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~3 Ancak Amerikan 
filosu hazır 

o~duktan sonra 
yapılabilecek 

1 

Bayan lnönü 
Bugün Nişantaşı l(ız Sanat 

Enstitüsündeki def ile de bulundu 
kız'.arımızm çalışmalarını tetkik et -
ml.ştlr. Mektebin dlk.1§ öğretmeni L~t 

fiye Arıbal misafirlere hot gel~ 
M ~ 9 4 2 

PAZARTESi 

lranda 
Olup bitenler 

Yazan: SADrlİ ERTEM 
J RA..."'IJ hakkında her gün 

muhtclil knyna'hlardan b'· 
libirini tut..mıyan h~iıerler gc~
cıckte<lir Bu h:ı.berlerin bir lasmı 
1ngiltere • vo Sovyetleriıı 1nın! s.rn
lannda taltSim etmekte otduklıı. 
rnıa dairdir. 
Çıkan haberlerin ıı.·r kısnıı da 

lra.nın iı;inclen parcaJ.a.na.rak birtc." 
kını kısımlara bölUıınıck isteilli;iııi 
a~Iatıyor. 1r:ı.ndıı trıı.n dili Jıari
<:ınde başka dille 1;:onu~nn cema
a.tlcrin yabancı devletler tarafın· 
dan istiklal dih·usma teş\ lk edil· 
Uikleri de dolaşruı haberler ara• 
smdadrr tran radyosu, İngiliz ve 
Sovyet kayıuı.klan ise boyuna. bu 
fit!berleri yal:ınlamııldıı. gün geçir

Deniz mütehasusları ise 

rnoaun ancak iki 
sene sonra Jıazar 

bulu!iaca "'·ını 
söylı yor 

V~lııgton, 23 (A.A.) - Jr.ponyaya 
karşı Amerikan taarruzunu hazırla • 
mak Uzere Ruzveıtin kendisine emir l 
verdiğini söyllyen Mak ArtUrUn deme. 
ci Amerikan askerl mahfillerinde bir. 
çok mUtalealara yol açmıştır. Umumi 
mUtalea, taarruzun ancak Birleşik A. \ 
merilta fJlosu hazır olduğu zaman ya· 
pı:Iabileceğl yolundadır. Bu mahfiller. j 
Pasifik harbinin hem karaya hem de. ı 

nize şamil mahJyetl Japonların zafer. ı 
lerlni tahakkuk ettirmek için kendi 
deniz birliklerinden gördükleri aynı 
yardımın Amerikan donanması tara _ 1 
fından yapılmasını icap ettird.iğl ka. 

naatindedlrler. 1 
Dig-cr taraftan deniz mUtehassısları 

Amerikan filosunun iltl senede hazır 
olacağmı tahmin ediyorlar. 

Libya.da çarpışan mihver lmvvetlerl: 
Motoslkletll blr tn~lz kolu ile 

motörlil .mlhver devriyeleri 

Al an ya 
ingiltereyi istilaya 

teşebbüs 
etn1iyecekmiş r 
lnglllzler kendi 

islerinden uzak. 
larda malıarebeye 

icbar edilecek 

Müttefik 
taqyareler 

iki Japon üssünü 
bombaladılar 

-(.'--

mektedirler. 
İranda olup bitenleri birlbirlcri 

ile mii('3.{)ele halinde bulunan de\• 

Hatırlardadtr ki, Amlral Hart, ge· 
çenlerde Bastonda Pasifik harbinin 
çok uzwı süreceğini söylemlştlr. A:J • 
kert mtışahJUer, umumlyet itibarile 
taarruzun Japon ımparatorluıtunun 

kalbgalıma tevcih edilmesi fikrinde • 
dirler. Bu hususta ihtisas sahlbl olan 

!l:tlel'in görüş za,·iyelerini anlatan ''dUpanımız Japonlar,, isim.il kitabm 
\'asrtalardan dinlemekte fayda. müellifi Villfrid Flel.sher de bu fikir. 

Londra, 2S (A.A.) - Deyli Meyl 
gazetesinde, Kanada gazetelerinin bir 
askeı1 muhabiri tarafmdan yazııan 

bir makalede, Alma.nyanm BUyUk Bri. 
tanyaya cepheden bir lstil~ hareketi 
yapmak tehlikesini göze almayıp bel 

14 Japon tayyaresi 
d şlrtildl 

~·oktur. dedir. ki İngilizleri kendi üslerinden binlerce 
lmndııld olıa.yla.nn kendine göre Flel.sher diyor kl: kilometre uzaltta muharebeye icbar 

bir hüdyeti, ve bir gelişme istika,. Harbi doğrudan doğruya Japonyaya ederek İngiliz kaynaklarmı tUketmeğe 

Lon<lra, 28 (A. A.) - Şimali 
A vu.cıtraly:ıda ve Yeni Ginede ha· 
va muharebeleri şiddetleıımiştir, 
Müttefikin ta.yy3.I'eleri, Yeni Ci· 
ııede bir dUşma.n hava meyda.nma, 
Rahe.ula ve Lac ussüne muvaffa• 
kryetli a.kuılar yapmışlardır. 

nıeti vardır. Bu isttks.met ne mih· götUrmemlz lazımdır. DUşmanlamnız karar vermiş olduğu tahmin edilmek_ 
\'eJ> merlcezlerinin, ne de mut~ son derece çabuk saraıla.caktır ve 1 tedlr. Bu muharrir, Avrupa kıtasm
fikıerin ıı.nI:ı.ttrldan sekildedlr.. eılmizde icap eden Aleti.er bulunU1'88. I da b1r taarruz hareketi yaptlınası ıu _ 

Mihver merkezlerine göre Iran onl.arI yeneceğimiz şüphesizdir. zumundan bahsediyor. 
tamamen imha edilmiştir ve tak· 

Japon tayyareleri Darvin lima• 
nma ve dört yilz elli kiloemtre daJ ha içeride bi"r şehre taarruz et .. 

