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Birmanvava 

hakkı tank w yenı en 
v:a:t~sı Çin kuvvetleri 

Ahka,.. Cadd<'1 V AKIT Yunlu f ge 1 di 

2 6 !'·ngiliz ve Amerikan 
so• •ANuN ~ a 4 2 1 bombardımanlarına 
PAZARTESi Çin 
T.,, •• .,2. p., ... K:.::e=.,~ f pilot!arı 

Avustr~lya 
hükumeti 

iştirak 
ediyor 

Bangoon, 26 (A.A.) - Blrmanyanm 
uzak arkta 'lia§Ucaıı harekAt aahaıa. 
rmdan birl olması llıtimall kn~da 

_.,. Devamı ı act •yfacla 

Amerika ve 
ingiltere

den 
3ncü defa 

olarak 
yardım 
istedi 

Havagazi ıahdıdi 
gecive bırakıldı 

Gazle. çalış~n ~-ü~s~esel~rin 1 
ingiliz layyareleri 

1 1 hd'd· vazıyetlerı duşt:JnulereK T bl Japon e l l • k .. ra usa 
artıyor Bır a_ç gun sonra asker 

tr~~bunıhük:ı!~ AA~~== Yeni kararlarla tatbik edilecektır taşıyan • a.?'drm e'lilınesi için UçüncU defa. 

r larak ln.glltere ve BlrleŞik Ame. Ha.v3.t,aui saniyatmm tahdidi kararı bir~ gün "onraya btrnlal. 
ı ika. nezdinde müstacel b:r teşeb- mıştır Yııll Dr. Lutfi Kırdar bu hususta attı.kadar m:ıkumlnrtn ver- B ' •h 
!.>Ueae '*1UD111111tur. ~laı' Teni d1ği ~k n.porlan tetJr11ı -ederek, bbul etmi§tir., 1 ır m l ver G\Doııin gimaUnde ve !1)f.maU garbt. Fakat, bundan başka gazln ke. k • 
.sinde bulunan Daka.ra ycn·den as• silmefdylc b3%ı id~ gilçlüklcr afziesıne l~er çrkarmışlardtr. Yeni Gine ile s •ı n ga p ur cloğnuı.ktadtr ki, \ıili, bu hu.susta 

!~~.·~ .. ~'~..':: ~~~~~~ ıçın ,.. hücum elliieı 
isg:ılfndcn ltorkulınakts.drr. Av til harb•ı Zira bavaga.tt saatle verildiği 1 
fekletile mücchbcz sivı1ler düşma.. takdirde, gazete ve her nevi mat. Londra, 26 (A.A.) - Harn ncı:ı 
nm karay:ı u·kmağa teRebbils et.. Q baalar, ~y:ıcağı gibi, smni reli blldiri)or: 
ır • .. i muhtemel ol::uı Avustralya Şe .,rİn 9 mnesscselerden havagıızi ile ~alr- mr 1.eşif tayyarcmtz orıo Akde. 
sa.lıillerinl beklemekted rlcr. eaıılar. üniversite ve bazı kimy:ı niıdc Arrikay:ı asker loşıdığı nıu-

100,000 
kişilik 
Si gam 

kuvvetleri 
e·rmanya. 
ya taarruz 

etti 
C:ıııı:;ok, :!G (A. A.) - Yüz bin 

W den murckkep SlyaLı kuvvet. 
leıı, l3ırnıauy:ı • Sıyo:ın hududun • 
drı.. torıı:ııUlll§Iar ve Japon h"tlvveL 
!crıylc isbirliğf yaparak Birman• 
~aya doğru ileri harekete "e~ek 

k l. iOme tre llboratuvarıarue ha.st.aneıerde "Ça.. hııkkıık olıın çok chemmiycıu bir 
J.ı,malar sekteye uğnyaeaktrr. Bun düşman kafilesine nı~llnnıışhr. "" d dan dolayı gereken tedbirlerin n• I"nfilcdc en nz 20 lıln toniltıto tah-aÇ 1 gı n a lınmnsı için, etraflrca tetkikler 1 min edilen bÜl üt.: lı~r yolcu sem isi, 
yapılmakta ve bu gibi mUcssose- bırçok licaret gemileri, bir zırhlı, 

Durdura 'du !erin, Jelerinin sekteye uğramama kruvazörler ve torpilo muhripleri 

---0--
ı & için çalı:şılmaktad.Ir. r:.-- Ot>vamı 2 ne'J e3ybd:ı 

Şiddetli hava 
döğüşleri oluyor · . 
Singapur, 26 (A.A.)- ŞıMAL 

Görü~üıe göre lngiliz muka- AFR.KASINDA 
vemetı a,.tmıştn-. Muharebe. 1 
ler Singapur'a 90 kilometre-

lik me.saf ede bulunan bir KQŞE KAP.MACA 
lıatta ıstıkrar bulunmuırur. 
Her iki tnraf la hava faaliye. 
tine büyük bir hız vermekte. 
dir. 

rar.an: Bir Muharrir 

em.riL.i :ılnı laı-dır b 

Vl~, 26 <A. A.) - Haber alır. l 5 
<lığına söre İngilizler 250.000 (5•ı 
askerinin f~lyle B l'lll:ıuyo.da 
Japonlara ka~ bir taarnt?.a hn .. 
ZTrlanmaktadzr1ar. 

isv1çrede 
inci kol mu? 
Oıdudan 
bir çok 

G };NERAL Roııınıel bir ba6" 
km taarruzu yaptı \e El 

geılabye)i geri aldı. Şimdi bu 
bölgede büyU.k bir tank sav~ı ya
pılıyor, ki ''ereceği netice a~~a 
sabaha belli ol:ıc.alrtır. 

