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J1. B;r Fransız gazetesinin bai.yazısı 
iirk. Milletinin savaşa sü

rfiklenmesine inanmak için1 

r?,.tada hiçbir sebep goktur1 

t~r~iye bir lahza bile dışarıdan gelen tazyikle

' a k:un e~memiş tarafsızlık siyasetini sonu 
~~si( dar ıdame azminden uzaklaşmamıştır 

aradenız filos T" k 1· 1 1 
Ortaya k . unun ur ıman arıuda enterne edilmesi mese eı;ı 
\:şi 23~

1 

sa bıle Ankara hükumetinin bunu halledeceği şüphesizdir 

G Jn!l O"'ÇOn sayııa " 
10 '<urut ur 

Finlandiya ayrı barış mı istemiş 
Bu haber Finlandiya elçisi tarafından 

y~lanlanıyor 
Aıık<ır:ı 23 (lbdyo gızet"si) Fınlandiyaııın Buı;-

y.ı ile ayıı bir har ış yapacağı hak.kında., Lonrl.radan 
vl!rilen bir haber teyit l)dilru, nıışlıı. l• ınhındıyanııı 
1sveçtelci dçisi memJebetiııiıı uyn bir bıırış yapacağı 
lınkkınd ıki habarl ·ri y«lanlunuştır. Loadr ı rudyo~u 

.3Fiııladyanın Vaşington vtı Stokhvı 'll elvilerinin beya· 
:s.uatı:ıı ydy uukt·ıdır. Vaş·ngton Elç'si geç ·nl~rd .. "..'er
digi bir dem çte Fı.ıhııdytıııın m ıruz bulunduğu teh
lik,e zui! olur ve istiklati ile toprak biitünlüğli teh· 
likesi ortada=ı kalkarsa silhlurım tf-rkedec"ği ni söyle 
nı;şti ş:mdi de Fınlondiyanın Stokho1m e'cisi Rusy" 
ile Finlandiya arasında ayrı bir barış yapacağı hak
kıııd ıki h ıb~rı •ri yalnnl ım.:ıkl ı v~ Fınla i ıy ını ı ayrı 

barış İ!)temediğini söylemektt-dir. ı._rıı lGrkiy ·~-· Başyazı- lı surP.tle me:;ıgul edebile-

1 

Almauynya gelince: Fon 

~ ı~ ecJ.tııe•ı:n durumuna ~ek yegane tehdit kayna Pııp .. n Turkiy harbe ğir- H b b f ı·yaSQSl ~•ı diıo k' leTeıup,,;;a- ;j' KııRlarıneoğeılar üzerin meği kabul ettiğı takdirde U U a p 
d " ~· r ı: e emperyalifit bazı iddir. Almanyaııın kendisine Su-
..,•tı )ıır.1 on Papen tarafın 1

.a,rda bulunduklarına dair rive Fı'istin lran ve lrakı Yavac:. yavaş düşüyor 

www m::=ı -= 

1 11tı.· .,ı arı sa l 1 Ş ıat olmuştur kı bu leh ~ ' ' ~ 
L 

11

ıyl\n· n <t'meçler dide k ş d .•1 Vddetmişo'duğu hakkımla ~onıı:ınl .. rd~ yük·Plın1ğe bl.fay11 hububat piya "t ııı d 1 ar ı a lt·gı tere ve . . h l ..ı ~· l ıı "r llras l rumunu mil Arnerika de l 1 11 k 1 giliz gazetelerınııı a >er· sası •iüüd .. nborı yavaş yavaş inrn'"ğe başlamıştır. lk 
L ~etirı... 1

1 

.liahada eıı ö- tomina• V"'rmr ıakt 11 a~kaya lerini kesin olarak yalan- gu·· uıerin te'aı.ıı üz,rine h .r ke.~iıı .buğl.ıy tedari_ki için ıı ~ .... Şlır. T .. k' ". • " e e grcı mu . ., > .. • " 
~ a~erı l ur ıyah1k mış'erdir. l>una rağmen Jnmışbr. Yıne fon lap nın n:.ı~lc.n etn•Ji yJdıd.ı yJc·~eıı fı·ttlar, bılhassa 1ıt..""<l•b e '

