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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Brşmuharriri: 
ETEM İZZE'l' BENİCE 

Almanlar Som Cephesinde Taarruza ·Geç 
oma mahafili muharebenin ikinci safhasının başladığı kanaatindedir-iki 
Alman taarruzunun ilk hedefi : Paris ! - Çörçil bugün vaziyeti anlataca 

oma gazeteleri · Filistinin de italyaya verilmesini istiyorl 
Garpte ikinci 

hamle 
Pariain bombardımanı, Mar
ıllya ve Liyona akışlar ıa~p 
cephesinde iki bareketın 
ifadesi olaWlir: Sulh taar
ruzu, yahut da harp taarruz~ 
& 

taıan· ETEI\I İZZET BENİCE -..__:; . ~ 

~ 4hnan hava kU\'\'etlcri ilk defa 
)~tiııe büyiik bir taarruz yaptılar: 
~uzun şiddetini Fran. ız re mı 
"'lıcı de saklaınıl or. Bunun dı
~a 1"arsil) a \'e J ... i) ona da hava 
.. ~zları yapılım tar. Alman!•: 
\1 bu hareketlerinin ifade ettıfı 

inana \'ardır. 
~Sulh taarruzuna hazırlık 

' İkinci büyuk taarruza ha-

1..lliiYiik Alman taarruzunun bi
~i safhası Holanda \'e Belçika-

istilası, hiyanet \'l' gafleti.erin 
'ermesi yiiz.iinden şımal 

~sa:.ınıu i gali ıic neticeleıı -
l~ır. Almanhırın maksadı en 
~ 1-man mesafesi ic;muc har~in 
~esini alnıak olduguna gore l" olduklan yeni merhal-:de 

tahminlere göre FransaYJ in
ittifakından ayırmak ve 

erit sulh yapm11k teseltbusU-
•iri,eceklerdir. Bu takdirde 

1Z Jıaliumn nıaneviyatını 
ak, eınni~ etı;iı.lik ve nefse, 
kudrete inansıdık yaratmak 
laer türlü propaganda şekli 

•ir arada $ehirleri bunıbardı
etmcleri de tabüdir. Parisin 
tle bombardıman edilmesi, 
halkın öldürülmesi de bu 
t icinde bulunabilir. Ancak, 
nın icabında son neferine 
mücadeleyi tercih edeceli;i 

fakat asla İngilteredcn ayrıl -
''aiı muhakkak oldu2tJna ve 

.-. ..... ,._ordusunun külli kuv"etle-
de henüz harbe girmemiş 
dutu meydanda iken böyle 

teıebbüsün müsmir bir netice 
elini ummak biraı: sa!dlllik 

• Almanlar, sulh taarruzunu 
Yapacaklarsa ve yapmak isti

bunu daha ziyade Fransa 
)elli ve kanlı bir muharebe) e 

edeki müşkülatı nazarı dik
•lmak yüzünden yapacak -

ır. Hakikaten de vaziyet bu 
it iktiza eder. Fransızlar "a
hata ve ıafletleri ile ilk ta

\ esnasında şaşırmış ve adeta 
~ım kuvvetler paniğe uğra
olmalarına rağmen çarçabuk 
ilerini toparlamıya muvaffak 

laflar, hasmın silihlarını \'e 
. tıarzmı, yeni muharebe tek
. kavramış ve milli asabiyet
ıle kamçılannuşlardır. Nıte -

Dün.kerk '\'e havalisinjleki 
e müdafaaları da vavaş ya-

kıymeti askeriyelerini ıöz -
e koymıya başlamıştır. Se
-.ııntakasından l\lanş sahiline 
t uzanan ~·eni müdafaa hat-

a.. ise General Veyıand'ın ye
~- tibiye ve sevkulceyş plinı 
~....._. taarruaunu ltelde4iii de 

kkak olduiu kadar Majbao, 
1talya cepbeleriDClen ııe

-·-·-1t taarruzlara nr.ı da icap 
•-Yeni tedbirleri almış olması 
.. biJdir. Ayni zamanda Ame-. 

111 elindeki bütün vasıtalarla 
lttikler nam \'e hesabma tay
lı tank, zırhlı otomobil ve di
arp malzemesi de yetiştir -

le olduJu ve yetiştirmiye de
t edeceii muhakkak oJdu::una 
Almanların yeni bir sulh 

'dlllesine teşebbüslerinin daha 
e bu bakımdan olacaiına 

"-etmek mugalata olmaz. Ni-
.'~ Almanlar yukarıda vazi -

1 tayine calı,tığımız Fransız 
llau yeni bir taarruz hamlesi 

hıınıek için bu teşebbüste ve 
'-arruzdakinden çok daha kav. s:e enerji sarf etmek meclturi
L. dedirler. Bu itibarla ve sırf 
,..kımdan bu ku\•vet ve encrji
(DE \' AMI 3 üncü sahifede) 

Fransız topraklarında düşürülüp esi~dilen Alman pilotları bir utiç,•ap esnasıııda 

Asker yüklü bir Alman tayyaresı 
Yugoslav topraklarına indi 

Alman tayy'!'releri Yugoslavya üzerinde 
aık sık uçuşlar yapmıya başladılar 

Roma 4 (Radyo)- Berlinden a- j kalacağı, Alman ileri hareketini zarilc bakılabilir. Som ve En a.ı1-
lınan son haberlere eöre Alman önlemiye çalışacağı zannediliyor. besinde bazı hareketlerden istid-
kuvayi külliyesi Som cephesinde Londra 4 (Hususi)- Diinkerkte lal edildii'ine göre Almanlar pek 
taarruza geçmiştir. Diğer taraftan tabliye işi soııa ermek üzeredir. yakında bu cepheden büyük bir 
400 Alman tayyaresi Paris, Marsll- Seferi kuv\'etin beşte dördü kur- taarruza geçmek üzeredir. 
ya üzerinde uçarak yeniden bom- tarılmıştır. Bununla beraber, do- İsviçre gazeteleri, Almanların 
baJar atmıştır. nanma ve ha\'a kuvvetleri müte- ev,•ela Parisi ele geçirerek, }'ran-

Roma siyasi ve askeri mehafili, baki askerlerin irkabmı kolay • sayı 1'1af:li'ıp ettikten sonra, İııgil-
harbin ikJnci safhasının başladığı )aştırmak için şehri müdafaaya tereye asker çıkarmak kararmda 
kanaatindedir. denm etmektedir. Artık nıuha - olduğunu yazmaktadır. Bu gazetc-

General Veygandın Som cephe- rebenin Belçikadalti ve şimali lerc göre muharebenin bu ikinri 
sinde şimdilik tedafüi vazivette Fransadaki safbasma bitmiş na - safhası birkaç hafta i<:inde bitM-

Ren ıamtaknmclakl Alman tM!tatını 'hemltardunan eden İqiliz 
alır 1unnhnbman tayyarelerinden ü(U 

Paris bombardımanının manası 
Müttefiklerin şimdi1/I! kadar sa

dık kaldıkları insaniyet prensip -
Zeri vüzünden başlamadıkları •top 
11ekün haı:a harplerine• Almanlar 
Pariıten giriftiler. , 
Vakıa Paris bombardımanından 

evvel de Alman hava kuvvetleri 
gayri askeri hedeflere hücum e -. 
diyorlardı. Fakat o hücumlar için 
binbir bahane ile bazı teviller icat 
ediyorlardı. Dün Parise yapılan 
büuük mikyastaki hava baskını ile 

Almanya karada ve denizde oldu
ğu gibi, ka;ııtsız, şartsız bir hal'a 
harbine başladığını dünya1,1a iliin 
etmiş oldu. 

Almanlar Paris hücumuna da 
bir tevil bulma9a uğr04arak ihti
mal askeri nakliyatın şelırin için
den ve cit?arından yapıldığım id-

. dia edeceklerdir. Fakat bu qibi id
dialarla başlamış olan •topyekun 
hava harbini• gizlemek mfrmkiirı 

(DEVAMI 3 iincü sahifede) 

lebilecekmiş. 

Dün Fransız Baş,·ckili iJe mua
vini Mareşal Peten cephcyi ziya
ret etmişlerdir. Dünkerkden dii

nen General Blanşar ile General 
Priyuya Lejiron donor ni~anhın 
verilmiştir. 

Fransız tayyarelerinin Paris 'e 
civarını bombardıman etmeleri, 
Almanların Parisi ikinci hedef it
tihaz ettiklerine şiiphc bırakma
maktadır. 

Alman &\'CI tayyarelerinin hi -
mayesindeki bombardıman tay -
yareleriııin dün ö~leden sonra yap
tıkları bu akın üç çeyrek saat sür
müş, Parise ve civarındaki tayya-
re meydanlarına bombalar atıl -
mıştır. Yirmi beşer tayyarelik fi
lolar, dalıa halinde Paris üz~rin
de uçmu,Jar, şehrin içine 23, civa-

(DEV AM l 3 üncü sahifede) 

Bir ima kuyuya 
düşüp boğuldu 
Kasımpaşada Kulaksızda oturan 

18 yaşında ve iki gözü ima Fethi 
isminde bir genç dün bahçesindeki 
kuyuya düşiip boğulmuştur. Ku
yunun suları hemen boşaltılmışsa 
da ancak zavallmm cesedi eıkarı
la bilmiştir. 

Busabah vilayet
te mühim bir 

toplantı yapıldı 
( Yazm 3 üncü scıJıiJede) 

İtalyan kabinesi bu sab 
Duçenin reisliğinde toplar 

Karar malum olmamakla 
• 

beraber, ltalya 
bugün harbe gireceği ~annedilmiyor 

Mısndaki İtalyanlar akm halinde italyaya dönüy 
Roma 4 (Radyo) - Nazırlar 

meclisi bu sabah saat 9,30 da Da
hiliye Nezaretinde, Duçenin riya
setinde toplannJıstır. Son dakika-
11a kadar alıMnıs olan karar ma • 
ltlm deöildir. 
KARAR GONO UZAK DEGlL 

Roma 4 ( A.A.) - Reuter: 
1ta1yan kabinesinin bu sabahki 

içtimaı. fevkalade bir içtima olma-
makla beraber., umumt 1ıissiyat, 
bu toplantıda. sulh veyahut harp 

Milli Şef Alman 

kabul buyurdu 
Dün geç vakte kadar 

Millet Meclisindeki dai
relerinde meşğul oldu 

Cumhur Reisi 1smet inönii dün 
öileden sonra Alman biiyük elc:isi 
Fon Papeni kabul buyurmuşlar -
dır. Mülakatta Harici~·e Umumi 
Katip Mua'\·ini Numan Tahir Sey
men hazır bulunmu~har. 

Cumhur Reisi bundan sonra Bü
yiik Millet l\leclisinc gelerek. geç 
vakte kadar dairf>leı·inde meŞ~l 
o)muslardır. 

Resmi otomobillcr;n 
plaka rengi 

Ankara haricinde bulunan tek
mil resmi otomohillerin halen 
kırmızı umin üzerine ~ uılnıakta 
olan plakaları değiştirilecektir. 
Şehrimizde \'e di~er ~·crlerdeki 

tekmil resmi otomobiller limon kü
fü rengi üzerine beyaz boya ile nu
maraları yazılmış plakalar kulla
naraklardır. 

Boş sandaldaki adama 
ne oldu 

Dün Bo~aziçi açıklarında boş, 
zarif bir sandal bulunmuştur. İ -
çindt• bazi erke.k ~şyası ile bir de 
caydanlık olan bu ıtandal polis 5 
inci şube müdürlüğüne teslim o
lunmuştur. Sandal sahibinin bir 
kaza veya cinayete kurban gidip 
citmediii tahkik olUDJDaktadır. 

