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llallarlp devletler 
'Ve ldeoloJ •ler 
Ortasında Tlrklye 

Yuan: SADRI ERTEM 

19 Mayıs akpmı blrlblrlle atfet-
mez bir fekllde mücadele eden 

devlet.ıerla ve rejlmlerln dlll olan 
)'alıaacı radyolarda blzlm &por b&y
:ramı büyük bir aempatl ile kutlan.. 
dı. Bizi anlamaya doj'nı lıtr adım o. 
lan ba hareketi bu harbin propagan. 
da aaullerinden biri dahi addetaek ne.. 
Uoecle Tllrk mllletlnln harp &0nra111 
dtlnyaamda bütlln tezatlar ortasında 
Mit.tan birleıttlrllebllecek meeelelerl 
kencllne maletmlı olduj'una bir dellL 
dlr. 

19 _,. pcıe9lnde bl.rtbirlne zıt 
l'adyolann Türk ıı.yrammı t.eıdt ltln
tle ~rl alAka Türk devleti. 
ala bllllye91, ldeolojl81 haricinde bir 
kavve&e 18tlnat etmiyor. Nl&eldm bl
alaa de harbin bqmdanbert devlet • 
leraniıu Dlllna8ebetlerdekl vaziyeti • 
..._ ~ eden en bl1ytık &mil de 
1-f ftık dftletlnlll tabi oldülT prem. 
tılplerdlr. 

Bu prenılplerta vazıh oluıta n Tllrk 
tlriletlnln pnınalplerlni bayatla teW 

ederek ula .._._ dllfmemiı oıma.. 
'l'llrkıyealll bactlnktl möcaledekl 
lalewkUDl tayla etmeldedir. Türkiye . 
illa danlanm blrblı'lerlle teat b&lln
tle baloaan büyük bloklann zıddiyet. 
)erinden ayırmak Deticıellldlr kl Tllr. 
ki.Ye bütün dünya muharipleri ara&m

da bir ..ıh &aluMAdır. 

Aynı umanda Türkiye rejiminin 
ortJlaalUtt bul'On met:.bep mücadelele. 
11 llaUnl alan ideoloji harbinde bir 
'-al, ve mUcadele mevzuu halini al. 
llUJw. Çlliıktl Tllrklyenln eulh dava
• _... ftk1r alatenu de bUytlk mücade.. 
lıede taralau.bj'm premlpl oluyor. 

İdeolojik cltlaya içinde artı1i Türk 
llllalip prenalplerl blrlblrterlne zıt L 
tte.lojller an.mda da fikrin bir ta.
l'aba MJaaaı b&llnf alıyor. 

Bmuı mabarlplerin &lyul neza • 
IEe&leıiae bir misal diye almaya ltl. 
-... J'oldur. Batu bunun bir aiyul 
ae.kei mevzuu ballnl almlf olmuı 
4alal Ollllll batlı batına bir kuvvet, 
.._.mtyet.le beealııa katılacak. hllr. 
llleC edlleeek bir mevmdlyet olmaam
daD Dert selmektecllr. 

Bll.)1Ut .ld.nJer dllnyayı tahrip edl
)'or. BetertYet namma acı duyan, ıs. 
tırap t,ıekea Ye lnaaDlıtı blr ktll ba. 
lillde mtltalea eden y~ne memleket 
bGCön Jdclla eclebll1rlz ki Türkiyedir, 
'btld~nlD duydııp Ultlrab normal
.ur. Çbktl beterlyetbı paı'çalan ara
... da öyle bir anal'fl öyle bir •rbot· 
lla 1un btlktlm 9ilrö7or ki onun acı • 
laımı ılmdlllk yalnız biz duyuyom. 
iliz duyclujumuz içindir ki. barbln 
~ lçla f!WWk oldutwıa lna • 
"'7onıa. Bu kanaatimiz harp aon.ruı 
ttlaya.mda 'ftrk mlUetı için 18tedl -
tbnm hürriyetin. llltlklAUn manaaou 
OOk aarlb surette tayin etmtı olma. 
llladan Uerl pllyor. 

15ovyet ltçlleri tarafından yapllıp c.epheye &evkedllmelı: üzere olan bir zırhll tren (treııl yapan lfÇllerdta 1ı1r 

kaçı ön p1Anda ~r1llllyor) 

lngiltere ve 
Amerıkada 

--o--

22 zırhh inşa 
halinde bulunuyor 

Dlrt zırbb da 
yeniden blzmete 

girdi 
Londra 21 (.A.A.) - Loodradan 

öğreniliyor: 

Birleoik Amerika ve İngiltere' nin 
halen in§a edilmekte odan 22 zırhlı
ları vr.rdır. Bu'l.larm btl,fUk ~ı 
bitmek OMredir. Bu 22 zırhlı daha 
§imdiden hizmete glrmlf ibulunan 
dört yeni zırhlıdan t&mamen ayrı o.. 
larak yapllanlardır. 

Bf.tle§lk Amerlka'nm §lmdlki halde 
tersanelerinde 15 zırhlı, 6 aa.vq kru

vaaörtl 11 uçaak gemlal 48 kruv~rU 
200' e yakın muhribi, takriben 70 de. 
nizlatıaı ve yüzlerce denizaltı aVCWN 
ve mayn tarayıcı ve bıı.§ka yardımcı 
gemlllerl de vardır. Tatbik edilmek.. 
te bulunan aa.Mtlr l.ngiltere deniz kuv 
vetıerlnln gell§m~rl hakkında iza
hat vermeği yasak etml§Ur. 

Har kof 
kesiminde 
20000 Alman 
öldüıüldü 

-0--

800 Alman tanla 
tabrlp edildi 

Londra, 21 (A.A.) -
aekerl mtltaleau: 

Harkol etrafında flddeUe devam 
eden muharebede ehemmlyeUi blr hL 
dl.8e ortaya Çlkmlflır. Almanlar Har. 
kota yUz kilometre kadar meea.tecı. 
bulunan :tzyum ve Bravenkova ı.u • 
kametinde cenuptan bir taarruza 
b&§lalJll§lardır. Görllnll§e göre bu ta. 
arruz Rusların Harkotun cenubunda 
teşkil ettı.kierl çıkıntıya k&r§I 80 kL 
lometrellk bir cephe bOyune& yapıl. 
maktadır. Bu taarnı.za dair h&berler 
yalnız Rus kaynaklarından geımek • 
tedlr. Fakat bu hususta biç tat611M 
verilmemektedir. 

