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Milli korunma kanunu . ····-----

Sovyetler Stalingradda 
Alman hatlarını başka 

bir noktadan da deldiler 

M.Çirçllin 
reni 

lleranatı 
"Savaş, en şiddetli 

noktasına 

yaklaşmaktadır,, 

«Şimali Afrikada çok çetin bir 
takım muharebelıı?T daha 

olacaktır» 

lhtikirla mücadele 
komisyonlarının 

salahiyetleri 
Adliye ve Ticaret V~kaletleri arasındak 

görüş farkı bir formüle bağlanücak 

Londra, 6 (A.A.) - Sovyet 
cepheler·ndeki fena havalara ve 
Al.ınaınl&rla müttefiklerinin ar
tan mukavemetlerine rağmen 
Stali.ngrad bölgesinde ve M"sko
va. cephesinde Sovyet kıt'aları i
)eırlem.işlerd ir. 

Dün geceki Sovyet tebliii Sta. 
1ingra;dın ş.imali earbi~inde dü§
ınan hatları başka bir noktadar 
delinmiş ve bir müstahkem mev
ki alındığını; Stalingradı:ı ccnu 
hu garbi.sinde düşman hü~u~la~ı 
nın püskürtüldüğÜnÜ, Vehkılukı
de düşmandan 3 mwtahkem mev 
ki P lındığınJ hild=rmi-ştir. 

Rjev garbında bazı meskun 
mevkil!er geri a:lınmışlır. 

Garbi Kafkasyada Sovyetler 
;ı .,, ... ; l> R .. eke<tl"'Y;ne devAm etmis-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•••• 

Roma bombalanırsa 
Papa şehirden 
çıkmıyacak 

Vaşington, 6 (A.A.) - Nev
york Times gazetesinin İtalya. 
da.n öğrend: ğine göre bütün J tal
yan gazetel'eıri şu hava_disi neş
retmektedrler. Eğer lngilizler 
Re.maya kaır~ı hava c~arruzları 
Ya.pari·aır iae Papa ~e~rrden çık
Pnaya.cak, bilakis şel.ırı.n ~rtasm
daki Laıtrano lcilist!sıne gıdecek-
e:·.l", 

Müttefikler Tunusfa 
tayyare meydanı 

sıkıntısı cekiyorlar 
1 

Londra 6 (A.A.) - · Royter 
ajansının 'Tunustaki hususi mu-
habirinden: 

Amcı/kan ve lngiliz kolları 
bütün yol iltisak noktalarına elin 
hakim bulun.maktadırlar. Tehur
ba.ya hakim tepelere nıüt.tt-fikler 
toplar yerle~tirmİş h.ulunnıakta
dnı~a,r. Hava f aaHyeb artmakta
dıır . Hava 81,anı noksanlığı engel 
te1kil eıtmeikıte,di.r. 

Bulgaristanda 1200 
kilometrelik asfalt yol 

yapılacak 
Roma, 6 (Radyo) -. Bulgar=.s

tanda 1200 kilometrelık asfalt 
yal insası h·akkında Il.ılgar hü
kumeti ile Alman Todt teşkilatı a 
rasında bir mukavelename im:ı.a-
lan1T0ıstır. 

!er ve 19 müstahkem mevkii ge
ri almışlardır. 

Leningradda mahalli muvaf
falkıyet)er elde edilmi~ttt"", 

Moskovaya göre 
Moskova. 6 (A.A.) - Mosko-

va radyosuna göre, Cuma günü 
Rus hava kuvvetleri faaliyetleri. 
ni a:rttınnıtl&T ve 300 kamyon, 2 
~k, 10 tabiye ve 2 piyade ta
buru iıle bir süvari bölüğünü im
ha etmi~erd .... 

Almanlar Tunusta 
taarruza geçtiler 

Taburba m:hver kuvvetleri 
işgal edildi tarafınan 

Berlin 100 den fazla motörlü taşıtın, Londra 
ise 33 tankın tahrib edildiklerini bildiriyor 

Londra 5 ( A.A.) - Çörçil. 
bugün Bradford'da beyanatta 
bulunarak }Öyle demiştir: 

Savaş, en ti<l.detli noktaıuna 
ya.k1aşmaktadır. Bütün kuvvet -
Lerimiz.i bir araya eeth-ınemiz 

icab eder. 
Şimali Afrika.dan bahseden 

Çörç:J, demiftİr ki: 

~~a, 5 (~ususi) - Milli korunma kanununda- yapılaca 
degtJiklı.klere da ır Ticaret Veki · etiııce bazırlanm lf bulunan k 
nun projesindeki bazı eıaslar üzerinde Adliye V ekaletile Ticar 
Vekaleti arasında görüı farkı vardır. Bilhusa ihtilci.rla mücad 
le için kurulması mutasavver komisyonlara geniş sa'ahiyet veril 
meaine ve bu komisyonların re.sen para ve hapiı cezaları vereb1 
melerine Adliye Vekaleti taraftar değildir. Bu husus layihayı te 
kik edecek olan Parti komisyonunda iki tarafın görütlerini tel 
yollu bir fonnüle bağlanacaktır. 

«Daha katedeceğ\mi2 32 kilo ~ -:------------------------
metre vardır. Bu ufak mesafe kate. 
dilnıeden ve diiJmanın askeri satıve
ti tamamlle mağlUb edilmeden ve 
dlifman kuvvetleri denl-ze dökülme 
den evvel çok çetin muharebeler o
lacaktır.)) 

Elde edilecek neticeler hak -
kında kaeiyen şüphem yoktur, 
fakat &:zlerin bu neticelerin ko
laylıkla elde edileceğini tahmin 
etmenİıze müsaade edemem. 

Çörçil, sözüne ~u surttle de -

. Corum havaUsinde yer 
sarsmtısı tahribat yaplı 

Osmancık kaza merkezi İle c var nahiye ve k 
lerde yüz:erce ev yıkıldı, 9 ölü, 4 yaralı va 

vam etnı=~tir: Çorum 5 (A.A.) - Burada 2ımen harab olmuştur. Yarun 
Lonc:lra 5 (A.A.) - Şimali Af- Düpnanın §İmal kesiminde bir Bu dava,, hürriyet ve adalet İlkkanun gece$İ vukubu\an yer yündeki evlerin yüzde SO i 

rikadaıki müU.efiık umumi karar· ilkkimı,.-ulan üç llkkanu..ıa ika· davası, zaifin kaviye kar~ı da • &arsıntısı, alınan mütemmim ma. görmü~tür. Türkler köyünd 
g&hı bu ak,am şu tebliği neşret- dar cereyan eden çarpışmal.ı.r es_ va.sı, kaınunun ş.iddete karşı da- l\ımata göre. Osmancık kaza ev çökmü,, diğer evi.erde de 
mektedir: na.sında 33 tank kayhelmİJI oldu- ~~1? '?erhamet v~ :.Üs~maha~ın merkezi ile civar nahiye ve köy- laklar vardır. Ayaz koyünd 

l'oburba çevres;nde ş.iddedi ğu şimdi tesbit edilm!ştir. e ım.~yet ve gasıp _g~ arşı a. lerde büyük hasarlara s::b:?b:yet ev yıkıhnış, 15 ev de oturu 
bir tnuha:rebe cereyan t:ıtmekte - Dün cenubda, müttefik uçak - vaaıdır. Bu da~a, ugur1;1nda çar. vermiş.tir. Osmancık kaza mer - yacak derecede zarar görmü 

. .. . ları birkaç düşman tankına ha- ,pışmakta o1<iugumuz lnır dava • ke:z:.inde 2- ev yıkılmış ve 300 ev 
do-. Duşrnan tank ve pıke bomba d. · 1 d. p h dır Bu dava yavaş adımlarla ve de ha.•ara uin-amı .. tır. Konıbn ko··. Patak köyünde ise oturulahil 

kl d ki J' _. . sar ver ırmış er ·r. erşen1 e ge · . . • . . a 
0

• .. 

uça. arının e$le e · 4't pııyade cesinde, Bizert'teki hava alanı ve 1ztırab ıçmde ı.leTlemekleJır. Fa~ yünde 70 evden 50 si yıh.ıimış ve bir ev kalınanııştır. 
kuvvetleri ile taarruz etmekte _ doklar uçal<lanmız tarafından kat her halde ve muhakkak 5U- 20 ev de zarar g;). mu .. tür. Lllcİ1· Bütün bu mm takada tes 
d~ .. Kuvvetleriıniz, Teburbaya bombardıman edilm4tir. Dün rette zafere kavuaacaktır köyünde 30 ev oturulamıyıtcak dilen ölü miktarı 5 ve yarah 
ha.kim tepelere de toplanmışlar- gündüzün Bizert doklarına karfl derecede yer &arsmhııından mü - tarı da 9 dur. Hayvan zayi 
dır. "ki hava akını yapılmı~hr. Bom - Aml•al teeasir olmuş ve geri kalan evler gelince, diğer yerlerdeki za 

Birkaç Mihver piyade ve tank baların bir gemiye, oir antrepo- A de tamamen yıkılmı~tır. Ki;çük mukabil, Komba köyandeki 
b .. lijji Teburba ••hrlne girmi,tir. (Devam• 3 Uncü •aylada) D 1 Lac'• köyü 2 ev mu ...... tama- van ka,.,bo,mühimdir. 

