc67 J ~ ,., ' Küçük lli.nlar Kuponu 

:.s:ti:7~:~ Birmanyada yıldı- r:: ..... -:=:.:= ocasını açırmış 
~:.:::·::~.:.~:.:=-::: rım·süratileilerliyor :-:::.::~---=mı, kaçırmamı-" mı? 

Veni bir sinir 
harbine aaşladtlar 

malzemesı tahrıp edllmlflir, 1 
81 

lıRdl elerl ıa..- • Y 
MOllkova, 11 (A,A.) - Dlln gece j ,_ _, 

. ne::r~::~e;ım~~v;;tmt:~!!i~ephenln ba- iki tehir Japonlara ıeçti E:ı~nm .. ~':~~~ GO, ır.·--· Nah şöyle elini beline dayapıp gerdan 
Lond.ra, :n (AA,) - B.B.(J: ---

zı kesimlerinde faşlat Alman kıt.alan- Bu alıall Bll'maDJ&daA ı.ıen ha • ev lflerinl ldllr, IDUill tembr. ull 1ıll' k ak h o t "' d ı "' J d• 
( ıl,A,) - hmçred ~a: :er~u:::z :~:::;~8~ :~:; berlere göre Sittang nehri boyunca ::.:;:;. 8!!!5et~ = .,.°.1= ırar : r agım a or agım •H ıye 

I ~ e ~nv~~tk1:ınhu.,~ miş'erd r. ~ı::.~ m=~.•tl.::::m ~ v1De balb bir lı&Jla nlalDü INmeL n•ıspet yaptıkça aklım başımdan g•ıd11• ard•ı 
ku nnd ğı lisan' 19 martta 87 d~man uoaaı tahrip kilometre cenubunda PaJu clftl'IDda tedlr, (lhmt) nmlllM mlncaat. 211 
nın V ı uzçrin ed lm tır. Blzım Juı.yıbımız H uçak - ÇldJıer barek&ta lft1r&k ettlfl bildi. • "!'., 10, bo7 orta. lıebk eCIDdt. a· 

e ~ b n nu tır tır. 20 martta M0&kova !SnUnde 6 Al- rllmektedtr. çık kumral, ıv.nıete 911 l!Okala dllfkUll. 
en Alm n'ar v·.ş üzerındt- man uçağı dU§UrUlmUftllr. Röyter mubablrt Japonlarm !ravadi ol.mJyaa, namulu, .. lflerbal ....... 

1 lı r ne\ ı inir har- 19 martta hM'a Juıvvetıerbniz 8 Al- Uzerlnden Ziyade Slttaııgt&D daha ıı- g6rstııO bir alı. lam, 31..tO 78f1Dda, 
pm t d rlar. ı man tanı.ı r,3 top, 12 uçak savar ma. m!Jle ilerlem.1§ olduklarım ve Japoıua. karakter aahl1ıl, dnlet memuru YeJ& 
n) 1 a teleri Frar.sız ıt"a klnel tUtı= m vz.ı • 68 maynatar as • rm lravadJ nehrini Allar ve yahut llb&l' bir bayi& evlenmek~. 

ny J a vcrıln•e 1 l•ak ker ve mUhtmmaL ytlklll .20 vagon, küçUk meraklple pÇJD;elerl ihtlmallnl <Saadet) remalne mOracaat • 211 
1 m · r yazmaktadırlar. akaryakıt yüklU 5 s ... rnıç kamyonu 11 an--'-

blldlrme~t.edlr. .r-• .. • 
la m tta Rom da tekrar ınti tahrip etnı-1 veya haaara UQTabnı§ - rok)O, 21 (AA.) - Blrmanyada • Herhangi bir t...a JUUDd& lfCUUt 

