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ETEM İZZET BENİCE 

usolini ltalyan·ın En Son Vaziyetini Anlatacak 
lngiliz - Sovyet münasebetlerinin sür'atle düzeltilmesi ümitleri belirdi -

İtalya bitaraf kalmak için müttefiklere bazı şartlar bildirmiş 
~-~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

İtalyanlar On iki adada yeni tahşidat mi yaptılar ? 
GARP CEPHESiNDE HARP V AZİYETI 

------=---- G -
ransız kuvvetleri dün akşam Amyen 
şehrinin varoşlarına girdiler 

- ___._ 

lon)'a önündeki şiddetli muharebeler el'an devam ediyor -
ltaanlar Bolonya'yı ele geçirdikten aonra Kale üzerine yü:rümek 

iatiyorlar - Pariain tahliyesine lüzum gör11.lmii.yor 

7 

l<'t~nıızJaruı tanklara karşı k l1 ılandıklar1 nıüdafaa toplarından biri, saf<la yine Fransızların meşhur 75 lik toplarından birl 

~-----·--
%Q/ya, harp 
"e .. Bu giin 
'
l&14 yılının bugüniinde Al-
~an~aya karşı harp ilan c-
d~n ltalyanın bugünkii yıl-
~nüıuiiııde na<;ıl bir hattı 
\ teket ihtiyar edcceii 
. 
1
elki de Mmolıninin nuUm 
~ e anlaşılacaktır. Aııcal. 
arp dışına çıkacak ve Al-
~an~ a safmda yer a!~cak 
ır İtalyayı husran, nıı;;bct l 

"e inkırazın da bcl.icdiği 1 
~Hık'l-.aktır. 
\ ---- • ·ı 

rcesini ~ • • •--

Almanların Manşa doğru ileri 
hareketleri ·devam 

ları gediği muhafaza etmekte ve 
müttefik orduları asırmış bulun
maktadır. 

Bolonya ve civarında vukua ge
len muharebeler Almanların l\lanş 
limanlarına doğru seri bir savlette 
bulunduklannı göstermektedir. 
Kale ve hatta Dünkerk tehlikede
dir. 

ediyor 
Alman motörlü kuvvetlerinin 

Belçikada şimalden de müttefik 
ordunun arkasına sarktığı zanne
dilmektedir. Şu takdirde Alman 
erkanıharbiyesinin buradaki nıüt
tefik kuvvetleri şimalden ve ce -
nuptan çevirmek istediklerine 
h iikmedilebilir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

SON DAKİKA ,., 3 

• 
Italya' da Müttefikler aleyhine 

nümayişler yapıldı • 
yenı 

• 
ltalyan gençliği namına bir hey' et Musoliniye 

girilmeaini istedi ariza vererek harbe 
Londra 24 (Hmrnsı)- İngiJi.z 

hariciye müsteşarı Rutler avam 
kamarasında beyanaHa buluna -
rak, İngilterenin Sovyef Rusya ılc 
münasebetlerini ıslah için ı;iir'atli 
tedbirler alınmış olduğıınu söyle
miştir. Ticari müzakerelerin tek -
rar başlaması hakkında ~ovyetle
rin Londraya vermiş olduğu ce
vap tetkik edilmektedir. 

Siyasi mehafilde, Sovyetlerln 
müttefikler cephesine doğru bir 
temayülü müşahede edilmekte -
dir. 

Dün Moskova radyosunda bal
yaya ihtar mahiyetinde bazı söz
ler söylenmiştir. Radyoda şunlar 
söylenmiştir: cİtalya, Akdenizde, 
eski Roma imparatorluğunu kur
mak hıılvasma kapılmıştır. 

Harbe girerek ~imali .Afrikayı 
alacağını, Balkanı rı bo~ un duru
;;.., altına :;okacagmı \'e cenubi 
Fransayı i gal edebileceğini zan
nedebilnıelcri için İtab a~larm ap· 

' tal olmaları l:izımdır. 
İtah ayı bö~ le bir ıeşcbb ·· te 

bekli:•;en ak1bct mnglfıbiyct ve ııe
rişanlıktan başka birşey değildir. 
Balkan milletleri, istil.lallcrini teh
dit eden her tehlikcl·c kar~ı koy
mağa karar \'ermişlerdir. Onlara 

Atina belediye
sinden bir hey' et 
lstanbula geliyor 

Atina 'belediye reis muavini ile 
Yunan belediye mernurlarndan 
mürekkep bir heyet yakında şeh
rimize gelecketir . 

Dost hü.kümt belediyecileri İs
tanbul belediyesinin misafiri ()la
ral• "ehrimizi ..,.ezeceklerdir. 

---oo 
• 

ltalyadan dönen 

Sovyet Başvekili Molotof 

~ardıma muktedir ve hazır müt
tefiklerden de mahrum değıldirler. 

İ-tnl:vn Afrikrıda Fransız 'e İn
giliz orduladle kar~ılaşacaktır. Bu 
dc,·letlcr şimdi garpta varlık ve 
yokluk kavgası yaJ>ıyorlar, fakat 

Bugün Belçika 
ve lsviçreden 

gelenler 
Yugoslavya~;; her ye-1 

rinde askeri hazırlık 
göze çarpıyor 

Brüksel sefaretımiz ba$katibi
nin zevcc:;i Bayan Şükrıye ıle se
faı·ct memurlarından diger iki za
tın aileleri de bu ı.abahki e.ıu;presle 
memleketimize dönrnüc;l ·r. 

bu vaziyet zayıf itııl.) anın hak -
kından gelmelerine mani değildir. 

... İtalya garpta müttefil·lerin 
mağlup olacağını hesap etmı ide
dir. Fakat tu mağlubiyet muhak
kak değildir. Çünkü Almanya hü
ewnlaruıın bugünkü şiddetini u
zun müddet devam ettiremez, ar· 
kaları da müttefiklerin mukabil 
hücumlarına açıktır. 

Boma Öniversitcsi talebesinden 
bir heyet dün Muı-oliniyi ziyaret 
ederek, kendisine biı- muhtıra ver
miştir. Bu muhtırada İtah anın 
Akdeniz yollarına tamamik sa
bit> olması için, miittefiklcroı bu 
denizdeki hakimiyetine nihayet 
verilmesi istenmektedir. 
Mısır gazeteleri, İtalyanın artık 

Avrupa harbine müdahale edip et
miycceğini değil. ne zaman mü -
dahale edeceğini İtalyan gazetele
rinin mevzuu bahsetmekte olduk
larını yazmaktadır. 

Di"cr taraft:ın verilen bir ha
bere göre. Papa Amerikanın Vn
tıkan ııczdiııdcki mi.ı.rahhası l\ ııy
ron 'laylo.ru kalıul cd\:rck, müttc
fiklcı le İtalya araiiında bir aıı•<>!i
ma tavassutunda Luhmmuştur. 

(DEVAMI 3 iiııcii sahifede) 

Mu"ıtekirlerle 

mücacieic devam 
ediy·or 

Ihtikarla mücadele komisyonu 
diın ak-.am Valinin reisliğinde 
toplanmıştır. 

doğru 
~: ETEtl İZZET BENİCI: Al 
t . - . -- manlar K 1 ~I altı Hl ÖllCC ltalyn tcrcıi- . a eye 
~~l!ıahu~rlu, g~ıriılt:iıiı \'C tıp r: ma 23 (Radyo) Alman bü-

ilerleciiklcrini söylüyorlar Iraklı geneler 
Bu ıabah 5 kişilik bir l 
kafile şehrimize geldi 

Parsite tahsilde b1ıl,,,ı. r taıı -
·bcmizden Bayan Ner.mın Mora. 
İsviçrede iktısat 'e tıcarct tahsil 
ecıen Tevfik Ercan ve di~Er bir ta
lebemiz de a~ nı trenl0 :;;ehnmizc 
_gelmislerdir. 

Bu ictimaaıı. muhtelif ihtıkar 
hadiseleri hakkındaki zabıtlar tet
kik olunmus \'e bu tetkikat sıra
sında tiç tacir de komis.vona davet 
edilerek ciinlenmis ve e:>kiye naza
ran vüksek fıatla satıldı,ğı iddia e
dilen komşular tetki';: olun.muş -
tur. l~"mic;von bu ku ı:ıslar üıe -
rındc e ,sµc rt ı \ a ıln a n, ı...k .ı:ar 
vermiştir. Mıntaka ticaret mü -
dürliıgü te,kilfıtı bilhassa gıda 
madc ekri. deri , kösele 'e va~ fiat-

1 .. 111lleri andıran gorunüş saf- k ... , k vük arargahının tebliği: Düş.ma-
ltb·lakibcn hugLm miittefi - nın Esko'da şiddetli mukaveme -

ıııc olarak .......... tlı ımıltefıki 
~~adan al-Tılmış \'C Alman- tine r~..ı:m~n bir miktar arazi ka-
11rustlırj a - Bulı;arısian \ e ?andık. Düşmanın Valansiyen ile 
~ 1• İınııa.atorluguna harp E:.aınbre arasınra bir yol aı;-ınak 
1 ttıı~ti. irin tanklarla ve zrhlı hücum ara-
~ıı, ~ınıdiki Avrnpa lıaı-bi - balarile vaTıtığı tec;c>bbüsü akim 

İleri kuvvetlerimiz Kaleye dog
ru yollarna devam ediyorlar. Li -
yeide 20 zabit, 150 nefer esir al
dık. N amurun bazı istihkamları 
mukaven.ette devam ediyor. 

Dünkerk ve Duvr istihkamla -
rmı :ı eniden bombardıman ettik ı 
Havanın fenalı!lı yüzünden bü

düşman tayyaresi düşmüş, bizim 
de 5 tayyaremiz kaybolm~tur. 

İngiliz tayyareleri, Holandada 
bazı verleı·e bombalar atmış ve 
sivil ahaliden birçok kişi ölmüş -
tür. 

Bulonyada, şiddetli muharebe
ler oluvor. 

11 
~eli ayında 'c r, ıı:mn l 11- bıraktık. 
11~1ü11 de\ iı· güuiinol' de biı· 
•t•f . k 1 
11 .: esınc ve~ a no ·tasma gc -

Ilı l'litıUJor. 

j ~·ük hava faaliyeti olmuştur. Dün 9 

Ruzvelt pazar günü beyanatta bulunacak 
~adan \'erilen bazı haberlere 
' 1~~·or l\!nsolini bugiin bir 
~•tat edecek \ "C Italyanın 
lıeı lıattı Jrnrekctmi bu nut
ll\ dııılntacaktır. 
:~tkun rnahi) et ve me\·zmı 
~ a ~ını<lıden birşel sii~ lc
a~cp l!ıbi, haha nıtkııu be

~. •rut edıiip edılmı~ t>< rğiı ı 
Ilı \lıulinc gclmcd.kce J,c-.ti 
~~ 11~ nniınl un dcğ'Jdir. Çiiı -
11u·"nut dtıu:va ı-;h aseti \ c dun 
}'~lcı·ı sÜr atl~· dcgişcbıl 
llJt /\ 
t~ f .-·uıc,ık. hugunkl. ha\ n 
~ .. taı~ a huı p Juı:iırlığını bı 
11~ lt,~rcclir 'e~ a bitirmiştir. 
\>e a ılc birJiktc harbe gi.· -
<!cj~onıa i:nınıratorlııgu i~i, 

~tr •l<ın ınillı <.'.melleri tahak
ltı 1tttıek isteğindedir. 
ı '-bıııellcrinc 11edef ittihaı 
, atar, Yugoslavya, Yunn
(l)~tki Akdeniz, Sul'İyc, Fı 

V .AMI 3 üncü sahifede 

Paris 24 (Hususi)- Aıncrika a
. yan meclisi Amerikan filosunun 

takviyesi itin i:steııcn 1 ınilyal', 
473 milyon dolar trıh-;ic;:ıtı kabul 

---------

1 

1 

etmistir. 
BiiyÜ>i. Ok~·anosta ::o ~·eni üs vi.i

cude ~ctirilmesi hakkmdaki lay i},a 
bah! :ye encümeninde kabul edil-

mis "\'e ayan meclisıne gönderil • 
miştir. Ruznlt pazar gunü vazi· 

. Yet hakkında beyanatta buluna • 
faktır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamı~dadır) 

BİR GÜıVDE İKİ CİNAYET 
ı:;a:~ı:sı:;ııı:ft~' ~·±++f&::ıllll!Z::sl-~---naw-;ac;aıı::::ı1!12!12Z»&emz:::!lllMMnm ~~++ W:S" S"W9i1± 25 

ke~1crıg ihanet 
e kar1Sn11 parçtıladı 

•u 

Bir çarkçı da eski nişanlısının kapısını zorlama
sına mani olan bir adamı bıço:kla öldürdiJ. 