---->IAI"' __ _ 

Köprü altanda bir 
ıandal devrildi 

Sandalcı Basanın idaresindeki 
4921 numaıah yoiurt yllklü kayık 
Kadıköye gitmek üzere Köprü al-
tından ıeçerken, dalgalardan dev
rilmiş, sandalcı Hasan kurtarıl -
mı,tır. 

Bir kızın etekleri 
tutuştu 

Beşiktaşta Başimbey apartıma
nında oturan terzi Maidenin c;ıra-
iı Meneklie paçavralarla manaalı 
) akma1' isterken, etekleri tutuşa-
rak muhtelif yerlerinden yanmq, 
hastaneye kaldırılarak tedavi altı
na almmu•tıJ'. 

lehinde çok mühim bir karar alı-
11acaqı merkezindedir. 

l ıalyanın 1ıaroc gırmesının B. 
Musolini tarcıfından bugün mü ilan 
edileceiji veyahut B. Musolininin 
birkaç gün daha mı bekliyeceği, 
birçok ta1ımin ve tefsirlere mevzu 
teşkil eylPmektedir. Maamafih bu 
ikin zamanının çok uzak olmad1ğı 
kanaati gittikçe daha ziyade faz
lalasmaktadır. 

Londra 4 (A.A.) - Rcuter: 

Bu sabahki ıpoc;tadan. 1 
manlarıııa l!Öndc•rılmek · 
2iliz analı esva satın alınıı 
L<mdrada !iredı açan bir 
tunJar Çtkımıstır. Bu key 
ziyctin daha ümitli b 
ımüsahedcsini mümkün 
dır. 

Paris 4 (Hususi) - 1 
bincsinin buJ?ün Musolın 
setinde yapaca,ğı toplant 

(DEVAMI 3 

Amerika'nın Paris sefiri bir 
hadan mucize kabilinden kurt 

Londra 4 (Hususi)- Amerika
nın Paris sefiri Buillit Parisin Al
man tayyareleri tarafından bom
bardımanı esnasında yakayı güç 
kurtarmıştır. Sefirin yemek ye -
dili odanın OD metre yakinindeki 
diler bir odaya tavanı delerek bir 

iboınha düşnıü • f:ıkat bo 
lik etmemiştir. Sefir b 
man hakkında hükünıeti 
rapor vermiştir. Bombal 
da ölenler arasında Ame 
baasından birisi de ,·ardı 

Bir Alman tayyaresi İtalya 
inmeye mecbur oldu 

Roma 4 (A.A.)- Havas: Pazar 
günü cenubi Fransa üzerindeki 
hücumlara iştirak etmiş olan bir 
Alman bombardıman tayyaresi, 

Torino üzerinde uçtuktan sonra 
Milino civarında Forlanini tayya-

( Diğer Telgraflar 3 

ÇERÇEVE 

1 
1 

t 

re meydanına mecburi hi 
mıştır. Tayyare, vahim su 
sara ujlTamış bulunmakta 
yarenin Alman~·aya dö 
için burada tamir görmes 
)emektedir. 

üncü Sayfamızaa 

Oç hidise 
Birkaç yüz Alman tavyaresi 

Parisi, ışık beldesi denilen bu 
fikir. zevk \ ' e medeniyet mer
kezini bonıbalmuış. Binlerce 
bomba. kol kol ~angın, ;\'iizlcr
ce yaralı ve ölü ... 

Netice ne? Hava!. Yıkılan bej 
OD binadan ve ölen kırk elli si
şilden ne çıkar?. 

İki taraf da birbirinin kesif 
kalabalık merkezlerine. karşı -
lıldı \"C sonsuz bir vahşet yarı
şına çıkmamak için saldırmı -
yorlardı. Böyle bir hareketin 
nihayet manevi bir tesir ve tu
vikten başka ne faydası olabi
lirdi?. 

Böyle bir tesir ve tuyikten 
de 1''ransızlar değil, Almanlar 
ürkmeli. Felaket Fransızları 
birle,tirir, Almanları dağıtır. 

Onun içindir ki pva şimdilik 
her işi yolunda giden Almanla
rın, «hoppala zeybek!> tarzında 
bu çığırı açmaları pek manalı. 
Bana sorarsanız bu ı....ıe. iş
lerinin ümit ettikleri mikyasta 
iyi l(itmemesinden batvurul -
muf bir hınç hareketi ... ve belki 
de pek yakında başlıyacak olan 
sulh ve harp taarruzlarının 
vahti cakası ••. 

Buna kuvvetin mi tecellisi de
ıek, zaafın mı?. 

* 
$ima]deki müttefikler ordusu 

büyük kısmının denizden kaçı
rılabilmiş olması, müdafaa kıy-

meli hakmıını:an nıucı 
da bir muvaffakiyet. A 
yalnız (A) harfinden a 
lar bile takdiı· eder ki, 
len~e insnıun gemilere 
bilmesi ve ka~mlabilı 
Jcrcc zaman i..tı~ en 
Sonra la)) arc, hucum 
denizaltı gibi silahlar 
sürülerle nnklil c gemi 
lu uluak iş görcbilmes 

Müttefiler bu davayı 
dafaa san'at ve dehası 
cek mikyasta başardı. 
at ve debiyı taarruzda 
terebilcllkleri gtin, dav 
den halledilmi•tir. 

* Bu.:ün salı... Salı 
derler •.. Halbuki bir cil 
ve ibrt;si halinde sağa 
)anan Italyanlar bugü 
ya, giıya muayyen bir 
zerinde sabit kalmıya 
edecek. 

Evet, İtalyan operal 
tün tenorlarına, bari 
baslarına, sopranorlan: 
ve kontraltolarına yılla 
aylardanberi blöf ve ı 
türküleri söyleten İtal• 
gün ı\iya kararını vere 

Hev Allahım, sen ,ut 
raz yürek ver de bugüı 
larmı versinler!. Biz dı 
kekçe ınanzaı-a .tL'ar$1snı 
fimizdcn ellerigrJ u~ı 

NECiP F AZ~KISJ 
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Mera:r:lı bir zal hesap ebı.i.ş, n
tap Avrupa harJJUU.n baş

llıdı ı ~ ~üne kıl.dar Al
manlaı·ın batırdıklarını Xldia et
tic'<lcri İngiliz ııerııilerini.n tona:iı. 
.mevcut bü.tüıi İ.uı<ifu filosu lio • 
najıııdan bır misli fazla imiş! 

Bu nas:! is, diyeccıkstnıı!. Böy
le işte .. Demek oluyor ki. Aln.n
lar, bütim İnıiliz .ııoailerini bir 
deta batırmışlar, 90ll1'a 1;11ıannış
lar, tekrar hir defa daha batumış
laı ! 

Harıı, tıırkaç ay daha devam .,. 
dı=e, tabii, Naziler, tebli~r va
sıtasile gemi batırmai!a da devam 
edec:kelerdir. Kiıınbilir, anık, harp 
sorumda, ber .inııildU ııeınis'. kaç 
det .. dalıp ~ olactik! 

Yahu, tahte1bahirler bile, bu 
kadar QOk dalıp çıkımıyor! İnsaf 
be, more! 

VİY 
TALU , 

Almanlar, ıtarp cephesinde o 
kadar cok uyiat verıyorlar ki, ya
ralılann bir lasmmı ç.il(oevııı- ~ 
tlı:leri halde, tedavi için cephe ge-
ri<>ine gönderdiklerine yer bulun
llllU)"Or! Bu yWıden, Viyanadaki 
bütün bQy\ik ve 1ne6hur oteller, 
"8zinolar, opera ve tiyatro bina -
!arı hastane haline ko.nmw;! 

Zavallı Viyana! çok ocıyorum. 
Gülft'llik. llhiizilı:, eıllence "' ine,._ 
lik diyarı olarak taılan Viyananın 
altın yaldızlı ımuazzam binaları, 
şioındi, birer hastane haline ııeldi. 
Vi"ananın taJiiıııde. demek, bu 

da varmış' 

KA!lNANALA& 

ŞtllLfet 

Amerika garip memlekettir. E
feıdirn, orada, bir de kayrıanalar 
bı:liil;i varmış! Bu 'birli:k, son 1.a
ır.anlarda evli genç ç.iltlerin saa
dc ı için, kaynanaların nasıl bir 

Bir köylü kızını\ 
kaçıran aııklar! 

BuyüF.çekmecenin Tepecik kö
yünde vukua )?elen bir kız kaçır
ma hadisesinin muhakemesine i
kinci ~ırcezada devam olunmuş
ıur. 

HWıeyin ve Şaban adında bulu
nan suıclwar bu köyden Tevilk 
kı.u Mülberraya fu;ık olmıı.;;lar ve 
onu kaçırıp Hüseyinın evine ge
tirm ışlerdir. 

Fakat Müberra sonradan jan -
darına tarafından Hüseynin evin
de bulunup babasına teslim edıl
mi<. Hü.seyınle ŞJb.ın zorla eve 
girmek ve kız kaçırmak suçların
dan, yine ayni köyden Mi.iminle 
Mehmed de onlara yardını etmek 
suçundan adliyeye verilmişlerdir. 

Dunkü celsede müddeiumumi 
,iddiasını yauarak kı.>aca demi,;tir 
kı : 

- Hüseyinle Şabanın, Mi.lbecra-

tavır ve hareket takip edecei!int. 
bir mesajla ilan etmiş! Bu ~ 
iın bir madde<>ine _göre, kayn~ -
nalar, karı koca kayı;ıasına asla 
ımü<lahale ebmemeldir. Ben, bu 
mesajı Okuyunea, baimma şu 
~: 
Amerikanın, hfila harbe müda

:fm•~ cbmedıf(ine bablırsa, ıkıryn• 
aı~ l Uirliğinin bu tavsiyesini yan
lış tefsir etmiş olacak! 

PEK AYIP 

OLMAZ MI?. 

Maarif Vekaleti, ııençlere ya -
bana dillerden terciı.me nlirnune
leri vermek Ye mUn.evveı:leri iyi, 
d~ tercii:meye alıstırmalı: için. 
bır «terci.ime mecmuası• neşre -
diyor. . 

ÜStaıd ~Ylll'l'li Safa. ge4;en gün 
ya?Jdığı bir fıkrada, gençlere yol 
gösteren bu tercii:me mecmuası
nın J:ıızzat kendisinin bir ta.kı:rn 

Yeni posta 
m r ezleri 
Anadotuhisarı ile diğer 

20 muhtettf yerde mo
inşa dern merkezler 

olunuyor 
T&mi.re ımuhtaç posta, telgraf ve 

telefun binalarının biran evvel ta
mir olumnas1 ve birçok yerlerde 
de yeni, modern, posta, te]J(raJ ve 
telefon ıme.ı'kezleri inşa ohıl'Jllla 
kararlaştırılmıştır. 

Bu meyanda Çankaya, İzmir, Ed
remit, Çay, Keçiören, Bursa, İzmit, 
Pay.s, Nazilli, Ağrı, Turgutlu, U
lubey, Erzincan, Erbaa. Niksar, 
Çar$Amba, Alucra, Şebinkar&hisar, 
Koyulhisar, Dikili ve AltınJva ile 
Anadoluh.isarında olmak üzere 21 
yerde tamir ve yeni modern poı;ta. 
telıtraf binaları inşa oluoması fa
aliyetine hemen başlanılacaktır. 

tercüme haWaı-1 yaotığını ınisıı.I.- Trakya'da bereketli 
!erile işaret ediyordu. Aman dik-
kat edilsin, hakikaten böyle ise, yağmurlar 
pek ayıp olmaz~? .• 

(lorl.udan bil.dirildiğine göre Mı.t-
Pl.AJLARIN • ratlı ve havalisine •bi.tkaç gündür 
MUAl\U:LATI sürekli ve fasılalı ya~ırrlar yaf?