Bo taarnmuı malıJy~ti \e asıl 
lıedefi henüz anlaplanıadı. Gene
ral Rom.melin maksadı, 1ngi.Ii~eri 
l'l'llblusgarba 'c Ttmu:; hndudun:ı. 
kadar UZ&llmaktnn meııcderek Y~ 
ni t~ hazırlıklarmı akamete 
uğratmak ve t.a.a.rmz hamlelerini 
kırmak mıdu"! yoksa, daha ileri 
glclerek, Sollmna hıular tııgilizleı>c 
tcrkettiği yerleri tcl<rar onları.lan 
almak mı? Buu anlBJIUl.k iı;iıı, ~i· 
mal Afrlkasmda bulunan Alman • 
lt.alyau kuvveUe.rinin dı~rdan 
tak\·tye alıp alnıadıklanm, aJdıJar· 
sa bunun Dlllcf.annı a.. .. :ığ1 ~'tıkım 
bl1me'k l&modır. 

nakllyatını kola~ h"tınn::ıı· fı:lndir, 
J~t bugüne lmdar anla511Jnıyan 
lıir noı.-tn 'ar: .1..lmn.nJar l"e İta'. 
~-anlar, Afrikauın 15imaline t.akvi
Yc getirmek i!.1n 1 ransannı Tunus 
t.aki Bizcıtc !,ibj lilll!l.nl:ıımı kuJ. 
lana.bfUyorlar mı·: Yoksa, er.en 
yıl olduğu bibi, ~lçllyadnn \frikn 
kıyllıınna Jw.:ak nakli~c geınilerile 
uıl a.ı;kcr \"e malzeme ta~ıyorJar? 
Yine İnglli~ kaynaklarından gelen 
bazı haberler, ıuih'~;crin, Şlnıal 
Afrikasmd:ıld 1'"ran ız \islerinden 
vo lhnanlanndan faydalandığını 
gtisteriyor. Eğer bo doğruysa bi. 
~im f ngfliz taarruzu baJıladığr' za
man bu sütunda !aptığonM bili
min de doğı'U Cıkmış olur ı.i bu 
ta1ldirde, Alınan • itaı~ ~ı 
taarruzunun b\iyilk bir maksatla 
yapıldığın.'\ hükmedilraek Wmıdır. \1i5i, 26 (A. A.) - O. F. 1: 

Tokyodan gelen bir telgrufna_ 
meye göre Japonlar, Blrnuınya • 
nın merkezi olao Ragon §chrinden 
I 50 kilometre uzakta bulu:ıuyor. 

Tokyo, 2tı (A. A.) - Dorncı a. 
Jaıu.ırun Bangkolt'tan bildiıd ğlne 
g.>re, Siyam krtaatı, Btrmanya~a 
c:lrıniştir. 

Malezyada muharebeler Johor • 
Ma!aka eyaletleri hudutl:ırı ara _ 
sıcda cereyan etmektedir. 

P..angondw:ı bilduildJğinc göre, 
Uinnanyayn Çinden ~eni takviye 

i kuvve-tlerı relmJştir. 

Alman 
Tebliği 
~ raası 2 .pq •1faıit& 

Yüksek 
rütbeli 
subay 

çıkarıldı 
ZUrib, 26 (A.A.) - Son zamanlar. 

da lnıçre orduaunda biri general ol 
mak llzere blrçok yUkaek rUtbell su. 
1-.7 tekaQde aevkedUml§Ur. Bu hwru~ 
ta hJç izahat vunmemekte ise de bı 
pyi::ılar Alınan bc§ioclkolunun fan_ 
tt,yetfne karp alman lhtlyat tedbirle. 
~~ ~ .Ortllnıeırteı:ılr. 

1 

1ogiUt liaJ'D&kJa.uııtlaıı e;cleıı 
haberler General Rommelin l'.11 . . 
nanlstanda.n 'e Sitilyadaıı ~em 
kavvet1er getirmeğe muvaffak ol
Jaionda rıJnr ediyor, Malt.a adası. 
na yapı1an 200 den fazJa Jııml al.:ı· 
nı da hem omdan kalkan tngiliı 
tuna Jmvvotleriııi znııfa dü \innel , 
hem de Siçflyatlaıı Afrikanm fii· 
maline '.'ı'at>ılnıı nc;ker ve n:ııtlı~ıc .... ... "' .. . 

Her ııe olnl'!:a olsan, General 
1;:omnıelin harikuhido bir t.abb e 
u!italığile, tnsllizJerin ı>ek ustiln 
kll\''\'etlerie yaptıkları taarnız 
lüıJ'Eısmcla, .\iman • ttah·an 1.-u\' 
'eti erini hozııhnadaıı 'c. ;ot ıprnu
madan geri~o ~ekebildiği \o gö
ıülmcrnij bir süratJc mukabil ta· 
arrnuı. haurl~nbildiği muhal.bk· 
hr. İngilizler de bunu tu.c;clik eılf. 
lorlar. 

~!meli uıiıl• dihfı lngilMeriu 
ruuus Jıududnua, lıele l>akara ka 
ılıır ı.,'itmcğe mm-nffak olup olamı
yacakları değU, bilakis milm~r 
l.."U\"'\"etıcrinin bu m~'llbil taarrn. 
zu nerelere kadar de\'MI ettlrebl
lccekleridlr. Mat.deJc bermutad 
ters!ne ~-cvrilmiı; bulunu~ or. ''Bcr 
motacl" diyoııJZ, ~UnkU ~imal .\f. 
rik:ı&1 bal"]Jleri, r.okta.n tılr kıi .. e 
L;"'Pn\M.'Q om"""'" flWti ! 

Deniz - hava 
harplerinden 

bir sahne 
Yanarak denize clö§e.D bir lnp 
Uz ta1)'1U'e8inin, i~nde kapalı 
kalan pilotu., topçu arkada§IDDI 
yardımile, tayyarenin parçala.. 
nan yerinden c:ılayor 'e denh 
Ustönde bekllren can L,"Urtarau 
~-:ayığnıa bhımeğe ham'lanıyor. 

_Japonların~ 
uzakdoğu

dak; 
taarruz 

planından 

Almanla
rın haberi 
yokmıydı? 

