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HER GÜN ÖGLEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK 13AZETESI - TESiS TARiHi 1928 YIL 12 SAYI 2500 ADRES : YENIGÜN ANTAKYA 
:s --~~~~~~~~~~~~~r.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kedi icraat Dün27 ita/yan gemisi müt.. HRtıralar: 3 te-
bekliyoruz "Turihin 

k.0~·~~::.::::i1~·0.i~:;:t tef ikler taraf tndangakalandı 
dairesi iki gündenberi biraz T b T. h d d d H b • f d T. • 1914 yılını göz önüne ge-
d h ara ıus u u un a ııe a eşıs an a .ıngı- tiriyorum ve düşünüyorum: a a genişlemiş ve ateş ni· 

~ay1 et Akdenize de sıçramış /iz faygare/eri f aaJİyefe geçerek birçok kat;~~~em~:~na;~~~ı,n:g~aJ~:~::~ 
u un maktadır. Bu badirenin 

Yaran biraz drıha yakın bir yer/eri bomba/adılar önüdür. Güneşin yakıcı hara-
sahaya intikal etmesi de rf'ti insanı bunalmakta. ba· 
trı·· ltalya kralı Musoliniye Mareşal rütbesini vererek kendisini Baş- harların serinliği aranıp, çi· urnkündür. 
Başında Ebedi Şefin halefi kumaudan ilan etti-Avustralyadaki 27 bin ltalyan tevkif edildi- menlerin yeşilliği solmakta, 

\'c her sabada onun ~kadar 1 1 k · k ll · k d ? kırlar sararmış, tarlalar ağar· 
1. ta yanın as erı uvve erı ne a ar mış, .. ovaların cehennemi alev 
ıtudretıi; Millı ""Şefi bulunan 1 L l'· Londra 11 - Röyter İtalyanın müttefiklere parp ondra. 11 A: A. - Avus· . )eri ortalığı kasıp kavurmak· 

tirkiye, dünden daha bü - b · 1 ·1· b t al d k 27 b lt ı t b Aı·ansından: Bu sa ahtan iti· ilan etmesi ü~erıne ngı ız a r ya a ı m ayan a aı tadır. 
Ylik bir itina ve kıskançhkla k"f d k d h 1 h baren İtalya ile muharebenin va filoları Garp Tarablusu a_sı tev ı e ilere er ~ t7c Sninliyecek bir gölge, 

,, arp harici kalmak politika- d k I k d lmış 
başlaması üzerine faaliyete ile Habeşistanda derhal faa- rı amp arına sev e 1 • t dinlenecek bir köşe arayan 

~'lırıa devam etmektedir ve d 1 d b ı k ( 
geçen İngiliz donanması, liyete geçmişlerdir. Tarablus ler ir · ngiltere e u unma • l beşeriyeti; tdbiatın bu izacı 

tclecektir. muhtelif sularda 27 ltalyaıı garpteki birçok askc:ri hedef ta 0 _1an ltıılyan tebaaları da l arasında; Orta Avrupaıım 
Fakat dünya ebedi bir t k f ı kt d ticar~t gemisini yakalamıştır. lerlt' Habeşistandaki mühim ev 1 0 un~a a ır. . . 1 rnİzilcı da dirliksiz ediyor. 

,'Ulha kavuşuncaya kadar ti· t 'it muhtelıf şehı 
t• Bunlardan dört tanesi Almanusu hedefler bombardımın edil· .ngdı e1renın 1 

· l h" r U sırada garp ufkundan yük-
1ılikle takip ettig· imiz bu po· l e tatyan ar a ey ıne 1 lüne uyarak ta:feleri tarafın miştir. Üç lngiliz tayyaresi e.~ın : 

1 
selen Tacdarların; ihtiras ve 

~tikanın devam edeceğini.. dan batırılmış, 23 tanesi de üslerine dönmemişlerdir. n_udmab~ış okmuş~. ltalyanlara kin volkanları da yakmaya 
iç kims~ kestiremez. Biz, müttefiklere aid limanlara Roma 11 A. A. - İtalya a~ ı~ ç~ . muess.esel~_r tah· başlamış bulunuyordu. 