Sarkta Alman ve Sovyet 0:~:~.!:~ N apoliye çok şidde 
taarruzları devam e~iyor b. h k ı lngilizl~r De Golü, Ir ava a illi yapı 

Alman teblij l: Ka:muk Dozkmnda ileri hırekel dilşınanın arka
srnJ dağru dJrinl2mesLrn dwam etmlştir .•• 2 biıı esir a :udı 

Londra, Sovyetlerin Rostovu tehdid 
etmekte olduklarını bildiriyor 

Londra 5 (Radyo) - Rusların den rotulama.mıılardır. Bunların 
Stalingrad, Karkas ve Rjev cephe • temiz.lenmesl zamana mütevakkıf • 
lerinde başladıkları taarruz lnkitaf tır. 
ebrnektedir. Don kavsindc:! çevrilmiı Halen Don dirseğini üç noktadan 
bulunan Alman kuvvetleri çembe'I'. (Devamı 3 üncü saylad.a) 

Sehrimizde salum halind~ 
çiçek hastallğı yoktur 

Amerikalılar ise 
Darlanı tutuyorlar 

. Ankara 5 (Radyo gazete • 
s.t) - Amiral Darla.nm va-.ı:iyeti 
müttefikleri olduğu kadar Mih -
vercileri de meşgul etm:ktedir. 
Bugün Londra radyo .. unda ş :ma
li Afrikadaki hadiseleri tefsir e
den bir zat, Darlan hakkında 
şunları söylemiştir: 1 

ltalyan tebliği 150 kişi ö!düğ~nü, 358 kişi yaralandı 
ve hasarlarm mühim olduğo1u b ldiriyor 

Büyük italyan şehirleri boşaltılıyor 

Ankara varllk vergisi ~ alnız Fatihde sekiz vak'a görüldü, sıhhat 

Darlan, şimali Afrikada bir 
hükumet kurarak kendi kendi _ 
sini re:s ve bııışkumandan ilan et. 
mesi İngilterede tasvib ed:lme _ ı 
miştir. Franııanın inkıli.bmdan 
!onra, gerek söylediği nutuklar
la, gerek icraatile müttefiklerin 
düşmanı olduğunu i.:.hat etmiş 
bulunan DaTlan, Afrikada da A 
merikıı.ın makamlarile yaptığı an. 
laşmanın hududlaranı aşarak, tek 
·-,. müttefikleri aldatmaya kal· 
kışmı~tır. Bütün dünya bihndidir 
ki, biz bu gibi hareketleri hoş 
görm.üyruz. n 

"iapoliden bır görünüt 

komisyonu müdurlüğü ihtiyaten vatandaşiarın 
aşılanmalarını bilu~riyor 

C a 11Şma1ar1 n 1 bitir d İ Cenub hududlarımızdaki komşu-
' ' larımızda bulunan çiçek salgın& kar. 

Ankara, 5 (Hususi) - Vali ve tısında alakadarların ittihaz ett.k • 
Belediye Reisi Nevzad Tandoğanın leri ihtiyat tedbirlerirıln t~tbikına 
t~isliğinde bulunan Ankara varhk ehemmiyetle devam olunmaktadır. 
vergisi komisyonu bu aksanı geç Son birkaç gün içind~ ıehrimizatı 
vakit çalıtmalarını tanıam1amıştır, 70 bin klfiye çiçek atısi yapılmıştır. 
Lltteler Pazartesi günü vergi daire- İstanbuld.a salgın haiinde hastalık 
leri mei:ballerine asılacaktır. yoktur. Şimdiye kadar yalnız fatih 

o--- mıntakasında 8 vak'a gör;ilınüş ve 

Snfy1da 50D knmilnist 
tev:<if edildi 

tedbirler alınmıştır. . 
Şehrimizde çiçekten başka tıfo 

&§isi da yapılmaktadır. 
Çiçek hastalığı hakkında İst~.n~ul 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdur-
lüğü dün şu tebliği yapnıış.tır: ~ 1>« 

Sıhhat Müılürlüğiirıden: '' · ] 
Bazı gazetelerde çiçtk hastalığı • -

nın Beyoğlunda salgın halinde bü - Şimdiye kadar çoi!u Fatih civarln-
küm sürdüğüne dair havadisler net-' da olınak üzere y.:.lnız 8 vak'a gö • 

nomıııl .;.aziydine redilıniftir. İstanbulun hiçbir tara- rüldü. Bunlardan cenub hududları • 
· l deiildlr. (Devam• 2 tıcı savfado » 

Bern 5 (Radyo.) - Dün gece 
Sofyada umumi bir taharriyat ya -
pılm şlır. Halka, muayyen biı· sa -
atıten sonra evlerinden çık.mamaları 
tenhlh edilmiştir. Alınan istihbarat 
ajansına göre 500 komünist tevkif 
tedilmlt.tir. 

Bugün tehir 

Diğer taraftan Romcl radyoı:u 
da, ayni meseleye temas ederek 
demı~tir ki: 

Darlan - dö Gol meselesi git
tikçe ehemmiyetli brr mahiyet 
aılıyor. Anglo..Saksonlar şaşırmış 
bir vaziyettedir. Dö Gol mu, 
Daırlan mı? Yani başka kelime 
ile İngi.ltere mi, Amerika mı? 
Çünkü Amerikalılar Oarlanı, İn
gilizler ise dö Gol'ü tutuyor. 
Afrikada, iıki müttefik arasında
ki bu rekabeti mev:ı.uubahs eden 
a lmanca «Lokal Anzeigern gaze
tesine göre, Amerikahlar hu · ş. 
de galib geleceklerdir. Nitekim 
Fas rady.osu da ayni fikri ileri 
'\ÜrmÜştür. Filhakika sun zamah 
lara kadar Dakar ve Ce-zayir li
manları Amer·kan harb gemileri 
ne açılmıs olmakla beraber, İn 
ailiz ~emile-Yinin henüz bu liman 
lara oirmelerine musaade veril -
m"!mi~tir. 

Londra 5 (Radyo) Harbin reketlerinden dönen uçak! 
baş.angıcındanberi dün ilk defa o-1 yakından takib elıtnl§ler,1ır. 
larak Amerikan cı Liberator» uçak - ınan tarafından ika edııen iı 
ları gündüz, Napolıya şiddetli bir mühimdir. Ve sivil ahali ar 
akın yapmıılardır. Hasaı· ve tahri - birçok telefat vardır. Ölenler 
batın çok muhim olduğu anlatılmak tarı 150 ve yaralananların 
tadır. Limanda bir saftı harb gemi- 358 klflye baliğ olmaktadı 
sine. ve. iki kruvazöre isabetler kay_ ı:avar bataryalarının mermi~· 
dedılltllftlr . eden motörlü bir İngili-z uça~ 

İtalyan ~ralı bugün Nap oliye gl- ler içinde körfezde denize d 
derek, tahnbata maruz kalan bölge tür. 
leri ziyaret etmiştir. Cosenza civarına da bir i 

Ankara 5 (Radyo ~azetesi) - ba atılmıt ve birkaç ev h~s 
Roma.dan bildirildiğine göre Mus - ramıpır. 
solini büt~~ .~aliler~ bl~ tamim gön Kahire 5 (A.A.) _ Dü 
dererek huyük şehırlerın derhal bo. vaktinde. Amerikan liberato 
faltılınasını, kırtasiyeciliğe saplan- !arının Nap;ıliye k 1 

k hı. . . . hl arş ya 
mıyara , ta ıye l?JDl\l r an evvel hava akını esnasında -
L--~ l t' • k d' . agır ç ~rı masını ve ne ıcenın etl ısı- bomba bir elenıe ga · ·· · 

bıld. ·ı ı ı · · ' rı uzer ne ırı mes n emretını~tır. fil&.k ehni.. ·· f · -Y ve seyruse erı 
Roma 5 (A.A.) - Resmi teb- uğratmı,..tır Porte D'ım l'". r • assa 

ıg · .. .. _ ~. boyunca duran gemilerde de 
Dun ogleden sonra dllfman uçak ler gurülmüştür 

ları, Napoli üzerine kısa ve tiddetH Bütün Ame:.ıkan uçakla 
bir akın vapmıılar ve Tunu&taki lla men üslerine dönrnütl d' er ll'. 
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Sabahtan Sabaha: 

( 

Sulh dünyasına aid 
Projeler karşısında 
Edenin sözterinden 
Sonra Göbbelsin 
Makalesi 
___ Ekrem Uıahlıgil _J 

1 ngiliz hariciye n.a~ırı Mi.ster 
Eden Av.anı Kamarasında 

aöylenmeık üzere &ulh dünyasına 
a.id projelerini kiğıda dökerk~ 

Almanya propaganda nazın 
doktor Göbbels de ayui meaeJ.eye 
aid düıüncelenm Du Re.ich mec.. 
mua&ında bir maka.le halinde 
çıkınak üzere hazırlamakla mq
guhniif.. 

Kin, hın, menfaat fırtmaları. 
na uğrarnamıt tarafsız ve tlınıdi
lik mea'ud memleketlt:nle otu -
ranl.n.r har.b zümrelerine alem • 
darlık edenler1:n blr kıı.ım düıün
ceferiıri öğrenerek kctrfılıııtn· -
mak imkiuum bulmu, oldul11r, 
kendih!ırine bu imkana veren iki 
devlet aıclamına hararetle teıe.k
kiir etmelidirkr. 