Almanlar 
J3ponların 

Nere9e 
saldıı masını 
hekliyo,du 

Nevyorla, 26 (A.A.) - Saturde.~ 
E.'venlrıg Post razeteat yazıyor: 

Japonlar taritmdan BUytık o~ 
nusta yapılan anı taarruzlar Almaıı. 
yada lı&Zırlanan bir plADda. teablt e 
dllmlı değildir. Bu mOatakU ~ 
lngUizıen de Amerik&lılan oldutu 

Amerıkaya 
;ıeıen haberlere 

göre 

1 kadar Almanlan da hayrette bErak. 
DU§Ur. ıııtıı&Jrtka Paeltfktekl Japor. 
taarruzu Slbiryaya kaı?J yapılaca.}; 
tek bir Japon taamızwıun HfıJe.ı 
bUyük bir yardımı dokunacağı e&naO. 
yapılım§tır. Şimdi Japonlar blrdenbW 
Alman ortaklarmm akıbeU de da.?ı 
olmak Ozere bu harekete pçert • 
raJn.tz keneli menlaatıerlııl du,tlndalc. 
lai anl8§Ilıru§ta. 

Almanlar 
Rusya da 

/ık hat hava 
kuvvetierinın 

YDzde 
altmış 
iiçünü 

kaybetti 
Atman 

kagıp,arı 
1.700.00 ölü, 
2 milyon 
ağır yaralı 

V Ofİngton, 26 ( A.A.) -
Vaşingtonun diplomatik mah 
fillerinde beyan edildiğine 
göre Alman hava kuvvetleri 
Rusya seferinde ilk bat tay. 
yarelerinin yüzde altmıı ü. 
çünü kaybetmiılerdir. Ruı 
hava faikiyeti şimdi a!ikar 
bir hal almqbr. Alman ordu. 
sunun 1 milyon 700 bin ölü 
ve 2 milyon ağır yaralı ver. 
diği 'Lahmin edilmektedir. 

lrıgiliere 
Yunani.stana 
Yiyecek 
Göndeıecek 

J,oudra, 26 (A. A.) - Hüküm • 
Un Yunanistana yiyecek gönder· 
mek hususundaki karan birkaç gü 
ne kadar belli olaca.kur. Kabine 
bu meseleyi iyice tetk1k ctmettc
d:r. Verilccclt k~ muvafflt cı· 
lacağma inanms.k için hl!Wk G(;ft 

beplel" "ardtr. 

Orta okallarda 

T ahrirf vazife 
talimatnamesi 

Maarif Veki.JeU orta öiretuı 
olnıllar:nda talebeye yaptmlaclk 
ta.brlrl vazifeler ha.tkmda 22 man 
delik bir talimat.name hazrrJa.ıwr 
tı:r. 

Adı geçen talimat.nameye g6!"' 
ts.J.ebe~i dUşilnmcğe ve muhake -
meye sevkcdeee-.t, bedii r.evklerfn1 
yükseltece:C vaz'!clcr verilecektir. 

Talimatnamede entcreanıı ola.ı; 
maddeler V&Zif'!lerin yapılacağı 
defter veY3 k!ğıtlar talebenin ma. 
li durumuna göre ucuzca da temin 
edilebilecektir. 

Bundan başka talebeye tatil w 
ooyram günleri i~ vazife vcrlJ.. 
mıyecektir. 

Ç6rçil 
Atlaı denizini 

35 bin tonıuk 
yeni bir harp 

gemisiyle geçti 
Londr:ı, 26 (A.A.) - Ç6rçUln ~ 

likadan Londraya d&ıerken A.U.. d 
nı.ıını 35 bin tonluk yeD1 İDgU!s sırhl 
SI Dllk Ot York Ue geçmf§ oldufu it 
§8. edilmektedir. Bu zırhlnuıı den1Jıe 
ı;ıldığı ilk dota olarak blldirflmektedlr 

Sumaira 
Bombardıma,, 
ediıdi 

lok)o, 26 (A. A..) - Mal~. 
cephesinden bildirildtflne ı6re u. 
zun menz·ıu Japon bomba ıayp. 
releri 22 SoııklnUDda Sumatnıun 
cenubunda Palembang ban mey. 
danını bombardmwı etmiflenlir. 
J:laaan.t aiırdır. Japoo ~ 
ri "'1!annı kcmnek ll!ltlyen 1t5 a• 
tayyaresinde& 5 ini düaQmOelff • 
l~;,.. 



-
li------~~ 

Kat/'(üta Sovyet So yet 
Hükumet 
merkezi ~ın~ boşatizıı r1oı Tebliği 

!dllm\f 600 bı·n kı·şı· tt. )lo .. kO\R, 26 (A.A.) - Gece Defl'e... 

~:; 1 d J n S:ıvyct tebliği: 
eat_..unıU şeh•ırden ayrıı'dt 25 sonkA.nunda kıtalarımız ileri ha. r'Cketlerine devıım ederek birkaç mes-
nensup ıron mahaııı ıuaı etmiflerdlr. Bunla. 
~ 4 '>6 (A ) ıı· d" d nn e.tumda demlryoluna tam&miyle 

Kuybişeften 
Moskovaya 
taşınıyor 

!ııtdlert Vi~i. .. .,4. - ın ıc;t:ın :ı 
>1ıtaıarKa1kiıladan ııl•n:ın haberlere gôrc hakim olan ve Sovyet kıtal&n tarafm. 

16 ilkküııuııdon ~O sonktınuna ke. d:ın çenber içine alınmıı bulunan lla. 
ce'llder şimendifcrle G00,000 kişi ehri ııtovo ~bri de vardır. 

:nda1terketmişt'r. Simrndirer idaresi 2• aonkAnunda Sovyet tayyareleri 9 
jl toplliunde 100 000 kişinin tahliyesi için Alman tayyarealnl dU§Urmtlflerdlr. 11 
re baz.ıtedhırlcr ittihaz etmiştir. Sovyet tayyaresi kayıpbr. 