bugu··n harp halı"nde bulunan rıp edılmıştır Pol s sevkolunmuştur. Kralı Viktor Emanüel Musa· · 1 numan • * 
dc'iletlerin hiç birisile düş· ·ı · <l ~ t k b · f * Kahire - 11 Röyterden:Ya· liniye Mareşallık rütbesiri ver çı erı agı ma mec urıye ın Kayserlerle Çarların, im· 
l:tıan deg· iliz. Fakat . şurasını 1 f k d" · · b k de kalmıştır kınşarkta ngiliz hava ilolrl· miş ve en ısını aş uman- paratorlarla krallıırın, hüküm-
t~barüz ettirmek i ,teriz ki, d L d d b" lh Y l b rı kumandanlığı tebliğ ediyor: an yapmıştır. on ra a 1 assa unan ı darlarla sultanların kızıl şeh· 
Unların arasında kendileri· ı l lt ı l d b" ar a a yan ar arasın a u- vetleri, milletlerin huzur ve 

ile sempatimiz olan dostları· G h • d ~k b d I k t yu ra e ta er çı mış ır. rahatini bozmaya çalıştyor, 
!lıız ve müttefiklerimiz var. arp cep esııı e l 1J • Londra 11 A. A. - talya· Cermen hırsı, gittikçe ~artan 
••ak ve hürriyet için mÜ<.;a· h ı. d r ' .. h . .k d nın arue girmesi dolayısile iştiha halinde etrafa saldın-
' ele eden dostlarımızın harp r ransay a .. mu ım m l tar a tdsirlerd~ bulunan ask~ri me yor, salyalar\yle kürrenin dört 
ltn zaferle çakmasını te.nen· ' h f l k k 
ili ederiz. T.ngı·ıı·z kıla '"aı-ı çıkarı 'dı l a. i. ı7taoıyan8ın0 afs kt'ri uvvedt köşesini bulaştırıyordu. n .l ~ l ~ .l ~ erını - ır a arasın a Kayserin gözlerini karar· 
• U şu demektirki, yurdumuz Al 1 t k · t k ••th" U h · t kt ' k t b k d d N 1 man arın an zayıa ı ço mu ış- - ta mm eme e, .a a u uv tan Hin istan sev i\Sı, emçe 
Çİnde dost ve müttefıkleri· l d ··h" b" k 
llıiz aleyhine propaganda ya· zun zaman beklemeğe tahammülü olmı- vet er en mu ını ır ısını· kralı, Macar imparatoru ihti-
~ l k nın ltalyan müstemlekelerile yar bunağın istila aşkını tah· 
~~~asma müsaade etmemi· yan Almanyanın bir aç güne kadar adalarını muhafaza için ay· rikten giri kalmıyor, Cer· 

ırnkan yoktur. çok şı"ddetlı· bı"r taarruzuna intizar ed•"lı"yor ld v b k d. l t Bizi bugün bu mevzua rı ıgını eyaı1 etme te ır er. men - Nemçe kütlelerini bu 
ekrar Jokunmağa sevkeden Paris 11 A.A.- Bu gün 1 Fransız ordu!arım takviy~ Habeşistanda 150 bin ka- ihtirAslar kamçılayarak valı-
rcy, ikiPci bir devletin dost kii Fransız resmi tebliğine etmek üzere bu gün Fransa dar ltalyan askeri vardır. şette:ı dehşete, bir ~ ;canavar 
~tı~ı~.aleylıir.e harbe gİ!· göre, Üt'nizle Uvaz arasında ya mühim m.ik!arda.~ngiliz fır Fakat bunların denizle ve sürüsü gibi saldırıyordu. 
esını vesi!~ ederek sakın düşmanın Sen nehrinin 'aşa· kaları gelmıştır. Dıger kuv· İtalya ile artık muvasalası Hakkı boğmak için hak· 

r~dumuzda fesad ve tezvir ğı kısmına y.-ptığı taarruzun vetler?e yoldadır. .. kalmamıştır. Sayfeyi çeviriniz' 
