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20 ooo seıcı
ka11 işçi 

Fransa va. 
sevkedildl 

Londra, 11 (A.A.) -
Leopoldoille' de Hiir Bel 
çilıa radyomnan oerdiii 
bir liabere •öre Alman
ya, finiali Framt;ıya 
20.000 Belçikalı iKi ...,_ 
ketmi,fir. Ba if Pler Al
manlar ttiralından 8tiltil 
boyanca İlllG etlUmeke 
olan idilalıGmlartla'liıl· 
landmaktadırlar. 
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Surly ede 

Vişi kuvvetleri 
Mukabil 
taarruza 
geçtiler 

o 

•rciayuna giren 
Fransız kuvvetleri 

M uhasara edlldl 
Loadn, 17 CA. A.) - B. B. Qı 
Röyter ajaMmJD KudUa nmbaı • 

biri Suriye hareUtı h•ldnnda tı1e 
alllterf llBılct1nUn beyanatmı tilJdlrl. 
JW. S&eG demiltir ki: 

'"V1et kuvveUeri, il~ dıo 
varında ..-p mmtablsa ı.rra 
etmittlr. Bunlann Bd mlltWlt ııo. 

A t l , . Sollumda ~~=:-:ı~ 
vrupa ·ren erı Şiddetli mu- =:.-::.=:~ 

Yakında işlenecek harebe hali :~~ 
t::I d d. tema edllmfftfr. llerltyeiı Brltaa. 

N ı. ,, k .. AH F d C be evam e ıyor :n=:aıı::. ~ ~ 1111 we ıH ua e soy yol, 0 n1ıı araduı D1JDUI mu1ıı.aldlr: 
sulama Y8 elektrik işleri Dzerinda ik i taraf da . =-=~ı:ı::1: 

malOmat vardı· Mühim mik· ta RY\Petll tutunu;Porlar. Eıdı- • • 

.... - · - .... ı--.-. tarda tınk - vıııı ~~ 
.......... PM,PtıJ. Ü J'a&t 1 - lu reıtnııermln dbeltnmeel, 

a •s • · , t ~ 11ra as ... , , •• ~JJ===:-.... 
Bir •ll!an kif8 diri ..;;.= =::.... =~ •y Um. Yllllm ~delil. memleb. 

lnQJlter eye 

Yeniden 
bir piyade 
flrkası ile 

B ir m otö rlü llva 
gönderiyor 

Alman tayyaresini ::. =-:s ~ w:: h w atb mMte .,. ,__ 1ılr GOk Jd]ar ,... 

asara ugr '°!'::::"ü. lfmendlfer nıftnıkeJ&be ~~~--"'.'---....:.. ___ ;.;;,,;.;.~..:..;;;;::::;_ 
m temin edecek Usunldlprl • BtrllfD. 
pad ....... dl'ld ldlprlleıfa .. ft 
tunld De H"n•b11t wJrUeU -.uı 
olmüteAP'. pmmn19 ....... 1ıa kap. 

rl1erla tamir .......... ~· .,. 
pek Jabada tnDJerlD ...... ,... 
.,.calıDI IDJUJ'tlılllrtm. 

Jlmdamal* oldliılWW bll7llk .,_ 
1ama Pftll'l'Wl etı+ftndü' etldler 
lıltmlftlr. Proje. 1"8ldD8r be;.tlu U'• 

wM1mtfUr • ..,. --~ 
ag mlldm DOkta a.stlDdl taflan•ır. 

.....,. .. -·ini ... faldriactlM ........ 118 &raplrarttı 
- Gli•etıın•ı - J _ _,.. ....... . ..... 

Baıwara ra11t9t 
~er& Mallar Puan kaP1a1Dcla 

Yıidan halk anamda 

Fazla sıkıştırllan bir genç 
kız kolundan yaralandı 

Neq~. 11 (A.A.) - KeYJUA 
&raM Trllıua guetellm 111n 1'lıllllae 
da 1ıqftJdif Klns, K••dl ,.._ 
metonıacla beyanatta lıalanuü ta. 
gllten,. Jenldea lılr "1ade ._ 
De lılr tDOUlrltl ... .. • ,, 1 ., 

blkllrmlfUr. au.ıe,. ....... ı.. 
Silterede lk1 Kanada pl,J8dl tlııııııml 
bulunmaktadır. 

--- - ---- - - ----------- - ---- - _-.-

Amerikadaki 
soıun Alman 

konsolosluklaları 
kapatılıyor 

Summer Vels 
diyor ki: 

Bu mü ...... Ier kanımi 
vazifelerinin hariciae 

çalanııı.rdı 
ıx ' ..... 

C,E!f EYE 

TOrk EkmeOi 
Necip f mi Klllkllrelc 
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1 •BONE $ARTLARI 

Japon -Aınerıkan 
gerginliği 

Japon Başve ili 
· diyor ki: 

f yon nıübayaasına 
baş ndı 

eaga ve Köglüo 
ı·~ı ''"'lh;ı mnharrlr llibl'yin .\' • 

niııin H.l'tn a , P Köylü ldtnblle i
lim illcmi~İI: ~ <'llİ hir <leğ<'l." ı.n. 
ıonmı"' huhınııyor. Şimdiy<' lmdar 
üzcrfııcl" prl;: nz clunılmus \e çol;: 
defa ~ı•yri ilmi hir t.an.d:ı islC'n · 
ıni~ olan TiirkiyedC' d<'rebe) lik 'c 
scnnnycdnrlığııı zhıınte hulülil 
meselt>lcrini ele a.lnn Hibe"·in ı.\\• 
nl umumi iktı-;ndi miina <'b<'th.•rc 
,., ... nııf ınürıulPlderine daynnun 
ılo.-~rıı bir tnrlh telükkfsl ile hlili 
aktlıl'I -.:ı~ ılabilecek kadnr ) akın 
hir tur:ilılıı ınııa)) en bir ccı>:1esiııi 
hlıp ıı~ıhnlatmıo; oluyor. füt.ıpta 
halı Is lllC'\'Zıuı edilf'n meseleler ) a• 
kın hir mazinin hc-llib:ı.slı mesr•JC'. 
il'ri olanı1< hizl "nelere tarllı bakı· 
ınınd:uı nli'!l<adnr et mC'ltll• l•almn1, 
n~ nj :tnnıarıdn hugiin dahi frkiıml:• 
ilinti henilz hltirınemhı ve cle\nın 
lı:ılinılc lıııhınnıı hlr s<-yrin ha..., 
lnn~rcl:ırı sıfntlylc nkttiel bir me. 
"'l'le olanık ~ok yakından 11;.rilen · 
dirir. 

Suat Derviş 
ılir. Ihı itibarla lliise\in An'llnin 
ı et kil, <.'t t iği mN'7~, bugünün 
ilim adanımı oldu~ kııdar osynl 
ııl,si)·oıı nd:t..":lını da, momlc'a:ct 
meselclPrirıc yabancı kalm:ı.k 1-;t.c· 
mi) en milnC\ ~erleri de nlakndıı.r 
ııder <'iddcn hcrke-.c t'n ly~ edi· 
lcbllccck bir kitap, 

,..... (-ı • 

1 ...... MMa.. UMllf\.: 

" . .,.. ..... . ..... . ' ...... ,,.. . '""". ' . ·= uo ..... -....•. ...~-=-=~~ 

Tnl<~o. ili (.\,,\.) - Amerika bU · 
yUk t.lçlsl Grev, Çunki.ngln Japon tııy· 
ynreıerl tıırnfındnn bombardıman e • 
dıld!ğ'I sırada bllzı bombaların Tutuila 
adındaki Amerikan topçekcrlnln pek 
yakm1nrına dUşttiğUnU ve diğer bir 
talmn bombaların da An>erlkan te • 
baaımıın bulunduğu emniyet mıntnka· 
l!ına atıldığını öğrenir öğrenmez hart· 
ciyc nezaretine gitmiştir . 

Had iseler .................... , 
Ve Tarih ........................ 

Marka Paşa ... 
K ad ircan K AF LI 

Gre\', A ıerlkıı. hariciye nezaretin -
den ttılimat bile beldcmedcn keyfi -
yeti protesto etml§tlr. Blly\lk elçinin 
prote .. t osu hakkında sarih bir şey bl· 
ltnmrmekle bcra r, Grcv!n Amerika 

ı c: ı ı;il'ğ• nvarındıı 'fuluıınnrn yanına 
Yardım sevenler cemiyeti. A11_ ı bomb 1 au tli~lı ve tıır bombanın da 

k!lrada olduğu gibi lstanbulcla da 1 sern r •tt tıı hcıls l'ıl lııılş bulunan bir 
hır "dert.dinleme blirosu'' kur· sığın ın meUıalln len 40 metre ötede 
ll'layı kararlaştırmış. Bu büro, patıac..ığı ve buraları hasa m uğrnttığı 
~rıkeği a5kere giden kadınlara g .bl caınlıırı dıı kırd ğında ıı haberdar 
ış ıbulacak, fakir, kimsesiz ba. e<llld gı öğrcnllnılşt!.r. 

Y~nlarm ihti) aç ve dertleri, ı es. 
tni dairelerdeki mtiEküllerilc 
llleşgut olacak~. Büro azalan 
h~~tada bir.kaç gün toplaoarak 
lnu:cıcaat edenleri dinliye~kler 
Ve ışlerinin halline tavassut ede 
teklernıis. • 

Resmi dairelerin, yalnız er. 
J...~~~eri a kere giden :kadınların 
clegıı herkesin müşküllerini ::ıtir· 
~~le halletmeleıi liizrmgelir: bu 
l:zum ' cumhuriyet idaresi'' nır. e 
lıas Va.sıflnrmdan biridir. Cemi. 
l'etin tavassutunun, kanun ve 
~~zuata uygun dileklerin temi-
~ ı~.in olacağındiı.. süphe yoktur: 
~ra. kanun vC' mevzuat haricinde 
b~ dıle.klerin ye ine gcitrilmcsi hiç 
~uretle c 'z \'e mümkiln ol_ 
:n·· a~ !r '• der. . Yanılması 
.. tt?lkun c ı b::ızr dılckle in de 
~ccme:ic kaldığı böyle ibir 
~ll~nun tcQkilir.den ve bu tcşck. 
ihrun tava utlarda bulunması 

IYacmdan an aşıl.yor. 
lh~t dinlemek meseelsi konu
iflllunca <;o'h.ımuzun nklına ilk 
~en ndanı : ':\1aı·ko Paşa" dır. 
~.lll.k ara ındn. şahsiyeti, mesle· 
(~' 'Yası- 1 .. ı zaman bilinmeden, 
•ıı- l 1 " . b .:ı ~ - k "ınw.m f' oı u ,,.,.. 
% ın thl!f' ohnu5 adamlar 1lek 
te · Mar·rn Pa"r<t d"rt clinlC>mck
d J>ek u ta imis; liıkın dertlile.·i 
~ llok zaman tııtllıkla baqtnn 
ti Varın.ıı:ı . Bum•nla beraber. ne. 
tıı.~ çrknıa a bile df'ıxUmizi dök. 
lı.iwg olmak b'zc te~ il verir ve 
ı~ ç ibir Fcy ummndar dert anla. 
~n actaınlar vardır. Bunun için 
Ve gibiJere l\farko Papayı UvJi. 

ederi?·. 
~ktor Marko Apustol'un ne 
~'all doğduğu hakkında bir 
d ~ :lüf edemedik. 1888 
lı. <>lduğünü öğreniyoruz. M~şJ!_ adamlar Ansiklopedi.si ou 
"'~ hakkında şunlnrr yazıyoı : 
~ lnski tıbbiye me'-ctebi nazırlı. 
•il?ıda ve ilk açılan ayan mccli. 
h l'lde !bulunmuş, dert dinlemek 
k 1 ~SUnda adı dnrbnnesel gibi 

llıl§ bir doktordur. 1860 da 
;r etfüba. olmuf:; askeri tıbbiye_ 
Jı..en çıkmış olan doktor Mark.:> 
nı:ustoı, f e r ı 'k rütpesinde 
Uğu halde 1871 d-" ttbbive 

llıektebi nnzırlığma crcç'll;şti. ia. 
~· t.eki. kamil, işbiHr bir adam 
h at:ık tamnmJŞtır. Tnle enin, 
tııeltiınıerin ve kendi in~ jı:; ıçiıı 
~ Ur"ca-ıt edenlerin dertlerini u· 
~ n uzun dinler gibi görünür :e 
. ~an tatlılıkla baştan savarmış. 
~ ~:<iin~ Marko Paşaya anlat!'' 
ltı ı:.ı f.,ydnsız ·yere d~rt anlat. 
.ı ak takdiri""dc lrnllamlıı., b:r 
t:1'' r e 1 r'bi dil' h:'e krlmrş. 
1~· Ma iro P~a H'l ı ·"hm rın 
~, kurulu unda mffhur Kırunlı 
l:ıl ttor Aziz b'-"vle birlikte çalı~
l:ıl~1a dı. lt78 de ve Abdillhn. 
ın~'n ilk afü rıat 'ıl1armrta ncıl. 
P" olan Ayan azalığına Marko 
ıı~ tayin edilmiştir. Tıbbiye 
~ Hren ölmüştür .• , 
Qı l>os bıytldı, sakalsız bır adam. 
~İri gözleri saflık ve 7.Cka ile 
~ lardı. Şöhretin sayısız sebep· 
"'--~rr; pek çok meşhurların 

ı ·"l'etlerıni hazırlayan sebep. 
ı/ biribirlnin aynrdır: fakat 
~~ko Paşa gfüi dert dinlemek.. 
. ~eŞhur olmuş bir adam daha 
ı:ıt"Llll" sarunm. Öleli yarım asır 
b llğu halde onun ismini hfila 
~kesin d;linde büt"'n taze liğiy. 
~~uluruz; hatta İstanbul dül.:
-...ıuanmn ibazıla.rmda resmi le 
~ ve galiba bahalılıktan ~ 
0t edecek olanlara verilen 
---;nn cevaptır. 

ingilterenin 
sabık Belgrat 

elçisi 
Madrıt e beyanatta 

bu unuu 
İtalyanlardan çok iyi 

muamele gördüklerini 
söyledi 

l!.ı<lrılt 16 'A.ı\.j-Jı.ı:rıı'<te 
nin sabık Belgrat elçisi Sir Ro -
nald Kampbel. Reuter'in Madrit 
muhabirine şu bcvanatta bulun
mustur: 
&nınıle beraber bulunan ln • 

giliz eJC''li/;-i mcmıırlan ve Yugos. 
lavyadnki diğer lngilizler, Yugos 
lavyayı terke!.tikten E-0nra yap · 
tığımrz bütün seyahat esnasında 
İtalyan makamları tnrnfmdnn 
çok iyi ve nazik muamele gör -
diik. Biitiin bu zevat, şimdi se 
yahatlerino devamla lngiltett"YC 
dönebi~.k İQ·n ~\de~ kWj 
!er. Yugoslnvyadıı ki 111gİİizlerin 
hepsi, ltnlyadaki lngiliz menfa -
atlerine bakan Amerikan büyük 
elçiliği tarafından yapılan ta . 
vassut üzerine rnzımgelen anlaş · 
malara varıldıktan sonra, 11 ha
ziranda serbest bırakılmışlardır. 
Bütün bu İngilizler. Amerikan 
büyük elçiliğinin göc:tercliği ala. 
ka ve yaptığı gayrtlerden dola· 
)'l çok minnettardırlar. Grup, 
Chinachiano'da iken, daha evvel 
Abbaz.iada bulundurulan Split 
başkons-r.sı1 ik dıf,er tngi 
lız!er gr.upu da iltihak etmiş ve 
bu ı:ıuretle daha bi.iyilmUştilr. 