1
. ga1.eteler la- Türkiye - -Rus yh m 0 nas"- d uıuo u n • olur sa o lsuıı A 1 1 • keuderu 

11 
da ik; ey son re ·ı esı i nı edil mo k 'şa rtilc huğ :'.'11.ı r ·~;;1~• .. h•b•rl"r belleri Fo, Papene yapılan ıuuranın Tılrkiye ite hm- d Y" kilosunun 30 kuruşa .,ıı ınnsı p:yasl üzoriu~e 

h t k d' b:,ı:ı 11 
takip ' suikastın mulıa~enıe i · .,,._ şı nıulıafdıa edeceğine do müessir olınu~tur Şi ndı oNa AnadoluJaıı çok mık-~~ ••ş~~. 

1

, '~•nd • n .ııo. \ nasında o !d u kça r.ı üşİ. ül ır demece de ıl uru uı u" ın lı 1 nrd , huğda y g et nı es' bok t J1 ın, k ted ir. Bu o 1 ar ,d •. g •I - _ . rı karıırı· lurk lcabıne- 1 şartlar içinde Ct:reyan et- taleası esnasında ::ıyııcu kııy dikten somı fı ılla ın u·n ı\ sw y'!a·n~ dJi"Ce gı J .tı ı çok 'd f ' . . 
~ lı fsirJ e el ıuıştır. de Şa)andır. anlaşıl:na~tadır. 

l , ·:~~:i: ~~:~ \~~~~~~ •Hm i 2 • 5 • • v s=rkJ l.11~~1. -":"""'" Eaır;w.;;r;j;;(;;;~"'k~,.~L-i s·-•eıe;lllA!lli n~d~e~•"1MnıilllllS•O--N ... 1ı;~A·K·ıK~A~---
b:ı-\ ~~!.i.:n~:~"'~uy~;~ \ arıcıye e l IID ze kayıt ve kabu 1 Boğuşmanın 