Yalnız ne yazık, ki Mi.ter E
den, 

Gelecek dünyada H.dece in ,.. 
ri!tseniıı, Ameftkanın, Rusyanın 
si?ahiarını mulwıf a.za edecekleri
ni ve küçük devletlerin kurula
cak yeni ni.z.ama ayak uydurmak 
mecburiyetinde buluııae&klarını, 

Söylemek suretile clü,üncele • 
r.ini mümkün olduiu k•dar net 
bi-r fdcilde ifade et~ olınaıma 
ka,'rJlhk dokt01' Göbbcls!n yazı
aında, yalıud da bu ~zmm 'lt~e 
telgrafla gelen şeklinat: bu net.. 
lik mevcud değild·r. Bununla be
ra.ber esaa fikir, ıene aarih bİT 
fekilde göze çarpmaktadır, 1.u 
esas fikir ise M~ter Edenin rele. 
celc dünya hakkında b leyip bü
yüttüğü dütünc:elerin talıftn taba
na •ksidrr. z;.a 1nıilteu ha.tici . 
ye nazırının yalnız ln.giltere, A
merika, Rusya tArnfından idare 
edilen bir dünyayı is~esine mu. 
kabil Almanya prop.aganda nazı
rı içm bu harbde bahis n'evzuu 
otan nokta « şu veya bu iktidar 
grupunun Avrupa kıt'aıunda ha
ki.~i değdi, daha, z i.yade garb 
medeniyetim tamamen mahvol -
maktan kurtarmaktır.» 

Doktor Göbbels diyor ki: 
« -H :rb bitince yeniden barb 

det evvelki noktadan işe baıla
mak üm.di kafi değildir. 

«Liberal burjuva Jünyası kat'i 
sm-dte ortadan kalkınışbr. n 

<tAvrupa liberal burjı..vası ile 
buim siatemimizden bınni değil 
bizim zaferimiz veya bolşoV:2m
den birini seçmek mecburiyetin
dedir. Bundan ba~ka tık yoldur. 
Krt'aınız eski nifak ve aciz va
ziyetine rücu etmek tehlikesine 
maruzken bugün ya aklını ba!!ına 
nimak, veya farktan geleet>k çı
ğm a tında varlığım kaybetmek 
gibi hayati bir mesele karımnda 
bulunınııktadır. n 

Dün İngiltere haric:ye nazırı
nın İ$ter ıöründüğü yeni Av-rupa 
nizamından bahsedttktn Amc.-ri
ikanm Okyanustan ötede bulun.. 
masma bakarak Misler Eden ta
rafından ileri sürülen dilekle fi,.. 
liyatta Avrupayı üç değil, biri 
İngiltere, d~ğeri Ruısya olmak Ü
zere yalnız iki devletin mü~terek 
ida.reaine bırakmak gibi bir neti
ce vereceğini söylem~hk. 

Doktor Göbbels, bu satırlar -
dan anlnşılıyor, ki böyle müıte
rek bir ~aTenin mümkün olamı
yacağı kanaat!ndedir. _üua _.,;öre 
Avrupa.da ya Alınan aıate~! c-:
ı .. 1-. .. Mf,.ı-. v ıhud d,. Ru~ s·s .. mı. 

Tarihi tefrıbımz: 30 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· lliiıE.&.:,.., 
.~SULTAN 
"GE Ç,, O MAN 

Su almak için çe§me ba§ında 
nöbet bekleyen bol talvarlı, gö
ğüsler.i inadına 31k1~1 ve incecik 
belli «raya ı> kızları dönüp bakı§· 
tılar. Bu kndınların yüzleri çok 
ak ve kansız, gözleri uzun kir
pikli ve çek siyahtı. 

Geçti, üçer dördet kallı evler 
lı arumda da.'J"alan sokakta ürkün

tü veren bir kuytuluk ve ıssızlık 
vanl1. Kilise onüne gelince dur
du: Y a.aaı kal.du-ım tatlar.ındaJI 

Cephelerde, dillerde 
Hedeflerde, rollerde 
Değişme mi var 

\. __ 
Burhan Cahid -İn&"iltere hariciye nazırı mana. 

lı biır demeçte bulundu. 

Bir kavganın, veya rengini değ~irmiı olan bir münakaıanın Kavgayı yapmak, münakasamn rengini bozmak, veya bir kır 
veya bir kırgınlıiın •onunda taraflardan !U iidiayı ifitiri.ı: gmlığa •ebeb olmak i.ter ğibi görünenin karpaında kaldığı. 

Avnıpanm emniy ti için Al • 
manyanJn bir da.ha saldıramıya -
cak hale getirilmesi şart olduğu
nu .aöyledi, bir fı:ıkirdir. İlaLyadan 
bahse lüzum olmadığını söyledi. 
Bu da bir fikirdir. Harbden son. 
ra ancak Amerika, lngilterc ve 
Rusyanın müsellah kuvvet halin
de ka:laca.klannı ilave etti. Bu da 
kendisine göre b"r fikirdir. Fakat 
Bunun y~i bir fikir olmadığını 
hatırlamak mümkündül'. Çünkü 
daha harbden evvel Almanya ve 
İtalyanın totaliter planlarında bu 
esasın bulunduğu söylenmiıti. 
Yani bu daha önceden mihver 
tarafından davası gibi görünüyor 
du. Demokrası ise küçük millctle
riın de istiklalini, hürriyetini ta· 
nıyan bir iddla ile o davaya kar~ı 
çıkmıftı. 

- Maltatabtm deli olmuf gibiydi. nız zaman delilikten hiHe cılnıamak yüzde doksan dokuz bu· 
Bu idJianın doğra olmcuı çok mümk·· d.. F ıı:.at .dd. çuk keneli eliniuedir. 

un ur, 1 °« 1 ıayı He d b d b. d ı·ı·k .. A b'l ~ · yapanın tla delilikten bir Jıayl' h • ld ~ h r '! amın aıın an ır e ı ı ruzgarmın eıe ı ecee;.nı ve 
••••••••••··-··-····-···-·-·-··· .... ~...!!•e a ıgı mu akkaktır. bu dakıkalarda •unnak icab etti ~ini dü,ününüz. ... ._ .............................. __.. ..... _ .... .._. .. r -····-·-··· ... -...................................................................... .. 

l ., ehir a berle:ri l 
J Şu halde harbin dördüncü y1. 

tında fi.kiırler ve hedefler harb 
9Ahaları gibi yerler·ni mi değişti. 
riyor? Dişçi muayene- Sehriınizde salgın halinde 

hanesini soyan 
iki şık kadın çiçek hastallğı yoktur 

Boiazkesen caddesinde 184 nu • (B raf • • .. ··~·· m.ralı muayeneıbanede dit doktor. aı ta ' 1 ıncı •ay/ad':) yüklugune ıöre her tüp ile mümkün 
lq.ı Y11tt•n c.mal a.dında bfr zatın n.1.'~ kOlnfU olan ve çiçek vak aları mertebe 10 veya 20 kltlyi atılamak 
kabinesine evvdki &Ün çok flk gİ - foru~n yerlerden seJenJerle alikasl p.rtile t.abibler tarafıncJan taleb VU• 

yinmif iki bayan ıelmlı, kendileri- olduaru anlaıılmtf ve çok sıkı mü· lruhuldukça Sıhhat Müdürlüiü ile 

1 ı. l Cem ll • Beh' cadele tedbirler! alınm11ta.r. Bunun- ,_,,ı_A • 
n aArfl ıyan a n efl ıceye la ber . . uwı:uınet ve belediye tohlblıklerin • 
altın dit yaptıracaklarını söylemit. b but~~ meml~ete gı.rnuı olan den aıı parasız olarak ve-tllir 
lerdlr. Bu buausta fazla pazadan ka- u a 1110 Afisi ar M'Mlnda ya. Tabih' ola .. 1 -- f br

0

I'·-
. ~ yılması bel' zaman mümkündür ı n mue.esettır, a - -

çtnmıyaa&larını dıt ılave eden bu ~ . • lar ve buna benzer yerlerde bulunan 
tık bayanları dls doktorunun brısı Çoll agır ve tehlikeli bır hastalık t..!!.L!' tal be 1 .. .__,_. . . · lan · ~ tutulmam-'-· 1 ,_ ı;nnun e ve memuı- ar ve mu.s-
&a.oıneye allnıı, bir 1f ıçm ntuayene- 0 çzçege a.& ıç n en .. o -
haneci.en ayt"ılmıı bulunan kocasına lay çare qılaııanaktır. tabdemler ve amele kendi tabiblerL 
haber saln11ftır. Çok kısa bir za - Son 6 •Y rarfında a~ılanarak afi- ne 1n:ıüraıeaatla kendlslnl n.fllattır • 
man muayenehanede ka!an bu ki- sı tutm-ıq olanlardan ba;ka genç, ma 1 ır. 
bar bayımlar ( !) acdc lı!eri o!du - ihtiyar herkesin a;ılanm:ısı muhak. Hem kanuni mechurlyeti ifa et
iundan ertesi günü telcrar gelmek kak mırcUe 18.zrmdır. Ve kanunen mek ve hem de hayat ve sıhhatle. 
üzere kabineden ayrıhnıılardır. Bir HükL.-met tabllıllkl~ri ve beled:ye rlni korumak için halkımızın çi -
müdtlet 11om-a kabineye gelen dit tal.iblerl ta•afından atı l meccanen çek aıısını ihmal etmemeleri ehem
d<htoru mua~ehaneyi gözden ge. tat!bll olunur. Aıı tüplerinin bü _j miyetle tavsiye olunur 
çirlnce 30 aded altın d 'f in yerinde 
yeller esdiılni görmÜft:.ir. K :bar 
bnyan!ar ( 1) polisçe arannuktııdıl'. 

Mahkum o:an k1til 

Demiryolları iyi 
ambalaj yapılmamış 
eşyd. nakıetmiyecek 

Belediye teft: ş heyeti, 
iktısad ve zat işleri mü

dürlükleri yeni binalarında 
Silivriye bağlı Fener köyünde D. D. Y. İdaresi pcr3kende ola- Belediye teftlı heyeti, İktisad ve 

Zat İ§!erl Müdürliikl~ri lt>fkllitının 
Türbede fen işleri ınUdürlüğünün 

botalttığı binaya tnıınması işi ta -
mamen bitirilmlttir. Vali ve Bele -

Üzeyir adında bi!rini, evine taar- rak yapılan ef)'a nakliyatında am
ruz ettiği için öldüren H z.mdi bal.ajların iyi olmaması yüz.ünden 
Ayvacı, dün 2 nci ağtr ... ~7.a m a h.

