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' Cuınaıtesi 
Abone ,.rtıarı : 

Dahilde yıllıöı 5 lir•' 
Y•b•ncı memleketlere 

8 Ura 
lllnların her kelime· 

alnden 5 kurut •lınır. 
Ocret paflndlr :. 

0Qn0 geçen ••yıl•r 
10 kuruftur 

S 
SAYISI 2 KURUŞTUR 

i e H 
ı>~kı e·v İL • r 

1
müiarPke tek
lifi nihayet 
kabul edili

yor mu? 
lngiıiz şartları 

Rus esirleri 
400 bini geçti 

lf~1ede bf.rço~ Suriyeliler Hataua J!e/di 
P dun gıne bombardıma1ı edilerek 

yangın~<ır çıkarılmış 
Alman ve ltalyan heyetleri de dün akşam 

s . 
l·tıy d e eki 

( s\ıriycd .. b şehrimizden geçe 1 ek gittiler 
,,.~Ubtcllladi" aşlayan pa· Dün akşam Suriyrdeki I " \ı ıeıı fi toplarla ateş açmış 
k S .nı.ııı .. l' artm11k ltalyan ve Almaa mütare· 

' lltıy . ••e ıces· 
1 1 k . bunu<? üzerin~ lııgiliz tay· 

'rıı d Clılerj ı CJ a t.e omısyonlarını me 1sup 
{);; e"•nı et~ k Hataya 50 kişilik bir kafile diplo· yareler i :nitralyöıle bunla· 

ı' "ıı d ... c tedi .k rrn üzerine hücum eyle· 
1 t llıu e birçok S r.' matı pasaportla gelerek m\şlerdir. 

e J ve tı~ataın P urıye şehrimizden geçmiştir. Bu mitralyöı ateşi neti 
·~ ~tj1.}1lcleı .... ,asaportlar Suriyeden dün gelen 
'" R ı ~ııc "1' e b. l"k cesiııde oldukça · mühim d•' c llıitl Ve Is'- ır 1 le yolcuların anlattığına gô· 
1 

t/ Ctd· ~enderun 1 · . 1 . d.. telefat ol luğu ha be· veril 
br ııı.ıd ır. ıt re, ng·ı1 z ta)'ydre erı un 

u · ı.ıu ..ı H mektt·dir.r. ,o tıYtlj &tJa 
0 

. roe alebi boınbardım'ln 
~· \'c tlıult . nbınlerce etınişleı dir. Yine diin g •len bu yol 

o,, ı ...... , toj)r..ı_ el cı beklemek 1 l l . ı "1"ıctc.ı· •ıı;; aranı . Bu Bombar.iımanlar cu arın an a h ~ına gore 
tı,, '4 tler ıza ılti.:a neticpsinde Halepteki iki 5~". beş RÜ? iç'nde lOObin 

il. ~Çİ.tı l~~Sap<>;t: ak~t b n· kışla bu.rabolmuş ve yan \ kışı Halebı ter.k~.yl~~iştir. 
p' ıJlb llı tkklar1rn

1
° m~dağı \ mışhr. Fransızlar şehir tla. B~~nlann. b. ) uk bır kıs-

,~, ~İtler~a ıbul bilindeki sokaklarda kam· mı koylere ıltı :t etme'<.te· 

ııı' .,. ----.:___ }Ol'h;a yerlı!ştirdıkleri d~ d r. 

'.:~, i;_Q'llszz giJmılerile 23 temmuz 

Q:tttebatl silô.h -i KU.Ul~~~ıtı~~YRMll 
'l\tı~ ecrid edildiler bay;;.~·i~i~ıuzha~.~:~~~:·! 
li 1_ teff eb bvşlrnmıştır. Kutlauıa Ko· 

'CQ Qf yakı ·1da .t ec misyoı.u bawam programı· 
l,~ '1tgl 1 

• - ni te> ::> t etmiştir. Es tsla· 
t~ tdc:ı tun lirn arına sevk edil Jcekl rllll daha evvel bılJırJiği· 
Q ır ı'l· f'tar. anına İl <l b 1 

!DiZ proıramı salı günkü 

1 
'iatıı' itht,

11 
' 81l &i!ntile. a ir torpil)sabetile ya· 

1
! 

ti ~lıu tecrid' ralanmış fakat batmamıştır nüshamızda neşredecP• 
•ıd tı llıUt e~tedir '..., işi Geriye kalan 9 gemi· 1 ğiz. 