tuıılıe li\zınıgeleceği- ı • ld 1 k 
~~~

1

Li~i~:[~:~~; ki, lür ı ame ıyat yapı ı 2a E~~!~1 ~-~.~s~~a~r.:k~~~ belki beş be i 
,' g 1,11 ıa. bıle hariç- An.kura 23 A. A.- Hariciye Vekili Numan Mene· ,.. kohu! işlori Jevum et- a lf 1 y 1 I SÜ rm esi 11~ beıı iş ~ k 'tlere boyu 0 ".'""Cfoli !uya. hu gün n Umu ne. hastahan"'.'.inde Alma o- ıce k ted i r. K •yt m üdd ati m U h f em e 1 d "ı r lıırı iu lanı tarafsız- ~adau husu.,ı uçakla gPlen bır profossor tarafından 28 ey fit akşamı so~u er• 
u '" ar~t ı,i • • amer • \ · 'd' ., · 

k llar . Yasetıni su- ıye. yapı mı~•ır.Hastıt'lıo sıb~t durumu ıyı ır. Ct·ğinde.ı, hsey: gırnıt-k 
~ 8zıniod ldanıe ettir- M •tt"" M •• d f h istiyen tal b0 l rın bu ln· ~ ~\ır. 'ava Plll Uııklaşrna- l l u a aa ta rih~el.l Ö01l~.: lrny~ {.ı:uaın:lP İngilız Zıraat Nazı 

rı böyle dıyor u l\k \ ni· ş ° Kafkas~ a }t"rını bıtırmelerı •an 'l dır 
et, il t'enı.· kıyılarına ka- •ıl • h • k 
'llj Siva:ıtşoı!ınasılbuşid Vl erıne şe rı- Pamu yağı Lonrr 24r\.A.- lrıgi· 

\ b r l•z Zırırnt ~azırı söylcdi~i ""\Ok tlı'kt arı.ve lrakt k"" · 
ıı~tır.irı ıırcta lııgıliı kuv • d .. , b t u spesı bir nutukta d lmislir. 

ıbı,,_ ş.::~ııidi gi~i ıı,. m lZ e T ag e Fialları serbest bırakıldı ·ııeık; lı ş:ııei tı•ıtc. ılı dut Yok kı ye· E 1 Aııkc-ra 23 A. A.- lk aluncı s \'.ış yı'l rı geçir~ {!~ fürbu,'ıı.1,ur .ih_das e- vve ce gelen "ılk par+.ı· tama- . 
~tık ,· <\ 

111 elıııı tiaha tisut vekaletindt>n tebliğ ceğiz Ş'mdiye k 1 Lır yıyP. 
t ır hyukk m f ld t 1 f' • t edilmiştir: C<:'k iş!t•rimi1, iyi gitmişlir. k '" cbu~ . ıızle haıe en Sa 1 1 Ve e g ra a IS e 1 Hazirao 942 tarihin : Yiyecokleıden şikiıyı t eden 

t ııt lıu i 
1 

llebıl<'cek tır • ı ı -' 1 lk 
L gırık.. nı . b" •. t• "ld' d.-,ıı itibarn:~ Y. ürürlüğc gir }ere ~foltwHıki ıa ın eıt-1" &k .. rdk ~ d.u.ru.nılu- en yenı ır par?.ı g@. ,, .. , 1 ı k 

" '

1 

b - 1,1 .. ı~ u"z ' re \'e kfilelinıiıce salsız sabrını nıisııi o arıı r~ M· uı~l' ılırız k' Y d l ~ ~ 
t~kl 1

1ltt ııiıı h .ı.' Aur ~~n ıer yö rnnde otduğıı J(bi şehrimizde de tcı;;bit ve ilf\n edılmiş ol m göstere bilirsiniz Sav Ş-
n nıı •si ııe in arbe s~ M.ı I .' . M • i ıf aa tahvilleri 1ı üyil k hi r rağlıet gijrnı üş r.ı f ııı. pa. n 

11 
k y 1~. ve p ı i I • n so l'l'a dıı h • iki yıl y'-~"'-tO · ı uda t11·('b.anrnak ı- v.~ Zırtlıl Bın'{Hıru ~~len İlti pırtt tıhvjıer bir kaç vecekkriıı kuıı'rö 1 ii dt>- ~ ıt tır l; • ır sebep crij 11 ö c b'tt'"'. d muk ya~ı küspt>si fı llan I .J 

tf, · ı.tta ~us K 
0 

" e 
1 •gın en yeni bir pı rtinin ui)nde•ilmesi · t k"ldırılmıştır. vam ed<·cektir. 1

•0&u •\ arade- ta'ardfla · t . l • c merı~"' tPn u tırıd. !lun Türk r • ıs enııuştt ~tt:p iL~n yeni p:ırti uün gelmiş 