Alman tebllll 

Harkofta 
Sovyetlerin taar
ruzu akim kaldı 

--0-

63 Sovyet tanin tahrip edildi 
Berlla, %1 (A.A.) - Alınan ordu

ları b&§kumandanlığınm tebliği: 

Harkot aahumda çarpı§malar de. 
vam etmektedir. DU,manm Ö1141mli 

zırhlı kuvveUerle desteklenen taar. 
ruzıan akim kalml§tlr. Düşman ağır 
zayiata uğr&mııttr. Bundan bqka 63 
Ru.e zırhlı arabası da tahrip olun.mU§ 
tur. 
ıımum bava kuvwtıertmtz kara 

mub&rebeıerlnl muvattaldycUe dea -
tekleml§lerdlr. Dtl§man taarruzları 

kayıplar wrdirfimek ıruretlle pOıı • 
kUrtUlmU,tUr. nmen göltlnUn cenu • 
bunda 20 mayıata 20 nlci tümen bu 
sahada geçen çarpl§l!lalar esrıaamda 
hava kar§ıkoyma ter.Ubatmı tahrip 
et.mi§Ur. 

Dokuzuııcu uçakaavar ttımenl 20 
mayısa kadar Harkof e&hasmda ge. 
çen çarpqm&lar emıa.nnda 187 dU, • 
man tankı t&hrlp etml§Ur. 
Doğu cephesinde dokaan birinci 

uçaksavar nlayı, yUz birinci dU~an 
uça.ğmı dtlşUrmU§ ve oo. ikinci uçaksa 
var alayının birinci te§kill de yUzUn. 
ctı dll§man ~hlı arabasını tahrip et. 
mlştir. 

Moskova %1, (A.A.) - Sovyet teb. 
llğl eki, Almanlarm Rwı ileri hare • 
ketlni durdurmak gayretlle Harkot 
kesiminde yeni kal"fllık taarruzlara 
~ Devamı % nel •yfada 

DDzeltine 
Harekatı 

ıraır.an: BiR MUHARRiR 

DÜN BeJ'llnden gelen ukeri 

1 al}yare 
imaıô.tı 

Müttefikler ayda 
860 O uçak yapıyor 
Mlllverıa tanare 
baallb bir mllll 

aoııaaadlr 
V&§lngton, 21 (A. A.) - J"alr. 

child Am.erlkaıı bava korporasyo
nu başkanı Carlton Varda göre, 
mUttcfiklerhı UQ&k latiballerl ha• 
>en ırihver ~tleriııin 111 
misli nispetin~r. M. Ca.rlton ay 
lık rakam olarak gunlan bildir • 
mekte<lir: 

Alınany:ı 2900. !taıya 700, J~ 
ponya 500, toıpyeıkün ayda 4100 u
çak. 

Birleşik Amerlm 3300, İngilte • 
re 2400, Rusya 2900. topyekön ay 
da müttef"ıkler heeabma 8600 u • 
çak. 

Cibutide açhk 
buU halkmm gıda durumunun feci 
but! halkmnı gıda durumunun feci 
bir hal aıdığmı kaydetmektedirler., 
Ş\mdlye kadar mü.stemleke Madagas. 
kardan bul gıda maddesi ve maıze • 
me almakta bulunuyordu. Fakat tn. 
gllterenhı adaya ka?Jl yaptığı teca
vüz bütün tlcarl hareketleri durdur • 
mU§ Te Ctbutl balkıru aÇllfa ma.h • 
kQm etmiftlr. 

1 Belediye fırın kirallya
rak ekmek yapacak 
Unları artan fırınlara şube açmaları 

için tebligat yapıldı · 
Soft yapda.n teftiş~e fazla un 

alan fnmlann ihtiyacı önliyecek 
lefkilA.t vücuda getinner:kleri ve 
bu yüzden h.dlc mU~UJAta duçar 
etttkleri gör'Jlmtişt.Ur, Bele<U~-e bu 
flrmlara tebligat yaparak kendi 

v ~ 

Başvekil 
Hava kurumu 
çalışmalarını 

inceledi 
~:il (A.A.) - Bafvekll Dr. 

Ret1k Saydam bu sabah TUrk han 
kurumunu ıeretıendlrerek kurumun 
çabwımalarmı lncelemlıler Te 15 hazL 
randa toplanacak aekizincl kurultaya 
ait hazırllklan gözden geçirerek tıq
kan Erzurum mebusu ŞllkrU Koçaka 
dlrektitler vennl§lerdlr. 

Amerllıada amamı 
lnttllaa gire 

Harp bu sene 
bitecek 

mmtakalarmdaıki lhtiyac:r lhıliye • 
cek bayi teşkilatı vücuda getiınne 
lerini~. 
Diğer tarnftan aldığmıız mal&. 

mata göre bt>-.lediye kapa.nm11 fı. 
rmlarda.n bazıl3.l'JDI kiırabyarak 

kendi nam ve he8abma f§]etmelt 
için tetkikler yapmeSrtad'm-. orıa .. 
ten alma.elik unlar bu fmnlıu-da i
nı:ı.1 edilecek, aynca mU.teaddid IU 
belere dağrtJlara.k hallan elanek. 
lerinıi k.oaayca almalan temin eıtio 
lecektir. 

100,000 
Holandalı 

Be gaz 
Rus1Ja9a 

naklediidi 
Alman işgali altındaki 

Rus topraklarına 
3 mlJOD IDIU 
lsllla edllecelı 

St-Okholm, 21 (A. A.) - laveç 
~telerine g&-e Almımlıer, Al • 
man ordulan tarııfmdan ifg'al e. 

lrlluara ..... dilen Rua toprek.le.nna 3 milyoıı 
-~ maq4*b~~dirler. 
Ailleitliaa ll•net- Bundan...- !Mlrut mllniıılt 

1 çovrelet'de çiftlikler kurmalct.ı:r. 
lerl gllaaes lllJlll Şimdiye ım.iar, anlarında birçok 

tesir ,aptı Hollandalılar bul.UD81l 100 bin kişi 
Beyaz Rusyaya nakledi!mialerdir. 

Vllflqton. 11 (A.A.) - KQblm 
Amerikan kuvnt1erinln hlçblr kayı. 
ba uframadan flmaU trıandaya nr. 
maaı bQyUk tealr yapmlftlr. Umumi 
lntrba muharebeıı.ln neUMefnln bu yıl 
belli olacatı merkezindedir. Bu yıl 
muharebe 80Da ermese bile zaferi 
l&flıyacaktır. Yapılan h&&ırlıklar 

mUttetlklerln mUdataada kaımıyarak 
hUcuma geçeceğini gösteriyor. 

