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OSOE Kırlpe, arkasmclaıı Eden 
blrer nutuk ile barp aonraın 

dU.Oyaamııı k.roldalnl çizdiler. Geçen
lerde tngUteronln tefkl.h\tlı partnerlnl 
yenerek rey aıan mu t.ııldl mebu&lar
dao birinin yaulıtı blr makale tngt • 
Uz devlet adamlarım barp aonraaı 

hakkındaki taııavvorlarwu ortaya at. 
malanna vesllo verdi. HattA bu flklr· 
lerüa daha 2:Jyadc glzll k&lmasına ma
ni oldu. Harp sonrası dllnyuı l.ngllte. 
'reye söre tadil edilmiş, ve atetl alnı
ııuo soeyal~ blr Alemdir. 

Harp aoıınwncla devlet adamları la. 
tecllklertnı )apnbllooekler midir': 
Devlet hayat... alt olan her taahhUt, 
her flk1r 8ilook söylendiği ve lmza
landığl tarUıln palkoloJlslnl ifade edeD '* "81kadır. HJo bir dedet adamı eöz 
le celeC:ek cünlere ııekll veremeş. 

Bo itibarla "yarın ne olacak yerine,, 

'•ooglln 11e oluyorT., o tetJdk lmldLnı. 
nı elde edcnlor bUkbale dalla emlJl o
Juak bakal>Ulrler, Wç olmazaa olacak 
eeylD umuınl battan bakkmcla blr blL · 
gt aalılbl olurlar. 
tncnte~ 11u barhe kadar dünyaya 

tıstO.n bir kudretle hü.kmedlyoi'du. 1n.. 
gllterenln üsttinJUfUnll temin eden 
vuıtalar fllll.larch: 

l - Kuvvctll blr ruo, Te denk nak· 

Uye vuıtaıan. 
2 - Dilnya emtle aht verltllıln kon. 

trolU. 
a - Düllya alhnlarmın kontroıtı, 
4 - 1nıtıız endUstrialnhı b&klmlye. 

u. 
6 - lngllterenln etsanm preattjl. 
lagUterenln adalan.odan tqarak 

deıılı.l.ere mliatemleke aramak lçln çı
kıtı ancak denizdeki raklplerlnl lmlıa 
etmek suretlJe mllmklln olıDuıtor.' ı... 
paıaya, Franaız, Felemenk donanma. 
1anıım mağl6blyetl lle ln~te.re de • 
ıtJzlerde lmparak>rlutunu kurmaya 
nmvattaJıı: olmuştur. Bu llsttln deniz 
kuvveU 19 ııncu aurdaıı lt.lbarell tek· 
ıı1k terakkiyi benlmeedl. Ve bu •uretle 

lagillz donanmau yaman bir taarros 
kuvvet! oldu. Ve akm yollan tıattıne 
dilfea bUtUn ll&halan zaptettl. 

Bu yaman taarruz lll1ahı ayeelnde 
dUııyanm dörtte birine ..ıtıp oldu. 
Aynı umanda bütün denizler ara

nnda ltllyen en büyük aakll ,-.ırta.ı 
da lncill:ı bayrağnu taşıyordu. lnctL 
tere böylece hodutlarmda gilnetl bat. 
nuyan blr imparatorluk oldu. 

Fakat, 1939 barblnln lngUt.ereye 
indirdiği en bUyttk darbe 1ogtlterenln 
bttyllk deniz taarruz 8i.lAhlamua artık 
lbUdafaaya ~imek mecburiyetinde 
kalma11chr. 

Hava ıtratt>Jillne tabi olan yeni ta
arruz ve mll4afaa prtlan lngtlterenln 
llluazzam oellk ""' barut kütll'tllnl de
DIUCJ'de aııcak mlldafaa alllhı ballne 
80kto. Taarnız için yapılan sllAh, kar_ 
lllmda yeni blr taarruz alllhl icat 
Cdildlfl lAID&D iyi bir mUdafna vaaı. 
tası bile değildir. Bu harpte bono 
CÖrdllk. 

tnglll:ı; ticaret ruoau harpten evvel 
Çok llstün bir kuvvet aahlbiydl. Fakat 
l&,a2 yılına kadar bu ticaret flloaun
clan 20 milyon tona yak111 gemi battı. 
ISuKUn büyük denizler aruı seferinde 
lıırtıız gemi tonajında bUyttk blr nok. 
llaııbk vardır. Şu halde onun azameti, 
Cll yapan kuvvetlerden biri böyle bir 
talibe mazhar olmuştur. 
İııgHtere kendi beyrafı altında o • 

lan )'erlerde olsun, bafka memlek8'. 
~ ol1AD1 emtia aat11ana bAldmclL 

ll'araza Bulgaristan, BrezllyadaD 
kabıoe satın alMlak, mutlaka Londra 
borııuına müracaat meeburlyetindey. 
Cll. QIMıu •lııt verit döne clollM)& te. 
lllerkUz ede ede Londrada teıtAsüf edL 
l'ordu. W': Devamı % ncl eayfada 

~~ 

/Zehirli gaz 
-0---

lngilterede 
mühim 

miktarda 
istok var! 

Almanlar Ru•lara karıı 
gaz kullanmağa 

ba§ladıkları zaman 

lngiliz 
tayyareleri 
Alman şehirlerine 

zehirli gaz 
yatdıracall I 

Londra, J J (A.A.) - Britanova 
Ajaruımm hava muhabirinin temin 
ettiğine göre, Almanlar RııSlara. 
katT- zehirli gaz ku:Ilandıklarr taJ[. 

dirde İngiliz hava kuvvetlerinin 
bomba filolan d erha.l gaz. muJıa.r&. 
besine ba.şhya.bllccck bir durumda
<iırla.r, böyle blr muharebeyi yap. 
mak için İngilterenin oo iyi teç
hiz edilmiş bir mcmleket olduğuna 
~ilphe edilmemektedir. Almanya. 
ya karşı yapıla.calt muharebe şim
di hararetli dovriııde bulunan te
hirlerin ve gemilerin bombardıma
nına karşı yapılmakta olan muka. 
beleden daha tahripklr olacaktır. 
Almanya.nın bunu bildiği ve §im
diye kadar gaz kullanmaktan bu
nun iı;in ka.çımldığı .za.nned.ilrnekte 
dir. Almanlarm Ruelara karfı 
gaz kullaıune..ğa. karar verdiklerlııe 
dair verilen hn.~rlC'l' Almanların 
yeni bir gaz keşfettiklerine dair 
verilen haberlerle ayru zamana 
tesadüf etmektedir. 

Fakat lngiltercde mllhim gaz 
stoklıa.rt vileude ~t1ı'Uınlltir. Ha
va mahfillerinde şimdi İngilizlerin 
ellerinde bulunan hava yolu ile 
yapılacak gaz muharebesi imkJ.n. 
lan hakkında zaman zaman dik
kate ~Ayan ma'Uınat verilmekte • 
di.r. 

Japonlar 
Birmanya • Çungking yoluıw 

kestikten sonra 

Hinaistana 
doğru 

tazyiklerini 
artırılJorlar 

--0--

Birmanya 
hükOmeti 

Hindistana gitti 
Yeni De~hi, 11 ( A,A,) - Bir

manya hükumeti Hindistana 
nakledilmiştir. Buna sebep Bir. 
manyada kalan arazinin küçük. 
lüğü ve bu şerait altında sivil 
idarenin çalışmasının imUnsız.. 
hğıdır. 