ı:ruştır. 

Sıcaklar ·başlayınca, şehrin plaj- 4 yılc!anberi bu havalide yazlık 
hırı da kapılarını a~ar! Bir ri- .-nahsul pek az olduf(unc!an k.ôylü
vayete göre de evvelki ~. hali<, !et ya"1n!ra çcik: sevinmişler ve 
harıl harıl denizlere ıco.,.nuş! Fa- b"yrımı y"pmı~Iardır. Trakyada bu 
kat, plajların hazırlığı, fiatların yıl buğday, arpa, ayçiçeği, kuşye
tesbiti, tarifelerinin tetkil<: ve tas- ım.i, vulaf, kavun ve ~arpııaıun bol 
wk ed ,'.meo;i, hulasa, her vı.l ma- o~iiı kuvvetle tahmin olwwnak
lfun, muayyen ve mukannen olan tadir. 
plajlar hikayesi muamelatı ta - j~;:::;:::;::;:;:::;::;::;::;::;:::;::~ 

m=a~ :;~ yıuarken, yan1"n- !KÜÇÜK HABERLERi 
da duran hfr arkadaş: 

- Yahu, dedi, tamam olur ınu?. 
O hlk' ve ibütün yaz sürer, niha
yet kış gelir ve gazeteler • gelecelk 
•mevsim d"ha esaslı tedbirler alı
nacak- dive ol hikayeye nihayet 
verirler. 

Yani, bir nevi, tefrika romanı! 
AHJ\IET RAUF 

Hayata mal 
olan sarhoşluk 

Ticareti bahriye motöründe ma
kiniııt Rizeli Yusufzade 328 do • 
ğumlu Mustafa evvelki gece Fın
dıklı odun deposu önünde demirli 
bulunan motöre sarho.; ııelmiş ve 
muvaenesıni kay.bederek denize 
düşıip bol!uM:ıuşlıur. Motiir üzerin
de kalan ayakltabısının tekinden 
şüpheye düşillmüş ve dün dalgıç 
"".dırilerek cesed~ çıkarılını.ştı.r. 

nın evine girdikleri ve ü.!>tünü ba
şını parçalıyarak kızı kaçırdıkları 
sabit olmaktadır. Bu suçlardan 
~er ikisinıu de, içtimaı ceraim ~ 
onunde tulularak Türk ceza kanu
nunun 61, 193 ve 429 uncu mad
delerine ı:öre cezalandırılmalarını 
bunlara vardım ettikleri sabit ol
m•yan Mehmetle Müminin bera
etlerini istemi.şiir. Mü.hakeme 
mooafaa ve karar için lba.şka gün~ 
bırakılmıştır. 

Eraürı.. , beledi)-esine 200 lira 
ücretle ·bır fen işleri müdürü a • 
ranma:ktadır. * Büyük bir muvaffakiyetle 
Anadolu turnesini bitirip İstan -
'bula avdet eden Raşit Riza tiyat
ro heyetinin pek yakında temsil
lere başlıyaeağını memnuniyetle 
haber aldık * Yenişehirde oturan Lımai! is
minde bir cambaz Sakızajiacında 
bir mesirede eamba:ı:lı.k yaparken 
6 metre irtifaında ipten düşmüş, 
aj{ır surette yaralanıp hastaneye 
kaldırıhnıştır. 

* Pazar sabahları limanı:mızdan 
udanyaya hareket eden vapur -

lar badema Armutluya da ul(ra -
yacaklardır. * Dün başlıvan vesaiti nakliye
nin fenn.i .muayeneleri pek ı;>kı va
ı:ıılmaktadır. 'Bu yüzden dün .4() 

otobüsün muayeneye gelmesi ica
bederken ancak S tanesi ,ııekniştir. 
Fakat muayene cuımartesi akşa
mı bitirilecek, ~hneyenlel'e ~za 
seçilecektir. * Havaların ısınmasına raWııen 
odun ve kömür fiatlarının hala 
düemt>dij\ini gören beledive reisli~i 
tetkikere başlamıstır. · * Dün Kayseride pasif koruıı • 
ma tecrübeleri yapılmıştır. * Meslek mekte.oleri muallim
lerinin ılk maaşları.nın bareımin 
12 inci deresinden verilmesi ve 
bunların terfıhleri için • aarif Ve
kaletince bir kanun hazırlanınak
maktadır. * İstanbul, posta. telgraf ve te
lefon müıesi Ankuaya nakloluna
caktır. 

[ ~ I HIRSIZ iM?f4>] 
varı. müıhendis Sadiyi ayn akrı 
takdim etli: 

Aile d<ısllarııınız bu hadiseden 
ve k~üne girdi. 

Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

- Du}-uyor mı.w;un doktor beyin 
mütalealarını? .. 

- Evet. Duydum .. Bu iş.i mu -
haki<ak ki. o yapınwıtır. Polis gelir 
~<!Mnez onun ceplerini aramalı. 

- A canım, minııreyi çalan. kı
lııını önc<e<len hazırlar. Doktor bu J 

ııan müteh;,ssısı oba ger<i<. Öyle 
büvlllc bir salahiyetle ıınlatıyor ki. 
Adeta insan arsen Lüpeni dinli -
vormu. gibi ürperiYQr. 

Ressam ~ekip hcl'kesten şiiphc 
et.. "· succtile şairi şa.,,ırtımak mı 
i.sti ordu? Gerçi doktor $inasinin 
sozl rinden şüpheve düşmemek de 
kabı degildı. Fııkat R -m Se
l·iµ de ncclen orl<tiıl!ı ıbirbiri;.,e 
.!..atınak istiyordu? 

Da ·iJ<alar geçUkçe herkıes bir
bir den ~ınııeye lıırbirini tecessü
se •-e hatta Gtonu>ulan sözlerden 
manalar çıkaıın•aga başlamıştı. 

Ba~en dı•arıva cıkmağa hiç 
~ımse cesaret edeın.vioroıı. Misa • 
fir ler arasında km:lınlardan de 
he• ecaııa ü<;enler, fikir ve mü
talc ı yürüt •ı !er yok <lc.l!ildi. 

Nihayet dava çok .:;ürmedi. 
Neriman 1'amm bahçeye indi: 
- Aza m&Saiirl.-rim, dedi, ha-

disev i karakola bildirmiştim. Te
.&adufen bu gece Po!ıs Miidüriye
tınden bu taraca geçmiş olan meş-
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hur polis hafiyesi Yıldırım Cemal 
bey de karakolda imiş. Ben hadi
seyi anlatırken, telefonu aldı.. 
(Şimdi kö~kc geliyorum .. Misafir
lerinizden hic kimoe gitmesin. ) 
dedi. 

Aradan Q<>k geçmedi.. Yıldırım 
Cemal kö::;klln bahce kapIBından 
içeriye giriyordu. 

• •• 
Neriman hanım, sivil taharri 

mni..e.rine vaziyeti anlattı: 
- Telef-Onda •İze söy led iitim gi

bi, kızunın kıymetli l{erdanlığı. 
birden bire kayboldu. Aradık, bu
lamadık. 

Dedi. Cemal hey bir kac nokta
yı anlamak i.sk'Cli .. Neriman hanı
ma sordu: 

-Nebahat hanımın sevLştiği bir 
erkek var mı? 

- Hayır. Sevişti,iii kiımBe yok. 
Fıııkat, kendisine talio olanlar var. 

-:Bu talıpler nerede şimdi? 
- Hepsi murada .. 
-Onları bana umıtabilir mi-

siniz? • 
.. - Hav hay. Fakat kendilerinin 

w!)he altında buhınduğunu arzu 
etmem. 

. - Merak etmevin Hanımefen
dı' Bendenız vazifemi bilirim. Hiç 
kim•e.vi rencide etmem. 

Neriman hanım, yanı başında 
duran ressam Şeldbi, şair Şehsu-

. Yıldırım Cemal bunlarla kısa 
bır Jronusınadan sonra salona gir
di. 

Misafirlerden bazıları ve bilhas
sa Zihni Paşa zade doktor Şinasi 
ile avukat Ha k ·birer genç ha
nımla dans ediyorlardı. 
Nerıman hanım uzaktan bu ta

lipleri de zabıta meınunına tanıttı. 
Yıldırım Cemal ha:;ka talip olup 

olma~ını sordu. Nebahalin anne
sı Nevıetı hatırladı: 

. - Demin ·buralarda idi, bilmem 
şımdı nerededir .. Şu yanımızdaki 
kırmrzı köşkte oturan, Nebahatin 
QOCuklulc: arl<ada.şı olan Nevzat 
adlı -bir c;ıocuk daha vardır. 

. -Bu eglenceyi bırakıp nereye 
gıtti. acaoo? 

Neriman hanım hizmetçisine 
sorau. Ikıbal: 
. - Efui•e•ini meJi;tirmeye git

ti. Hanımefendi! 
Diye ce,·aıı vermi:;ti. 
Yıldırım Cemal, Jıi:ımet<;inin ya

nına .okuldu: 
. -Nevzat bey elbisesini def(iş
tırmeye gtderken, niçin gittiğini 
sana söy lcdi mi? 

-E,·et, 'beyim! Bahçe kap.sında 
rastladım. Şınıdi J{elecegim dedi 
ve kö~küne girdı. 

- Neden hala gelmedi? 
- Eh .. Elbise değiştirmek beş 

dakikada olmaz ya.. Nerede ise 
gelir. 

Cemal, ·hiunetıçinin gözünlln i
çine baktı: 

Ekalliyet 
va iftarı 

Şehrimizdeki muhtelif 
vakıflara yeniden tek 
mütevelli tayini bu 

akşam bitiyor 
Şehrimin muhtelif semtlerin 

deki eıkalliY>ltlere ait emla:k ve a'.· 
kara yeniden tek mütevelliler ta
yin otunacııktır. 

Bu hususta verilen mühlet bu 
akşam bitecdinden evkaf müdür
lüklerine bir Qdk talipler müra • 
caat etm~erdir. 
Yalnız Kacbköyünde 6 Rum me

zarlıitt ile mClkteıı ve ı:ııezarlıJıına, 
l ENneni kilise ve mekteobine, üs
'kÜdarda 2 Ermeni kilise ve mt:'kte

_ ıbi.ne, ÜSküdar, BeykQz, Paşabah-
j<;e;:ye kuzguncukta 5 Ruım kilise, 
mektep ve ayaunasına, kuzgun • 
euk Musevi cemaati vakfına, Bey
~z Sürpa~op Er.meni vaıkfına, Üs
küdar ve Kandillide 3 Ermeni ki
lise ve mektebine, Kartal Ermeni 
kilise: ine, Adalarda 6 Ruıın kilise, 
mektep ve mezarlık vakfına Bü
yükadada 1 Musevi sinaııo'nuna 
mütevelliler tavin olunmuştur. 

BEYoGLU VE CİVARINDAKİ 
VAKIFLAR 

Beyoı?lu merkezinde de Rum or
todolts cemaatine ait 3 kilise ı me-
zarlıkJa, Zapyon lisesi, Beyoğlu 
Rıum kız orta mektetıine, 13 Rtım 
kilise, mekteo ve mezarlııtına, Be
ştkta.ş, BoJ!aziçinin Rı.omeli yııkası 
ve Bevo&'lunun muhtelif mektep 
kilis(', ayazma, yetimhane ve çeş: 
ııne~ avrı ayrı mütevelliler tayin 
olunacıfktır. 

Avnca Panııaltı Sü~ has • 
tanesi, ~nler evi ve Ermeni 
katolik müessesatı ile Galata, Or
taköy, Beyoi!lu Musevi ~maatine 
tayin olunacaktır. Bunlar için ta
lipler carşaınba akşamına katlar 
müracaat ed<'bil~ltlerdir. 