Hariciye nazın Hal dUn demı,t1r 

ki: "Müttefik milletlerin zaferi Umlt 
edilen tarihten evvel elde edecetlDe 
dair bellrtller vardır. Amerikanm 
gayreti yalnız mUdafaa defli, taar • 
ruz harbi lçln de gell§?Dektedlr • ., 

Doğu Holandadaki 
yabancılar 

lapoa~ara saduat 
yeminime davet 

edildi 
lleDımD. U (A.'.A.) - notu Ho. 

landa h&berler bUroewıun blldlrdlğl • 
ne göre dofu Holandadaki Japon as. 
imi makamları bUUln dolu Holan· 
dalılan ve cQ'er Avrupaldan Çüıll· 

lerl ve diler yabancıları Japonlara 
kal'fl sadakat yemlnlnde buJwımata 
daTet M.mlflerdlr. Bu yemini yapmı.. 
;yanlar, kanun harici bll"&kllmasalar 
ve medeni ha.kl&rmı k&)'betmeeeler 
bile her tUrHl himaye ve yardımdan 
mahrum kalacaklardır. 

BwılanL Alman kontrolu al tmda 
bir nevi lısükW. verileceği wade.. 
dilmiftir. 

Almanyaga 
hava 

hücumları 
ziyade/eşecek 

Bir gecede 
lngiltereden 1 000 

bombardıman tayyaresi 
havalanabılecek 

Londra, !1 ( A.AJ - Londrl.. 
daki hava muhabirleri pek yakm. 
da. Alma.nyaya. ha.va bombardı
ma.nla.nnm çok artacağını talı,. 
min ediyorlar. Sa.lalıiyetli ka.y
nakla.rdan alman malQ.mata göre, 
bir gecede 1000 bombardıman 
tayya.resinin Almanyaya akın ya_ 
pacağmı tahmin etmek hayali 
bir değil' di şey r. 

Manhaym'a yapılan son hU
cum çok tesirli olmuş, bir tayyare 
gnıpu 40 binden fazla yangın 

bombası a.tmıştir. 'Biribirine çok 
ya.kın ola.n fabrikalar la birçok 
sınai binalara tahrip bombaları 
atılmıştır. 

Yarı n· ı n-----., 
Ba lııanp olan, kıuı ıoen, kan döken 

1llap bir stıD tezatlarından çıkarak 
-.ııae pdeeektlr. Bu &entezl yapa_ 
buecek, batta bu &entezl bazırlamıt 
~ camia harp aoııruı Tllrklyeeldlr. 
ille bpltallzm, ne kapitalizmin zıtla
rı laepel de bt1yt1k harp kadar bu dtln
laJ'J idare etmek l&tlyen aiyuet feL 
"erelertadea batka bir teY deflldl. 
l't11a1 bir dünya doj'uyor ve bn dlinya 
-.u.r JW1De ıtentezlerle yaeıyaaaktır. 

Harkot mubarebealnde Rusların 

kaydettikleri terakkiye dair hiçbir 
malQmat verlhııemekte ı.e de Mos • 
kova radyosu .ııon 10 gün içinde 20 
bin Almanm öldUrUldUğtlnU, 600 Al. 
man tankınm tahrip edlldlğint bildir_ 
mektedir. Sovyet kayıplarının da afır 
olma.sı muhtemeldir. 

bir lıabtt, Kerçteki Alman 
taarruzunun mahalli bil' dü7.eltme 
buekeU olduğunu bı1dirlyordu. 
Eler Alman Bqlnmıaııdanhğmm 
makaaclı, btlytlk taarruzdan evvel, 
klı mlldafauı için tmkettlii yer
leri geri almaba, bundan soma 
aa birkaç mevzii taarruz bekle
mek llzmıgeUyor. Ba haber doğru 
ise, Almanlar Kerçten sonra Ros
tolu ve me-rkezle ıtfmslde kaybet. 
tikleri bazı yerleri geri almadan 
uıl taarruz harekitma be§lamak 
istemiyorlar, demakttr. 

yor. Rmlar oralarda taanaza ai
nyacaklanm dtlftbleidl mlidafaa,. 
1amu ona göre daha evvelden h~ 
zrrlıyMıaklarcbr. bdnciıd ba dü
zeltme barflketJeri azan sürer. Al
manlar dört bel kesimde birer 
hafta ağrapal&r bttytlk taarruza 
temmazdall O\'Vel ~
Halbuki geçen yu 22 lladranda 
yapılan tauTman blle geç kakblı 
söyleniyordu. Gerçi ba sene AJ. 
maa ordma Bas hudadmada de. 
ğll, bin kilometre lçerdedir. Ar
bk öntlnde senelerce huırlUlllUI 
bil' Stalin hatt.ı ve ap1muı btlJtlk 
fedalirl.ddar lstiyen bir Dlnyeper 
yoktur. Fakat ne de olsa temmur.
la kıt arasmda pek ima bir mmuı 
kalıyor. Tahmhılerl &IUl Rus mu
kavemetinin ~iddett d~ heeap edi-
lirse Almanlann ba gtlneşll haf .. .ııııı,.....-----------· 
talan ziya.n etmek lstemlyecekJe-

imzaları 

~ ba JeDI bayatın formultınö 
.............. llarp lCiade kaab ldeolo. 
Jl ,.,it wıe .......... llLYk 

• • s a "" asn s ı ftllıılıe 
..._ Mr kooJtltftr polltlkuı neti • 

~-......, .... lçlDde ıatamıı•. 1 ... _ .. 

laglltz ullerl 
salıbyan 

Bir erkekle bir kadın idam 
edildi .C..•.,_, 11 ( A.A.) - U1 ..,tı· 

riBıle ~ tqilts a*eriaf lakla. 
dıklarından dola.yı bir kadın ve 
Qir .... 'idim e<Nmilledir 

Kerç taanımınun, hedefine in
sa hlr zamanda vannııt bir dllzelt• 
me hareketi olduğuna ~ürhe yok
tur. Fakat bu bareketlt>rfn C4"DUJ>

ta olduğu gibi merkezde ve şimal· 
de de t.ekrarlsnaealma iki sebep. 
ten dolayı inanmak zordur. Blrin
cl9i, eter hakikaten h671e olsaydı, 
Ah .............. -. 
..... ! ...... c:w ~ 
Abnanlarm 'ı Klnunuevvelden 
10D1a aeıeleri t.erkeitlkleriDl bli-

rine hllkmedileblHr. Neteldm btt .. 
yük taarnmm, lladranm ilk gön. 
lerfnde batlıyacap Wunin edlli
.;or, ki akla yalan gelen de badar. 
Harknl'un cenubunda bqhyan Al. 
man ka1"31 hftemno, netleetıl bir 
cephe tashihine VarM bile hedeft 
rimOÇenkoya cevap vermek olu 
bir harekettil'. Ne t.anc1a lnkif&f 
ederse etatn bir amamf tMrrm 
bı]I D'• ı.-.ı eelftemez. RMI_..._ ............ 
ı;eylrclsl obnakla hJeeala, gibi 
giribılyOI" • 

GENÇ. iSTiDATLAR, 
KENDiNiZi TANITINIZ 

flU ve ~ata meraklı pqaer IÇlD olaur.ak kadar Jumak Te lılL 
,.._ eeerinba lo7me* .,. muvattald1"* clenıClMln.l iitrenmek de IDemll 

1111' Dl~. Bu ~ 7U ve taaa1 a)1annda daha gmil ftldu..t •· 
ı.mldu. Faka& llarp unarellerl* clolardııtu k6trt uııtı y9zllDdm .. 
lbtlıW 1rartdQwk miktarda meamoa oıkamamaktadır. Banu w 
...... .... .... .. •• 7 •-•'-•..,..........,.. ........... ft) "'Yan-
ma ............. a6 1ılr .... ~ karar ft)rmlfllr . 