1 uUşlerdir. 1ki Japon tayyaresi dU-
~.ıın olunmuştur. . 

1 Müttefiklere göre ise İran gül , 
;.'iillstan bir yerdir. 

1 Görünmiyen Adamın Peşinde 1 
GörOnm·yen adam 

hortlak mı? 

şürülmilştUr. 

Birinci iddia yanlış olduğu gibi 
ikinci t.ez de onda.n daha doğru 
lleğiJdir. 
iranın bJıldki ıruwzarıı.cıı hanın 

büyijk harp içindeki dunımwıa. ve 
nıüttefiklerln harp sl~ıısetine bağ. 
Ildır. 

1ran bugün lngiltere, Rusya, 
Amerika ya.rdıın yolu üzerinde 
hllluncıur,"11 ve petrol luıynakla.rım 
ihtiva ettiği icin eheınıniyetlldlr. 
nugün traııda. Rus ve lngillz ku, .• 
vetlerinin mevcndiyeti de bu ya.r• 
?'nı yolunun kontrol altında bu-
1tUınıa.sıru temin etmek gayesini 
takip etmektedir. Rusya.ya., Uzak 
Ş~rktan, lskandina.\'yadıın, Akde
nızden yal"dnn etmenin hnkfınsız~ 
hğa önünıle Basra • Ha.zer yolu 
Yegane bir kıymet olarak kaJmıı;.. 
tır. İranla müttefikler arasında 
yo.pılan muıı.hecie de bugünkü za. 
ruret esasına daYtLDmalrta.dır 

Hasan Demir niçin hortl~mış 

Gerçi İran, büyük devlet ~larak 
tn~'iltereyle ve Rusya ile tar·h , 
trıal olmu, mlinasebetlere maliı ~ 
tir. 

1ınparatorlok Asyada Hlodic;tan 
sıklet merkezi ohnak üzere hl 
Llünya politikası takip etmistirr 
Bu politi'kanm zaman zaman ıa.ı:. 
bikatı göze ç:Lrpmı~trr. Bir zaman. 
lar İngiltere Hindistanın hudutln. 
tmı ta AkdenV.C kadar daya.mal< 
istenıişttr. GaJı Rusya i'e nnl&~a
ın:ıdığı za.m:ı.nlar olmuştur. Gii.h 1 
'Rusya ile anla.~ tranm eenu~ 
bunu Hindistanm garp hndutla.rı 
ara~mda teliUdd etmiştlr. 

Rusya da Asyaya doğnı geniş
leı'ken İran divfisile luı.r~ı'aşma• 
rnış değildir. 150 sene vardır ki 
tranıa Rusya arasında meseleler 
ıarnan zaman ortaya çıkmıştır. 
Xlhayet Rusya De İngiltere ara· 
srnda 1907 anlaşması İram bir ne
~:ı. taksime tabi tutmuştur. Bu~ün
i~ hldi°'eleri sadece tarihi misa.'• 
,~rle oıUt.aıea etmek doğru olın.a.z. 
n aıı:ıa İngiltere ol•mn, So''Yet 
i .. ~Ya olsun zayd devlet üzerinde 
"" ~r istemez birtalom te5irler 
l~nrıal'. Fakat bonon mutlaka. 

"l nnla.şıruı.smm, zihnlyctiniıı 
O:U- De...-nmı 2 nci Bn,>',!ada 

Muhtar Valılt çeun neler anlatıyor 
Haraççı köyUnUn aaklnleri bundan 

19 sene evvel :Manastırın Nasliç ka _ 
sabaSmdan muhacir olarak gelmişler 

ve bu köye yerleşmi§ıer .• 
''GörUnmiycn Adam,,tn yaptıkların.. 

dan bUtün köylUler, yediden yetmişe 
b berdar· ııe.yallerl de 

kadar hepsi e. · kö den bir 
fena işlemiyor. Şayet bu ~ dUnya· 
romancı çıksaydI, muha.kk mu 

b ta romanı · nm en kuvvetli bir za 1 

d Vallas)a 
harrlrlnin, meşhur (E gar t 
taş çıkarace.ğma hiç kimse şüphe e -

ınezdt 1 Köy muhtarı Vahit Çetine niçin ge • 

Romanyada 
nümayişler 

--0--

Macar hududuna asker 
sevkedilmeai isteniyor 

1 

dlğiİıi anlattım. Muhtar bUtUn köye 
vu haberi saldı: 

- (Q<;rünmlyen Adam)ı duyan, işı._ 
ten, kadın, erkek, ihtiyar, çocuk her· 
kes idare oda.sının önllne gel.sin. 

Biraz sonra bir köylü grupu idare o 
dasının önünde toplandı. 
Köyıwer, görünmlyen ada.mm yap 

tıklarım, onu nasıl hissettiklerlni. na. 
aıı duyduklarım ve onunla nasıl anla. 
~ablldiklerını, hayallerinin topladığı, 

:ıeyecanı.a anlatmaya başladılar ve bun 
tan anlatmaktan bUy1lk bir zevk duy· 

....- oeva111J 2 ncl sayfada 

Japonyanın Hong -
Kong konsolosu 

-{1 

Hongkongda. mezalim 
yapılmadığını söyledi 

Londra, 23 (A. A.) - Roıruın- Tokyo, 2S (A.A.) - Hongkongda 
ya hariciye nazırı Mibail Antones- 1 Japonlar taratın~n yapılan mezali • 
ku'nun beyanatı Bl1kreş radyosu me ait olarak bir.eşik Amerika hU • 

ktll:netinln resmi vesikalar elde etmiş 
ts:rafmdan teyit ve tekrar edil.m.iş.. dUn Amerika hari _ 
tir. Bu radyo Ma.ca.r:Stan aleyhln.. olduğu hususunda. 