0 uınu saçmak istiyenlerin durduruldugvu ve Möz mınta- . P_ar. ıs 11 A.A.- Royter 
Yeniden faaliyete geçmiş ol· b IJ "1 ı kasında müh\m bir şey olma ı ırıyor: 

a llrıdır. M ·· b d k dığı bildirilmektedir. aıınonun cenu un a i 
b Cümhuriyet kanunlarının Havas ajansı da vaziyeti mıntakada bulu 
• ~d. Utsuz olmıyan hürriyetini d F ı "ll şöyle hülasa etmekte ir: nan ransız topçusu a man 
ı. ııstirnal ve hükumetin şef· ·ı · · d k ıd ııtat Şampanya havalisinden mevzı erını ün ço ~İu ("t 
.. ve merhamet ııolitikası· ı b b •ıı r Majino hattını çevirerek cep i ir surette ombardıman 
lck ı~af telakki ederek mem· heyi arkadan vurmak için ya etmiştir,Bu bombardıman neti 
rı etın saf ve temiz havası
~ bulandırmak istiyen bu palan Alman teşebbüsleri,mer cesinde cephe gerisinde bir 
ı-,u?Yen ve mahdut şahısla· kezde Fransızların yeni bir çok yangınlar çıktığı görül 
det}" a!fl artık kati ve şid· sevkulceyşi rücati ile akim müştür. 
n ı ıcraata geçmek zama· kalmıştır. Alp cephesinde ve Akde-
li~~ln ~eldiğine ve hatta geç· Bu meydan muharebesini nizde İtalyanlar henüz Fran 

ıne ı~aret etmek istiyoruz. kaybetmenin, bütün harbi kay sız kuvvetlerine karşı bir ba
tak Kurtuluş savaşımla ve ona betmek, olduğunu anlıyanAl· rekette bulunmamışlardır . 
ban"ddüm eden yıllarda ya· man Kumundanlığıııın üç dört Alman tebliği 
ll"ı ~ılara uşaklık ederek ay- ·· k da çok şı"ddetlı· hı"r 

·•ı f gune a r Berlin 11 A.A.- Bu günkü d·· eıı ur işi yapan l>u "·urd · · · 
Uşrn 1 ,, taarruza geçmesıne ınhzar e· Alman tebligi Manş ile Möz 

~a:la a~~rına ~unddn daha dilmektedir. Almanların son arasındaki meydan muharebe 
iiaarn h saına a .. edilem~z. altı günlük taPrruzdaki lank sinin bütün şiddetile devam 

llib .. " a a ve ş'!fkatin de · ti b "' tu··n tahmı·n ve .. ,,et b· zayıa arı u etmekte olduğunu bildirmek-
~\! h ır hududu vardır. tasavvurların üstünde olarak tedir. 
tinin Udut memleket m~nfaa çok mlithiştir. 
Yandı~e Yurt emniyetinin da Paris boşaltılıyor 

<::..~' Yerde nihayet bulur refli nimeti kötü v~ menfur Paris 11 A.A.- Hüku-
~ unıhu · · 
endil . rıyet kanunlarının emellerine alet etmek istiy~p metçe görülen lüzum üzerim~ 

d erırıe b h ·~ · dl · · b"ld' '~lık . a şettıgı vatan· küstahlara ha ermın ı ı • Nezaretler taşraya nak!edil· 
~•ki Rü rıırnetine şükredip rilmesi lazımdır· miş ve Nazırlar Parisi terkey 
t~lt it nahtarına tövbe ede- Kati, seri ve cczrı ıc· lemi~lerdir.Paristeki yabancı 

Uyruklarını kısmaları raat bekliyoruz. sefaretler erkanı da Paristen 

EN SON DAKİKA 

Taarruz devam ediyor 
• 

Almanların Sen nehrini geçmek teşeb
biisü akin kaldı 

Pari 12 A. A. - Fransız resmi tebliğine göre, Alman· 
lar Sen nehrini geçmek için gayretJer!ni iki misline çı
karmış,suni sisler altında köprüler kurmağa leşt>bbüs ey· 