• 



2 - EN SON DAKİKA 

Torpillenen 
eks· Ka 

• • gem ısı 
-0---

Tazminat 
verilmezse 

Mihver tebaalarının emUiki 
müıadere edilecek 

Mekııiko, 21 (A.A.) - Ofi: 
Cumhurrelsi .Kamaşo, Meksika pet. 

roı gemisinin torplllenmeslni protes
to için bUtlln Meksika halkının hti -
kinnetin ıırkasmda mevki almış oldtL 
ğılnu mlylemlş ve bu tecavüzlln, Pe· 
arı • Harbur taarruzunun Amerika 
halkı üzerinde bıral«Iğı tesirin aynı_ 
nı lıleksika ha.llu Uzerinde yaptığını 

na.ve etmiştir. 

Reis, l.!tenllen tamılnat verilmedi -
ği takdirde mlhver tebaalarına. ait 
emlA.kl mUsadere edi1rrı~ ihtimali ol
duğunu da. hatırlatmıştır. 

Cezayir 
hadisesi 

Blyterı dip o atik 
mabablri ne diyor ? 

Londra, 21 (A.A.) - Myter 
ajansmm diploma.tik muhabiri, 
Cczs.ir sahili a.çtğlllda Vişi hilkfı
mctine a.i.t bir Frans!Z av tayya.re. 
sinin bir deniz tayya.l'es:ini dcaıize 
dü.şiimıe;l mün.a.sebetile V.işi ter -
eğinde bu İngiliz tayyaresinin ka
ra suları üzerinde uı~tuğu söylcıı. 
diğinden bahsederek diyor ki: 

''Yapılan ta.bkikat bu uçağın hü 
cuIIIJl uğradığım ve sa.h:lin 20 mi: 
açığında de'Ilize mecburi bir iniş 
yaptığım göstermiştix, Gen-el olıa. -
rak. kabu1 edilen kara sulan budu. 
du üç mildir. Ve Fransa büyük Bri 
tanya gibi bu haddi kabul et.mi~ • 
tir. Bununla beıı:ı.ber geçen sen~ 
Vi~i hilkfunetl şimali Afrh sahr. 
lir.e 20 milden daha az mesafede 
UC'an yn.bıa.ncı uçaklara. ateş açaca. 

• n ı tek tara.flı ola:rak bildirmiş _ 
. Vişi, kara sularma tarafsız mEllll 
ket ltn.rn suları gibi hürmet edil· 

ı c;ı hakkına 8331ip olduğunu a.n. • 
. • ' . ıst .. yor. Halbuiki hakikatte 
" 1sa tamfsrz bir memleket. de • 

hn.rp balina~ 'bir memlekettir. 

~cuN eiitgeme kurumunda . 
ıefım 

Çocuk esirgeme !kurumu İstanbul 

•crkezinln yıllık kongresinde merkez 
ıeyeti azalığına Dr. Ali ŞUkrU Şavlı, 
Dr. Fethi Erden, HUsamettl.n Sunol, 
Hnyriye Kırdar, Dr. İbralı.l.ın Zati 
Oget, Dr. Kutsi Halkacı Masuka ! 
pekçi, Nalle Tevfik Sağlam, Reşit 

Çavdar, Reşide M. Recai, or: Semi. 
ra.mls Tezel, Galip Bingör, Cevdet 
Hamdi Balım, Muhsin İnal seçilmiş -
lerdir. 

Merkez heyeti ELZll.81 arasından Te -
lsllğ>e Reşit Çaıvdarı, reis vekilliğine 
Dr. Fethi Erden!, sekreterliğ"e Cev • 
det Hamdi Balımr, muhasipliğe HU_ 
sametUn Sunolu, veznedarlığa Reşide 
MlıUıat Recaiyi BCÇ'lllL,tir • .An.karada 
toplanacak umum! kongrede İstanbul 
'Vila.yetlni temsil etmek Uzere B.M.M. 
ildnct reisi Şemsettin GUnaltay fle 
Dr. FetlıJ Erden seçilmiı,ıtir • 

Cumartesi günkü 
boks müsabakaları 

önUmUzdokl cumartesi gUnU saat 
21 <le Beyoğlu halkevi salonunda. boks 
ml.l8a.bakala.rı yapılacaktır. 

Bu müsabakalann galipleri Anka. 
ra.da yapılacak olan TUrklye birinci. 
lfklerlne iştirak edeceklerdir. 

Bu haftaki mllsa.bakalarda. şu 

boksörleri karş Ikarşıya. göreceğiz: 

Sinek siklet: Halil Ertuğrul • Me. 
lih Onar, 

Horoz siklet: Recep GUler • Hay. 
rettin Oral _ Tahir. 

Tüy slldot: Abdi Güler. 
Ha.fit siklet: :tama.il DöğUşçU. 

Mehmet Çelikel • HaJit Anter. 
Y. orta siklet: Muhteııem ~nç _ 

Fethl Tek _ Hüseyin Er. 
Orta siklet: Cevdet Özentek - Şerif 

uıu.ees. 

21 l\IA YIS 1942 PERŞE.'\IBE 

Almanlar 
usıara gönderilen 

yardim kalllelerlne 
bO.ylk darbeler 

indiriyor 
-0-

Senebaşmdan 19 mayısa 
kadar 

2 kruvazör, 5 
denizaltı ballrıldı 

-<>--
Alman hava ve deniz kuv
vetleri Murmansk ve Ar. 

kanjel iaıe yollarını 
daima kesiyor 

Berlln 21 (AA.) - D.N.B. ajansı. 
nm ıı.&kerl kaynaklardan aldığı ma • 
!Omata dayanarak §Unları bllcllriyor: 

Ruslar için hayatı bir ehemmiyeti 
haiz olan Murmansk ve Arkanjel 
iaşe yollan Alman hava kuvvetlerile 
deniz kuvvetlerinin sürekli hücum . 
larile tehdit altında bulundurulmak . 
tadır. İngiliz ve Amerikan gemi ka.. 
fileleri birçok defalar dağıtılmış ve 
Murmansk limanına sığmmağa rnu
vatlak olabilmiş olan gemiler ise biz. 
za.t liman içinde torpillenml.ştir. 1n • 
gllizler ve son zamanlarda Amerika_ 
lılar bu yolları büyUk deniz kuvvet -
leri kullanarak korumağa çahşmış • 
lardır. Fakat bu ieşcbbll.sleri kendile. 
rıne çok pahalıya mal olmuştur. 