Millıendls, Almnnlann deniz için 

hazırladıkları ve fevkal!de gizli 

tuttuklan nuknaıısh maynı. Al -
manla.rdan pek büyük fedakarlık. 
!arla ve son derece tehlikeler :için 
de alınabilen nazari malümnta gö

re, yeniden tasavvur etmiş, ~ 
c1oğrusu, hemen yeni baştan ve ye 
nl bir tipte im le kalkı. mtı tı. 
Fransız mühendfBi hava da!i 

topları ve bilhassa bu topların 

mermileri üzerinde büyük bir ihti 
sas P1hibi olnıskla tn ımmaktay -

dı. 

• f kn t '• mayn h:ıkkındaki nr
~arı m tm bir Jusmmı elde e. 
dince bnu _derhnl hava mlldafaası~ 
na ta.tbika karar vcrmis ve Lil 
Pehrinin gizli atölyelerinde ilk tec 
ı·übelerinc başlam15 bulunuyor • 
du. 

Hnva mühendisinin fikri şuydu: 
Almanların deniz içln dilştindllk· 

leri mıknatıslı mnyru havada tay
yare taaııı.ızlarımı. kaım kullan • 
mnk. 
Vakıa hava mnynları fikri pek 

yenl bir şey değildi. Fakat bu 
Fransız mühendisinin tasavvur et. 
tiği şekil llakikatcn yeni ve mli· 
hinı bulunuyordu. 

Zira mühendis bu m.aynlan, tıp.. 

kı sµ içindeymiş gibl, havada, mu
ayyen irtifalarda durabilecek şe. 
kilde hnzırlnmayı tasavvur et.mek· 
leydi, 

Bu maynlar, ayni zamanda mık• 
n:ıtısh olacaklan içhı de muay • 

Haıp 
tluımadan 
genişliyor 

Buhranla devreyi 
atlatmak için çok 

çalışmalıyız 
Tok~·o, 16 (A. '·) - Bıı,\•ek!J "Mil 

ll hl%metıer birliği" adınd::ıKI cPmtyet 
reisi prens Konoye m zkor hı rllğ n 
merkezı komitesinin küşu t rel.'leslndc 
lrud etliği bir nutukta beynl'lmUel 
vaziyetin Japonya etra fında günden 
güne daha ziyade karışmakta oldu · 
ğunu 11öylemiı.ı \'c ııunıan ııtıve etmiş· 
lir: 

Avıı.ıpa harbi durmadan g()nişllyor. 
BUtlin dünyanın gnyct bUyUk bir knr 
gıışauğn atılması her zrunnn mUmkUn 
dür. Buhranlı devreyi atlatmak v 
imparatorun zihnini beyhude yere 
yormamak için bUtUn mılleUn vazı · 
fesini ynpması ve bcrkt>{lln kendi fa · 
nllyct sahasında ubdcslnc dll§en işle 

meşgul olması ıtızımdır. 

Prells Konoyeclen sonra birlik ikm· 
el reisi Amiral Suetsugu da bugUnkU 
.. aıclyetin vahametini kaydetmiş ve 
,Japon gençlerlnln d:ıha iyi bir tarzda 
yetiıtirilmP.sl noktruıında ısrar etmlır 

tir. 
J\mlral, Çin i§ine bir nihayet ver • 

menin Japonya için en müstacel me· 
selcıcrden biri olduğwıu söyledfütcn 
sonra sözlerine §Öyle devam ctml§Ur: 

Ankar a. 16 ( A .A.) Toprak 
mnhQullerı ofisinden l('blı fr edil. 
ınıstir: 

1 - 1941 senesı afvon mnh
sulü. geGen <:enalerde olduğu gıbı 
haşaş ekımıne müsaade edilen 
--abalarda müesses Türkiye cum. 
huriyeti zıraat bankası şube ,-e 
a]anları manfetıylP müstahsıl. 
den mubayaa edilecektır. 

2 - Mübavaava 15 hazirandn 
başlanacak ve 15 evlulde nihavet 
verilecektır. Bu müddet zar. 
fmda afyonlarını zıraat banka. ı 
şube ve a jarılann .. -ı satınıvnnlarrn 
muddetin hitamından sonra , \'ll. 
kubulacnk muracaatları ve ser
dedecekleri mazeretler kntiven 
kabul edilmivecektir. 

3 - Asgari bir kiloya kadar 
satışa arzedilen afyonlar müba. 
vaa edilecektir. 

6 Danimarka 
• • 

gemısz 

Amerikan ticaret 
filosuna ahndı 

Diğer bir çok gemiler de 
yakında hizmete 

girecek 
l'aşington, 16 ( A.A.) Birle· 

OçlU pakt, milletin arzularına ter 
cuman olmak maks:ı.dUe imza edilmiş 
Ur. Bu pakt dünyada yeni bir nizam 
kurulmasında bayatl derecede nllıka· 

dar bulunan devletleri bir araya top· 
layan bir muahcdcdlr. Bu IUbarıa 

pakt, hodblnanc mUtalealar veyn be· 
1!8plar ihtiva ctmemdttcdlr. Eğer .A· 
mertka Birtcıılk devletleri .Avropn 
harbine girecek olurlnrsn Japonya da 
haysiyet ve ıerefinl koruma.it için har 
be girmeğe hazır bulunmalıdır. Cenup 1 
dl'nizleri mcscleııl §arkl Asya için 
hır hayal·mcmat ıı lcaid r. Bu .ıı ~ 

şik Amerika ibahriye enıeümcni 6 
Danimarkalı geminin bugün A. 
merikan ticaret donanmasında 
faal hizmete alınacağını bildir
miştir. Bu gemiler Amerikan su • 
larmda atıl ibir halde /bulunan ve 
hükumet tarafından müsadere 
edilen 81 yabancı gemiye dahil· 
di~ . 

Encümen, diğer gemilerin de 
pek yakında hizmete alınacağını 
ilave ebniştir. 

Bu altı Danimarka vapuruna 
ilk önce el konulmuştur. Çünkü 
bunlar iyi vaziyette 'bulunuyor. 
lar. 

Ecnobi vapurların tekrar fa
aliyect getirilmesi neticesinde Jn
gilizlerc başkaca vapur verilip 
vcrilmiyeceği. bususımda alaka.. 
dar memurlar muhteriz davran. 
mışlardrr. 

~plc Japonyanm mezkQr mmtakn -
lann bugilnktl vaziyetini kıı'buı et • 
mcmc~l tabii görmek lAzımdır. 

Amiral, dUnyadakl kargll§lllıklarn 

dair §ah.St dll§üncelerlnden bnhseder • 
ken ezcümle §ljy1e demiştir: 

Cihan harbinde Japonyanm kaU bir 
Amil olacağma kuvvetle fnaruyonım. 
.Jnponyanın işi kolay olmıyacaktır. 

Billikls fcvknlld<ı nzlmkA.r davran • 
ması ve çok esaslı surette hazırlan· 
mamız iC!lb edecektir. İ§te bunun için· 
dir ki, milll bünyemize yeni bir can· 
!ılık vermek ve memleketin blltün fa· 
aliyct sahalarında azami derecede 
sUraUe hazırlanmak lAzrmdı~. 

1'11r.aa: 

Ca.::ıus mektebı profesörlerinden 
İsveçli 

A. \lenqham 

Rayiştağ toplanmıyacak 
Berlin, 16 ( A.A.) - Yarı re.s. 

mi bir kaynaktan bildirilLyor: 
Rayştag'ın yakında içtimaa 

davet olunacağına dair ecnebi 
memleketlerde dolaşan sayiala· 
rm katiyen esassız olduğu Ber. 
!inin siyasi mahfillerinde lbeyaıı 
olunmaktadır. 

Çe\"lreD: 

H. D 

• 53. 
bir anda bir dumnn kil Llesine kal- mı.ihendi.si bu keşfini dkmnle mu • 
be.debilecekti. vaffak olmuş olGa:ydı, havndıın 
Fransız mühcmdisi bu keşfini ik· Fnı.nsaya bir taarruz lınklru or • 

mala muvaffak olsaydı, bugün, tadan kalkmış olacaktı. 
tayyare taarruzları bellı:i de bU • İnkar edilemez ki Alınnnlann 
tü e.ı'ıemmlyetlerini kaybedebilir- Fransa dahilindeki mllkemınel .İE• 
lerüi. Zira bf:r şohrln veya bir hır tihbsrnt §ebekelerl bu işte de fcv 
dudun üzerine, muayyen irtifalar kalii.de bir muvaffakıyetle irnda • 

l1zerlne takeİnl edilmek surctilc, 
pek az ıniktardn })ava mayni serp 
mek müdafaa için kili geleceği 

a§ikfırdır. Bu maynlnr, safJ"l'Jarı 

hesap olunarak muhtelif irtifala· 
ra .kotıulaca.ğı için düşman tayyn. 
relerinin bunlarm aralanndan mut 
hiş infil!klnrla pn.rçalruunadan 
goçmeleri imkansız olacaktı. 

Filhakika ilk defa Norveç harr .. 
katında top taşıdıkları görUlen 
Messcrschmld tayynr"leri, uzak 
mesafelerden, evvela bu mnyn 
sahalarmı döğereJt hava maynla -
nnı patlatabilir ve temtzliycbilir
IC'rdi. Fakat ayni sahnla1'.in tek • 
rar maynlar uçurulmn.sı Fransrz 
mllhendisln projesine dahil bulunu 
yordu. 

Bu suretle lbu Fransız mtlhen • 

da ye~c;ıniştir. 
Zira Fransız mühendisinin i'JC 

b:ı.şlııdığının dnha haftnsmda hfı -
disc gestapo 'tarafından aıırbc:r a
Jmdı. Faknt F:ı-ansızlar bu mUhen. 
dısfa çalıştığı tecrübe lfihoratu -
v4:-larmı o kadar mUkommcl şe • 
kıldc gizlemişler ve o kıı.dAr sılu 

V(' sistemli bir muhafaza kordonu 
nıtma almışlardı ki ntöyelerhı ye. 
rint bulabilmek ve bu i;eş<"bhlisU 

süratle boğmak için nn.cnk Ul 
şehrinin baştan başa. bomhardı - . 
man edilmesinden ib:ı.~ka. çare bu. 
lunama.zdı. 

Durup dururken koca bir Fran. 
sız ~ehıinin bombardıman edilme
sine ise imkfuı yoktu. ~ bert dinleme bürosuna Mar::o 

ti a ... .;uun ne resmi ne de ismi 
~~hı.! Temenni ederiz ki dertle.'i 
;'-1UeVin ba.,tan savanlar için 
~ Marko Paşa misal ~österi· 
~~ ibı.mun aksi için de dert 
"~ bürosu misal olsun. 

yen bir mesafeden geçecek tay • 
yareler üzerine ıbirdenblre bir yıJ. 
dırım gibi ya~cak '\"O tayyareyi 

disinin hava maynlarile başn çık· 
mak kabil olamryacağı §iiphesiz 
bir keyfiyetli. Filhakikn Fıranar:r. 

Fransız mühendisi iıl5e bu gizli 
atölyelerde aded. matıpuıı btr hat. 

deydi. Dışan t:ıe ~ ttv..ıamn" 

.i:mldi.n bıralc~ ki gestapo 
&jnn:lan m-mıımtsboo ı ı m A.111'9 

l~mtin isi ilısnhnin ko\' ekonomi· 
.. ıne hn!.im olına~ı, c~a~·edıırlı
~ın bUtUn mnntıl<i neticeleri "'" 
lilubetlf'ri~ le ziraat<• .) erlosm~i 
d<'mqkrntik in'kıl!ipların ef'?.ri bir 
sel.ilde Ye kat'i bir ntla\'ıc; hnlinıle 
(.aJıııl,J.u•;: etmediği pek ' çok nH nı
lek<'t lerclc• ohla*" ~bi bizde <iP 
1 edril·<'ıı \' Uku:ı. ~<'lmel,tedir. rr· 
maycdnr, ıJ raut iııki<:afının ,.a, n 
ilerll'diğl pek " ok ınenı l("tietlcrdc• 
bll'~Ün hile ı·n mo<lc•rıı lmpitnli"t 
isl<•tı-:ırleri yanında mrwuttur. 
Bcyl'k 'c ~·nn ılerehf-) lik ıırfıh"l mii 
nn"'<'bctl<-riıı hıı.ttfL orıdnıı l '\\ c lkl 
tııbii ll<tısadiynt sistC'.ml hakayıı
sınııı lıı11iı ~-nşndı.l;"lnı 'e <l<'reb~,·
Uk, cnnnycdnrhk tarafından t~· 
ml'ssulii seyrinde kongre şartJam 
giir sC'killescn halita tiplerin 
mıı' l'Ut. oldtıj;'111111 görüyoruz. Bu 
blrihlrin zıt müna cbetlcrin bir 
ynnııılı bohça gibi ·' ıın lana bulu• 
ııu u \ 'O kısmen birihhiylP kııl n s
ın ı, kül c':ionomi inin umumi 1!;· 
tlmai inklıo.nf C\ iyeslnin altında 
\ e ~eri kalısının hııll ı.crmnyecla.r 
lnl..i afın hcnfö: ~ene olcluğu monı
Ickctimiııl,. bilhassa ı:.özP. batacak 
kadar ~oktur. ~'<~t ekim Türkiye 
ıriraat de en mukt'mm"I pit.
lisl f lelmC"ICr .)'anmc1A ortakçı, 
.) arırı ,.<. mor.ıha f-.ll'tmchırl do 
\'nrdır. Hl'lc içtimııi, tahii ye ~oğ. 
rafi şartlarla Aruıdolnnun di~"fır 
kısnnlnrından adeti tecrit cdllml 
bir \"azfyettıe bulunan sark vllüyet· 
terimize bir ~öz atacak olursak 
orada hala a iret hayatmm, pe
fl<'rsahi müna~betlcrin, tabii lk· 
ttsadiyat sisteminin ynsrunakto ol
duğunu farkooeriz. Ililtlin bunların 
ta"fi:rc' i Ye 1'iirk köyüniin bu ge
ri ıııünru cbt't h•ıin tnz~ik ''P isn .. -
marınılan lmrtarılmac;r ı-.ı ıtemok· 

ratlk Türk inkıliıbmııı öniinde du
ran en mühim ''a71relerdrn biri· 

hakkında alınnn haberleri tahkike 
veya mühendise hulfıle herhnngi 
bJr ) ol bulabilsinler. İşte bu nn • 
z.ik anlarda, birdenbire Ltı şehrin
de, adeta gökten inme bir kadro 
peyda oJdu: Ma.tild Hesnier! 

Bu kndın C~frde doğmuu, 
Frnnsızlarm nattiralize dedikleri 
ufaktef'ek, esme:r yapılı, fevkalade 
~on bir kadmdı. 