Tokyo, 11 (A,'.A.) · - Domei 
ajansım bildirdiğine göre Bir
manyada İngiliz müdafaası ta.. 
mamiyle yıkılmak ii.7Jeredir. Bu 
kuvvetlere karşı kı~aç hareketi 
daha fazla srkI§trrılmJ§tır. 

Japon kıtalan Birmanya -
Hindistan hududunun . bütün 
noktalarını ele gecinnişler ve 
dü~manın Assam istikametinden 
geri çekilmE"sine mani olmuşlar 
ve Akyaıb Hindistan yolu dahi 
kontrol altına almışlardır. 

... Devamı Z Del a&yfada 

Pirinç Ve yağ 
tevziatı 

• J 

ÇarŞamba gününden itibaren 
her bakkalda yapılacak 

llli.hver tayyarcl&l'I tarafında.ıı ılddetle bombalanan .Haltadaıl bir görü.oU, 

Hind şefleri 
Tataıacak yol 
hakkında 

Mühim müzakere
larde bulunuyor:ar 

fllıaltaya 
akın! 
--0--

Dla 20 Alman 
tayyaresldlşOrlldl 

ıuatt.a, 11 (A.A.) - Pazar ak
şanu neşredilen tebliğ Malt.aya 
k.az1ir yapılan hava akmla.n esna
smda topyekfın 20 d~man ta.yya.. 
resinin tahrip edildiğini ve cumar 
tesi gilnli ile pazar gecesl:ndeki 
düşman a.lunlarmda. da 51 mihver 

Stokholm, 11 (A.A.) - Dagena uçağnun haasra uğratıldığını bil -
Niheter gazetcsinlıı Bomb&y muha· dirmektedir. 
lbirlnin blldlrdiğlno göre, Kıripsln va. 

zlteııUfui &kamete Uğ?'amasmdan 80D. •ıtalyan teblı•g\J ,. 
ra Hnd parti ıetıerl arasmda, tutula.. 
cak yolu tayin makBadtıe görUpeler ltoma, 11 (A.A.) - İtalyan ordu. 
yapılmaktadır. lan umumi kararglUunın 709 numara. 

Marut Hlndll §eflerd<.'n Rajahgo Pa. ıı tebliği: 

lacha.ri 80n gilnlerde Gandi ile birçok S!renaik cephesinde topçularımız 
görüşmeler yapmıştır. Bu müzakere. düşman topçularmın at-eşine mUessir 
lere büyük ehemmiyet verilmektedir. surette mukabele etmişlerdir. BUyük 

1 kara blrliklcrlmlzin hava batar-yatan 

Paraşütçülere ~~. d~qnan tayyaresinl dU&rürmU§ler. 

k 
İtalyan ve Alman hava te§klllerl 

arşı Mııltanm hava tlslerine taamız ederek t 
devıımlı ve bUyUk yangmlar çıkarmış. , 

Bu sabahtan itibaren b61ge la§& mQ. 
dllrlQgil halka <fatrtılacak plrlnç w 
yağ için bakkallar birliği reislerine 
fillerini venneğe ba§.la.mı§tır. Bu ae. 
ferki tevziat, diğerinde oldutu gibl 
muayyen bakkallar vasıtaane yapıbxıı 
yae&k, her bakkal bu tevziatı Uzerine 
alaca.ktır. Yeni ,ekli §Öyle tesbit olun 

muıtur. 

Her nahiye mmtakasmda bulunan 
bakkallar kendi aralanndaıı bir rela 
ve dört aza ıtec;m.if, bu rela ve Azalar 
o mmtakanm lhtiyacmı kararlaştrra. 

Göring 
Par iste 

Ylkıek Frarasız ~ 
ıabslyetıerııe 1 

glrwşecek 
1 

Bern, 11 (A.A.) - llarepı Görln
gin ytııt.ek Fr&DBız phSiyeUerile mü· 
hlm mllzakereler yapmak Uzere ha _ 
len Parilte bulundutu söylenmektedir. 
Berllnln iyi haber alan nıa.lıfiller:l ~
rU§lllecek meselelerin İtalyan • P'r&n
ııız rakabetl yUzUnden kar111k blr du. 1 
rum arzetmekte olduğunu kabul ey_ 
lemcktedlr. 

General ]i10 
tevkif 

·edilmiş! StOkbOI de tardır. Bomba tayyareıerımız va1et.. ! 
ld 1 d 

tanm teırlslerile limana. demirli bulu· Ne\"york, J1 (A.A.) - Alman m 8 aa eneme• nan bir harp gemisini de bombalamıı lıusıtcıi mu.ha.bereleri zikreden Nev 

lerl 'aplldJ lardır. İtalyan refakat av tayyareleri yorlc Tim.es gazet.eQ, general Hen-
yeni muvaffaklyctlcr elde etml§ler ve ri Jiro'nun Cenev'de te,"kif edilcli-

StokhoJm, ıı (A.A.) - Stok- hava çarpışmıılarmda 8 dU§man tay. ğin!n söylendiğini b!ldirmcktc<lir. 
hohn aehrinin pa.ra.5ütçüler ta.lafın ya.resi dUşUnmüşlerdlr. Mlhnır hava General, 33.hte evrakla seyahat et
clan mefruz istilAa:na ka.rşı koy- kuvvetleri tarafından dUn dUşürUlen mek suçu ile tevkif edilmiştir. El-
nuk maksadiylo bir mildafaa tc.:ı. dllşman tayyarcterlnln sayısı 17 iyi de edilen v~ikalar genel'alin Liz-
rübesi yapılm.rştır. Buna benzer bulmuştur. Bir tayyarcml.z dönmemi§. bcna doğru yola çıkması ihtimali 
ba'}ka manevra ve tecrilbeler bir tir. , olduğunu · göstermlştir. 
kaç gUn evvel Göcteborg limanın-

ı 
da da muva.ffa.kıyetle ya.pılmış bu. 
lunuyordu. 

Mlndanao'dakl 
Amerikan kuvvetleri 
kumandanı erir düftÜ 

Tokyo, 11 (A.A.) - Domel ajansı. 
nm bildirdiğine göre, Mldnıı.naodakl 

Amerikan kuvvetleri komutanı albay 
Killen esir ed1Jml§t1r. 

Albay Japonlarm yıldırım glbl ller
leyi§leri aırasmdda 4 alay şimal Ame. 
rikalI kuvvetin tahrip edildiğini ve ne. 
Uce olarak teslim olmo.ğa mecbur kal. 
dığmI söyleml§Ur. 

Bava gazı lşçHerf. 
· nln zam lstetı 

Çörçilin 
nutku· 

Hava kuvvetlerimizi 
· .. ~ ...... : .. Her gün aı tan· 

bir şiddet ~e 
kullanacağız 

--,--()...-

rak bunu i&ıe mGdürlüğüne bildi~. 
tir. 

Bundan 80lllrll relısler tqe müdürlil· 
ğünden verilen gıda maddelerini mm. 
takalarmdaki btltün bakkallara t-eni 
edeceklerdir. 
Haık, LBtedlgi ba.kkala giderek tlımı. 

kakı olan gıda madde.sini, ekmek k&r. 
tmaı ba§taratmdakt yeri · Jp.reUendl• 
rerek al&eaktı:r. • 

Bakkallar tevziat& ça~ba g1!ıD1m 
den iUbanm bqlryacaklarcbr. 
Satışm eıski fiyat üzerindım yapı. 

maat kuvveUe muhtemeldir. 