1 sonkAnun 1942 den 19 mayıs 1941 
ye kadar Almnn hava ve deniz kuv_ 
vetıerl şimal bölgelerinde §U neticele
ri elde etmişlerdir: 

2 Kruvazör, :S denizaltı, 2 muhrip 
1 devriye g<ımlsl, 125 bin tonila.to 
tutarında 27 ticaret gemisl ve bit'l 
buz kıran olmak Uzere diğer 5 gemi 
batırılmıştır. . 

1 kruvazör, bir ~ok muhrip ve 41 
ticarot gem!Bi ağır hasara uğr'atılmış 
ve muhtemel olarak batırılmıştır. 

HUcumlar, şimal buz denizlnde, 
Atıantıktc, Spltzcr ile şimal burnu a. 
rasında., §imali Norveç bölgesinde, 
Beyaz denizdl', Koıa körfezlnde ve 
Murmaruık ye.kınında yapilIDI§tır. 

Tafsl!Atı yukarda yazılı neticeler fır
tınalı denizlerde, fena glSrUş şartları 
al-tmda, 3lddetll kar !ırtmalart arasın 
da ve d~mn.n hlmaye gcmllcr!le uçak 
larmın inatçı bir mukavometlne rağ_ 
men eld-e edltm~tir •• 

ş 1 .,. . 
or 

işçilerden fazla 
fedakarhk istedi 

Alman tebliği 
ııa,Uı.ratı ı ııcl ı;ayfadıı. 

glr~t1klerlnl bilcllmıektedir, BUtUn 
bu karşillk taarruzlar, insan ve mal
zeme bakrmmdan Alınanlara çok pa. 
halıya mal oımuştur. A'lmanlar yal. 
nız bir kesimde yaptıkları bir taa.r • 
ruz eanasmda yedi yüz ö!U vermişler
dir. Ruslar aynı zamanda bir çok esir 

almışlardır. 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet öt. 
le tebUğl: 

Krta.larımız Harkof istikametinde, 
taarnız hareketlerine devam etmiş -
ıerdir. Kerç yarımadasında, yarıma.

danın doğu kısmında şiddetli savaş 

devam etmiştir, Cephenin bnşka ke -
slmlerinde önemli bir şey yoktur. 

Moskova, 21 (A.A.) - Son gUnter· 
de Harkof cephesinin yalnız bır ke • 
siminde 250 Alman tankının tahrip 
edilm~ olması Hitlerln Timoçenko 
taarruzuna karşı sevkettiği kuvvet _ 
ler hakkında bir filtlr verebilir. Al • 
man ordusu hiçbir v~1klt bu kadar 
geniş ölçUde Uınk kulle.nma.ğa mec • 
bur kalma.mıştı. DUn aynı kesimde 
!\liddetıi 'bir Alman karşı hücumu pUs 
klirtUlm~tUr. Sovyet topçusu, dUş -
man tanklarının 250 metreye katlar 
yaklaşmasını beklemiş ve ondan son. 
ra isabetli bir ateş nçmağn başlamış
tır. 

Londra, 21 (A.A.) - Rus repbesln
deki harekA.tm bariz vas.fmı etmdi 
Almanlar tarıı.fındnn Harkofun ce • 
nup doğusunda girlşUen mukabil hü
cum t~kll etmektedir. Harko!un şL 
mal ve cenubundu. oltlukça derinliğine 
ilerlemiş olan TimOÇcnlto ordusunun 
sol cenahı gcrilerln!n bu Alman hare
keti neticesinde tehdit altına. girdiği 
aşiktl.rdır. Barven kova ile 1.ııyum ara_ 
sındaki bu hareketin Harkof üzerine 
yapılan Rus baskısının azallılması 

maksadUe mi, yapıldığını veya bunun 
ilkbahar taarruzunun bıııılan~pcı ını 

olduğunu belirtmek için he.nUz vakit 
erkendir. Filhakika. bir çak mll§a.hıt. 
!ere g!Sre .Alman ordusunun darbcsL 
nı bu i.stikamctte beklemek ltı.zımdır. 
Zira Kafkasyaya giden yol buradan 
geçer. Bununla beraber cephede bu
gtln mevcut kavis Ruslar için olduğu 
kadar Almanlar için de bir ıtelılike 

arzetmektedir, şu halde hangi ordu. 
nun tclı.llkell bir vaziyette bulundu -
ğıınıı. hükmedebilmek için Harkoıfun 
cenup doğusundaki mUcatlelenln ne. 
tıcesinl beklemek l~ıındır. Bir Al • 
man askeri sözcUsU, TlmOÇcnko or -
dusu tarafından g!rlş\Jen taarruzun 
şlddetiııl kabul etmekle beraber yaz 
harektl.tmda. teoebbüsU ele almak için 
Ruslar tarafından sarfedllen gayret -
ler ne kadar büyük olursa olsun bu 
gayretlerin Alınan taarruzu için tes. 
bit edilen znmnnı e.ııemmiyetil bir 
şekilde deği,tiremlyeccğini ve Alınan 
başkumandanlığını plA.nlannda bir 
de.,<'lişiklik yapmağa ecvketmiyeceği· 

ll! söylemi!!Ur. 
Kerç yarımadıısındıı.ki vo.ziyete ge. 

Unce, Almıı.nlıır burıı.daki muhrı.rebe. 
n.in sona erıi\ğ'lni söylemekte ye alı -
nan esirlerin .miktıı.rını blldirnıekte -
dir. Alman makamlarının bu kadar 
çok esiri kısa. bir zamanda n!l.811 sa_ 

-o-- rabUdikleri sorulmaktadır. Alınanlar 
Zafere kadar daha çok oopyeknn 149 bin 254 esir aıdık1arını 

sıkıntıya katlanmalıyız! bildiriyorlar. Bu rııka.m buradaki sa-
, IA.hiyetli mahflller tarafından btiyUk 

Londra, 21 (A.A.) - Mareşııl Gö. 
,şüphe ile karşılanmaktadır. Zira bu 

ring dUn gece Alman işçilerine bir kadar dar blr sabada bu kadar bUylilt 
nutuk sllyliyerek daha fazla fe<lakA.r· bir kUtlenln yığılması açıkça lmkll.n_ 
lık istemiştir. :Mareşal demiştir ki: sız görUlmektedir. GörUnUşe göre Rus 

"Söylenen her oeye inanmayınız. cephesindeki bUtün Alman ilerleyiş • 
Harp emirleri yalnız hayatı gUçleştir !erinde yapı~ olduğu üzere Alman 
mek maksadlle neşredilemcıniştir. Za makamlart bu detıı. da. bu rakama Bi. 
!ere kadar da.ha çok sıkıntıya. katlan vil esirleri fiAve etınl§lerdir. 
malıyız. 1ruıan bazı haşin olursa, bu, 1---------------
zaferi kazanmak için ha,şin olmak lA.-
zım gcldiğ!ndencllr. Bu harp, Alman. 
yanın mecbur olduğu e.n çetin muha.. 
rebedlr. Ulusumuzu kurtaran, onu bil 
yUklUğ'e yükselten böyle bir lideri bi
ze bahşeden Tanrının bize bir §&ka 
yapacağını umar mısınız? 