Fakat bu ufaktefek kadın, da • 
ha Lile geldiği ilk akşamdan iti. 
bnren, bütün şehirde !bomba infi
lfı.kı nevinden bir §Öhret kazandı. 
Zira Mntild Heı!mler !..ilin en bU • 
yilk knfeşantanmdn, ilk akşamm. 
dan itibaren şarkılar söylemeye 
başlam~. ezici bir sükse kazan • 
nu tı. 

Bu ufaktefek, esmer kadın ha. 
rikulfı.de bir ~ese malikti. Bilhnssn 
çok güzel Cezair şarkıları söyle • 
mektcydi. 

Fransızlar umumiyetle Ceznirc 

1'ürkiye 1Jrnntlndc ılercbcylikle 
scnna~ edarlrğııı )11ln:rca en el 
baslıyaıı 'c hfı.lii de\am eden çar. 
ııısmasın.a köy ckoooml inde em
tia i lst ısadiyat ının tccssü Ye sc· 
lismcsiıı(• nlt, tarihi \'esllıalnr ik· 
tıs adi mat eryelll'r 'c i• tati tik 
rnnlfıınatı t.n.bli azdır. f(', cut \'t~ 
si•.mı. rda tJı.rihç.ilerimiz, 1~1inıai
' atçı 'e iktısat~ıla.nmız tnrafmdnıı 
mıı~l<'S('f li'ı) ıl.ı vcçlıih' islenme• 
mi-şiir. ~'ok defa , ·akalar umumi 
"'osynl miiııa.sebctıcrio dışında tek 
hasırın bir t~znhür, ha lılm.sma. bi
rer ~cbı•p \<•ya neticr olarak im. 
hul edildiği 'c bu rnknlara scbcıı 
ol:ııı miırsc;ir 'e zaruret lcr tetkik 
< 'ılılmedi~I, nelicelC'rl focel<"nme
dl:.,i 1 •iıı m"' <'Ut 'esil.alam istinat 
C'dcn hılkiimler ele isabetsiz ol• 
mıı~tur. Halbuki Hii l'J in Anıl, 
tezini da) ndığı 'akalan umumi 
"0') nl teknmiıl se) ri içinde clo 
:ılmn~, '<' i'nnl:ı rı o 1.a\iycdcn 
:~of"<'r('J. kı~ met IC'ııdlnneğc ~lıs
mı-,tır 'c hu İ<;tc henUz gnyet ham 
olan bu mevzuu ağumru burus. 
1 umH\ n<•::ık olgunlukta bir rtı<'Y\ a 
lınlinc lrnyma) s. rnU\ affa!{ ol~us
tur dl) <'hlliriz. Uunu c;ii~·Icrkcn, 
sah<;j lllC'SJekda_slık (.CSİrİllC kapıl• 
ınıulıj:,"lmızn Ye mlibalcğıı ctıncmls 
olrluj!ıımuza samlmivC'Ue knııilz 

Hu \ 'C bundan e,;·elkl escrl<'rl· 
le ahırlı lJlr miidckklk oldu~'Unu 
'r hi bir müverrih iMNı.~ı 1 ti. 
dadına salıiıı bulunduj;runu gii t.or
ınis olan Jlü eyin A\ nlntn, bu son 
1.ltnbını okuduktan sonm, Ul'Ili 
mC,'Zu üzerindeki teUdkle.rinl d ~ 
hıı. ~Pnl leterek da.lıa esaslı 'e ı. 
hatalı ilmi eserlere: hıı.7.ırlnnrnnsmı 
'<' lllın filcmiınizln bu mcuo ct
rafmdald bo luğıınu doldumuığn 
r,nlısmnsım <'.an , .c gönülden tc• 
mC'nnf etıncği k<•nclimfze bir 0011: 
\ 'C bir ,·aıirc hiliyorm. 

SUA'.f Dt:R\'t~ 

(•) "Köylü ''e Reaya". Ya:ıan 
Hilee)in Avni. Üniversite Kitahe
YL Fiau :50 kuruş. 

italyada iaş e 
vaziyeti fena 

Romada hergün bir 
kaç dükkan ihtikardan 

kapanıyor 

Roma, 16 ( A.A.) - Tass: 
İtalyan matıbuatr, me'lllekette 

iaşe vaziyeti \'e ihtik8.rcılara 
karşı mucadele ile meşgul ol. 
maktadır. 

Tpicoolo gazetesi. i1* mad. 
deleri satış nİzamna.Iru\;i ~
<Ia harekette buluııdu'klsnnda.n 
dolayı her g;ın Romada bir mik. 
tar mağa7.a .Kaparuna.kta. olduğu. 
nu ehemmiy~tle kaytlederek ih
tikfi.rcılara karşr daha ~iddetli 
tedbirler alrnmasmr ~stemekte. 
dir. 

İtalyan gu.eteleri, iase madde. 
letjnde tas'!.ruf .rarılmasınm 
müttefikan lehinde bulunuyorlar 

Tribune gazetesi, uZlln ,.bir 
makalede halkı ve I<>ka.ııtacılarJ 
e~ek ist.ôhlftkiııi asgarive indir. 
nuye dn.vet eylemektedir. 

Sovyetlerle Mançuri 
arasında müzakere 

başladı 
nit he meyi pek severler. Bilhns- l\losko,'tl, 16 (A.A.) - SovycUer 
sn Ceznirli melez kndmlara bil • Mogollstnru hUkOmetllc .Mançurl hll • 
yUk blr zaafları vardır. Bütün bun kCimoti tarafından bu sabah neşrcdl· 
!ardan başka küçük Matild §arkı. len bir tebliğde, son s:melerdc hAdise· 

!erin vuku bulduğu hudut mıntakum 
ları ve sesi kadar da mUstesna gU- da katl hududun tesblti için mUzake· 
zelliktnydL relerin tekrar ba§ladığı bildirilmekte· 

Garip olan cihet, Lafonten hl • dlr. ' 
kn.yelerindekJ meşhur fıkranın nk Tebliğde §U cihet hatırıatııryor kJ, 
sine olarak, ilk defa karganın se. bu mmtakada vukubulmtJ3 ol:uı Mdi· 
eivle tı1kiyi cezbetmeye teşebbüs aelero bir nihayet veren ve 19t0 eylU· 

lUnde Molotot ile Amlral Togo ara -
edebilmesiydi. eında imzalanan anlaşmalardan sonra 

Filvaki Fransız mUhendisf, bil- işler derhal ba§]amtf takat la§m çı· 

iıaasa gilzel insan seslerine ka?'BI kardığı t.elmlk mll§kWAt tiayıaDe. 
büyük bir zaaf besliyen bir adam. üıkrtd uğramı:ştır. 
1!1. Ncıtcktm tr..:.J lJu gilzel k 28 mayuıı lHl de bu teknik mtl§ktl· 

arga. I ]!\t ortadan kalktığı !çtn mı •• , b rıtn "l'.!.\İnıı ~t et:meıd~ vecik • . -sere h 
~ yUk olı .,_Uuk havae: !Çl.nde ba{1ia " 

~- (0..amı 'VM'' ~-
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ni 1 Romanyada 
asker~ 
'-lzırhk lar _,_,ı uan da 

• 
yapılacak 

Belediye, Floryada bazı yeni teslsa.t ı 
yaptırmağ karar vermiştir. Beled!
yenln gördüğü bu IUzum Czerln~ şe
hircilik mutehassıs1 mimar Prost 
~ralıerinde bazı mUteh:ııı.suılar bele. 
diye fe.n ve imar mlldllrlilklerl erkAnı 
ile beden terbiyesi umum mUdürlUğ'll 
mUtchassıslan bulwıduğu halde Flor
yaya gltml§ ve burada tetldkler yap. 
mıştır. 

Belediye Floryada bazı spor tesisa
tı, tenis kortlar da vücuda getirecek.. 
Ur. Mütehassıs Prost ve beden terbı. 
yes! mUtehasıııııları bu sahaların yer
ler:ln! tayin etmişlerdir. Bunlardan 
mevsi!'!l devamınca ıııtifade edilebil
mesi i~ın hemen tesisatm yapılmaama 
başlanacaktır. Evvel! tenıs kortları 

yapılacaktır. 

Floryada kıgm yapılamıyan pllj ve 
kabinelere alt bazı te.sisat da bu mev. 
simde yapılacaktır. 

Belediye. Floryada yeni teıılsa.tla 

bir plAj fehrinln ihUva etmeal lAzmı 
gelen şeyleri b!r araya cemetmekte 
ve bllha83& spor teslsatJ aynca bir 
ycnlllK tc,,' il etmektedir. 

Aynca Fıorya. l<UçUkçekımce yolu 
katranlı şose olarak yapılacak ve 
Floryayı Tnıkya astallma bağlayan 

yol ta.mir olunacaktır. 

Muğlqda 
zelzele 

l~ışP<lar dün geceaen 
ıtıbaren karar ıldı 

Biıkreıı, 16 (A.A.) - Radyo vası· 

taail~ neşredilen bir tebliğde bu ak· 
§&m saat 7 den itibaren tekrar peçe· 
leme ve karartma tedbirleri aımacağı 
illn edılmişUr. Tebliğde bu t.!dblrleriD 
niçin alınmakta olduklan bakkmda 
izahat verilmemektedir. 

ROMAN\" ADA ASKERi 

HAZIRLIKLi\R 

Romanyadaki hazırlık tam bir 
seferberlik şeklhıdedir. Romanya 
milli müdafaa nezareti tarafından 
neşredilen bir tebliğde, talim mak 
sadile silah altına alm~nlann hiç 
bir sUl"etle tecil edilmiyecekleri 
bildirilm.i§tir. Diğer taraftan mo -
törlll na.kil vasıtalarınm tekilifi 
harbiye suretinde alınacağı bildi' • 
rfliyor. Motörlü vasıtaları bozanlar 
da. şiddetle cezalandırılacaktır. 

Macar Radyogu Bükreşte Sov
yet sefirinin hükfımete .izahat ver 
mek üzere Moskovaya gittiğini 
bildirmiştir. 

- Radyo gazetesinden -

Habe§istanda 

Bir İtalyan 
C~nerali Hisar tepesinden 

kayalar düştü l 200J askerle teslim oldu 
Muğla, 16 ( A.A.) - Bugün 

yeniden dört yer sa.rsıntw ol. 
muştur. Bunlardan 12 de olanı 
şidaetli ve saat 14,30 da duyulan 
ikinci yer sarsıntısı ise gayet şid
detliydi. Halk"'evlerden sokakla. 
ra. fırlamıştır. Sarsıntı neticesi 
Hisar teesiiıden bazı kayalar 
düşmüşse de yeni bir hasar ot 
ımmuştır. 

---0--

Belediyel~rin tekaüt 
. .andığı teşkilatı layihası 

Ankaradan bildirildiğine göre 
belediyeler ve bunJara ba;tlı miL 
esaeeeler ve belediyeler bankası 
memurları tekaüt sandığı teşki
line dair kanun layihası, Meclis 
nıznamesine alınmıştır. Layiha 
l'staımul ve Ankara belediyeleri 
hariç olmak üzere şimdiye kadar 
bir teke.üt teminatına mazhar ol. 
mıyan belediyelerle bunlara bağ
lı müesseseleri çerçevesi içine al. 
maktadır. 

--0--

tzmir fuarında bir 
mektep sergisi açılacak 

Maarif V:ek~leti. bu sene İzmir 
fuarında bir mektep sergisi aç. 
mağa karar vermiştir. Sergiye, 
kız enstitüleri, muallim mektep
leri ve orta mektepler iştirak e. 
deceklerdir. Her mektep idaresi, 
talebenin bir rene zarfında yaptı. 
j;ı resim ,el işleri ve yazı örnek· 
lerinden 25 - 30 tane seçerek 
sergiye gönderecektir. 
~ 

Arabadan denk çalar • 
ken yakalandı 

Şükrü adında bir sabı.kalı. dUn 
Mercanda kazancılara doğru çık· 
makta olan Mehmedin arabaST. 
mn arkasına. geçmiş ve arnbıada· 
ki denklerden birini çalmak is_ 
t.erken yakala.nmştlt'. 

Hemen cürmü meşhut üçüncü 
sulh ceza mahkemesine verilen 
Şükrü 1 ay 5 gün hapse mabkQm 
edilmiştir. Sabıkalı karardan 
sonra hemen tev:kif olunmuştur. 

---0-

Moskovadaki 
Jngıliz sefıri 

Yakında vazifesi 
ba§ına dönecek 

Londra, 18 (A. A.) - RöYler 
ajansı bildiriyor: 

İngilterede bulunan hıgiııtere -
nln Moskova büyU kelçisl Sir Staf 
Crips'in vazifesine dönmekten 
imtina ettiği hakkındaki haber 
remıı mahfillerde teyit edilme • 
-.&tedir. • 

Myt.er .,.,,_,, dlp!omatik mu-
ha.blrinta blldfrdlğlne göre CriJlfl 
FAienle w sair hilkümet er1ı:lnile 
~erini bitfrdjkten Sonra 
ıs re: r _..,... Mk 

1 

Kahire, 18 (A. A.) - İngiliz 
um:ı.mi karargihmm tebliği: 

Habe§iıstanda, Soddu mmtaka • 
sında general Pralormo ile 2.000 
İtalyan askeri teslim o~r. 
Göller muha.r«>eeinden sonra ge. 
neral Pralormo, tümenlnhı baki • 
yesile dağlara k&Ç'Dl.JJJ ve o .za • 

.mandanberi Habev vatanperverle. 
rl tarafmdan mlUemadiyen hırpa • 
lanmıştı. N'ıhayet yardımsız kalan 
general teslim olnıU§tur. 

Delta .tiııai:iae k 1 r~ liWr
vetleri başlıca İtalyan tecemmü -
üne karşı harekete devam etmek
tedir. 

Jimma nınıt.a.kasmda Ha.beş ~ 
tanperverleri düşman kuvvetine 
kar§ı şiddeUe harbetmektedir. Fa· 
ka.t Jimmıı.nm za.ptmda ne aake
rf, 9 de siya.si bir fayda yoktur. 

Assab mmtaka.smda, mühim 1 
Maccao tayyare mydanmı 13 ha. 
ziranda işgal ettik. 

ltalyadakl 

Arnerıkan 

alacakları 

Bloke edilmesine 
Amerika ehemmiyet 

vermiyecek 
Vapgtoo, 16 (A. A.) - ltaı

ya.dakl Amerikan a.lacaklarmm blo 
ke edilmem suretile İtalyan hilkü
DM!tinin tevesslll ettiği karşılık 

hareke.ti bekleniyordu. Bu bapta 
resmt lrlQ'bir şey söylenmemekte 
ise de İtalyan hareketinin fiilen 
hiçbir kıymeti yoktur. Çfuıkü 
mevcut İtalyan döviz nizamname
si Amerikalılara İtalyadan para 
çekmek imklnmı esasen vermi • 
yordu. 

Almanya i~in de bu böyledir. 
Amerika.ru:n ltaıyadaki a.Iaea.ğı 

142 milyon dolar ve Almanyadakl 
alacağı da 4 27 milyon dolar tah • 
min edilmektedir. 