Bir tayin 
İT..mir salon fi?iimrüjiü :muayene 

memurlarından Cevdet Akso'l. ter
fiım İstanbul l!iimrü~ muayene 
meımurluittıM tayin edilmiştir. 
ıOürüst ve faal n~ifille ke1'di -

sini amirlerine ve eslııwbı mesalihe 
•E.'Vdiren mucmaileyhe buradaki 
•mesaL<.Jinde muva1fa-kiyet temcı;ni 
ederiz. 

Hayat pahalılığı 
Kıymetli iktısatçılarımızdan A

sım Süreyya, ıııemleketimiııdoki 
ba~·at pahalılığı hakkında bir yazı 
neşretti. Biz, bu yazıyı okuduktan 
sonra, şu kaaaate vardık ki, yalnız 
İstanbul şehrinin pahalılıj!'ı diye 
bir menu ele alınıp tedbirler dii
şiinüleuıez. Mesele, menılekelın 
umumi teşkiliıb ve iktısadi bün
yesini ala.kadar ediyor ve öyle ya
pılacak iktısadi hamleler vardır 
ki. buuların miihim bir kısuu dev
letin iktısadi shasetile alôkadardır 
ve devlete bir takım \·azifeler tah
mil etmektedir. O halde, bu cep
h ·dcu i~c girişınck tazım değil ., 
mı .• 

BORBAN CEVAT 

-Nevzat bey köşkune giderken 
heyecanlı mıydı? 

- Dilokat elımedim .. Faklıt. alnın
dan ter akı\'-ordu. Çok terlemişti. 

Neriman hanım ilave erti: 
- Benim o Q<>Cuktan şüı>bem 

yoktur, beyefendi! Şimdıye karlar 
kendisinden ailemiz ufak: bır ter
biycsızlik ıbıle görmemıştir. 

Cemal bey güJümı;edi: 
- Yüksek hırsızların hepsi cok 

teriıiycli, çok nazik görünen in
sanlardır, hanımefendi! 

- Iyi ama bu. temiz bir aile QO

cuğudur. Profesiyonel hırsızlar i
cin. söylediJ!iniz doı'\ru olıobilir .. 
HaJ.lnrki Nev1.at, bi•e haber ver
meden. bahçe.miııden bir kiraz bile 
kopa rm azdı. 

Y1Jd;rım Cemal. nedense, spor
cu Nenatın böyle birden bire or
tadan ka"lp oluşundan siıpheye 
dü mü.ştü. 

- Hanımef1<ndi, bana rnfu;aade 
ediniz de Nevzat 0beyı yakınclan 
truı .. \ a;• ım. 

- Neriman hanım, hizmetçisine 
döndü: 

- Haydi, J{it de Nevzata söyle .. 
Teyzen .,eni caıırıyor, de. Sakın 
fazla bir şey söyleme, emi? 

İkbal koşarak, ııembe kÖ<'ke 
geçti. 

Yıldırım Cemal yavaşça Neri
man hao.wııın vanından avrıldı .. 
Karan! ı klara karıştı ve Ikıbalin 
pe.:;iııden loo~tu. Cemal bey, Lkıi>ıı
li.n tavırlarıııdan da "1'.lhe etmişti. 

(Deva.mı var J 

-- - -~,__~ - - ---~-

İşte böyle oldu 
- il -

Deınokrasiler, nazilerin roınan-
tik açlık teraneleri tesiri altında 
o kadar hisli bulunuyorlardı ki, 
yeni bir kelime oyunundan ba~b 
birşey olmıyan •bayat sahas1> ba
loımna da inandılar. 

•Hayat sahası> nın esbabı mu
cibesi malum idi!. Sözde, eğer, bu 
sahalar naıilerde olmazsa, yaşı -
yamazlar, aç kalırlarmış!. 

İşe Avusturyadan başlandı. Ha1' 
buki, Avusturya, bizzat kendisini 
doyurmaktan aciz bulunuyordu. 
Demokrasiler ses çıkarmadılar. 
Belk;. o zaınnn, ses çıkarmak içia 
henüz hazırlıklı değillerdi. Fakat, 
bu hadiseyi, hazırlanmak için ilk 
işaret olarak da telakki etmediler. 
Hili, (:embcrlayn, . sulhu kurtar
mak. işile uğraşıyordu. Sulh, bel
ki güzel bir idealdi. Fakat, o ka
dar .. Sadece bir anu!. 

Çekoslovakya, ayni chayat sa
has1> teranesine kurbaıı verildi. 
O zaman, csulhun hakikaten kur
tarılmış bulunduğuna demokra -
siler o derece emindiler ki, Çem -
berlaynin, !Uünih ıuülakatındaa 
Londraya dönüşünde, nasıl teza
hüratla karşılandığını hatırlayı • 
nız. Binaenaleyh, su.lh kurJarılınış 
oldıı~dan, demokratlar, Çekos
lovakya haile•ini de, huırlanınak 
icin kafi bir işaret addetml'diler. 

Bu hadiseler, bildiiini:ı l(ibi, bir
birini takip etti. Demokra i eep • 
hesi. nazilerin ıreniş istila arsu ve 
emelleriniıı tahakkuku itin, Jıir 
gün, dünyayı ateşe verebileceıi:ini, 
hüa bir türlü Ir.avrı.yamamış, bis
setmemisti. 

Hele, davanın, demokrasi cephe
sinin elebasıları olan tnciltere ve 
Fransayı ortadan kaldırmayı is -
tibdaf ettiğİiıi, bir tilrlü akıllarına 
ıetirroiyorlardı. 

İşte, cbu-at sahası• sö:ıleri ro -
mantilt açlık teranelerinin tebdili 
luvafet etmiş ikinci bir şekli ola
rak, nazi davası huırlıklarına 
böylece fırsat ve zemin vermiş 
oldu. 

Esnafı 
kontrol 

Polis memurları da be
lediye memurları gibi 

1 piyasayı ve dükkanları 
f kontrol edecekler 

Şehrimizin her tarafında ıı~ • 
)

1 

nişli.ven ihtikar hareketlerine kıu·· 
şı alınacaık yeni tedbirleri ve açı
lacak esa>lı mücadeleyi karı.rlaş
tıııınak üzere dün aksam Vali ve 
Belediye reisi B. Lıltfi Kırdarın 
reislil!Jnde müddeiumumi baş mu· 
avini Sabri, emniyet müdür mua
vini Salıihattin, Eminönü ve Be
yoiHu kaymakamlarının iştirakile 
büyük bir toplantı yapı}mıştır. 

Neticede men'i ihtikar komis -
vonunun kaymakamlar, polis ve 
müddcil1'11lllmillkle birlik halinde 
ralışması temin edilmistir. Her ta· 
rafta kontrol işini kavmakamlık -
lar vapacak ve palis teşkiliitı da 
vard•mda bulunacaktır. Polis me
murları da bele<liyc mmnurları gi. 
bi pi\'asavı ve esnafı sıkı bir kon
trol altında bulunduracaktır. Suç
ları tcsbit olunanlar komisyon ve 
müddeill!lllll'mi!ikçe derhal adliye
ye verilecokler ve cürmü meşhut 
mahkemelerinde muhakeme olu
nacaklardır. Kararlaşan bu esasla
rın tatlıiki icin fiyat murakı>be ko
mis.\"On!arı ·kararnamesinin tafsi
latı ve izahatı beklenmektedir. 

Açık iş ve memuriyetler 
Karabük demir ve çeHk fabri • 

lkalarına 100 er lira ücretle iki 
türkçe dakliloou 120 şer lira üc
retle de iki ingllil1:e daktilosu alı
nacaktır. İmtihanlar ayın 17 &inde 
şehrimiz<k>, Ankarada ve Kara • 
bükte yapılacaktır. 

Ergani madeninde yeni kurulan 
hastane için Kızılay hasta bakı
cılı:k mektebinden mezun tecrü· 
beli bir hemşire aranmaktadır. 

REŞAT FEYZİ ' 

Sehrlmiz arkeoloji müzeliJ!i mi
marlığı münhaldir. Posta, tel.ııraf 
şubeleri için orta mektep, lise ve 
yukı;ek mektep mezunları arasın
dan imtihanla müteaddit memur. 
lar alınacaktır. 

Mısır çarşııındaki ak· 
tarlara dokunulmıyacak 

Mısırçarşırunın belediyece istim
lak olunması hakkındaki mo.ıaıme -
leler tamamlanmıştır. 

Barı dük'kin sahipleri 'belediye
nin koyduğu isti:mliık kıymetin& 

itiraz edip mahıkemcye ibaş vur -
duldarından belediye !burasını ta
ımir ve tadil edememektedir, 

Mamnafih bu i;ı de ey!Ule ıka -
dar bitecek ve •bilahare tamir, ta
dil faaliyetine geçilecektir. 

Beledi.ve reisliği; buradaki attar 
dülclcıinlarını yerlerinde ıbırakmağı 
karaı-laştır.rnıstır. Dijler dükkan -
!ar ıkasao. zerzcvatrı ve bahkçı 
gibi ('Snafa kiralanacaktır. 

Kızılay cemiyeti şehrimiz şubesi 
ımüteaddit çadır tamircileri ara
maktadır. 

Tül'k tarih kurumu kütiiphıınesi 
için yüksek mekterı mezunlarından 
200 lira ücretle bir müdür ve 100 
lira ücretle de lise mezunu bir 
ımemur alınacıı!ktır. Kadın ve er
ke<)( talipler 10 gün içiooe müra
caat edebileceklerdir. 

--o-

Sütten zehirlenenler 
Sirkecide Nöbethane caddesin • 

de ırhçı Ömerin dük;kiinından süt 
ahp ıcen ve ekserisi civardaki Da
l"Ü~scade sokaj!ında otu !·an 19 kız, 
kadın ve çocuk zehirlenme aliiimi 
~st.erip tedavi olunuşlardır. Ze. 
!hırlı.sut la:hlılhaneye göndermil. 
ıni.stir. 

~l~A-=vr~u_p_a~H_a_r_b_in_in~_Y_e_n_i _M~e_s_eı_e __ ıe_rı_·~ı 
Roman yanın 

Almanyanuı komşusu Roman • 
yanın petrollerinden istifadesi 
bahsi bugünkü harp ve politika 
sa lıalarmda yeniden taıelondi. 
0<>nıaıı)u petrol bususuııd .. Sov-
yeı &usya kadar aenıin deKildir. 
l'akat istihsal ettiği miktar kendi 
ilttiyacmdan fnzladır. Senede Ro
manya 6 milyon ton petrol çıkar· 
maktadır. Buau.n ancak üçte birini 
sadediyor, Kalanı lıarice yellaıu
yor. 939 daki ilınıcabn miktarı 

4 milyon 118 bin ton olmuştur, 
Bu.ndı.n başka bam petrolü temiı
lenıek için Ronıanyada daha (Gk 
vesait ve mü sese vardır. M.,,.ll 
138 de 6 milyo11 2Z7 bin küsu.r taa 
petrolden l milyon 528 bin küsur 
r~Ir.a.cak ince madde çıbnlm .. tu-. 
,. 2S derecesinde demek. 