(Yazısı 3 üncü ı;ah_ifede) 

italyada tahsilde bıılunan Iraklı 
taleb~ <le son harp vaziveti üze
rine tahsillerini ihtiyaten yarıda 
bırakarak memleketlerine donıne
P'i kararlaştırmışlardır. 

Bunlardan İskendc•r. Hafız Dru
bi, Cevat Selim, Ata Sabri ismin
de dört erkek talebe ile Odilbahuşi 
adında bir ·bavan Iraklı talebe bu 
sa...bahki ikonvansivonelle şehrimi
ze gelmi<:}erdir . 

Buradan memleketl<'rinc ~ide -
ceklerdir. 
KONVANSİYONEL YOLCUL.\RJ 

Bulgaristan TünklP,rinden 20 ki
şilik bir muhacir kafilesi daha bu 
sabahki konvansivonelle şehrimi
ze 11elrnislerdir. İki Çek mültecisi 
de ayni trenle gelmiştir. 

Eski metre.sinin jiletle 
yüzünü ~esti 

Şehı-emininde Köpı~i Meh -
roetpaşa sokağında oturan Ali Rı
za adında biri kıskançlık yüzün
den cıkan ıka~a neticesinde bir 
rnüddettenberi bera·ber yaşamakta 
olan Semiha adındaki ka<lını ji -
letle sol yanaitmdan ağır surıite 
yaralamı.<;tır. 

Bu talebe'r iz; oradaki talebe -
;mızın İsvi<.:reden ve Belçıkadan 
Parıse gertiklerini :.öylcmiş, İsdç
rede Alman propagandasnın bü -
yük bir faaliyet östcrdi.i:\"ıni ve 
İsviı'renin bazı yerlerinde A1man 
al~ .··htarlıihnın <'skisine nazaran 
azalınş olmasının nazarı dikkati 
cclbettiğini söylemi!"tir. 

Mumailevh; Yu_goslavvanın her 
yerinde askeri haırlıkların göze 
rarutığını ıJ,h·e 0tmi.:-lır. 

İki giin ev\·elki yazımızda, Al -
man taarruz kollarının iki büy -
yiik hedeften birini scçe~ek b~ ,-ı:
tiin hızlarile o hedefe dogru ~-:ıa1C
lenmeleı·i ihtiınaJinden bahŞet -
nıic;tik. Hedeflerden biı·i Pal'it;,. i
kincisi denize ula~ıp Man!! rohff- ~ 
lerine :rcrleşmekti. ikinci ilitimaf. 
de. Alman ordusunun dahaw lezla 

· avantajları olduğu da ayni yazida 
işaret edilmişti. -

Son haberler, Bitler ve kuman-

1 
danlarının, denize ulaşma hedefini 
htl!Gill ettiklerini ~österivor. Sea 

larmın vukseklicri üzerinde ehem
mi\ etli tetkikat yapm:rktadır. Bu 
tethikler komısyonun pazartesi iç
timaına kdar ikmal olunaı ak ka -
rara raptolunacaktır . .Memleke -
timizde en eski ecnebi müesse -
selerden biri olan bir ithalat ve 
ihracat firmasnın hesapları 'L' fa
turaları ~zerinde tetkikler yapıl -
ınıs ve muhtelif zabıtlar tutulmuş 
tur. Bu zabıtlar ticaret müdiiı li.i -
ği.ıne \·erilmi~tir. Dünkü toplan -

(DEVA.MI 3 iiııcii. salıif ·de) 

kaııten ve Kambredcn fırlıyan Al
man hafif nıotörleri Amiensi geçip 
A be\'ille' c eriştikten sonra nıi.it -
Jefikler Alman maksadım kavra
.d.l'laı·. Motosikletli \'e hafif ınotöı lü 
ktt'alarla yapılan bu baskmı :ır
ksdan :vctistirilcn mühim kun et
.lerin t~k\'iyc etmesine ukit bı
rakrtıamak üzere mü ttcfikler de 
mul-abil haı-ekete geçtiler. Fı·. n
sı:ifarın Aıniens ve •iınaldeki miit
tefik ordularnı Kambre istikame
tinde yaptıkları taarruzlaı· ikiye 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
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T, nlnl A~• 
NE ZA~ AN? 

ı-; c:ıavet, !tal} anlar. manas.ı a
çık cılmlelerle konuşmal!a başla. - · 
dılar. Efendim, bır lıifa aöre, char~ 
be "1rmek için tarihi anı bekliyor• 
!ar rnış' Bu tarihi an ne zamandır? 

Belli değil ... Bundan sonra. da.i
ma bütün anlar tarıhidir. Çiınku, 
tarih devirleri ıç;oıde yaşıyoru«. 
Malum ya, tarih, yazının icadi~e 
ba~lar ve .,.ağı yukarı 7 - 8 bın 
senelik bir hadisedir. Bu zaman
dan evvelki devirlere tarihten ön
ce. sonraki devirlere de tarihi de
vir lcr denir. 

Binaenaleyh İtalyanlar, yine va
zih birsev söy lemiı; değillerdir. 

PARAŞÜTÇÜ 
('OCUKLAR 

l!olandaya inen bir paraşütçü 
Alman askeri yakalamı.şlar ... Bir 
de ne görsünler. henüz 17 yaşında 
bir çocuk ... 

- Oğlum. evladım, demişler, 
seıı gökten indin değil mi?. 

- Evet amca ... 
- Peki senin ı:ôkte ne işin var, 

sen daha çocuksun .. Böyle işlere 
neden kalkışıyorsun .. 

- Sormayın efendi amca .. Çün
kü Almanyada, yerde ya.samak 
imkanı artık kalmadı .. Hayat o 
kadar tahammülsüz ki, göklere çı
kıp, radan kendimi aşaıl;ıya salı
vermeyi daha :;ayanı tercih gör
dum .. 

, 
GI>LİNCiK 

· ın;oitESj_ 
Gelincik haziranda çıkar diye, 

ıi..<; zamandır gazetelerde bır iliin 
' ıizüme ılıı;iyordu. Merak edıp du

l'U}'Qrdum. Dün de anladım ki, bu 
reklam inhisarlar idaresinin yeni 
yaptığı bir sigaranın nanı imiş!. 

Gelincik güzel isim!. İçimi nasıl 
acaba'!. Haziranda .ıörcceği.z tabii. 
Malüın ya, gelincik ~~rm17ıdır 

ve bovası çıkar .. E~er mumk~, 
l>u yeni gelınciklerdcn bazı bıta
raf memleketlere hediye olarak 
göndermeli de yuzlerine sürsün -
ler!. Çünkü baı;ka türlü yü•zlerinin 
ı.uaracağı vok!. 

MEllILEKETTEN 

GÖC' EOİYOKLAA 

Harp sahasına indirilen l\lınan 
paraşütçü askerlerinin üstünde ne 
nibi cşva bulunduğuna dair, Av
runa gazeteleri uzun boylu tafsilat 
veriyor: Radvo nıakinesi, bısıklet, 
makinelı tüfek, bırkaç kat· sivil 
elbise (köylu, papas kıyafetleri 
gibi), bir haftalık yiyec<'k, çadır, 
ve saire ... 

Yahu, bu paraşütçüler, harp için 
inmivoı lar, idcta evden taşınıyor, 
memleketlerinden goç ediyorlar. 
~ünkü. bir Alman ailesinin, bun
dan fazla yiyeceği, eşya;ı yoktur 
l:ı. . 

Demek, zavallılar, nazi rejimin
den kurtulmak için, başka çare 
bulamam .!ar!. 

AHMET RAUF 

n hapse giren tenekeci 
r ün. 100 pıı.rwık otobüs bilet 

ücı cti farkıru ödeınck ')temi, c:n 
bu damın mahkcmcy" verilerek 
bu pı:..rarun haczcn tat..,ili için ka-
1 ... r alındı ını , uzn1ı .. ı.k. 

S.ıgün de şchrıınizde cereyan e
d.!11 buna mümasil dığer bir va-k
ayı kaydediyoruz: 

-KöprO ve 
tramvay 

Karaköy köprüsünden 
bir müddet tramvayla 
geçilemeyip aktarma 

seyahat yapılacak 
Eminönü meydanının 30 santim 

vükse!tilmesi münasebetile Kara
Y.öy köprüsu yanında inşasına baş
lanılan yeni ve muvakkat tahta 
köprünün biran evvel bitirilmesi 
iÇin geceleri de çalışılmaktadır. 

Bu tahta köprü insandan başka, 
ok>büs, otomobil ve arabaların da 
gcçebileceai bir melanette olacak 
ve Eminöıriinden Şirketihayri -
··enın bu cihetteki iskeleleri mün
tehasıııa kadar uzanacaktır. 

İlk tetkiklerde; buradan tram -
var arabalarının da geçirilmesi 
düşünülmüşse de daha masrıt[Jı tıi 
muvakakt köprü inşası icap etti
i'inden bundan vaz ııeci1miştir. 

Bunun için: tahta könrü tamam 
okluktan sonra tstan bul ile Be -
vo[?lu ciheti arasmdaki doğru 
tramva" münakalatt bir müddet 
tatil olunacaktır . 

Tramvay arabaları, Köprünün 
30 >antim yükı;eltilımesi ameliye -
si bitirilınciye kadar Karaköy ve 
Eminöniınden geri dönereklerdir. 
Maamafih Beyoğlu ve Beşiktaş 
tramvavlarının Köprünün Kara
köy cihetinde bulunan kısmının 
Eminönü istikametindeki son su
hasına kadar getirilmeleri ve bu
radan manevra yapmaları ciheti 
de tetkik olunmaktadır. Bu tak
dirde tramvay yolcuları yalnız 
tahta könrüyü yavan geçecekler 
ve diğer cihetteki tramvaylara ak
taoma edeceklerdir. 

Otobüs bile çileri 
Tr .~ aylarda olduııu gi:bı; şC'h

rımizdeki tekmil otobüslerde de 
biletçilerin boyundan ııeçme ka
yışlı para çantaları ve bilet 
kutuları kullnnmaları belediyece 
mecburi tutulmuştur. 
Diğer taraHan tekmil otobüs 

müstahdemininin yeknasak elbise 
pi,.meleri hakkındaki kararın da 
hemen tatbikine ııeçilmcsi dün a
likadaı-lara tebli.~ olunmwıtur. 

IKüÇÜK HABERLERi 

Zehirli 
Gazlar 

Bu akşam da Tıbbıye 
okulunda konferans 
verilip tecrübeler 

yapılacak 
Şehrimizde zehirli gaz maskele

leri satışı büyiik bir raiıbet göre
rek inkişaf etmektedir. Kızılayın 
Mamaktaki fabrikasında mutat 
maskelerden ba~; bebekler ve 
hayvanlar için de hUBUSi maske
ler imal olunmuştur. 
Diğer taraftan şehrimizdeki 

fabn1<a ve imalathanelerde zehirli 
gazler hakknda konferanslar ve
rıli tecrübeler yaplmasıııa de -
Vaırt-Qlunmaktadır. Dün saat 15,30 
da Eyüpteki Karamürsel men -
s(t,ın - fabrikasında kaza kayma-
~rru, fabrtka müdürü ve şefleri 
ile kalabahk bir isci kütlesinin 
hazır bulunduğu bir toplantıda ze
hirli gazlcr mütehassısı ve tecrü
beli ki.nıya mütehassısı B. Hüse
,·in Hilmi Işık ta~afından bir kon
ferans \'crilmiştit. 