1 
vukua gel.nekte olan :ı:ararlaı·ın ö _ 

kecnesinde 3,5 sene müddetle nüne geçmek i.çin yeni tedbirler a-
h a pse mahkum edil'.'."'l;ştlı·. lınınasını kara:la_rtım11fiır. diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar dün sa. 

balı bu üç te§kilatın tqındıiı bina
ya giderek tetkiklerde bulumnuf 
ve çalıpnaları gözden ıeçirmlttlr. 

Bu karara göre; iyi ambalaj ya -
Bu 'ki tıktan baıkası düıünüle- pılmamıı eı;yalarJa ambalajları ka _ 
mez. 

Rusya bu bahis üze:-inde şim
diye ıkada.r hiç bir fCY söylcmecH, 
zaferi kazanacak ol ur-sa bugün 
lafı geçen iıbirli~ini hangi şart
lar içinde devam ettirecE:(ini bil. 
mİyOt"uz. Onun için bu bahsi bı
rakarak Ahnanyanın zafere er:.ş
mesi halinde ne yapmak isted.ği. 
ne, yani Alman sisteminin :ne ol
duğuna geçelim. 

Doktor Göbbels diyor ki: 
«- Avrupa. milletlel'"İ ilk de

fa olarak müstakil ve bütün me
~}:ıbi tatmin edici bir hayata ka
vu,mak imkanını bulacaklardır. 

«Avrupa mtlletle:ri Almanya 
mevcud olmadıkça yaşıyarnıya • 
::aklarını ani dıkları gibi Alman. 
ya da Avrupasız ynııyamıyacağı
'11 anlaınışbr.» 

Demek oluyor ki, Alman siste
mi bütün milletlere hayal hakkı 
vereceiini söyliyen bir sistemdir. 

r Devamı 4 üncü •">fada] 

ketıkin bir airke ve §arab kokusu 
yayıhyordu. Bur..dan kayık is
keılieeinıO doğru sapa.a sıra meyha
neler ve §Af"&b depol1&r1 öınine çı
kaı1:ıl'Lecekti. Birdenbirf' üç gece 
evveılini hatırladı~ Şimdi dost ol
duğu trmank iki yeni.çe.<İ.. Bo&
tıancılar ve genç padi~ah ... Sul
tan Osmanın: «Durman, ihnak 
eylen!» homurdanması kulaklarına 
tınnanıyor gİ!bi olu vordu . Sert ve 
insafsız pad~hm sevimli tüysüz 
b;ır yüzü, kınruzı dudakları. co
cuk ıbalkıı'h gözl~ri vardı. Akile 
Ha.mmm &evgili&l, <tŞahinı> in ba
,ını bir daha kastı: Gö:.ı lerinde 
bir parıltı, dudak.Iannda umudlu 
bir gülümseme ktprrdanması be
lirmişti: Padi~ kendisini çağır
mamış mı, «VaH.dedğinin rızası
nı alup gelür misiz Hamza Bey?» 
-ie....,emiş miydi} 

Bir daha gülümsedi: Cl'P.a.dişa
hın yanına şririp büyiimekı> var
dı: Büvümek, ıevhhlamın k1zı
na denk olabilmek! Bu ıİn5'11nla1' 
sırmalara ve paraya kepaklan
mıvorla.r ınıydı? Evet. aa,.ava, 

rarlqtırıbnıt tekilde olmıyan eı • 
yalar idarece ı,abul ediJmiyecektir. 

Zeytin11aö muhtekiri 
Üsküdarda, Gülfemhatun ma. 

hailıeUnde Unculat" •okağında o· 
turan ve zeytinyağı ticnrt"ti ya
pan Ulvinin · tesbit edilen fi.attan 
faz:La.ya zeytıinyağı sattığı görül
müı, milli korunma mahkemf'~i
ne veriılmi~:r. 

Defler stoku yapıllyor 
Vili.y~tlCTe yapılan ilk kağıd 

ve defter tevziatından sonra o• 
kulların gelecek aylara aid ihti. 
yaçtarının karşılanması için ,im
diden tedbirler alınmakta ve 
muhtelif nevilere aid Jtoklar ya · 
pılmaktadır. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMAf 
Aclalar ve Kadıköy vapurla. ahbablarına evvelinden aan • 

rında 5 veya 1 O kuruf verilerek dalye tutmak kaygu•una kapı· 
oturulan lüka bir mevki vardır. lıyorlar. Bunu güren Dt:nizyol. 

ları idareıi lük• kamarc.lara 
Bu mevkide bazı açıkgöz bay . şöyle bir levha asmıştır: 
ve bayanlar geç gelır de yer [Koltuklar angaje edilerıez!] 
bulamamak tehlike.ine maruz Bu naaıl türkçe ! 

iSTER tNAN, İSTER İNANMA~ 

geınç ve çocuk yüzlü pad~aha gİ· 
decek: «İıtesııiş idüni'Z, seldim 
~a.dişahım ! » diyec:ekti. Çünkü, 
Akile Hanınuıı kendisine cıdünya 
ve ahiret k.a.rındaşımsı~» deme
sinde <ll.!l"'.ada içtimai bir fark gö. 
zetme sebebi oWuğuna hükme
diyordu! 

Topk.apı saırayı, birinci kapı
sı önünde a.tınd&n inip geniş ve 
yükıek kapı kemerinin iki yanın· 
da daıl kılıç nöbet bekliyen nöbet
çı~lere Y•natm&k ia.tôyince, mu.
haf ızlann ikiai biı den çıkıştılar: 

- Scdcuhnan yoldatım. An
dan, olduğunuz mahalden söy
len. Kimi istersiz? 

Genç a..d~ gururlu gururlu 
ceva.b verdi: 

- Saa<let!U pacli~ahı. 
Nöbetçiler birer r.öz İf&l'eti 

geçtıiıkron ıonre ala~· etttler: 
- Y.a cenabı teririnizi feVket· 

lu pa~.a «kimı> deyu ıöyle
tnı!'k }ban geliir! 

- Sipahi Hamza deraiz, o bİ
lür ! 

- Siu.ahi Harou. ,.., , 

- Beli, sipahı Topçularla 
Hamza. 

Kapının sağ y:aoanda bulunan 
muhafız arkadatına bakıp bir 
sözünü kırptı: 

- Bu adem dehi olmaaun yol. 
daşım? 

- Beli, an& benzer [güldü]. 
Kurumlu bakıtı dahi anı gösterir. 
[Hamza Beye baktı] Ya, cenabı 
~ifiniz ıa.a.detlu padiphı tanur 
mısız ve ken.dülıec-i~e müşerref 
misiz? 

Hamza Bey a.z d•ha M>kuldu: 
- Elbet tanutunz v~ bizi bek

ler! 
- Sizi mi bekler? 
- Bizi. . 
- ! ... 
Sol ya.nda!ti nöbetçi ardında 

duran bir ipi çekince yan tRTaf
taki za!Mt odasında küçUk b;r 
Qan sa.ll'Mlup ça.hndı. Nöbetçi ka. 
nı za.biti ftnayıp kapıya kotlu. 
Telaşlı te-18.şu sordu: 

- Ne var, ne olunız 1 Saadet~ 
1U hünkar m1 ıelürlf'ır? 

Noöetçiler hıvık Altından trü-

Rumenler bizden 
külliyetli miktarda 
tütün alacaklar 

Muhtelif Avrupa memleket
lerine de son haftalar zar

frnda da mühim ihracat yaptık 

Hariciye nazırının sözlerine 
bakılırsa harbden sonra Ameri
ka, lngiltere ve Rusya dünyanın 
nizammı kuracaklar, bu i~de baJ
ka rniJJetler de kendilerine dü~cn 
vazifeleri yapacaklar? 

Fildir hiraz kapalıdır. Fakat 
açıhnak, det-r!mek imkanı vardır. 
Çünkü ayni fikir harbdeu evvel 
.ve harbin ilk yıllarında, yani Al
man zaferleri sürekl1 bir akışla 
Avrupayı kasıp kavururken o ta. 
-afın mah idi. Onlar ela ayni fik-

Haber aldığımıza göre; ~ müdafaa ediyorlardı: 
Rumen firmaları bu ıene ele 
memleketimizden kürliyefli -Yeni bir Avrupa nizamı ku-
miktarda tütün almaca talib rub.cak, burada her millet keıı.. 
olmrı•lardır. Alınacak tülün· dine düş.en vazifeyi yapmıya dn. 

:ç vet edilecek! 
1 

lerin kuımı azamı J:rnir, geri 
kalanı iae Karadenlz ve Mar. İngiliz hariciye nu:ırı mev-
mara mıntakalarından mü _ zuu brraz daha aydınlat -
bayaa edilecektir. mış, harbden sonra mii -

Bu ayın 15 inde Bül:reıt~ seUah kuvvet olarak kalncak 
bir münakasa açılacak ve tü- $İyasi vahdetlerin Amerika, İn· 
tün tüccarlarımız bu nıüna • giltere ve Rusya olduklcU'ını açı-· 
kasaya iıtirak edecelılerdir. ğa vurmuştur. * Malumdur ki demokı·asinin har 

be girmes.İ küçük m;llctlcrin hür. 
Son bir iki halta zarfında riyet ve istiklallerini korumak ga 

fehrimizden muhtclıf yerlere yesi güdüyordu, Atlimtik beyan. 
külliyetli miktarda mal ihraç namesi de bunun harb tarihine 
edilmiıtir. geçmi~ vesikası idi. ' 

Ezcümle Bulgaristana meıc Ya.lnız anlatılmıya.n bir nol<ta 
kamürü karfılığında balmu~ var. Hürriyet ve istiklalleri için 
mu, Macariatana at kılı ve at 
kuyruğu; muhtelif memle _ mücade.le edilen küçük devletler 

harbden sonra hürriyet '\'e İstik· 
keUere fındık ihraç edilmi• - lalin temeN ve timsali olan kuv
tir. Diğer tar;,altan Almanya 
ve Mıaıra hülliyetli miktarda vetten mahrum mu kal.ıcaklar? , 
tütün gönderilmittir. ~u milletlere verilecek vazife ne. 