!t- • - clye nezareti ıare.fından neşredilen icL 
de nwuayışler yapllııuş oldugunu 1 bUltfimet sözcüsU, bu. 
b·ı..l!-ı tir Nilma . •1 . ...:J dlalar hakkında 

1 uu·.uuŞ • }'ıŞÇı er OıuU• gUn ba basın mUmesslllerı hu • 
nun şark cephesinden çekilerek 1:a n::unuşe göre Birleşik A -
Macarları durdurmak için kulla• z~~A-'....g 1 dl !ngllte~e gibi aynı 
nılmas • +A-.:...1e:rdir mer~ ş ro 

DlI ıs~~ . propaganda usullerine mllracaat etti-

Ma.car.ist.an matbııa.t.ı da ma.ka- ğıln1 bellrtm~tit. 
lelerini evvelem.irde Rumenle'l' ta• Hongkongdaki Japon konsolosu M. 

1'3.fmdan tehlikeye · konulan milli ı Kimu.ro, bunu müteakip, Amerikan 
mt>nfaatlerin korunması lUzu.a:ıuna • tng1liz isnatıarmm sahteliğini gös. 
t .. h .. is etmi§lerdil'.. - teren uzun izahlarda bulunmuştur. 

Yeni Ginede Je.ponla.rm, Yeni 
bir ileri hareketi bildirilmemiştir. 
Yeni Ginede vaz~etin kontrol al• 
tnda bulunduğu bildirilmekt«iir. 
Japon)arm Yeni Gine dağlarnu a... 
şara.k Moresby'ye inmeleri muh• 
temel görıilmemektedir. 

Bir Avustralya keşif kolu Sala
ma.araya gitmiş ve dü.şına.n hak· 
kmda ktymet.ıi malfuna.t toplaclıık· 
tan sonra gerı dön.mü~t\ir. 

* 1(. ... 

Vişi, 23 (A. A.) - O. F. 1: 
Berlinden gelen haberlere göre 

Japon kuvvetleri Yeni Ginede 
Moresby limanından 100 kllomet• 
re uzakta bulunuyor. 

:fo .,. '* 
Kıınberra, 28 (A. A.) - La.c ve 

Rabaul üzerine yapılan müttefik
ler hücwnu Pasifik harbinin en 
muvaffakıyetli hareketi olmuştur, 
14 Japon tayyares} muhakkak su• 
rette. üç Japon tayyaresj muhte
mel olarak tahrip edilmiş, diğer 
6 tayyare ha.sara uğratılıruştII'. 

"'~. 
Sydney, 28 (A. A.) - Aw:» 

tralya Başvekili KurLln, Yatta 
topçekerinden ku.l1tartlan 13 de
r.iz erinlıı, deniz üzerinde bir sai 
içlnde gör;Uerek bir İngiliz li.ma• 
nma çrkanldrk1arıru ve şimdi sağ 
ve salim bulundukJannı bildiriyor. 
1000 tonilatoluk olan Yarra top-
çekeri, Cava muharebesinde kay• 
hedilmişti. Mllrettebatı normal 
~yrda 100 neferdi. 

Nahas paşaya 
Salkast haberi 
yalanlan17or 

Kıı.Jılre, 2S (A.A.) - Mısır ba§ve -
kili Na.bas paşanın geçen cuma güııU 
Sidi _ EL HUseyin camisinden çıkar. 
ken Mısırlı bir talebe tarafmdan oto. 
mobiline ateş edildiği hıı.kkmda yaban
cı kaynaklardan çıkarılan haberlerin 
hiçbir aslı esası olme.dığmı Röyter a. 
ja.n.ın bildirmektedir. 

Nişan~ı kız sanat enstitUsUode 
bugtln bir defile tertip edilmişti, Bu 
defileyi bayan !nönU de ç-ereflendlrmlş 
tir. Bayan lnönU bayan Hayriye Kır . 

birlikte enStitUye gelmiş, 
dem~tir. EnstitU salonlarında le§h1r 
edilen sim ve nakış işleri, falıWt 
na.kışlar, çiçekler ve eskl TUrk tez;yi. 
natı görUldUkten sonra bir müddet 
i.stlrahat edilmiş ve enstltU talebeleri 
yaptıkları kışlık, mevelmllk ve k.lfbk 
elbise ve tuvaletleri giyerek dave~
rin önünden geçmişlerdir. 

i
t De!ileden sonra davetwere ça.y Dr.. 

ram edilmiştir. 

ilkbahar 
taarruzu 

-o--

Bir çok ingiliz 
gazetelerinde 

inceleniyor 
--0---

Bir İngiliz muhan·iri 
ııarpte bir cephe açılmasını 

mil~alea ediyor . 
Loııclr.ı, :lS (A.A.) - :tıkb&barda 

ve yaz mevsim.inde AlmaDlarm Rwı • 
yaya ve orta şarka taarruz yapm.ala.n 
ilitlmall birçok gazeteleri, meıgul eL 
r.ııe.ktedir. Bu gazeteler, Avrupa kıta. 
ııı üzeri.Ilde gerek önleliCi bir taarruz 
hareketi, gerek devamlı akınlar yap • 
mak zaruretinde ısrar ediyorlar, 
Binbaşı Grlbble, Nlyuz Kronlkl ga. 

zcteslnde kendi lcanaatin.l şöyle hula.. 
sa etmektedir: 

tnglltercnin şimal bumu ile Brest 
arasında yapılacak teııobbUs, dUşma. 

nı doğu cephesinden önemli teşkiller 

W": Devamı 2 Del sayfada 

Nasıl 
Bir Dünya 
Doğacak? 