. . 
~rkta lılr Almaa topa Met edlJ'Or 

Aİm~ ~ tebllfl . 

Sovyetler 27 . 
tayyare kaybe~iler 

Berlln, ~l (A.A.) - .Allna.n ordula. 
rı bqk\ımandanlığınm tebliği: 

Şar.k cephesinde dU§manm mevzii 
taarruztan geri p\l&kO.rtUlmüştUr. Ku. 
harebelar k.ıamen §iddetll omı.uştur. 

Alman mukabil taarruzlan muvatta.. 
kiyeUc netioelenmlştlr. :ı...ppnyada 

düşmanm yeni taarruzl&n &kamete 
uğramı,ur. Karadenizde ke§if uçupı 
)'llpan tayyareler • kerç ootazmda 
1300 tonluk bir d~an ticaret vapu. 
runu batirm.ı§lardır. Şimal cephesııı&ı 
dy§man dUn cereyan eden hava muba.. 
rebclerlnde pek ağır kayıplara ~
m~tır. Alman av tayyareleri 22 :af 
Harikan olmak Uzere 27 dQpıan tay. 
yare.!i dU,Unnllşlerilir. Blr n tayya -
remiz dUşmllştUr. 

Bomba ve Stuka teşkHleri I.J.z;a ko_ 
yunda bombalarla büyük bir düşınan 
gemisini haıtara uğratınrıılar, llur· 
manıık Umanile Murman deaılryolu 

tesls!crlnl muvaffakiyetıe bombala • 
DU§lardır. 

Şimall A!rikada her iki tarıi.f da 
kcıııt faaliyetinde bulunmuştur. 

Ha.v1\.g8.ZI şirkotindeld işçiler me 
murlara ~pılaıı pa.haltirk ~ 
dan kendilerinin de istifade etıne 
sf için teşebbk.slerd~ bulunmU§· 
!ardır. 

Dileği nazan itibare a.ı4n all
kı!dar n1akam.lıı.r, işçiler ve ha
kem heyetini dinlemiştir. 

Yalnız bugUnkU toplantı ve te. 
maslarda bir neticeye varıla.m:ı
dığı için Cuma gilnii tekrn:r topla

ı naca.lttır . 

Ç6rçilia nutka 

Sovyetıere blylk 
miktarda malzeme 

gönderiyoruz 
L<mdra, 10 (Rad.t10 saat tt) -

Başvekil Mister Çörçil, bu ak· 

Vaşing onda' büyük ~~ ~~yoda söylediği nutukta 

memnunıyetle karşllandı t "İki .sene evv~~ tam ?~n · • ı başvekalet mc' kııne gelmıştım. 
Vaoongton, 11 (A.A.) - ÇörçUln Bu vesile ile bu gece radyoda 

llUn geceki nutku, İngiltere ba§veklli. maziye bakarak bugüne nasıl 

Maltada Valetta limamnda kuru 
havuzda buiunan bir harp gemlsi~e 

' bombalarla taarruz edilmlı:ıtir. Muba. 
rebe tayyarelerin! hlmayı: eden ltal _ 
yan av tayyareleri bil esnada 8 dU.!J· 
man tayynresi dü~U§lerd.ir. Ada. U. 
zerinde yapılan ılddetll hava. muha -
rebeleri esnaııında Alm~ av tayyare. 
leri du,man tayyaresi dU11UrmUş • 
!erdir. Şlmalt Afrika.da da iki düşman 
tayyaresi tahrip ed

0

Um~tir. lskende • 
rlycnln §imallndekl sahil bölgesinde 
bir muharebe tayyaresi ıs bin tonluk 

_. Devamı 2 ncl sayfada 

iSTANftULDAN TERFi EDECEK 
~ADLiYECiLERiMiZ 

Bulgaristan 
nln şimdiye kadar harp safhalarının ; vardığım!zı. tesb;t etmek ve azr 
tablosunu çizen en cesaret verici bir cık da ıstıkbale bakmak iste 
nutuk olarak çok 1Yi karşılanmt§tır. rim. • 
Bilhassa Hıtıere hitaben, zehirli gaz "Mazide bir çok talihsizlikler 
kullanıldığı takdirde t.ahrlbkAr hare· gördük. Almanlar Hollanda ve 
ketlertıe karıııanacağına dair olan lh_ Belçikayı istila ettiler. Bunu Tokyoya elçi gönderiyor 
tarı bUyUk bir sevinç uyandınnt§tn. Fransanın mağ1ubiyeti ve niha.. So/ya, 11 ( A.A.) - Bulgaris. 
lngillz hava kuvveUerlnin ınlhver u. yet Almanyaya teslim olması ta· tanın R:a'hire orta elçisi Janko 
ma.n ve sınat merkezlerine ka~ geniş kip etti. Musolini, şansının gel· Peef ın Bulgaristanm Tokyo orta 
6lçUde akmlar ve taarruzlar yapacağı diğine kani olarak ölmek üzere elçiliğine tayin edileceği öğrenll
nı . bildiren kısmı çok cesaret · verici bulunan Fransayı arkadan vur. mektedir. Sonkanun ni:hayetinde 
olmuştur. lkinei bir cephenin kurul • du. Biz yapa.yalnız bırakıldık. topla.nan Bulgar nazı'ı:lar me~ 
ma.sı lşini tesbn eden nutuk parçalan Dünkerkten sonra muzaffer AI- sinde Tokyoda bir Bulgar orta. 
doğru görtlşlü ve faydalı olarak telAk manya ile karşı karşıya idik. tn· elçiliği tesisine karar verildiği 

E)'lUI 9U aonu itibarile teme JA
yık görülen hAkim ve mUddeiumumt. 
ıertn terfi defterleri hazırlanmıtır. 

lstanbuldan terfi edeı!ckıer flllllardır: 
AJl Rıza Tamteldn, Hubi GU.rpı. 

pınar, CelAlettln Toltsoy, Osman Ye_ 
ten, MUnip Bayraktar, Nurettin Sircl, 
Ferhat Refik D!Smeke, CelO.lettln Ku· 
ralmş.n, Mefharet Sezel, KAmU Boran, 
Cevat •özkan. . ki edilmiştir. ~ Devamı · ı no1 •yfada ı hatırlardadır. 
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1örçilin nutku 
, &ot.ıırııfı ı ncl ı;ııyfıı.da 

n ız adalarının istilası yakın 
görünüyordu. Mısrrda fena tec· 
hiz edilmiş küçük ordumuz her 
an malıve<:lilebilecek bir vaziyet_ 
teydi. O vnkit millet niimına 
yüksek karatımızı vermek vazi
yetind"ydik. Ya muvaffak olma· 
ğa azmE'dccektLl\:, ya malıvolmağı 
'·abul edecektik. Varlığımıza 

arı:ıı Almanyanın yaptığı mey· 
Jan okumıya mukabeleyi kabul 
·ttik, O vaktin buhranlı günle_ 
rinde milletin bu a7..İmkar karan-