------oı------

ingilizler 
Fransız Somalisini itgal mı 

edecekler? 
Bern, 21 (A.A.) - VJşiden gelen ha... 

berlere göre, lngil~erln Fransız So
malislni işgal etmeleri muhtemeldir. 
Nouwau Temps gazetesi, LA.valin mil 
Ietlerarası durumla meşgul olacak 
yerde kendl mcnfaaUerinl taklb ettL 
ğini yazıyor. 

~ 

ZAYİ - 928 senesinde tst. 7 ilk 
okulun.dan aldığım ııahadetna.meyi za 
yi ettim; hll.kınU yoktur, 

Lftttl oğlu Adil 

Şahika bir ha.srr koltuğa. oturdu: 
- Başka blr eebeb yok ruu ·r Ya. • 

lan .söylüyol'SWlUZ, Eltrem bey! Ak -
şamdanberi nl,anlısllo bir a~ada ka
lan ve timdi ondaıı aynhın bir erkek 
lıeyecaıısız olabillr m1 '? 

Ekrem bu .sözlerden bir §'-'Y anla.. 
ya.madı: 

- NcclA.d~ ayrılalı çok oldu, şıı._ 

hlka hanun t ben dcmlmlenb.:ırl bey • 
babanızla. bahçede konu'juyordum. 
Ba.na eski hatıralarından bahsettL 
Faltat, itlra.f edeyim ld, bunlan nl -
çin anlattığını h!UA anla.yn.madım. 

Ekrem bir sigara d.ahıı. yol,tı: 

- Hem beybo.bıınızı bir lld saa.t 
lçlnde pek deAifml'J g<irdUm. Necla 
Ue beni blrl03tınnek lsUyen, NeclA -

l 
ııın bana tam bir eş ola.bifoceğlnl ld. 
din. eden kendisi olduğu halde, benbn 
orada blra.z geclkl;lmdnn sinirlen -
miş oldağunu gördllm .. ve buna hay· 
ret ettim doğmsu. 

Baş, , Rede~ Grip, Romatlnn& 
Şahika otarduğu yerde ezllip bü. 

zülüyor, blr yığın ateş lçnc atılan bir 
llVUÇ kar parçası glbl Adeta eriyordu. 

Netnlji. Kınkbk Ye 8Dti1D ·Agn1Srmm Derlral. Keaar,1' 
........ 1111c1e S bt9 alıaablllr. TAE.UTLERINOtN SACININIZo 

M!lt V!ROE PUU..U KUTllt.ARt ISRAm'..A" •ISTfYfNIZ , 

Ekrem merakından çılJıracaktl. 
Birinci perdoslnl Sedat beyfa 

1a<1ığı bu komeılysnm şfml! df'I rtrtn. 
rl perde8l mi a~ılıyordu '! 

Şalıllm, dillıılıı altında bir ı;eyler 

r-Mahkelne Salonlarında 

Kendi/erini nerede 
l I? sanmış ar .... 

"Nefesimizi müdafaa etmiye çahştık, 
yahu i zere bu adam bizi kuzu gibi 

doğramış, gitmişti ,, 
llAdlsedea 90nra ııağ kolu çolak 

kalmlş olan dava.cI, yanı,ndnkl suçlıı. 
lara derin bir lğ'btrarla bakarak acı 
bir sesle anlatıyordu. 

Suçlular iki kıpti genciydi, Kar
dtı§tiler ve simsiyah saçlı, yüzlerin • 
den de daha kar& enscıtydll!!r. 

Birisi kundura. boyııeısı, daha lcU -

çüğil de seyyar sandalyı\<'ı olduğunu 
söylemişti. 

Davacı: 

- Dört çocuğum vardır, diyordu. 
lkl tanesi o gooe k~ılttan hasta -
lanmış yatıyorlardL Ailom çocukla
rım da uyuyorlardı. Derken <>aat 12 
sıralarmdardı, ld, karı:ıınııztlakl o:la_ 
da oturan bu iki karde:j, kapıyı hlr 
tekme ile ııçtıbr. Kııpının kıııı:ıdı bu 
~lddetten koptu, a;ım li<;ti) yl're duı
tü.,. 

Sııçmı ınalılyt>tl odunm knpı!llllı 

krrıırak yar:ılnm<ıl< oltluğund:ln reis; 
davacının heıııen kapısının kırılına.ıun 

dan bahsetmosi üzerine sordu: 
- Odanın kapısını mı? 

- Hayır, sokalc luıpısını, 
- Demek, gdlyorlardı. 
- Evet, eve grll~lerl her zaman 

böyleydi, l<apıyı t•lle açmıılt nedir, 
bllmrzlcrdi. Bir tekme yerıo,tırlrler, 
kapıyı ardına kadar bUylik bir gUrUl
tii lle açarlardr. 
Kapı yere yıkıJır ylkılmaz da, pal. 

dır, l<fildür merdivenleri çıktılar. Bu 
arada ayakkabılarımızı d:ı. çlğneınlş

kcrdl. Hasta çoeuldarım uylmlarmdıı 
korkarak uyanınca, dışan fırladım: 

-Nedlr bu remlet,blraz yın·ıış o. 
lun. Ayıı.kkabılar11uı1.1 da berbat et
tiniz! drdim. 
Hakkı henüz yıılmrı çıkmamıetı ki 

kardeşi Tahir: 
- Ulan sen bu evin relfll misin, 

bo? dlye bağıraralt kllfürlcrc başla. 
dı. Karım Şaziment, kıı.vga edeceği • 
mlzl anlndı ve buna mc:•;llan bıralc. 

mada.n beni içeri Çekti, kapıyı kilit· 
ledi. 

l"aka.t it bu kadarla. bitmedi, tam 
tekrar uykuya dalacaktık ki, kapı 
güm gUm diye çalmmal(·a başladı. 

- Aç ulan, kannm koynuna. sak _ 
!anacağına, meydana çık da !lana 
Hanya ile Konyayı gö'>tereli.n ! diye 
bağırıyorlardı. 