!emiştir. 

Dürmadan yeni kuvvetlerle taarr\!z eden düşmanın hü· 
cumlarrnı durdurmak için çalışılmaktadır. Frausız fırka
ları mukavemeti Marnın <.:enubuna nakil için emir al· 
mışlardır. Hava kuvvetleri şiddetli bombardımanlarına de 
vam etmekte ve düşmanın hart'kfıtı işkal olunmaktadır. 

Mısır bugün ltalyaya harp ilan edecek 

Kahire 12 A. A. - Röyter Ajansı, Mısır hükumeti • 
nin İtalya ile siyasi münasebatmı kesmeğe karar verdi· 
ğini bildirmektedir. Diğt:r taraftan Havas Ajansı,~ Mısır .... 
hükumetinin bugün öğleden sonra ltalyaya harp ilan 
edeceğini bildiriyor. 

Parisin tahliyesi devam ediyor 
Paris 12 (a.a.) - Şehrin tahliyesi devam etmektedir. 

Birçok mağazalar kapanmıştır. Bankalar hala açık bulu· 
nuyor. Fabrikalar normal şekilde çalışmakta, resmi daire· 
lerin önünd ~ silahlı nöbetçiler beklemektedir. Şehrin iaşesi 



Çağlıyanlar bölgesinden 

Milli terbiye 
Yüksek ideallerimizi tahakkuk etttirmek için yapmak· 

ta bulunduğumuz savaşlarda sözden ve edebiyattan ziya· 

de tatbikata girişmek gerektir. 
Devletin her türlü fedakarlıklarına rağmen harp ve 

kultür işlerimizde ( Milli Terbiye) mefhumuna pek az yer 
ayırmakta; onu kurmak, korumak ve yaymak bahsinde 

cidden acınacak kaydsızhklar göstermekteyiz. 
Üzerine titı ediğimiz yeni nr.slin bugünkü nesild~n Ör· 

nek alacağım hesaplayacak olursak milli mefahirimizi 

öğretmek, milli terbiyelerimizi yaymak, bMnim:;etmek ve 

yükseltmek bakımından bu g\mün cemiyeti karşısında 
omuzlarımıza düşen vazifelerin ağırlığım çabucak anlanz. 

Müzik neşriyatımızdıı bile alaturka kısmuıa tahsis etti· 
ğimiz zamanla ( ben esmeri fındık ile beslerim ?! ) 
şarkısı gibi adi ve pespaye şarkılara yer v~rmek su· 
retile tertip ettiğimiz yavan programlar dahi (milli 
terbiye ) mevzuu karşısında ne derece:hassasiyet göster· 

diğimizi kolayca anlatır samrım. 

* *· 
* Kayserin harp nolasrn~, Çn· 

M. YELTEPE 

GOn aşırı : 

Esnaf bir· 
1likleri 

Asrımız, artık dünya yü· 
zünden ferdi hayatı günden 
güne kaldırarak yerine içti· 
mai hayat yerleştiriyor. Bu, 
hiç şüphesiz İnsanları() tabi· 
at ka 1unlnrından nzami isti 
fadeyi temin ıçın aldıkları 

bir tedbirdir. Cemiyet haya 
tı yaşıyanlar, bu köşede tek 
başlarına yaşıyanlara nisbet· 
le her şeye karşı daha az 
ihtiyaç hissederler. Bu da, iş 
bölümile birbirlerine , bağlı 
olmalarındandır. 

Vakıcı bugün gördüğümüz 
büyük işlerin, şaşırtıcı icad· 
larm bir çoğu tek kafadan 
doğmuştur; Doğru. Fakat, o 
kafa o şeyi doğurabilmek 
ıçın ı.u:ıın zaman etrafında 
kaynaşan başın fertlerin mey· 

da.ta getirdikleri eserleri, İş· 
leri kendine malzeme olarak 
almıştır. Yani onlardan isti· 
fade ederek ileride herhan 
gibir yaratıcı kafaya kendisi 