ı 

Netice olarak lr.aydedill!Cek ...... 
talar şunlardır: 

1- Sovyet Rusya kendi ihtiyaç
ları dolayısile bu sene Almanyaya 
petrol verecek ı:ibi değildir· 

Z- Danimarkayı almakla ~e Not 
v.eçt~ işgal ettikleri yerler saye
&ınde Alınanlar 400 biıı toıı petrol 
ele geçirmişler sayılıyor. Bunun 
175 bin tonu ınotörlerde yakıla • 
c~k maddedir. Fakat ı:arp cepbe
sındeki şiddetli harekat esna!md" 
bunların da yakılıp bittii{ini talı· 
ıııio etnıek i<olaydır; 
l- Romanya ise, batta yalıuz 

Ronıan)·adır l.i Almanyaya petrel 
verebilecek bir mevkidedir. 1 mil
yon 500 bin ton yakacak madde 
verebilir diyorlar. Sonra Oaniınar
~a ,.e Norveçte biriktirilmiş petrol 
ıle Almanların kömiirden çıkar • 
dıkları yakacak maddenin de ye
kilnu yine 1 milyon 500 bin ton 
tutarsa Ahnanya harp ves:ıitini 
i~letebileeek diye tahmin ediliyor. 

Alma11lar &oma11yayı ele r~ir
mek, onun petrollerine tamımı.ile 
sahip olmak .istemiyeceltler mi?. 
Eğer Tuna nakliyatı tamamile el
lerinde olmazsa Boınall)'a pab:oJ. 
!erinden isti&.ıe yine mndııklerı 
ıribi olDlt)'aeaktır. 

petrolleri 
Bunu düşiindükleri için Roman

yadan Alman.v11Ya gönderilmekte 
olan petrolün ıniktarı bu ayın •o
n~na kadar daha arttırılmak iıte
nıyor. Bunun için de petrol kuyu
larındaki faaliyeti ve bunun no
ticesi istibsalatı çoğaltmak lazım 
~!!yor. Fakat Roıııanyanın kendi 
ıhtıyacı çok olduğu söylenerek bu 
tedbirlere müracaat ediliyorsa da 
petrolün Almanyaya istihsaliU ç•
ğaldıkça bun•ıı faalasının Alınan
yaya yollanaeajtı anlaşılmaktaılu. 
Almaaya ile Romaııya aras111daki 
anlaımanın icabı olarak Almanl&J'. 
P:"trol mu~a.bUinde Romıwyaya 
sdih ve mühımnıat yeriyorlar. E
ğer petrol verilıneıoıe kar~ılılt ola
rak silih ve mühimmat da vcri!
aıiy~.miş. Bundan birkııç ay 
evvel ıkı taraf arasında imzalanan 
itilafa röre. Romanya ber ay Al
man;vaya 130 bin toıı petrol ver
meyı taahhüt etıniuir. Roman • 
yanın şimdi ham olarak ayda ;,. 
ti_hsal ettiği petroliin miktarı 500 
hın tona çıkmıştır. En son hesaba 
ıı:ör<ı nisan ayı zarfında ltomanya
dan AJmanyııya yollnnmı~ olan 
petrolün miktarı aneak 75 o.ııı truı 
olabilmi tir. Mayısta 911 bin tona 
cıkmış .ol ı tahmin ediliyor. 
Buyle gıdorse yukarıdaki 130 bin 
tona vakla~ılıyor demektir. Fakat 
ar~ık Almanlar bunu da kiıfi gör
uuy.erek daha çok istiyorla•. Ro
manya daha birçok meınlek~tlere 
petrol ı>öndermektedir, RoPıanya 
bundan sonra ilıracatını azaltarak 
arta:nı Almanyaya mı yolhyacak? 
Dığer taraftan Romanvanın ken

di ilıtiyaeları da artmokİ3dır. Mem
leketi müdafaa tedbirlerinin icabı 
olarak petrol orduya elzemdir 
Yilrü~lruı bir lıeoaba "9re gar~ 
eephe~ınde cereyan ecl n muha • 
~~nı it~ giinil AlınanyaJ'a mo
tor~ v-ıtie sarfedilmelt üzere 
~ bia toa rakalacak ına.W.,,e ib
ü.faç -.ıenııektedir. 

Ali l(U(AL SUNMAN 

. t\ıı'I 
Bır seyahatın ııo ~~ı6 
Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ~~yG' 

6ritish Counci! adını . " ~ 
İngiliz teşkilatını Türk efk" ~·1t' 
m~Lmiyesi tanır. Birl:·,,:, ~'~tı kı 
deııberi faaliyette bulunaıı uaba' 
n<mun hedefi, Iııgiltere ıle j,~11~ 
cı memleketle>" drasıııdakı si~ae· 
m1inasebetlerinitı takvıYe 
ibarettir. ıtı•a · 

Biz yoıa çıktıkta.ıı .,onr~ıı ;ı: 
kıımarasında Norveç h.ar\o>rrlD 
rinde ııa.pılan bir muııo bel'.• 
sonra kabine de~~ti. çerıı 1 q,.çP 
istifa ederek yerine Ço•.'~il' ,..,ı. 
Bu arada British Coııııcıl 1• ~el• ·· ıcrıı bulunan lort da 1ııus ·rfli. 
nazırı olarak kabiney~ gt • pa 

Harp tl4Ziyetine geıııır~b 1111 ıl 
ayak bastığımız güniiıı sa l~ikD'ıı 
rııanya. Holandanın ve ~e 1,arıııc istilasına ba•laclı. Parıs e "ı·iıD '(' aı,t .. 
ya kadar Alman tec kat i.'~ 
den haberdar değildik. Fa 1 al · 
yonda bir fevkaladelik der ı ,~ı 
kati çekiyordu. l\fıntaka 111" ~k 
niyet miidilrü, bizi karşıla"~ ~ 
ZeTe istasyona gelmişti. o;:ri~ 
dımile hamal ve taksi te 

1 
kD 

tik. istila hareketi s~ba '~ g 
başlam~ ve haber Parıse .g sr 
miş olacaktır ki gazeteıerırı 
niish.::ılarına yetiŞenlemiş. 

11 
a 

Otele vardığımız zaıııa k"' 
öğleden evvelki gazeteler ~ h 
bulunuyo.-lardı. Bütiin parı 
kı a11ııi sö~ü tekra ,·Zıilor~"· ııhD 

- lşte bu, artık lıakikl 111 

bedir. "zıer, 
Hakiki muharebe! Bu so 111111 

luldenberi devam eden ve
1 

ar< 
rebeye hiç beıızemiye11 ~riiş· 
lıakkında Paris lıalkınııı g 
ifade ediyordu. bea 

Fakat dokuz aylık harbe '<İ" 
miyen vaziyet, Majino g~~~ıd. 
ki F'ransaya belki de ıııtı, ·· 
bir c mniy.et hissi verrııis11 · ..• t 

· vu~ 
man Ma.Jino hattına uca pıı 
me!le cesaret edeme111;ıştı. pülı7fl 
geçilemedi. Geçilse bıle, ıeı 
lıarbi biter bitmez geçıııe~e 
bils edecekti. Hakiki 1ıarb"' p 
dığı bu on mayıs qii11füıde, 8' 
halkının, Fransız, fogiliZ 1':rııı1 
çika ordularına karşı oıa.ıı d"• ı 
sar.•ılmadı. Otelin lıoııııı ··~ıeı 
ğaıalarda ve sokcıklarda so. 
sözler şunlardı: 

- Hududu geçmiş 11e 

Hudut damıa oeçilir. . 1., ·iıtİ Fakat kötiı haberler vır 
kip etme!ie başladı. O gtce~ 
riıı bit' memleket hıılkı"1 el"' 
ııan telıhkelerın ilk ııeYeıt<'
du11duk: Saat on bir radd4 iJlfll' 
düdükler valı~i bir sesle ıi ,ııı 
~!adı. Btı, •Alert• işare 1 
Y aııi dü..=an tamıara 1 
etrafta uçttıgtı habel' ~ 
!/Ordu. Bu t.>arlyette tıe !16 e 
mızı bildigimiz için tela! /Cİ 
dik. Fakat şunu sö!lliye!f'~~ıki 
•alert• işareti birinci ve dırı~ 
ikinci defa heyecaıı ıı~0'.'e t~Y 
~ndan .. sonra bu vahşı ı ı~ ~ 
urµertıcı sese de ahşkcıııl ı•? 
oluyor. Bu alışkaıılıı'tll /; 
tevekkül ile insan yataktan 
mak bile istemiyor. t ~ 
Bım ertesi gün, bıı aıer ıet.1 

ıı~n verilmesini icabcdJ'\;;nı 
nın ne kadar ııakın geld· ... 
reıınıeği merale ettim. parı> gı> 
telrini karıştırdım. Bit ~e~rf 
medinı. Fakat Alman ta!I. •ıf . v ,.,,. v 
nm ersaıı sarayuıa ya~ . ~ıtfl 
kadar geldiklerini ve bır şı b · 
fer istas!IOnwıun iiıeri"~ırı· . 
bomba attıklarım iıqre11ıl1i1' 

Paris lıalknıda tehlil<C'er 1' 
oldu!1tınu ıınl~ıaıı ilk htıb 1~,.ı 
nehrinin ALnıon kıt'a!O"\.l<•~J 
daıı qeçilmis olma<1 ı,a ,..,b~r, 
malumattı. Bununla tı: bir t 
utak bir panik !"'a':~11 . V 
bır heyecan görünmttl/ ·1celi v 
ve parlak tarihinde tehLı yak 
tala,. atlatmış bfr .r.illete ~a 
vekar ve sükunla Fra •. <a· pa 
!erin inkişafını bekliyordı•· 
li!er: ·yorl~ 

- Bir şeyler oldıt ı:h ııiZ· . 
Bunun sebebini öqrerıcre:, e&ıl 
kat hata nerede ise, tamı 
cektir. . -~t·V · 

işte Fransayı, ken~• . 1' ı~ 
olan itimat içimle lıadısede b 
kişııfına intizar va::iY.c/''\ııe' 
tık. On gün sonra ~j;;;elef 
döndüğümüz zaman, h0 ı< olfll 
ha kötü bir cereyan aıııı ıııl· 
beraber, itimat sııtsılnıD'.u:ııtf 
hai zaferin aııcak l n9' 
Fransızlar tarafıııdtı11 fı~~< il" 
lıakkındaki kanaat bıl""' 
lenmişti. 'il 
~- ·cı 
Muallimlerin sı ııııı> 

Maarif Veıkalcti ~09 ıjiıO 
mesleki havatı hıwJokırııltir t 
tep!ere malılmat vercrı 
ııöndeıımfatir. er' ~ı 

Bunda· 1938 • 1939 d,.er 
ait talim' sicilleriniıı 17!1lr~i 
tetkik olunarak 18 ii.~re )ıiC 
kaletre t11kdir oluııd0~~1ııa1 
va.msızlıj!ı olmıvan 363 811iı1'r 
tesekkür edildi/l'i, 2 ırı 0 eı:ıı·· 
tar, 3 muallime dtkJ<at cıe JC 
verildi<Ji ve 10 ö~etrııC'fsi.ı'' 
zlfelerini ifa yolunda tatil' 
bulunuldu/!'tı bildiriJrnıli 



. " ~ısomda taa.~·r zbaşladıi 
(l inci sahifeden dev<J'lft] içU.de sandal alnler icin• kal-

rı•a a teı \omba atnıqlardır. 13 mı~ ve askerler kavrulmuştur. 
Amerikalılar müttefiklere tay:vay.eNio yan~n çıkmıştır. 

Se~r<ıl• altı fıiııa yıkılmış veya re irsalatıııa Iuz vermişler<ia-, l 
~ 8ıu·'-P .,ı,....,., ~hrin dışında <la 9.1 tayyare Fransa.ya ~önder~fü. 