Yazan:BJR MUHARRiR 

F RANSIZ mil1iyeti:ilerine so. 
ra.rsıuıız, doı:,'11 sa\•aşı, Rus. 

tarhı Almanlar ıı.rasmda değil, Bot. 
şevizmle bütün Avrupa arasmda.. 
dır. Çtinkü Alman ordusu bozulur. 
sa mu'.taffer kızılol'duya karşı kc• 
·yacıık hiçbir lron•ct l{almıız ve 
bütün Avrupa, kan ve rejim hıı. 
llnde. "kmmzıya boynnıı·. 

On:ı ha.ltarsanız, knılordu da. bo
zulursa. muzaffer Alman ordusuna 
}.arşı koyac::ı.k hlı;blr lm\'\'et kal
ma7 ve mihver, A vnır.a<ln, Asya
'111, nth:ıyet bUtün dünyııd:ı UçlU 
Pakt nizamını kurar. 

Geçen dünya sa.,·a,mdn. haJ böy
le değihll. tkl taraftan hiçl>lrinlıı 
muayyen ihtilal prensipleri içinde 
yer ytııllne dUzen ,·ermek lddiw.ı 
yoktu. Vll<:ıon prensipleri. kağıt 
Ustünlll' kalan ve mil'et1enn gc. 
rc.-'k iç lda.rc-lerine, gerek dış po1: .. 
1.lkalarma ~ karışmıyan genel 
bazı esaslardan ibaretti. Buı:rün 
iki tarafın da. ellerinden latıı.larnı 
ve milletlerin mokadderlerlne lstf. 
kamet çi%en oraklı, çekic:ll, balta
lı, haçlı birtaJam llıtilal ve yeni 
nl1Alm bayrakları \'al'. 

Eski "İttifakı Müselles" ve ''lti~ 

lag!Uz t&Jr•relal'I 
Yunanistana ve 
Girid adasına 
akınlar yaptı 

Kahire, :ıs (A.A.) - İngiliz °"*
prk bava kı.lvvelleri tebliği: 

Slrenalkte Berka, Deme ve Ha .. ıı:I 
ve Yunaııist.anda Herakllyon ile Ghlt 
te Resmo ve Tempakldeki hedefleıw 

İngiliz bomba. tayyareleri tara.tmdıul 
cum&rı..t geceeı ta&rruzlar yapUIDJI. 
tır. 

Sirenaik ileri bölgeal.llıde ve tayyare.. 
leriml.z bUtUn gün faaliyet göetennlf" 
lerdir. 
Aynı .gün dUfm,a.n he.va kuneöer.l 

Halta Uze.rinoo kUçUk aıçtlde taaıı,c. 
te bulunmu§lardır. DUşnaıı bomba ..-. 
&Y tayyareleri, av tayya.rel.erimiz ve 
hava kal"§tkoyma aL"'jlmlzle hıuıam 

utratılmı§tır. Tayya.relerim1tıden blrl 
nak:landır. 

Briyansk 
kesiminde 
Almanların üç 

müstahkem mevkii 
zaptedildi 

Cenuptalıl Alman 
taarruza mavaBü 

olamadı 
-- Yazıcı ı Dd ~ 

lifı :\liiselles" gruptan yerine 
~imdi mih\·er ve demokrasi öç.gen• 
lerl önündeyiz. lUjh\'er devletlerl
nln arasında dünyaya. verilecek 
nlıam bakımmıl:ın Jhtilif yok; 
bunlar idare sistemleri birlblrfn. 
den farksız memleket!enllr. }'alr;&t 
clemokrasi devlct1 eri anısında bir 
Sovyetler Birliği var ki, bu üç• 
~en zaferi k:ızandığı takdirde Au 
rup:ıurn idaresini eline alacağı 
söyleniyor. Fııkat An::losaksonla.r
la 80\)'etler ıırn.sın<laki dünya gö
riişil farkı malfundur. Buna bir 
fnı'.i; değil, bir u~urum diyeb'linıJ
niz. İki müttefik taraf, barış ve 
zafer nizamında na.sıl birle"cblJ&o 
celder?> Muzaffer bir J{ızılordu ö
nünde nası~ bir Anupa. doğaca!<! 

Öte yandan tngiltercde de km·· 
'etli inkılıip cereynnlıın \'ar. Biz .. 
'Zat İngiliz devlet ndamlan, harp
ten sonra dünyanın yeni bir re
j1mc kıı.,·u5&eağmı ilan etmekten 
gı;rl durmuyorlar: bazı İngi'iz ga
zeteleri her ~yden önce İngllte
rede bl\y\lk değişiklikler istiyor. 
Iar. 

Harbi kim kazanırsa kazan.sın, 
Jünyanm ne ~eşit bir yeni n&.ama 
gldceeğlnl şimdiden kestirmek ko• 
11\y dcı_rfl; nıuhaklmk olan bir teY 
\'arsa, o dıt.. harpten evvelki niza. 
rna ~ktan veda etmiş ol<1uğumUT• 
rlur. O nlza.m yıkılml'lhr ve bir da· 
ha kurulmıyaeaktır. ttd taraf' da 
bunu gah ima, gi\h ili\n ediyor. 

Na.5ıl bir dünya doğacakf 
ÖnUmtlzdeld bt\har ve yaz •Y· 

farmdn. ufulrta bazı llaretler gö
riinebillr. 