de bir malzeme ilave etmiş· 
tir. 

İşte bugün ana maddele· 

ita/yanın harbe girişinin 
akisleri 

1 

Bizzat ltalyan matbuatı ne diyor? -
Harp Italyayı mahvedecek-Musoli

ni nerelere göz koymuş? 
Londra 11 c\. A. - Röyter 

ajansı • ttaly n hududundan 
bildiriyor. 

İtalyan matbuatı, İt lyanın 
harbe girmesi münasebetile 
yazdıkları makalelerde, dün· 

yanın dört bucağında tüken 
mez ve muazzam mt:nbalara 
malik olan müttefiklerle mü· 
cadelenin çok çetin olacağı· 

m gizlememektedir. 
Bütün İtaly; n sahilleri ma 

yanlan mıştır. 
L<'ndra 11 A. A. · İngiliz 

siyasi mehafili İtalyanın har
be girmesi münasebetile şu 
mütaleayı yürütmektedir: 

Musolini, H\tlerin tazyikı· 

tına dayanamıy&rak harbe 
girmiştir . Fakat bu harp 
İtalyayı lıarabiye sürükleye
ct>ktir. 

İnsan para ve malzeme ba 
kınımdan sonsuz menbalara 
milik olan müttefikler, Ame 
rikamnda hudutsuz yardımı
na nail olmuşlardır. 

Kanada, Y enizelan· 
da ve Hindistan ltal· 
yaya harp ilan etti 
Londra 11 A. A. - Kcına 

da hükumeti bu sabah, Ye· 
nizelanda hükumeti de öğle· 
yin İtalyaya harp ilan etmiş 
Jerdir. Hindistan hükumeti de 
ıtalya İle hali harpte olduğu 
nu ilan etmiştir. 

ispanyanın vaziyetin 
de değişiklik yok 
Madrid 11 A. A. - Havas 

tan: ltalyanm müttefiklere harp 
ilan etmP.sine rağmen, lspıın 
yanın bugünkü bitaraflık va 
ziyetinde hiç bir değişiklik 
olmıyacağı lspanyol siyasi 
mahafilinde teL11in olunmak· 
tadır. 

Frar>sa'da 
Asılan casuslar 

rın sulh mesajı, imparatorun 
bunakça ültimatomu ıa De· 
mokrasini o mantıki c:evapları 
gözleri kararan, bu ı·artal 
sPmbollü tacdarlan yürüdük-

ri, meslekler ini inkişaf ettir· 
mek, ayni etiket altında top· 
!andıkları kimselerden muh· 
taç olanlar yardım etmek, 
kardeşçe yaşamal<: mefkuresi 
le teşekkül eden esnaf birlik 
)erinin vcızifelerini biz de bir 
müsavat çi:ıgisile şuraya bağ 
lıyahi~iriz: Memleketi yül<· 
seltmek devleti kuvvetlendir· 

İtalyan ordusu Almanyamn 
:emrinde harekt!t edecektir. 

Paris - Askeri mahkeme 
geçen sene tevkif edilmiş o· 
lan sekiz casus hakkında hii 
küm vermiştir. Dört kişi ida 
ma mahkum edilmiştir. iki 
ki1;'i müebbed küreğe, diğer 

iki kişi de on sene küreğe 
ve yirmi sene Fransaya ayak 
basmamağa mahkum olmuş· 
!ardır. 

~ lerı kan ve ateş yoluııdaq 
h çevir mei'?E: kMi gel mi} ordu. 

Ava çıkan aç kurt gıbi du· 
manh hava gözetliyen Çolak 
Vilhelmle Bunak Jozef beşe
riyetin üstüne: atılıp, kani: 
tırnaklariyle medeniyetin bağ 
rını deşmek için müterakkip 
bulundukları fırsatı bulmuş

lardı. 
Çünkü; Saraybosnuada 

anarşist "Preııçi p" in parma· 
ğı; kurulmuş hain tabancanın 
kundakçı tetiğine dokunmuş 
ve bir taşla iki kuş vurul· 
mu:,;tu. 

Esasen barut fıçısı haline 
getirilmiş koca kürrenin ateş 