Tokyo, 25 ( A.A.) - Sovyet Rus. 
yadan yeni dönen Japon konsolos 
muavini demiştir ki: ''Kuyblşefle 
buJonan SOTyet hOkt\met daireleri, 
askeri harelceUerdelci durgunluk 
yQzünden bu şehirden aynlarak 
Moskova:ra gıtmde h:ızırianıyorler. 
Stalin ve Molotof şimdiden Mosko. 
vada buJunuyorlar. Japon büJfik el. 
çiltli d~ Moskovaya taşınmnk üze. 
reclfr. Askeri hareketlerin gelecek 
ilkbaharda göslerebileceJti gelişme. 
ler için Sovyetler Birli!!inin yeni 
!edbirler alacalım Rl>steren hiçbir 
belirti yoktur. Bununla beraber 
Sc>TyeUer Bırıııınin hakiki vaziyet. 
Jerl ıözönünde tutmnkt:ın ibaret 
olan ananevt politikasına uygun 
bir şekilde hareket edeceğini gör
cefiz.,, 

MOllkova, 16 (A.A.) - Sovyet bu. 
apııan Şehir Tiyatrosunun ı:ust tebUtt bildiriyor: 

"'-.aın ~ ıııııll~ Akıam 20 30 <1• Sovyet kuvvetleri.. 16.215 eonklnuo 
... ~ zarfında merkez cephesinde 89j mev. 
11uml l I 1 K<.>llEDt KISMINDA kil geri almql&rdır. Aynı mUddet zar. 

1 ı fmda Almanlar bu cephede 12 bin ~mı 
~:: nın Iıçı kuı zayiat vermlfıenıır. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

Bu kopona ekleıaereıı ıöaderiJf'Cek 

it arama ve it verme lllnlan En Son 
~ paruu. DetredUeıaekılr. Ev. 
lenme te.klift göndern okoyueularm 
~~ kalmak DRre •rlb adreelert 

1
:__,__, ... bUcllfımıllrıt IA&ım., 

Evlenme teklilleri: 
• * Yq 22, boy, 1.70, kllo 66, koyu 

, an renkli, mazereU dotayıatle lise 
lerİıo <lan ayrılmı§, aylığından ba§ka ta§ 
ık1 rada bulmıan çlfWJindcn eenede 2500 

lf Ura geliri olan klmsealz bir bay; ı i .20 
.,a y&flllda, 1.~l.60 boyunda, gtlzel ve 
_.mütenasip vUcuUu, tanınmt§ iyi bir 

rem ıaUe kızlle evlenmek Uıtemektedir. Fo. 
:toğrafla (Tek remzine müracaat. 119 

26 ylı ve i:çi arıyanlar 
bl • Orta yqlı bir bayan sabahlan gi-

lp ak§amlan dönmek üzere yemek ve 
ııG ev '3lert görmek istemektedir. Yqlı 

1•11, b r baya da. bakabilir. t.UyeııJeriD 
,.o. S. remzlııe mUracaaUan. 

olan • B1r bay, en iyi ıekl!de ve ıatenı. 

111 ıen yere gitmek sureUle matematllı 
• K.) ve fizik dersleri vermektedir. Haber 

gazetesi halle sütununda (Katematµc) 
'7 .remzine müracaat. 

er • 17 yqmcıa orta taııallll. yuım lf
D ayc lek blr Tllrk kızı, mlleueaelerde, b\l. 
luna: rolarda veya yqı lflerlnde C&llfm&• 
ıa . t.atemeltted~r. 2!i.30 liraya k&Aaat e.. 

BflAJder. Kem de verebilir. (Tllrkekul) 
k remzine mllracaat. 

dul • 26 yapnda, ukerl1k1e aWEul cıL 
r. o{ mıyao ortaokul mezunu, eaki ve yeni 

yazıyı bilen, dakUlo kullanaD bir genç 
ı6: hwrust mOeaaeae ve ticarethanede çalıtı 
ayımak ıstcmektedlr. (H.E.) remzlııe mu 
, yracaat. 

ve • Tıp fakUlteııi 2 inci llJlllfmdan 
un mali vazl~eti dolayısUe aynlml§ blr 

99 &"enç, herhangi b!r mlleaaeaede lJ ara.. 
) 1 maktadır. (f811) remzine mllracaat. 

Aldırınız.: 
Aşağıda roml:ı:lerl yazıb olan o. 

1 Fr kayucularınuz..:O aamlarma gelen 
(Z&n mektupları ldarehanemlzdea (pazar • 
an t lan bariç) berglla 1&babtan ötleye, 

. kadar ve ııaat ı 7 dea 1aara aldır..-

A. 5 lan· 
rar t(lıl. Et.KAR) (Fransızca dem) (Ş.> 

V.) (R. P. !IS) (Zarım) (ROll&) (.Alı. 

.PJ l.qaluxıl {Vatan 50) (ÖlmJyecek afk 
o.K 113) (lıl. ~ 112) (23 Sedef) 
(M (TUrkekul) (A. 15) (FK.M. 9) (Saat) 
12 Beviml1) <Yarar) (FG.D.) (H.N.) 
(~Sevimli) (H.V.) (J'.G.D.) <B.N.) 
~ (F.Z. 33) (O.P.K. 2072) (K.K.A) 

,ıA.Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta. 
tay) (T.R.B.) {Mehmet 315) (0. Kine) 
(PJ. 2fl (S.B. 12) (Y. Akm) (l..eman 

' 

Y.) (Denk) (Şevki Şen) (Bahar 
çiçefl 1) (İl "~) (Akyil&) (İnci) 
(SiS Aydogaol 

694 mevki 
gerı ahndı 

Londra, H (A.A.) - B.B.C: 
Rual&r, Koakova - Lenlngrad cep. 

besinde Alman haUarmda açtııdan 

gcdftt genffletlyorlar. Rwı tebUllM 
göre Derlemekte olan Rwı kunetleri 
tara.tından gert alman yerler aramıda 
Nelidovo 191111 de vardır. Rjet!n sap. 
tı lıenUz U!n edlhnemlt lae de Rusla. 
rm eline henOs pçınemlf ola bfle .ta. 
mamile kuptılml§ olduğu muhakkak. 
tır. 

Kuyb~eften dUn alqıam radyoda aöy 
lendlğlne göre Rualnrm, Almanların 

kıt mUdafaa hattında açtıklan yeni 
delik Lenlngrad . Vlrebsk arzanı §I • 
rnendifer hattını mQ§kUl blr duruma 
dü§Urmelttedlr. 