Z - lllN' .... D~ - il llART iMi PAZA.JrnlSl 

llldlıllar taarnm 
W" ... tarafı ı aal uyfada 

çekmete mecbur edebilecektir. İngi • 
llzlM', pnlf ölçQde devamlı akınlarla 

Jlatt& eııaalı U.lerln muvakkaten l§ga
Jlal 1ledet tutan daha ren.it emelde 
p1blar1a llllrekll blr tehdit yapmalıdJI' 
ıar. Bu ...ıı U.ler, köprü başları teo. 
kil tcllcek. buralardan hareat ..s. -
Ctk ola maJctneU latalarla bankete 
~ dllplaJl h .. bma Norveçte, 
Roladada, llelçlbda ,,. l'nmada lf
llJ!m fabrlllalan ,,. elektrik ..atNL 
larml tahrip etmek tmkADı bulunacak
tır. 

........ , .. ....... , ....... 'Gl!mm :;; EN SON DAKiKA Mahkeme Salonlarında 

Bu nreUo dllpWı bir miktar tU • 
meni hareketalz tutmn, ve bu teşcb. 
bb olmadığı takdirde Rua cepheslDde 
v.,a LlbJ&da kullanacak oldup Da 
tlyat kuvvetlere mUracaate mecbur 
aııoaktır. 

llüanlr, ~ tantten BOyUk Brl 
tanyamn Ortqarkta ve Hlndiatandak! 
TUltelert bqmd& yer &imli buluııan 
Ol'dllJaftm takvtyeya detll, beılemeğe 
clnam ıtmul ve Ruaların lhtiyacnu 
llunmUk n Arkanjel yoluyla tamın 
etmekle beraber elindeki kaynakların 
pıi Jımmmı batıda bir taarruz bare. 
lrılU ıuımrıamata ve yapmaj'a ha.lrel
IDNl llnmwıu illve etmektedir. 

'81'11 cıpllıllllde 
Lalldn. • (11ad7o lllM 1,U "16) -

DllD ..- 7&ftll Kmkovada neıredl. 
len NllDl Rua teblltt: 

Krttatmm dtın de taamızt muhare 
belere deY&Dl etmı,l r ve dUpııanm 

aıam belmlerde ,.aptıtı mukabl ta 
arnudarl kendlalne atır :&&ylaı verdi· 
IW!lk tardetmlflel'dh, U martta H 
ıanare kaybetmeml%e mukabil~ dUı 
ma .,,.._. dllfUrdWl. 

8ov"8t ek tıe'blltınde Kalllltn cep 
be.lillde .OD OD IUnde A.l.DWllarm 12 
blD -.,lal verdikl9rl llaydedUlyor 

Loadra, IS (A.A.) - B.B.C: 
Rualar, vıuma kemnlnde Uç mu. 

~n mabalU geri abmfludlr. Buma· 
baller tom vakutıaıu QUPlllDL&rda 
Almanlar 900 dell futa te'etat vermlf 
lft' w ~k toP ta bıraknutlardır 
Alman yerler, Viuma etn.fmd&kt i • 
JdDOl Alman mUdataa hattının bir kıa. 

mmı tetkll ediyor. 
Koellova radyow. Brtanak kealmlD. 

dekt mavattaldyetlerden Uk defa ı.b.. 
•tmif, Qç muatahkem Alman abra 
mevdn1n aaptedlldftlDl .e,temlftlr. 

Cenupta, fldcllUI muharebeler de • 
..... edl,... AbQnlar '*' Boma ol. 
malı bere • ttlmen Ue mukabil taar • 
nsa reçmlflerdlr, Her iki taraf da 
u)'lata utramqtır. Almanlar, u.rı.. 
mete muvattak olm~ da Ru 
.b&t'larmr yaramamlflal', bqka kealm. 
lerde rle&te icbar edOmlfl•r ve 2 gQn. 
de tOOO 8lG ft ,.aralı zayiat vermlf • 
Jerdb'. 

K:allDdıl da muJlaNbeld dnam edL 
'fOI'. AlmaDlar, Slvutopoı bölgeatnde 
ıaarnasa reçmlflene de 17 tuık bira 
kuak gvl atdJmlla,rdlr. 

Rua cephealnde tiddeUI bava mub&.. 
,....... Mfl&Jnlfbr. Hava fuU,.tbliJı 
ba derece artmuı, Dkbahar tu.rru.zu. 
DUD b&ilUI= ~ t.eJükl edll.mek
Wiı'. A._,.,.r, ,_.tip peı tayya~ 
lerlnl. Rualar da kendi tayyareıerlnden 
.... tqlUz VI Alllierlllaa tipi tayYL 

1'eıleri kullamyorlar. 

Al•ıa teltlltl 
_.., • (.&.&.) - Atman orduları 

ııeeJnaınapcten!rpun &e'bUtl: 
s.l'O pnmad....,,_ dDımenm yap. 

......... tu.m&alr akamete ...... 
•• .,... oenNbldl oetla ınQare • 
~ ~ Ahaan ve Rumen kuv 
...... U8kJar ft llaemU ıanvetıeıte 
w ........ s-Jet tauTuaJanm pili. 
kjlrtmQftOr, 

OepbeDtn merkez keatmlDde muva. 
ala Jellan kMUen birçok Sovyet tq. 
.aaert tahrip olunmuıtur. İki gt1n l· 
_.. dOfman birçok eıdr verdikten 
1-fka bJDlerce OlU bn'akmlf, 13 bUcwn 
aıabur, 11 top ve mllhlm miktarda 
4tl9f hatp maız,meal kafbetmııtır. 

J)otlı ~pbeılııln diler kes mlcrln. 
dt Aıı..n ıwvveUert dtliman taarruz. 
J&rnv plllkQrt.mllf \•e yaptıklan hare. 
Jrttıeı1e muvattaklyeUer kazanın11tır. 

Bava taarruz.lan neUceetnde dUt • 
.aaam her aevldeD 300 arabuı ve 2ti 

demlrJOlu tren tahrip edllınlttlr. 

DOll lloYJwtler M ta)')'&re uybet -
•lflerdlr. 