almasına lıu Sırplı serserinin 
patlattığı tabancadan çıkan 
kıvılcım kifayet edece~ti. Nı
tekim de öyle olmuştu. 

Ne korkak çarlığın süku· 
net teklifi, ne cihaııgir An 
gıo Saksonun barış aracı· 
lığı, kudurmuş Kayserin şah· 
!anaıı 1btirasrnı durduramadı 
ğı gibi ş şırn11ş Nemç»li Tac· 
d ıtırı bunak kiııiııi de dindi· 
r~memişti. 

Husua He r S"'kten 
atılan kurşun 8el0 rad hede· 
finden PctresLurg (Leningrad) 
sarayımı sekmiş Viyanadao 
kopan çıngıl Parisi tutuştur· 

muş, Lükseınbıırg Dükalığ ın· 
da patllyan bomba Londrayı 
ayaklaııdırmışlı. • 

Berliııin fe:ıad volkanın

dan fışkıran lavl.ır şarktan 

garbe, şınıaldaıı c~nuba, 
Manştaıı Hnzere, Balhktan 
.~vustralyaya, Akdenizden 
Japon adalarına kadar kürre 
nin dört bucağında yangın· 

Bir kız yüzünden 
komşnsunu yaraladı 

Reybaniyenin Y enipan 
köyünde oturan Şeyho oğ · · 
lu aziz isminde birisi bir kız 
sevme yüzünden münazaa 
neticesinde tabanca kurşuni · 
le komşularından Ali oğlu 
Hüseyni göğsünden ağır su· 
rette yaraladığından yaralı 
berayı tedavi hastaneye kal 
dırılmış ve suçlu hakkında 

tahkikat ve takibata başlan· 
mıştı.-. 

Amerikasım, Afrikasm! 
tutuştur an bu ateş; "yangın 
çtktığı yerde söner,, Atalar 
sözünün ifade ettiği vecizeler 
gıbi Cermen ırkının bağrında 
Kayserlerin devrilen tacında 
sönmüştü. 

Ne garip tecellidir ki; 
1939 da dahı yangın Berlinin 
Nazi bacasından fırlayıp çık 
mış bulunuyor ve muhakkak 
bu ateş, yine Berlinin müf-
t eris kucağında ve sönmek 
biloıiyen Cermen ihtirasının 
ocağında sönecektir. Çünkü; 
tarih tekerrürden ibarettir." 

• • 
• • 

"Alıcı kuşun ömrü kısa 
olur., darbı meselini yarın yin~ 
bu sütunlarda bulacaksınız. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

mek. 
Evet birbirlerine yttrdım 

ederek zayıfları da kuvv~t
liler seviyesine yükseltmek, 
herkesin ayni miktarda iş gör 
mesini intaç eder. Bu mik
tar ne katlar çok randımanlı 
olursa devletin beli de CI nis 
bette doğrulur. 

Şu halde bütün meslek 
ler kendilerini yükseltt>cek 
ve kuvvetlendirP.cek ayni po 
ta \çerisinde birbirlerile kay 
naşıp tek idealde birleşirler· 
se memleket iktisadiyah lehi 
ne büyük kazanç temin etmiş 
olurlar. Onun için yeni yeni 
teşekkül eden bu birliklerin 
taşıdıkları bu manayı bütün 
berrakhğile ortaya koyabilme 
leri için ana maddelerini ça· 
hşarıık tahakkuk ettirmeleri 
lazım<lır. 

SEZER 

Dayakla ölen kadın 
Reyhaııiyenin Götübüyük 

köyii"'{en ali kansı Emine 
karde~lP.ri tarafmdan ağır su 
rette dögiitmesi neticeı>indt
vaktinden evvel çocuk getir 
miş ve müteakıbP-n ölmüş 
tür. Bu hadiseye sebebiyet 
veren her iki suçlu da yaka 
lanarak evraklarile birlikte 
adliyeye sevk v<: teslim edil 
mişlerdir. 

Kayıp tAstikname 
1933 - 1934 senesinde 