lb.._-·'1

11 erıteı nt- d'l ı m.ıı~ v ! h ılkı ı lstıfad "'Sın • arz >dilmiştir 
~ e i 1 . e ı rnesı Hem • k kA ı · . ' • · · ·· 

k · Jıle ortay . ı. ço ur ı hır ış y&pınıık hi!m d,,, \hllt Mudaf-.t ~ra h··k a çı .. sa anıır.n yordırn t k . . . . .. . • 1 
t€!t. 

1 
Ü•netin n 1\1'1- t , ' e r~P gıbı ıkı bllyuk fırsııh lnr arada 

·~ ;r•uH kilidelere ri'· _ b~~ 8~.an bu ltıhvıı 1ere kLrşı halkımızın gö.:;terdiğ' ruğ 1 
. Uııu hillıed . • . .."' şukrana lilyık ve her Hatayhnm göğsünü Wh u· 

ıdır. 'l'urk efke~:egı Şup 1~~ kttbartac!ik bi:- olayJır. Hu rrğbet yundaşlaı ı.ı 
Clrını esas Curnburi t ı· . , 

ye nıa ıyesıııe taııdıkları itimadın parltık bir 

ö n ğidir. 
Ev\ ek· bildirdiğin iz gibi t ıhvilJerin sah~ı 30 ey

IUld. sona ereceı< Ur. T..ıhvil alın k Vt> lııı büyük. fır
satliln i'>tifJde otmek ·8 l yen yur.da,Jlarııı tahvılırr 

bitmeden ve nı:.idd~t sJna t>rnıedeıı acı·le ~truelen ıa 
zamdır, 

• 



~ 
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Nizamdan Bahsetmek Sırasımı? İngilizlere Değirmen icar edilece~ 
l\1illi Emlftlt l\lüdürlilğiiOdeııOlı .~ 

•• gore 
1942 mihvPr t arruz- 1 istihl~limlar zinciri içine a 

l nn~ıı nna.herleflerınin ne lınınaktodır. lkitıci faoli-
oldugunu ı.ııtık ber:cec: bi yet d .. her luraft, yeni ni 
liyor: Bir yandan, H usya zam melod ve doktrinlnine 
bir yandan Orta ve Y ... - göre siya~i hazırlıklar ya- 1 
kınşur" cephelerıni tusfiye pı'masldır. Hu hazırlıklar \ 
etmek bunun j~in Rusyayı şimdi birçok yerlerde na· 
Kafk asyadı.ırı kovmak ko- 1..aıi t::afhadadırlar: Yeni ni 
d r :\lurmun. kı. Leningra-dı Moskova~ ı düşUrrnek zam tnraflıs1 gazeteler ve 
sonrn lıiı· koldırn Halebe zümreler, ~çtimai! iktisaci 
bJr koldan BJsraya vurm ..ık siyasi ve manevi Avruptı 
Hi-ııı"! Ancuk 

0 
zanrnn lıir birliği fıkrini yaymıya ve 

Rus ordusu kolsa bile kıtayo fırsat lm'dukça kendi a-
karşı uir tehdit ve tehdit d>ımlurını iktidara geçirmi 
olındktan \tkaı· Bindislırna ye çıılışıyorlar Vnktile 
veya cenup Afrilrnsıııa sı- Husynnın Silıiryada logil-
ğıua ı P: nglu-Sakson kuv leren'n Amerilrndu vaptı~ı 
vctlerinin Avı upa kıtasına gibi, kes f göçmen yığın-

,. ve onun ernnı!fd bölgesi- hırı şark topraklarımı yer· 
toarrruz €tmeler1 bir hıı~ al leştirilmekt,.dir. 3 milyon 
olur. Bollu ıl lınıo Lehistan ve 

Karudeniz ve Akdeniz l!kra~ ııa istihsal kayımkln· 
Mihver hakimiyeti altına rıııa gönderilmesinden 
girece({i için ~ıtnnm taşı b.ılısoluı.mııktadır. 
mu ve ) ollama rl'jimi bu· 
~ ük bır fera!;lık bulur. Ş. 
mal Afrıkusındaki Fraı.sız 
söınürgelerınin mılıverle 
elhirliği elrnemtsi içiıı 
bebep kıılmı z. Ekilen Uk
nıynn ışl3tilen biı .oürü kay 
naklar, bu~ünkü l\ıthğı 
güı den güne b&f .fletebilir 