18.22 mart aramnda dolu cepbeain. 
4e dU,manın llT hllcum arabası imha 
Ol\U'.JDUltur. 

~ Baetarafı 1 ael .,.... 
duklar: anlaşılıyordu. 

lııluhtar Vablt Çettn fÖfle dedi: 
- Bir gUn, yemettmızt ~ 

sonra çoluk çocuk yataklarımısa rtr
dik, HeDUZ uyumak Uzere idik ki. u.. 
pmm YUl'Uldutunu dufduk. BID: 

- KJm o, klma1n -.ııJ,. 
Dlya b&l'D'dUD· Cevap pcma4r ... -

kat kapı aynı .. kilde tekrar \'DrU1 • 
du. Bu sefer. 

- Ne oluyor orada, kimdir kapl7I 
çalan! lçert ı:ır-ıeı dedim. 

Ben, bafırdıkça kapı daha tldcletli 
vuruluyordu. Kalktım kapıya doırtı 
t1lr0d0m. Bu tekllfwlı adamı yakala
mak için ayaklanmm parmakl&rı tıze_ 
rinde yürüyordum. 
Kapıyı birdenbire açtım ve dlp.n 

fırladım. Meydanda ı;ı.ıç kim.le yoktu. 
Tekrar yatquna d6adUm. Fakat kapı 
u.~ha kadar fasılalarla VUl'l.lldu. Sa. 
bah olur olmaz mueleDlD u: yUzUDU 
anladım. Kapıyı kim vuruyormuı bL 
llyormuaunu.z? 

- Kim vuruyormut r 
-Hortlak!~ 
- Hortlak mı? 
- Evet bortlakl 
ıcoyıuıer mubtan bepecanla dlnJlfW 

lardJ. Ben IOl'dUm: 
- Hortlak o1duf\1Du nuıl anladmf 
- Nuıl mı anladım? sıu bunu de 

töy tyecet m: 
Muhtar bir götu. Jeçlrdl. 
- Benim kapımm çaımmMQ!dan 

blr rUn evvel, dedi, kO)'UmtıdD ta 
ttyarıanndan BuaD Demir butallk 
aeUceılDde öldll. Falcat oenualllbl 
Wlwıdu&u odaya blr kara kedi litlD1f 

- il ... ıonra T 
- Kedi HUUUll CIDHNl0 1n 11.fttba 

Oen atl&DUf .. 
- Peki bUDdan ne çıkar T 
- Ne mi çıkar? Hortlak çıkar, 

Bortl&k... Blr kara kedi vak ölODGD 
u.tUDden atlana öUl bortlar.. kadm 
ölUDOD Ultllnden atlana o ölO de cadı 
otuT.. p blStm Hun da wau IQ1JJ 

hortladı. 
Pek&IA neden evve!A •nln eylne 

geldi bu hortlak? 
- JDnel& bana gelmedi. Benden 

evvel kansmm evine gltmlf... Sonra 
karde§lnlD de mtma blnml§ .• 

- SllalA IP'tma blDmedl mt? 
- Benim •ırtmıa 1:ılnıoedl ama Be. 
mı-~ BDP.1D ~ .. 
ha ~ ata~rmm mtına · blictl 
IJonra, bu hortlak .az de dlnllyor .• 

- Demek onwıla konqtun? 

- ant, 
- Nuıl oldu but 
- lhunm JıortJadllUU anladıfuD 

JllnllD alp.mı kapı, Uk ıece oldutu 
pbl ... Vuruldu .. Ben hOrtıatm pl. 
dftlD1 anladn\1. Yatatplldan yavq JL 
, .. doiTUldum. Ve ilJyle baC'ıJ'dım.: 

- Ya Huan liSyle •n ml.lln? 
- T ... 
- EJer boruadınaa haber ver? 

- ? •• 
- Hallan, kapımı vuran aenaen ıe. 

&M vur? 
- Tak. 
- 'Cı: defa vur, 
- Tak. tak, tak .. , 
- Daha bıZlı vur. 
- GUm.. ,um .. gUm •• 
- Ya Hu&D. beni artık bırak . kar 

defhl• gtL Benden ne ı.Uyorsun? 
BeD böyle töyledlJda ıonra. kapı -

ıam vurulma.il kaildl ve gö&leruııln 
önllıldaD bir karartuuD ıeçUlini biı -

..wm. 
- Peki hortlak .eni dlnlemlJ mı? 
-Vallabl dlDlemlt be)tlm .. 
-Nenden anladım? 

- O glln erlcenden Huanm kardeıı 
Calore gttUm 

..:. Cafer, d~dlm, Hııan dUD gece 
ıana geldi mı? 

- Geldi. 
- Pekl ne yaptı! 
- Sırtıma bindi. 
Dedi. Sonra diter arkada,ıara da 

neler )'apmamış. neler ... 
Hılrt.adıtı aöyleııen Huanm v.arde. 

şl Cafer de aramızda ld . Ona dön rek: 
- Öyle mı Cafer efendi dedim. 
Cafer, yutkundu, etrafına bakındı 

kardefinin bortlaDUf ( ! ) olması onu 
utandırıyorJu 

Faktt bu ~11 usun aurmedl ve an. 
(atmaya bqlad1. 
Yamı C&ftrln anlattıklarını yaza . 

catmı. 

LedN ~ <•ıo&.> - ~cı. ..... 
oe iidıve~ mennp Lki ctenlMlt:ı ı,.;. 
1c d1ğer gemilerin torpilleıım-..aini 
bildiren .1zıgi iz r.m!raJik daftai .. 
ııin tebliği §(iyle demdttedir: 

Kilçük llinlar Kapoma 

Argonot.. •mıfmdan bir lta.lyan 
demir.altılı Mefina boiazmın ce • 
?lup çq loktaa:nda yüzbqı Altlınnaaı 
Voodıs'un kumsııdaemdok' İngiliz A...,.. + · hrl ~ .. 0 . 