ı;.aı a b 1ı an 11 Mess.agero ~c~n tır. Bir mühimmat depoau Ue ıa va. JapPnlar, Slta.q boyunca yıldırım ve uatabqılık yapacak kabUIJette ııt 
aakı 1 t:ılyan gazetoesı Savoıe ıle gonun ın!ııA.k ettikleri görUlmU§tUr. hızlle llerle)'illerlne devam ediyorlar. riDcl muf bir Ttll'k ten.t.l ., anmaJ&.. 
Nic 'in lı men ltalyaya. ilhakını Hava kuvvetleriml.Z buDdaıı bafka lkı Japonlar, Rangonun 200 kilometre 111. tadır. (B.N.T.) nmslM me1c&up1& mtl· 
ta p etnıektedır. Alınan ply:ıde taburunu dağıtml§ ve malinde Tung - Uda 6000 mUttettk u. racaat. 

Gaz ttc d LaUJanue Alman h~: kısmen imha etmlgtır. kertne bOcum etmlflerdlr. DQpıan • 17 Y&flDd& cıri& t•be!Hnl ııttlrml§. 
küın inin Ri}om davasından do Lcmdra, il (A.A.) - B.B.Cl: takriben 300 teıetat verml§Ur, Daha blras dütUo 1ıOeD smç bir Jm, mO· 
J yı Fransaya çok küskün oldu~r Ruslar Kalinln kealmınde 200 Al - bafka Japon birlikleri Ranconun ba\I -lerde, 'bOrolard& mllnutp bir 

11 
ııu yazma!<ta•:ır. manı öldUrdllkten 10Dra Uç m.Ut\n §lm&Une 120 kilometre meafede bu.. an.makt&dn'. (AJI&) reıum. mira· 

Mak A,tur 
Avustralya da 

yeri ele geçl.rmi§lı!l'Cl1r • KlZl1 Ylldız, lunan Eluıadayı hQCUJDl& ...,tetmlfler caat. 
pef§embe gtbıU avcılar himayelinde dir. Büyük blr plllaet &Jmmıttır. • Orta mektep 8 bıci muta kadar 

1 Moakovaya yaklqmata tetebbUa e • Bu arada lkl pmt, 24 otomobil, 1 okumuı eaki harfleri ve bina d&ktllo 
den 20 Alman bombardıman tayyare- marpadlz katan vardır, Japonlar, bilen bir bayan .lfl.Yle ve ~ mQ 
ainden dördUaün hava muharebesinde R•n•cm demiryolu Qaerinde Led Pa- pi buaull blr 0-. 
dü10rWdül1JDO ve diğerlerinin geri - n P reaml "J& m -

- atema.a 1a1ıt111c1am c1a pı 
dlm evll4m • 1ıaaa 1ılr ADall, lılr • 
ben 1ıWJ1m. Bu ............ 
Vllll& •beb oldUIU 11111 1Dlftimt de 
•beb olacak, ah.. &la... Clılrdlml.. 

- '!'.ter bamm, 19tıer .. Bele lbDdl 
buDlan 1mak d& 8&Jle baJralnn, ba k&. 
d1DI dDldQn, ll&k&nt ettlD mi T .. 

- Nef .. bell mlf •• ben il&.. .lfk 
oı.m nl&dlm. Bea blS7J.e ~ J&JIL 

oü k&dmlardaıı llUJllll? Dotruu -
u lanldım, ctıoeDdlm .. 

Maznun kadmm blr&Z aklmclan da 
haflflilt oldufu anlaflbyordu. Kıa • 
cık boylu. bumbunıtuk nrattr, ckltık
lll, en as 81 lik tıtr ihtiyardı< 11&1&\ • 
m1D 171 taratma rutlamıf, al&blldftlDe 
eöyUlyordu, 

- Bq dedlk1erlD1n hepelDl ... bu 
icadın ... JQmllb:r eYl&dım, 

Benim kocamı .ıımcta kapıverdJti 

gibi y:ıpmadJII hakaret de blrakma • Londıa, ıl (A,A.) - B.B.C: dönmeğe icbar edildiğini yazıyor. danı d& ahmflar, dt1flD&D& burada 800 de &OhflDak sat.emekte~.-~ 
G neral lılak Artur, lıfelbuma var. teletat vvdlrmlflerdlr. 11 uir allD - ('D•· C&ll) remsble m__,_.._. mıııtu. 