-0--

Beyazıt meydanınuı 

tanzimi 
Beyazıt meydanındaki İnkılap 

müzesinin etrafındaki duvarla
nn ve teretuvarm inşaatı müna_ 
kasaya çrkanlmışt.ır. Tcsbit e<li· 
len fiyat 30 bin liradır. . 
Topkapı dııındaki bağ-

lara şose yapılacak 
Belediye, lstanbuhın çok güzel 

mesire yerlerinden biri haline g('. 
len, her pazar binlere halktn gi
dip istirahat ettiği Topkapı dışın 
daki ba.ğhmian mühim bir lm! ...... 
nm doğru bir yolu olmadığını göz 
!Snünde tutarak buraya bir Şôfle 
yaıptrrmağa karar vermişti ... Bu 
.-e Topkapı dışmda Maltepe • 
GUmiltlluYu f(l8eaİDden ayrılacak• 
tır, 

. . ~. . .-.. - ı- • ··- ' 

1 
DO -~ D. n "- ~~e , bu g~ ü nü ri' -;h ·a fj,:e-r ·ve·· ha d~t ·S·e 1 e r "'i' 

Suriye de 
(Baş tarafı 1 nclde) 

askerlerin üzerinde bir emri yev. 
mi bulunmuştur. Bunda kendileri
le konuşmağa. gelen hP.r ünifor -
mahya. ateş etmeleri" bildiriliyor • 
du.,. 

FRANSIZ TEBLlöt 
Vi~l, 17 CA. A.) - Radyo. 
Bu sabah neşredilen resmi tet

liğdir: 
Suriyede cephenin milhon bir 

kısmında askerimiz mukabil taar
ruza g~tir. He.rmon dağı ile 
~l-irlüruz arasında, lçlerinde mo 
törlii kuvvetler de bulunan krta • 
!armuz. düşman kuvvetleri a.ras:
na girmişlerdir. He.rmon dağmm 
garbında.ki dağlık arazi.de taarru -
zumuz mühim neticeler vermiştir. 

Sahil mmta.kasuıda dUşman ko
lu Saydadan ileri gidememiştir. 

Tayyarelerimiz cenubi Suriyede 
d~ınan toplantılarını bombardı • 
man etmiştir. Dün ha.va kuvvetle
rimiz düşman gemilerine taarruz 
etmişlerdir. Bir dü.çman torpito • 
su hasara uğramıştır. Bu harekata 
iştirak eden deniz tayyareleri dün 
ııabah gelmişlerdi. 

Hava muharebelerinde dUşma • 
nın Glatyatör sisteminde 3 avcı 
tayyaresi dilşürtilmüştür. Bir Fran 
sız avcı tayyaresi hasara uğnya -
rak Britanya hatlarmın gerisinde 
karaya inmeğe muvaffak olmU§ -
tur. 

Beynıt, 17 (A. A.) - Ha.vas: 
Bu sabah gelen son haberlere 

göre kıtaatonızm Kuneytra mm • 
taka.smdaki taanı.ızu neticesinde 
yüz esir ve mühim harp leva.znnı 
al~~- Dün öğleden sonra çok 
şiddetli mulıarebelel" o;xtuş, bu -
nun neticesinde ~ kuvvetle
ri KOl'ciayu.n'u istirdat etmiştir. 
ŞARKTAKt HA VA KUVVETLE-

Rİ KUMAI\'DANLJGI 
Vişi, 17 ( A. A.) - Radyo: 
Reemi tebliğe göre hava mllis -

teşarı general Bergeret şarktaki 
hava kuvvetleri kumandanlığına 
taıyln edilmiş tir. 

İNGtLtz T.EsLlG-t 
Kahire. 16 ( A.A.) - Orta 

§ark İngiliz umumt ka.rargMu:mn 
t.ebliği: 

Liıbyada. çöldeki kltala.rnnız 
Solhım'wı cenup ve cenubu prlô ==JPda..JDe\'zi tıUmue ~ ~~1m!ll tKa:t 1 i&. • 

reketine girŞ?ıişlerdir. Harekat 
devam etmektedir. 

L<nıdra, 16° ( A.A.) - Öğrenil· 
diğine göre Şimalt Afrlkada Soıl. 
lum mıntakasmda yaılan ''ma· 
halli ileri hareketi" Nil ordusu. 
D".ın ileri müfrezeleri tarafından 
icra edilmiştir. Şimdiye kadar 
hangi noktaya vanldığı malfun 
değilse de ileri hareketin tmıU
nıi olmayip mevzii olduğuna işa. 
ret edilmektedir. 

13 · 14 haciran gecesi BardL 
a'.nm 60 kilmıetre kadar garbin_ 
de Gambut mıntaka3ında İngiliz 
kuvvetleri bir İtalyan nakliye 
koluna. baskın yaparak 12 nakil 
vasıtaSı tahrip etmi3ıerdir. 

Landra, 16 ( A.A) - lngiliz
lerin Sollum mmtaımsmda mev· 
zii bir ilerleyiş elde ettikleri öğ· 
renilıniştir. Tafsilat beklı!Iliyor. 

ALMAN TEBLtCI 
Berlin, 16 ( A. A.) - Alınan 

c.rduları başkuma.ndanlığmm teb 
Iiği: 

Şimali Afrika.da düŞnıan pek 
büyük kuvvetlerle Sollum mmta.. 
kasında taarruza geçmiştir. Ha· 
reket akim kalmış, düşmanın te. 
şebbüsleri ~talyan - Alman ateşi 
karşısında ve t.ayyarelerimizin, 
yardımiyle kırllmıştır. Elde edi. 
len malı.ima.ta göre 60 İngiliz 
tankı imha edilmiftir. Muharebe 
devam etmektedir. 

A!ına n StukaJan düşmanın 
kuvvetli kıta ve kamyon kolları. 
na btiyük muvaffa:kıyetle taar· 
ruzlarda bulunmuşlardır. Alman 
avcıları çetin hava muharebeleri 
ne girişerek düşmaıun 9 av ve 
2 bomba tayyaresini ~dilşürmüş. 
lerdir. 

Berlin, 16 (A.A.) - Yan reıımt bir 
kayııaktan bllc;Urillyor: 

DU:ı Alman bomba tayyarelerinin 
Suriye sahili açıklarında oldukça kuv· 
veUI bir İngiliz filosuna yaptıklan 
taarruzun Fraruıız kuvvetlerile l§blr
llğlnln bir lfadesi ohrak telAkkl ed!· 
Jlp edilmiyeceğlne da.ır gazetecilerin 
sualine Berlinln siyasf mah!Ulerinde 
§11 ce\-ap verllmlgtir: 

"B•ı ta.arruz İnglltt-reye karp ya· 
pılmakta olan mUcadelenln bir safha· 
•ıdır. Alman hava ku'l.-vetıerlnin aa • 
kerl hcddlne gelince bu wı bir mese· 
Jedlr. A"man hariciye nezaretinde be
yan olunduğuna göre, Alman • Fran· 
ııız !§birliğinin teferruatı hakkında hiç 
bir §f!Y bilinmemektedir. 

l.ondra. 16 (A.A.) - Şamdş.D 157 ki· 
lometre meııafede bulunan Klffe'Dla 
mOttefıkler eHnde olduğu ve Sayda • 
IUD da müttemder tanılmdlıD lllü 

Nevyork Herald 
gazetesi yazıyor: 

Korsanları 
imha 

hususunda 
Azmimizi açıkça 

bild irmelryiz 
~evyork, l7 (A. A.) - Nelf'" 

york Herald Tribune gazete.si, A
merikan bandıralı Robin Moor va
purunun torpillellJQesi gibi b&dise
lerln tekerrür et'inemeei için ş1.c7-
detli tedbirler almmesmı talep et
mektedir. 

Bu gazeteye göre R.obin Moor 
hAdisest, bundan evvel riayet edi .. 
leıı an'anelere göre, harp ilanm:ı 

muadil bir va.ka teşkil etmekte • 
dir. Ayni gazete tunları flAve ey 
!emektedir: 

Denizlerde asayişi yeniden te • 
sis menfaatimiz iktrzasrdır. Bu -
nu temin etmek hususundaki ka • 
rarmırzla bu asa~ i'.;i ihlal etmek 
istiyen konıanları jmha hususun -
daki azmimizi açıkça bildirmeliyiz. 

--o-

Japon gemilerinin 
manevrası 

Şa.ngiJay, 16 (A.A.) - Oe.nup !ati· 
kametinde Japon harp gemlleri.nin 
tahqşUdU hal<kmdaki haberlere dair 
öğrenildiğine göre, birkaç Japon harp 
gemla! Şekiang açıklarmda mahdut 
Dlııbette manevralar :ıııapmalttadır. lııla 
nevralara pek çok Japon tayyareıert 
l§ttrak eylemektedir. 

-0-

Paveliç italydan 
dön do 

Zağrep, 16 ( .4-A.> - Hırvat 
hükQmet reisi .Ant.e Pa.veliç ya. 
nmda Mareşal Kwtemit, harici. 
ye nazın Loroviç ve maiyeti ol
duğu haı1de bu sabah V enediıkten 
7Alğ:rebe dönmüşlerdir. 
Htikfunıet erkim ve elçilerle AL 
man ve ttaıyan orduları mümes_ 

edildlgi teyit olunmaktadır. 
VJt1, 11 (AA.) - Haber aımdiğı • 

na göre, Fransız ~e alt tar 
yareler Suriy&,e gelir geımez Sayda 
açıklarmda lngruz tllOlnlDa taarruz et
mlf1erdir. Bu taarnmm neticeleri he· 
nDs billnmlyor. ı«umamı mUeeıdr ol· 

~ ötnmDmJttir. 
Beyftl't, 18 (AA.) - Ofi ajaııaı bil· 

diriyor: 
Bu sabah pfak1& beraber harp ge· 

milertmiz Beyrut açıkla.rmda iki kru· 
ft.ZISr ve torpidodan mUdrekkep bir 
İlıgW.Z kuvvetine karşı harbe tut1ı1-

mU§lardır. Hiçbir hldise otmaml§tır. 
V1tl, 16 (A.A.) - Fra.naız de

niz tyyarelerinin müdahalesi sa
yesinde İngiliz donanması Suriye 
sahillerinden uzaklaştmlmıştır. 
Şamdaki Fransiz kuvvetleri Uç 
muhtelif iatibmette taarruza. geç 
mişlerdi.r. 

Londra, 18 (A.A.) - Londra. • 
nm salAb.iyetli mahfillerinde be • 
yan olunduğuna göre müttefikle -
rin Suriyede ilerleyişi şimdi tera.k 
ki etm,tştir. KiBvanm düşman ta -
rafından tahliyesi üzerine şehir 
muttefilderin elinde bulunına.kta -
dır. Ve müttefik krtaları Şamı mu 
hasara etmek üzere 9ark ve garba 
doğru yaytlmalctadır. 

Müttefik kuvvetler Anaj nehri
nin şimal kıymmt da şimdi işga.I 

etmiş bulunuyorlar ve Suriyenin 
merkez mmtaka.smda bulunan Sa 
assa.ya doğru sahil istikametinde 
ilerliyorlar. 
Şu cihet h:?.tırla.tılıoyr ki, azami 

derceede insan hayatını korumak 
kaygusu ile biraz ağır giden bir 
başla.ııgıçta naonra. bu muvaffakı· 
yetler elde edllmiotir .. 

Loa4la, 16 (AA.) - &ö~-tc!.t: 
Niyuz Kronlkl yazıyor: 
Surlyedeki Vlfi Franaızlan, Kla. 

ling hU~meUerlnin emrile lnatk&.r bir 
mukavemet göetermektedlr. Bu mu
kavemeti kırmak ıçtn elimizde bulu. 
nan bütün kuvveti kullanmamız llzmı 
dır. Bahla mevzuu olan bUyük me.ııe.. 

leler yanmda, Fransızların kendi ba. 

siretııl.zliklerl dolayıııile maruz kala
caldarı kayıpların biç ehemmiyeti yok 
tur. Eter Suriyeyi almaz ve bunu 
atıratle yapmazsak, HQr l'ranaa 
davası çok ka)·bedecektir. 

Vi§i, Fransa değildir. BUtUn dün
ya Suriyedekl terakkilerimize nazar. 
lannı çevirmlf bulunuyor. l'ran8& ve 
hatt& Vi§i de dahU olmıık tızere bütün 
dünya efkAn Uzerlnde tuir yapmamız 
için yeg&ne yol. mUT&ttak olmaktır. 
Zafere ihtiyacımız vardır, Ve buna 
varmak için daha aüratıe ve daha 

fidd4ıl~ ... t .. 'lllPL 

·• . 

Alman tayyareleri Amerikadaki 
1 Kıbrısta 
Tayyare meydanla- Alman konsolos-
rını bombaladılar lukları kapatıldı 
Lcfko§e, 16 ( A.A.)-Resmcı. 1 \ a.şington, 16 (A. A.) - Amt.· 

bildirildiğine göre, düşman tay- l ıika Bırleşik Devletleri Amerika
yareleri pazar günü Lefkoşe üze_ Jaki bütün Alman koıuıoloslukla • 
rine bir bomba salvosu atmışlar- rının kapatılmasmı em.retmiş ve 
dır. Askerler arasında bazı za. l::.u .ırnnsolosluklar mmtak&lan da.
yiat vardrr. Fakat mühim hich•r hilindeki Alman tebaumm aeya.-
hasar olmamıştır. ·1tini menetmiştir. 

Paf os üzerine de diŞnan tay
yareleri bombalar atmışlardır. • • • 

\'aşlngfon, 17 (A. A.) - Ame-
.y. .Y. • rika hariciye müst.eşa.n Sumner 

Berlin, 16 ( A. A.> - Alman Vels dün §u beyanatta bulunmue
tebliğinden: A 1 m an bom· tur: 
bardnnan tayyareleri Kıbrıs ada - Amerikada.ki konsoloslukla.r
smda müteaddi.t tayyare mc". la bunlara. alt mUesseselerJn kanu. 
danlannı muvaffakıyetle t ı : ni vazifelerlnhı çerçevelerinin h~ 
baJamışlar ve mitralyöz ateışne ricfne çıktıkları görülmUştür. Bu 
tutmuşlardır. faaliyet tamamiyle yolsuz ve ya .. 

---o- kışrk almıyaca.k bir mahiyet arze• 

k 1 le d!yor. Memleketin saadetlne dil§ • uçan a e r manca vaziyet ihdas eden bu mUee 
seseler hakkında karar almmıtbr. 

(Bq tarafı 1 nclde> 
ki bombardmıan tayyaresi kaybet
tik. Fakat dü§Ül"Ülen 3 İngiliz :ı 
tayyaresine mukabil Almanlar v,.. 
dl avcı tayyare.si kaybetmişlerdtr. 

Atlantikte devriye g<'zen bir u
çan k'8.le, dört düşman tayyarQSı
ne tesadUf etmiş ve sırayla he'l • 
sini hasara uğratm..-ştır. Uçan l -
lede satlıi ha.sar vardır. Port ! 
üzerinde dört tayyarenin dil§tu 
ğü bildirilmektedir Bunlarm ve 
ralana.n 4 Alman tayyaresi oim • 
111 muhtemeldir. 
Manş denizi ti.zerinde 3 Alrnarı 

avcı, bir deniz ta.yyare8'l dilşürül • 
müştiir. Dünkü muharebelerde A ı 
manlar 10 avcı, 1 deni.z tayyaı ~ · 
ka.ybet.mişlerd1r. Buna mukabil tn. 
gilizler 2 bombardmıan, 4 avcı tay 
ye.resi kaybetmişlerdir. Fa.kat iki 
pilot kurtulmuştur. 