Al k ' l 1 bina vılül ıştU'. Bu binaJ.ann M;ia- 200 bombardıman tayyaresi daha 

1
• iyanava mühim man ıt a arı1 ~~şlb:z· ~~~~~ti~d;.::wr. ıştı4:. . E~~:t~;~:~·p~:::~~~~~crey·1~ 

Ölüler arasında 10 mektepli çocuk • " 
r h d •ı· J. • • b • ld • • ı • da vardır. yareleri Kanadaya geçirmişlerdir. ta şit e ı aıtı ı ırı ıyor oı!::::!~.~:.1:.ı~a~b:~a~a ~~~ tu~·:~~~ç~~u~u:: b!:O::~t 

- it d ..,.... ._ arruzunda 17 tayyare kaybetmi~- hakkında izahat verecektir. 
. h:rotk 4 (AA.)- ll&yter: talyanların cenah~n F'911Jsaya kMşı yaptığı .. ücu~ı . a ya .. . let4ir. LiıiWiaıaa 4- A. A.)- Havu: 
. ~•York - TiJnes gazetesinin karşı yapacakla~ ~ti~umcla hal • mek t-•ylllu, H ılti atla usl•ın- İngitiz ve hansn tayyareleri ıle rukeri nakliyata mahsus büyiilı; 
' •at ınnltabiri bildiriy r: yanlara ya~ 1~1" Italyaıt hu " de Alman mürettebatını hamil Reıı sahilindeki lllulıt&lif Alman bir junker tayyaresi, dün sabah. 
' ~•iltor hudut şelariaden ah - duduııu gcç•eıt<> huır bu umak· Alman deıU'nttı. ıeeıileriai• bu- ş.thirlerltte mukabelebilmisil ola- Maribor civarında yere inmiştir. 
· lakat teyit ol mıyan bir tadır. · ı d T le- )unmakta oldntlı•11t biWire• ha- ralc taarrua etmiş r ve otuz toa Hava çok &(ı.)ı:tı. Fakat buna raf-

• göre, Viyana civartaia Al- [ l\luhabır, ş,ıtn arı 8 1 
ave ey ı . .. d 'b' ·· k d ~ b ı d B men tayv••eııin pilotu, yolunu .a-r\ ltıt• ı tahşit ed"·-AJdediY. mektcdir: her ıle de tecyyut e er ıo ı .ıı:o - a ar uom a atmış ar ır. u şe- ~ ~ 

a arı ""'~ . "' .. "km k•-.>tr birler"·ı..: hasaratın der<><!esi t.,._ şınnış olduğuau söyl miştir. Al -!'attaki fikir, L .. kıt'a•·-- l- Italyanıa, ..- ra, .. rQsaya zu e ..,.. . ...,.... ""' -- ? bit edilememj,;tir. man tayyaresi serbest bırakılmış 

Parl"se kaç tayyare hücum etti 0 Dünkerkte Almanların yeni bit: ve bunun üzerine Avusturyayı-. 
vtbşiyane aareketi prülnı.üştür. do&ru havalıuuwştu. 

; ~is 4 (A.A.) _ Paris üzt-rine arasında, bir erkek ve kız lisesi, ımektebe de bombalar düsmüştür. Vapura ~çmek için sandala binen Yug<>Slavya üzerinde ..\lıun 
, n hücum, 240 ila 300. Ahnan iki ilk mektep ve Paris civarında llurada hoota bakıcı ölmıüstür. Pi- yirmi İngiliz askerine bir Alman tayyarelerinin sık sık uçuşları by-
'lilresi iştirak etımistir. . --'· -~- b" d A: . tayy111'1&i lıombalar atıaaia ve dedil.ıu.ektedir. 

\'i - b 1 d ·· - ld' • · ayrocr. bm;Ok """"'tep vardır. Has- ğer ölüler arasıııu.ı, · ır e men- mitralyöz at-ini tııtmağa başla - Aİmanlar, ltava rntılıarebeleri · •uem a ar an Ol'ttn ıı;uıe · . . . . . -· d f k · 
, , bomba isabet eden bjnalar tane halıne ıfrali edilmis alan bır kalı varclır. ııuştır. Fakat isabet olıııadığııu gö- esnasın a ıııiittc i lerın 7S tayya-

1 d d f ı• } • • rtf dı} rünre, havadan b~~n ve val dök· resioi diişiirdüklerini ve kendile· ·: ınanlar Dalmaçya a a aa ~yet erını a ır a. r müşler ve projektillerıe benzine rinden de s tayyarenin kayboldu-
1 ateş vermişlerdir. Birkaç saniye ğunıı biı.iirme!:.tec!irler. 

• ~lit 4 (A.A.)- Havas: Al an· Evvelce Yugo.>lavya.nıa ~.ıaresin<ı v~. ı.u .~ooısoloslu~, Belgrat e Çl - .;;;;;==~=====~===============:====--== i 
'4ııt zaıuanlıırcla. Dalma~ya sa- bırakılını; olan Splıtdekı Alman lıgı muste~arı Wılly Unferfehrte A k •• "} G t "k • • 

ı- Üzerinde faaliyet vasıtawrını f~hri konsolo.>luğu,. ~ok ~~hi'." (evdi olunmuştur. s er gozı c arp e J ıncı 
• h'Üs surette arttırm-fardır. bir konsolosluk lıalıne getırılııuş - b (1 tııci sahifed"" devam) } ] 

~A.vusturalya Başvekilinin Fransaya ir me~~Jı ~~:~~~~k::;:=::a:.f.~;,.~ıı~ ıam e de, m> 
.~~urne' (AA)- Avuotralya ğına k~ ı Fransanın yaptığı mü - rite~iz, Fransız aske_rlcr~n~n kıy - mukabelesiz bırakılmasına kat'iy- (Ba:;w.ılı;ııl.cc.:ıı 

~ekili Meıııies Reyuuda a~- cadeleyı sempati ile ve ütihar il<ı m~ı ve FraıısJz mıll~tının kuv- ııen 711zı olamaz. Nitekim dal-ıa. vi meç:ıul bir iüubet cı.nu:ıda ha-
i telgrafı gö~dcrmiştir: takip eylemektedir. Milletimiz h<>- veh, Fransayı zafere ısa) edecek- dünden itibaren Ren lıavzasındakl rekete geçirmeden öne~ bir sıılh 

ll tehlike saatinde sulhu se- yecau içindedir ve gendil:imiz si- tir.. Alman sanaııi merkezlerine müt _ tbaı.~'~r.uzu yapmabn muhtemel ola-
lıerkes, mütecavizi~ barbarh- lih altına toplau111aktadır. Siıiıı oto h k . . . k "" 

1 tı:Jikler ava ı.ıvveterının a ın - Bu teşebbüsttki L•r faydalan da ' 
··, Amerı"ka ı·ngı"ltereye küllı"yatlı" çelik gön.d.eriror ları başlamıştır. Bu gibi hücum - v•kit uıanız, yeııi hamle için 

''-' lann Almanyanın daha içeril~ine toparlanıaak. İtal~ayı harbe lıir 
':<ı-dra 4 (AA)- Amerika Bir· Bu eelik, Lük~e.mb!"'g ~elii:inin tik mik~':"" ~te"'.nın harp de tevcih edileceği mulıakkoktrr. aıı önce sokınak hususunda i!Qıaa 

Devletlerinde İngiltcreye yokluğunu tt'lafı ec.eeektır. l\faa- gayretle~mı muess~ hır hale ko- Alman lıat'a şilahuım kesif bir çalışmak olabilir. 
rU ek üzere b;;yiik mikt r- ınafi~. Amerika Birleşik Devlet- yacak nısbette tezyıt eylemekte • şekilde cephe gerilerine çev ri! - ikinci vaziyete, yani, doğrıMlan 

'itlik vapurlara yiikletilıni~tir. leci, lngiltereve ıı:önderileeek çe- dir. mesi, b•ndan sonraki mu1•arebe - .ı,~ıı·,.va taarruz ihtimaline gelin-

Du•• n 1 1 59 d .. .. d ·· ı leı~n şiıııdıye kadar olanlardan da- ee, bıı ihtimal de a.wı cıı.l.ip bil A man ar tayyare uşur u er lıa çok k.an!ı ve felaketli olaca !lını sekild.e varittir. Fra.ıısı:ı ordusu-
• gösteriııor. Anlasılı11or ki Almanya ııun yeııi tahkimat y;ıpmasma fır· ol~ 'tııa 4 (Radw) _ Alman bü-, Livon demır Qlu muhtelif yer:crde mamı.ştır. Civardaki tayyare mey- lıarbi kısa kesmek üzere her şeyi sat bırakmamak ve hareket ü

3
e. 

karar;ı:ahının tebliği: Bo.m - tahrip edilmistir. danlar• hedef ittihaz edihmiştir. göze a!m~tır. Kendi şeltir!e-rini de rinde lıulunan &rdııları sı.,..ğı sı-
%nan tavvareleriımiz P ari.s ve Ajans Havasın bildirdiği gibi Dün düşı:nanın 59 tayyaresini dü- f~a etnıeıie hazırlanmıştır. tağma Paris n Seıı hattı ii:ı<ırioe 

ilva üzerinde uçarak oi r~'<>k ı su··rclü' k. Paris bombardımanı bize harbin tevdh etııack ve bi.r an iiace 
· ~r atını.şiardır. l\far>ılva - Paris şehri merkezine bomba atıl- ktıdurmuş yeni çehresini qöster - Fransız kuvayi külUyesi ile harbe 

İtalyan k b · esi 
abah toplandı 

Vilayette mühim 
bir toplantı 

(1 inci sahifeden deı•anı) 
~ar vereceği, gaıetelerdc ;ı:ünün 
~<lşlıca mevıruunu te kc etmek· 
it ' . . 
•azcteler, italyan•n tıarbe . ııır-

1 le karar vermis oldu~unu .. l<a -
· ~tın.ekle beraber. buııUnku toıı-
11~ bu kararın tatbikine ge . • 

inin dab.a bir muQ.c:let t~?ır 
~nin muva!ı.k r:öı:i.ileceı.tını 
~tmektedir. 

~ti Pariziyen diyor ki .Muso
~in kararı bugün bcldcnıvor. 
'"'1-ıi harpte italya ile ber_abe_r 
~ arkadaşhıh yaptık. Uçuncu 

ldun ihanetindeıı oonra. Hal-
da silahını bize çevirirse. ÇQlı. 

11"t verici şeylere sahıt olaca • 
. 'lıununı.. beraber. İlalyan il~ 

<ilerinin ve askerlerinin eskı 
ilı atlkadaşlarllla ales açma~a 
1\. olacaklarını ıannetrnıvoruz.• 
.'V\' gazetesi ise Itall'ada yapı-
'ııiıwn bu harp haıırJıl,;larının 
'ııUı taarruzu havası yara~ma• 
~tui olduğunu ya3makt.-dır. 
~Van gazetelerinde ınüttrfık
<leyhine ne.:;rivat dev<jlll et -
t'dir. Bu da sulh taarruzuna 

ılım alameti sayılmaktadır. 
~l"a hükumeti O:ıkt<ırları, ec -

1 'ları ve ba vtarları ihtiyat ubiti 
•it vazife başına çe.ıtırmıt;J:ır. 
~ civarındaki lı:ıslalar t •hliye 
~ll'kta ve bazı ltükftmet da -
~ti de ba~ka yerlere nırkledil -
, ledir. 
!sırda bulunan İtalyan tebaası 
~ halinde İtalyaya gitmekte -

~!ya hükumeti, 1942 bey,,el -
:l serl(lsinin açılımasını ba->ka 
larihe bırakmı-tır. Musollni l-

ı •nın harbe haztrlanmadığııuı 
:ı,.li.I ohnak üzere, sergideki in
li tacil edilmesini bile emret-
l Söylendiğine ~öre. tehirin 

~lH, birçok mernle. ketlerin:. ken-ı 
'.•vvonlarının insasına musrut 

ı ıt bırakılmasıı:ıı istem.iş olına -

rna.v i şlere ragmen, Madrit l:ıükü • 
metinin bitaraf kalaca~ına inan • 
.malt lfızwn geldiğini gösteren ala· 
metler me\'.cut old.ığ u bildiril • 
mektcdiı·. Üç buç uk asırdanberi 
1~iltere ile dostl~umı idame e
uen Porteltizin de bu dostluğa halel 
vereceğine hiç inanı1mamakta<iır. 
Bunwıla berabcı· Madrittelti İn

ııiliz sefaretııaı:ıesi mwhafaza al • 
tındadır. Gazetelerin lisanı d .ı de
ğişmemiştir. A. B. C. ga ı-.c>t, İn
giltere ticaret \'Qlu olarak Kap yo
lunu kabul ettiöi kin C&belütta
rıkı İtalvava iade ~tmesi lazı!ll 
geldi~ini yazmıştı.r. 