B. Hilmi ı~,ı.. nvela tahrip ve 
vangın bombaları hakkında kısa, 
İüz~mlu malumat vermiş, bila -
hare gazların tesir ve tedavilerin
den hah;cderek mu ıtelif işçilerin 
üzerinde gazların tesirleri ameli 
olarak tecrübe o!unmuştur. 

.Bundan sor,ra .:la muhtelif ze -
.ıirli gaz kibritleri yakılmıs. işçi
lere mask,, takdırılmıştır. Bunu 
takiben Mamakta yapılan Türk 
zc !ı irli rraz maskelerinin A\'rupa
daki emsaline tercih noktaları da 
~ -; t<r ili • bombalara karsı ve a
lor ''l zıuranında halkın nasıl ha
reket ctmesf icalı<'ttiği hakkında 
•avalı mıılumat verilmiştir. U -
zun tecrübe yılları neticesinde 
tonlz iıı? ı tnali'ıınatı vukufla an -
!at , mülr'baosı s B. Hilmi Işık bu 
akşam da tıbbiye <>kulunda bir 
konferans verccPk ve tecrübeler 
,•apilacaktır. 

----O<>---

Zarada petrol 
Zara kazasının Vehap Ağılı 

mevkiinde d<' mebzul miktarda 
.,,.trol bulunduğu Sıvas ticaret o
dası tarafından İktı.sat Vekiıletine 
bildirilmistir. 

Maden tetkik ve arama ensti
tüsü tarafından mahallen tetkik -
!er ''auılacaktır. 

* Şehirimi.z maarif müdür~ü li;;~~iiiiiiii~~iiiiii imar şubesi bina ve eşya biırosu 1 

~ 
Yine "beşinci kol,, a 

dair ... 
Harbin yeni safhaları, bjı takım 

yeni hakikatlerin meydana çik -
masına vesile veriyor. Meşhur o
lan şu •beşinci kol. a dair Avrupa 
2azeteleri tafsiljtla dolu. Bunlar, 
halkın dikkat ve teyakkuz hisle
rini terbiye etmek bakımından 
ehemmiyetlidir. 

Bn meyanda, şunlar da öğreni· 
liyor: 

1- Bir zamanlar, Almanyadan 
çıkarılan ve muhtelif memleket -
!ere iltica edip yerleşen Yahudi
ler arasında, hakiki Almanlar da 
vardU'. Bnnlar kasdeıı, hususi ter
ti11 ve pfanlarla Yahudi kisve ve 
damgası altında muhtelif memle -
kedere gönderilmişlerdir. ve işin 
şik tarafı bu aılamlar, iltica ettik
leri memleketlerde talisiz, zavallı, 
ve topraksız kalmış insanlara mah
sus bir ~efkat, yardım ve hatti i
timat görn1üşlerdir. Yani, .-be~inci 
kol. a ait va7ifelerini daha iyi ya
pabilecek şartlar içinde bulun -
muşlardir. 

2- Alıııanya, orta Avrupa menı
leketlerini istila ettikten sonra, 
müstcvl1 dc\·lctin rejiın ve idare
sinden ııayrimemnnn olanlar, baş
ka di:,arbr.ı göç ettiler. l{afile ka
file, bir takım Avusturyalı, Çek, 
Slonk mültecileri muhtelif Av -
rupa memleketlerinde ikameti ih
ti}'ar etti. nu ınasuın insanların i
çine, Al111anlar, «beşinci kol. a 
mensup bazı kimseleri de soknıuş, 
onları istilaya uğrıyan nıemlekct~ 
]erden ka('an nınsuıu nıültct.'ilcr 
ıııı.ı~kcsile dünya üzı..:rine )"aynıı'?
tır. 

I!aıbitı seyir ve iukişafı, bugline 
kadar gizli kalmtş t,lan bu haki -
kai.ll'rin de nıt\ydaııa çıknıusına 
fll'sat vcrmi tir. Bu iki hadi~erun 
öğreniln1csi. . bc~inci kol . denl'll 
ku'''·etin şinıdiye krıdar daha ıncy
dana cıkmamı!5, ba ka şckiJtel'i de 
olduı;ıınu hatırlatn.alıdır. 

KE::;AT EYZİ 

500 lirayı iade eden 
piyango talilisi 

Milli piyangonun 19 mayıs ke,şi
desinde biletine 1000 lira isabet e
den bir zatın Ankarada Yeni.şehir
deki ııi!;eden ikramive>ini alırken 
dalgın bir memur tarafından ken
disine 500 lira fazla verildigini dün 
y az.nustr.!ı:. 

Bu dalgnlık kendisine 500 liraya 
mal olan memur; dün akşam gi- 1 

sede düsünüp dururken içeriye 1 
bu zat girmiş ve: 

•- Ben biletin 1 liralık oldu -
ğunu bilmiy<>rdum. ÇüııJ<lü zev

Askeri 
okullar 

Muhtelif askeri orta lngiliz 
ı.et 

miJleti hare 
geçti , okullarına yeni talebe 

alınmasına başlanıyor 
Leyli ve meccani olan muhtelif 

orta askeri okullarına talebe alın-
masına bru:;lanilmaktadır. , 

Bu yil Kırıkkaledeki san'at ge
dikli erbaş hazırlama orta okulu 
ile, Ankara<iaki musiki gedıkli er
baş hazrlama orta okulunun yal -
ruz 1 inci sınıflarına talf'be alına
caktır. 

Kayserideki gedikli erbaş ha -
zırlama orta okulunun i•e hem 
1 inci ve hem de 2 inci, 3 üncü 
sınıflarına talebe alınacaktır. 

Bu mekteplerin 1 inci sınıfına 
girmek istiyenlerin 14 - 17 yaş a
rasında ve ilk mektep mezunu ol
maları, iki yıldan falla tahsili terk 
etmemiş bulunmaları ve yapıla

cak sıhhi muayenede sağla.ın cıJ<
maları icabetmektedir. 

Kayseri gedikli erbaş okulunun 
2 inci smıfına gireceklerin d,;, 15 -
18 yaş arasında bulunup orta mek
tebin 1 inci sınıfını bitirmı> ol -
maları li'ızı.ındır. 3 üncü sınıfa gi
recekler de 16 - 19 vaş arasında 
ve orta okulun 8 inci sınıfını bi-
tirmış bulunacaklardtr. , 

Kavseri gedikli erba:; okulunun 
her 3 sınıfı ile Kırıkkale san'at o
kulunun 1 inci sınıfına köylü is
tekliler musıı<i mektebine musi -
kive hevesli şehirli istekliler alı
nacaklal'Ciır. 
Kayıt i'ine 10 haziran<la başla

nacaktır ve talipler bulundukları 
··~rlenleki askerlik şubelerine mü
racaal edcccklcrclir. Derslere ey -
lı.ilde baslanılac«ktır. 

KONYA ASKER! ORTA 
OKULUNDA 

Ko111·a askeri orta okulunun her 
ür sınıfına 10 hazirandan itioaren 
•·eni talebe kayıt ve kabulüne baş
lan.lacaktır. Talipler bulunduk -
lan verlcrdl"ki askerlik ubelerine 
30 temmuza kadar müracaat ede
bileceklerdir. 

---<)<.>---

Üniversite reıdörünün 
beyanatı 

l)l'l~f~ 
Yazan: Ali Keınal S 1' 

d. <UllU S\ 
Alınanlar kaç sene ır • .. jp:;" 

. . . . ıerdır ...... aıı· 
lıyerek ıftıhar etrnış JIJ"'::J 
tere olsun, Fransa oısıııı11100 r-11 • 

yaya karşı koyamaz. ;\!. ~~ıı' 
Jeti bir vücut haiind•~uP i<': 
emirle hareket eder. .. ı·iJI' 

· gttO 1 • muvaffak olacak, b?." eğ• ~.,, 
devletlerle boy öicuşJJl ·,-ıitJI 
karsa muvaffak olacaktıd·a '01••"' 
böyledir?. Çünkii Fransa ;ıı ti• . . ı· .. t••' ,,,. 
Ingilteredc olsun bır ı!1ı 0 pı<. 
mek mümkün değildir· .1, (,tıl 
leketler bir gün AiınanY• ~,udılt' 
bir mücadeleye gir1şincdıt .. >' · 
rinin z.ifııu anlıyacaklar 
ire gibi. ıuiıet• 

Kaç senedir her mahrrue ı~P • 
. ·a . ~· katlanarak tank ve ta\' ket!< 

ınağa çalısmış bir m~"'·~ıeril• ~ı 
kı istikbalin parlak uı_n~ h•P "'. 
!emek lazım geldiği ı(ııt P d•' 

d dlll • ..ı 
maoyanın karşısın " 0 • teiV"." 
l ti . . f d'' . ,,.JıJcrı d. ı< e crıııın zayı u.şe - ,jrll ı il 
edilip durmu~tur. Fakat ·İctl'ril' r 
tikeli anlarda o gurP .. ' 11.'i ııc~tr0 ', 
nasıl birle~tiklt!ri got'"' ıçoli Ll..ı,. 
Deme~ ki _Almanların Jaı· .,iti' 
bcslediklerı o karıı;ıld~ . µ; 1 '' 
yor. Dai(ılmak de,:il, bilJ ~re'»': 
luluk ııöriiliiyor. A\tııra dil' 

1 da bulunan Fransa şu• 
18

,,pJ;I 
dar tarihin türlü inıtilı""3 ,,ııW 1' · uı "' 't gcçm!Ş, galip gelnıı~, ·c· 11cS ·t 
ınuş, taliin türlü elcıJl ."' tıir· t1 I' 
rini !!Örıniiş bir nıcınleke ~· ı.lt r.' 
asırda kuv\·ctli dona_u111 ı·ılLr 

J dl 1. .d 

dalarında yaşıyan n~ :ı:'~';.'.:;. 
• 1 cJI <· , .. yüzlerce sene var kı 1 dtJ'· 

}arına meyclan okunl•~_f:ıJ ı:ıritti 
kat huııdaıı İn"iıtcrrıııı• ı<b 

h 1 rııı111 ııl.i 
de kuvvetli dü::ımt1n u. ı3111 · 

diri, , üzündeıı tclılikclı . ı. il'. 
gerirnıediği ınaoası çık 1;. jo~ 
kis öyle devirler olıJJll> ;~ .ııı 
!er dü•maıı !arının te~d. nel' 
kalınıı;lardır. Galebe)'• 9 

5 
11r1. 

ve çetin uğraşmalardaıt 
1 

ı~ 
geçirıniskrdir. Bu _itib:r;~~ ~ 
milleti de tchlıkcnın_' ,.erıJığlf· 
nedir, muvafiakiyctııı bilil'· .

1 vinç ne kadar tatlılhr r Jı 1 
•imdi de tarihin çok tck~d~ b~ 
bir tabirle döniıın nokt~; 0o~ . • 

d"pıJJll • 
nuyor. Hakikaten " co•d·t 

Ç ··nkü· Al tarafınJI' od ~. u man ıı:r 

ne geleceği tabii olan °tık r.t< 
ler, o kararsızlıklar nr •' I 

· ·ı · karar · t bnlunuyor. Hila as ıd·ği I~ , 
dönmemek zamanı ge 

1 ıı01;•1 , 
lerce o kadar iyi anla~il 01 111'1 • 

ill ün b··tun· nı ve c• m e n ca gii" ~ 
gası demek olan malt bUıui:~J 

t · aratoı v: 

C:ılatada Ce"tlııemeydanmd ate
n~kecilik eden Emin isminde bir 
Arapkirlirun 80 kuruş kazanç ver
lfISl borcu vardır. Mumaileyh bu 
borcu ödemedilh için hapben taz
} ikın karar verilmıı; ve kararın 
inı .. z için evrı*ile müddeıumı.ııni
li.k iliınat dairesine gönderilmiştir. 
Emın burada da parası obnadıgını 
iddia etıııt;; ve: Eger 40 param var
sa ciğerime yapışsm 1 demiştir. Fil
hakika za vif ve nahif bünyeli o
lan Eminin givini!;i de parasızlı

ğını teyit edecek kadar fakirane -
dır. Ve kendısi hapishaneye gön -
dcrilmiştir. Fakat hapb!ıanede, 

nizamname mucibince, Eminin ü
zeri aranınca sımsıkı istif edilmi, 
bir deste para çıkmı.tır. Tam 470 
lira! 

söylı}ere~ tahlll'esını istemiştir. 