~~ı tdılnı~l~cbah . <.ıe:uıi den bir tanesi Avizör, 2 1 
r, tı · Şlır. da lt't:· MlNTAKA TiCARET l ı •ki lıc, tanesi karakol, bir tanesi· MÜDÜRÜ 
,t d t'tı- .edc,1 çat>a ve 5 tunesi de ma• 

. p lt 1. 81 1 &~rı · ı t ;~ 1 • l ıti b )eltut ıı erin yırı araı)llt gt>m sidır. 
O ı.. llııı.ı ge .... · · Karaya çıkaralmış olan 

1 Uttı tı lf •ulS\• 
''• o\ lolllı.ık ır tanesi n_ıürt:ttebatın yakında tel.!· 
l \ıfl il sarınç rıt kamplarına se\'k"Pdil· 

çok ağır 
Londra 1 \ A. A. -

Bir lngiliz resmi tebliğin· 
de şu cümle vardır : 

Suriyede General Dentz 
mubasamlibıt derhal tatili· 
ni talep etmiştir. Diğer 
taraftan Kudüsten bildiril· 
dığ111e göre, dolaşık yol 
lard ... n Şama gelen Dürzü 
rüesası Oügolun mümtssi· 
li olan lieneral ', Kalruya 
sadak ıtlerini bıldirmi~ ve 
eskisi gıbi Suriyo camıa· 
sı içinde imtiyaza ma l\k 
b.r miUet olarak yaşıya • 
caklarını beyan etmişler • 
dir. 

Ku.!üs 11 A. A. -
Gtmeral Dentz Beyrutun 
tabliyesi hakkındılkı lngiız 
teklıfine henüz cevap ver· 
rueıniştir. Beyr uta doğru 
ileılıyen lnlilız kıtaatı, he 
ııuz mukav.mıet gornıckle 

dır. 

Haber verildığine gö· 
re, lı gıli:l r taraf ındııı 
teklif edırcm · mütareke 
şarllat ı arasıe<la bılhas::1a 
Şl!lll!:tr varJı r : 

l ~ Suriyed~ umumi 
af ılanı 

2 - Suriye ile Lülma 
nın Fnınklnn ayrılttrık ln· 
gılız !ırası esasını kabulü. 

3 - Surıye ve Lub • 
ııandaki Alman . ve ltalyan 
murahhaslarının lngilizlere 
le su mı 

4 - Be} rut limanında 
ki harp gemılerinin lr.giıiz 
lere tt-s:im olunına:ı 

Kıbrıslın verıltıı m.tlu 
mata göre, logiliz ordula · 
rt Ueyrula dort mıl me5l• 
f eye kııılar yaklaşmışlar· 
dır. 

Tank zayıatı 7715, 
top zayıatıda 4123 

Ankara 11 (Radyo ge· 
zeteMi) -Alman tebligleri· 
ne gör~ alınanlar büyijk 
bir mtyd&n muharebesi 
daha kaıanmı~lardı . Y e~i 
Alman tebliğlerine göre, : 
13 günlük D'uharebeJer 
neticesinde Ruııardan ah· 
nan eı\rlerin miktarı 400 
bini geçmiş, Ti 15 tank, 
4123 tayyare ya tahrip ve· 
ya iğtinam edilmiştir. 
Ru,Iarın tayyar~ ıayıatıda 
6223 tür. Alın ııılar kendı 
zayıutlarmi h11,,r vum~· 
mektedir ter. 

Diger taraftan Sovyet 
R11syanrn içerilerinde ıefer• 
beı edilen 8000000 aske· 
rin de cepheye gfü.deril· 
mek üıere olduğu bildiril· 
mektedir. 

Bfr alman piyade 
fırkası imha edilm'ş 

Moıkovı 11 A. A. 
So ıyet tebligin~ göre, 
bir alman pıyade hrkuııırn 
rıcat httttı kesı!erek imha 
edılmiş ve buııl ırdan ~ '-''
kaldn °l. ltJ J ld~i esir ı.12 
uıi~tır. l3u çarpışma eina· 
suai:t )UO tank, '.ld topta 
hhrıh olunnıu1tur. 