öeıı-.ıt181nm taa.mnuna uframıl ~ aamluma p1ea 
ve to~enerek ba.taıIŞU:r, ""*'aplNI llUr' • ......_ (,...... 

Dtlpnan tayya:re:eri su yilzünıdc len bull) ....._ ........ lileJ•· 
~.ırp::ne.n dllfma.:ı denbaltıaı tayfa• tlldar w •at H den ...,. ...._. 

13 yaşında bir çocu 
ayda kaç lira yer?! •• 

Ehli vukuf uzun uzun duşundu va niha 
gaipten konuşur gibi '' 12 lira,, de 
- y_._ ebnanm 7aN1 kendial, 

1U'lll da 9DGÜ. Qetlnylm de s6ri1D. 
amıaıı ~ 1ılru ..ıaıım,. mu 
acalı&T 

- Kadim ki. 'bDJJedlr, b•k•lltlm 
.......... dl5dlGne dllrıdllıllD. adalet 
,_ teoeD1 edel'. Venin ~ 1ııa.na. 
ben ı.Jap bOJllteJlm, almtaJ'llD. Ne.. 
lebl 1Q1'1 l&lalh p1lk daalD.. Eler 
mahkemenis oocuıun nuebl ab1h ol. 
dulDa. ,_ 'binim oocutum oldutu-
1111 ka1ıal edene. ben ona keDdl çocu. 
tum gibi belmlal'& Jıazırmı. 

Danm .o ,..ıarmc1a, uzun boyla. 
tombul. tem1S Juya!etll bir kadm, dava 
edDeD de '5 )'&llarmda, filmaD, alab. 
ıua '-"1Dil •CJJ bir erkekti. Oll bet 
aeae evvel evlenınifler, UÇ ..u .ımra 
da bof&"mlflarcllr. 1 ,.pnteM oocuL 
lan mabkelM Jran,rile aDD"'ND ya • 
.... lıaalalmtlo ancak erketm iddia
.. dlldeea ~ lıfa4em vı delil
lerin kunet:l karpmDda mahkeme, QD. 

cuıun. kadmm Jroca"DdM olm•dılJ 
aeUCUine vararak .._lıl P7d -. 
!alb,. diye k&ydetmlftlr. K&hk,.. bu. 
na ratmeJı, erkekten gocuk Jcla aJda 
8 :ura nafaka keıll:niltir. 

Nafaka 1J .... mWlcltUe almJIUI, 
... .,aut flmdl u ,..ma airmifUr. 
8aDm tlMrlDI W. bu paha)UJlc kar • 
,_.sn. tM1 Jsocıamtm memur olmUı 
~ tnllaU.de um da aımuı 
a... fOGUIUa aatakıemm tasla -
JattınlmUI - mpkemqe manoaat 
•tmlftlr. 

ll'üat erlrM _......--"' Pfd 
IUl1a olarak .... ptldlm-I•. 
k...nııt ma»emecte balun•m•dılm • 
dan Dert geldlllDl, eter bu hakikat ile '* bıJrmbla utradJtılu, e&-r cocuk 
llendlmla ile pM !ıık11lltl'& utracb
ımı .o~: 

- Bu takdirde aooulU baDa wrme. 
UllDls t Vll'dlllm aafüaıi lıU Jca4mıll 
41111 • wllet,.....,.. ~Ben 
.....~ . ..,.... ... 

lfte kadm bu *Jer U..riDe 81.Dlr -...... .. : 
- 'Sarma ,..._ ,.,. -....s. 

ıum .,..ısı y..,... .. ele okuta. 
,...._ Bll"U mlalmqQr muT _., ba. 

tmnJltl. 
B&Jdm •ketin .... llUlr: 
- ı«a»emnle 1N JOlda lılr dava 

JOktur. qer ~ tar&fJma ve -
rlJm..ml t.uyonum. aynca bir da•• 
aoı,J'Jl"'tS. illa .... :uleka arUarrlma-

aıdJI'. Bla baaa .. !reelı!e mDlrellllll 
dedi. 

- o JlaJdt ..... .addet ftrlD 
ben de bir dava a4llQllm. ~llltJırllll 

- Bu takdirde de mnm ltt 
ayn •• ı.t.n.ıa ......... 
bakana. 

Bundla .... .as ika bdm9 
kili. •blla ayda net olarak ıaı 
aıdJlmı, ellDe 11.1 Ura da Daball9• 
zammı ıeçUtSDe ıtn a) 
Ura kuandılmJ D.a 6 v 

- B1s1m çocıaluaauza da 
Ura .......mı ..u,.u. dH1 

llrbk ltbu MU: 

- 'lmdDd bnmdaa 
YU'dır. KaJUD81D da Jll!UM dır. 
..... ,.... ........... kar 

de alpra puuı '°" ........ burll. 
Btıpara11 .-. 
BlmUD a.erlDe •elt ........ 

Yakut aatıruü 1readlllnlll mDtaM .. 
mm aımata karar ftl'dl 

GellJl eb1twkuf 80 ,.;..... .. 
Nil alrallı. 1ılr llatl,...... tWdlD 
............ aldattı ft: 

- - ,.on, ba oocuıa -
DafaD l&eamek Jlmmdlr! .,. IOl'dU. 

Jllblmıkuf lbtf7ar, aun usun dU 
dO •• ~ ...... kamlp ıt 

- A7da 11 Jln.I ...u. 
K.a4m ve kadlmD awJratı 1ıaU 

c»U. ltlrU ederek: 

- .BlrU IDlnt. 41d& 11 Jlra -
muda - clmütlr. Bir ~ 
Ura. Bu mllt:alea,Jı ka'bal aıam:mllll• 
Aınoa it ldfll8' 1* MllYUJart 
..... ......... aı-ı dldlW. 