ı bildirmek vazifesini Uze · 
'lldnn. Ondan sonra bir sene mü· 
temadiye'! yapayalnız kaldık ve 
hürriyet bayrağını tek başımıza 
taşıdık. İtalyan ]mparatorluğu• 
nu baştanbıwa temizledik. Fili$. 
tini, Suriyeyi, Irakı Alman isti
lasından kurtardık. Şurada, bu· 
rada bir çok dar'l:nler yedik. Ve 
bu arada hep:miz büyük ıztımp· 
ar Qektik. 
''Şimdi neredeyiz? 
'Şimdi, o va;kit b.iz.e meydan o. 

uyanlara mukabeleye karar ver
mekle ve istiklfilimizi kendi elimi· 
z.e almakla doğru hareket etti· 
ğimize şüphe edilebilir mi? Bu_ 
gün artık sila.:hsrz değiliz. Müceh
hez ve talim görmüş kuvvetli ibir 
ordumuz vardır. Bugün yalnız 
değiliz: Yannnmia. kuvvetli ve 
sonuna kndar ibizimle harbetmi· 
ye karar vennis müttefiklerin'ı.iz 
vardır. Gayemiz her vakitten da 
ha kuvvetli ve da.ha emindir. Bu 
gayeye ne vakit varaaı.ğız? Btr 
mı bugiinden söyiiyemern. Fakat 
bugünkü vaziyet~ bakmca, 
istikbali emniyetle karşılıyalbile. 
ceğimizi temin edeJbiliım. Y iı.Jnız 
bırakıldığımız gündenberi milte.. 
ma.diyen kuvvetleniyoruz, Ga.ye
mir.e nasıl varaca..,°'Iz '! Bınıa veri" 
leoek cevap şudlll': Adala.rnnızm 
tarihine bakarak evvcıa inatla 
\"C ecmra azim ve imanla.. 
1I1TLERIN DOŞT(JOO HA'l'A 

"Demokrasıler de diktatadlik.. 
"11' gibi hata edebilirler. Fak.at 
~ta.törler bütün lıazlrlıklarma 
~~ daha ~ ihataya dfiştti
ler. Hitier ibilc en büyük hatasr 
nı geçen haziranda Rusyayı ilr 
tiH\ya teşebbUsle yaptı. Bu isbll.. 
ya lmlktrğı zaman, dünyanın en 
mükemmel ordusmıa sahipti. O 
Vllkte !kadar bu onlu ırava.ffab. 
yetten başka ibir ~ J»Hııiyordu. 
Hiyanet ve sürprizin de fayda; 
larmdan istifade etmi§t.i. Fakat 
Ruslar, Stalinin r.i~ atımcıa. 
insanlik tarihinin ~ 
her türlü :fedak3.rhğa katlandr 
lar. Kendi topriıklarmda. bm dö .. 
kerek Alman :istilasmt dtıraur
nuya çahştrlar, Biz daha ilk 
gündenberi onlarla beraberiz ve 
eonuna kadar beraber kalacağız. 

"Sonra H"ıtler ikinci büyük ha.· 
tayı yaptı. KIŞI unuttu. Çi1ııkü 
ta!ısili azdı, Lise mezunu ib1r a· 
dam ancak .bu kadar tahmin ede_ 
bilirdi. Kış gcldi ~ bütün şid
detiyle kış için fena hazrrJanmış 
bir ordunun fumine yük:Jendi. 
Sovyet cephesinde kaç milyon AI· 
man öldüğünü bilemeyiz, Fakat 
:Almanyanm yalnız Şar.k cephe. 
'8inde geçen lha.r.pte kaybettiğinin 
oortte birinden fazla insan feda 
ettiği muhakkaktır. Şimdi Hit.. 
ler, geleook kış için askerlerini 
daha iyi giydireceğini, lokoroo
tiflerini yeni baştan yaptıracağı_ 
nı söylüyor. Bununla da iharbin 
uza.yacağmı kaba1 -ve itiraf edr 
yor, demektir. 
Hitlerin ka:rşısruda şiımi ne var.! 
Görünen man-ıara şudur: Sov
yet odusu ~ eeneye nisbetle 
da.ha kuvvetlidir. Bir senelik 
ihQJ"pte edindiği tecrübelerle Al.. 
ma.n harp pl8.nlarma daha. iyi 
mukabele etmesini öğrenmiştir. 
Her vakitten daha iyi mücehhez.. 
ôir. Halbuki Bitlerin arkasında 
nç, perişan ve mey.as bir Avnr 
pa varoır. Nazilerden nefret et· 
meyi öğrenmiş olan bir Avrupa; 
fırsat gelince isyan için yanan 
fbir Avrupa var. Fazla olarak biz 
ve Amerika varız. 

tCIR HA.VA HÜCUMLARI 

lngilt:erenin Alman sanayi 
merkezlerine ya:pımya başladığı 

hava taarruzu 1M2 yı1mm en 
büyük hadisedir. Kuvvetlerimi
zi Hitlere karşı her gün biraz 
daha artan şiddetle kullanmak 
zamanı gelmiştir. Şimdi Alman 
milletine Führerlcrinin hatala
rını isbat zamanıdır. Alınanlar 
hava taarruzuna nihayet vermek· 
liğimlz 18.zım geldiği hakkında 
propaganda yapıyorlar. Hitlcr, 
bombardımana devam edersek o 
da, tarihi ~bidelerimizi ve eski 
şehirlerimizi yrkmakla mukabele 
cdeceğni söyliyerek, bizi tehdit 
etmek istiyor. Halbuki 18 ay 
evvel şehirlerimizi baştan ba§a 
silip süpüreceğini, evet tekrar 
ediyorum, bu Bitlerin kendi ta; 
biridir; silip s.Upüreoeğini söyle_ 
mişti. Fakat şimdi artrk vaziyet 
tama.men ldeğşnişti.r, Bu defa 
biz aynı kuvvetle Alman şehirle
ri üzerine yüklenmiye başlayın· 
en, Hitlerin insaniyetin rnerııa· 
metine iltica ettiğin görii)tonız. 
Bu ne dcğşildik? RoterdamI, açık 
§e.lıir ilan edilen Belgradı baştan 
haşa yakıp y11tan o değil miydii 
İngiltereyi yerle bir etmiye ka_ 
rar vermiş ve bunun için gece 
gündüz şehirlerimizi bombard~ 
man etmiş değil miydi? O vakit 
üstün hava kuvvetlerine daya· 
narak insafsızca masum halkımı
zı ateş ~·ağmuruna tutmamış 
quydı? iŞmdi sıra bire gelmlşt.ir. 
Biltün bu bahar, bütün bu yaz, 
bütün bu sonbahar ve bütün bu 
kış Alman şehirleri ve Alman sa. 
nayiı İngiliz tayyarelerinin hü 
cumlanna uğrıyaca.kt!r. İngilte· 
reye akm yapanlara karşt h!zim 
de mukabelemiz aynı derecede 
kuvvetli olacaktır. 

''Almanya şimdiye kadar kuv· 
~ ve h~tine dayanarak bi_ 
taraf devletlere mukavemetin 
H1zanvJuz olduğunu göstermiye 
c:aJl§DlıştI. Şimdi .adalet yerine ge. 
liyor. Bire düşen vazife, Alman· 
ya.nm bütün sanayi merkezlerini 
Bilip süpürmektir. Şüphesiz ban" 
dan sivil halk da mUteeair ol_ 
mal-tadrr. Fakat onlara tavsiye
miz, mühimmat fabrikalarmm 
bulunduğu şeb irleri terketmek" 
tir. Tepelerinde bombaların pat 
ladığmı gören Alman sivil halkı 
Sovyet cephesinde öldürülen yüz 
binlerce Rusu habrlamalıdtrla.r. 
Uımtmamalrdır ki, onları bu se. 
!alete "" bu fellkete sOrü:kliyen 
Bitler rejimi ve Hitlerin kendi
sidir. Diinyarım ve Alman mme· 
tinin kmtulması için ilk '§art 
Bitlerin 'Ve Hitler rejiminin or 
tadan blkmaSldır. 