Rus tebliği 
Mosıcova 11 A.A.- ilu 

gün neşredıleıı Rus teblıgı 
cephelerde mübim bir de· 
ğişiklik: olmadığrnı ve her 
iki tarafın ayni şid Jetle çar 
pışmlkta olduğunu, vası 

mıkyasta hava faaliyeti ol: 
du.{uau bildırmektedır. 
. ıVlüthiş bir muha · 
rebe bekleuiyor 

Londra 12 A.A.- Ruı 

'1 p "Ytut ı· g~. . ,. ım mes' için hazırlıkl 0 ra b'ş Q anın 1 .. 
Si t llszz 7 R anmıştır, 

Mantaka Tıcaret Müdü 
rü dün Ankaraya gitmiştir. 
Ticaret Müdürü Halayın 

çivi ve diğer ihtiyaçları 
ıçin Ticaret Vekaleti ile 
tema larda Luluna~akltr. Veygand niçingelmiş 

cephesinde v Jııy .,tin ol· 
dukçtı iyi oldu~u .,zannedil· 
nıt-k tedir. Pek yakında 
müthiş bir çarpış"Il11 vukuu 
b t:kleı.iyor. ~Qt·· o/Jt k us tagq are-

1 ~,Q;ı r,t\~ 0.. la.rımıza indi 
~i\t~ ~t~ . a, ız ol 

1\ l ri 'nllle.. an ;:,akathktan do· 
J.' rıı \t gc me b l t•ıı, •tıı ı 1 tlliirttt c ur o an bu tay 
~~•ıı:~lv~ birU~dyrı ~aı:b~ta tecrid edilai 

1.141 '•ı .ı ''Us lesı) ._ S .. 1 d ,.. .~oı hıyy . on gun er e üç 
(.'~Jıı:~ buıı~Y1 toı>ra~ı' esı motör lerine anz o\ n 

) ta,
18 

1 ~lcrd· '-tııı ttıü ııtıınıza inmeğe mec.bur ol· 
~.. it l ıt-. retteb ıl ·ı 
t Ve ~Yhr 

1 
1 ' e taY)·areler enler· 

U· 11t;u c eri 
'~~ iti tı~Üsij tıden b' 
\t 't"•ıd~v~, v ... ı~c A'lt .. t ıra Fınik,., diğeri Fethi· 

~, it ~ \il'· .. Ya h 
\ 

1 
<l.. • iki 6tr iki ... ava :neydcınma inmiş· 

ı~,, tııb c~b .. ~<>lorıa 5t':''" motörlü boml>aı daman 
ı .. q l uır R lltıl,t 0 arak Z us bombardımrn tay· 

hl l On ld 1 "Pıi t , . gu ak hava me)d nı· 
ecrıd edilmişlerdır. 

İHSAN CEMAL 
Vı~ı l'.l A. A.-

Anadolu Ajunsı muha· 
rirlt-rhde1ı H1sıııı Cemal 
Karnlıurc,ık bu akşam şeh .. 

Tayyare ıle Cezairden bu· 
raya gelen General Veygano 
temaslarma ba~laını~tır. liu 
sayiihatın suriye meselesile 
~l:'iuJar olJuğu zanııe.lıl· nmize gele..:ek ve bir müd 

drt Hatayda kal!lcaktır. mektedir. 

Gazete saqf al arı aztılıgor 
B~yül~ gazet~ıer4, küçükler altı say

fadan fazla çıkamıyacak 
Ankura 11 (Radyo gazetesi)- Koordinasyon he· 

yeti yeni bır kararla gazete,sayfıdarını tekrar küçült 
müştür. Yeni karama •. eye göre büyük gazeteler dört 
sayfa ve küçukler de ıı ' tı sayfadan frtzla çıkamıya· 
c klarJ,r. 13u tahdıdo sebep Fınlandıyaıun harbe gir 
mesile kağıt itbala ınaıı azal.nasıdır. 

.,.. u·-·ww• 
SON DAKiKA 

Rusyada 
ÜÇ BAŞKUMANDAN· 

l .. lK l ~UAS t:D1LD! 
Moskov• J.2 A.A. -

Ttısı Aj uısı bıldır\yor: Ruı 
ya üzerine olan Alınan_ ha· 
re"atı üç isti.:amet takıbet 
tiğinden Milli lVtudafaa .bu 
mıntıkalardaki harbi •ı Jıiı• 
muntazam idaresi için üç 
başkamandanlı" ilı :!asına 
kar..r v ~rmişlir. 
13u kumıuıJaohklaı· şu uun 
tıkalardadır: Şimali garlJi, 
2arp ve ccrıuou itrbid<'. 