-0--

ftalyan mütareke ko-
misyonu reisi öldü 
~ 17 (A. A.) -D. N. B: 
İtalyan mütareke komisyonu re

isi general Ca.millo Grossi bu ~ 
hah Turinde kalp sektesinden öl -

ingilterede 
Hava kuvvetleri kadın 

yardımcıları 

48 • • 
nevı ış 

yapıyor 
Şimdi bir kadm b.r erkeğin 

yerim tutmaga başladı 
Londra, 17 (A. A.) - Hava : a. 

zınnın zevcesl bayan Sinclair bu
gün söylediği bir nutukta, İngiliz 
hava kuvvetleri kadın yardımcr -
larmın yerdeki hizmetlerde gün • 
den güne dalıa çok ve mütenevvi 
işler görmekte olduklarmı beyan 
etmiştir. Bu teşkilata mensup ka -
dınlann harbin başlangıcında gör 
dükleri işler beş nevi iken şimdi 
48 nev'e baliğ olmuştur. Bqlı-..n -
gıçta bir erkeğin işini görmek için 
iki ve hatta Uç kadın çalıştırmak 
18.zungellrken şimdi yalnız bir ka
dın ça.II§'lmn.alda ayni iş görül • 
mektedlr. 

--0--

Robin Mur vapurundan 
kurtulanlar 

Kapa çıkblar 
Kap, 17 (A. A.) - Bir İngiliz 

vapuru, b1rkaç gUn evvel Alman • 
lar tarafından torplllenen Robin 
Moor ismindeki Amerikan vapu -
nından kurtulanlardan baztlarmı 
himilen Kap'a gelmi§tir. 

"'0LISTE: 

Bir çocuk dut ağacından 
düıtü 

Fatihte Sofular mahalleıılnde simit 
çl Ar:lf sokağında 12 numaralı evde 
oturan DUA.verin 12 yagı:ıdald oğlu 

Sami, kom§ulan NecatlnJn bahçesinde 
Jd dut ağacma çıkmlf, fakat muva
zenesini kaybederek yere dilşmtl§tUr. 

VUcudunun muhtellf yerlerinden 
yaralanan Sami. Şl§li çocuk haatane. 
ııine kaldmlmrgtır. 

OTOMOBİL ÇOCUGA ÇABl'TI 
Kadıköyde Uluauluk mkafmda 48 

numaralı evde oturan BllAJm 2 yqm.. 
dıı.kl oRtu BeMıne l()för Oamanm S. 
darcııindekl 1089 plAkah kamyon çarp 
mıı ve yaralaııuotır. 

Bea1ın nUmwıe haatQ.4!J8jp.e kaldı. 

nlmıftlr. • 

---0--

lngillerede 

Elbise tahdidalı 
7 ahdidatm mahzurlarma 

çare buldular 
Londra, 16 (A.A.) - 12 gllnaenberl 

merfyete girıW§ olan elbise tabdldatı 
~imdi İngilizlerin normaı hayatma glJ' 
mi bu:unmaktadır. İngill.zler buna .O 
ratie nlı§ıyorlar. Satılık e§ya Ozer1Jı1 
iki etiket konulmaktadır. Biri fiyat· 
lan, diğeri de icap eden kupon mJkta" 
rmı göstermektedir. 

Satın alıcılar kuponların tevdll olall 
ıı1haJ harekette bulunmadan evvel )il 

zumlu eşya arasında iti.nalı bir -
yapıyorlar. Bundan ba§ka atm. &l1f • 
lar daha dayanıklı olmam lçhı e......,. 
olduğundan daha ly:l kallted• mal alt" 
yarlar. Her büyük mağu:ıoo. ~Jar 
ha.klanda lzahat almak lllUyenler lglll 
bir !Stlbbarat bllroını vardır. 

.rcıamıar umınaaarı -ınanzarıaraıa 

.çare bulmuşlardır. Moda.91 geçt)ğlD • 
den dolayı bir tarafa hırakılml§ olaJt 
elblaeler dolaplardan çıkanlııuf ve ye 
nl modaya uydurulmuotur. Şapka)af 

da tahdidat olmadığı !Çin elblaelerdr 
iti tahdldata rağmen çeff Uer uydU • 
"Ulmaktadır. 

Kadınları en ziyade m8§gU1 edd 
mesele 'çoraptır. İnce çoraplar artı!' 

llndUzlerl glyllmiyor. Ve ancak t.-r 
1 kallde ahval için .saklanıyor. Yaz 1110 
naııebetlle kadınlarm ekııerlal çoral' 
giymez olmuşlardır. Kl§m da daya • 
nıklı kalın çoraplar giyec,.)tferdtı'• 
Çocukluğunu köylerde geçınnl§ yalı· 
nayak yürümek zevkini tabmf old 
genç bir lnglllz kadmı Londra ., • 
kaklannda yalınayak gözükmllf .,. 
çoktanberi IXiyle serbestçe gezmek il 
tediği:ıi ve buna §imdiye kadar _. 
ııarct edememiı;ı olduğunu ııöylemlfW'• 
Bugün tahdidat ona güzel bir tırsa' 
verm~ ve bunu kaçırmamıştır. Fa)Eat 

Londrn içinde böyle valışl bir iııııaO 
gibi gtzmek istemeyen diğer kadmıal 
için tahdidat bir tasarruf veııllelll ol' 
muştur. Artık çoraplar yırteıca atıl" 
mıyacak, dikilecek ve yama08caJrAıf• 

Sollumda 
(Ba!j !Mafı 1 nclde) 

çekildikleri za.mandanberi deva.Ol 
eden sahra hareketleri ehemmi· 
yetli değildir, fakat metin bit 
mahiyet arzetmektedir. Muh~ 
be Capuzza kalesi, Halfaya geçt· 
di ve Sollum müsellesinde devaı!' 
etmektedir. 

İki taraf da mühim miktardl 
muharebe arahasl ~: 
Vaziyetin nasıl in3ri§af ettiği bel· 
li değilse de evvelce Halfaya ge
çidinin şarkında bulunan Britan
ya kuvvetleri şimdt gec:idin t{a.f' 
binde bulunuyorlar. Düşman ge. 
çidin tepesindedir. Harp hali de" 
vam ediyor. 

• • • 
ROWJ. 16 ( A.A.) - İtalyan ot 

du1arı umumi karargthmm 376 
numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada bir kaç gtiD· 
denberi bir taarruz hareketi Jı&· 
zırlayan dUpnan diln Sollmn oeP 
besinde şiddetli bir h.Ocuma geÇ• 
miştir. Düşman her tarafta al.ıt 
zayiatla geri ~~· 
Muharebe devam etmektedir. t • 
talyan ve Alman tayyareleri Tol' 
rukun test.atma ve mUata!ı.lreJrl 
mevkiin istihkAmlvma ve kanıP 
!arma m~ Wabet.ler b1 ., .. , ... 
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r 
ı\merikahlara 
hitap etti~ 

~· 

re vurulmuş, insanlığın bütün a. 
zameti dehası, başancılığı, bir 
progr~ tahtrnda makineleştiril· 
miş. bar barl.rkl3; teşk_ilatlandırıl. 
mış bir tethı~ sıstem.ı tarafından 
hurdahaş edilmiş bulun.makta. 
dır. 

Bir seneden fazla oluyor ki biz 
ln_gilizler, sizin muhabbet ve hür 
metinizle şah1amnış olarak ve 

Hür Fransız
ların şefi 

Dö Gol 
Birlik olarak 

hareket edersek 
yenilmez irademizle daima artan N 1 ı· ı· Fran 
kitle halindeki yardımınrzın ver. • ası ye iŞ 1, -
diği ümitten kuvvet alarak mu. ~ 1 b" r . 
kai~i~m~y=-annda biz, ba. sanın mag o ıya ını 
yağı ve zalimane bir esarete malı ld ı 

Dün.qayı 
kurta racağız 

kum edil~ b!r düzü~ kadar dev_ evve en nası 
let ve mıllctın en azız hak ve 

ümitlerinin sdaı~ bekçileri ola. go··rdu·· Harpte ne 
rak duruyoruz. Ne ol ursa olsun • 
sonuna kadar mukavemet edece. •

1 1 b d 
Parçalanırsak 
yenilece ~iz! 

~~·Daha birkaç sene evvel, bu- vazı e er aşer f 
gun ortadan kaldırılmış bulunan 
bi.iyiik, küçük birçok milletlerin 
müttehit bir hareketi beşeriyeti 
katlanmıya mecbur kaldığı bu 
müthiş imtihandan kurtarabilir. 
di. Fakat o devirde ne do~ru c:ö· 
rüş, ne de birlik vardı. Millet-

.umdra, 16 ( A.A.) - Çör· !er birer birer zor"ba kuvvetin 
~il Amerikadaki Rochester . ü_ni. kendilerini yakalayıp yere ser. 
versitasi tarafından kendısıne mesinc veyahut dahilde yapılan 
fahri hukuk doktonı payesinin mahirane entrikalarla zehirleme. 
tevcihi münasebetiyle ve mez. sine tevekkül gösterdiler. 
kür üniversiteye te~kldir etmek Çörçil nutkunu şu sözlerle 
maksadiyle bu,ı:ctin Amerikalılara bitirmiştir: 
hitaben radyoda irat ettiği bir Şimdi ihtiyar a5lan. yavruları 
nutukta Amerikanın kendi şah- ile beraber öldürücü silahlar ta
sına gösterdiği itimattan bahcc. şıyan ve nevmidi ile kudurmuş. 
derek ezciıınle şöyle demiştir: casına saldıran avcılara kk ba. 

Bu itimada layık olmak ıçin şma mukavemet etmektedir. 
galiba çalışacağım. Fakat beni Diişman facianın bir kere da
en ziyade mütehassıs eden şey, ha tekerrür edeceğini ümit edi. 
aramızda mevcudiyetini hissetti. yor. Fakat hayır bu. tarihin so. 
ğim kardeşlim ve birlık duygu u mı değildir. 

Hür Fransız kuvvetleri, İngiliz 
kuvvetlerinin üe ya.rdı.rı:Je Fran· 
rız impa .. :ı.tor:uğunun bir parça~. 

olan Suriycye girdi. Bu münase· 
betle bir çok Fransrz, biir I•'ransa 
kuvvetlerine, gmeral dö Gol'e il 

lihak ettiler .. 
General do Gol kimdir; Fransa 

harbi ve mağlübiyeti sırasında ne 
vaziyet almıştır ve bugı.inkü faa· 
liyeti neden ibarettir?·· Bugünkü 
yazrrmzda bunları göreceğiz. 

General Şarl Jozof Mari dö Gol, 
tf"şrini:Sani 1890 tarihinrle Jt'ran· 
SRnm Lıl şehrinde dünyaya. gelmi§ 
tir. 21 yaşında ıkcn Sensir harbi 
ye mektebini ikmal etm· Ur. Mü· 
18.zrm rütbe-sile orduya iltihak C'• 

den genç Şarl dö Gol, mahcup 
tabiatlı, kendi~ini oldu~ndan faz 
la göstermekten hiç ho lanmıynn, 
mütevazı bir Pcnçti. Bugün de 
büyük kumandan hu mütevazı ta· 
biaUara maliktir ve bu sebeple 
Fransa harbi ıuras:nda layık oldu· 

dur. Bana öyle geliyor ki, şu an. Yıldızlar bile mahreklcrinde 
da, Atlas denizinin her iki sahi. beşeriyetin hiılfısmı, istiyorlar. 
linde birden bulunuyorum. Dün- Milletlerin ileri yürüvüşü o ka
Yanm bu buhranlı devresinde tav dar kolayca durdurulamaz. Nuru 
falarımızm Atlantiği aşarak bi. :tı ürriyet o kadar kolay. sönemez. 
ribirleriylc buluşmalar ve kalb. Fak;ıt vakit azdır. ( reçen her 
lerimizin hep birlikte çarpması av katetmek mecburiyetinde ol. 
~nim için bir cesaret ve ilham auktımuz yolu uzatmakla ve teh. 
1 ayna.ğı olmaktadır. Dünya ulvi likelerini artlınnaktadır. ~tütte· 
b r kararın doğumuna şahit otu- hit olursak dayanacak, par çala. ğu kumanda mevkimde bulunama 
Yor. Bu kararın ne olacağı hıum. mrsak yenileceği z. Birlik ol. 
sunda. hiç şüphem yoktur. Beşe. mazsak dünyayı yeniden zulmet 
ıiyctin mukadderatı maddi bir kaplıyacaktır. Birle.c;mi~ olarak 
takım hesaplarla tayin edile- hareket edersek dünyayı kurtar-
ın.ez. mıya ve ona yol göstermiye mu. 

Dünya.da. büyük ?n.valar hare. , _v_a.:...f_f_a_k_o_l_a_c_ag;...;.wı_z_.'_' ____ _ 
kete geçtiği zaman ınsanlann ru. 
hunu heyecanlandırarak onları 
\'uvalarmdan uzakl~tmr. ~ za. 
l>ı:ın irıcıanlar rahatı. servetı ve 
11aaaet peşinde ko..cmıayı bir tara. 
la fürakarak cazibesine dayanıl. 
nıa,; bir takını tasavvurlarla can
lan Sırınıya koşarlar. Birdenbire 
hayvan olmadığımızı, ruh ve şuur 
Sahibi üstün mahlfıklar olduğu. 
:ınuzu idrak ederiz ve zamanla 
nıekfmdan ve hatta bunların ma_ 
verasmda bir şeyler otur ve biz 
sevsek de sevmesek de vazife
lllizi yapmıya mecbur oluruz. 

Gözlerimizin önünde efsanevi 
ir tarih tekevvün ediyor. Bu. 

nun nasıl biteceğini bilemeyiz. 
F'akat Atlas denizinin her iki 
kıyısmda hepimiz, tekrar ediyo. 
:runı, hepimiz hissediyoruz ki 
bugün bizim istikbalim.izle daha 
birçok nesillerin istikbali m~ca
dele mevzuudur. Beşer camıası. 
nın müstakbel karakterinin ala. 
cağmuz kararlar ve yaratacağı
:nıız menkibelerle taayyün edece. 
ğiııc eminim. 

Böyle ulvi mesuliye~~<:rl<: ~a.r. 
~ılaşrmya davet edildıgımı~ ıç.ın \ 
ınüteessir olmamalıyız. BıHl.kıs, 
J::eçireceğimiz imtihanlardan gu- • 
rur duyarak bu ulvi saatte doğ. 
nıuş bulunduğwnuz için sevinme 
liyiz. 

Henüz muzaffer gibi görünen 
nıüthiş bir hastalık Avrupa ve 
Asya üzerine gölgesini salmış bu. 
lunuyor. Kanunlar ve adetler kı
rılmış adalet yuvasından kovul. 
lllUŞ, zayıfların haklan çiğnen. 
?niş ve Ruzveltin o kadı:r 
ınütehcyyiç bir lisanla bah~tl!· 
ği aziz lıürriyet istihfafla zıncı. 