L ) dir? Mihverin yeni nizamt hak· -------------.J kındaki dedikodula..- sırasında 
Almanyadan meşhur bir 

musiki heyeti geliyor 
Haber aldığımıza göre. Bresla -

vın methur Şilezlşe Ştat kuarteti üç 
kanı.er vermek üzere yakında ıeh • 
rlmizt ıelecektir. Heyet ilk konseri. 

söylendiği gibi paıtatH, f asulya, 
p!rİnç yetiştirmek mi ? 

Silaha, kuvvete dayanmıvan 
yl"ni bir i~tiklaJ formülü mü ke..şf 
edildi, yoksa roller mi deği İyor? 

nı Ankarada, mınciyt Beyoğıunda Vali muavin· dün 
Şark sinenu.sında, üçüncü konseri 
de Eminönü Halkevinde verecektir. yal ovaya gifti 
Almanyanın en tanınmıı kuarteti Vali muavini Ahmed Kınık dün 
olan bu heyetin koıuerlerl musiki sab~h Yalovava gitmiştir. 
aleminde genif bir alaka uyandır • 
mıttır. -----o--

Dünkü altın fiatlan 
Dün bir altın 32,35 ve külçe 4,30 

lira idi. 

lümsediler, ((Şclhinrn yedekte tu
tup di:k dik bakan Top~ul.arlı ıi
pahiyi itaret ederek fısıldadılar: 

- Bunda bir delu vardır, kan• 
de ise «padqah beni bekler!" 
deyu saldıracaktır 1 

Zabit söylenen ~eyi ~rden bior 
şey anLayamunıftı, gözlerini a.. 
ğarttı: 

- Naaıl delu? [Hamza Beyi 
görünce gülerek Ü~rledi] Cena
bınız kimsiz ağa hazretleri?. 

Hamza Bey bir elini kılıcının 
kabzasına davamı~, Şahinin diz
ginini öteki kolunun dirseğine 
geçi.rmi-şti. ZabiMı yakla§masını 

bekledi: 
- Saadetlu padi'8hı görmek 

ister idük. 
- Saadetlü padişe.hı mı? 
Delikanlı ka~iarmı çattı: 
- Bunda şaşılııc11.k ne vardır? 

Padişah sörülemez mi? 
Kapı karakol zab~ü karşısın

da.ki adamda öyle 11delilik meli. 
likıı .a.Li.meti göreme-:fiii için ürk
tü. Sipahinin tebdil .rezüp kert. 

...................................................• 
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dini tanıtmak i.stemıycn Suttnn 
Osm.anm ya.kın adamlanndan bi. 
ri olmaaı ilıtimaHn~ dü,ünmüştü. 
Hem bakalım, kapıdaki nöbetçi
leri denemiyorlar mıydı? Hamza 
Beyin yanına aokularak gözleri~ 
nin içine bakh: 

- Kapıcıbafıya haber verelim 
mi sultanım? 

- Geldiğ'imizi :ıöylen. [Evvel
lııi gün odasında kahve çubuk iç. 
tiği Kara Ali ağa)ı hemen hatır· 
laıdı] Beli, kapıcıbatı Kara Ali 
ağaya ve ister ueni:.ı: lıa.ıseki Mus
tafa ağaya: Şevk~th.i. padişalnn 
bekledükleri aipahi gelmiş deyu 
haber eylen. [Az düşündiikten 
sonra] Yok, bekledikleri demen, 
evvelki gün c<halvet o1up görüş
tüklerin deyu ~öyfe.1. 

- Halvet olup görüştükleri 
deyu. 

- Öyle. 
Zabit gene bir deli ile konu§

tuğun<'•ın 4üphelenmeie başla• 
mışb. 

( A.r1'aaı var) 
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devam ediyor bulmaları tavsiye ediliyor Nevyorka göre Almanlar İtalyanları işgal ettikleri 
sehirlerden zorla çıkartmışlar 
• 

Nevyork 5 ( A.A.) - Fransa· 
tun Akdeniz sahilini lşgal etmek 
hu.susunda AlmanlaTla İtalyan • 
la.r ıarasmda c :d<li bir ihtilaf çık
nuftır. FTansız filosunun ziyaın
dan sonra General von Runstedt, 
hiç bir mestuliyet ka.bal etmiye. 
ceğin.i oileri şÜrmü~ ve işgalin ta
lll.aım5le Alınan kıt'aları tıRırafın -

dafD yapıhnasını istemişti:r. Nazi 
onlulıarı yüksek şefinin vermi~ 

~Jduğu müs.aadeden sonra İtaıl -
yımlar tarafından İşgal edilmi§ 
olaın şehirler, zorla tahHye etti • 
:rıihnıi:t ve Abnanlarını kontrolü 
altına ginniş6·. Fa~İJstler, yal • 
nız İtalyan hududuna p~k yakın 
olao:ı onanco.n•da kalmı-tlardır. 

Loındrra 5 (A.A.) Bütün 
Frans.aının Alınaıı kıt' al.ı.r• tara • 
fmdan ıiış.galindenberi kütle ha -
\indeki tevkifler devam etmekte
dir. Herriot, Leon Jouchaux, Ge
n.$".a.l W eygattııd, Daladier, Guy 
la Chambre, Reynaud, Blum ve 
Mandel ile meşhur tenisçi Bo • 
rotra, meçhul bir semte doğru 
&e'Vkedıi.lıni~le-d İır. 

Yeni Ginede 
temizleme 

hareketleri 
Yeni Gine müttefik umumi ka • 

Napolinin bombardımamnda bir 
iıalyan kruvazörü batır ldı · 

rarg8.hı s ( A .A.) - 200 met11e • • 
den az derinlikte yayılan bu çevl't!· ~a. ~ (~dyo) ::- Kabl " 
dek · J '--·etleri parçalanmlJ- !"eden bildiırildıgıne gorc, düa 

J &pOll AUYY • • b L d tır. Temİ2:1eme hareketlerine devam N.apolimn omD"ar ımanı sırasın-
'>lunmaıktadır. Gonıı dolaylarında da ıiaabeıtıleır a1ımş bulunan lau-
ha§lca 2 J~on mevzii ele g~irll • 
rniftj.r. G.ona'daki Japon kayı~la.rı. 
tun ağır olduğu söylenmektecbr. Roma da 

tahliye 
edilecek mi? 

vazö~eın birl batmıştır. Diğer 
knıvazor ve H..ffıha.rb gem.isinin 
de ciddi hasara. uğradıkları tes. 
hit edilmittlr. 

. Sarf o bu akşam 
radyo ile Türkiyeye 

hitab ediyor 

(Bat taralı 1 inci sayfada) 
ııeçmif bulunan Rus kuvvetleri,§im
dl Rostovu tehdid etmektedir. 

Smolensk istikametinde taarruzi 
hareket de inkltaf e4ımektedir, Rjev 
i>ölgesinde çarpıfmalar kar fırtınası 
ve tipi altında cereyan etmektedir. 

Alman tebliğı 
Berlin 5 (A.A.) - Alman or -

duları bll§kumandanlığı tebliği: 
Tuaps!! kesiminde Alınan kuvvet 

leri yapt ıkları ani bir taarruz ndl • 
ceslnde arazi kazanmışlar ve bil • 
hassa iyi olmıyan hava Jafllarına 
rağmen hafif ve ağır piyade silih

Cenevre 5 (A.A.) - Journal B" 1 1 l 
de Geneve yazıyor: ır 9l: hsa a~ ~ürü ~cude .ge -

Şimali İtalyadan b'nl 1 tirilmlptir. Faşıstlerın s~f~ yemden 
halihazırda ltalyan ko~~:lüta.!lı~~ ralk~ hitaben bir nutuk söyllyerek 
da bulunmakta olan yuk 

1 
S 

1 
nglliz uçaklarının bombardıman • 

e•ye tehacüm etmekt dl la,. avo - larına kal'Jı sığınak hulm.ıkta isti• 
e r er. cal etm ~ t .k . ege eıvı etmıştir. 

