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NDE BUGUN SABAHA iADAR*"-DEVAM EDEN BIR !ANGIN MÜHiMMAT, ER-i 
• ZAK DEPOLARINI VE BAZI F ABRIKA ARI KUL ETMiŞTiR. j 

ITALYANIN IKi YOZLU· SiYASETiNDEN iKi TA AFTA 
HiC MEMNUN GÖRÜNMEMEKTEDiR 

~u·ssoliniden 
raliyet taraf tarı 

Olmadan italyayı 

daha faşist, kraldan ziyade 
Dücenin de . haberi Allieri , 

harbe sürükliyebilirmiş ! 
\ 

lmanyanın muhayyel zalerlerine bir İngiliz ga

~ 

""·• Fraasaya~ko,aa MGslümın sovarilerin ata b!nmek:1ıuıu~o~daki;ıaabare! 
ye kabramanhkları MDttefiklerin hayranhgmı celbetmışbr 

ı Paris - Figaro 1"' gazetesi ı haberi olmadan da Italyayı 

'....__ _____ _ 
t, '•ıik gllnlerde kahve

. "•Parlarda siyaset ba-
t aıeıgul olunduğu 
'1r. Bunlar arasında 
'•dyolarınıa propa 

~ lla kulak asarak 
'- ll11ıaa tahakkuk et

~· Çocukların bile al
rıııa imkln bulun

)alaıı lan fUDa buna 

~ele d&ftlnceaizliğini 
~ ''nıektedirler. 

4otru ve en ciddi ha
•erea Ankara ve 
'•dyolarının ıimdiye 

: 4lıQaa radyosundan 
~~ltaraf biç bir men

tlt l' tekzip edilmedi-
1 

0 
' ea doğru ve en 

,,.;•ları icap eder. 
1-rımızın menhatle· 

'-1 •llkadar bulunan 
ta.. ~il ~den emin olduk
~ ia de eminiz. 

~binin biti• ti.1-
••• ettifi bir aa

'•1-a •• menfi pro· 

ltalyanın vaziyetini biç te barba sürükleyebilen, kral· 
beyenmemektedir. Pa:r:ar gft- dan ziyade kraliyet tarnfta-
nn Italyan generali Arnaldo rı bir Faşisttir. 
orduya hitaben neşrettiği bir Paris - Fransız gazetele-
beyannamede ltalyayı harbe r,i, ltalyanın daima mual-
çabuk sUrüklemek fikrinde lakta kalan siyasetinden, ar-
olduğunu göstermiştir. Ce- tık bıktıklarını yazmaktadır-
Iik paktın en kuvvetli mü- lar. 
dafilerinden olan Alfierinin Fransızlara göre, ıtalya 
Berline tayini de Fransada iki yüzlll siyaset yapmakta· 
çok fena karşılanmıştır. dır. Halbuki Almanlar ve 

Bu gazeteye göre, Düçe Müttefikler ise müthiş bir 
blöf yapmakla meıgul. Fa- barba atılmış bulunmakta-
kat bu siyaset sakın bir dırlar. Italya dikkat ehin. 
diplomat olan sabık ltalya· Bu günlerde o kadar gizli 
nın Berlin sefiri Atolika ta- kullandığı yatagan bir gün 
rafından idare edildikçe teh· gelirde bir yerini incitme-
likeli değildi. Bu sefer ateş· ıin. 
li Alfieri itin içine girdi. 
Bu da ltalyan balkının le
hinde değildir. 

Giornale d'ltalyanın dedi
ği gibi, ltalyanlar bir sebab 
uykudan kalktıkları zaman 
kendilerini harp içinde gö
receklerdir. Alfieri Düçenin 

paganda fabrikalarının dtınya 
nın dört bucağına yaptıkları 
mubaliğalı ve çok defa uy
durma haberleri birbirimize 
nakletmenin zararlı bir boı
boğazlık olduğunu anlamak 
•• oaa .ıöre hareket etmek 
ll:11•tbr.~ 

SIRRI SANLI 

ltalyanın bu siyasetine 
Berlin de kızıyor Londra da. 