habibinecar mektebinden al· 
dığım ilkmektep şehadetna
memi kaybettim. Y enisirıi 
alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

Korsika, MaltH ve Kıbrıs 

İtalyan istekleri arasındadır. 
Mısır, Musolininin çoktanberı 
göz koyduğu bir yerdir. Tu· 
nusa gelince, Fransız kuv· 
vetlerinin aşılmaz bir hale 
getirdikleri bu mıntakayı ltal
yan ordusu işgal eılemiye· 
cektir. 

ingiliz tebliği 
Loııdra 11 A. A. İtalya 

nın harp ilam mlınasebetile 

İngiliz lıariciye Nezareti bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ 
de d 0 niliyor ki: 

" Musolini, İtalyanın bizim 
le harbe girdiğini sefirleri· 
mize dün söylemiştir. Bu ge 
ca yansından itibaren ltalya 
ile harpte bulunuyoruz Esa· 
sen bir kaç haftadanberi ltal 
yanın harbe gireceği belli 
idi. Musolini müzakere yoli· 
le aradJki ihtilafların halli 
hakkındaki tekliflerimizi red 
eylemiş, Hitlere verdiği sözü 
tutarak kan dökmek istemiş· 
tir. İtalya, Alman zaferinden 
bir hisse alacağını ümid edi 
yor. F .akat Musolini bunda 
çok yanılmaktadır. 

Ne F raııs.ı ve nt: de lngi 1 
tere, ltalyaya harp il~n etmek 
niyetinde değildi. Biz her 
şeyi muslıhane yollarla hallet 
mek istiyorduk. Fakat M:so 
lıni silaha sarılmayı tercih 
etti. 

Musolininin diğer bitaraf 
hükumetlere yaptığı vaitlere 
gelince: Ne kadar pervasız 
bir oyun oynadığı belli olan 
Musoliııinin bu sözünün ne de 
receye kadar ıtimada şayan 
olduğunu bütün dünya yakın 
da öğrenecekhr. Vaktile Hit 
lerde Danimarka ve Holan· 
daya ayni vaidlerde bulun-

İdama mahkiim olanlar ar' 
smda Fransadaki Alman is · 
tihbarat servisinin şefi Yuli· 
en Masson bulunmaktadır.Mas 
sonun ihtisası havacılığa aid 
maıiimat toplamakta idi. Ma~ 
kiim, bir senedenberi Frao• 
sada kütle halinde yapılall 
istihbarat servisinin dağıldı 
ğını itiraf etmiştir. 

•• .,. 
Yeni tayin ve na· 

killer 
Nüfus Müdiirü Abdülba· 

lim Doğru Elazığ Nüfus M~ 
d ürlüğüne, Elazığ. Nüfus 
Müdürü lzettin Tunca Viliye 
timiz Nüfus Müdür1üğüne 
nakil ve tayin edilmiştir. 

lskenderun hastanesi .B•ş 
tabibi ve Operatörü Doktor 
Nedim Cankatın istifası k•' 
bul edilmiş, yerine Riıe 
memleket hastanesi eskiOPt 
ratörü Cevad Yarar taYirı 
edilmıştir. ~ 
---~~--,.~~~~--~ 

ilan 
v ~kıflar müdürlüğünde02ı 
Camii kebir 'vakfından 11 

ve 22 numaralı· dükkinl~f;İ" 
arka tarafından ve cami ıt ~ 
salindeki avludan evrakı rt 
miye gör~ bu dükkanlara 1:: 
mek ocağı yapmak için !ı 
minin 1,6, 940 dan 31,5,rtl' 
e kadar bir senelik icarı f 

tı . 
~ık arttırmaya çıkttrıln11~ f 
Ihalesı 15,6,940 cumart~~8,eı 
ııü saut 10 de vakıflar ı dıP 
sind.! icra olunacağın 
müracaatları ilan oluont· 

Neşriyat Müdüru 
Selım ÇELENK 
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