Fakat k<nd ıe •hansen tazyik• 
kararlarımı bir ay hapsi müstel
zı.1n bulum! ugu, 80 kuruş da 80 li
ra da borçlu olsa bunun degişmi -
"cCePi anlatlmış ve· ancak bun -
dan sonra Emin 80 kuru.şu ver -
.mive razı olmw; ve 470 lirası ken
disine teslim edilerek tahliye e
dilmıştir. Emın hapishaneden çı

karken, ıarctr·anlar tarafından 
' < ndısinden biraz para alındıi(ını 
iddia ettie;inden talrkikat yapil -
mak icin aranmış. bulunwnaııruş 

nıııayet te.adüfen dün bir şahıs -
tan tahı;il eciilmiş olan 300 küsur 
lirahk alacagını icra dairesi vez
nesinden alırken bulunmuş ve şi
kiıveti hakkında kendısını malu
mat ve üadesine müracaat edil· 

şefi Aziz şehrimize gelen Erzin
can felaketzedelerine yaptığı yar
dtmlardan dolayı vilayet maka -
mınca bir takdırname ile taltif o
lunmuştur. 

Türk havacılan 
ceme aitti. Kendisine 1000 lirayı gö-

Üniversite reklörü B. Cemil bil
se! muhtelif Üniversite işleri hak
kında gazeteilere beyanatta bulun
narak muhtelit fakültelerde 9 
profesörlük ve 14 ck>r'entlik açık 
olduğunu söylemiş ve Üniversite 
haftasının 11 temmuz perşembe 
günü Erzurumda açilacat(ını, bu 
avın 13 ünde başlıyacak olan im
tihanlar neticesinde mezunlara 
diplomalarının 5 temmuzda büyük 
merasimle tevzi olunacağını ilcive 
etmi<tir. 

anava anın ve ıınp . i .fir· .,~ ~ 
tart!ması i~ine ve~ılın \ii~ıı. 

1
, 

malumat anlattı kı bU ·ııtl 11 

Cebinde 470 lira olduku halde 
80 kuruş vermekten bır ay hapis 
yatmayı aöze alan Emin'e parayı 
verir;e serbest bırakılacağı hapis
hanede tekrar hatırlatılmış, fakat 
o, ene razı olmamıştır. Emin bir 
gece hapishanede yatmış, ertesi 
~n 80 kuruş için ancak 24 saat 
haosedilmek iktiza etti~ni, bu 
kadar müddet de tamam olduğunu 

Şarki Türkistanlı 
tacirin muhakemesi 
Kaçakçılık suçile yakalandıgııu 

hafJer verdıgımiz ~arki TUrkistan
lı çay taciri Abdurrahim Ahonbay 
adlivece sorııu.>unu muteakıp gay
ri mevkuf muhakeme olunmak ü
zere serbest bırakı.lmşıtır. 

Mumaileyh ~:;mird"n satın a
lıp buraı.ı getirdil!i çayları, bedeli 

bilahare dövizle ödenmek üzere ve
resive satın aldı .~ını iddia etmiş
tir. Bilahare bu mevzuda ismi ııe
r~n Ahmet Hana tebligat yapıl -
ması için muhakeme hazirana kal
mıştır. 

[ ~ı HIRSIZ 
yazaıC lıkender F. SERTELLİ 

Öyle ya. İş sempatiye kaldıysa.. \ 
Nobahat bu sempat.ıvi - hem de 
fazla.sile - Nevzattan zivadr 3adi-
ye çöster miyor mu'l'<iu? • 

Demek ki iş sempatı kazanmak
la da bitınıyordu. 

Sadi yazıhanesinden çıkaı·kc.ı 
çok d:uşünceliydi. 

Vapura .. Vapurdan trene bindi. 
Gôztepeye gekli~i zaman orta

lık alaca karanlıktı. 
Araba, mahut defteri o gece Ne

bahate verse verınde bır is gör
mu- olur mu}:du • 

Ac"lc vem"k yedi .. Köşkün bah
çesine c;ıktı. 

.\rada nkıdt bir duvar vardı.. 
S li, Nebahatle her zaman bu 

duhır '1ibi11de konuşurdu. 
Dt.varın \lstünd<n baktı. 
Nerı nan harım bermutat bah -

redeki kıımE"rive>ine çekilmişti.. 
Neh:ıhat anne;inin karsısında o
turuyordu. 

Sadi bu se, iılikten iştifade et-
rnPk istedi.. Onların bahçesine 
l?L>çlı. 

Bahçede hizmetçive rootladı ve 
Nebahatin ncrde oturdu~ınu u
zaktan gormemiş ııfüi davranaralı: 

- Avşe, dedi, hanımlar evde 
70k mu? 

Hizmetçi kız kaıneriyeyi gös - ı 
twdi: 

Aşk ve macera romanı: 18 

- Suratla oturuyorlar .. Bu.v-u -
runuz.. 

Nebahat, Sadinin sesini duyun
ca seslendi. 

- Geliniz. Sadi Bey! Yabancı 
vak .. Annemle konuşuyoruz. 

Sadi, ilerledi: 
- Evde camın sıkıldı da. Rahat

e~mez.;em .. 
Nenman hanun, Sadinin sözü

nıı kesti: 
- Rahatcızhk da laf mı? Zaten 

burada aksamları yalnızlıktan bu
nalıyoruz. İyi ettın de geldin .. 

Sadi, mahut defterı elinde tu
tuyordu .. 
Kamerıyenin altına ııirdi: 
- Hava bu gece çok sıkıntılı, 

teyze: 
- Evet. Güneö battığı halde ha

raret devam ediyor. 
Sadi l>ır kanepeye oturmuştu. 
Nebahat o ııün yol üstünde kav

ga eden iki çocuktan bahsedıyor
d:u: 

- Büyüklerin düğüsünü - boks 
maçlarından başka - bir yerde gör
medim. Fa-kat, küçüklerin kav -
-ı:ası çok heyecanlı. Ahrıanyada da 
bövle bir kavgaya rastlamı:;trm. 
Her iki tarafın anası babası gel -
di~i halde çocukları birbirinden 
al'Jram.ımışlardı. Bugün de su bi· 
zrm "'1kakta ilı:i çoou~un kavgasını. 

* Beşikta.;ta inşa olunan bir 
mektep tayayresi YeşiMr:öyden ha
reketle Seliinik ve Atinaya git -
ımiş, orada tezahüratı.ı karşılanıp 
'şehrimize dönmüştür. * Üsküdar halk tramvayları 
şir1ketı fosh ve ta.fiye olunarak 
belediyeye devrc><lilecektir. * Vilıiyet tarafından muhte -
lif kazalaroa 32 sığınak inşa etti
rilip tesellü.ın olunmuslur. 

+ Do.ktor profesör Tevfirl: Sağ
lam yüksek sıhhat surasr azal;gı
na tayin olunmuştur. * İmralı ceza evine ait Azade 
.mcıtörü dün köprü altında gtiınrüık 
muhafaza motörile kazaen çarpı
şar"'k batmL,tır. NüfusC"a zaviat 
voktur. 

seyrettim. Nevzat duymasın am -
ma, futbol macından çok heyecan
lıydı doğrusu. Üstelik bu kavga
dan birçok dersler de almak 
mümkündü. İkisi de on iki yaşla
rında çocuklardı.. Üstleri başları 
temizdi. Fakat, kavgalannda bile 
çocuklar aile terbiyesinin tesirin
den kurtulamıyorlardı. Birisi pek 
ıküfürbazdı. İşitılmedik küfürler 
savuruyor .. Öteki de sadece yum
ruklarına güvenerek mütemadi -
yen: - Ağ<ını topla! Anan'a kü
für etme! - diye bagırıyordu. 

- Kimin çocuklarıydı acaba? .. 
- Vallahi ben henüz komşula -

nmızın çocuklarını iyice tanımı
yor.um amma. her halde b!ziın so, 
kakın çocukları değillerdi. 

Bu sırada köşkten seslenen hiz
metçinin: 

- Telefon .. Telefon .. Hanınıe -
fendi, sizi çağırıyorlar. 

Dı "e ba~rısı, Nebahatin sözü
nü yarıda bırakmıstı. 

Neriman hanını: 
- Çocuklar, siz konuşun. Ben 

telefona gidiyorum. 
Diyerek kameriyeden uzaklaştı. 
Sadi bu fırsattan istifad" ede

rek, elindeki defteri masanın üs
tüne bıraktı. 

Nbahat çok dalgındı. Fakat, za
rif kaplı bu deftere gözü ilışti: 

- Yeni bir kitap mı? 
- Hayır. Mühim bir felsefe def-

defteri.. 

•• mı. 

Ne dediniz .. Fel.>cfe defteri 

Türk hava kurumu kongresi 
parlak teuhürata vesile oldu. Gö
rülüyor ki, bu kıymetli miie.~scse, 
Türk yurdunun mi.ictafaası11a bir 
çok yardımlar yapmıştır. ltakıım
lar, müsbet neticeler bunu gi)·;tcri.
yor. 

Bugün, havacılik dünyanın cıı 
nıühinı nıevzuu olmuştur. füı:klye 
büyük biı· devlettir. Havacılık bü
tün ılün\ ada olduğu gibi, b.zd.-, de 
birinci plandadır. 

Türk çocuklarını 11çucului:a, lıa
\Yacılıi.a teş'\·ik etmek, &L~tırınak, 
onlara ha,·acdık ze,·ILini ve bil<i.
sini "·ermeJr, bir memleket boı~·u
tiur. Çocuklarımızı tayyarect ol -
mağa te.,vik edelim. 

BURHAN CEVAT 

- Evet. Sair Şehsuvar Beyin 
felesefcleri.. 

Nebahat defteri eline aldı: 
- Tuhaf ~•y! Bu defter sizin 

elinize nereden geçti? 
- ~çen gün siz burada yoktu

nuz .. Scbsu\·ar Bey ııelmşiti.. E -
linde bu defter vardı. Anneniz ıs
rarla elindt'n aldı. Sonra - o gidin
ce - ben de merak ettim .. Anne -
nizden aldım.. Okudum .. Simdi 
iade ediyorum. 

- Annem bana neden bu def -
terden baL.etmedi ya? 

Sadi mdnalı bir ııülüşle genç 
kızın yüzüne baktı: 

- Bahsedemezdi .. Çünkü, Seh
suvar Bey bu deftere en samimi, 
en mahrem düşüncelerini kaydet
miş. 

- İyi 'lB. İçini dışına veren bir 
adam .. 

- Okumazsanız daha iyi olur. 
Herkes.in içi dışıııa. dışı da içine 
benıeınez. Sonra inkısarı ha.vale 
uP;rarsınız belki. 

Nebahat kahkahayla güldü: 
- Ben Şchsuvar Beyi, görün

diiğünden başka türlü tahayyül 
eden bir insan değilim ki, inkisarı 
hayale uıtramış olayını. 

Defteri actı .. Şöylece bir sahi -
f~sini çevirdi.. 

Yüksek sesle okumağa bru;ladı: 

-1-

•İnsan n~ ekerse, onu biçer der
ler. Fakat bazı ki mselerin şalgam 
ekıp enginar biçtıkleri de görül -
müştür .. 