i~ihayet serbest kalan ve
yeni yeni cibazlanaıı Al
man tümenleri lngi il. ada 
lanı ddn gelt>bih ce k her 
lUrıtı lt hcııdi1 kurşı\ nıuhtao 
korl\maı Sadece hava t.ıar· 
ruz\.ırıle de bu hbrbm ka · 
z trıı cıığıou inamın yoktur 
ltı '-efa bu hedefe vurmak 

Hlz ııı Ve b ı le ıef ~ v rı m
cıyn kudar,hütlin f uliyetlcr 
s:.ıdc.ce .ıske. 'i o mıya 
maulıüındurlar. 1942 
tuarnız plunlarmm, kış 

\lıhv~r tarafın<l şu kan.,7ıt 
vurd r ki Husya ve Atnka 
sefer'eri muvurfıık o'up, 
Alman vrduları ıwn cephe 
leri lbsfıye eltikte.ı ::,onra 
ynn; nİZdlll 1urnf,ıları her 
turaftc iktiduı·ı elleriııe a
labılec kler, yahut ellerin 
dt ki nıukavemetler kolay 
ca kırılabilecek, kıtanın 
henüz tarafsız devletleri ye 
ni nizam avrupasile işhir· 
liği etmek fikrini reddede
miyece lerdir. Bunun arka 
smdan ister ist~mez An
glo-sakson Alemine kar 
şı bütün Avrupa kıta~ınm 
mukavemet ve taarruz 
harbiııi organize ~tmeğe 
sıra gelecektır. O vakit 
Anglo-saksonlar •ya mih
yer!e barışmaktı n 1b şka 
çnre o'madığma hükme
decc !der' yahut, anc;ık 
tahripleri zararlun devı.ım 
ettir oel\len ibaret kalucak 
olan harbi sürdiirmiy1:; c;a 
hşr.ıl'akl.ud1r. 

Stalingrat:müdafaası 
endişe uyandırmış 
Londru 23 A.A.- Tuy 

mis ~gazetesi Stalingrad 
müdafahsının artmasının 
A lnumyanın tah~ memle
ketlerinde endiş~ uyandır
dığını yazıyor: 1941 de 
Moskova müdafııası Hus
lann sembolü olmuştu.1942 
de i~e ::;talingrat müdafıı 
ası Hus mukavemetinin 
timsali olmuştur. Alman
alr ın hedeflerirıe va ram ıyu 
cakJan tubi memleketler· 
de,bilhnssa llıılytıdcı inkisari 
hayal doğurmuştur. ;;imdi 
bu nıem leketln liderleri 

,.halkı fedakarlığa teşvik 
eden ııutuklar söylü)'Or 
ve mokaleler neşredi}•or

lı:ır. Fakot halk buı H ta
raft it' değildir. 

Muhu Mahzar Ada kimclen ınetr {IJ~•I 
bedelli No. ı"ü. ırn li köyü ohJuğll ,_ ı-1~~ 

120 4 45 lt·~ıı· u ~ J llıdır lı:}y C ,brı~yıt11Jlıı. 
ka7,anC j:>-' 

400 140 ,. 

ilfı rıcıt'! 9' 
kaı• ı-1~ 

Vak1fhır lbrııbir11 asi ıl~"'' 
o·..,.ulları ve ş.üre~ tJ.fJ-9'" 

F. ı (l)l J • 

9 schirnde 8 ~ 1.ııi d:f 
l hdırbe.)' ve Vnkıflı kö,yüııde nıecruk ı 1·• •P 

nin bir stıneli k icarı satışa çıkarıt nnştır· gu11i1 ° 
%7.S teminat akçal:ıriyle oirlikttt ihale Jeft~~ 
30-9 1942 Çarşamba giinü snut onda 2,_.z7" 
müracaatları • 22· İ'I 
Savaş uzadıkça Al 1 LA tl•witll 
manyada hayal in ki Hatay 5olh rl· 

sarı artacak den. ·ı 50o>
1
" 

Londra 23 A. A. Hfikim: Sabi 0,t 
Stıılingradı müdaf ıtd ed )n KfitiP.:Abdussa 01t11f 
si vil!er Stali nin "her neye Ant ı 'tYll"1~~PJ' 
mal olursa olsun tutunun,, hallesiodell 11r 

0ociJ ~ 
ırnrarını canla lıuşlu yeri- Yusuf kOY ,ıı 
ne getiriyorlar. Şehrin bazl urhaııiye ro ~11' 