Londra - Birinci ouma· 
ra süflorü Göbels olan Ber
lin radyosu spikeri hayali
nin geniıliğine güvenerek 
Müttefiklerden 20 binlerce 
esir aldıran ve aklına estiji 
zaman saat baııaa bir Inıi
liz kruvazör& batıran ve Al· 
manlann da artık gülmek
ten kendilerini alamıyacak
ları saçmalar uyduran bu ai
yasi ve harp masalları mll
ellif ve hatibine öyle zan· 
nediyoruz ki bldiaeler ka
dar kızartıcı bir ders vere· 

zetesinın verdiği cevap. 
Niyuz Chronicie yazıyor: 
cek b'r ~y yolır"'ur. Bu api
kerler bôyle sa:fısız esirler 
zaptettireceğine m•hasara 
nlhnda bulunan ve açlık 

tehlikesine maruz kalan 7000 
Alman askerini gene haya
lile olsun kurtar01ağa gay
ret etse daha makul bir ha-

rekette bulunur. Londra - Dlln ijleden 
Londra - Sovyet sefiri sonra Mlttefikl•r mularipleri 

bay Maiski, Lord Halifakı 
tarafından J.rabul edilmittir. 
Sefir, lngiliz hariciye nazı
rına bir nota tevdi etmittir. 

Bu nota ticaret görüımeleri
le alakada! görünmektedir. 

tarafından, maya saçarkea 
sıkıtbrılan Al•a11 •ayn ıe· 
mis kendiai kurtar .. 11aca· 
ğını anlıyarak gemiyi keadi 
•Ürettebatı ateılemiıtir. 

Gemi az •akitte batmıtbr. 
--~~~~~~~-...... --~~~~~~~-

BEALiN DE BUYUK BiR 
YANGI 

Londra - Dlin akıam Berlinde büyük bir yangın çıkmııtır. Yanııaıa nered• ııkbj1 
anlaşılamamııtır. Çünkü bazı barut ve mühimmat depolannın etrafa ıavardaklan iafillk 
maddeleri y&DflDl birdenbire geniıletmiş, .bir çok erzak depoları, fabrikalar •• dllkklalar 
yanmıştır. Yangın bu sabah da devam ediyordu. Berlin halkı, hatti biltln Almaaya yeia 
içindedir. Pofis bu yanginin iç yüzünü anlıyalDJlmıştır. 

-------- ----
AGIR SIKLET PEHLIV ANLARIN ÇOK 

AÖIR GII)EN GÜREŞLERi 1 
...... 

~~ 

- Hlll ı• Frauu: •• Alman pehlivanı bir biriae bir oyua yapa•aclı .. 
- E, ne yaparaın birader, aiır siklet peblivanlarınının flrewleri de bayi• aju ıider •• 

• 
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Y AZACAKLL RINI, NE YAPACAKLARINI ŞAŞIR.Dl~ ~ ITALYAN GAZETELERi NE 

ITAL YAN "STEF ANI" AJANSI ALMANLARIN HEZiMET VE . HATASINDA~ ~ 

Bulgaristan bir Balkan devleti 8~"- 01 
ORLA !__-;.~ 

unutmıvacaktır 
116 l. . . b l. l l h d. . taarruzunda 
lY.lUSO lnlnln er ille can 1 e ıyesı Almanlar büyük zayiat veri 

• 

Sofya - Hariciye nazırı riklenmek istemeyiz. Bunu ı gi bir hareketten sakınacak. nini çok b6yük bir se-.inçle 
Bay Popoff'un matbuata söylerken, memleketin men- \ Komfularımızla dostça ge- karşılamışlar ve Roma ile 
yaptığı ve bu sabah hususi faatlarını ve milletin isteğini 1 çinmek isteriz. Balkanlarda Berlini birleştirmek hususun-
ltir nushada neşredilen be- müdafaa etmekten eminim. emniyetin yeniden tesisini da bilyük bir rol oynıyaca-
yanatında: ı d ğına kani bulunmaktadırlar. 

Nazi gazeteleri Alfierin Ber-"Bulgarı"stan Balkanı'k bı"r Balkanlara karşı bir teca-

1 

c•n an isteriz.,, Demiıtir. 
devlettir. Diğer Balkan dev- vüz takdirinde Bulgaristan, Berlio - Alman gazete- line gelişi büyük bir dost-
letleri gibi, bizde, barba sü- konsoloslanna karşı herhan- leri Afieri'nin Berline tayi- luğun alameti saymaktadır. 