Almanl~r Tun usta 
taarruza geçtiler 

ları ele geçlrm~len:llr. 
Doğu Kafkas1a.rda Rusların şld • (Baf taralı 1 inci aayfada) Stockholm 5 (A.A.) - Goerin-

d ti . t 1 Alm ya, petrol depola.rına ve ıı.imen - D'. • • ld -'-e ı aarruz arı, an ve Rumen d'f :r .1ı11 ~ e uç- te,kı.ler i, dah" şim 
kuvvetlerinin inadlı mukavean . t l l er garına tsahet e tti.gi görül • diden Tunus cephe6in.de kullanıl • 

k d 
m.üştür. Bu harekatl!ar esnasın. akt d H a11ısın a akamete uğraınıttır. nı a ı r. ucımı b.ı t ala~ ı. ın ... t • 

T 
da 3 düşman u çag· ı talu·ib edil· t ··'- k • ı ' erek'in şimalinde *ri te•killer e. ut ı t a arın Afriikadct ka aJa ÇI· 

r • miştir. Uçaklarımızdan ikisi ka - k 1 a] tetebhiisleıine devanı etmişler ve arım arı ih ayni zamanda Tunu. 
1 

yıptır. } · 00 den fazla esir alınıpardır. sa ge mışt..ir. Berl ı oi hücumlara kar-
Calmı:nlk boz.kırında, ileri hare- Alman tebliği fi bu teçkili mütlaf aa ed ecekti. Bu 

l.e~ dü:pnanın arkasına dog"ru de • Berl~n 5 (A.A.) - Resmi teb- teşkıl, kat'i safhasına an a\ Po • 
lig" ·. l rinlem: sine devam etmiştir. Diif • ony"' Fransa seferi v~ ln.; ltereye 

nıanın, büyük tank tamir atölyeleri Tunusta şiddedi muharebeler karşı yap ı lan h;icum esnasındıa gir. 
bulunabilen istlnad noktası tahrib ceıreyaın etmektedir. Birkaç gün miş.tlr. 
edlimiıtir. süren çarpışmalardan sonra mü. Trablusta yapılan taJ.r;bat 

ı . Don ile Volga ara:ıında Sovyetler hiını bir yol ve demı-yolu iltisak Kahire 5 (A.A.) - Amerikan 
4 İlckanunda yeniden bot yere la· noktıaısı hücumJıa zaptedHm.işıtir. umumi karargahı Perıembe günü a
arruz etmişlerdir. 75 tank tahrib Bu münasebetle epey bir mesafe ,ağıdaki tebliği ne§retn~tir . 
edilmiş, 13 ü kımıldamaz bir hale üze.rinde i?erlaniş ola:a ve Tunu· Liberators uçakları 1/ 2 ilkkimun 
geıtlrilmlş ve düşmana İn?anca ve si sa ka.r~ı düşman yayllma hare • gece;;i Trablus limanındaki tesislere 
ıahça ağır kayıblar verd l rilıni,tir. keıtıini örtecek ola.n mi.iliim bir İn- taarruz etın!~ hrdlr. Trablus llma

Zırhlı kuvvetlerimızin yaptığı giliz - Aınerikan kuvveti hemen nındaki geıni.lere v~ liman t l!sidle. 
Benı 5 (Radyo) - Romanın Nevywk 5 (A.A.) - Şaırlonun fiddetli bir taarruz neticesinde, dü§ ~emen imha edilm~tir. Dütman rin~ yapılan 3 taarruz s ırasında A· 

Kahire 5 (A.A.) - Ortaf81'k .~n· tıahlİJeıllİ ve nezaretlerin bqka Türidyeye hitaben yapacağı radyo manın zırhlı kuvvetleri ve süvarisi <msuıca ve malzeme.-e ağır ka. nıerikan ağır bomba uçaklarının 6 
glliz kuvvetleri kararPJtını~~~ugun- naıklıi baıkkında henüz resmi ı demeci yarınki 6 İlkki.nun Pazar dağıtılınıı 2000 esir alınmış ve bu yıblara uğran.uştır. dÜJ:nan ticaret gemisini tahrib ettik 

Trablusa şiddetli bir 
hava akını yapıldı 

kü Cumartesi mü§lerçk t~bfiiı: y~eb. lA at kt T h . günü, «Türk • Amerikan dostluk)> meyanda ganaim olarak 14 top e· Savaş ve pıke bomba uçakla- !eri veya hasara uğratt ı kları, İspan-
Dün devıVelerlmiz ileri bölge • hiç r mıa ~ yo ur. • a mm programı lami verilen ıayım sıra • le geçirllmqtir, rından mürekkeb mühim te~kil - yol rıhtımı üzzrlndeki i:v illc depo. 

ler.de faaliyet gös.ternıl~erdir, Cenu· ec:lifkfiğiın.e gore nezaretlerın nak- ıında verilecektir. K.allnin ile İlmen gölü arasında. ler, ça.ı-pışmalara l esirii surette ları, bu rıhtımlar artık hiç kul!a:ı ıl. 
ha doğru yol alan tkıl ~gemi· il işli tedrici bir şekilde yapıla • Yayım Türkiye \'."<l.Z aaatile 19 ki bölgede kısmen top ateıl, kıs· iıştı:.r.aık ebn:~lerdir. F.ı:zl.:ı o larak nıaz bir hale get'rm.!k suret:le im ha 
ıi Trablus ktyıları açığında tor· ca.k ve e-nela milli müdafaa ile dan 19,30 a kadardır. men de zırhlı ve sav~ uçakları bata.ryalıa.r, a sker ve tank toplu. ey'edilrleri ve Kara-n.li rıhtımında 
pil uçaklarımızın taan'Uzuna uğ : lakalı daiıreleır nakledilecektir• Postalar tunlardır: tarafından desteklenın ~iddetli düı- luklan birkaç k er e Laarı uza uğ- ç :tk h:'yük çukurlar açtıkları ve bu 
rarnı ~ıtır. Birinci gemiye tam ı- a Wrul 19,5 metre, 15,350 kı1osikl man taarrurları dün de akam _te uğ "'a:ınıt ve 100 den fazla motörlü rıhtımdan lstirade imkanı bırr. k • 
sabetle diifen boımha ılddetll Wruw 16,9 metre, 17,750 kilo· ratılını,tır. Kısa mesafelerden ce • taşıt tahrib edilmiştir. madıkları tamamlle teeyyüd etmİf· 
bir lnfilalla ve geminin ta Alman denizaltıları sikl. reyan eden ça pıpna'ar esnasında İt11.}yan ve Almlln hava kuv. tir. 
nılllliU barsb obnuına sebebiyet d Yayımın duyuluşu hafif olduğu 104 tank tahrlb edilmif ve 6 uçak ıv-etle"11İne mensub teşlcii!cr, Bone Çarpıfmalar d evam edi;ı.·or 
vermı,ı&.Sancak tarafından isabet Hind Okyanusun a talW.irde program, 8 tlkkimun Salı Ol'du kuvvetleri tarafından düıiirül- · limanma ta~rruz etmi~lerdir. Bir Londra 5 (A.A.) - Ş"mali Af. 
alan ikinci gemi uçaklarımız vak'a 

3 
gemi batırdılar gün

1

ü ~yni saatte, ayni radyo rner- miiflür. tbaş1kta t~ ıs.ak bet v1i.ki dolmuş ve rikadaki müttefik umumi k '"'n'" 
Yerinden u:zaklaı ırken tutuşmuş ve kez er ınden ve yukar ıdak i dalga u· Moskova 5 (A.A.) Rus as a Dt"l"'ÇO taşı t a r a v.ı-~·if- ... ahı hu~mi Hr teblığ neşred erek 
Jiddetle yana yatmlf bulunuycrdu. Ll:ı.bon 

5 
(A.A.) _ Portekiz zunlukları üzerind en tekrarlanacak· kıt'alıa-rı, ~talıingradı~ cenuh b a . mrstır. A~man ~v .. uç~~laıı ~ 3 d it'! Tehurbada siddet li cıt l >tSm .. ı .. 

1 
t-.J~l hep~i Sl'llinıen üs. tır. hsında du~manı gafıl avlıyara·k enam ucagım dusurmusle1 d •r. Tn· rm d• vam etmekte olduğunu bil. 
~ arunızın dogu- Avro.pasında Luranse merkez Şarl ş l' d - d b!._.J b' · b" · 'k ...&.-

1
...! saıh'l b t 1 "k" k •· · lerine dönm!!.lerdir. . . ı ap ın ogru an doğruya . ınıen. ıre yenı ır ıstı ame lle nahu""!'b'~ ! 

1 
ad~ryAUarakı ı1 ı uça nn·..., ... tll" • 

...,... den alınan bir telgt"afta bıldırlldl • Türkly~e hitab edecektir. ıLerlemışler, üç be1li ba~lt n okta - t r.ıı etmış e'1' ır. ç arımız- .................................................. . 

ğlne &'Öre. Pertembe günü Mihver da Doırı dirseğnin a~ağı kısmını ..f·aın 5 i kayıptır. ttA ·tJ \ U Sabanca köylerinde çiçek 
bastahjı 

Adapazarı (Hususi) - Kasa.. 
h . · k •. le 

hamızın Sabanca. na ıyeaı oy. • 
.,İnde çiçek vak•a•ı görö.lrnüttiır. 
Kocaeli sıhhat müdiirlüiii gerek. 
}° ) L::...•• tedo:rteri almlfbr. 

1 0 Ul DU'LlJll d" ••t 
lluhtlık mahallinde aön uru " 
nı~tür. Okullarda çiçek •tıın ya-
paılmaktadır. 
._ 

AMCABEY 
Mi:uıh Ba~etHi çıktı .. 