azledilmiş dış mahallelerir Ruslar ta l\lehmel atr~~ ııJ 
Londra 23 A.A.- Bu nıfından geii alınmıştır. Sevim '18 g lıJ ~ 

Fon Bok 

raya gelen heb·~rlere ~öre Almanlar geçenlerde Sta- den Salih oğ fil' ~ M 
Ilitler iki hafta önce ce- lingradm yakında diişe- talip ve ul\~ ti'-· 
uup cephesini ziyaret ede- ~,~mi ilıstıs etınişlerdi. sinden lbr

8 11ırJı 
rek durumu inceledikten A'man milleti artık şch- 1 adire bedbe i_,ıe& 
sonra başkumandan Gene rin düşe~ğini bi diren hu- tıüı taksim qe .,.:1 

1 1
... B k ·r · ~ · ı·ğ "" A. •• uı .. , _.w ra •on o u vazı esın- susı t~n ı ri sabıısızlıkla davasır.ın !"''' etP',-

den azleylemiş'ir. Fon bekliyorlar. Almanlara kuk rnahkeıJJ od': 
Kokun Stalingradın zaptı göre Stali ıgratta harb .. den lan durllşrıı391se i~ 
çok pahahyı:ı mal olacağı Rus askerkri öiüm kor- hl rdell ı· :ıley e ·ı.iO 
kanaatındtı bulunduğu da kusu karşısın a bu kudar Abdu'nıutalıv trP~ 
ha önceden söylenmişti, "dd tl d" o ed "'l o -• şı e ~ ov şmekt ir. hının cneÇU'' be ıl,... 
~götürür. 8u su-retle_A_ vru:-- ç·· k" h k · ·ıt'tt 1 un u savaşan er as erm bile murıı8\ J 1 bl 
pa kıtasmda devamlı bir !!rkasıı 1dn tabaııcalı başka Jiğat yapı d•!aıaı'"'~ 
zor Vtl ba&kı idaresi tutmak bir bo'şevik vardır. Al- kemeye . "p ~'-· 
lazımge'ecek, bu da h~rbd 1" manların bu gülünç propa hakk nda ğıY1''/Jtl-
devııru edn An~lo-Sak- gıındası hakikate zerre rar o'' 

1 h 
· · liği ne ııa 110 

s?n ar ~ep esırım yin~ birle- kadar uygun değildir. Hus muhakeme " ,, l 
şık--~111letler cephcsı ol- d 1, .11 • 26_ 11 _94~ ı.a" . . ya a çarpışan .\US mı etı ,,,.. .. 
ması karakterını muhafa- ·ı~hl St r dk .rtı -.J 
za etmesine hizmet ede 81 .? .1' a ıne .sa 

1 
vr: gelmesi f/oeder,.,~ 

cektil'. Kaldık\ devler ara- re1ımı ha7metmış insan- vekil g 
0 

tJ.r.l ;f} 
sında sıiregiden ve ne za- lardır. takdirde tJ. 401 ; 
man biteceği malum olmı· Komünizm propagan- nun 4~0 ~.,ı et 0 

yan bh· karbin rulılıali dası Alcnanyada müsaid delerioi kil ""~ 
içinde- herhangihir nizam ka bir zemin bulmuştur. Bu t..ırak nıub

3 

e'lila'"" ~ 
raı Ianmasmı\ inanmak 8af da ı\lmanların mukave- bında icra 
lık olur. met azmini gtıvşatiyur. olunur. re• ı 
Harp devam ettik~", mese- G e ç e n 1 ~ r d ,e Al- ÇarrıaŞ•· 
leler arkasından boyuna rnanyddt. 14 kişi bir ko- Hastatın°

8 

.,, 
rncselaler çıkcna1'ta deva 'll münizm teşkili kurdukları 1 ğinden: bll~•rnı' 
edecektir. Avrpıt lOilletleri- için idam ~edılmişlerdi. Hasto 1ıut ~ 
nia büyük çokluğunu tat- Bunlardan biri de kadındı. .şırcı\i~I at,'~ tJ&lr',., 
miıı atlecok ve onlara har Harp uzadıkça Almanya- itcretlı ola t1b 

d f
. . f!'1S 

mev~imi y"klaşırken· ne
resinde olduğunıuıu görö 
yoruz: Homı!.el ordub