-~...._-----------mumnu--------------

iTALYA 
YECEK 
DiMiN 

ALMANYA iÇiN DOVUŞMi• 
ANCAK ALMANYANIN YAA
AN iSTiFADE EDECEKMiŞ ! 

Roma - Resto del Karlyons gazetesi yazdığı bir maka- ı harbiyesi buyunduruğunun altına girsinler, ltalyanlar mı 
lede ezcilmle şunları tebarüz ettiriyor: Almanlardan, yoksa Almanlar mı esir gibi kullanaak isti-

"ltalya Almanya için dövüşmiyecektir. Fakat Almanya yecekleri ltalyanlardan istifade edecektir o za•an ani -
ile yan yana hareket edip kendi menfaatlarını müdafaa 1 kt ' a 

d k . 1 1 Al ·ı h l b . k "d. şı aca ır. e ece tır. ta ya man sı i ının ga e esıae anı ır ve 
Alman askerinin auvaffakiyetine dua eder.,, Almanlarla silah arkadaşhğı. yapanlar buna pekala bilir-

Plalkın Sesi - Hele ltalyanlar bir kere Alman erkinı- ler, çlinkü b11 acı tecrübeyi ltinat görmüşlerdir 

Birbirini tutmıyan iki Italyanı 
noktai nazarı ! 

BU PERHiZ NE, BU LAHN A 
TURŞUSU N DIR? •• ____ .... ____ _ 

Zurih - Paris gazeteleri 24 saattanberi ltalyan siyase
tinde temelden bir tebeddül görduklerini yazıyorlar. ltalya
nın Müttefiklere olan meylini teb~rlz ettiriyorlar. Şimdiye 
kadar ·Fransa ve logiltere aieyhinde kullanılan lisan med
hfüıenaya çevrilmiştir. Bu büytik tebeddül Pariste !Yİ kar
şılaniyor. 

Milinoda çıkan maruf 11Koryera Delasera,, gazetesi de 
Norveçteki Alman askerlerinin hezimetinden bahsederken 
Müttefiklerin de muvaffakıyetlerin söyliyor. Ezcümle diyor 
ki: "Nerveç Almanyaya mezar olacaktır!,, 

B. GAYDA iSE BAŞKA ŞARKI TERENNÜM 
EDiYOR. !.. 

B. Gayda "Jurnale d'ltalia,, gazetesindeki makalesiyle 
yine Süveyş, Cebelüttarik ve Ciboti teranesini tekrarlıyor. 
Bu yerlerin komşuları veAkdeniz devletleri arasında taksim l 
edilmek için bir yol bulunmalıdır, diyor. 

NorYeç ICralınıa Yeni 
Beyannamesi _____ .._ ______ _ 

bir 

Londra (ft.eyter) - Norveç kralı Ha kon yeni bir beyan
me ile Alman istilisında kalan NorveçlilerİD her fedakar· 
hğı gize alara~ kendi mıntasına geçmelerini ve Almanl6'r 
tarafındau teş~il edilen sahte huktımetini kat'iyen tanıma-
111.alarnu ve NorYeçio hakiki Jaükfımeti, Almanlar vatanla-
rnıdaB tamamen deffedilmedikçe Berfin lalktmetiyle 111tlıa· 
kereye bile ririımiy eeiini bildirmiştir. _ .. , ___ _ 

Demiryolu l\tlücadelesi ____ .. ______ _ 
Stakholm - Norveçteki Müttefik ve yerli ordular Al

manlartn hareketini ve ricatlerini işgal için şimdi de de
miryollarını tahrip yahud zapt eylemek proğramını takip 
ediyorlar. 

Dümba-Torom hattmı himaye edip il ... rlemek istiyen Al· 
manlara bir taarruz yapılmış ve bu hat kısmen işgal, kıs-

men tahrip edilmiştir. Şimdi de müttefikler Oslo - Birgen 
hattını işgal için kanla bir harbe girişmiılerdir. Netice he
nüz malüm değildir. 

ıs .. 

i.ondra - Son dakikada verilen bir Royter haberi11• ~ 
re lngiliz kuYvetleri Trodhayn'in cenubunda Alma11l~ 

ilerleme hareketlerini tamamen durdurmağa muyaffak 01..ı, 
tan sonra mukabil taarruza geçerek onlara büylik ı•r ~ 
verdirmiılerdir. . 