J'üat maM t lıa taJelıl blıal 
medl w kar&rml 1ıu JOlda wrdl 

ADUn lltJBAİmd 

Bayulara 
MUJDE 

Ba taamd cleYrlDde •Jddl. 
90ldu. reapda ..._ AGU diye 
metu 

~ ,..,.,..,,,... 
1ılr Jdlte1'• atıp~ 
~lllıldlltDlllnüte 

kltDfa anaa o1arü .-. CA1ft 
RINJZI fenni ..... ...,,.. .. 

Dl 17fU· Ama ldDlne ...... 
utar dlıllfllrll•lıUlr. 
~: llODA .:>TA i1Vt 

lluaDp8fa --. 1'o. " 
catldlll -~. 

larmı ku.rtıı.n:ıı.ak için yapJlaD ha .. ıan. 
rek.A.ta mUdaha.le etmiDler ve kur- (Semlranıı.) (DentzlS) (C.R) tSeur) N t• VkAıt• dn 
tarma ameliyatı terltolu:nmWJtur. (Ciddi) (J'erhwıde) \Y.Ş.) (.M.K,Aı a ıa d ın : 
Kuvvette korunan bilyilk bir dut- (C.R.) <lllelar> (R.T. 8) <AnJata· 
ınan malzeme genıJai ayD1 c1ıe111zaı tan) (N,U,N,) <111> C.Ar'") <C.M ı llmllt•ere ._ __ alla it 
h tarafmda.n torpilleıımjş ve mu• ~- ... hakkak olarak bataııvtr. (A,L.) <lııl,Z,E,) (A ) (H,R,K.) 1 - Nıgde 8U 1,ıeri ı inCl pbe JDU411'lot0 mm~.,. ...... -

Yeı-J ve bUyWt Aınmlragt.o Vıl• (26 Sezen) (Jl,z,N,) ıso Perllıaııl ~ kııratlllmıUI •• l&rımak1ı 8UJU ttft1-da 1111111 
1o İtalyan derılm'tJS: feDUbl lta'.. <Smekll) <B.8.) (2G Z.) (o.M.) muum...,. Afll bedeli vab141 flat ... a.rtDdle ma ara 
y:tda KaJ.a.briyada GW bu."UU a.. (Ad) (t, İfku) (B,t, Ka7a> <HoUvut) kUl'Ufbaı'. 
ç•fmda teğlr.en Herr'~ kumanda (GWeryQs ll)t!Ji eınttr> (H.K. 2!21) 2 - Jekliltıll9 2'1.l.IN2 tarilılDe r..ua,an cuma llDI 8Ut il de ..&.n1ıı.r1• 
!'IndÜl deıUzo,lt.uJ:& tarafJDdalı :.-----------.. 8u ....... Reillltl b1naaı lçin4e tGpJanu Bu l:kllltJM ~ !.'-tmlnueh. auıda kapalı zarl u.ullle ,apılacaldlr. R J 3 - ı.teklller ek.llltme prtnaınMf. mukawll ~ ~ 

usva ile aponya 
1 

0 0 G A N ~~=-:ıM~-~ ı::-=:=: 
Baiıkçdık itleri hakkında RelaUtiJlden alsbillrler . 

bir anlatma yapıldı ' - ID&llJtalıeY• lfn'lllDR lOla, lltekWerın (22880) u. <ll> ıan.. .. 
Tokyo, u (A.A,) - Haberler servi. S~gorta Anonim ş·irketi muvakkat teminat vermeleri ve eklUtmeıWa Ja,pdaosll ...... -üç l'ilD evv.ı eU.r .ınte bulunau vealkalarla lılrllkte 1Jı1r dOelq;I 

.ı. Japonya ile Sovyet blrlltlnin iki Nata VelEUetlne mQracaat ederü bu ile mü .. ~ _.. 
devlet aramıda bahkçılık 1.§lerlnl tan· 8llle at ._.113 vlllb lb 
zl:n ed n bir anlqma meydana getir . 81 nOı _.. almaları ve bU 11 ru ebMlerl ,.nar. 8a mUdet lllllde 
ulklerinl bUdlrmelttedlr. slka taıetıilldl bU1UIUIU)'8Dlar •k"

1
tmf19 lfUrak tldtmllll•. 1 - l8teldQlrla t,eld1f mıktuplarmı UdDcl ID ....... 7U111ı ...U. tıAr 

Yllntrlute g.rın bu anlapna ııene at ınedoe kadar Su İlleri RelnUllDe mıkMıs nmaMIPMh 
llOlluna kadar uzatılml§tır. lallhlyetll , .. ___________ _. JIFDDdn'-
makamıar tan.fmdan blldlril~ğlne gö. Poeı da olan 
re, Japon ve Sovyet bllkQmet!ert iki ----------.. ----miiİİİİ8m.;;;;;.:.';ecDcm;;.::;eı.r::~ka=bul:..:441:'reL=~<:H:•:;:1111::2> ___ _ 
memleket arumda balık avı tılerilli 

usun mtıddet devam ettirecek bir au. 
la nıaya bmflamak Uzeı'e :nll.Eakerelere 
devam edeceklerd r 

•• * 
Moekova, IS (A.A.) - So~Uer 

birli#l orta tedrisat mUdtırU Koberef, 
mektısp taWlerlnln bu eeııe taıebentn 
tarta Jıterine i9Urak edebilmeleriDl 
temin makla.41le 1 haziranda baflıY•
catmı bu 1abah talebeye b 1<1.lrmiftlr. 

Çılgmlar Klübü 
W-.c ......... F, l&BTEW 
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