rı })file me)'n cı ·phesinde
dirlt: ı; Von Bock ı rduları 
henüz S•uliııgrat sok .... k'a
rın la döğüşi.ıyor. l)iiy ük 
hır ıblimal ile ta an uı plan 
Jarınm gerçekleıtirrne hc.ırl
~< tıe.tiııe, ey11i şiddetli mu 
lrnı e lıe1 erle. bu luş orta şark 
ta, g~l c~~ kış ltutSyada 
devam t:dilecektir. Bu 
nıiidd t içinde de hazırlı!'> 
f ~ı ıiyelleri ı~ııt kçe aı tan 
Angto - ~al,sunlar Yakın
ş ırka lrana, Orta - Ş.ırkıı 
ve flusyuya ellerinden ge
leıa kuvvet silah ve mulze
meyi yetietirnıeye çalışa

lşlt tuııı burada bir 
mesele çık1yor: Büttin uu 
uSkeıi planlar sufhusı mu· 
v .• ff..ıkiyetle bıtliklen sou
ru, ıçtimtıi, iktisadi, siya 
ı:.-i 'e rıu:ı evi kıtabırliği fık 
ri yüıiiyclıi'meb 1çm ya, 

bütün A vrup ı millelleri,mih 
ver ıaferı . e zorla ve ge
çicı bir boynn eğaıeğc te
vekkü! göstereec:kkr,fakat 
hukiki bir elbirliğinfıı hım 
fayc!ahırı göri1t nı iyt celr, 
yalıut Avrup.ı ınılletıeri 

bin devamında hiç bir men a men ı propagcında arta yeıılerın tıl'I&: 
faal göıettirmeyHek hal caktır. bıp ıJ ue 
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çareleri bu'unmak mantığH oluJur. B 
en uyglln görünür B~lki Neşriyat ~lüdürü Hastah.8~ı Ja 
d~ bu çeşit ha çareleri, Selim ~elenk şetı~ılll tıf 
Anglo·Saksun a emine ha· C.H.P. Matbaası Antakya tabipliğıPet T ktı 

nşı lercitı ettırecek bir hava HALKTA olan ° i hustabuneS t 
Y arutaiutir. .. 

h d d ıkı. f'l b. d M ·· poklO ..ıif ı-ıe al e 11icn ılik cephe ı m ır en acara raıor . gel_"' 
cuklaı dır. 

Husyada ve Afrikada 
askmi safha devam eder
ken, cepl:e gerisiude )aaı 

l·ütuıı kıtada 'ki türlii ftuı 
ıyet göru~ o ruz. Biri ask "r 
çı karılubılt>c k bütün kıyı· 
ı ır ı ıı tahkim edılıııekte ol 
maı:;ı<..br. ~ıorvt-ı,.in ıııst .sını- ' 
pna kadar her taraf bir 

bu uiz.t·3m g~rçe~ten lıu· 
tüıı kıta milJc;ıı inin menfa· 
atine oltıc:1ğıııa inanacak· 
tardır. Mesela yııııctnista· 
mn .ıç ıl<lun ölmemek için 
bir boyun eğme gfüıterece
ğıııe hUkmolunsa bıle bir 
ltulyaıı viluyeti olmasıuııı 
)'Un n nil f'ti lllt'nfaatlrri
ııe en uygun hal yolu oJ
duğona immacagı hayli sc:c. 

de askeri, cephe gerısind.e v~ Kaulı tehJit ş~bri:nıZ6 şl'f' 
sıyasi, fıkri, ıçlıcn •. i ve ik fosine bll 1 
tisadi bütün buhranların Lr '1 k k 1 a f1 
olanca şıdd.:ti ıl~ hüküm "ar ne 1 e e m e a 
sürdıiğü l evirdeyiz. llu dtr Beledıy~ l{eis\iğind n: elı 
VH"de nızarnıu yeııisilll ue .. 30 Eylfil 94~ gü?il fırınlardan .ek~oı "" 
eslusini de muwıkaşa ül· \ ıçın karne sahıplerınin ellerindek~ e'j fat 
mek lııç olmasa vakitsiz ayma ait karneler koçanlarile birlıkte . 
görünür. l ca~t etmeleri \'d koçaolarmı gönderlll; 

Falih Rıfkı Atay verilmiyeceği ilan olunur. 
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