GQn etırı ; 

Bize, bizi ... 
• ı~.tisadi buhranlar, mil· 
.. letler:, başkalarına el aç· 

malc, bun un ııea· . l k . . ıcesı o a· 
ra . ~a ıııtıkJal ve hürriyet 
ler ını kendilerinden olmı· 
YttnJarın dümenleri!" baş· 
ka .bayraklarrn altında aıfa 
r~ ındumek gibj büyük fe 
l~~e.llere sürükler. işte le 
Jafısı kolay lcol~y mümkün 
~lanuyaa böyle bir felak~ 
tın vuku bulma .. . . ması ıçan 
mıHetJ~nn büuyeJerine ve 
~ayat sabaJam11 kendi ira 

J 
~lerine terk.eden oıefbum 

arın kav d . .. ranış erecesme 
gor.e .devletler taraf uıdan 
çe~ı~ı tedbirler a!ınır. 

.. u tedbirler, bilhassa 
dunyanm .... .ı~an bir pa • 
Ç&vrn gibi ölı.ım kokuları 
çı~ararak )anmaya b!şla. 

.. ~ı~ı. zamanlarda ( elma ) 
hhnm kollan tırasındJ ar· 
lan bir hıza bürünürler 

istik lal güne; i altıııd~ 
hürriyet havası ten.:lfü~ 
etmenin ne demek o'duğu 
nu herkeJten daha evvel 
ve daha çok iyi bilen mil 
!etimizin, bağrından Çt· 

kardıgı devlet te dünya 
felaketinin başgösterdiği 
andanberi her sabada alma 
ya başla~ı~ı tedbirlerin Y" 
nmda ıktısr.di tedbirlere 
d~ en yüLsek mevkilerini 
verdi. 

Fakat, tabiat kanunJa 
ıı icalıı mahsulün azıcık 
""Cİknıpsi, gıda nıaddele 

.. man 
' • .. -.-. .. ,.,,. l 

biam:ır uı.ttı ıaı ca \'a~unaen 

oıı az sonra indirilmeı:ıi Dtv 
lehn buhranlar m oııune 
gec;;mediğiııe ye but geçe· 
mediğine delalet etmez. 
Zira memlelet nüfusunun 
iki üç mislini tealiycbile· 
Ct k kabiliyette bulunan 
Oı ta Anadolunun uçsuz 
bucaksız hububat tarlaları 
dıhe yemyeşildir. 

Coğrafi vazi} et ve ik· 
lim ~artları dolayısile he· 
niız yeşil duran ou tarla· 
lar dört beş hafta "ttdar 
kısa bir zaman sonunda bir 

ı... dt!fine arayıcısi gibi ışıkla 
ruu faaliyete geçir en ı:ü· 
neşin .hında altın snısı 
Çt hı eler ini me) c.Jaı.a çı· 

kar maktan kendil~rini ula 
mıyacaklardır. 

Onun iç;n şureıJıı l•u· 
rada lmlaklanmıza gönde 

rılerı (8uğda) bulamıyoruz 
aç ktilaca6 ız) gibi düşman 
sözlerini tıpkı dinlemek 
istemediğimiz radyo mer· 
krzlerinin dalgahm gibi 
ha\ll bo~luğuııda bıraka· 
nık ınana~ızlaşhrahm . 

Zira, aç kalıp kalmı· 

yacağımızı, yabu bize 
ait h ı hangi~ir haber ve 
hükmü Lıır düşman c:~: n 
dan değil kendım\zden öğ 
renmema. ·- zım Jır 

Bize, bizi yabanın men 

baları aıılatmasır. ; bize .. . , 

Amerikaltlar' 
lrlandtJ. ve lskoçya· 
yc>ı da asker gön· 
derilmesini ;sti· 

yorlar 
Nevyork 11 A. A. -

Ayan ızalarmdao bazıları 
lrlandanrn İfgalinden ıon· 
ra lrlanda ve lıkoçyayadı 
Amfi rikao orduları gönde· 
rilmes\ni iıtemektedirler. 
Bu iMretle lrlında ,.e lskoç 
yaya :gönderilecek 500 
bin luşilik. bir Amerikan 
ordusu Ingiltereye mühim 
bir yardım temin edecelc· 
tir· 

Portekizde endışe 
Lizbon 12 A. A. -

lrlandauın Amerikalılar 
t~ f ından işgali Portekiz· 
de ·yuk bir alaka ·ıyan 
dı. • 1r. Allantikte Por• 
telt..iz adalan lıakkhnda en 
dişe v~ r r. 