D3ltiCU OAZ ~ 

••ımanıarm p.rk taarruzu ne nldt 
~? Bumı ~. Taar. 
rura taJtaddOm eden b0)11k tabafdat:m 
1Ç11malrta oldlöğtmu haber allJ'Ol'UZ. 
l'a.lı:at bugt1n maymın onudur ye gllıı
ler böylece gelip geçmektedir, Sov. 
yet ordwnma en ısamlmt eellmlarmıJZI 
gönder1.Joru%. Kendilerine gönder -
d1ğ1mlz btnlerce ta.nk n ta)')'l!.redeı:ı 

llJJ)dle iatıtade edeceklerinden emin 
bulunuyoruz. Yalnrz Sovyet h~me. 
ti biae, Alm&nlann nevmidt içinde, 
zehirll gaz kuilanmalan muhtemel 
olduğu :bakkmcı& malQmat verml§Ur, 
Biz, Almanlar tarafından kullanılma
dıkça zehirli gıµ kullanmak nlyeUnde 
değ111%. Fakat Almanlarm zehirli gaz 
kullanmak için geni§ ölçüde hazırlan. 
dıklarmı bf1lyonız. Almanlar, §ark 
cepheatnde zehlrll gaz kullandıklan 
takdirde, biz de bunu bize vAkl olmu§ 
bir taarruz gibi t~l'4kki ederek ve tay. 
yare Ustün!Uğtımllzdcn istıfade ederek 
Almanyayıı karvı en geni§ ölçüde ze. 
ldrı1 gaz kullanmaya karar vermıı 

bıa!Unuyoruz. Bunu blllllıl dtlnya efkA. 
rı mnumlyesl önlbıde açıkça bildirme. 
)i n.ztte biliyorum, Bu 1§ Httlerln ka.. 
rarma kalmı§tır. 

.. tngiliz milleU SovyeUerte yaptığı 
lttifalan lcab! oıa.n hlçblr fedaktrlık. 
tan kaçmmıyacaktır, Sovye~N taah. 
hllt ettiğiDWı mal"9me)i muntv.aman 
teallme deT&JD edtyonız. Şimal deni • 
zinden yapılan btı aevkiyatm intlZa
mmı temin etmek Te gemi katUelertnı 
Sovyet limanlarına götllrmek yazife. 
mlzdlr. Şimdiye kadar giden bUtun ka. 
fileler muvattakiyetle hedefierine var. 
mııılardır ve yolda. ııonuna kadar aev. 
klyata devam edilecektir. 

tKtNCl OEPllE AÇILAOAK 

"Sovyet müttefiklerimize yardım l. 
çin daha başka ne yapabiliriz? Bir -

·~ ..... .... • - t -.. 

çokları A TI"Upada iklnci bir cephe aç. 
mamu:ı teklif ediyorlar. Bu hwru1taki 
karar ve ntyeUmizi burada 1115yllye -
cek değlllm. Yalnız harbin 82 inci 
ayında lnglJlz mllletının taal'rUZ DL 
yeti ve bu hUBUstaki umumi arzuınınu 
tatmin edecek bir yol bulmaktan geri 
kalmıyaeağıZ. :Milletin te§Viki b1z1m 
lçln cesaret vcftci bir Amildir. 

BU AYIN IK1 Mtnml HA.DlSESl 

"BU ay, blrl bUyUk, diğeri köçUk 
ikl ada.da lkl mUhim hM18e olm'U§tur. 
BüyUk adayı ~kil eden Madaguka· 
rı dll§manm eline dll§Urmemek tçln 
daha ü çay evvel 11\zım gelen tedbirle. 
ri almıııtık. İ§gal kuvveuerı daha lkt 
ay evvel yola çıkanlmt§tı. Bu kunet. 
ıer Madaga.ııkara varıncaya kadar 
matbuatta yapılan mUnakagalar dU, • 
mana bir ipucu verir korkwıile ib&D& 
hayll aıkmtılı günler gcçirtU. ÇtlnkU 
lıladagukar dU§maııın ellne dll§mut 
olaydı, o mmtakadaki ibütUn denla 
yoll&rm.m emniyetinl kaybetmiye malı 
k1lln kalacaktık. Fakat hareket muval 
!aJd79tle Det.Jcelendl. 

••Jııladagaakar bugUn bizim elimizde. 
dlr. Vifl, hU"meU, bu hareketlmlZi 
prote.ııto etti. Fakat Fran.aanın sömür. 
gelerlnde gözUmUz yoktur. Harp .onu 
Avrupaamda Fran.aa tekrar eski muh. 
te§em mevkic çıkanJacaktır. Fraollız 
milleti de bır gün nazllere kar§ı lu • 
yam ederek blZe kar§ı beslediği. ltima. 
dı ı;!lsterecckUr. 

''KUçUk ada Maltadır. lkJ seneden. 
beri lılalta.nıı:ı müdafaada gO.terdiğl 

kahramanlık bir roman mevzuudur. 
Almanlar, bu ada Uzerl.ııe kWllyetıl 

hava kuvvetleri sevketml§lerdir. Fa -
kat ıılDıdl bu taarruz hafl!lem.i§tır. 

Almanlar burada tahmin ett1k1erinden 
çok fazla .kayıplar nrml§lerdlr. Ve 
eğer taarruzun hafitlemeai Almaııla • 
mll§tur. Japonlar, bld.m bqka yerler. 
nn buradaki hava kuYvetıerlni prka 
çekmelerinden doğmupa Malta harbi 
kazaıul.mış dcıekUr. 

.BABBlN l>ÖRT 8AFBASI 

"GözDmüzQ arkaya çe"ririp de har· 
bin, çıktığı gQndenberl takip ett:Sği 

ııeyrl tetkik edersek. bunun dört aa!. 
ha geçirdiğini görllrtız. Blrtncl satha 
Nazilerin Avrupayı ve Fraııaayı ıstı. 

IA etmeleridir. İkinci satha lngUtere. 
Din yaJpız kall§I ve tek ba§ına muka· 
vemete devam edi§'tdir. Oçttncil atha 
Almanla.pıı Sovyetlere taarruz.udur. 
DördQncU safha İııgillerc ve Amerika. 
nm Uzak§arkta manız luıldı#I hlyanet 
Ur. 