Karikatürl'st Cemal Nadir Guler 
ta.rafından ne!l'eıdlleceiini evvelce 

hah ~ . .r-. • .. ucABEY adın. er ve:ruıgınuz l'U'f" 

daki: haftalık. siyasi nıizah gazete S 
sinin ilk sayısı çıkmı§lır. Sayısı 7~ 

iml. zetenın 
kuruııa satılan bu sev 1 ga 
bu nüshası san'atk&r arkadaşımı:zı.n 
d'' eınleket ahvaline daır unya ve m kl ku 
çizdiği karikatürler ve zev el<>d -
nacak eğlenceli yazılarla do u ur. 
AMCABEY f)k sayısı ile beraber 

denisaltıları Hind Okyanus~ .Wa • Amerikanın Ankara geçer-ek bunların batasında Tem- Müttefiklerin lıazırlıkları 
rıııcla Anclo • Sabonlara aıd 3 ge- lin köprüba~ını işgal etmişlerdir. Şimali .,Afriıkada,ki. Amerikan 

nıı. -.....IBlyerek baurmıılardır, Bu büyük elçisi döndü Son vaziyet umumi karaırgi.hı 5 (A.A.) 
......... Moskova 5 (A.A.) - Röyter Cepheden alınan aon raporhı,ra 

gemiler aruınıda, 1000 kadar cenub Kahire 5 (A.A.) _ Aınerika- aja.nsının hususi muhabiri bildi - nazaran müttefiklerin ilerlemit 
A&lkalı Uker t~ıyan 10.799 to • nın Türkiye biiyüık elçisi Slr Stein. 11iyor: olan kuvvetleri, ordunun külli 
nili:tol'uk Landaff Kut.le İnııillz yol- .bardt, Ankaraya hareket etmek ü- Ceınub istikametinde Don boz- kuvvetinin gelmesine intizı.r.eaı 
cu 1remisl buJunm.aktadır. r zere, dün Kahlreye gelnıi~tir. 'kızlal"t üzberjnde ilerlemf'kte o- Tunu&un batasında işgal etmekte 

lan Sovyet ordusu Surev'kinonun oldukları mevzileri i yıce tutmak. 
;;;;;;

1
-,••••••••••••••••••••••.-.-._ 53 kilometre batısında genis biır tadırlaır. Zannolundugwıa göre, 1 '11 ~aha üzerinde Chir nehri kıyıla • bu kuvvetler yakında mühim bir 

Ik• y • • ı •• Ad n.na varmış ve demiryolunun ce- hava kuvveti ile desteklenecek • 1 UZ u am 11ubunda nehrin halt kıyısında tir. Ve bu suretle Tuııu.staki va • 
• ;,. tn;kt:a't" mah<alli iıs.,..al etm.i~tir. ziyetıi daha iyimser bir surette 

Son aenelerln en heyecanlı filmi. derpiş ebnek mümkün olacaktır. 

Artistleri : 

Pı\ZAlt 6/l~/ 194~ 

8.30: SJ.a.t ayıın. g,32: 1\J.:n~ıa.r ı pi), 
8,to: ı\jan.<ı lubcrleri, 1J.5.>.9.3U: Uver. 
' · 'Ül' ~ ma.r~ la,- (P i.) , 12 .... 11 : 8a.ıı. a.y11tı. 

12.33: Scsh (nlmler':len \>1lrÇ!llM u•J.L 
12.45: Ajans habl'Tftti. 13 : t:ı.ı •.K• ve tür. 
kullr, 13.50.14.30: Radyo :.;aı on 011'.efrir.ı 

sa, 18: : Saat l.flln, 18.03: R d:.o rolon 
o1"ı.ıe6l.rMı. 18.45 : Fası! h eye U, 19: ıt:o. 

n usma. (Zlnı.a.t saati), 19.15: F •c:;r• ile. 
~·rıtıl progmmmıın deva.mı, 19.30 · ;;:aa1 
ar.ın ve ajans ha.b!1'1erl, 19.45: S~c<:t 

10 dıı.l;ikn.. 19.55: Ş"ll1t'<hr. '?D.15: (l)ent.. 
le;:me ~012ıti), 20.30 : 8 e1)'hoven . 21 : 
IEvi.11 s:uıU), 21.15 : Şarı'ıt v 0 tü"" ürer. 

5pencer Tracy - Lana Turner 

Amerikan denizaltı
ları Japon denizinde 

Tokyo 5 (A.A.) - D. N. B.: 

Resmi Fransız tebli~i, Fran _ 
stzlarla Amerikalıların sahil bo
yunca yapmış oldukları ileri ha. 21 50 : Anlıam Sonblbar .\.l o~u•a.rmm 
reıket neticesi.nıde Sidi Bouzid'in mı~. 22: "Bl'mbr.ındb "~ «Biıren. 
:raptedilmşl olıduğÜnu biı?.d~rmek- hof"ııh c1ıüffin» fi1mlM"indoo ı1:ır<11aht 
ted :ır. (PU. 22.30: Saat a..varı ve aJa.ııs haber. 

ve Greta Garbonun yerini dolduran 

iNGRİD BERGMAN 
Türkçe •ı p EK Orijinal M EL EK 
Kopyası Kopyası 

Ekserisi Alman olmak üzere lerf. 
100 eeıir a lınmısbt>. -;======::::::::;::;:;;:;;;::::;::;::-

Paratütçüler c Yeni neşriyat ~ 
Nevyork 5 (A.A.) - Fas rad- ' _______ ...;. ___ J 

yosu, Matour çevreı;inde şidddli İslam • Türk Ansikloped:si 
bir çarplfllla ba§ladığlliıl \re mıitte. 43 üncü Dili.hası intişar etmiştir. ;.)Iün 

gayet meraklı bir m~·~~~!: 
Daflıyor. Yeni ve sevlllld·ı ı ı...:!..i,ik 
BEYE uzun ömürler ı.er •ons I ' 
büyük, bütiin okuyucularımıza b • 1 '9 
rer AMCABEY tavsiye eıderlz. 

SİNEMALARINDA 
Bugün seanslar: 11 • 14 • 16.ıS • ıs.30 ve tam 21 de , 

Bir Japon balıkçı gemisinin 
Japon denizinde bir Am.~rlkan de. 
niza•tısı tarafından torpillenerek 
batırıldığı burada haber alınmıştır. 
Balıkçı gemisinin mürettebatı kur
tarma sandalı ile gemiden ayrılın.ış
tır. Bu arada denizaltı suyun yüzü 
ne çıkmıt ve kurtarma sandalında. 
ki mürettebata mltralyö7 atetl aç • 
mıştır. Tayfalardan yalnız biri kur 
tulmu,hır. · 

fik hatları gerilerine indlriloen Al - ~l1~::t : 1. ş l aylnleri.. 2. c~m ayin. 
man paraşütçülerinin derhal ele ge- teri, 3, i\leWeırı aylnıerl. ~. :ın\Jhtefü ta. 
çirildik1erini blldirmı§llr. ıf.lk<.ııt Miıııleri. 5. Bcfötaşi ayinleri, 6, Kıı. 

zılba4 i.yinleri, 7. Döa..-n.c fı.:;lnıexi, 8. 
l.\tm.lk.idıc iyin 9 • ..\yine, Lısa.n bakımın 
damı. 10. ~ İskeınder, 11. Ayine za. 
ıle-. 12., ~ Ka.va«. 13. AY!Je. H , Aıa., 
J5, Peyami Safanm Gaaa.l•1e htlcumu 
l•nııe ~~ midir? 16. l\'llı.slüma.nla.. 
ta lsli.mıdfıtn uzaklaşt.-ma. direktl(lert. 
Ya-.ıılacr: EhkleWn, M. Ş.ı.klr, Ma.h. 
mud Ra.g~, Mustafa. Namı«. Ömer R·n. 
Temyiz Reisi Ali Blmnwt, M~hmeki 
ı\111. Ömer Na..-mhl, '&rel Edib .• 

Edebi romM•IDIZ: 2 J 

Ya.zan: Ceuad Fehmi 

- Tel&§ımdan anlamıy~r m~
aun ayol .•• İntihaır etmeyi bıle du
ŞÜ:nüyoruın. 

- Bı.rak canım alayı? Peki 
İnniırde olduklarını neı biüyor
su:n? 

- Geçen hafta NilUfere git
miştim •.• 

- Ay b~ırbirinize gidip geli-
Yor musunuz? • 

- Niçin giıtmiyeyim? Vaktıle 
az mı görü•tük'! Dost değil mi.. 
Yİz ? Ben diıyeymı hattrınt sormak 
için gitm:ştiın, sen de ağzını ara
ınak için. .• Birkaç gline kad~r f ~
:rnire gideceğini hab~r verdı. Bu
aritaıdası evleniyo.-muş... OI~r 

; ahat sebebı .•• 

İlk.önce i§in faırluııa v~~maıdı~. 
Fakat aradan birkaç gun geç~p 
te bizim efendi de An karaya. gıt-

• ııaır:un reLdi.kiıni söyleyınce 
m.es.ı k . kt 
kafamda bir ~im~e tır ça !• 
H 

. Ankara? Buradan Eskı-
angı • t . 

eh
. oraıdaıo y..llah zmıre .•• f n-e, .. .. .. ? 

Açtım ağzımı, yumdum g?zumu . 
Niliıfer ile münasebetle~.1 h~k· 
kmda ne biliyorsam • soy1~11!ı. 
T b .• hepsini Jrıki.r ettı. O ınkar 
aıı .. . b a 

edince büsbiitün cınıemn a~ım 
&tı Hülasa kı:z1ka kıvamet 
~op~. Dargıırı ayYıl.J1k Öylece 

ka.lkıPB gitti. k~ar ehemm;yeti 
_ unun o F 

yok. N•ınl oLsa barısn·sın~· 1 k 
kat bana kalsa biraz ha sıbz ı . 

. • Necla' Hııf ızam enı 
etınışsm ·•• . 
aldatmıyorsa senin efendı avu· 
kattır. 

- Evet... , • d 
B• kabn da 1 ernv~-ı e 

- ır avu b"" b" 
sık s1•k işi olması g~yel !~. n ~ 
sey .•• Onun doğru soylf'~tgme {;'· 
çıin liınanmamalıl ! Bu iki. sey~A;: 
tin avni giinlere dli4mesı pe a a 

ınümküncf ür. 

- Y.ani tesaJuf, demek isti
yorsun •.• 

- Şüphesiz ••• 
- Canım ne teaadiıfü? Kadın 

aıdama bir dakikıa r.ahat vermi· 
yormuş. 