Horya Sima 
25 sene küreğe mahküm 

edıldı 
Rukrck, 16 (A.A.) - Bükreş 

askeri mahkemesi, asi lejyoncu. 
larm şefi Horia Sima'yı 25 sene 
küreğe, sabık hariciye nazırı 
;\.lihai Sturdza'yr beş sene h ap · 
~e. sa bık dahiliye nazın general 
Petrovineskoyu 7 sene ha~ 
gıyaben mahkfun etmiştir. 

Maznunlardan yedisi beraet 
etmiştir. B unlar arasında Ro. 
manyanin eski Berlin büyük el. 
çisi Cretzianu bulurunaktadır. 
Diğer bir QOk k imseler daha 
mahkum edilmiştir. Mahkeme 
hafiyen cereyan etmiştir. 

Meksikada 
Berlmle muhabere eden 
bir radyo merkezı basıldı 

l\11'1<81.ko, 16 (A..'\,) - Müstakil 
Fransız ajansının bildirdiğine göre, 
Meksiko polisi paza akşamı ~chrln 

merkezinde doğrudan doğruya Berlln· 
le muhabere eden kuvvetti verici tel· 
sız Aleti yakalamıştır. Telsizi kulla· 
nanlar tevki! edilmiştir. 

Söylendiğine göre, Amerika hükQ · 
met!, Amerika huqudu civarında bulu· 
nan Acıma şehrindeki l'&dyo üıtıuıyo· 
nunun Almanlar lehinde faaliyette 
bulunduğunu ihbar etmesl üzerine 
Meksika Reisicumhuru Camacho bu 
istasyona vaziyet ettlr~lir. \ 

O vlet Demiryoltan ve Limanlart 
işletme Umum idaresi ilanlan 

JU\ıtnrn hastane l!ıt.yncı için y:ıı;tırılacaK poliklinik binası ile fişekhane 
tıuıyon bınnsı inııaatı kapalı z l'f usulUc Vı? vahidi fiyat üzerinden eksilt. 

n ye konmuştur. lnenntU. dö!le.:..l'l ve ıe.ntoıar için muktazt raylar idare ta. 
r fmdan verileeckt!r. 

ı - Bu iı;ln muhammen bcdC:li 70.000 llradir. 
2 - lst klllcr bu lşc ait şa :"tll&me vesalr evrakı Devlet Demlryollan Aıı

kara ve Sırkcct ·,rezneıerlnden 3oG ıWnIJ mukabilinde a labilirler 
g - Eksiltme 4.7.041 tarl!ı!ııcıe cuma gUnü saat 16 da Ankarada Dev

let Deml:-voll.ı~ yo: Qı.'resinde mPıkez blrincı komisyonunda yapılacaktır. 

<. - EkEiltmeyc r.ıı bilmek Jç'n iateklil0 rin tekli! mektuplan Ue birlikte 
ğıda yazıl· teminat \'C vcsaı\u aynı S'ün Esat 15 e kadar komiayon reial!-

~lne vcrnwlcrl lilzrm~ır. 
A _ 2490 sııvılı k&nun ahkaıın'Tlıı. uygun 4750 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu k~unun ta~in ettlğl vesikalar 
c _ nu ı e mahs:.ıs olmak •lz ıe. münakal!t veklletlnden alınmış ehi!.. 

Y t \"Cs!kası 
Ehliyet vesikası ·cln ihale '.dl' hınden en az sekiz gün evvel bir istida i

le mllııakaIAt vck!ildine mUracar.: t'lunmasT.. (3283 • 4682) 

mıştır .. 
1914 harbi patladığı zaman dö 

Gol, miralay Filip Petenin kuman 
da etmekte olduğu 33 üncü piya· 
de alayına tayin olundu. 'Verdun 
da dövüştü. İki yam alarak geriy.e 
~ekildi. Fakat yaralarının tehlike 

'Si henüz geçmeden tekrar ccphe
y..c__g!ını e çın rar ettJ .. Niha· 
yet yeniden harbe iştirak etti, 
üçüncü ve ağır bir yara aldı. Os· 
telik A imanlar tarafından da e.sir 

edildi. 
lardu21 tBFçekildi. omalı oh oh o 

O arada miralaylıktan general· 
liğe yükselen Peten bir yemvi e· 
mirde dö Gol'ün vatan için feda 
kArane hareketinden balıselmiş • 

tir .. 
Mütareke yapıldığı zaman dö 

Gol, Fransaya döndü. Fakat Fran
sada uzun müddet kalamn.dı. Bu 
kere Polonya.ya gönderildi. Vey· 
gand Polonyada Bolşeviklerle mii 
cadele ediyordu. Dö Gol, Veygand 
ile teşriki mesaide de temayüz 
etti ve Fransaya avdetinde Sen 
Sir harp akademisine askeri ta· 
rih profesörü olarak tayin edildi. 
bu sıralarda dö Gol bilhassa mo
törlü vasıtalarla harp mevzuu u. 
zerindeki §ayanı dikkat mütnlcala 
rı ile nazıtrı dikkati celbediyordu. 

Dö Gol, ordunun makinelcştiril 
me6i hakkındaki bütün şartlarını 

topladı, bir takan makaleler neş· 
retti. Nihayet Uslüstc üç kitap 
neşrederek ordunun makinelcşti· 
rilmesl lüzumunu kuvvetle mUda· 
faa etti. Ne yazık ki Fransız her 
biye nezareti idarecileri bu bilgili 
zabitin fikirlerini büyük br kuv· 
\retle müdafaa etmesini hoş gör
mediler. Fa.kat buna rağmen kcn 
disi.ni milli müdafaa komitesi u· 
mumi knUpliğine getirdiler. 

Şarl dö Gol fikirlerini kendine 
saklıyacak kimselerden değildi. Or 
dunun muhakkak makineleştiril· 

mesi lüzumunu erkiınıharbiyeye 
kabul ettirmek için adeta propa· 
ganda yapıyordu. Fakat O zaman· 
ki Fransız ordusunun başında bu· 
Junan muhafazakar kumandanlar 
pek tabii ki bu hnli hoş görmediler 
'Esasen Fransız erkanıharbiyesi bu 

1 genç generalin fikirleri ile adeta 
eğ!eniyordu. Dö Gole gelince o 
hnrbin, hem makine harbinin ya· 
kın olduğunu hissettiğinden ordu· 
nun biran evvel !Uzumu veçhile tcç· 
bizi icap ettiği fikrini müdafaa. cdi· 
yordu. 

Nihayet bu anla.şaınamultk dö 

Golün 57 nci tank ala.yı kumandan· 
lığına tayıni ile nihayet buldu. 
Fransız ordusunun başında bulu· 
nanlar, kendilerine muhalif d\f.şü
nüşte bulunan bu ateşli kumandan· 
dan 'kurtulmak istemişlerdi. 

Dö Gol tank alayının ba.~ına gön· 
derilaikten sonra erkanıharbiyede: 
"Eh, dö Gol artık en rahat yatağı 
olıı.n model tankların yanına gitti· 
ğine göre gece yarısı tecrübeleri 
de yapabilir ... diye dö Goliin fikir· 
!erile eğleniyorlardı. Fakat dö Gol 
ile bu şekilde eğlenenler gec:irmiş 
oldukları acı tecrübe ka'rŞısmda 

hakıkati anlamış ve ilerisini göre· 
mf"miş olduklarından uta.nmış ol· 
malıdırlar. 

19.39 <'ylıiltinde harp A vrupad!l 
tekrar palla.dığı zaman dö Gol be· 
şinci ordu tank livası kumandanlı 
ğına tayin olundu, Bir gün şefle· 
rinc söyle bir not göndermişti: 

''Eğer bana yüz to::ıluk tankl:>rı 
verirseniz Zigfrid hattında V<'ya 
ayni neticı>yl almak için lüzumlu 
görülecek herhangi bir yerde ibU· 
yük bir gooik husule getirebili· 
rim.,, 

Bu talebi de dö Gol bir kere da· 
ha bosluklara hitap etmiş oluyor 
du. 

13 mayıs 940 da general dö C'ı<>le 
rlördfincü fırkantn kumandası vcrli· 
rnişti. General taarruz plfınlannı 

derhal haz.rrlarlı .. 16, 17, 18 ve 19 
rnnyıs giinlori ileri emrini verdi ... 
Buytik bir eesaretle iyi vaziyette 
bulunan Alman kuvvetleri ü1.erlne 
sal<lırdr. Miithiş bir harp Vl"rdi ve 
zafer üzerine zafer kazanarak diiş· 
manm büyük kuvvetlerle tuttuğu 
Som iiz<"rindeki köpr:ü ba !arını is· 
tirdat etti. Bunlar Fransız· Alman 
harbinde kazanılan yegane zafer· 
J{'rdir. Bu muvaffakiyetler erkanı· 
harbiyenin de gözünden kaçmadı. 
General Veygand, bu muzafferi • 
yetıcrin takdir olunması lüzumunu 
gördU ve bizzat kendi kalem.ile dö 
Gol hakkında ı;u cümleleri yazdı: 

''Gösterdiğiniz zeka ve enerji 
§ayanı takdir bir şe folduğunuzu 

meydana koy.muştur. Fırka.sile bir 

liktc düşman tai'af mdan kuvvet\ o 
tutulan Abcfrl k öprU.stl l?~Dlf. ta
arruz etmiş, Abnanlarm şiddetli 

mukavemetlerini krmıış vo yüzler
ce esir alarak birçok kıymetli harp 
malzemesi iğtinam ederek düşman 
hatıan içerisine on dört kilometre 
ilerlemiştir.,. 

Bundan sonra hB.diselcr bir şim· 
§Wt süratilc cereyan etmiştir. 6 
haziranda kabinesini yeniden ku· 
ran Pol Reyno, milli mildafna mUs· 
teşarhğmı dö Gole vermişti. Fa· 
kat ne yazık ki bu çok geç kalmış 
bir hareketti. Artık düşman yıldı· 
rım süra.tile ilerliyor, Fransa her 
gün biraz daha yıkılıyordu. Fakat 
bütün bunlara rağmen dö Gol şa· 
yanı hayret bir faaliyet gösteri· 
yordu. 

Dö Gol harbiye nazaretind ki 
\·azifeslnde tam dört gün kaldı ve 
bu dört gün zarfmda Çörçil ile gö· 
rüşmek üzere iki kcırc Londraya 
gitti. Londradan ikinci dönU~ünde 
ebedi İngiliz • Fransız i birliği pla. 
nile dönüyordu. 

Bu sıralarda Pol Reyno da Bor_ 
doda bulunuyor, ~imali Afrikaya 
geçmcği, yeni bir kabine teşkil ..:t
mcği ve harbe devamı düşünüyor_ 
du. Yeni kabinenin Uç azası ola· 
cnktr. Dö Gol harbiye nazaretini 
deruhte ede ı., M'andel dahiliye 
nazm olıı.ca::t, P eyno da. bn§vekA_ 
lettc kalacaktı. Bu karar verilmiş 
olduğu halde ne olınu§tur, nasıl bir 
hli.di.se cereyan etmiştir de Pol 
Rcyno iktidar mevkilııi Mareşal 

Pctene bırakmıştrr? Bunlar hak· 
kında şimdiden kat'i bir söz söy _ 
lemlyc kalkmak pek acele bir ha· 
rekct olur. 

Peten mevkii iktidara gelince, 
en sevdiği talebesi dö Golün de 
mütareke hazırlığını yapmak için 
kendi.sile teşriki mesai cdece~ine 
inananlar pek çoktu. Fakat vazl. 
yet hiç de böyle olmadı. Fransa 
teslime karar verirken dö Gol de 
l.ondraya geçti ve orada Alman· 
lara kar§t hür Fransızlarm muka. 
vemet merkezini kurdu. Bundan 
sonra geçen hadiseler az çok ma· 
llımdur. 

GPııeral dö Gol !ıilr Fr-dll817.1xmı 
bayrzğnır r.tdctan sonra lrilr I< 

büyük birçok zabit.an, askerler, bir 
!:Ok teknisyenler, mubarrirl~r. gıt. 
zetcciler derhal etrafına toplan· 
dılar. (London Synur Palas)m üst 
katı hür Fransız kU\'\•etleri iskanı 
harbiyesine tahsis olundu. Bur.ası 

umumi karargahtı. Hür I<'raruıız ha 
roketi böyle doğmuştu .. Az zaman· 
da tahmin olunamryacak bir §ekil· 
de büyiidü. Müstemlekf!lerde do 
hürriyet bayrağı dalgalandı ve bu 
§P.kilde Fransız mukavemeti sôn. 
medi .•. 

no G<>T,ÜN ZEKASI 

G('Jlera.l do Gol yalnızca kılıcını 
ku§anmasmı bilen muktedir bir 
kumandan değil, aynı zamanda. fev
kaliide zekaya sahip bir askerdir. 

Birçok kimseler general dö Go
lün bir kahin olduğunu söylemiş. 
!erdir. Buna sebep generalin olan 
hadiseleri hep evvelden görmüş 

ve söylemiş olmasıdır. 
~eral dö Golün, k<!'luınet ~e· 

necek derecede ileriyi görüşünün 
kuvvetli olduğunu isbat edecek 
deliller mevcuttur. Dô Golün müs· 
takbel harekatı evvelden haber 

veren yazılan bugün de elimizde 
mevcuttur. Bunlardan birkaç kU. 

çük misal verimck siz de genera· 
Iin müstakbel hadisatı ne güzel 
görmüş olduğunu takdir edersiniz. 
Mesela Polonya harbinden sonra 
general dö Gol ba.'.jkuma.ndan Gam· 
lene uzun bir rapor vermişti. Bu 
raporda şu cilmlcler vardı: 

"Almanlar yeni modellerini Po. 
lonyada tecrübe ettiler ve bu tec· 
rübenin neticesi Polonyalılar ~in 
çok müthiş oldu. Almanlar diln 
Silezyada, Pomeronide, Var§Ova 
yolunda yaptıklarını yamı da Fra.n 
sada yapacaklardır. Muzafferiyetle 
dolu muvaffakiyetleri onlara bir 
misal te§kil edecek ve aynı zafer 
serhoşluğu içinde fasıla vermeden 
ilk misallerini takip edeceklerdir. 
Bize ka1"5ı harbe başladıkları za· 
man muhakk::ı.k ki Polonyaya karşı 
kullandıkları tankların iki misli, 
Uç misli, dört misli, belki de on 
misini kullanacaklar, insan ve mal· 
zeme sarfına asla ehemmiyet ver. 
miyeceklerdi'.r.,, 

Bu ikaz üzerine Gn.mlen ne ya.p· 
mıştı ?.. Hiç. Raporu derhal büke· 
rek kağıt sepetine a trol§ ve dö Go_ 
lü siyaset entrlkn1arı sarh05u ka· 
bul ederek mazur görmüştür. 

Gamlen general dö Golil siyaset 
entrikalarına alet olarak kabul 
ediyordu, çünkü dö Gol askerlerinin 
Majino istihkiunlarında ve kt§la· 
larında kapalı kalmalarının mano. 
viya tları üzerinde felaketli netice· 
ler doğuracağun iddia edenler. 
dendi. 