Koakova radyosuna göre, aon gUn • - __.._ ._,__..
11 

.,._ - MealA ne yaptı! 
ve balk tarafından aevıııçle kar· ıerde çarpl§malar çetlnleımiştlr. Rus- mI§br. • 17 JlllD~_'::._-::_:U-~ - Daha ne ya.pımı & canımm iti ev. 

l§tır. Y• Delal, il (A_A.) - !nlllla yuıbalerde. __... n - _, 
Genenl demlıtUr kl: Jar, hayli llerlemifler ve altın tehir tanldan .,. pi,.._., Blrm&DJ&d& IA 

1 
rdl ber lfl pmak ı.temek lAdmı, dalla ne yapem! Nereden bel&. 

.Avuftr:ılya a•kerlerlle •ıkı bir olmak Uzere birçok klSylert geri almlf. Padan& tıılr alem Jlapımfo llO Japoa =~::ta.) re.:.e mtlWt. dan kız kardqfnin evine geldl. Evleı1-
t rlkl mesaide bulunacatımdan dola. lardır. Alman zayiatı 17 bin tahmine. aakerlDl dllltmll. TO Japonu llldtlr • • 17 ,..._, malt vUSJeımm bo. nu. )'UJl.D&ydı. Kocam blrdellbl.re or-
)t cidden DMmnunum . .Avuatralya u- dilmektedJr. mu,tor. suldulU 1'11U"dea ille 2 da aınlmJf tadan kayboldu. 

1 rtnt geçen harptenbert taJııyo • Almanlar, cenupta en flddeW ta • bir pno; ...-S. Jıuua4 mtıe•ıll... - Nlk&lılı kocaıa JDl)'dı buf • 
m " onlann takdJrklnyun. Nihal an:ızlarda bulunmu11ıar, fakat atır ve,a tl~thanelerde it aramaktadır. - Ha:vır daha nDrAJımım ıa,ııma _ 
fere imanım vardır . .Bqan veya ba- zayıatıa pbk\lrtWmOllerdlr. Fıkra (Ş.Ü) remzine mtıracaat. mqtı, ama )'&landa pptıraeaktık, 
ısızlık hU~metıerimizfn emrime Harkof clvarmda da muharebeler 

1 
mal _,_,....._1_ k - YID11~TBa1-.a ıca. 

r ' lddetl .. -•·Ur Al ı f • Efl _ _.... yeme • ~- da _,._ ..... __ ..___da ..._ __ .. __ 
~ ed~ekJeri kaynaklara bağlıdır. 1 ·- ' man lr J&V&f, & " ilUl ldmlMtam. belrat91ıı b- I' ............. ,,.............. u....._ IQDr& 

1 

kat devaell mNtte ~ pr, w" _, kıydmıcaJcblus GJle ıntf Hı nıneu re güveıılm var. ll:lbbden ..,,._ •• 
18

_.,_._._. __ .. ___ H ıacı Suo L--:-1-..18 cam •ııe.rtman llaprcdıtı yapacak co. 
i trm ·-- _., - ,_..._._ cukawı bl aile fhH-• vardır Si k - Evet! .• Hal A. ne df3a'dum, Ben 

yapaca • Alman Ol'dusmıu kurtarmak lçtn lle\P • PuUlk ~ llOIU'a tn. r 18 -- • r •- hergUn kocamın arkumdan attar. du.. 