(Dc~aını \'ar) 

türünce 500 lira !azla verilmiş ol- Ak K , k 
du.ınınu söyledi. Buyurunuz 500 şam iZ san af O ulu 
liravı. .... djyip iade. etmiştir. talebesinin müsameresi 

Bu durust ve faziletlı zatın tem• . 
yiz mahkemesi 1 inci ce~a dairesi Istanbul akşam kız san'at okulu 
~ümevvizlerinden B. Rüştü Şen talebesi her vıl olduğu gibi bu se-
oldu"u anlasılrruş ve kendisine ne ~çin de büyük bir müsamere ve 
te•ekkür olunmuştur. defıle tertıp ebmı~lerdır. Ancak 

-<>-- mektep dahilinde münasip, geniş 

Ed• k d k" f •ı bir yer olmadt~ından bu müsa -
ırne apı a 1 re UJ er mer~ ve defile \'arınki cumartesi 
Edirnekapıda belediyece yaptı- ııünü saat H,30 da İstanbul kız li-

rılmakta olan refüjlerin önümüz- ses.i sal<>nunda verilecektir. 
deki av icinde ilomal olunması a- Her vıl büyük bir takdir ve a-
1;;kadarlara bildirilmistır. laka toplıyan İstanbul Aksam kız 

B<:lediye bu refüjler için yeni- san'at okulu talebesinin müsame-
den 2500 liralık çakıl ve ımıcır al- re defilesine bircok güzide zevat 
mıstır. davet edilmi•!erdir. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

lngiltereye taarruzu düşünüyorlar 
Harbin günlerdenberi geçirdiği 1 

safhalar bütiin _dünyaca dikkat!e _ta 

1 kip cdilmekwdır. Avrupa harbının 
alacaı'.:ı neticey~ göre kendi politi
kalarına yeniden yeniye istika -
met tayin etmek için bekliyenler 
var. !Uüttefiklerin giriştiği bu 
mücadelenin ııe kadar çetin oldu
ğunu söylcnıeğe lüzunı yok. 

Fakat müttefikler tarafının bü
tün itidal ve metanetini toplıyarak 
hadisatı karşıladığı gün geçtikçe 
daha iyi farkediliyor. Alman tarafı 
bütiin vesaitini harp sahnesine çı
kararak davasını bir an evvel ka
zanmak için herşeyi göze almış 
görünürken mücadelenin daha 
zorlu safhalara gireceği kolaylıkla 
tahmin edilebilir. İngiltercnin kar
!ıJSaıda simdi bir Alınanya var ki 
None~lea Holandaya kadar uzun 
bir sahan kapl.ıını~ bulunuyor. 
Alınany~nın hiçbir zaman İngil -
tereye karşı böyle bir vaziyete ma
lik olduğu görülmemiştir. Buna 
mukabil Almanyanın bitaraf mem
leketler vasıtasile ele geçirdiği 
mevaddı i11tidaiye artık denizden 
kesilmis bulıınuyor. Danimarkayı 
aldıktan ve Norveçin bir kısmını 
işgal ettikten, nihayet Holandayı 
da ele geçirdikten sonra bu üç 
ıneın1cketin ticaret gcnıileri de 
müttefiklere geçmiştir. Bu suretle 
ıniittefiklerin ticaret gemilerinin 
miktarı harbin basındakinden da
ha artınıstır. Alnıauya son zaman
larda bu bitaraf memleketleri de 'ı 
birer suretle aldıkt:ıu sonra onla-

rın denizden simıliye kadar ettik -
Juj istifadeden mahrum kalıyor 
demektir. 

İngiliz tarafının harbin netice -
sinde müttefiklerin kazanacağı ka
naati ile Almanyanın ettiği ziyan
ları bu suretle düşündükleri görü
Jiiyor. Yine İngiliz tarafının t:ıh
ıninlerine göre Alnıansa yeniden 
bir harekete hazırlanmaktadır. 
Şöyle ki: Almanfor evvelce söyle
dikleri gibi asıl İngiltereyi hedef 
biliyorlar. Onun için İngiltereye 
havadan tayyare ile ve denizden 
de tahtelbahir ile taarruz edecek
lerdir. FaJ,at bugünlerde neden 
bunu yapmıyorlar?. İngilizler bu 
muvakkat sükun de\lreslıti Alman
ların ilerisi için hazırlığına \'eri -
yorlar. Almanların ellerindeki her 
vasıta ile İngiltereye taarruz et
mek istiyecekleri mu ha ldcak ı:ö -
rülmektedir. Onun için İngiliz ef
karı umumiyesi yeniden tehlike -
!ere karşı koynıağa hazırlanıyor, 
Almanların Holanda, Bel(ikn ta -
arruzları ile garp cephesinde yap
hkları şiddetli harekat milttefik\e
rin cephe gerisinde de gayret ve 
faaliyeti bir kat daha arttırarak 
silah, mühimmat ve diğer m~lze
menin çoğaltılmnsını, cephedeki 
müttefik ordularııı mukavemetini 
arttıracak vesaitin daha cok yetiş
tirilnıesini icap ettirıniştir. Milt~ 
cfik memleketler efkarı umumi -
yesinde işte böyle bir uyanılclık . . 
l'ar. 

• • 

. k . . de uıı t rar hır ·ne saat ıçın 1~,;ı<" r 
killeri tarafmdaıı p~r btı ~·~ 
kabul edilmiş ve artı aıııı<tıl'~I<' 
a\·kırı birsey bı.rakılıll ·ir•d 1 .ot J]ll ıı• 
Jiısa hayat ve mem . g;Jiı ,d 

.. ·ıd·-. nda iP ,i<• 
ııe gırısı~ 1~1 şu a .. '.:•~ ı!.!Yrı 
!etine ta;:ihin<lcki b!!_~1J:i::;ıı 1 , .. d ıeıcrı ~·' leler ,.e bu mura c ve ~e li 
ken güsterdiği sabır ldu~ıl g• 
neticede kazaıınu~ 0 dır· . f.. 
Yetler hatırlatılmakta J(İ,ı 

. -~· v Va~ingtondaki fugr f>l/Jcr' 
çen gün bir nutkunda 
lara şöyle diyordu: ııli!t 1~~i 

- İngiliz adalurıı""ı· ı\'''t.,, 
. • Jl' ;.ı ' ·,r ... 

milyondur. Yanı ~ 1 _: 0 İ1 1 rıt 
Birleşik hükümetlc•' 4t•''4ı., b' b•, ,ıı 
nun üçte biri. Har '" ya 111 ~ t 
da İngiltercnin diinYae111eıd 1• o' 
ler aösternıesi bekJeO t$ t 

" . ~rı:fl , _ ıl 
kat eyl(tldcnberı " JJilıİ~" ,ıı 
beyhude olınanuştır. ı ·1' 
sürecek bir mücadele~·· ,il 

rulınıştır. . İ ,giJİI ~ı 
Elçinin bu sözler• ~iitiıO 1~ı 

leti~in ~a!1-ını, uıalınl<~'°tJltllc ... 1 
cudıyetını ortaya · t ,.c.ô•1~.ı d"( c . ı• 
gcldi~i anda tered d ııa i~ ı 

1 
, 

rülen şu :;ünlerde .3 ·nifl ~ı .. 
1. ·1· el<ı>ı 81• !anıyor. ııgı ız •-ıııı• 

. . . t \:e ,,,. ;,ıı' 
Jerı de bu eınntye . ,d 

1
ji 

. k d' Biıııt' il"'' vır etme tc ır: b11 rc 
kiki ve nıuzafe(I ınU 
nuncu olacaktır. e 
- - - .. ~sıı' 

Ahmet ŞükrU 11J-
İngiliz rc.dY~5~edi 
bir nutuk so~iir~ ~ 

İngilterede bulunadafl "'·•''' 
teciler heyeti azası~ 8,J<ad•·~et 
ve kıymetli muharrır diİ'' . ~ 
Ah t Ş .. k ·· Esınet ·ıi•" ı~. me u nı io&' ,,t 
Londra radyosıı11Ja 'filrl> b'~i;;P' 
nutuk irat ederek, ·l<~ılde ~ııı" 
karşı gösterilen fe' stit· s•I>" 
kabule teşekkyr ~t;'\,,Jı•~ eb'~ 
ileyh Türk - ıugı 1 

• 1 d" 1 
11r 

h . ·cl•fl 1b 
nın dostane ına ·~ cııtl ,~ 

T .. J<iy• ı•I· t ettirıni:ş ve ur tf9 · ı,tı ' 

l.f ııaınr t~'' 
tinin muhte ı " 9 • ~ 1ıl9 
ettirdiği terakJ<iletı 

-er-- ı.ere 
A k ..... ub~V' ı.J; 1 '1 

ÇI u• b• ..,, 
Sl r 

Bir istida yırtılıııa ... ••t , . s ... · ., • 
cikavettc bnlunaıt _ı; 5c(ı "• 
• {ir,..... ~c•"" mezunlımııdan !\. . rit• e<> 
tem.ize müracaat10• 



Amerikada da casusları faaliyette 
"York 24 (A.A.) - Aflanta - bulunmuşlart. 
~ıo - de oldukca iyi bir ak - Buenos - Aires 24 (A.A') - Pa-

,ar almanca konıısa~ bir şahıs rane'de Kral Gunther isminde süp
·•f edilmiştir. Bu şahsn üzerin- heli bir Alman su:bayı tevkif edil-
1~lların haritası, ıı:az mecraları ı mistir. Bu subaym üzerinde kı.şla
"'nir,·olları hakkında şemalar larm, hava ülerinin liman ve yol-

~lhl ab kollarının Manşe doğru 

ların fotos(rafları ve tesisat plan
ları bulunmuştur. Gunther besinci 
.kola ımeoou p olduğunu reddetmiş 
Alman sefareti için at satın almak 
üzere memuren geldigini söyle -
mi.ştir. 

ileri hareketleri 
Pa • 
"~ıs 2_4 (A.A.) - Belçika resmi 

~ı dun l/ dcnard civarında Es
~ehrini ıı:eçmeğe muvaffak o
.\lınan kit'alarırun biraz sonra 
0rtiildfrklerini bildirunckte -

Valansien, Kambre ve Arras doğru hafif Alman kıt'aları nüfu
böl-ıtesirıde şiddetli muharebeler za devam etmektedir. Bu müf -
cere,·an ediyor. rezel.er dün l(iindüz çok şiddetli 

Som ile Arras arasındaki ııed.iık- bombardımanlara maruz bırakıl -
ten batı istikametinde yahi Manı;a rnı.şlardır. 

\lsolini'nin nutkunu pazara söyliyeceği anlaşılıyor 
t.~a ~I ;ı\.A.)- l\lwolıııi pa- J ı·ağa sadık• vnvanmı ulmıs olan 1 mahiyette bir kal,'. sözsöyle111esi 
·~"Q~, hi,; nsırdıml>eri ZJraat iş- aile!ere dip~oınalar verecektir. Du- varit ıı-örülmektedir. 

Uğraşa" ve bu snrelle , top- cenm bu ınuııasebetlıı lı:ılc uygun 

Belgrad'a gelen Alman orkestrası meselesi 
&.ıgra.ı 24, (A.A.)- Bedin fliı.r- \ reccği komcrin. ın•i>.i,y·enleriıı ba- \ geri kalacai;ı hakkındaki haberler 

>k orkestrasının Belgradda vo- gajlarmda sılah bulu1'duku için yalaalaamaktadır. 