Akdenizde ıialyan 
kal ilelerme hücum 
.-....--ı ... ,..... 

bulunmakla~·dı Tayyaremiz İngiliz 
bombardıman 'e torpil tayyareleri 
gelinceye kadar kafilenin izini ta • 
kip elmittir. 

Birmanyaya yeni Çin 
kuvvetleri geldı 
-- Baştarah ı n<'I 88Ji fada 

Çin takviye kıtale.n Birmanyaya akın 
etmektedir. Son günler içinde her iki 
taratta tayyare faaliyetini arttırmq_ 
tır. Genf§ mikyasta aakeı1 hareklt 
yapılmaktadır. Şimdi.ye kada,r ciddi 
kara muharebeleri yalnız .Moulmeinde 
;vapılmt§ ise de bQtlla Birmımya bu. 
duttan uzunluğunda pkmda muha. 
rebenln p:ıtıak vermeil için blr çok 
ebepler mevcuttur. loglllz, Amerikalı 
Ye Çinli pilotlar B&ngkok ve Hanoi 
llzerlne müessir akmlar yapml§lardır. 
Haber almdıfm& sere. Birmanyadald 
mQtt~k lruTfttlete yeni tipte av ve 
bomb:ırdımall tayyarclerinden mürek. 
kep yeni kdYvetıer durmadan gönde. 
rilmektedlr. 

isveçte soğuk 
dalgası esiyor 
400 kİ§İ has~nelere 

yabnldı 
8toklıolm, H (A.A-) - Blltlhı ls. 

Karilere karşı yapılan taarruz 
öJleden sonra başlamış ve geceye 
kadar devam etmiştir. Karanlık 
yilzünden tHrraz ndfcesl tamamiy_ 
le teshil edilememişse ele bombar. 
dunan pike tanarelerillliz 1200 
metre irtifadan saldırmışlar ve pek 
kısa bir yükseklikten tam endahl· 
larını ) .. pmı,Iardır. Büyük Yolcu 
gemisine isabet olmuş ve gemi va
him suretle hasara ulraraışhr. yeçte ve Daniınarkada soğuk dalgası 
Zırhlıya iki tam isabet olmuştur. l devam etmektedir. Dlhı lsveçte soğuk 
Kruvazörlerden birine de bombalar mfum altında, son cl11 aenedenberi 
düşmüştıir. Gemilerde çık:ın yan. g6r11lmemı, bir nl.sbette olarak, 30 
gınlar gece ko!ayca görülebilmiştir. dereceye düşmUı bulunuyordu. 

Ertec;i sabah keşif tayyarelerimiz BUtUn mUnakall!.t yerlerin donma. 
kofilevı Trablus sularında bulmuş . smdan dolayı büyük zotluklar1a yapıla 
Jar f~kot blıyilk yoku gemic;inin bilmektedir. Stokholmda otomoblJJer 
İ7.iı'H' tesadüf edememişlerdir. K:ı• işllyememe rtedlr. Soğuktan doruna de 
file hu defa bü)'Ülc gQçlilklerle yol 1 rece1erlne gelen 400 kJşl mmcıel:et 
alabilmekteydi. hastanelerine yatrrılmrD)ardır. 

Maliye Vekaletinden: 
aamı, .. 100 " kara,ıaldarın tedav idea 

kal r1ıması bakllmda 
Gllmllf bir Urallklarm darp W'e piyasaya klW m!ktarda etkanlmaaJ a. 

zerine 1.2.941 tarlh~nden itibaren tedavülden .kaldınlllllf olan &1lmtlf yOz ku 
ruııuktarın 1.2.eu tarihindeııbert yalnız malsandıkJarUe Tnrkiye cumhuriyet 
merku tıaAk&•mca ve merkez bankam bUlwımJy&D yerlercle ziraat be.nkası 
fUbelerlnce yapılmakta olan tebdU muamelAtına 81.l 912 akpmı nihayet ve 
r!lecekur. Bu tarlbt.eo eonra mezktlr paralar nakit olarak b!c;blr veçb11e ka.ı 
bul edlJm17eoekt1r. 

Etinde gümUı yUz kuruııuk bulunanıarm 81.1.9j2 akş&mma .kadar bun. 
ıan JD&18andıklarile', l'Urklye cumhuriyet merkez bankıumda ve merkez ban 
kuı buluıınuyan 7erlerde ziraat banlıuı ıubeh!rlnde tebdil ~ttır.meler:I llb 
olunur. t8262.9S36ı 

Alman 
tebliği 

Mahkeme Salonlarında - ~~~ ~ ~ -
Berlln, 26 (AA..) - Alman orda1an 

ba§kumand&nlrlmm tebUll: 
şarkta muhazebeler devam etmekte. 

dir. Dlln gece muharebe tayyareleri 
Pembroke civarında bir tie&nt ıemL 
abd atır hallara utrabnlflardsr. Bu 
gemlnln tatm11 olman muhtemeldir. 1 
Gece faaliyette bulunan ta;naNlıw 
a.danm cenubu garbi ahllbıde bir U. 
mana taarruz etmiflerdlr. 

TÜRK ÇOCUGUNU NASIL 
iTALYAN YAPMIŞLAR? .. 

şımaıı .Afrikada Alman •• ltaıyan 
t:e§ldllert mafl.Qp olan dQfmaDI takibe 
devam etml§ler "Ve yapılaD J'8l1l mah&. 
rebeler netlcestnde ona lnaİl " mal. 
zemece afır zayiat ~
Yalmz dün 96 tank, aa top ... ba' 
cinste bir çok malRme tahrip .CW. 
miştlr. 

Akdenlzde Alman bombardmwı t&J. 
yerelert Tobnık'un ~ bir in. 
gUlZ denlZ le§killne rutBelenk bir 
hafif kruvazöre bir iaabet ~t. 
ml§lerdfr. 