E • A d J kedllen Alman tümalerile Staraya rtıtere Seyl&nı tahkime 1ıetladL Yeni el ~ tefi 8_&Y Zül19 mtıracaat. rurkeıı lılr ıtlD büoeı- Gl'ml'l*aL Bu 
mırgan a Rusaa garbında elyevm cereyan eden .,... lıüerl .. Brltlutya kanetlerl· ı Mute/emle: kadın, beni c&'QDce, lıemen pencereye 

muharebenin Lenlngradm Akıbetini ilin ada,a cıktltmı babrr veriyor. * Kiralık mobilyalı oda aranıyor. fırladı: 
18 ya ŞIDd8 lllr geaç tayin edeceğini yazıyor. Tllecardan biri her ae ır.amıuı bir Yüksek ücret verilecüUr, Herhangi _ A dotltJ&r buraya balaD. buraya! 

CID&'fefe ad •••uAI it veya para tüllll 101a 7ola oıkacak I bir semtte olablllr. (lııl.O. 107) remzine Ortatnn bahçeye çıkımf,. nuıllm be-AJ•ID MJU •• eı1ea Juna1an 110yulu1'11111fo Bir defa mektupla mtıracaat. Dlm g8sQmQn ıoı ortafım. !1f lllbıln, 
kurıaa gltU ? Berlbı, il (AA.) - Umumi karar~ pne J'ol hMlrl ... ~ ..,uclat. • ICD QOk H yqmda lılr PDO TClrk 1u hot muaun? Ben kocanla con eller 

gAlwı tebllıM .. de, dü•manm Kerç ya • lan - Yanma bir çift tabanca al•- zına ihUyaç vardır, Bir alle yanında kuau _ _. • ...,._1 dl'9 nala fD>'l• .um 
Emir nda koru eaddealnde oturan °... r- eıı..nıa ............... k-"'"- 1... ......_... ---.. -

nma.dalmda ıaarruztarma b!çbir mUJı -. in lıl•• ....... _...... ...,,_ __.._-• .,. -~- - 1ııellae ...,..,, ...... Jarank - aınen I(erlhı .aminde ~lr adamm 16 y....,da buılt _._ ••'---"'"' ----" ..,... vaffaklyet kazanmadan devam ettltl .&-.. eeıwap ftl'llllt: ve 0~- ......... ,.. •• ue~..--.... taklMlnl yapıyordu - Bana ntabet e-
k oğlu Ali GUn r ~gün evvel birden. bllcllrllmektedlr. DOemanm 18 tankl' - ~ ........ ~DD btlyenlerln (Ad) remzine bir mek· denk eWeme rezil TUV&y-7&11tı. 
b r ortadan kaybolmu• ve nereye -"t _,...__, t 1 ,._ u 

"' •• daha talırlp edllmlft1r. Pike bomba lılr o --· up 8 m .... caa arı. Ben met-r saY&Uı galll lıılr iradın. 
öfrenllemeııılfUr. .__......... ..__ ..ıı. •--• Ald 

tayyareleri sın.atopol limanında 4000 ...... -n, sertı1 -· -1-1or, ınnaz: mıpm, Mımda bu lcadm beetm ıroca. Zabıta yaptığı aramalar neUceabıde 
tonllA.toluk bir ticaret gemlslnl batır. fakat ne garip ki kuvwtll baloD • Aptıda remlzlerl 7az1b olaD o mı •--··, --- da benim w .. dUn bir ipucu yakaıam11 Ye çocuk .. -- _..,..._ -
mııtlardır. Bu tay~areler bUyOk bir mak latedltf yer._. ıtklıcana Akl. k•,......,_.. ....ıu- ..... bir -yden haberim ,okmn• boş bir evd ölü olarak bul11DJDqtur. .,... .... 
aarnıçıı gemiyi ağır hasara uğratmı§. ltetlne nfnYor. meldaplan ~ (..-r. Vallab! bUWıl de b0t1ln buDlara CeaedJn başmda bir tabanca kuf§UDU ı 'rı1N 

yarası görUlmU,, vQcutta bafka bir lar, deniz tezgAhlanna, elektrik aan.
1 

NASBE tan bark) laersln _......... ötfeye. ~ hiçbir ,eyclkler demedim, evı. 
tralma, ak·-"ıt depolanna laabetıer kadar " .. , n den soma ...... me kapaıııp kocam '"ln zari sarf .... bere bulunamamıııt:rr. ~.T- "" -