1 
''<- w' ~ -- - :('.;. :"... .- """" ~ • '~ ~ ' •' • '" ~.~ ' ..... _, -

ta/ya, harp ve .• bugün Bir günde i ~j 
• 

cınayet {Başmakaleden devamı 

'-1 .. ~Iısır ,Tunus, Cezair, Fas, 
• Utt.arık, Korsika, Ciboti ve 

&P F'ransa'1dır. Yani Akdeniz 
ı.•lltanlar hakimiyetidir. l:lnnu 

1 
•kıp de Almaııya ile birlikte 

1 
·~re ve Fransanın tanı nıira

~~'1<siı'11 eylemel..tedir. 
ita, bir hastalık haliııd~dir ve 
.~•niş öl_çüdeder. Ancak, bu 
l 1 cmelı te~hıs eden ltalyaıı
!'•n vazifesini görmekte ve 
• bir planı tahakkuk ettirıne
~llık.:nsızlığ-mı tebarüz cttile
i Ucadelede bulunmakta ve bu 
ııqhuıy.aların i~ propaı:and~da 
~ı~•vıyatı yüksek tutmak ıçın 
.,.ah olarak istimalinin küfi ı:e-
'th' 
"''t ve çizıneden yukal'ıya çı ... 

t .~.1ttın doğru olmıyaca,'1111 ile ... 
\."Urnıektedirler. Bizim de ay
•naat ve fikirde oldugumllZU 

'ııı •Ya hacet yoktur. 
; ~an faşizmi, hakikaten bu 
~~!yalar peşinde İtalyan hal

ı ''"8liycrek muayyen bir ka
,'I seviyesine kadar yükselt
.· f'akat, bugünkü cihan ba
l<arsısıada iste bu. bıı ka

l ve yerinde bu kadarla kal-
ı, ilıahkimadur. 
~ bir ı. ... ap ve bu he.aba 

w~liınattan mütevellit bir yan
."'111. ltaJyayı Jıarp d~ vaziye- \ 
~ır ve müttefikler .tley -
8ıı.Uuınlar aleyhinde bir ha

t-Ve barbe sevke4erse hu haı-p 
t• en sonunda ve ancak 
~.nikbet ve inkıroz getirir. 
~~ 1.talya hem coğrafi \'aziye-
1 rııe, hem iktısndl' büny.,, i 
Q •r de kudret ölçiisü bakımı 
l~ kanı.tar ve müttefiklerle 

Cak halde d1',!:i,ldir. Akde
\ı, de güvendiği 19t denizaltısı 
illılı."'1inasıru yine Akdeıaiz için
- etmek Ingiliz ve Fransıı 

~ı::-sı için hafta meselesidir. 
· • Kıbrıs, Port:sait, Hayfa 

~oıı. iki adalartlaki Paltelaria 
hdalr.i Italyan üslerine mu-

1~ edecek çok ibtün mahiyet 
ı ~:~ı.e oldukları gibi iqıbına 
'"'!:Üız hava ve deniz ordu

'.\kde11izde istifade edebi
~· .~e İtalyayı bilhassa gc- ı 
'• dudü döğmeye yarar ıua
t~ıg•tirebilecekleri üsler de 

\ij tur. 
1~•11 kara kuvvetlerine gelin
~ar Balkanlara ve mütldik
~·şı hareket edeceklerine 

ve ba~la keadiledni ınü-
~ "1ecek olan Balkanlılarnı ve 
~ llluttefiklerin tefrik edece
'• ve lıava kıı vvetlerinia 
:ı~ o.r~u.sunu -!ennıİ)'e artar 
•cagından şuphe etmemek 

-.,~· Trablus ve Habesistaa ile j 
~· behemç_lllll iıı.kı.taa uğ

olan ltalyanın bu müs -
tlerinden MlSıra, Tunusa, 

~.Soıualsine ve Sudana hü-
·~ 1P muvaffak olmasına da 

Yoktur. Herşeyin başında 
i k 'ru11us. Fran$ız Somalisi 

lıvvetlerile kendileriw ıııü
~dcbilecek vuiyette olduk-
·1 ar Filistin ve Fasla müte
•ıinı kuvvetler de buralara 

~d •imek üzere hazır bulun
l~ •rlar. 
,1Jı~ . 
~ sonra, Italyanın Balkan-
11.ı ••uz etınesi takdirin~e Sov
.tanm ~lleri":i ko}larıııı bağ
~ Uracagına bız hala akıl er-

>\ı~dL·ıı degiüz. Sovyet Rusya 
~nyanın, ne de ıtalyanın 

ı~ bııu•klerine Balkanlardaki 
~1~.•ni tahakkuk ettirmeleri
"'" 

1l'Yen riza ve nıuvafakat 
"~iHceği gibi Balkanlarda 

•lecek Alman va ve)·a İtal
~adan "el! on sene geçince 

, . e ne sürprizler haıırlıya
''!i de takdirden iıeiz ol -
~ "•ziydiudedir. 

dun gece lltoskova rad-
11 alındığı beyan edilerek 
~lunan bir haiMır taaa-

nıilc ~O\ ~·et noktai nazarının bir 
ifade.ı ise düıa ~·ine bu sütunlarda 
bu bahb iizerinde tereddüt arzet
tiğinıtz noktalar bir dcrcccy~ ka
dar tcvazzuh etmiş, İtalyanın Bal-
1.anbrda ulııorta harekete geç -
nıcsınc !io\'yetlerce göz yıunulnıı
yacağı anlasılnıı~ dernektir. 

Hulasa, Biz İtalvımın esaslı bir 
hesap, mantı!.:. \'C kuvvet ölçü!)ii i
çinde bugüııkü harbe Alman·. a le
hinde müdahale Nieceğine İıenüz 
inananlardan de "i1iz. Buna rai 
men, İtal,ı·a sırf bir hiı; tuğyıını ile 
harbe girecek olursa muhakkal. ki 
bu harpte yanlı< hesabının bütün 
aetsını çeknı.iye katlanmasını da 
bile.:: ektir. 
Balkanlılar kendi istiklal vfl 

ınevcudiletlr:rini n1uhafaza ve .mü
dafaaya hazır oldukları kadar 
miitteriklerin Alıııaııya ile bir ha
vat ve meınat harbine girişmiş bu
lunınalarına rağmeıı İtalyayı daha 
çabuk ve daha evvelden mağtup 
edecek kacbr kuvvet ayırmış ..ı
duklar11ıa da inanmak J.A:umdır. 

ETEM İZZET BENİCE 
••••••••••••••••••••••••••• 

sker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden <Ut•am) 

bölüamek telılikesine kar$ı gel -
ntek içindir. 

Gelen telgraflara ve a: .:ı.l ha
berlere bal..ılırsa, aşağıdan Fı-an
sızlarıu Amiens iizerine yaptıkları 
tazyik oldukça sen1ece vermiı;tir. 
Yukarıdan Kambre istikametin -
deki zorlamayı Almanların şimdi
lik karşıladıkları auiıı,.ılı.yor. 

Alman orduwrının , denize doğ
ru!. taarruzunu durdurmak üzere 
müttefiklerin büyiik gayret sar • 
{ettikleri bu .ıcalarıl:ı Bulony'den 
bahsedilmesi tehlikenin büy·iimek 
iı.tidadında olduguna delalet eder. 
Çünkü Bıılony Abe\İlle'ıien daha 
yukarıda ve lngiliz ı.ahillerine da
ha yakındır. Aıniens üzerine tev
cih olunan Frıııısız tazyikinden 
bekleueu netice alınabilirse, Bu-· 
lony'a kadar ilerlemiş bulwıau Al
uıan kollarının arkası çevrilebilir. 
Fakat Bulony'a kı;ılar ilerlemiş o
lan Alman kunetlerinin meto • 
sikletli ,·eya hafil motôı-lü kuv -
vetler oln1~dığııu gösteren bir işa
ret var; lugiliz kaynakJarılHlan 
ge!en malumata cört., Jlulony ön
lerinde mühim muhdr<'beler baş
lamıştır . .Eğer ilerlcmis olan kuv
vetler baskm yaptp ~kseriya ı:-eri 
~önen hafif ~ıt.'alardan ohaydı. 
lngilizler muhım muhuebelerlu 
baı;l.adıl:'mı haber \'Crmeğe liİJ:uln 
görmezlerdi E'raw.ru.ıın iimali g<ır· 
bi sahillerine doğrultulmu~ ubıı 
bu taarruzu ıtınaın i<:in diğer bir 
kolun da Kanıhreden Ka)eye tıılı
rik edilmi; olduğu haberiai alı
)Oruz. 
Almaaların müttefikleri it..ı:ye 

bölıııek, haıta Fransaııın şinıal ve 
şinıaligarbi sahillel'İııe sı~ıştırılıt· 
cak kU\-vetleri denize dökmek ga
yesile basladık!Hrı bu yeni taar • 
ruzlarm behemehal piiskürtülıııesi 
icaıı eder. 

Tehli!<cnin ehemmi~·etiııi idrak 
etmis bulunaıı miittdıkler başku
mandanı bu )"eni ıniihinı tc~ebhü~ 
sii de, Paris istikametindeki Al -
man lrnnetlerin"' 1aptığı gibi, a
kim bırakmak için mukabil taar
ruzlara başla~tır. 

Müttefikler ba~kumandaıu Vey
gandm Alman kumandanını ma
tetmek üzere ba~ladığı hareket -
!erden biri Amiensden, diğeri de 
Kambre üstlinden inki~af edi)'Or. 

Ciddi menbalardan gelen ha -
berlere nazaran, Fransız mukabil 
taarruz kollan Anaiens ve Kambe 
civarlarına ~. Bu mll.kahil 
taarruzların durdurulmzyacak ka
•ar kavvetli ve Al ... plh··• su-

Dün gece Fenerde bir cinayet 
işlenmiş, bir gemici eski nişan -
!ısının evine zorla givmcsine mani 
olmak isti.ven bir adamı bıçakla 
öldG.rmüstür. Tahkikatunıza ııöre 
hadise şöyle o1muştur: 

Gemilerde çalışan Hüseyin is
minde bir adam biı· müddet ev
vel Fenerde Karadavut saka.l:n -
da 1 numaralı evde oturan Eıima 
adında ıı:enç bir kızla nişanlanm~, 
Aradan bir müddet geçince ayrıl
mı.şlardır. Dün gece arkadaşlarile 
beraber bir meyhanede kafasnı 
tüssiileyen Hüseyin eski nişanlı -
sını hatırlamış ve saat 24 de doğ
ruca Esmanın evine gidcrnk ka
pıyı çalmıştır. 

H~yine kapı açı.J.mamııı, bu -
nun üzerine Hüseyin !kapıyı kır
ın.ağa kalkısınca, keriden Esma 
feryat etınei!e başlaımıştır. Esma -
nın feryadı üzerine sı:elcn kom -
..,ılardan Mustafa Nazif adında w 
adam Hi.iseyini te9kin etmek ve 
kapıyı kırmaktan vaz geçirtmek 
istemiştir. Bundan mujj>ber olan 
Hüsevin bıçajl:ını çekerek zavallı 
adamı sırtından ai!r surette yara
lamıştır. Mustafa Nazif hastane
ye götürülürken volda ölmüş, ha
diseden sonra kaçmak istiycn Hü
seyin :vakalaıumtır. 
İKİNCİ MÜTHİŞ CİNAYET 
Bu &abalı Beşikta.,ta mütlıi~ bir 

cinayet i,,ı.enmis ve hir adam genç, 
r!Üzel karısını bıcakla delik deşik 
ederek öldürmüştür: 
Yalovanın Kirazlı köyünden 

Ahmed.in genç \'e l(lizel karısı A
sive köy muhtarı Halitle l(iilli a
sikane münasebette bulunmak -
tadır. 

Asiycnin oğlu Hüseyin bunu 
farketmiş ve Asive de: o~lunun 
ö~rendiPini hissedince korkup Be
sıktaşta Zemheri soka· nda 32 nu
marada oturdn Halicenin evine 
kaçmıstır. 

E\ velki gün Hüseyin annesinin 
nesinden İstanbula eelmis ve A
sivenin bulunduğu yeri öğrenince 
do~ruca Yalovaya dönüp baba -
sına nankör ihaneti anlalmıstır. 

Bunun üzerine Ahmet dün ak
şam Yalova vapurile sehrimize 
gelmis ve Haticenin ednde karı
&ını bulmuotur. 
Alım et, bütün <'ece sükunetini 

muhafaza ederek hiçbir şeyden 
haberi yokmu• ııibi yapmştıı·. 

Hatta gece karı koca birbirlerile 
eülüşüp saıkala~mıslar, sonra da 
11\'Umuşlardır. 

Fakat bu sabah Ahınet uyanır 
uvanrnaz Asivc\.;i isticvaba bas -
lamış ve bilahare de bı aiiını çe
kip kıyasına hücum etmiştir. 