GUndüz yapılaD bir taa.ıTUS en•QL 
da Alman bombardDDaD t&YJ&ftlerl 
Vhlte adaamda HalfU' hava ~ 
nma ta.arnıs ederek bombalanm han. 
garların ve yerde dlzllı bulunan tay. 
yarelerin aruma. dll§Urmll§lerd1r. Al. 
man av ı.yyareıert bava mubanbele. 
rlnde zayiata uzramadaD 8 tqOIS av 
tayyaresiıı1 dU§llrmtı,ıercllr. 

Beş Japon 
nakliye gemisi 
daha batırlldı 
Vaşington, 26 (A. A.) - Bah

riye nezareti bildiriyor: 
Birleşik Amerikanın Asya filo • 

ıruna mensup bir lr:nrval5rle bir 
torpito muhribi Uzak Şaıtia I>Ut
manm yemden bet deniz taptmı 
muhakkak oıar.k blrtnl de nmlıte" 
mel olarak Maska-ar boğazında 
ba.tlrDU§lardır. Gemilerimize hiç -
bir zarar gelmemittir. Diğer ke
simlerde kayda değer bil" hAdi8e 
olmamıştır. 

Bayanlara müjde 
Bu tasarruf devrinde eskidi, bo. 

vası soldu. renafntn modur cectl 
diye kıymetli 

.EL ÇANTALABINJD 

bir köşeye atıp tene~. 
Atölyem.iz~ renkte el. 

bisclcrlnir.e uygun olarak eüi çan
tala:n:nm fenni auretle boyar ve 
tamir edilir, anu edilen tekDde 
model deği§ir. 

Tı 

' 

Adres: 
MODA BOYA EVl 

Karaköy Mumhane o.ddet;i 

Hasan Paşa .Han No: S 

- Ananın adı 1 
- Mariya. ' 
- Babanın1 
- Diyonizyo. 
-A'dın7 
- Lüici Da Velello. 
- Kaç Yatın dasın? 
-20. 
- Tebaan? 
- ltaıyan. 
- Ne iş yaparsın1 

Alman konsoloshanesinde 
:rahYorum· 

Hakim bunu nıütca.klp, orta hov. 
lu, san saçlı ırürbilz vilcullu, deİi 
lranhya davacı suçlu iki kadın~ 
göstererek: 

- "Bunlardan hangisi senin an. 
nen diye sordu. 

Delikanlı yutkundu, kadınları bir 
müddet süzdü ve: 

- Den annemin Marya olduğunu 
biliyorum! dedi. 

- Ama, senin asıl annen devacı 
Dudu imiş? 

- Belkide, fakat ben çok kü
çiiktenbed Mariyanın yanında bu. 
lundulum için kendisini annem 
hlliyonım. Ililihare heni Şişlideki 
J<"ransız hasta-hanesine yatırmış O. 
rada okudum ve büyildOm. 

- Peki, hiç annen, baban kim. 
dlr, diye tahkik etmedin ml7 

- Hayır. ikamet tezkeren/de ve 
nüfus kôğıdımda babam Diyonizyo 
annem de Marya diye yazıyor. Ben 
de onları ebnOJ'llbn diye tanıyo
nun. 

Batörtlllü, siyah mantolu davacı 
kadın, birden ayağ:ı kalkh: 

- Peki evlldım, Madem ki, ben 
annen ıdeAiliml Ne diye bir sene 
enel sık sık evime .ıelip: 
''- Sen benim annemsin. Artık 

ııeaden ayn]mıyacalım. Beni 7ine 
Tttrlc yap!" diyen sen delfl miy. 
din1 

- O zaman, asıl annem oldulu. 
nu iddia edeıı Doda, daTa ~nuştı. 
Yari.ya !>eni kendisinden haber 
almak ü&ere ona yoll8ıdı. İki defa 
ılttim. 

HAkim delikanlının evvelce ver
cliJI lr.desini ~Oq. J.,.Ciid ..».e v~ 
letto bunıd11, 3311 annı:sfn!n Dudu 
oldulunu öğündülünü, annesi bak
mak için kendisini l\lnriynya ve. 
rinee hemen götürüp Sen Pcyerj 

AC~LE SATILIK•• 
LnKS BADYOLU FAAL 

VAZlilli'l:t'& 

Taksi Otomobili 
EmlnönU meydanı Ym! Moc1:: 
kundura ....,._.. yamıac1& 21 aa 
manda Ferdan GUmtlfllaneUye 
aaat 12 dm bire kadar mUracaat 

Tel: !KeO 

. . 

NEVROZtiN 
~ . :... .. ,,·-- .-~ _'.'.·;~.- . ' 

Ba9, Dif, Kesle, Grip, Bomatisma 
Nevralji. Lnkbk Ye Rldla ~lanoısı Derhal Koeer ' 
rcabındı ,Onde 3 kaşe abDablllr. T AKLITI.ERfNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUruLARI ISRARLA ISTEYfNIZ. 

1 

kilisesinde vaftiz eltirdiiinJ. mu
kaddes kAAıdına kendi ismini yaz
dırdığmı ve kendini ltaI,..n tebaası 
yaptığını söyUiyordu. 

- Bak burada annem DudQdur. 
diyorsun. 

- Evet ama, öyle işittim de onun 
jçin söyledim. Hakikati bllmiyo. 
ruın. 

Bu sırada, uzun boylu siyahlar 
gıyinmiş, vaktiyle çok güzel oldalu 
nnlaşılan Mariya ayala kalktı: 

- Erendim, dedi, Dudu, bunun 
ıınn~l değildir. Bunwa aaıl ••nesi 
Ojeni adında bir kadındll'. 20 aene 
evvel, buraya gelen Corciya '"IMJnı 
Lostromo. DiyoniQO ile obanla. 
Gayrimeşl1i olarak bu çoculıı e. 
dindi. Babası taetı. annesi de 3L 
dil. Çoculu :ben vaftiz ettirip, bü
yüttüqı. 

Delikanlının şehadeti klrI g6rfll. 
dil, dışan çıkarıldı. Hlklm, bu me. 
rskh hldiSQ'f bO)'tt bir dikbtle 
inceliyor, evrakı okuyordu. 