Şimdiye kadar elde edilen malilınat kaydederek büyük tahripler yapmıı • Bayanlara lan. ladım. 
d llkaıılmm ya bir cinayete yahut blr lardır. MUJDE (Semlramla) (Denla18) {C.R) (Seler) Ama ve llkin bu kadın beai baka. 
kazaya kurban gltUgi merkezindedir, Doneçde merkez ve timal keaimle • (Ciddi) <Ferhunde) (Y.Ş,) ( M.K.A ı darla da brrakmadr, beraber c;alıftllı. 

z ra .Altnın kayboldutu gUa yanm • rinde yeniden yapılan Rua taarnızln Bu tuarrut deYl'IDde eakldl, boyaaı (C.R. l (Eclar) (H.T. 1) (Anlata mız dlklm evınln merdtvenlerinda de 
a yabancı genç bir kızla g6r0nmeai dllpnana atır kayıplar verdirerek pUa ioldu, renglnlıı modalı geçti diye kıy· hm) N,U,N,) (El) (Ayla) (C.K,) beni yakaladı, bOUm ı,çt kıalara "or. 

ve olU olarak bulundutıı evin civarın- kürtUlmU,tUr. Atır toplar, Lenlngrad ınetıl (A,L,) (lıf,Z,E,) (A,Z,X) (B,R,K,) tağım!, dly~ rezil etti. 
da birkaç Y&flıca adamla do1&fm.Ul askeri M!81alerlnl bombalam11lardır. El Çanlolonnazı (26 Sezen> (X.Z.N,) <tO Perihan) Artık fazla dayanamadım, nlAdım, 
her iki lhUmall de akla getirmektedir. l3 marttan 20 marta kadar Ru.ıar bir köteYe atıp terketmeylnlz. (Ernekil) {8.8.) (26 il.) (C.11.) şarrk diyerakten dUfllp bayılıvenni -

lefllm, rOyalanmda m Yll'I& bo _ 
tuııtum.. Nihayet il-. lıltGıae 1tne De 
bir azıcık ayata kallctlim. ü bur J& 
pldim. Az kaldı mam ..-u evlL 
dun, Ama ba kadm imi GldlnlJIE.. 
&clUl'ecelc,. 

8cın Dil kellmeJi ..__ mmledllDa 
rmrddW ellDI ko,_. .ap bir GL 
kırı Qlkarcıı. IÇIDde ....... 1Nü to. 
totrafÇl8Ul& cektlrltq ..._ '* ... 
1111 .bAldme Ulat.arak: 

- Nab ite bu d& all•Jer ... lıo 

cam. ldmlılllr -- • ·-·· ti sWmu bClJQJer :raptı. ...... ~ 
aklllu ftla'llll aptıl&tl, ı.Artll dlll)'e 
dl .... ,. '"9l'dl. 

- .Pek&I&, pelı:llA.. .,. ••pldr. 
lı&Jdl Nktlnn, &rtdl ,_.. 41CW da 
86yledlklertnl apt& ,........._ 

JCadlD hAldmm fatrıı .. 8IUra .... 
termemeeılae ad ......... aunl • 
dana mmld&Da JWIDt ......... ... 
kim davacı kadın& dlllldtL 

Bu 28.80 1&flarmd& lıa,llrCllll. IU'· 
laflı temla kQ'afMll lü ..... 

- llfendhn, dedi, ... lradlD aftlb 
bir delicllı', Ne koetm .,..., A11 ..... 
tu.. Bepm Jce'e"Qda 1il1'ltıtıı11. .,. 
durdutu pyler .. waı:r-• -. . 
Dlm ne rabatmu, ne awq 1llrü. 
tı. Kocam öldOkta lmra - lrudt. 
flmlD evlzae pldlm. B1l d& cıaaa lrc9 • 

fUU7dU. Ba1Da .......... lllO -
nUD olmadı: 

- Kanw •• kana kocamı aıutma
,. mı p1cUD? 88ld lıG1lal .... ..,. .......................... 
tırmala ba§ladı. 