Pasifik harp 
konseyi toplandı 
Yeni Zelanda mümessili 
henüz yürünecek uzun 

yol vardır dedi 
Vaşl.ngton, 21 (A.A.) - Çarşamba 

gllnti Beya.zsarayda yapılan Pasifik 
harp konseyi toplantısı dokaan dakika 
sürmll§tUr. Yeni Zelanda mUmesslli 
Naş, toplantmın son derece nl!knyı 

celbeclici mahiyette olduğunu, söyle_ 
m~ ve konseyin "Japonya, Japonla -
rmdır,, glbl yeni bir remiz kabul cL 
tiği.nl. gUlUmsiyerek un.ve etml~tir. 
Naş demiştir kl: 

Harbin genel durumu fena değil • 
dlr. Fakat, Birleşik milletlerin önUn. 
de henUZ yUrUnecek uzun bir yol var· 
dır. 

ukad 

Ba!jta karım ve çocuklarım olmak 
lizere, benim kap!)-, açmağa davran. 
dığımı görÜllee: 

- Baba, yapma, yetl[jln ! diye ba
ğ ırmağa girişmişlerdi. l.,te bu sıra

da, kapı birkaç omuı. \'e tekme dar_ 
be!'lile nçrldr ve bunlar içeriye duldı
lar. 

Hakin ar!(adan kol1arımı ya.kalıt -
mı!J, 'fahlr de bıçağını çekerek üzeri
me alılm15tL Birden !'lllğ kolumda l)ld_ 
dı•tll bir acı işittim ve: 

- Ah vuruldıım! diye bağırarak 

odanın orta!lma yıkıldım. O kadar 
çolı. kan akh ki kanlnrımdan, kUçllk 
ço<'uğııın, kıpkırmnı kesildi. 

iki kardeş benim öldtiğUmU zanne. 
derek knçmı~lıudı. ~etlccde polisler 
geldi \"6 ke..'ldllerinl yakaladı. 

/ Bu yüzden kolum elındi snkat kal. 
dı. İşim de bakkallı!< olduğundan, sa
natımı fora edemiyorum. Diil<l<tinıım 

sattım, perişan oldum ... 
Suçlu kartle:;lcr, davııcının !iÖZlerL 

ni ba'jlıırı yC're lğlk, pl~man \'C ınUte. 

esslr görüneref( dlnllyorlardı. 
Rl'is evvela ki'ıçUğiini\ ııorgtıya çel<. 

ti: 
- Tahir nı>ler yapmıŞ11ı.nız, ı;lz böy 

le' 
- Hiç bir şey yapmadık, biz. Ne 

yaptıysa bu adam bl1.e yaptı. Şlmıll 

Sftı\' l~k All:ıhA. şUkllr edlyorıız. 

Hem ben haııtayrm. Şiddetli bir sıt_ 
ma rıiibeti geçiriyorum. lllr Ş('~· söy. 
llyemem. Bl!Ahıre mlidalanmda ht>p. 
sini anlatacağım., 

- Ya sen, Haldı:ı '! 
- Da? .. / 

- Sen ne diyeceksin bakalım! 
Hakkı, omuzunu çarpıtarak, \'C lı.en 

dl"lne ııcLndırm!l.ğa çahıı:ı.ral<: : 
- Nefesimizi mUdn!an etmeğe ça

tııtıı<, yahn! dedi. Zere bu ada.m bizi 
kuzu gibi doğramı,, ı:Jtmlştl. 

- Ştmdt hR.dlı1e nnınl oldu, sen onu 
ı.ı.nlat! 

- Ben yukarıya çıkarken, Vahit, 
karde-;lmt yakalamış, döğüyordu. De • 
nl görünce, hemen oda1111u daldı ve 
duvardaki bıçağını atarak U7..-rlme a
tıldı. Bir taraftan da: 

- Hayreddin! diye bağrnyordu. 
Bu, onun kaynıdır, kendlı;lnl lm -

dada çağ'trıyordu. 
Vahit evvel!i Tahlrlıı kapı,tı, ben 

l<endllerinl a~,rmak i'tterken, bıçak 

nasıbıı, ''ahidin koluna ııaplanmı,. 
- Pl'ki, Tahir bıçak çeltmemlı 

mlydl'l 
- Hayır, onun, elinde bıçal< gör

lllf'dlm. 
- Ama ili< tahkikattaki lfadt•ndo 

''Tn.hlrin elinde de bıçak vardı,. de • 
ınl,sln: 

Hakin kardeşinin, kendisinden gizli 

, crtllğl bu ifadesine luzıp kızmadığı
nı anlıımnl< için, ~'Ü7.üne korku ile 
baktıktan !mnra: 

- l>ememişlın \'&llahl böyle bir ,ey, 
Yanlı; yaunı~ onlar.. Tabirde bı • 
çak görmedim ben .• ,, dedi. 

fiut;hılarm sorgusu blttllden ıonra 
şahltl<'r çaj\'rıldr. Fakat bir kıııımı gel. 
meınişti. Neticede mahlı:eme kendlle. 
rlnin çağnlması için duruşmayı baş
ka. bir güne bıraktı. 

ADLİYE MUHABtRt 

s Uçurum 
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A:'evellyor, fakat m:ı.ksa.dım bir türlü 
açığa vur&mıyordu. 

Ekrem bl.r aralilt eskl arkadaşmın 
karısmm Yüzüne dlkka.tıe baktı .• göz
le~ ku.ar.Dll§ gördü.. dayanamo.tlı: 

- sız ağlamıısmız, Şa.Jılka. ba.nıın! 

Şahika acı bir teOOsıiümle başını 

sıtUadı: 

- Evet.. ağladun.. ak,n.mdanberi, 
lcaç glindenberl ağlıyonun. Ben çolc 
talisiz bir kadınmışım, Ekrom beyi 

- A canını, \"edatla. aynldmız dl
Y'-' hayattan iimlclinl.li kesmeyiniz! 
Daha pek gP.nç vı: gUzcls!,nlz ! 01.lıık_ 
ça ser\"ctlııtz de var. BUtlln buıılann 
Ustunde tahslllnlz, terbiyeniz, aııale • 
tiniz ..• 

- AJlah MJlmm bu sa.çına ~ıerte 
benfm hes:t.lılma öğilnmeyln! Saa -
det temini tçr.ıt bunların hfı:blrl kAfl 
defli. Bunu nefsimde deınt>dlğlm gibi, 
oJmd~ httnplarda da giirı1ttm .• ı. 

nandım .. 
- l<'a.kat, hayat, bir çok te&adüfle. 

rln baz.an bir araya gellvermeslle bir 
çok değişiklikler vlh'llde getirebilir. 
insanın yaşayııı. telıi.kldlerl ba!Jka, 
bir istikamet alır. Dün gülen kimse. 

nLn bngiin ağladığt glbl, bugün atıa.
yan Jnsanm da yarın gtllmeıı.l mu.kad 
derdir. ~ıcı teessllrlcre kapılıp 

Umltsizliğc düşmenin manası yoktur. 
Şııhlke, Jçlne gömilldllğll kotukta 

ldrpi gibi büzllüyor ve Ekremln söz • 
crlııl çol{ limitsiz bir tavırla. dlnllyor
clu. 