Nihayet mahkemenin karariyle 
de tesbit olundaııtna ıöre. bldlae 
hakikatte 'öyleydi: 

• •• 
Bundan tam 20 sene ~ı. Tekir. 

dağ ''ilayetinden Avram kızı Dudu 
adında bir genç kız, Kizım isimli 
bir Türk delikanhsiyle sevişmiş ve 
kaçnuştır. Delikanlı çıldırasıya 
sevdiği Duduyu o zamanki usule 
gore, imam DiUhıyla ulklhlamış, 
bir sene sonra da bir çocuju llı:n· 
yo~:ı gelmiştır. 

Ktızım, cocuja Mehmet aclJnı ver. 
miş ve kendini müsinman olarak 
büyütmeğe başlamıştır. Ancak 6m. 
ru vefa eunemif, ölmilflür. Bunun 
uzerinc Dudu da ailesinin yanını: 
dönmüş, fm.at d6rt )'qlna telen 
çocuğunu, iş için 11k sık Samaun:ı 
3idip geldllinden arada unda 
k~ısusu İtalyan l\fariyaya hırak
mag.l b:ışlaml§br. 

ı~ıe bu seyahatlerinde birisinde 
M:ıriya Mehmedi kaoırmlft nftiz 
ettirerek Hıristiyan npmq, kmdi 
çocuju ılbi ıöstereret lta111n ya~ 
mıftır. 

••• 
Diğer birkaç şahit daha dinlen. 

di ve ç0eulmı Dudmaan Mehauıt 
ı.dlı evlldı oldala anlıp)ıcb. ll&d. 
deiumuml muavini de mataleMlll• 
da bu ciheti sabit görerek, Mui
~:ıDJD bir çocujwı sinııiııi delit
tirmek ve yabancı tabiiyete ıerir. 
m k suçundan 445 inci madd.,. 
göre cezasmı istedi. Ancdi. •Ç 

yirmi ı.ene evvel lflendiliııden 
münır zamanm ıözönthle alnım.an 
nı da işaret etti. Neticede ~ 
ıncde bana ıöre karar verdi •• Ya. 
rjy:ı beraet kazandı. 

Dudu: 
- Ya çocuğum? diye sordu. 
- Çocujtunu almak iefn, hukuk 

mahkemesine milracht edersin. 
Jlaket Mariyaya ceza veremiyonll. 
Çünkü mürur saman var. 

Dudu, karara sevlnınif, 'llarilfl 
ise suratını asmqtı. Ltiicl na ft. 
letto veya asıl adı ile ......... 
ise korıdorun ucunda neticeyi .,.. 
Jlyordu. Bir arbdaflld nkalada: 

_ Ne oldu! 411'9 sordu. 
- Dava dDttü. 
_ Acaba kafuı, g6ztl JUl]dı +t 
Ltllel - Mehmet ~~ 16yll,_ 

kahkah:ılarla güldü ve arkadaıının 
koluna girerek Martyay.ı yetlımn 
için merdivenlerden hızla inm .. e 
haşladı. ADLIYB lıfUHABtiİl 

;Çllgmlar Klübü 
yt. 

Sabir brclett- 1IOnla: 
- Bagtlatl ...ıı geçlrdln '! 
- Akpma kadar evteydlJD. Biraz 

yattım, biraz c1era çalııtım. Biraz da 
yeageır.t ıeaelft ettim. 

~=.:::=.::: Hayaletler KiıH 
;ıı va.kıt aklıma gelen ilk dllşilnc~ 
gene kadının Jak'ı öldilnnek iste. 
di~i oldu. 

- KurfUD size isabet etmedi mi 
Jak? Üzerinize a\et ~ttflınl işittim. 

- üzerime atef mi etl? 

der üzerine düştJL Kesik bir .... 
le inledi: 

- Hatırlıyorum, siz kofarü la. 
diliniz vakıt ben katili >•hhit ... 
tun. Ne oJdu1 Kaçtı mı? Yazan: ISKENDEB F. SERTELLİ 
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• Aalan lru sözleri kulak ardına atma. 

bek a.kJa bMaber: 

töl - Bama aopra 4üfllnllı1D, de41, bu 
., ' poeyi beD 8t'.ll1.DJe beraber geç.lnuek 

alyethıde)im. Eter b& tAoeclen teleloa 
tlJ seUnıo birlikte pdel'lz. 

Cı y - Hay ADaıl n.zı ol.ua aenclea. Bea 

ay de bunu düşllnü) ordum. 
eni - Ne o? Ya111ız hastaneye ptme. 
u 1 te korkuyor mu3 dunP 

ıı - Eh.. ne olur ne olınaz! baksana •. 

l)etedeD ,taır.aktaa falall lbü9etmltler. 
- Hele btr kere skııam evde o mek. 

tabu da gözden g~lre3 im. Hay41, cla

ba çok l}ln var mı? 
- Hayır .. &imdi beraber çıkanz. 

B:ıy A.ıan, Sahhin koluna g-lrmiıtt. 
Moda 19kdetdndcn merdivenli yoku. 

p dotnı ytırityorla.rdı. &hlr yolda btr 
eolge (6n1L 

Durdu: _....,._ ..... ~ 
- Ab, ........,,, •• gcldtnlz ~ 
- Evet. A-... beraber geliyoruz. 
Ortalık alacakaranWctı. 

- Da.. mektup lllMeleelne Necmiye 
.talrleadl mi 1 

- SIDlrlenmes Olur mu! Akpma 
kadar lmrdukça kw'du. Ne olacak bu 

itin sonu .• 
- O 'balcle keı;kl e\•4m çıkmamatıy. 

din •• 
- Bir kaıdm ml9a1lr ıeldt de. Ben 

de pek bunalmı5fım. Şur:ıdakl kalwe. 
ye ç:ktnn. Fukat, evden ıt) rılıı.lı henüz 
Mr saaı bile olmadL 

- Pekalll. İ!jte ben de Aıılanı yaka
layıp getirdim. Bu gece bu rnea•le)1 
uzun boylu göl'Üftlr, Mr karara lııat

lanz. 
A!lla.n da ııöze karııttl: 
- Sen merak et~. delikanlı! Biz 

bu mesl .. kte neler gördük- ao rehdtt. 
lere uğradık. Al!üın 11ayetl'9 lııepel. 

nln balikmd:ın gt>Jdim. 
- t:ı:ı ft:n-ı trh3it :mktuplım mttte

madlyt'n :ratı or. 
- Me.nak etmeyin dedim 3-a.. ~kir. 

ge bir zıpl r, iki "ıır>br, l!çtbıcl\de <ie 
~r. 