Ben alal&mm 86llat ._.. ......_ 

•ine &ldrrmadmL. Soa IGalılrde ....... 
Dlll elllldla luıçt,.... a.cma ......., 
&damı ... lıaPMttılllml..,..... ... 
ladr. J'ü&i 'bu •OllD'"n an. ldalll. 
lir mredla bfıo de ıatetnl, tılru ft'I • 
"1 De~ .... ....,, ...... .... 

o ..... dt llQt 4111da ...... ..... 
§UU. Nihayet geçenlerde bir ıtlD Nal 
mm"dinDlll'de 1"blldr, _..,,. AY 
radr.: 
-ır-ı ....... , ....... . 

rarU dlldl. taıta ........... '9Ptl. 
Da~ .......... ,. 

Dawa ka4m ıud&brlllm, 4119 lla
IUlll Jerlnde ...,...,.., ....... bllap 
bir .. yler 81Sytemek liltl)w... ralıat 
lal.idin lceDdle!nıl J9lıdm ...... ., •• 
ve muhakemeyi f&)dUldll Olllıe IQla 
bqk& 1111' gOae bllütr. 

Ayıe, ellndeki fotolnts blnlılr itina 
Utı çıkınma ~~ve ... • 
tonuna d.nnar&k Jaftf JlaYlf 8lab 
kemecSen çıktı, pt.U. 

Vak ya Sarıyer mOcldeılumulrUI 386 tayyare kaybetmlılerdlr. Buna Atelyemt. l.tedlftnlS renkte elbl9t!. (Ad) (t. İlkan) (BJ, Kaya) (Hollvut) ş.lm, B ımeın kaç gttn ~IUW. penoe • 
1 Oym11ftur. k81Jilık Alman kayıplan 22 tayyare. leılldme unm oluak .ısı Q.ANTALA. •••• • ••••••••• 
---------------• dlr. RINIZI feıın! ınıreUe boyar ve yepye. Almanyada iaşe tahdidab llalf,ada Veııezia hava atanı ve Va. Dl yapar. Anu edlllne model. forma 

:#"' Bllttar&fı 1 mel _,... Jetta l1maıU blrblrlDl takip eden cıaıca astar dellftlrlleblUr. 
pılan tabdldat ile bir m.ubp8e yapı. Jar llallDde Alman t&J1Vllerl tarafm. 
;) ve diyor ki: 4-\ iri oapta ı.Jırlp 'bombalarile bom. 

l memlekeU tabdldatm •belııleıl NJ•ımıtır. 
Alman deDlaltııan .A.merlka 8abll. 

büsbütün bafkadır. İllgflten, kendi lerl önünde VO balı .AfrlkUJ aÇlfuıda 
ihUyaçlarmı kendi topraklarının mah
sul rlle temla edecek durufnda olnıa.- tGpJekQn SlS.000 to~toluk altı Y1lk 

padalıd T• birlellk Alllerilc& bahri. 
yeatne alt bir aahll muhafu: gemlalDt 

d t ı ın cmun laf al dıp.rdan getire • 
bil c ı rine bag'lulır. AUaııWt ve .Pa.. 

ı muharebelerlDln son aylardaki 
g teri lnsiltenınlA bu Ahada ma. 
ruz bu wıdutu tildUıtlotl t.ebllkelerlD 

n iıl'inl göatıerir. 

Almanya ve onunla beraber kit& • 
nm diğer mllleUerl 1ae kencll ıa,a • 
yı ları iı;ın gereken yiyecekleri kendi 
milli topraklarmda yetlftlrebllecekle. 
rlne üphe yoktur. 