Balkanlara !!elince, teyakkuz eş
kisi ı::N» ve hatta eskisinden daha 
fazla olarak berdevamdlr. Di;., 
yem vazife~ine baş mıs olan yeni 
Hariciye N a-zırı Gi;(urtu, Romaıo- 1 
yanın dış s.iyasetirıde bir dei(işjklik 
olınadı~ını, Ramanvanın herkesle 
iyi anlaşma çer.çev~s\ dahilinde 
barı.şın, memlcl:et ist;klfil ve hı.
dutlarının üdafaasına hazır bu
lunduğunu söy!emistir. 

YuJ?OSlavya eski vaziyetindedir. 
MıSlr, J'il i.sti_n ve Malta da bil ti.in 

emniyet tedbil'lcri kuvvetlendiril- \ 
ıınektcdır. Mısırda 700 kişi tevkif ı 
edilmiştir. Bütün Arap dünyası 1 
her tilrlil taarruzu karşıl;rmak için 
kanlarını dökmeı"!e hazır bulun -
ımaktadır. 

FİLİSTİNİ DE İS:l'İYORL,>.R 
Roma 4 (Rad,·Q) - Jurnal Di -

talva. .gazetesi, İtalyanın tatıı:ııin e
clihn~i ici.u Kol'Sik11, Tunus, Ci -
boti ve Filistinin İtalyaya ve{il -
.ınesi Alsas - Loreni.n de A1n1411 -
ya'•a iade <>lunması lazıım ıı;eldi -
ğini yazmaktadır. 

Maarif Vekilinin bu 
günkii tetkikleri 

Şd.riuıiıde bıılUllQlakla olan 
)laa{if Vekili Hasan Ali Yücel 
buiin. öğ'ledıen !;O.nra · ııiversi eyi 
ziyaıoet ceecek ve haıı inıtibanlar
da bulunacaktu. ır. Halbuki bazı ııazetPler. bu 1 

ltın. İtalyanın harbe ııirmesine 
'1 bir alamet teşkil etti/(i mü ta- [ 
lldadır. 

a çwn Reı;b<> del K.rlino 

V ~ı, ılün de ticaret lisedni ve 
De•·let matb"""ın.ı ziyıuet etnıiş
tir. 

. •- ~ ' "!tii ise sıuıları yatıV<ıl· : ~.r ran-

Bu sabah saat 10 buçukta vi!A.
yette :ınülli'n bir tQplantı yapıl -
mıştır. 

Vali ve Belediye reisi B. Lı'.ıtfi 
Kırdad.a' vil.a.yet ve ·belediye reis 
muavinleri, amniyet mil-ıhlrll ve 
bazı sube müdürler, jandaı.ıına l<Q
mutarı,ı , gümrük muharaza mü -
dürü, ka.ımnakamlar, müze ıınüdü
rü ve diğer devair ımüdiranının 
iştirak ettikwri bu toplııntı öğle -
deı:ı sonraya kadar devam ctımiş

tir. 
İ<;timada cır.niyet işleri göril -

şfünıüş ve propa,gandalara karşı 
alııı;ırok tedbirler tcsbit olu.omuş
tur. Şehri.mi1.<ieki herhangi tah -
rtkat ve propaganda faaliyeti gö
rülmemekle beraber bu tedbirler 
herhan~i bit· tht;mali düı;ünerdt 
alınomaktadır. 

HALKI HEYECANA VERENLER 
An;karadan bildirilıdijtioe göre 

halkı he.vescana verecek haberler 
nlanlar ha:kkın<ia yapılacak ta -
kibata da.ir ceza kanunwıa okle -
necek hükümkl·e dair hi.ikWrıet 
yakında Meclise bir layiha verc
~ektir. 

$EHRİMİZPEKi ALMANLAR 
Şebriımizdeki Almsnlarıu sayl -

su:ıı.n 1400 e yakı.ıı olduiiu an1.a.şıl
ımı.ştır. Bunların ekserisi teknisyen 
ve banıka •memurlarile mualliıın
lıerdir. 

Dalea Uzunlutu: -ı 
1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

P. 31.1 nı. 946!! Kc/s. l!fl ıs:w. 
Q. 19.T5m. 151'5 Kc/s. ZO Kw. ---lB,- Progrımı. ve memleket 

sa.et ayarı, 18,05 ~Ü$ik; &nfooik 
müzik (pl.), 18.30 Çocıık saati, 
19.- Müzik: F..sıl heyeti, 19,45 
Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji hııberleri, 20,- Ko-

l nıı.şına (çiftçinin saati), 20,15 
Ankara radyosı.t küme ses ve saz 
heyeti, İdare eden: Me~ut Cemi!, 
21.- Koııuşma (lkıısaı ve Hu -
ktık saati!, 21,20 Serbest şaat, 
21,30 Müzik: Kii\'iil.: orkestra (Şef: 

mekten maada bazı ihtimallerin tutuşıı.ıı kat'i lleticeyi alınak da 
işaretlerini de vermi~ oldı.ı. Alman erkanıharbiyesiniu iltizam 

O ihtinıa!ler şunlardır: edece/ti bir tavll' ve hareket ola. 
1 - Almanların şimdiki Fransız lıilir. Bu arada ikinci taarruz hat. 

ita ba z k- ti İtalvu.UJ. .ı.. be?tıberliıli ile 
müdafaa ttma karşı ş ıy~a valı.i olabilir. Hatta italyaularm 
!arı taarruz, bazılarım11 zım11ettiği 

k 1 1c A4l1artla müdafaada kaluıııısı ve 
gibô, bir ııç hafta geci cmiyece - Almanların Bcl~ika ve Uolanda· 
ıi-r._ Almanlar lıer t~a?'Ml.ZU?\ <f!'i • daki hareketlerini taklit ed rc~esi
fesınde ııa!'tıkları qıbi'. bu sefer !ile ne Alman ordularının da vıırd.ıını 
çııl~nacak!arı ~eplı~nıu gerıs~u • • ôle birrikte ve kuvayi külliyeleri 
dekı en :~emmıyetlı hedeflen ha- ile bviçreden seçip bir koldan 
vadan dogmeğe baslam~slard~r. Maji.Qo.ıla ıuüteloaş,.it .f'ı·ansı:ı or-

2' - Almanııa, lta!ya ıle mtışte- dıısuııwı geriı;iae. bir koldan da 
rekEm yapaca!!ı rulh te~ebbiisiin - Fransn • İtahan hududıınUld 
den bir netice çıkmı;ıacağını an - Fransız ordusunun arkasına ıl ·ş. 
!adı~ için Parisi bomba!amaqı gö- mek r;ibi bir taarruz planı takip 
ze almıştı7. Cünkii Fra71.sızlara etnıeleri "" bu ar,..ı.. Alnıaı'1uın 
m-ijnferit l:>ir sulhu kabul ettire - da Sedan ve So.ın nuntakalarından 
ceqine hükmetse11di, Parisi ııtes.. Witün i<ldetl<?•ile sald.u ra.k. Fra..
boqmak tehdidim miizakereıerde sJz ordu unu kuvayi külliye harbi 
de kullanmak isterdi. Halbu.ki şiıı... YJlPJlU:Va wcclı.ur ctıııeled ve çe
di Frcınsızl4r PariJ;i ateşten koru - virwiyc çah.$w.aları ıııuhtcmel ola
mak gibi bir temauülden de uzak- ~i!ir. Ancak. bö:rle bir hareket 
!eşmı.ıılıırdır. Bilakis öcalrıw\; ih • ·~ın b~eın.elıa~ Halyauıı h~e 
tiııacı içindedirler. gırıneyı şıındı~en kabu~ , etmı, 

3 - Almanla7 tatrııare filolarını olması ş;ıırttıt kı, bu da hala ltal
bir mirasyedi qwi İı~ tarafa. sal _ y~rılar müttefikle~d~n harpsiz şe-
d kl · ı ·ı·ı d b"lh kıldc bazı tnleplerını tabaklı:uk et-
ırma a ıaıoa sı a 1111 a ı assa t' it f t.ı k ·-~ 

·· b ... 1 d ı:rmc 1.1"88 •ı a.ranıa peşıuue murette at va cımın mı duçar o - k tukl ·· b b ·· ·· 
!acakları lmııük ZQ,,ian itatııanın oşb ·~aıntı·na nı:o,:.e.ueuosıea:ılnuguaun 
1 b · · ı t l ' f· d ki · · ve " ~ '· ·' ıııa;ı. ıar .. e gırmes'. e fi a ı. ~ ece ennı ETf:M İZZh'T BEN1Ca 
d1l.şunmektedır?er. Aksı takdırde 1 1 , 1 , 1 • 1 • ı , 1 , , • ı • • 1 ı • ı • ı • ı 
haı·a lıüctM1ılarında daha ~ za -
yiat verecek şekilde hareket etme- hücum da gösteriıı<lf' ki, A!manıı~ 
!eri icabederdi. Meseld Paris gibi ltal11an lıaı>a kuvvet!eri11in ııcık11ı
hava miidı>f<ıa!ı kttvvetli 1t"1'!ere da kendi nam t'e lıesabına çall$<J
g(>('e hücumları ııaımuıilı tercth cağıtta artık tamemett kani oı -
ederler<li. Parise oii>ıdii.z ııapıltı1'1. ,,.,,.zur. 

ımumıut1.-mıım T Ü R K 1 Y E 

ŞiŞE VE CAM FABRIKALARI 
Anonim Sosyetesinden: 

Pııı;abah~e Fabrikıunız i~in 1000 ton çavdar qpı satı.n ahaa
caktır. Taliplerin şartnanaeyi g._,-'t iioıere 7 HazirN to!O Çuma 
akşanuna k...lar S86yetemlıi.ıı (hlat;ı. Perşemlı•·p:uarı. S•tnur 
sokajbnda İş Haııındakj İstanbul .IJiU'l!ll>Ul'l oıii~çae.t eylomeleti. 

-
~uıuı:~.-ılll!Slll• T Ü R K f Y E ----

ŞiŞE VE CAM FABRIKALARI 
Anonim Sosye\. ~sinden: 

Poılioıa nıad~nlerimiz~n 40 00 - 5000 twı kwn P-babçe 
Fabribmıza ıı.akledilecektir. Ta !iplerin ş~rtn11...,yi cör-k. üııwe 
cıı &'eç 7 Uaziran HO Cum~ akpın.11111 kadar Soıiye~eoıo.\win Gel ta, 
Perşembqpazarı, Samur soı..ğıııdıı iş l!a.uı•<tal<i f,ş1-nb1tl Büre-

•uııa miiracaat eyfo~i . 

• karar verınis bulwıd~uııu 
~tbuatı, İtalvan.ın nib.an•t .vü-ı 

Ve-kil; wta ~tep ve liseler -
deki eleme imtihaıılaruıIA Veka
ktiu ıı;önderdiiti suall""in zıuhığu 
~·iizüııd•m ı»uvaf(akiy tsiz i~ -
mc•i id<lialuıuı da tetkik et ·k
tcd.ir. 