Loıd }-ı"' ifaks Lon 
draya gidiyor 
Vaıington 12 A. 'A. -

lngilterenin Vaşington Bü 
yük Elçisi Lord Halifakı 
umumi vaziyet ba~kında 
bükumetiıe görüşmek üze:· 
7c Ağustos ıonlarınd ı lıı· 
giltereye gidere" üç haf ta 
ıonra dönece~ini ıöylc.'lmiş· 
tir. 

Japonya mühim 
kıuarlar arif esinde 

Tokyo 11 A. A. -
Japon kabineı.i iki günden 
beri mühim toplantılar 

yapmük!~d?r. Üİyd mecli· 
si de yarın fevkalade bir 
içt\maa davet ed,lmiştir. 

MOSKSKOVADAKt JA 
PON ELÇU.IGI 
Moıkova 11 A.A.-Bu 

raıiaki Japon Elçilik .. me· 
uıurlarınc.lan 16 kişilik bir 

kafıle Japonyayı gitmek 
üzere Moskov11yı · tcrket· 
mişlerdir. 

bulgaristandaki 

lngilizler 
Dün attı Atman 
gemis1 b1tırdıla' 

Londra 11 A.A.- Jn· 
giliz bava kuvvetleri him· 
diyl' kadar şimali Fransa· 
ya yapılan gündüz hiicumla 
ruıan en şiddetlisini dün· 

yapmışlardır. Tayyareler 
Havr ve Şerburg limanla· 

rını şiddeti~ bombardımnn 
etmiı ve bu iki limanda bu 
lunan ceman 20 l>in tonluk 

6 Alman vapuranu batır• 

mı~lardır. 
Diğer ta.raftan Riyo 

dö Janerodan Havra git • 
mekte {ılan 7~00 tonluk 
bir Aıman vcapuru lngiliz· 
ler tarafından zaptedilmiş· 
tir. 
Katı u fevkalade 
kumandan oldu 

Loudra 11 A; A. -
General Oügol Suriyede· 
ki l.arekata '"iştirak eden 
Hür Fransızlar Şefi Gene · 
ral Katruya bir meaai 
göndererek kendisinin ya 
kın şark Fransız orduları 
başkumandanlığına tayin 
ve Fransanın Suriye ve 
LUbnand.t Ho komiserlik 
salabiyellerjni haiz ola ' ak 
Hür Fransayı tenıail ede· 
ceğini ve bu stfatla .nands 
altındaki memleketle le 
936 ittifakı ahkamının Su· 
riye ve Lübnanda hakkile 
tatbik edilmesi için lnabal 
li hükumetlcrle derhal te 
masa gelmesini bildirmi~· 
tir. 

Loııdra 11 A. A. -
, __ .,. 1 ,.. "'0 .. 
'"K'""ıcr Oe)'rutun u Kl· 

l~metre şarkındaki Cezin 
kıuabasıııl\ gelmişlerdir. 
Iraktan Türk hududu bJ· 
yunca ilerlemekte olan kuv 
vetl~r de Kamışlıyı zap • 
ted mişlerdir. 

iki Fransız balık· 
çı gemisi de ba

tırıldı 
Vişi 11 A. A. - Ma· 

Komünist mebuslar t~r. guetesinin Laraşeldcm 
Sofya 11 A. A. _ haber aldığına göre, deni 

Komüniıt mebuslardan 9 ıe açılan iki Fransız balık 
ki~i mebusluktan iskat e· çı gemisi bir lngiliz deniz 
dilerek vatanı ibaı>et su· altı gemisi tımıfınduıı tor 
ç~le divanı harbe verilmiş· pili en erek uatırıl mıştır. 
tır. Tahrib "'l munta 
bükreş yalaniıyc>r zam yapılıyor 
Bükr~ş 1 l A.A- Sov ıvfoıkova 11 A. A. -

yet radyoı • _Romanyadalri lıveıtiya gazetesi Sovyet 
petrol mınta~uı ile Köı· milletlerine hitap e rferek 

tenceınin bombardıma ·ı c• diyor ki : 
~HdiA-ini bildirmiştir. Bu .. Hiç kimse unutmama· 
ıber yalandır. Petrol mm hdır 1.-i, düşmana yapıla· 
takuına bir tek bomba caic en küçük zarar onun 
bıle düşmemiştir. · ölümürü yalda~tırac:aktu·. 