TUrltdtller-
!lerdh·eııU yoku~ çıı.tıl:u .. 
8ahlr kö"edekl bakkala. bir kaaa bL 

ra ınnarladı. 

mualar-
- Eve gldlllc.ıe 4oktor Bızadlııa teıe- j 

tonla malama& lll&eriL lcap etml31oraa 
gltme,-tz. 

ICve geldller. 
Kııpıyı blzmet!)I açtı. 
Glrılller. 

Sabir, hizmetçi kadma aorcltı: 
- il.anım nercdel' 
- Bir mlıaflr gelml~1 bcJ lrn .. ya. 

nm saat önce onunla beraber çıktı. 

Nerode,..e cellr. 
Yemek odatıuacla.-
Salalr m--.nm ~ oturdu: 
- Haydi 8lnan .• eu ıloderi aç ba

kalan .. ~·f'ngf'n gellnce3e kadar birer 
iane çakı11tırolım. 

Slnan ~h\ık filylı-rl ~çtı .• 
Banlaklian doldurdu. 
A!llan ayaktft c!Ob."J·~ ordu. 
Sahir: 
- Ne o? deat • Pek slnlrtlsln gene? 
- VallabJ bllr.ı rn.. b'rılenb re içime 

bir sıkl!ltı girdi. Hu!bukl \1lpurdan 
r.Jkmcaya kıular ne gnz.eı ne:cllydlm, 

- Tuhaf DeY! İnsan b6yle blrka9 
dal.ika ltlndn eleği ebll!r mi f 

- Evet. Buna ben de şa,ıyorom. 
(Devamı va.r) 

Çeviren: lılUZAFFEB ESEN' 
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Koşa koşa dlfllnya çıktım. YaJ. 
mur derhal • mumu s6ndürdft, ben 
de istikamet melhumnnc kaybet 
tim. Rüzgar gecelik robumu flflri. 
yor ve gürültüsüyle sesimi bolu 
~·ordu. Karanlıklar içerisinde ras
gelc koşuyordum, sendeledim ... Bi. 
risi vücudumu yakaladı, bir deli 
gibi haykırdım . 

Jak'ın sesi: 
- Lola, sus! dedi. Saıl Ben"I 

)-ardım ette onu eve kad;ır g6t8re 
lim. 

- Kimi? 
- Annabella Bayneyl. Çok alır 

yarnh olmasından ko~. 
lslak çimenler berinde bir insan 

şeklinin yatmış olduğunu (f6rdfhn 
Jak ona doğru dildi: 

- Kendine geliyor. Haydi! 
Kollarıyla bayılmış 'kadını bl

ciırdı, ,.e h
0

ana kendisini takip et. 
memi emretti. Bir rnakioo gibi bi; 
lıir şey anlamadan yfirJdOm. '\".c 
Jak AnnabellnmA yilzilnft ve omu. 
ımnd::ıki müthiş yarayı aydınlat. 

mak için l>ir elektrik lAnıbası aldı· 

Jak eski bir minder üzerine An 
nabellayı uzattı: 

_ Zavallı kadın hayatımı kur. 
tardı. Ben gidip biraz \•iski scUrr
yfm, siz de o zamann kadar hafif 
hafif ell.!rine vurunuz. 

Annabella, YÜZÜ mosmor kesil. 
miş, güç nefes alıyordu. Başıu 
ıımsıkı yerlCftirdfll kilçük siyah 
faPkayı çıkardım, robunu yırttım 
Te boydnn boya kanla lekeJenmlj 
'kors:ıjını çıltanlım. Omuıunda bir 
kurşun yarası vardı, yaradan ya. 
va, yavaş lbn bat df~~e 
('alıştım. 

ViSki ve battaniye getil'ttı Jtk 
sordu: 

- Jftı.sta nnı11 Ba ışıt 'iutU. 
nuz, fU omuzdaki yanw göreyim. 
Allaha çok şükür, yara çok &Jw de
lil herhalde... Sadece .INasıJmlf. 

Bu anda Annııi>ella Wredi; gözle. 
rini a.çlı ve ~n pşkın lıbd 
baktı. 

Jak emretti: 
- Bunu içiniz. 
Gene kadın alkolü bir ytı'<Tumiia 

içli. Sonra >:eıılaen lilredi ve ınln-

Jak cevap verdi: 
- Maaltsef kaçtı. Hatd tfJa ole 

duğunu bile tanıyamacbm. Sis bel 
adamın kbn oldalwıu bWJ'or .._ 
sunuz? Annabella cevap Y91'dl: 

- Hayır. 
Gözleri gayri inıdl bir harebUe 

pencereye dolnı çenildL 

Elektrik fenerinin lflluıı ba t:ı
rar:ı çeyirdim ve blru enet -6• 
zümden kaçmış olan bir aokt:QJ 
anladım. K6mürlerJ topNIE htmı. 
na bdar adamakıllı bZllUflllnlı; 
hatıA· toprakta da bir delik ~ 
ve bu delile bir bana -~ 
Annabeııa s6dne denm etti: 
- Herhalde ftliD de C6tlraDt 

olacaktır. 

- Ha~ nlfsif 
Hiç kimse bana eeYllp 'ftnlHidl. 

Jak küreJi yakalamış ve kolunun 
bütün kuvvetiy)e kumap lııo)'Ul
muştu. Jak'ın etralına toprak aa. 
vura savura kazmakta dC"nJa etti• 
jini ve birdenbire bir mtıtavemet
Je karşılaflDca yere diz çökerek 
topraiı ~rfyle O)'IUJ'll btışladı· 
ğını bir rOya gibi g8r0yordum. 

(Devamı var) 