5 

nı, hem rlc o kuvvcUcriD nı.Udafaa· 
smı deruhte etmiş olur. Piyade._. 
de, avcı ve bombardıman tayyare· 
!erinin hlmaycsile ateş içinde iler· 
\i~ ebilirler. Evvelce büyük süvarı 
kuvvetlerile yapılan işlerin yerini 
tıimdi makine harp silalılan ve bil· 
hn.ssa makine ile zırhın birleştiği 
kuvvetler yapacaktır. Ateş, harbe, 
sürat ve maskelenme imkli.nlarma 
malik olan bu tan';: kuvvetleri bir 
gün harp olur da r- .} dana çıkarsa 
netice alabilmcık için bunlardan 
iki bin tane birden kullanmak 18.· 
~ım gelecektir. 
Almanların Aisnc ve Som'a gi_ 

rişlerini tcşvık edermiş gibi harp· 
ten çok seneler evvel yazıltnI§ o. 
lan bu satırlar "'Pneral dö Golün 
hakikaten fevkalade ileri görü • 
m bir kumandan olduğunu isbat 
etmiyor mu? 

Fransız erldinıharbiycsi Korap 
ordusunun Sedan istıko.metindo 

gafil avlanarak mahvedildiğini og. 
rendiği t>,aman hııyret.c düşmüştü. 

BıitUn dünya bunun esrarengh: , ir 
mağlübiyet olduğunu iddia eth. 
Halbuki ortada esrarengiz hf.ç bır 
hal yoktu. Fılhakika bUtün dünya 
bu ma~lübiyet te bır sır aramıştı 

ar.ıa dö Gol hiç de i§de bir esrar 
olduğu zannına kapıbnadı, çünkü 
bu mağlubiyeti çok evvelden gor
:r.ıüştü. 

lştrı daha harpten bile bahsolun· 
mıyan sencl~rde gonl'.'ral dö 13oltin 
yazmış olduğu şu satırları okuyun: 

''Bir yandan Lore yayla.sına di· 
ğer tara!tan da Ardenlere daya. 
nan Mornl ve Möz sahilleri şayanı 
dikkat, fakat pek az derin birer 
maniadrrlar. Bu mühim mevkıi 

kaybetmek için bir kuçuk ihmal 
hatası vecya bir stirprizr. kurban 
gitmek gafleti kafidir. Bir kere do 
bu mevki elden gittikten sonra ar
lık Hayno veya Flandre yapılacak 
vaziyet hareketi de tehlike alt.rna 
girmiş demektir. Çünkü bu alçak 
ovalarda ne bir duvar, ne de daya· 
nıp mukavemet. olunacak bir de. 
rinlik, cepheye mUvazi bir nehir 
yoktur. Coğrafi ~aziyet bu kısmı 
sanki işgal yolu olarak hazırlamış· 
tır. Möz vadisi, Sambre vadisı, Es· 
k o vadmi, Skorp NadJtil, .Lis vadisl 
hep buradn.drr ve ırmaklar, şoseler 
demiryolları hep birleşmiş ve düR. 
mana diimdarlık eder vaziyette bu 
lunmaktadırlar. 

Dö Golün ileri görü ünden, keha
netinden daha uzun uzun bahsede. 
bilirdik. Fa.kat bunlar bugün neye 
yarar? Mazı düne aittir. Bugün 
bunları tekrorlamakln maziye ha· 
yat veremeyiz. Genemi dö Golün 
fikirleri, hadiseler hakkında ver
diği hükümler, kehanetleri artık 

tarihe mal 'Olmuştur. 
Bugün için muhakkak olan bir. 

eey varsa. o da. general dö Golun 
hUr Fransayı ya:ra.tmak azminde 
bulunan kimseleri etrafına topla· 
dığı ve ilk muvaffakiyctlerlni de 
müstemlekeler Uzcrinde temin" 
ba.şladrğıdır. 

Hür Fransız 
kuvvetlerine kumanda 

eden 

General Leaentilom 
nasıl yaralandı? 
Londra, 16 (A.A.) - Hür 

Fransız kuvvetleri umumi karar 
gahından bildirildiğine göre, Ge. 
neral ~entilomc S u r i y c 
cephesinde yaralanmıştır. Frnn. 
sı:z renklerini taşıyan tayyarele • 
rin bir yolu bomba.rdmıanı esna
sında bir bomba parçasile gene· 
rnlin kolu kırılmıştır. Koluna a. 
meliyat yapılmış olan general yal 
mz bir gün istirahatten sonra u. 
mumi kararglllıma dönmüştür. 

Bakınız aşağıda vereceğimiz ya· General Legentilome, Suriycdc 
zıda da general dö Golün harbi na· harekatta bulunan Hür Fransız 
sıl tasvir ettiğini bulacaksınız: kuvvetlerine kumanda etmekte • 

"Zırhh motör ilzerine bindiril. dir. General vaktile Cibuti umu -
mi valisi idi. Kendisi. Almanya 

diği için yeni bir sürpriz vasıtası ile mütarekeyi tanımaktan inı,ti-
husuJ.e gelmiş demektir. Bu silah na eden ilk ordu şeflerinden biri 
lle keşif, tehdit ve taarruz etmek si olmuştur. Fransanm en genç 
milmkündür. Çünkü bu silah ate§ generallerinden olan Legentilo -
altında olduğu zaman bile ileriye me, şarki Afrikada çok sevilen 
ocğru hareket edebilir. Cephesini bir zattır. Fransız inhizamı es • 

nasında, general Vavelin başku
veya. cenahını vererek dövüşcbl· mandanhğina ~11erhut olarak So-
Ur., ate§ ederek ilerliyebilir, cep_ malideki Fı-:tıll!l.u; YC İngiliz kuv
hesinf değiştirir. fyl teç~ edilmle ~eri~ 11' l\'1i..a~1?. ~er-.ıcktcrdi. 
tank kıtalan h en,eyi yık.arak anU· Emr-.. _<;s ar Brlt.aio ML"l.da 11ıtık 

'k •.• ..., - ı...-.. e· lal"nda AIDıU> ~~:ri ta..-a • ne çr nn au~anı ~ .... u a.:r...,._...... r d '--..&..... '-- _.._ J.a..> a 
. . ın an U\_J'lf~[V ~ .... -ı u p'l ?,, 

rl•k llertlycblil"r ve !en ~~lo , m."'Ul, ~eneret 6'J ba wıpJn!a •· 1 
rÜ\'Ük :rnvv-etl~rln he~ pm,~ 1 Jumrycrda. 
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Saray Eminönü Halkevi sahnesinde: 
--------.ı-..-~~---------------.... ----..... _.--........ ----1=2--~ .... ----ı=ıt-----------

Es i Yu tra· inin en heyecanlı piyesi 

hl a V a t ° Kral ôdıp nasıl ovnandı 
Enderonu H 'j, vunun en büyük zabiti lillhtar ala • HUNll 
Muhammed?.. lulefayi Rqıdin ve Eahalx Reaulün lohclan • 
Padi.,.hm sofrasında kasık deiiftiıme • Padiphm cep barçlıiı 
kimde duru: • Carai ec:lilen silihtulua yapılan meruim -
Futa içine atı!a."1 vadiglrlar 

Yazan: Tayya zadt ATA EFENDi 

• 
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Jeylp cötilrecektir. Seraymuı ö

nllndm aaı feryatlar ve lnllWerle, 
datm' tepealnde görünen mabede 
doğru - bir çocuğun deWetile 
gidiyor ye yurdundan uaklqıyot 

* * * 
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1 
ıstanbu Levazım amır ı~mden verilen ı 

.ıarıcı askerı Kıtaatı ı lan.ar. 
--~.......__ 
1000 adet kl!c;uk stmer i.sk~l>::ti ve 4000 adet saka mahfesi pazarlıkla 

satın alınacaktır. !hnles! :?5.6.941 çarşamba günü saat Hi de Ankarada Lv. 
Amirl!ği 11at•n:ııma kom!syonund.ı '· apılacaktır. Semer iskeletinin beherinin 
fiyatı s~:: ve saka man1E·5inln oebcrı 450 kur~tur. Taliplerin belli vakitte 
kanuni tem1natlarllt- l;:ı>misyona gfiınelerl Nümuneleri komisyonda görülür. 

• (87.4780) 

* :tı * 
30.000 kııo :reyt!n~ıığı alm1cı.ı.h tır. Pazarlıkla eksiltmesi 24.6.941 salı 

gUnU saıü 15 te AnkaıH.cia Lv '\ın't.~ği ı;attualma komisyonunda yapılacak. 
tır. Bebe:- kilosunun tahmin fiyatı 80 kuru~~••.r. Taliplerin kanuni teminatla. 
rile belli vakitte ::o.n~syona gelnuleri. (89.4782) -

* :ı. * 
75.000 kilo kuru ~·ası.iye pazar:ıkla satm aımucaktır. Beher kllo:ru 23 

kuruştau olup ihaJ('s! 21.6.9.U :;au günü saat 10 da Ankarada Lv. Aııilrliği 
sa.tmaJma komısyonuııda yapılar;.ı.,:tn. Taliplerin kanuni teminatlarile belli 
vakitte komisyona geıınelt>ri. (9J.-.!7S4) 

• :r. * 
S0.000 ton §('hır n:ıklly~tı paz.:ı.rJıkJa ek.siltmeye lronmuşlur.thaıesi ;?0.7.941 

cuma gür,~ s,aat 11 de Ankarada Lv. fmıirlığı. satmalma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin beddi 68.400 1Ha temin!l.t~ 9320 ııradrr. Taliplerin belll 
vakltte komisyona. ~elmeleri. (81-47152) 

:r. .v. ~ 

170 ton sade-yağı almacaktır. Pazarlikla ekailtmesl 19.6-941 perşembe 

gi.lnü saat 11 de Ankı;racia Lv. ltt:.!.rEği satınalma komisyonunda yapılacak. 
txr. Tahm'n bedt>U :::rn.500 Ura !lk teıntnatı 12.5715 Uradrr. Evsaf ve şartna.. 
mesi komisyonda gorııiür. Talipleri.'l betli vakitte komisyona gelmeleri. 

(83-475) 

A~ağıda. yazılı ·ı wadın ka.pau .zsrfla. ek.siltmeleri hizalarında yazılı gün 
ve A&atlerde Gebze( ' a skeri satmalmc. komiayonunda yapılacakt:ır. Taliplerin 
kanım1 vesikaıarile teklif mektupl:ı.rm.ı ihale saatlerinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeler.!. 

Cllısi 

Süt 
Odun 
Sade ya~ 
Srğir eti 
Koyun eti 

Mi.ktaı-. Tutan 
ld:n l.iı?. 

40.30(; 6.000 
4.320.ouo 64.800 

88.000 158.400 
909.0C.ıQ 363.360 
40.000 28.000 

~~~ 

Teminatı 

lira 
450 

44.90 
11.880 
18.748 

2.100 

İhale 

gün ve eaat 
2.7.941 15 
4.7.941 115 
1.7 941 115 
3.7.941 115 
7.7.941 15 

(97 .. 4790) 

Yevmiye 40 111 r.c.ooo kilo y~şl ot. 20 JA 30 gün devam etmek üzere 
s,5CO,OOO kilo c;t kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27-6-941 
cuma günü saat 15 dE' Eski§ebirde askeri satın alma komisyonunda. yapr 
Iacaktır. TahmJn bedeli 56,250 ll:s. llk teminatı 4218 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalarlle teklif mektupla?'l!ll ihale ııaatınden bir saat evvel komla· 
·ona vermeleri. (51 - 4556) 

*** 
56.lCO kilo sabun almaca.ktr•. Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6.941 pazarte. 

Si günti saat 15 te am:tte kara askP.rt satınalına kom!8yonunda yapılacak. 
trr. Evsaf ..,e ş:ırtDamesi Ankara ve Ista.nbul Lv. Amirlikleri satmalma kom.is 
yoıılarmda da görtilUr. TaiımJn beden 28 080 lira ilk teminatı 2106 liradır. 
Taliplerin kanuni vesika.larile teklif mektupla.mu ihale saatinden bir sa.at 
evvel komil!yona ~erme.eri. (49 .... t•:0:.6) 

• • • 
· - 1515" ton meŞe odunu k&p&lI zarfla ek8Utmeye konmu§tur. bıale.tıı ı•.e. 

941 gllı:ü sa.at· 16 da. Ge!.iboluda. tski şube binasındaki askeri satmalma ko. 
misyonunda yapılncaırtır. Tutan 3tl800 Ur& ilk teminatı 2273 Ura.dır. Talip. 
!erin kanuni veslkal:ıril .. teklif mektuplarım ihale S&.a.tinden bir saat evvel 
komisyona vermeleti. •\2471.4244), 

• * • 
Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Tahmin bt'r'bll 15.000 lira ilk teminatı 1125 
liradır. Kapalı zarfla elrfilltmesi 20.6.941 p.'.l.Z&rtesi günU saat 16 da Gelibolu 
da a!;kt:r! satın&lmıı. k:ınıisyonun.dz yapılacaktır. Taliplerin belli saatten bir 
saat evV'Cl kanuni vcı:ıkaJarile tek:.if mektuplarını eski ııube bl.nasşnda ko.. 
misyona vermeleri. ( 41.4498) ı 

:;. ~ ~ 
600 toıı. yeşil ç&.yır otu pazaTltkl& satm alınacaktır. Tahmin bedell 

24:.000 Ura katı teminat. 3600 lıra.dır. İhalesi 19.6.941 perşembe günU saat 
11 de Anluırada. Lv. l\mirllği sa,n;;Jma komıeyonunda. yapılacaktır. Taliple
rin beW vakitte komisyona gelme~erL (55.4560) 

*** 
Beher kilC'!lll 6 kuruş 4.0 san~iınden 1.000 ton ku1'1 ot alınacaktır. Ka· 

J&l• u.rfl .. ekslitmesi 26-6-941 perşembe gUnü saat 16 da Sıva.sta. askeri 
sa.tm alma komisyonunda yapı~~:ıktır. İlk teminatı 4.800 liradir. Şartna· 
mesl Ankara, tııtanbul Lv. Am!rl.k;eri satın alma komisyonlarmda da gö· 
rlliür. Talipler!n ib:.:r Faatinden bir saat evvel kanuni veslkahrlle teklü 
mektuplarını kcm!Byona vermeJ.~ri. 100 tondan aşağı olmamak ı;ıartlle ayrı 

&yrı taUp!ere de ibah? <.dilebilir. (1-4271) 

*** Beher metresine rohmln edilP..ıı fiyatı 26.b kuruş olan 100.00!' metre ça.. 
ınaşırltk bez pazıı.rlrkla eatm alı:::.ıocı.ı.ktır. ths.lesl 19.6.941 perşembfı gü.nU sa. 
't 10.30 d,a. Anlmrada )f M.V. sa:·rı'l.Lrrıa komisyonunda yapılacakhr Kntt te. 
minatı 3\!75 llrıı.ı!ır. Evf'af ve şartcaıoesl 133 kuruşa komisyondan alınır. Ta. 
llplerin belli vakitte komisyona ı=ı>lmeleri. (s-4701) 

fstanbul Liseler Ahm. Satım Komisyonu Reisliğinden: Is AN 
1
. N 

CinY Tahmini FL Mi!<!..an tık Te. Ek~lltmenin yapılacağı 

Kuruş Kilo Lira gün saat 
Reçel kilosu 60 5500 248 20.6.941 cuma H de 
Te:-.?yağı 190 2500 357 .• • 14,10 

Zeytı..-ı ,. 36 ıJ95l: 287 • • • .. 14,20 D 1 Ş MACUNU 
Mangal kömUrU 7 33000 175 ,. • 15 de 
Odu:ı çekisi 380 924 çekı 264 ,, ,, 15,15 
Aıb yatilı lisenin yukrırda yazılı Ihtiyaçlarmm hlza!armda göster!len gUn ve saatlerde Beyogtunda lli9eler B&. 

tmatma komisyon·Jnda açık ek1:0iltfI!eler! yap·.ıaeakttr. İstekliler 1941 yılt ticaret odası vesikam ve tcmUıat makbuz 
la.ılle t>~rliktc belli glin ve saatte komisl•onda bulunmaları. Şartnameyi görmek ve teminat ya.t:ırınak ısttyenleri:: Gala
tasaray lisesinde konıigyon klltipliğlne müracaatları. (3976) _______ _.._ --------------------------~·-------···--·--

Teknik Okulu Satınalam Komisyonu 
~aşkanhğından : 

Cinsi kllo miktarı Tahmin bedell lira 
Patates 10000 1200 
Kııru soğaı:. 9000 450 
Nohut 2500 650 
Toz ~eker 10000 4600 

Kuru 'iztinı 1000 380 
Mı..rcimek (yeşil) 1oco 250 
K. Fasl:lye Ça.ı 5000 1300 
Yumurta {adet) 75000 1500 

K. Barbunya 2000 360 
Sırke 2000 200 

'luz 3000 165 
Salça 1200 312 

Limon adet 24000 720 
Caz titre 500 100 
Çay 200 1240 
Yass: kadaüi ç!!t '500 150 
Ek1rf~{ kadaifi çift 500 135 

Tel kadaif 500 175 

13887 

Ka.53:- peynir 2000 1800 
Beyaz peynir 25VC 1125 
Pirinç unu 250 70 
Şehriye 800 102 
trmlk 500 140 
MakanıA 2000 680 
Zeytin .2500 800 
Zeytinyağı • 4500 3240 

Sabun 4000 164-0 
Pirinç 9000 3420 

1 
1 

13017 ı 

ı 

Çarnaşr:r yıkama. ·cpa.rçaT 100000 6500 ı 

Yildızd:ı bulunan Teknik \).!\:ulunun 1941 mall yılı ihtiyacı ol&.n yukarda 
cins vı.> miktarı lle talunlı:ı. bede!l yazılı erza.lt ve ça.m.8.§Ir yıkamanın Uç ayn 
şartnamelerine göre 30.6.941 tarl.lıJne rastlıya.n paz&l'Wl gUnU 18 kalem er. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün m&line 11 dırı. ~ 8 de, S 

büyük f"ılm birden: 
1 - Şeyhin Oğla, Tllrk~ şa.rtnlı, 

2 - BeTkes oDda.n bah5odiyor, 
(Ava.otur) 

S - Son Zaferi (tiç Silithşor Kov
boyh\r). 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Parmak.kapı, lman aokak 
No. 2, Tel: 41558 