•,tta°l)'anm .tı.arbe gir1§i barbl Afr1. 
ka7a. .Japaayaıun harbe g1rlf1 harbi 
Aaya~ :ve Uaalqıarka ya;Jm.lltır. Ba 
aureUıe harp bl1ttm d1lıı;yayı .kaplaınıı 
tır. Bu llOll atb& blrçok g1r1tt :meee
leler doğuracak ma.bl7ettcdir. J'akat 
artık umumtyet ttıbarüe mUT&ZeM 
btırrSyettn Ye demoJı:ruinln lehine dOD 

de meogul olm&mı:zdan Ye Am.tıra -
nm gatU amnma.nndan lat1fade ede. 
rek hayli m~aldyetler kaunml§ -
lardrr. Şimddleıı aoııra mütemadiyen 
mukavemetin arttığını göreceklerdir. 
Mercan denlzl harbinde oldufu gibi, 
hergUn artan zayiata maruz kalacak. 
lardır, Mercan denl%1nde kaz&nı1an 

zafer, Amerikan ve Avuatralya do . 
nanmalarmm flmdlye kadar elde et. 
tikleri en bUytlk zaferdir. Amerika, 
Japonyaya nlabetle çok kuTVeW k&y· 
nakl&ra malik oldu#U Jçin, ona !Ayık 
olduğu harabtyi Yermekte gecllanlye. 
cektir. Biz de kendi.sine yo.rdım et • 
mekten geri kalmıyacağız. Filvaki, 
Uzakgark harbUıin eon ~aya gir • 
mesi iÇin zaman llzımdır. Fakat bu 
sene HIUcre JA%ım olan diırs vertllree, 
Amerikan ve İngiliz deniz Ye bava 
kuvvetlefi Japonlann da daha yalanda 
hakkmdan gelebUeceklerillr. Onun i· 
çln bu gece nqe11yiz. Sonuna kadar 
harbet:me1e karar ftl'Dl.lf1zdir. Ve btr 
an Tazlfemlzil yapmaktan geri dunm. 
yac&ğm.., 

- (timdi ortada bir baldJc:at 'fart 

SeınlD remn1n1 prdtlj'öa VecW, beırt.ı 
de clUne kadar dıune(lm olaa Vedat 
değil., Nlf&ıım olOfUJlclan ff '"1 mek.. 
toptan öyle -1qı:Iıyw. KendJDJ oolc 
küçllk düştlrc10n. Anne? Çok fena ol
du. Araııuza bo ytbden bir lorgmlı:k 
girecek. Gibıtbı birinde Gözteıpeye st
clenek. MoaJJAnm yQzQne ~ 
cağım, ne yazık.. 

Sarayh haıma fazla bir ıteY 96yllye. 
medl .• Jılddettnden ateş pllakllrerek o -
dasma çel<UıJJ • 

NeclAnın anneel yatalak hutaydı.. 
oclaclaa dışıtnya ~kamıyorclo. Adanın 
havası ılnlrlerlnl yatırıyor ve adada 
oturduğu rnllddette ı~·IIeelyor, latan. 
bula döndilğti zaman hasfahğı tekrar 
başgöstertyordu. 

Hl'.klmlf'!r ona: 
- Bu yıl büyükadada kıılmız .. 
Demişlerdi. Necl.Anm anneel luzoım 

lstJkballım tabldl. KocasmıJan bir mlk. 
tar sen·ettc geçiniyorlardı. 

Necil, 11on gellş&ııde Ekreml yokla. 
mı,: 

- Bu kışı adada geçlrlnek, anne • 
mln hayatını kurtarmı, nlnnıT., elemi,., 
Ekrem de bıınA: 

- Fı•nıı olma:r.. 'Seclücığım! 
Crvahını V"nnlştt. 

JJaıttıırafı 1 u('l l!IDl·rada 

Ba ııuretle Balgarlıltana Bred11a 
ımım.ı •tardı. Tabii İllgiltere ....... 
da btl)ilk k......., OD<'IO rolttaııleydl. ı.. 
glltere bo ~ l>b'kao Mrm t;arlld 
.. rtlan netiım•h• elde etmlflL ..... 
dl b6yle bir f;MU:Je* ..,... oı- .... 
sfbl yamı da LoD4naa tekJN ...... 
TUSlt vazlfeedııl g6rme.l P* .....,... 
defDıJJr. ÇUnkU her•• ?ıtııet • .... 
karJııımcla ~ Jell&lb?ı• .. 
Umret m~ dftW ..,.._ 

Uıı.lıı - pıemlpl tıelUdd etmıııllte -
dlrler, i 

Ba aıu.reUe avlelledıl ~ ..... 
ll!ICbeUert mllletleltll llltl) fhn, lltlk.. 
bale ~n lıM w in=,..._ 
1aa faallyetler Mlhd .......... .._ 
aun .için artık 78l'lıkıa tıeweııkb e&. 

Alman tebliği 
---~ ı acl •Jfada 

bir tıcaret T&punmda yangm çıkarmr§ 
tır. Bu T&purun b&tlığt taJmı1n edil
mektedir. 

tngutereye karşı yapılan :mub&H • 
1'lıcle FoJkeatıone ch'armda bQ)'tlk bir 
tallrtk& ne adaDm cenup ahlllnde b!r 
uıbli kamp& tam ia1>etter kaydedil· 
miftir. l'eroe adalan ctvarmda orta 
ı.etmde bir dtl§Dıan vapuru bombalar 
Ja Jı.all&ra uıra tılmiftlt. 
Bumıl b1r teblll'de de_ .kaydedild~ 

ctbl A1maıt denl.saltılan Amerikan ıru.. 
larmda. Karaip denl.zlnde ve Melaıl
ka k&'f..uıd• 118 btn tonluk 21 dil§. 
maD ttcaret vapunı batU'mfDlardır. 

Fin tebliği 

EN SON DAKiKA 
Küçük Ili.nlar Kupona 

(Bu kupona eklmenılt ~ 

it arama " le ftnaıe U&n1an Dl Son 
l)aldkl'4a parw .,..xtUıllllhtr. lllT" 

ıenme tekilli s&adıla• ~ 
mblai Ulmall .... IM9ıı .care.lert.. 
al bllclinnelel't 11.am.) 

Evlenme telılül.riı 

mı,, lnblsannı kurmut llel'bed LIL Helshild, 11 (A.A.) - Bugtln neJ· 

• Binblr mU,ldlllU& ta>ıMltne de • 
vam eden ve halım yUkaek Ucaret 
mektebinde okuJQ 22 7&§JI14&, alyah 

aaçlı, atyah kaflı dl1ı11.lı blr k&ta.ktere 
.ahlp, bayat&& hioQ kimMal olm:ı)'&ıı 
bir genç; tahmımt bJUriDıoeye kadar 
kendi81ne yardım edebilecek bir aile. 
ntn kızı ile 9Yı.mek latemektedlr. 
Tahsill blttikta .anra bu tyU.lği !az· 
lasile ödiyeoek Ye aıacagı tazı mesut 
etmek lçln bUtUD Yarlr,ğlle çallp.eaktır. 
(Bikeı 22) remmıe mtıraca&t. 819 

dra puannm kunılmaeı mllmkOa de. redlleıı FinlAnda tıebll!f: 
flldJr. Karıll berz&.hmda ~ki tarafmdan 

lnglltere 8lllddM dÜIDJ'a altmiaıma topçuları da büyük bir .faaliyet gös • 
kontrol ederdt. ED ook altm oreda idi. terml§lerdlr. Bu arada Fill topçulan 
Fanedlıılz: hpıuııa 1~ bor'O .. ıo blnayı tahrip etnilşler, bir kaç ba
tırdı, fakat bu ..ukras muame1e11 taryayı ıruırturttıutıar .a oldukça mU. 
Lorıdracla yapılırdı .ÇUnkll birçok ben. h1m bit teokiU datıtmııııardır. Kron§· 
kalamı ihtiyat ak~erl Londrada fa- tad kalesinin bataryaları Finllnda kör 
tardı. Bugtbı aUm mevkllnl deltfUr- tezinin karft aahD.lnl ateş altına al • 
clLDlJcr taraftan aıtmnı tek 8c1e top. Dl.l§lar&a. da bir muTattakiyet elde ede. 
laıımlJ olmuı dUnyaam blrpok ıerJe.. memJolerdlr. Fin plya<M krtalan bir • 
rtnde altın harlc~e mlk)·aelanD balD kaç dllıman kolunu geri pllııkürtm1lf • 
maaına, paraeız ekonominin kurulma. !erdir. Bir Fin ke§lf gnıpu dü§mAJl 
NDa 8ebeb olmaıtor. Bu nOkt.adan ela ] mevzilerine girmlf ve elli· mayn al • 
lDgUla taWıJ muammer o~. mı§trr. 