Genç kadın b1cak darbeleri al
tında delik deşik olmu• ve daha ilk 
darbcil'rde ölmüştür. Ahmet ya
lr&lanmıstır. 

Muhtekirler 
(1 inci sahifeden devam) 

tırı müteakıp Vali şu beyanatta 
bulunmustur: 
•- lhtikiırla daha şiddetli ve 

kat'i mücadeleye karar verdik. 
Komisyon badema haftada iki de
fa toplanacak ve bu suretle mc -
saisinin daha sür'atle yürümesi 
kabil olacaktır.• 
Di~er taraftan tekmil gıda mad

delerin.in üzerlerine cinslerini ve 
nevilerini gösteren etiketler ko -
nulmast da komisvonca mecburi 
tutulmuştur. 

.-a düşürecek derecede şümullü ol
ması göziiken büyük tehlikenin 
karşılanması için ehemdir. 

Aksi takdirde vaziyetin vaha -
meti her saat hüvüvecektir. 

IAlman kuvvetle·ı"İ 
Manşe ilerliyor 

(1 inci sahifeden devam) 

Bu harekat, müttefiklerin mu
vasola hatları için ciddi bir tehdit 
mahiyetinde olmakla beraber, 
siındiki halde bu batlarııı tehli
kede olmadığı beyan edilmektedir. 

Almaıılar ilk hamlede Bolonya
yı ele g~irmek istemektedir. Dün 
de 1'1aıış limanlarına büyük hava 
hücumları yapılmııı, bombalar a
tılmıştır. 

İngiliz ve Fraıısız ordularıııın 
zayiatı, Aln1an zayiatı ile muka
yese edileıniyecek kadar azdır. 
Müttefiklerin asıl büyük muka
bil taarruzlarının bugün yarın baş
laması beklenmektedir. 

Müttefik kuvvetler icap eden 
yerleri tutmaktadır. 
Şimdi Amyen önünde çarpıııma

l;ır olmaktadır. Bir habere göre, 
Fran"1Zlar Amyen varoşlarmu gir
mişlerdir. Mulıarebelel'in meddü
cc;zri mütemadiyen d1:ğişınekte • 
dir. 
Sedanın cenubunda Al1nanlar 

şiddetli bir topçu ateşini müteakip 
taarruza geçmişlerse de tekrar 
pü,kürtülınüşlerdir. 

dar yalqız Fransız topraklarında 
18-00 den fazla Alman tayyaresi 
dü~ürülmüstür. 
Fran>ız başkumandanı Geııeral 

Veygand şimdilik hükumetin baş
ka bir .rere nakline ve Parisin tuh
liye,ine lüzum olmadığını bildir
nıi~tir. 
Bazı Alman gazetelerinin yaz -

dıklanna rağmen, Belçika Kralı 
ve kabine erkanı el'aıı Belçikada 
bir yerde bulunmaktadır. 

Alman radyoları Mareşal Ga -
melinin intihar ettiğini ortalığa 
yaymııılardı. Londradaki salahi
yettar Fransız mebafili bu haberi 
tekzip etmişiir. Fransadaki İngiliz 
ordusu kumandanı Lord Gortun 
Londraya döndüğü haberi de tek
zip edilmiştir. 

Yine Alman radyosu tarafnıdaa 
Belçika Ba vekili Pierlo ile Belçi
ka Harbiye Nazırı ve ba\kuman -
dam General Denisin Belçikalılar 
tarafmdan öldürüldüğü hakkmJa 
verilen haber de tamunıen asılsız
dır. 

B"mbardıınaa t•r>areleri gece 
giindüz büyük bir faaliyet sarfet
m('ktcdir. 22 ınayıt; akşaını 111üt -
tefiklerin bombardıman ve ftVCI 

tayyareleri, Fransız cephesine pi
ke suretile taarruz ctıncğe uğra .. 
şan her birj yirmi kadar !a)Tare
den mürekkep dört Alı.nan bom -
bardıman grupu ric'ate ınccbur e
dilmiştir. Vuku bulan İuuhaı-ebe
de sekiz Alman tayJaresi dii~ü -
rülmüştür. 

İngilterede memleketin emniyet 
ve selameti için daha çok şiddetli 
tedbirler alınmıştır. Billıas.a fa -

1
. ~tlere_ kar0ı alınan .bu tedhir_ler 
cumlesınde'l olmak ıızere lngıliz 
(8 ıstlcri reisi Osvald !ılosley, a

' vam kamara:,ı azasınd. ıı '.\ üzbası 

l\liittefik tayyarefor Layıpzig ü
zerinde de uçarak, bıı şehrin elek
trik santralını bombardıman et -
mişlerdir. 

E••velki akşam müttefiklerin 
bir tayyare grupu Almanların 27 
bomba1·dıman tayyaresini dü~ilr-
1ı1t\.;.;tür. Ge\'en haftanın son iki 
gününde ayni pilotlar asgari 50 
Alman tayyaresi dü,iı.rmiişlcrdir. 
Alınan tayyarelerinin bu son 

mulıarebelerde büyük zayiat ver
diği anlaşılmaktadır. Şimdiye ka-

(l inci sahifeden devam) 

İtalya bitar•f kalmok i~ şu 
şartları ileri sürmiiştiir: 

Fransız ve İngiliz Somalisinin İ
talyaya terki, Süveyş, Malta ve 
CebelüUarı.kta mü~terek kontro
lün kabulü. 

İngiltere bükUmeti Cebelüttarık 
ve Cibotide bulunan biitüa İngiliz 
tebaasına bııralarını terk.etmeleri
ni bildirmistir. Cebeliittarık tah
liye edilnıh. gibidir. 

Diğer taraltau Koııt Ciano Ar
navutlut..ta tetkiklerine de\'am et
nıelı:teıl.ir. Dün İşko:lraya giüni:;
tiı·. Nazır köınür ınadcn1ctini, st
r•teji.k yollıu-ı, daha zi)·ade askeri 
te,jsatı tetkik etnıektedi•·. Söy lca
diğ.ne göre, Kont Ciaoonun )·a ... 
nında erk.ıluıharbiye zabitleri de 
vardır. 
İtalyanın Araanıtluga mühiuı

mat ..,, kiyatı da devanı etmekte
dir. 

İsviçre gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre, italyanlaı· on iki 
adalarda ıla talışidat yapmakta -
ılır. italy anların Rodosa ve diğer 
büyük adalara (ıkardıkları a>kcr
lerin miktarı 70 - 80 bin tahtnin 
edilmektedir. K&desa :ıo hıu -.skl!r 
çıkarılmıştır. 

Aıuerikan gazeteleri de, nlukare- , 
benin seri inki~afı kar~ı:,ıud.1 Sn,·- ı 
yctlerin ~aziyetleriai de(~tinu
lcri pek mümkün olduğUDu ·u -
maktadır. 

R3ınsey tevkif edilmiştir. Bunlar
la beraber diğer tevkif edilen fa
~is!lerin miktarı üç yiizü bul -
nıu~tur. 

Mo>leyin evinde \'e faşi>t bir
Jigi nıerJ::czindc ara~urına)aı- 3:apıl
nııstır. 

İngiliz efkarı aluıaıı bu son ted
birleri ıueıununiyetle kar~ılamış
tır. 

İngiliz Kralı l\laje.ste Corc bu 
ak'Cım Grinviç saatile saat 20 de 
imparatorluk günii dolayısile bir 
nutuk söyliyecektir. 

Ba<ı İlalyaıı ~hir erinde talebe 
taraf.uulaıı dün de muıtefikler a
leyhine nümayj,;ler yaoılmıııtır. 

Eski Kayzer Vilhelm Berliu ci
varında Potesdama gitnüstir. Al
ınan .ınakaınları ke -.ine son de
rece hürmet göstermektedir. 

DABKov·ç 
ve türekiıı 

Hellenic 
Medeterrenean 

Lines 
Yugoslavy·ada eski Sırp komita-

cılarından \'e Çetuiklcrden !eşek- Yeni ve muntazam postası 
kül eden ~eni ordu GU biu. kisiyi her hafta Salı günü akşamları 

· Muntazam haftalık posta 
bıılmakıadır. Alınan beşinci ko - olarak 
!una karşı miicadele şiddetlen - A d Th k' 
dirilmi>,tir. Bithassa Yııgoslııvya- D rOS VC ra l 
nm şimalinde poli~in .faaliveti art- Birinçi sınıf vapurlarile doi'ru 
mıştır. Birçok motosikletler mü- Pire, Iskenderiye, Portsait, Ya-
sadere edilmiştir. fa, Telaviv, Hayfa, Beyrut ve 1---------------!I K>i>nc;a haraket edeceklerdir. 
Bir liradan yukarıya Yolcu - Eşyayi ticariye - Tu-

rizm - Her türlü esbabı 
fatura verilecek ı· istirahat, zengin ve 

mükemmel mutfak 
1 liradan fazla her nevi satışlar-. Müsait şerait 

da fatura verilınesimecburi oldu- ı' 
ıı:u halde ekseri esnafın buna ria- Bilaistisna Yunanbtanın bü-

tün limanları ve Macsilya ve 
vet etmedı.gi görülmü~tür. Beledi- Brendizi için doğru konşimen-
ye müiettislcri ve fiat murakabe to verilir. 1 

he,·eti dünden itibaren her semt- Hamiş: ANDROS vapuru i 
te bu hususta kontrollara başla - Pireden hareket ederken Kıb-
mışlard.ır. rıs, Suriye, Filistin ve Mısır 

ÇİLEK İHTİKARI hattuu ve THRAKİ vapuru ise 
Birkaç ıı:ündenbcri şehrimizde Mısır, Filistin, Suriye ve Kıb-

cilek ı;ıittikce boliaşmaktadır. An- ns hattını takip edeceklerdir. 
cak Beyoi!lunda 80 kurusa satmak Tafsil~ için Galatada Frank 
suretile ihtikar yaptıkları görüldü-. hanında umuırJ acenta5ına Te

lef-on: 441-08 ve Galata rthtı-
j\'iinden dün bunlar haılokında zabıt! muıda 26 No. şubesi ANDO*-
tutulmuştur. Muhtekir çilek.çiler RO yazıhanesine müracaat. 
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SON TELGRAF'ın tarihi tefriluuı: 72 --

Reşit Papnın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yaualar: 

J.:,.enıltt F. SERTELLi Cevdet Reıit YULARKIRı\N 
~ -

Bulgar çetesi rum köylerini basa
rak bütün Rumları kesecekmiş ! 
- Atinada korkunç !tir haber 

aldım .. Sandanski cetesi Rum köy
lerine baskınlar yapa....:k, bütün 
Rumları kesecekmis. B•n• Türk 
hükumeti de müsamaha· eılecel< -
nıiş, dedi. 
Reşit Paşa birdenbir,, ~tadı: 
- Bunların hiçbirinin !'Si• yok

tur. Hangi birİll.İ tekzip ~deyin1? 
Hepsi de uydurma. 

- Fakat, bea bunları (Ok ciddi 
bir menbadan duydum . .l)elki sizi 
aldatnw,lardır, ekselans!'. Mak" -
donya Bulgar ı·etelcrinin bunu yap
ması biraz da - kendi hesaplarıııa -
akla ve ınantığa uygun geliyor. Zi
ra Bulgarlaruı son günlerde Ru.nı
lara ...iş biledikleri söyleniyor. Bu
nun için intikam almai'a hazır -
!anmaları pek tabiidir. Bunu tah
min etınemek bir .aflet \'e)•a saf
derunluk olmaz ıııı!. 

Reşit Pa~a, g.ıaetcciuin sözlerini 
biraz tok ve kaba bulma la bera
ber, doğru ve sanıiıni konu tugu 
için hiddctlcnınenıis. bilKkis ken
disini biraz daha Q.~·l?ıuck nıali!)a
dilc lôfı uzatınak istcıniff..i: 

- Evet. :llakcdonyada i Bulgar 
t•etelcr:nin Runılardun intikauı al
mak hevesine dli~ıneleri )"CDİ Lir 
hadise değildir. lluı.lara halta, ay 
aerıni~ or ki ~ahit olu' oruz ı··akat 
sizi tenıin ederin1 ki, hük-umct dai
ma uyanık ve tedbirlidir. Bulgar 
çctceilerinln bu faaliJcti.ni st:ı:Jiği 
giiıı, derhal nnıkabil faaliyete ge
çebilmek için jandarma kun·etle
rimiz daima tetik dur.onaktadır. 