Köstcncr.deki liman te· BütünSovyet vatan<lışlarınuı 
siıatı. ve depolar ıartar aör kendilerini Kız•lordu etrıı· 1 
me mış, ancak bazı mahal· da saymaları lazımdır. 917 
Iel<•r hasara uğramıştır. dahili harbine iştirak et • 

biz· b. miı olan eaki muharipler 
hnı.. ız tanıtıp biz anlı ta ! ken dil·~rine terettüp ed~n 

Yurtdıtı aç kalmıyaca· vazifeyi yıpmahdırlat·, 
ğ! Tahrip İşl~rini munıazam 

bir uıul .. ltmda yıpmah. 
~EıE.R • dır. " 

Lili.ıinofan 
saçmaları 
Moskova :(.A.t\) -Tas: 

Litvinof 8 temmuz ak~a· 
ml radyoda lngilizçe ola 
rak aşağıdaki nutku söy· 
lemlştir. 

•-Ssvyetler birliği ile J 
Almanya arasında bi:- ad~· 
mi tecavüz paktı m"!vcu t l 

olmasına ve bu paktm biz 
zat HHleriıı müteadit res· 
mi IJ .. yanah ile leyid edil· ~ 
miş bulunmasına ~ rağmen 
Hitler Almanyauın sulh- \ 
perver Sovyetıer birligine 
karşı yaptığı bainane teca· t 
vuz n:üstakil hareket eden 
hi~ bir memleketin Nazi· 
lik ve Hit't:rcilik bıık ikai 
dıkça kendini emniyette 
bissedemiyeceğini bütün 
dünyaya isbJt etmiştir. Hiç 
bir muahede ve pakt, Hit· 
)erin cürüm ortaklıınnm 
imzıııorn taştyan hiç bir 
teıhhüt, hiç bir vuad, ta mi 
nat ve beyanat ve arad11· 
ki dostane münase'"etler 
tahrbiz ve beklenme.tik 
bir hücurne karşı kafi bir 
garanti teşkil edemez. Hat 
ta Uzzat Hitlerin imzasını 
taşıyan bir sulh muahe· 
de~ı bile Almanyaııın dile· 
diği zama l yeni bir hücum 
y;ıpmıuıoa m rni değildir. 
Bizıat Hitlerin ve cürüm 
oı taklarınııı kendi yaz,,arın 
dan bunların ke ndilerini 
milletlerin müşterek sulh 
varlığı, beynelmilel taah· 
tıutler,uhlak,~er ... f insaniyet 
velhdSıl bir keltme ile me 
oeni cemiyeti vabşi:ııayvan 
lardao ayının ınefhum'arın 
hepsinin üstüııJe görduk· 
lerıcıi cğr. nm iş bLlunymu 
yormuyı! z't 

~imdi Avrupad11 ve di· 
ğer kıtaların bıızı kısımla 
nnda yangın vardır. 12 
Jeu fazla devlet istiklal · 
!erinden mahrumdur. Hu 
devletler üzerınden çekir· 
ge sürüleri ge;miş tarlalır 
gıbi yağma ı dılorek hare· 
bezue döamüş ve millet· 
leri enrete mahkum edil· 
mişlerdiı. 

Hitlcrle yapılmt~ hili· 
raflık, udenıi tecavüz ve 
doatluk paktları gıbı asıl· 
sız bir pe :d ~ arkasm Ja 
halü sefılane ve ~özde müs 
takil bir mevcudıyet geçi 
ren bir kaç memleketı y .t· 
kında ayni akibetİQ bekle· 
medığ:nden kım şüphe 
edebilır"? 

Hi ler tarafından altı 
St'ne ugrcaşılcuak ihtımaınla 

hazırlanan muazza.'!1 Al· 
ıııan harb makinesine kar 
şı yıpılatı ş•ddelli mücade· 
lenin sıklet merkez şımdı 
Amerıka<lan fili yardım 
&'irmekta olan lngiltero ite 
~ıeıısuplarrna ve bilhassa 
Sovyt:tler birliğine tahmil 
eıflnıı~ buluı1maKtadır. Bu 
ınemlek~tlerin '.<ıırşılaştık· 
Jarı yegane vaı:ıfe müşte· 
rek duşmana karşı onuna 
kadar Amansız mücadele f 
etmektir. 

AımangoJe 
büyük bir endif' 