~~~-~--------~ 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
SL'lilB ve RUH HASTALIKLAR 1 

Ankara Caddesi No. 71 
Muayene saatleri: 15 den it1bareı: 

i
l Dr. K. ema~ Ozsan • 

tdrar yollan hastalik

ları mütehassısı 

Dişlere hayat verir 
ı1 ANCAK • 

Her sabah, öğle ve 
akşam, her yemekten 
sonra mutlaka fırça· 
lamak şarttır. Bu u· 
sulü şaşmadan, mun
~azam bir metodla
~akıp edenlerin dişle
ri mikroplardan, has
~alıklardan muhafa
za edilmiş olıır, pas
lanmaktan ve çuru
mekten kurtulur. He~· 
-r;aman temiz, parlak 
üe güzel olarak kalır. 

zak saat ,(10.30) da 10 kalem kuru erzak sa.at (10.45) de çama.ş:ır yıkama ..ııım D k 
saa.t (11} de Ytiksek MUhendis mektebi muhasebesinde topla.nacak olan ko- • O tor W5t .. 
misyonumuzda illa1es1 yapılmak Uz.ero kaps.lı zarf u.sulfle eksiltmeye konu:ı.. A. Emanuelidi 1 
muşlardır. Sirkecideki muayenehanesinin is· 

ıs kalem kuru erzak.m ilk temlLatt (1041) lira 52 kW'U§ ve 10 kaleminin t.imlAki dolayısile ayni sırada 
de (976) Ura. (28) kuru§ ve cam'i.,~c yıka.ma:ı:ın ise (487) lira. (50) kuruştur. merkez Lokantası üzerine 

lateklllerin ııarb\amelerl sörmaıt v.a ilk teminat ;va~ak Uzer• eksiltme.~ llm•-ilıiıİll~ il""ııi_iniiakiilieilt""~'·0ilı+ı·. a.ımzsm- ii 
d'".,n bli gün evveJine itS?!ar~°l:a:!.' YifcUZd& oill'unan okulumuza ve eksUt. . . •. 

ile sabah, öğle r:e 
akşam her yemekten 
'leınr.n ct;inJ.P. .".l d~f.n(.. 

ı:rie giliıtı de GUmü§EUyunda YU!<se:C Mf,ihendi5 Mektebi mUhasebesine gelme. 
Ieri. Teklif mektupları eksiltmeden ~~ saat evveline kadar makbuz mukabl. 
linde verilmiş bu2unmasx lAzmıdtr. Pastada va.ki olacak gecikme kabul edil
mez. 4478~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Bursa su işleri birinci şulıe mlidUrlüğü mmtakaBmdaki apolyont 

gölU seddelerinin sekiz metre ko'.u'la. yilk8eltilmesi ve dalgalara ka.rşt mu. 
kavemetinin temini :çin de taş Ue kaplanması ameliyat ve inşaatı muham. 
men keşif bedeli vahidi fiyat e8&3ı i!zerinden (447122) lira (32) kuruştur. 

2 - Eltı>iltme 3.7.941 tıaı:ilı!r.e rastlıya:ı peI'§embe gunü saat 15 te An.. 
kaı ada su işleri relııllği blnaSI içil.de topla.o.an su eksiltme komı.,yonu oda. 
smda kapalı zarf usulile ya.pııactı.l;;ltt. 

3 - İstekliler: t>ka~:tme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnaroesi, umum, su l.§lcri fennl şa.rtnamesile hususi ve fenni şart. 
nameleri ve projeler! (22) Ura. (36) kuruş mukabilinde au işleri reisliğinden 
a.labllirler. 

4 - Ekslltmey~ girebilmek için isteklilerin (21634) lira •(89) kuruşluk 
muvakkat temlnat ver;~esi ve ei<•.flltınenin yapılacağı günden en az Uç gün 
evve! ellerinde bı;lunan vesikala-:-la 1'irllkte hir dilekçe ile na.lia vekAletine 
mtiracaat ederek bu işe mahsus clma.k üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz. etm<";nı §arttır. 

Bu mliddet içind~ vesika. taltıb:o.nde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e. 
demezler. 

- lstck:Ucrln tekli! mektupia;·ı.n1 ikinci uıaddede yazw saatten bir saat 
evveline kadar su işleri reisliğina •,w.kbuz mukabilinde vermeleri ıwmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3301) (4770) 

NAFTil-=NAFTALiN 
yerine kullaıJJIJr. 'lalılil edilerek NAFTALİN ayarında olduğu t~plt 

edilmiştir. NAFI'lL Fiyatı: htanbul .Fiyat Murakabe Komisyonunca 
teı.l>it edilmi)tlr .• 

Toptan kilosu 4 7 kuruştur. 

1 Umumi satış deposu: Tahtalv.le No: 66/ 68 Telefon 22269 5 
eawWMWAta+e bl!M#ıtmtni?W,,ww::.'- « < 
Bandırma Be!~dlY~.~~ ~ıe~trik ıe s~ 

'· 
işletme 11.!zreslnden : 

Lira kuruş 
1104(; .0(} 

1400 .OG 
600 .co 

1304C. 00 

M ,ktarı 

80.000 
2.000 
ı.ooo 

.E'i. 
1ı.so 

7'C 
€0 

Cin~ 

Motor~ı 

Dizer si!IN::ir yağ. 
Dizel ya tak yağı 

Yukarca miktarı gö~terileıı Uç F.alem motorin yağ hizalarında yazılı rtlll' 
bammen bectelit-r üzerin ie.ıı n.lınnc.::ı.ıt:ır. Bu ı.i:ıaleye alt fenni ve mali şartıılY 
me lı:lı:.reclen veriı.r. 

Eksıltr::ır 27.6.941 ı:uma günlJ saat 16 da belediye encümenindt. icra edl• 
lecektir. İş'r ihale 

0

l<?..pa11 zarf usuliie yapılacaktır. 
Muva;tkat teminat bedeli 97& lırııdır. nıa,eye iştirak edecekler 2490 sıı• 

yrh llıaie kaou!lunun 3 uncu m:ı-k"es:ııde yaz1.ı.ı vesikalarile dipoztto makbutll 
ve tekl.if mektuplan 27 ı3 .941 ~imtl ~aat 15 e kadar enctimene verilecektir 
Keyfiy .. · isteklilerce t>Jlinnıek üzere !lAn olunur. ( 4476) 

Hüssarları tefti§e gittiğini 
na bildiren bir haber bırakmıştr. 
Ekselans, saat beşi son geçe Po. 
tesdam istasyonunda bekliyece· 
ğini bildirmişti. Ona raporunu 
yapmak için üç dakika müsaade 
etmiş ve sonra istasyonda ona: 
''Dosya okuyacak valdim yok" 
demişti. Halbuki Hcrbert onun 
yalnız katibi değil fakat uaı.ı 
senelerdenberi şahsi dostu ve 
~ahreı!li esrarı idi. :Z:;k.den ilri 
dakika geç kaldı diye sabahlara 
kadar beraber içki içtiği bir ar
kada5ı.i1 bu suretle koğmazd.ı. 

Halbuki imparatorun yerine 
ç-alı~t!frrndanberi <:ok ım:şguJ gi_ 
bi göri.inüyor ve onun önünden 
araba ile b!r ~eliım \'erip geçiyo!'. 
Ona bir şey izah et.meği lüzumlu 
görmüyordu. 

sınu~cr 93liIIJcım·in 
da müthiş bir kavga olmuştu. 

Ölümünden bir gün evvel bıı!i 
vekil Bismark saraya gelmi~ 
Viktorya onıu kocasının yanırıı 
götürdü. İkisinide tanıyan hast• 
onların ellerini birleştirerek teı: 
elivel srktı. İmparatori~eyi o~· 
dan başka kime emniyet edebı, 

bilirdi. Haleti nezideki ad'"11 
böyle düşürunii -tü. l:mp:ıratof 
oğlunu görr:ıek onu takdis et 
mek yahut tacının varisir.e btııl 
şeyler söylemek i.stememi5-tir. O 
daha aklı başında iken kabul et
tiği son insandır. Çok sevdiği 

Ve!i2:ht. başvekilin yıldöniı. 

münde kadehini kaldırıp ihtiya. 
nn şer1.fine içki içmeden evvel 
~ylediği bir nutukta vaziyeti 
hücuma geçmi' bir alayın va.zi· 
yetine benzetiyor. 

'iturmvwtan ~ mey~aa• da 

ölmüştür. Onun yerir..e geçen 
ise ağtr mecruh olduğu halde bü· 
yük bir cesaretle başta bulun. 
maktadır." 

Bu ooktayr öğrenen h~tSta oğ· 
]una gayet kötü bir mektup yol_ 
lamrştır. Bütün bıı ha::lif!.eler ni. 
sanda cereyan etmiştir. Mayısta 
artık imparator çok fen.:ıdır. Ve_ 
liaht dana büyük bir ehemmiyzt 
kesbetmiştir. Artık harici politi. 
ka işleriyle de ala!rndar olmağa 
başlamıştır. 

Başvekile hitaben. Valdersee'ye 
yazdı:rdığr bir mcktupb Rus teh· 
1.lkesinden bahsederken; •'Eğer 

Versayda Fra.nsızla.rdruı bütün 

HAYAT-1 ,YAZAN 
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kaleleri ve donanması alınmış ol. 
saydı. Bugün bizi çift bir tehlike 
tehdit crleıniyecekti. Böyle harı:!. 
ket askeri bakrmınıdan yanlrş 

fakat o gün için siyasi bakımdan 
doğru idi. İşte o devirdenberi 
iki komşumuz müştereken bize 
saldınnağı dü~üıunektedirler.,. 

Bu mektuptan sonra başvekil· 
le veliahtın arası biiEbütün açıl. 
mıştı. 

İmparator sönmekteydi. Bil. 
tün bu mücadeledrn bihaberdi 
Ölümünden ilci hafta evvel Vik· 
torya ile birlikte PotsdamdaJd 

eski evine dqmnüştü. Doğduğu, 
büyüdüğü ve evlilik hayatını ge. 
çirdiği bu evde ölımeğe hazırlanı. 
yordu. Y-eni sarayın ismııu 

Frivdrichshron şatosu koymuş_ 
tu. lngilterenin ihtiyar kraliçesi 
kızının sarayında olup bitenleri 
görmek için onu ziyarete gelmiş. 
ti. Onu selamlamak için damadı 
bir kağıdın üstüne bazı şeyler 

karalamıştr. Onunla gayet az 
meşgul oluyordu. Şatonun par. 
maklrkları etrafında toplanmrş 

olan ve imparatorun sıhhati 

hakkında çtkan belleten'i bekli. 

yen halka kulak veriyordu. 
Franısızlarm kendi sııhhatine 

kal'§ı gösterdikleri alakadan Gok 
mütahassıs olıınuştu. Bir gün at. 
!arını bahçeye getirmiş ve onla. 
ra bir kere daha eliyle yem ver. 
meği tecrübe etmişti. 

İmparatoriçe sonuna kadar 
rolünü tutmuştu. 1\fayısın son. 
larmda da o hala kanseri inkar 
ediyordu. Halbuki o sıralarda 

sarayda ve bütün Almanyada 
herkes artık ölü.mü beklemekte 
idiler. 

Ba:basmm yanma sokmadığı 
için imparatoriçe ile oğlu araısm. 

., 
karısını yalnız ona emanet etJllh 
tir. 

Odadan çıkar çıkmaz Vikto~ 
ile başvekil yine şimdiye kad~ 
biribirlerine karşı ne idiyselef 
o hale dönmüşlerdi. Çeliğe kst; 
şı çelik ... Viktorya başvekile dıl' 
kaldıktan sonra Ren sahilinde 
bir ııatoda ikam.et etmek istedİ' 
ğini ve oğlunun buna razı otıı:ı•· 
sının teminini !kendisinden t>V' 
Jediğini söylemiştir: 

. .(~:Nr), 