- Fakat. Karacaköy hadisesi bi
ze bu husus.ta (('na kanaatler \·er
di. Bir (Metroş Gog:ı!:ık) ,·alca -
sında bile Sercz hükumeti hadise
yi vaktinde önliyeınetli. Buaa ne 
dersiniz? 

YENİ HAYAT 
Türkiyede nefasctile şohr"t 
bıiiai', nalk!ilti v., eoaıs YENl 
HAY AT kareınela1an bıirnir. 

O dıa ABDUL V AIDT TURAN 
ma1'ki;;.,,--l<lır. ltabve<Ur iQin 

nefis lokuınlannuz vardır. 
adrese dikkat: Gaiata Necatibey 
0 <ddesi No. 92 Telefon: 40058 

Maarif 
Cinai 

Külçe kurşun 
Has kalay 
Antimon 

Matbaası 
Mikdarı 

400 kilo 
56 • 

230 • 

Müdürlüğünden : 
Tahmini 
tutarları 

1936 lıra 

9fo 15 kat'ı 
temiaatı 

HOL. 40 K. 

Evsafı şartnameo.ınde yazı~ isbu harf levazımının paz:u·Jık işı 25/ 
V /1940 cumartesı saat 1-0 da yuksek. mektepler ınuhasebeeilii!indeki ko
mısvonda yaptlacağından isteklilerin yazılı l(iin ve saatte kat'i temınat-
ı~rile birlrkte mih'acaatları. ' 

Şartname parasız olarak müdürlükteıı alınabilir. 4325 

Bugün Matiaelerden 

itibaren 
TAKSIM Siocmaaıoda• 

Z büyük Film birden 

HA R P Katilin izi 
ANNABELLA 
CHARLES BOYER 

TOrkçe Söz~ 

BOB BAK ER 
istanbulda 

ilk defa 
men'i ihtikar koınisvonuııa veri- Teleton: 43777 
Jeceklerdır \fımıiiılıııiıiiııiıiiİllİİiİİİİııiııı••••••mi 
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' az1Pan~ a 
Çl aca· 1 

MAZ T Z INKI AZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULAHTI ve B O l U K L U !i U N O A, 

Müferrih ve midevidir 
TEM B E l l I 6 I N D f, Mİ DE E K Ş i L i K ve YA H M A l A R 1 N O A emn~7!~a1::.ııa~ j, 

MiDE ve BARSAKLARI temizler ve nlı~tırmaz ve yormaz. MAZON İ8İnı ve HOROS mnrka8ma diklı:.~ 

Emlak ve 

Satılık 
No. Yeri 

Eytam 

irat 

C 17 Galata Kılıç Alipaşa mah. 
Çöplük i.sıkelesı sokak No. 
4 6, 8. Gümrüğe ve Deniz
yolları salonuna çok yakın
dır 

C. 23 Kad>köy, Acıbadem Es. Ha
sanpa.şa Ye. İkbaliye mah. 
Nişantaşı elyevm Muhtar -
b<>y sokağı Es. 29 mü. Ye. 
43/2, 43/3 halen 9 No. aofalt 
üzerindeki 94 No. köşkıin 
arkasına tesa h! etmekte
dır 

C. 34 Kad,köy Es. Altunizade. Ye. 
İkbaliye mah. Nisantaşı so
kağı Es. 29 mük. Ye 43/1. 

<:. :ııı Fati" Abdisubaşı ımah. Es. 
Kuburbeli Ye. İncebel ~-o • 
kağı No. Es. 78, Ye. 80 Ha
liç Fener isl:elesinc vakndır 

C. 30 Küçükmu tafapaşa Gülca • 
mi mah. Es. Camiişerif Ye. 
llisaraltı sokak Es. 9, Ye. 
14, Gülcami civarında ve 
Fener cad. ilk sokağındadır 

C. 31 Fındıklı, Perizathatun mah. 
Tulumba sokajıı E.•. 41, Ye 
37 set üzcrınde mevki biı 
rw-ıuled.iL 

Bankasından : 

getirir emlak 
iı:ıy-ti Nev'i Meubaıı depo

zitosu 

60QO.- Üç deoo 466 M2 !200,-

1800,- Ahır ve a- 919 M2 360,
rabalığı 
miiştemil 

hane. 

800,- Maa mili; - 919 M2 160,
temilat bir 
ev zemin 
kat üzeri -
ne 1 kat. 

1500,- ZelT'm kat 62 M2 300.
üzerıne 2 
katlı hane 
6 oda. 3 su-

fa. 1 mut -
fak. ve 2 
halas var -
dır. 

1300.- Hane ze - 36 M2 260,
min kat ü-
zerine 3 kat-
lı 4 oda, 2 
sofa. l tara-
sa, 2 hala, 1 
hamam ve, 
bir mut-fa
jlı vardır. 

3000,- Apartı.man 96 M2 60v,
wmin kat 
jlzcrine :ı 
kat, 10 oda 
bır ~alon, 

2 sofa. 4 ha· 
la, l tarasa 

Yuk-~ıda aar<""O ve tafsilatı Yaz;Jı «ayrı'llenkuller pesin bedelle 
sat.· ç ı•ılaLakt.r. 

İhale 31/5/940 cuma ııunü saatondadır. Milzayede sırasında veri
lm bedel mukadder kıvmeti ı<e<;tilti takdirde taliplerin depozitolarmı 
yuzdc virmi nisbetinde tezyit eylcnıelrri ve mıihijr kullananların mü
hürlerini noterden •asdik t>ltirmeleri Jazınıdır. 

lsteklilrrın pey akçcsı nüfus tezkeresi ve üc kıt'a vesikaJıok fooo
ıırafla birliktl' bildirilen ııun ve saatte •ube:""ız emlak servisine müra-
caatları. ·817• (4012) 

Sahip \'e neşiryatı idaıw eden Başmuharriri 

ETE~f İZZET BENİCE 
B.ısıldıii:ı Jet: SON TELGRAF Matbuu 

HARBİYEDE BEL vu BAHÇESİ 
Şimdiye kadar görülmemiş bir saz kadrosile 

Yarın Akşamd•n İtibaren Yeni Mevsime Başlayor 
Memleketin çok sevimli bestekarı Tanburi 

ALA ADDİN PINAR 
ve arkadaşları 

Saz heyeti: Kemani NOBAR TEKYAY - Kemençe SOTİRİ - Piyanist ŞEFİK - Cümbü~ CEMAL
UdiHffiANT - Kanuni lSMAİL - Klarnet SALiH 

Okuyucular: AKSARAYLI YAŞAR - HAMİT DİKSES 
Okuyucu bayanlar: FAİDE - SUZAN - NEVZAT-AYDA - ZEHRA - GÜZİN 

Nazarı dikkate: 1 Hazirandan itibaren ses Kraliçesi 

HAMİYET YÜCESES 
Sahnemizdedir. Pek yakında büyük 8Ürprizler. 

Nafıa V ckaletinden : 
9/7/940 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası için

de malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda 21000 İneiliz lirası muhammen bedelli İstanbulda sif teslim 
şartiie 15 adet Dizel motörlü 12 şer tonluk yol silindirinin .kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yaoılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 550 kuruş bedelle malzeme mü
dürlü&ünden alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günündeki kur üzerinden Türk, para
sına tahvil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 16 cı maddesine ııöre 
hesap edilerek verilecektir. 

İstE1klilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname
sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni ıııün saat 14 de kadar me~kUr ko-
misvona makbuz mukabilinde vermeleri liızıımdır. (2401) (4187) 

r- Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü hanları _ı 
Se•ti Mahalleai Sokağı No: Cinsi Aylık lı:iraaı 

L. K. 
Üsküdar Sebınivc Selimiye 19 ıJükıkan 1 00 

• • • 11 • 200 
• Gülfemhatun Fırın 18 N J 10 Ev 15 00 

Kadıköy Ca!erai(a Moda 38 Dükkan 7 00 
Yukarıda yazılı yerler 31/5/941 sonuna kadar kiraya verilmek ü

zere müzayedeleri 5 gün uzatılmıştır. İhaleleri 25/5/940 cumartesi l(Ü
nii saat 10 dadır. İsteklilerin müdi.ı.rlük akarat kalemine müracaatları. 

(4290) 

l ISTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI ' 

Kadıköv belediye şubesi müdürlüi!ünden: Başı boş oı&rılk: siyah 
renkte erkek bir ku~u ile yine ba.şı bo' olaraık siyah renkte bir av ikö
pei/i bu}unduğundan sahipleri zuhur etmedi/li takdirde ibir hafta oon
•a saWacakları ilan olunur. 4327 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Petrol Nizam 
S~lıınnıza parlaklık ve ııtlael

lik verir, cuiben.isi artbrır. 

ZAYİ 

Erzincan 11 alaydan aldığım as
keri ter his te.,kereıni ka-yıbettim. 

Yenisini alacııi(ımdan eskiBinhı 

l:rilkmü ydktıur. 

Ekizderenin Gülyayla ~ 
Zeılı.eriya oğlu 321 doğumlu 

Ahdm-raiıııııan 

. ı Devl_et Demiry~lları '!-: ~ima11ıırt 
· ışletme u. ıdaresı ilanları,........ 

=-----.:..--------....;;-,_--===--::.bal'a' 
~ğı.da miktarı ve eb'adı yazılı kereste pazarlıkla nı~ ıeııt't 

l leccğiııden isteklilerin 27/5/940 tarihine kadar Sirkecide 9 ıs 
nasında satınalına komisyonuna müracaatları. ( 4222) 

1 50 adet mese dilme A,~, 00X0, QBX0,08 
50 ~. ooxo, 12xo.ı2 
50 4;~~. UOXO, IJ5XO,I5

5 50 kalas 4, vv"O. 25)(0,03 

50 4, oo x o, 2sx 0.05 

~el 
ve 5 ı'I 

.. . 
· Muhammen bedeli 6805 lira olan 130 adet 5 tonlu~. . 

8
1 ( 

: tonluk manivelalı ray krikQ.<;u 27 /6/1940 persembc ııünU spsJI 
beste· Haydarpaşada Gaı- binası dahilindeki komi"·on ıar jll· ~~ 
palı zarf usulil.e satın alınacaktır. 1 ıcıl' I' ,~ 

' Bu işe ııiııınek istiyenlerin 510 lira 38 kuruşluk muva)<l<:ı B)ııı 
l kanunun tayin etliği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfl~rı Jil:ıır. ı 
' saat (14) on dörde kadar komisyon reisliitinc vermclerı ı~ı j!ıtı' /ı 

Bu ise ait sartnamckr komi<yondan parasız olarak 
3 

.....:::::; 

(38.361 - _,,.. 

Sultanahmet 5 inci sulh huk0~ 
hakimliğinden : 

L·ı l'd T t ı d 4 .. · d ·rede zS rı"ıı a e ı e ayyaı·e apar ıman arın a uncu aı ·e ıeı jt 

ralı odada sakin iken Alman hastaneoinde vefat ede•~~ f 1ıııe1 
si zabıta tarafından ınahkememıze habPr verılmıs ola 18,, 13 ~ 
alacai! olanlarla kendisine borçlu bulunanların ışbU 1

0
e !s1' • 

hinden itibaren bir ay ve miraseılarının ise üe a•· ıçıı· nıilı''c ~ 
bul Sultanahmet tapu dairesi altındaki mahkcır.e:nı_zcl<iılar :d" 
atla deıııneyan etmeleri lüzumu aksi takdırdc a:a< 3 ~ rı'ad 
muamele yapılacağı kanunu ınedeninin 531 ve "64 üne 
]erine tevfikan ilim olunur. 939/146 Tereke. 