Bilhassa lagiliz hava kuvyetleri Almanların yardı• 1 İ 
yolladıkları ku•Yetleri taşıyan nakil -.asıtalarını takrip 
mişlertlir. 

Londra - Bir lngiliz tayyaresi Skajarakta l.ir Al'-' 
tahtelbabirini batırmıştır. _______ .. ____ _ 
BU DABAŞK 

Sofya - Istifani Ajansı • Almanyanın Norv~çe çıkOI 
ta bata ettiklerini bura gazete!zri ayrı ayrı tefsir edif 
lar. Almanlar bunun sonunu iyi· düşünmemişlerdi. O~ 
bugünkü gibi Oslo ile Ronkin arasında sıkışacağını ta~ 
etmemişlerdi. Müttefiklerin bu gün yaptıkları süratli 
düşfiom:mişlerdi. 

s ··yük Sözüne Roma dl 
Ehemmiyet Veriyor / 

Sofya - Istafani ajansı - Paristeki askeri ŞurasıoıJJ ~f 
diği kararlar çok mühimdir. Bu şura yalnız Skandio•~ 
değil bütün dünyanın da siyasi vaziyetini konuşar~k ~ I 
lar verdiler. Sovyet Rusya ve ltaJya ile de anlaşma ıe 
leri müzakere edildi. 

----··-----
Semmazda yeniden bir pett 

kaynağı daha bul•ndd ~; 
ı AJ S Ankara - Siirt'ten bildirildiğine göre Semmaz 11• ._ 
ı man- OVyet sirde yeniden bir petrol kaynağı bulunmuştur. Petrol 

- Kadın çorapları hakkında yapılacak ısJAhat, alınacak tedbirler hakkında ne diişil• 
nGyorsunuı? 

- Dlltlndlttmlz bir f•J' Yardır. iier 90raplar İstedifiaiıı feJ.i)cle Ye İltediiiaiz 
ftatlarda satılmaua yuıa old•tu rlbi lnıın da ıorapları fırlatmak. : . 

Münasebatı i'zul bir surette ~~ır~~~: ____ _ 

çalışan ecnebi Jı' -oo- Barlarda 
Sof ya - Berlinden tele ı• el 

fonlanıyor : • dınlar hudut harici edi Jı -
Alman yanın Moskeva el- lstanbul - "Artist" namı altında barlarda çalışall j' 

çisi burada bekleniyor. Bu bi kadınların hudud haricine çıkarılmaları kararlaştıt 
sefer Sovyetlerin son gün- tır. Bunlar yarın Istanbulu terk edeceklerdir. 
lerde siyasetlerinin istika· 
metini değiştirmesinden bu-
rada hasıl olan endişeyi iza
le edeceği umuluyor. Al-
manya, Müttefiklere göster
diği meyilden dolayı Mosko· 
vaya karşı küskündür. 

. İdama 
MahkGm gazetecller 

Paris - lsveçli olup bu
rada gazeteci sıfatile bulu
nan iç casus clirml meşhud 

halinde yakalaııuuş •• ida
ma malıktm eflilmiılertllr • 

·----H-..---
Sovyet Rusyaya Hud.ıd 

Tesbiti de Var 
Londra - Hariciye nazırı Ha lif aks başvekile ~eti" 

raperunda Sovyet Rusya ile anlaşılacak maddefer•
1
,,. 

etmiştir. Bu aaddelerin biri de Sovyet Rusya laudut 
tesbitine dairdir. . _ _ _ _ A 
~~~~~~~..,....,....,...,...,.....,..__,....,""'-'...,..,~~~-~~~ ............................................... ~ ..... --
ı Okuyucularımıza ·~-" 
f "HAt.KlN SESi" en son radyo haberlerini dalı•-"' 
f dakikasına alabilmek ıçın lngilizce, Fr•11'~ '' 

ı 
Italyanca, Yunanca, Sırpca, Bulgarca, Alısı•~ 
lspanyolca bilen arkadaılann lütufkir yarclı , 
temin etmiıtir. Dlinyanın ~ört bucağındaki )l~b,,,. _/ 
ıi•t•k sir'atiyle alıp okayuealarımııa ı•n• .. i!!/ .................................... 