Ekrem, kocasından yeni ayrılan 

blr genç kadının te<'ssUre kapıll§ma 

ve nğlama!llU pek tabU buluyordu. 
Şahika: 

- Vecla4b .a:. -.a-• .._ 
_.riın, dıed1. Onua adimi _. ..... 

tit,y'lerlm ürperiyor. 
- IlBy hay •• ondan bahsetmeyiz. 

}'o.kat, sizi temin ederim k.l, bundaa 
s0ınra kar,mız.a çrka.eak herhangi bil' 
ı-rkek nlç bir zaman onun kadar al -
çak ve duygusuz blt;" a~ ölmll'a • 

EN SON DAKiKA 
Küçük Jlinlaı Kuponu 

(Ba lıUlpona eldeııetelt &"0D~"°"k 

it arama ve 13 verme OAnlan ıı:a 8oa 
Dakika.da panı.aız neoredJJecektlr. Ev 
ıeame ıeklla göude.nm olmyucnLıırııı 

mhfuz kalma1' Uzere ııarlb aclrelllen 
ıü bU<llımelert IAzmı,) 

Evlenme teklilleri: 
* Yaş 28, boy 1,67, kumral mavi 

gözlü, kadınların sevdiği tipte, Ytik. 
sek ticaret mektebi ve gUzel sanatlar 
akademisinden mezun, ııahst servetı 

olan ve ayda 120 lira net para .kaza. 
nan bir bay; orta. tahsilli 18·22 yaş_ 
larında, mUzik bilen, aail bir aile 
kw ile evlenmek istemektecllr. Dul 
da olabilir. (Posta kutusu 863 latan. 
bul) adresine müracaat _ 322 

* Ya§ 22, boy 1,70, kilo 75, kimse_ 
siz bir bay; iyi alleden bir bayanla 
evlenmek istemektecllr. Alacağı kı • 
zm elti. göz!U, dilber, mütenasip vU . 
cutıu, gayet nazik, şakrak olması 

lt\zımdır. Ayda 120 lira maaşı var 
dır ve me;;ıleği kft.tipllktir. (H. Ön • 
sal) remzlne mUracaat • 323 

Aldırınız: 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.0.) 
(F,R, Gllneli) (Ş.U,) ıH,B. 8881 
(R.R.G,) (Ciddi .söz ver) (NC,K,ı 

(Yoldaş) (A M.) (E.L.) (N.B.) 

(S.R. 271 !'r.H.R.Z) (22 48) (B B.G) 
(M.D. 315) (Tekcan) 
Aşağıda remiz sahiplerinin namla • 

nna gelmiş fakat şimdiye ka.dar al 
drrılmamış mektupları bu aym sonu 
nn kncıar aldırmaları t!ztmdır. AJ. 
sonuna kadat' aldırılmış olmıyar1 

mektuplar ımha edilecektir. 
(26 Sezen; (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M.) (H.K.) (A.L.) IB.Y. Kaya) 
(Oran) (Ciddi) (El) (Emekli) 
(!. Şcnkanı (Nadide 79) (Tunalı) 

Martinikteki 
Fransız barp 
gemilerinin 

s 14bları alındı 
Londra, 21 (A,A,) - Martı_ 

nikte amiral Robert ve amırai 
Hover arasında cereyan eden mü
zakernlerden bahseden Kordeı 
Hal Martinikte bulunan 3 harp 
gemisinin atıl bırak1ld1ğmdan ve 
mn.hrukatın çıkanldığından bah 
setmiştır. 

lcabeden diğer toobirle~: de 
alınacaktır. demiştir. 

Hindistan da 
KüçO.k bir kasabaya 

bombalar dişti 
Yeni Del.hl, 21 (A.A.) - Tebllt: 
18 mayısta doğu Assam'da kil -

çtik bir kasaba. Uzerlne bombalar a • 
tılmıştır. Kaytplar az olmuş ve halk 
stikünetini muhafaza etmiştir. 

İngiliz ortatark tebliği 
K&b.lre, 21 (A.A.) - Ortaşark ln.. 

giliz kuvvetleri umumt kararg!hmm 
tebliği.: 

Devrly\'I fa.allyeUerl devam etmek • 
tedir. Cenup kesimlnde dtlşmanm 

zII'hlt arabaları tarafımızdan yapılan 
taarruzlar tızerlne geri çekilml§Ur. 
Başka keslmlerde k&yda değer b!r 

şey yoktur. 

Kanadadaki iki Franıız 
konsolosluğu kapatılacak 
Ottava 21 (A.A.) - Makenzi King, 

Avam kamarasında hük1lmettn Ka .. 
nadadakı Fransız kon.soloaluğu ve 
gıubelerinin kapatılmasmı tstediğln.1 
söylemiştir. 

caktU'. Buna. lıfdA ben de eaoıyorum. 
Adını anmadan söylemek isterim kJ, 
o, çok ba.yağı bil' ma.hlfikmm.ı. Ben 
bunca yıllık arkada,ı olduğum halde 
onu hep maskeli olarak t.anIDll§on. 
lo yüztinö keşfedememl§im. Vallabl 
bu yüzden çok bUyUk bil' Uzilntil du.. 
yuyorum. Eğer ufak bir mUnaaeW. 
slzllğlnl hlssetseydlm, sızı çok daha 
önce lkıız ederdim. 

Gecenin seııslzllğl lçlııd" tk.l arka -
~ glblkoıı u(tBII Şahika. ile ~ 
bahsi o.ne aaadetine ıJovtmııaıerdl. 

Ekrem: 
- Slı: çok yakmda. mesul olabllb. 

ıinlz, diyordu. beın gUzelslııb.. hem 
de aJılAlunız, aaalettnız, P,h•"'eh ._. 
Saadet s1zJ beklly01', Şahla lııeıllm! 
sakın Uzlllmeyin. .. 

Şa.hlka ~özlerhıla )' .... llllenık: 
- saadel llllıf dd ...... ... 

_. bekllyorf 1t&e ı.uaasnım >ı u. 
... iL _ .................. 
kaıdlnlzl fazla üzmeylıı! .. lladM 

i.unlWıJ.lie dl.Şmek dofru modurP 
Sizi hu halde gören, çok fyf blr koca-
11 ~ Jıaoırdığmıza hükmeder. Hal 
bukt siz bugün Vedatta.n ayrıldığınnı 
için ııevlnmııll, gillUp eğlenmellelnlz! 

(Devamı var) 
\. 