Artık yazıhanesine giderken 
yolunu beklemiye baılamı~··· 

Neclanın verdiği haberlerin 
benim için de büyük bir sürpr i:ı: 
olduğunu itiraf etmeliyim. Bun
lardan başka beni hayrete düşü. 
ren bir nokta daha vardı ki o
nun bunu f a.rkebnesi irnkanaızdı. 
Nilüfer kendisini ziyarete giden 
Necla,ya benim ziyaretlerimden 
hiç bahsetmemi~ti. Bunlan sak
lamağa lüzum görmii4lü. Şu hal
de demek ki o da bunların bir ah 
ba'b ziya.retinden daha ba,ka ma
nası olduğunu kabul ediyordu. 
Benim ıhesabıma fena bir telakki 
değil. 

1 

Necla: 
- Ha ıana anlatılacak ba,ka 

haberler de var! Dedi. Ceç~n 
sün köprü üz.-inde Gülter'i rör-
dUm. 

- Hangi Gülter' i? 
- Hani ıu aizde hizmetçilik 

yapan açıkgöz bir kız vardı ya ••• 
- Ee ••• 
- Şöyle Nilüfer hakkında bi. 

raz ağzım arayım dedim. Adam 
akıllı açıldı. Seninkirıin bütün fo. 
yasını meydana vU1'du. 

- Yani? ..• 
- Nilüfer karına senin haklrın 

da neler söylemenuş ••• 1Her geli· 
tinde sana dair adeta bir rapor 
verirm1ı§. Gülter de bunları kapı 
dışından dinlermiş. 

- Taıbi1 hepsi. yalı:m ••• 
- Yalan a.mma pek esassız 

şeyler değil. 
- Nasıl esaasız feyler değil! 
- Y a:ni, mesela on gün zarfm. 

da sen iki gece eve gitmemişsen 
Nilüfer karına geliyor: «Cemil 
Bey falan f.a.lan gecele\" şurada 
İmİf, burada imiş .•• )) diyormuş . 
Benim anI.amadığım nokta bu ka_ 
dının senin eve gitmediğin ge ce. 
1eri nasıl olup da bildiğidir. Sen 
buna ek1l erdirebiliyor musun? 

- Dotrusu hayır. 

- Mutlaka evİın içinde bir a
da.mı vardı. Mesela bir hizmet
çi ••• Niçin olmasın? 

- Belki •.• 
Nedi'yı ben.im en iy! arkada . 

tıın olduğundan dolayı sevme. 
sem ya.loı.z yaptıiı bu hi:ı:met o· 
na minnetle bağlanmam için kafi 
gelecek. Nilüfere karsı ne sön· 
mez bit- kini var ve b~nim kinimi 
uyanık tutmasını ne güzel bili. 
yor. 
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Beyoğlu 2.1 Şubat 1940 

Büyük a1ktörleri l'alıne V(' pel"
dede sevrederken güsterdikleri 
muvaffakiyetin sırrı daima zihni
mi işgal eder. Verdiğim hüküm 
şudur: 

- Temsili iki sut deıiJ de, 
vüz saat, on sene devanı ettiri
....;.,. _ vahud da,hl\ iyiı.i sahneyi o 
halile alıp Anın gayri mes. 
kfuı bir kısmına ta,1y1 -
nız, bu ,adamlar rolünü 
oynadıkları kimse ~ibi görm<İ.. 
"'P. dil~i~n .... h•e, duvrrıwa devam 
edeceklerdir. ( Arhaaı var) 

ÇTGIR - 119 tmeu ılayı.<n çıkm~tl'. 
t~ımııe iillflfadell ve l'Ü7e1 ~lar vard1ıl" 

ÜLKtl' - & milli kültür duglsna~ 
Z8 bıd til\.yıa lnt%:u- etmiştir. Oknyucu. 
ıanrm•n t&YSiyf' ederiz. 

TÜRKE DOÖRU - İsmail Ihkkı 
nıwlbeıo~'non bu f'af'i kba.b ha.tinde 
~. Satış ye-rl Yeni Ad!\m maıbııa... 
aı. FW4 101) ktıruştur. Okuyuooıarımıza 
1( :vslye ~. 

Fıdo l\fııfutn - "Fol.o J\Tah~nln 
f(9 IUN'G ~.rn.;.ı Refik Ha il din b1rr ('•iki 

~tı ~fn Ka n Dcmb-ln Aı-:th b:ınnda. 
Mı- &'fll'le ntlm il röportajı, ır.dr Yu~ıt 
'7:h"lll"ll'I hayalı. Jn-Od'a, stn"ma, epor. m\ 
nh. tari'h w- tt saıvra .. ı . !'Oman. hlk3:r; 
ıt>Y1a"-'rm1 l'hffıv'.1 elımt'kt.1!:U~ Oku • . YUCU. 
fMıwnrıa. bararetıe tavsly:ı eıylerb. 
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İstanbul ikinci Hrôs memurluğundan: 942-23 
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~ Ue basit t.a&fqe ciheti tetkik ft> bir 'lııanira. bailanmalr: ilzıere ala.caklılanu 

2&/l.Z/9't2 S.ta4 11 de d.airecle ham1 bulııımıaılaıl!ı tı&ıır ohlnur. ('1JU) 

HBu Yeni Kesif Beni 10 .. 
sorlerınden Dr. 
Stejskal tarafın

dan keşr ve ke
mali ttına ile se
çilmiş genç hay
vanların clld hU

Yaş Gençleştirdi." 
Bayan Plmard yazıyor cKen

'dtml gençleşmiş . bu donuk ve çir· 
tJn tenden kurtulmuş ve daha 15 
g;ııı evvellslne kadar yuzumu kap
layan siyah noktalarla buruşuk· 

hıklanm tama.men kaybolmuş ol· 
dutunu germekle mes 'ud ve aynı 

ıtamanda hayranım Bugun cildim , 
butun arkadaşlarımın gıpta na
zarlarını çekecek derecede açık. 
yumuşak ve ca.zlptır Cildi genç
le4tlrmek için mı>şhur bir doktor 
tarafından keşfedılen yeni bır cev
her hak.kında yazılan makaleyi ilk 
defa okuduğum vakit bizzat ken· 
dimde şayanı hayret bir tesir ve 
semerı: goreceğtml asla tasavvur 
edemiyordum» 

Sız de boy le yapa bilirsiniz. 
Cild hUceyrelertnden istihraç 

edilen bu yeni ve kıymetli cevMr 
sıhhatli ve (i!nç bir kızın cildlnln 
ıı:engln ve tabii unsurlarına mllşa· 
blhtlr. Viyana ÜnlversH.esi Profe-

cevrelerlndı>n istihraç edUen bu 
ce~her şımdı BIOCEL namı altında 
cild ırıdası olan pembe renkteki 
Tokalan kremi terkibine ithal edll
mıştlr Bu kremi. her ak.şam yat· 
maıdan e1111el kullanınız Siz uyur
ken clldlnlz bu kıymetli unsurları 
masseder. her sabah daha açık 
daha yumuşak . daha taze ve da · 
ha genç bir clld ile uyanırsınız 

Oundıizlı>rl için de tbeyaz · y~sızl 
Tokalan kremini kullanımı. 

Teminatlı, muvaffaluyetlı neticeler. 
Bu basit ve kolay tarzı tedavi 

sayesinde ı bugun her kadın 10 yaş 
kadar gençleseblllr. ve genç kız. 

!arın gıpta nazarlarlle bakaca~ı 

nermln •e yumuşak bir cild ve blr 
ten te?nin edeb111r. Yegane cild 
gıdası olan Tokalan kremlertnln 
muvatfaklyetll neticeleri lcat'lyeo 
garıınt.ılidlr. Aksi takdirde para.-: 
nız bilfl sual iade olunur. 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
~~ı. in.nlr, Tra.bzon L:ma.ı:ı işıeıtme 1ıarlil"tJle.ııiınin bu kere lıa.dil olunan ba-
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Hergün 

(Baı tarafı 2 ncı şayfada) 
Bu, umumi bır f ık.ir olarak giL 

z~l®• nitekim Atlanhk beyan -
namesıi de umumi bir tıkir olarak 
bun.cla.ın belki da.ha güzeldir, fa. 
kaıt wnumi fi.kirlerin biraz ince
lendikçe bütün dünyayı yalnız üç 
devletin ~daresi altında bırak -
mak. bu va~ıyette de küçük dev
letlıeıri gene müstakil saymak ve 
onlardan işbiırJıiği ummak h;hi 
neticeler vereceğini gördük. 

.8irincikanun 6 

Almanyadan da vaktite yalnız 
Alman ve İtalyan ordularının 
Avrupaya kafi geleceği g=bi ga. 
rib fikirlerin çıkmıt olduğunu 
hatn-lıyoruz. 

DGktor Göbbelsin istiklal ııö
zünden ka.sdettiği anlamın bizim 
bildijfmiz mefhuma uymaması 
çok mümkündür. Niıtekim İr.gil -
tere hariciye nazmnın üç f>İli.hh 
devlet karşısında küçük milletle
re tahsis ettiği mevkii bu m;llet
lerin 1.s.tiklalleri ile telıf edilir 
görmıiyenler de olacaktır. 

SOD~LI LiKO:I • • • JKRAM eoıttı% 

Şu halde Alman prnpa.ganda 
nazırı bütün Avrupa miaederinin 
müstakil ve bütün matalibi tat· 
min edilmiş bir hayata kav-usacak 
laınm söylem-ken biraz tafsiJat 
vermiş, bu aırada çok miipbem 
kaılan, müphem kaldığı ;çin de 
Alınan dava.ınna çok zarar ver
mif olacağı dütünülebilecek olan 
veni nizamın ne olduğunu fırsat
tan istifade ederek sarah,.tfı> a"n
latnus oluıy.dı umumi f:ık;rle...in 
it-m'1e ka1ma.kta'1 kurtu'mu~. Al
man davasına daha ço.k hizmet 
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