Ancak mihver devleUert ~yal. 
nız kendi llıUyaçlannı delil İngiltere 
nln hata.sile harbe .urUkleQeD clJter 
m mi ti rl d beslemek zorunda 
bulunuyorlar. 

ng t r , can damarlarmı gitgide 
daha ziyade aıkıetıran deniz mUhare -
bel r1n n geli melerlnt endJ§e ııe takip 
cd rk n Avrupa mllleUeri lagelerl ba
kımından s lam toprakta yqadıkları 

ı b li~orlar. 1'u veya bu suretle veya. 
ut d dU§man faa11yet neticesinde 

ic t dJdat ı; reklyoraa da bu ıu. 
t nın milleti ri pekAIA biliyorlar kl 

a ah leri n sıl olsa elde ede. 
c l rdlr. V lng l ablokası ne kadar 

ol r ol n yapyı lan teh -
rm y c kt r. Bu muvakkat 

t ıııkmtı verecektir. 

'batırmıılardır. 

ReWnkl, 11 (AA.) - Remd teb. 
llğ: 

Dllfman .Aııua berzahının batı im. 
mmda bir bQcıum tetebbOllQade bulun. 
m\118& da topgamusun aıe,u. d&lıbL. 
Jlll§br 

:sqka kulmlerde kayda delW bir 
taaıı,.t olmamıftu'. 

Hava lnlnıetleJ1mı. dllpıaDm tafrt 
kollarmı ve kıt& toplaluld&nm 'llllllllıa
laıDJ§tır. Bu arada bir mflhlm-t 4e. 
posu da laftll.k etmlftlr. 

Avustralyanan Vqington 
sefiri 

............ 1 acl .,.,... 
ha evvelden Anıtralyanm ınuftfaka
tinl almıı M de görUnOp gtSre Va. 
şlngtonun mlltaleumı 90rmUf\Ur. 
Anlqıldığma g6re Çı!JrçU, A wstraı 

yanm blrle§lk devleUerden mtısaberet 
istediği intibamı da eflmek 19temekte. 
dir. tlıt1mat ki ÇGrçll Kabtreye Kueyl 

öndermekle A vuııtralya kıtalarmm 

şimal A!rlRadan •prlmalanna da ma. 
nl olmak lstl)'or. 

.. el 

'
••aJa•dı \'•tlncton, %1 (A,A.) - AYUtralJ&· 
.. n•n tıırte lk devıetıer nesdlne g8nder-

Blr d t nbe lan d 1 et 1 d. tevkallde murahhaa Bvatt tte 
lerle mtk:&dele edllmeye b9§lanın11tır Avu tr 1yanm V tngton eJçlal Ka • 
Bu au.reUe buıtın 13 dD ncl yakalan. ~Y dUn Ruzveıt ile gG~mQflerdlr. 
mı ve baklartnda ge ken muamele Evatt bugün Runelt 11e tekrar ıs. 

pılo.rak bir ıımr dllf ruer evine rü~cef!ni aöylemlf fakat herbaq1 
nderıımfttır. bir demeçte bulunmak 11temaılftlr. 

Adres: MODA BOYA. ı:vt Qalata, 
Haaanpqa bılla, No. 2·1 Kumballe 
caddeal • KaraklJ. 

-K.B.8.-1".ft-

'l'OCOAll Rllll 
M. ALTIOK 

BeJ'otl• ...... -. 167 ........ 
..-JI IJCS& « 'lllefla: ..., 

EBKEll ve UDiN yeni ,..s& 

• •*" 
''T .. el kilr,, 

Nipnlım J!lmel Kaptanotıunun ve. 
fatı dolaırlQe prek cenuealDdl ı._ 
sır batnD••1ua. prekae mektup YQ'& 

telpalla ~ bulUDUJara, Qn 
&711 tefekkDrlerlaUml umak imk&m 

m bul•••dılaam li;ln buna swtıeDL 
ıdn ta ..... ıwau nca ederis. 

Nlpalm. Mabrllen ıt• ... •• 
Jlenat Oinz. 
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