• Boy 1,68, kilo f2, yq 22, ODiver. 
aiteye devam ede:ıı bir genç; tahs1llnln 
ikma11nı tem1D edebilecek. asn btr a. 
nentn namullu " aevtmll bir kJ%t ile 
evlenmek 1.t!temektedir. {B. Cim. On) 
remzine mllraca&t • 820 

lı anyanlaz 
• Ünlverıdtell, aynı zamanda tec· 

rUbeli bir ötret:mcı Uae ortaokul tale
bel~rl ve matematik, f1slk Te tnuıaız. 
ca derslerlııl as bir QcreUe vermekte. 
dlr. (Meslek) reım.ztne mUracaaı.. 

lngtltere ilk defa eanaylleten m-.. s t t b ı · ~ . 
lok.et olduğu lçln Avrupayı •e dlllayayı ovye e ıg 1 
keııdl fabrtkalan için tabii bir pu.a.r 

• Ortamektep mesunu blr kU; res. 
m1 Ye huswıl dairelerde tab!lillle mu. 
tenas!p bir l§ aramaktadır. DakWo 
bilir. Kefalet vereblllr. (lmŞŞ) Telll· 

z:~ müracaat. 

yeri addediyordu. Napolyon b.arplert 
zanıanmda İngiltere Avnıpaya fabrl· 
k&nm mu.tat.o paura yapt;ıfl j1bl ku
manda edlye>.rda. Fakat o gö.ncte. lııo. 
göne dUn,_ auıaylle,meye devam et
d, her .anaJDepne barekeU laJllf.ere 
loln zararhueetne ka~edlleoek blr 

lııAdlııeydL BG:1tlk lııarptcm 80ll.l'a - -
.a,.ue.me ıaan,.ea ..,. ziyade lnkl-
p.f ettt. ~ bıı!rp zanıreUerl la • 
piteftJlin anma JııOA.fm.a lıtr oe> yer_ 
Je.rl enci~. Ve barbla 
ıuenadt,.,U cltbıyaam bll'(IC>k ~
.__ylleııJme luzmI ~-
8- mokabl1 hstıız ...-yU bomba. 
lama tamip ....... içindedir, NlbaJM 
lacil~bı lıMUn dlbJ,Ja)'la yaJ'llılq 
~ bir p..,.uJI Tardı. lngiUz ye. 
DJlmm, 1ag1Us l9nlııl ı.tmaz, hg11lz 

ctnllll J'll"C)aıı -- gibi dhlnler4e 
fUlllla lılr mreU. ~it metlnım
ı. 'f'UCll, ba bNp cıaJan da Polon;ya 

eeıpbtldndenbert ~-
Harpte. 9Jllllll'aya ~ laırUt.ere 

hcta lıa luıJdedlr. Yarmk1 ı..ctı..._ 

idil pıttldıeD lıa llNp - ...... blW. 
llfl bttlıılıt §t'I~·~· ~afak. 
taad~. 

Arillı: ceoen ..m.rm lagateıeaı blr 
flfwtecftr. 

SADRI ERTEM 

Solyada 
tfddetU J 8DIPD 

Sofya, 11 (A.A.) - Sofyaya ya. 
lan aynma ga.rmda arnıçlı vago.n 
larm pa.tlamaeı yüzünden bu gece 
~tli bir yangın ç*1nı!Jtır. Ha
ear çok mUhimdir, 
ispanyada Almanya için itÇi 

toplanıyor 
ıtladrlt, 11 (A.A.) - 11 mayıs

tan itibanm, Almanya fabrika ve 
tezg8.hla.nnda çalışmak üz.ere !a
r.enyol amele ve i~çilerinin topra~ 
nılmanıa beşJanrla.caktır. 

· iki Japon denizaltı•ı 
batırıldı 

Melbounıe, ll (A.A.) - Avus
turalya müttefik umumi karo.rgl
hı teb1Jği, fld Japon denizaltmının 
Avwıtura.lya şimal doğwıwıda milt 
tef.ik tııÇ8ika.n tarafm.dan batırıldı. 
ğml "Yeya hasua. uğr&tıldtfım bil
dimıektedir. 

MOllkOVll, lJ (A.A,) - JWyte.rı 

10 mayıa: cep1ıodo tınemll hlı;blr 

d•gltlkllk olmamııtrr. 
9 m.ayıı: 25 Alman uçağı tahrip e. 

dilım.lftlr. BiZ 18 uçak kaybettlk. 
Vi~i, 11 (A.A,) - Bemd~n bU

clirildiğiM göre, Kmmda Alınanla
rın zehirli maynler kulla.nmtıt ol -
du'klan ha!k:km<'fa SovyeUer tara -
fmdan *e edilen haberler İırviç
re ına.h&ftliınde ihtJyatıa ~rta.n. 
maktadır. 

Bunun r.ıehirll gaz veya ınayn 
oJmayıp aon günle-rde Almanlar ta
rafmdan kullanılan yeni bir mcr. 
mi olduğu tebarüz ottirilnıektedir. 
Bu mermill!n infiınki. 300 meb'ellk 
bir la.hada müthiş tesirler yapmak 
ta, bu aa.b&daki ca.nlı mahJQklarm 
damarlan k.opa.ro1c ağızlarmdan 
ksn gelmektedir. 

Blrmanyada 
.... JSaP.rafı 1 ad •)'fada 

Vi§i, 11 (A.A.) - Ofi: 
Japonlar, Çunking - Bi~nya 

yolunu keB<likten sonra. şimdi 
Hindistanda Assam viii.yetine 
karşı ~erini arttıreyorlar. 

Japon taarruzu, şimdi bu he.. 
def istikametinde inkişaf ediyor 
ve general Aleksander'in k!u
mandasmdaki tngı1iz askerleri
nin ricatini kesmeğe ~Jlllıyor. 
Londradan ricatln inti7.8mla ya
pıldığı bildirilmektedir. 

Birmanya htlkfuneti, süra'tli 
japon ilerleyi§inden dolayı, mer
kezini Hindistana nakletmiştir. 

Çunkingden bildirildiine göre 
merkez Binna.nyada Taungi'de 
bulunan Japon kuvvetleri, şima. 
le ~ilmişlcnlir. 

Domci ajansına göre, İngiliz • 
Çin kuvvetleri yıkılmak üzere
dir. Etraflarındaki ktı:ıkaç git_ 
tikçe sıkıştmlmaktadır. Japon
lar Hindistanla Birmanya ara
sındaki bütün yolları ~al etmek 
suretiyle düşmanın geriye sıçra. 
ması imkanlarım kesmişlerdir. 