Necip Aşkın) , ~1.30 Memleket sa-i [ 

,. ....... ---- . .... . ...... 
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SON TELGRAF'ıo taribi tefrilı.au ı 2 

Reşit Paş.cinın Hatıratı; 

BDOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
...,,.,r~~':"!~.~~~;q:s· ... '\' eaaalar : " .. 

fıkeader f. SERTEJ.LJ ~· Ce~d~ı R~til YULARKIRAN 

Tosun ve Salahaddin beyler ya
kalanmamak için çalışıyorlardı 

lamak, asayi~i umunü, emniyeti 
Salahaddin ve T OSUD dahiliye ve hariciyeyi h.~klden 

beyler faalı'yette.. vikaye etmek vezaifi mühimroe -
sile mükellef Qlan hükumet otuz 

Pirlepede oldukları tahakkuk .,. şu kadar senedir hiç birini zerre 
dea bu iki cesur ve hmiyetper~r kadar olsun ifa etınediktrn maa
vataııdaş, o civardaki alıaliyi tea- da bütün mesai ve a mali vatanın 
vire koyulınıışlardı. zevaline, milletin kahır \'e maz-

Buralardakl köylerde Rom, Bul- lılmiyetine masruf Qfmuştıır. Hü
Hr çetecileri ile birçok eşkiya kiımeti hazır:ı as<rlardanberı Sal
vardı. SalihadJin Bey: tanatı Osmaniyeye tabiiyetle mıif-

- İstibdadı ytlı""l!ğız .. Hiirriyet tehir olan ulirvvüeen abı, şecaat ve 
ilan edecetiz. Aradaki ibt!lafları merlliı\ile bevııelakvam mümtaz 
bırakın. Bize yıırdıın edin. Cins ve olan milleti Osır.anıycnin nıcl'hu
nıezbcb farkı gözetmeden, mem - tiyetı sadakatkiıranesini suı islımnl 
lekeli refah ve saadete kavuş(Ut· ederek bırkaç edep&ızin mı: . •nla
ınak istiyoru>. Biitün vatandaşla- rııu ta.ı:yıde ezvak1 hayat i) esini 
rın hu uğurda ellıirliğile çalışma- temin ıçın her türlü \'e.Saiti zalime 
!arı wımdU'. vo haineye muracaatile mıllel .ıl 

Diye nutuklar söylüyor. Rumca kanını c-mıncklt~n. dünyaya -ar.şı 
ve Bulgarca beyanname da~tıyor- hakir ve zelıl kullımm klan çe -
du. HaUi bir çok e~kiyayı bu hu- kinmemistir. Efradı mill tin cş
susta tahlife ve kendil~rinden ~öz yayi eyti· ·cs ı satt.rılaral< C•>llf(·n 
almağa bile ınu,·afiak olmuştu. tahsil etlırılcıı ve milyon! •a .... ·~ 
Binbaşı Tosun Hey de diğer ta- olan par3lara. bır çok aile:~r. ma

raftnn a:vnı i~i görerek, halka is- temzede ve sefil b:r kar.ı t<. do -
tibdadla biirriyet arasındaki fark- ti.ırülen kanlara muk&bil l:.u me$
ları iuh eeiyordu. Çok ! · ı . a gün- um tarzı ıdarcn in de\. il' ır .;dde
ler içinde bütün uu Jıaval iyi uıuul- tince \'alanın ec<ayi mu' u h! e -
madık bir mu• affnkiyetle ıea,·ir s:nin birer i kı r elden ııit t• ini, 
ve tahrik ehııişlerdi. mılldm h ukuku hurn,~:ten oirer 

Enver bey de, Niyazi heyle t• s ur<!Uc n.a!m .:m edild~'li, her ı: ü n 
was ettikten ı>0nra, Kc•·kili n dah ~ mud un c-ehil ve esarete diış
Tikvc~ havalisinde aynı i~i yap- tı.i un ü. dün\ aıun en nadir haza-
aıava, balkı teuvir ve tahrike baş- ıııı servetuıi haiz ~l lT mcmleke-
laıııı~tı. tın gı\t~< e hnabiyct \'e izırlhlile 

Gerek Enver ve Niyaz inin, ge- sıırnkleı' . i ını, 8$lrlarda~ri kar
rekse Saliıhaddin ve Tosun beyle- deş tıôt>i bır ~rada yaşırnn 3 ıasm 
r iu tahrikatı maktaa uzağa teces- mıl lctın beyın ierıne toh umu fe.sat 
sw• ~ aJ'aasuı edilerek. bir taraf- ve mlak ekilerek Lıirbirı~rinm 
süs ve tar•s•ut edilerek. hir taraf- kanhrına suı.att rıldıklarını ı;ir
tan da liabıiıliye ve Saraya her - ' mt•ı..ıtn ba~ birşey ka;ıa ııılmıı; 
at aıuntazamau uıalUnıat verili- ııııdı r! (Dcvıııııı var) 
yordu. • • • • • • • • • • 1 • • • • ' • • • • • • ' • • • • 

O günlerde Metroviçe Fırkası İstanbul as lı V l' mahku,ne>i 9 un· 
knmandanı ola• BirıMİ Ferik cu hukuk hAklınlil!indcn: 
Şemsi Paşa en 1< Rcsne dağla- ediluı K;ı.rakonın tarafıı:ıd;ın 
rındaki mılli teşkilata ehemmiyet Ank,ıra IslıklJI cadJesı 18 No. da 
veri'-·or ve oıı!.ırın tcn.'-<.ili için cid- k ". o· K ' <>turan oc ı _.,ıthat mer an· 
di tedbirler al!naya çalı.ıyGrdu. koyun ale hine malıkemeıt>n 4l!ı 
Şemsi Paşa bir yand!\ll Saliıhad- 629 No. su' ile açmış oldu)!u boşan 

din ve T,..un beylerin de ele geçi- ına davasının yapılan mulıa!u>ıne
rilmcsi için askeri tediıirler alaıJŞ, 
Pirlcpe ci •nnna gizli memıU'lar sind@: Müd.deialeyhe on iki gün 
göndermişti. 7_.arfında C(.-••vap vcri~me-k. Ü.Zere 

To;lUl ve Salabaddiıı beyler ya- Riindt"rik·n dava arıulıali bila telı
kalanmamalı için, kcadilerini mu- l.iit iade t'd.ilcliki ve altı a.v evvel 
halaza e ' •neyi ve kö)lülerin )ardı- mezkür 1kaınclini lerk ile semti 
mını ten, " etıneyi ihmal etmiyor- mectıı.ıl~ ı:iLtiiii tehlı "• ilmiihab~i-
lardı. ne verilen şerh teıı anla.sılmış ol -

+ dul!undan ilanen \ebliııat raPll -
Duvarlara asılan ilk ımasına ve esas davaya karşı 20 ı:tını 

zarfında e0vap vermesine ve ta -
beyannameler.. rafların 2616/94-0 tarihinde saat 

Bu sırada, Resııe kahramanla- 9,3() da mahkemeye davet edil -
rınııı tenkili için birinci ferik ımelerine ve istida sııretile dave
Şemsi P:ışa wabeynden ınell>Ul' ., ti.veııin mahlteme clivanhruıesine 
dilmiş ve kendisine büyük sala - talik ve gazetelerle de iliııv.\ icra
biyetler veril.m.lşti. sına karar verilıırıiş oldu~undan 
Şemsi Paşa Metroviçe fırkası oVıaptakı karar sureti tebli .[! maka· 

kunıa1tdftoı Jıulıınuyordu. Kendi- mına kaim ohınalr üzere il:in olu-
sine saraydan bu vaıüe tevii e- nur. (273811) 
dildiği Z;lman, zateıl bira." öıı.ce --------------
k.endisi do: 'Renksiz ve 
•- Bana salahiyet verils.,, hep

sini çilyavrusu gibi dağıtırım!. de
miş ve Şemsi Paşanın bu sözü 
Abdülhamidin kıılaltıruı !tadar ı:il
mişti. 

Resne kahralllaıı.ları, o sırada ilk 
beyannameyi şehirlere kadar ~ön
dcrip, duvarlara astırnıağa ve 
halkı uya ır• • • ~alışıy..nu.k. 

Bıı iıeyanıuuulerıl n Wri d biır 
re•e lıülı.ilmet konai:J••ll d.unryıa 
asıJnuş ve erles.i ıı.a.bWı Sellwi 1"11-
şa lıııı beyanu.ameyi duvarda IJÖ
zi~ ıörmiiştij. (Vesika: N. 55). 
Bıeyanoanıe eok .. 4detli yaaıl -

ınıştı. İlköııce bu beyanııamcyi 
IMrl.ikte g~ geçirelim: 

. YAŞASIN HÜ!ıRİYET •. 
YAŞ<\ iN MiLLET! .. • 

cVatanın refah ve saa~ini le. 
min etmek, milletin hukuku mu
kadd~ · i m~f za eyl et, 
ter~ ve tokamül ~nı ha.zıt· 

cansız 

sa~ 

elveda 

Petrol Nizam 

,.,.KAGITÇILARA~ 
Aıllhalajlılı: iade guete kiğltları IMuadan lıoöyle ·· eallhide 

Y<ı{ilnıeyip doinıdaa ıiointYa i4arenüs tarefın"8n satıhta çıkuı
lacU~. 

SOO kilodan aşağı ol-ll\llk ilzer~ t.lip bulunaıalarm. bu hafta 
flazal'tesi. Cüalerİ ..Jıahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz İıltare 
müdürliiiüne miirac•tları.. 

-------
1 ı. Bu rıd<tada hemfikir bulu
~. Fakat Pariste si.iv lendi ti ı 
• roul~m tın bu salı günll 

1 1Yacağını tekz ip ed iliriz. 
anlarımız, İtalyanın ne za -

-·--<>---
Muht kir kalaycılar 

adliyeye veriliyor 

at ayarı, Ajans lıaberle•i; Zira- Çocuk Hekimi m 
at, es1ıanı • tahvilat. ı.:ambivo - r. Ahmed Akkoyunlu 

1 nulı:ut borsası (fiyat), 22,50 Mü- Tabfm _ 'l'alimlıOD• Palu N• 4 
zik: Ca.?bant (pl.), 23.25/23,30 Pazardaıı maada her gün 188t 

HER AKŞA~-~ 
IST ANBUL'UN MERKEZi OLAN 

i harbe gireceğini kestiremez-
• 
1lldra mehafalinde, İtalyan -
/iz münasebetlerinde bir de -
lik; olmadığı mutaleası ileri 

'lıııektedir. 
anyaya ge lince, talebenin Ce

ltar;Jı; hakkında yaptU:ı Mi-

Kalay il!tikarı yaptı lıuı için 
nıillı lr.oruıuua kaallUıına göre 
müddeiunuuniliğe twi lel'i Uıti
k~r komisyonunca kararlaştırılan 
4 tacir bu sabah emniyet miidür -
lüğiiııe g.!tirilcrck ifadeleri alı11-
mıstır. O"•ledeu SORra adliyeye 
verileceklerdir. 

Yarınki p1Çgrıım ve kapaııı.ş. 
l '"ii"iii;;:::;:::;;;::::;;=::=:::::;:::;;;;;;;; 11ı::;mo.ı:ı den sonra. Tel: 401 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHA. ISI 
l>iv 'UWu 104 

Ml\eyane ""8lMd: Paur \a· 
ti( ı..~ U. L Tel: ll2.398 

ZAYİ - ıc. 3 U.tihkı\nı tabu -
umun ahınış .,Jd~ te.tbis tez
keremi zayettim. YeuiaiRi aJ.aea
~dıın esk.isinin bilkmil yoktur. 

323. tevellütlü M!!lunet rilu 
7,tki Çilu\ı•cir 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİNDE 

•il S D E 
• • 

O'.\'Unler l-e varyete nutttaPwlHJ 