Amst.erdaaı, il (A.A.) - Londra 
radyosunun blldirdi#lne g&-e, Birman.. 
7& nUIJl Bir Sm!th refakatinde kur. 
ınayıan olduğu halde H1Dd1stana gel
mlft1ı', 

• Hutallk dolaymlle 1f1D1 t.erkedcn 
bir maklnlat otomobil tamlr&tı t§lertıı.. 
de çalıgmak istemektedir. Marangoz. 
luğu da vardır. (Benz :Menıodes) rem. 
zlne müracaat. 

• 16 yqmda btr ~ç: kibar n te
miz btr berber yanında berberlik öğ. 
renmek istemektedir. :<Berber) remzi 
ne müracaat. 

Aldırınu: 
Apfıda remlz1ert JUlb olaa •· 

ıruyııcuJamwzm ll&IDlanna ~ 
mektuplan idanıbammb:dea (pazar 
lan barlC) bergDD alıabtau öfleye. 
kadar ve eaat l'1 deu eoora aldrnıut 

lan. 
(H.H.Ş.Ş.) (Pembe gQl) (8.8.) 
(E. Ural) (K.N, Kebtap) (Y.Ş.) 

(Devlet ku§u) (2, 2, ff) (Kütüphane) 
(B.K.) (C.M.) <A.L) (B.Y. Kaya) 
(Oran) (N. 21S. T) (A.0) (lilme.kll) 
(Anlaplım) (Clddl) <1. Şelıkan) 
(Sezen M) (Nadide 19) ('l'unall) 
(El) '(B. Kete) (E,O) (S.U) (Ş.U) 

<Rr U) (Muvaffak) (R.R.G,) (276J 
(I.Amau 1) (N.C.K) (N.B,) <8.C.K) 
(Yedek Denizci) (Tekcan) (H.Y.I 
(A.lıl.) (302) <Bana ne mutlu) 

Bayıp bir çocak 
aranıyor 

Şlflfde Hıtrzem§&h llOkaBmd& 26 nu. 
maralı Fuatbey apartU11anmm kapı. 

Cll1 Halil Aydmın dört y&§tlldakl oğ. 
lu AlAettin dlln aat 4 de ka.pmm ö. 
nU:rıdc oynarken kaybolmU§tur. Ailesi 
bUyUk bir keder lçlnde bulunan bu 
yavru aarqın krnrcık Açlı, elA göz· 
JU, zayıf ve beyaz: tenlldir. 

Bulan veya görenlerin insaniyet na. 
mma yukankl adrese müracaat et • 
melen rica olunmaktadır. 

Daktilo aranıyor 
Fran.m:caya hakkile vakıf lstanbuı 

veya AJıkarada çall§ID&k üzere erkek 
veya kadın aokiz dakWo alınacaktır. 

tsteklllerın" TUrk ırkındnn olması 
prttır. Tah.811 derecelerine \'O şimdi. 

ye kadar çall§tıklan yerlere alt ma • 
lQmatı muhtevi bir mektupla utan. 
bul poet.ane.sinde 722 numaralı posta 
kutwnma ınllracaat edllmeal.. 

........... 
- Jhet. 1111 ........ .....,,•dan pkın. 

- bara;ra pieııekm .. . 
Mukaddes Uçurum 

- Yani ~,._ del'il ml! 
- l:wıt.. Ne -.ndm yaf Boraya • 30 • Yazan : ISKENDER F. SERTELtl 

NeııM • &9R lld lıı:apl alt ,...
balaaan e-, ..ıtıplerllte gttmlfU. 

NeeWana oturdatu kleldlıa _.. • 
bl aıapn., bir erı:nmi ~ Necıl& 
bo t;adrlD kızı Glaa kmd1 ak:nm A· 
pTDl ile otururken akl:ma ICkreml a _ 
ramak celcll, 

ıı.:n-n 1ıtr CÖD .-; 
- Bm dostlanm taraımdaıa telef•

la aranmaktan OCıık boflaaınm, demlf. 
ti. 

NeclA, bo 96zü hatırladı.. ve ev •· 
Jılblnin ~ dönerek: 

- Agavnt, deoclf, ıılp.nlnna lıelefon· 
la bir şey söylemek 18tlyorum. ~ 
de eder mJıılnl' 

- Ka yavnım, ne çıkar bir tt-letoa. 
dan. Helbette edeblllnla. Bttecıek 

değilslD ya telet ... nmozıı.. 
Agavnlnln kaba kaba koDnpnMı 

Nedtnm lıotmta pterdl. Telefonu at
tı.. Ekreml aradı. Biraz Mara J:lı. 

rem tf'lefona geldi: 

- Beni telgrafta adaya davet. •• tim 
ti de telf'fon. Bunlardan bir IOJ' aala. 

~ mm eu mt gelecek .. c1 .. ! 
- Be.. ben iiyle ~tan. Bqı-

' ......... ~ ............. 
lmdlm ..,..._, Mm? ... "'dıra.. nmla berüer ama, fada yatatımız. 

_,_, · · -- ............. tıie ba.. yok clJ,.ecektlm. 
ıGa .....uıı- ....._ bftnee kalkıp Neci& bJtkabayla g1llmete tıaıla _ 
pleoak&lı& lf• TM' Allah tıpnaf.. dı: . 

JıJeclUDI telgnt&aa haberi Yokta. - O ceJcllit zaman Sedat beylerde 
Bma ...,_. ı•rlMlıı m.ı..ar kalır. KJmae3i rallatsft ;tmez. 
- llea Mır" MlmiJ'orum ama, biraz - Ah, ne eentllmen bir adam. Ne. 
ll9cwı oaıaNa,,ıma. Jkıırtlüde meralı: &- kadar derin dlltllntıyor. 
dlleeek '* fe7 1*. Belld Bay 8edadm. Neci& Jeriade oturamıyordu. 
11b1 Precıefi ıelmllUi..&na pllncıe: Am1Jıa Sedat bey Elmıml bu ıece 
MsbD n ahtplerbade, Welontm J'&llDl ada,a niçin çağırtmqtı f 
da ot11nııba -a bir llÖSOllD batır- Nedt. merakıodan ça~ 
lıyanık, 1ıelefoaa .&nwım. Büatllız ET alalp1erlncle oturamadı.. 
etuıme kaearmma afhl, DNm bey? Kalktı: 

l:kremıa naa bo7ı. k~ - Bana mUeude ApvnJ! ._,ı.a 
valr.tl yoktu.. mınaıı ıene l'f'Udm. Galiba ı.u kı' 

- Alrpnw. sellDoe sörüfU,rür.. AL adacla hhcağız. 
laM ~ ------ ApQJ lıa ...... eevlndl. 
INıtnk tellllaom ......_ Çbktl cmJar ~ ydchr adada ynrlı 
Aı;am meraka dllftU: kı!1h oturuyorlardı. 
- Ka yavrum, merak edDetıek bit Agavnl bir &rkadat bulduğu için bC. 

,.,. \'1U'f VlnlJ'oNo, 
- Yok ...-. Sedaı bey lllr Wpaf - Ali ae iyi olur Neclll 

yamuı da ondaa ~or. Diyerek boynuııa sanldı. 

- Görüyonmt ki, 7ÜZÖll ıilldü bir. (De\amı rnr) 


