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41man • Fransız 
Sulh Şartları 
Nedir? 

Fransız Amiralinin nutkundan an
lıyoruz ki, Vichy hilkiımeti sulh 
Peşindedir. Bir senedenberl devam 
eden mütareke \'azlyetinden ra
hatsız ve muztariptir. Bir an ev
\rel sulhe kavuşmak ihtiyacında -
dtr. Amiral Darlan, vatandaşları· 
na bu ltiz.umu anlatınıya \'e Vichy 
hi.ikılmetinin bu maksadı temin i
çin Almıınyaya yapacağı müsaa -
delere Fransız e!kflrı uınumiye.;,i
lli hazırlamı:ya çalışmaktadır. 

JJ.l. Zekeriya SBRT BL 
S uriyede İngiliz kuv..•etleri

ll'l nin muvaffakıyetle ilerle
ti ekte olması karşısında bugün S: safta bulunan en mühim me
d le Vichy hükumetinin takip e-
eceği hareket hattıdır. 

1 :Su bakımdan Amiral Darlan'
t\evvelki aksam Fransızlara hi
! a en irat ettiği ikinci nutuk 
:,\kalade ehemmiyeti haizdir. 
t' tniral Darlan bu nutkunda Su
} 

1:\'e meselesinden bı:ıhsetmemek
ke beraber, Rayet açık ve vazıh 
ıı0nuşmuştur. Fransız Amiralinin 
h~t~undan anlıyoruz ki. Vichv 
ıı llkumeti sulh peşindedir. Bir se-
\ı Eld~nberi devam eden m\.itareke 

1}lı:vetinden rchatsız ve musta
d.ıntır. Fransa mütareke icinde 
;tıa bir kıs geçirmiye müteham
t de~ildir. Bir an evvel sulhe 

1 
<l\'uşmak ihtiyacındadır. Bu ga

'f ey~ varabilmek için de Alman
b~ ile anlaşmak. ve mütarekeyi 
ır sulhe götürmek lazımdır. A

riral Darlan vatandaşlarına bu 
lt~ıumu anlatmıya, ve Vichy hü
~etinin bu maksadı temin için 
r anyaya yapacai:t,ı müsaadele-1; Fransız efkarı umumiyesini 
ctıırlamıya çalışmaktadır. 
Amiral Darlan aylardanberi 

~lrnanya ile müzakere halinde
<l ıt. Suriyenin İngilizler tarafın
~~ iş~aline teşebbüs edilmesi ü
l' rtıne bu müzakereler müstaceli
e kesbetmi•tir. 
Alınanyanm şimdiye kadar VL 

~hy hükumetine ya'J)tığı teklifler 
~Unlardı : 

l - Alsace - Lorrain Almanya
)a terkedilecektir. 

2 - Atlantik sahilinde bulu
~an Pas de Calais şehri ve limanı 
a Alman hudutları içinde kala

Cııktır. 
3 - Almanya harbin devamı 

?ı:ıiiddetince F~ansanın şimal ve 
('rp sahillerini işgal altında bu
Unduracaktır. 
b 4 -Alsace - Lorrain'e mücavir 
~!unan beş vilayet yirmi sene 
~llddetle Alman işgali altında 
1.ı.lunacaktır. 
5 - Bazı Fransız deniz üsleri 

.\lrnan ve Fransız donanmaları 
~rafından müştereken kullanıla
~aktır. Bu üsler Dakar. Casablun. 
~a, Cezair. Nice civarında Ville
starıce, Pirene ile Marsilva ara
r-1tl<:la ve hudut yakınında bulu-
1~an Sete, Suriyede Beyrut liman
"lt1dır. 

6 - Fransanın büyük sanayii 
~lrnanya hesabına ve Alman kon
:v~?lü altında calışan harp sana-

11 haline kalbedilecektir. 
l-' aunıara mukabil Almanyanın 
d ransaya vaadettiği müsaadeler 
e Şunlardır: 

lı l - Belcikanın Fransızca ko
s llŞulan W.alloon vilayeti Fran
ava verilecektir . 

d"2 - Fransız hükumeti Parise 
!)tıecektir. 

f a - Esirler arasında bulunan 
b<ıbrika ve ziraat işcileri serbes 

1 ~ 
1rakılacaktır. 

ll)~ - Fransız müstemlckelerini 
'Y l.ldafaa hususunda Fransaya 
· ardım edilecektir. 
ll)'S - Fransadan alınan harp taz
lnatı yarıya indir ilecektir. 

la 6 - İtalya, Fransaya karşı o
~etı arazi metalibatından vaz~e

cektir. 

** Fransanın Almanya ile bu 
>'a şartlar altında bir sulh 
tıa ll~ası demek. harbin Fransa· 
tir~ ımparatorlub nakli demek-

l'tı 11ı;ııanya Afrika harbini kaz3n_ 
Qea. ıcin yukarda ismi gecen Ak
'1a~ıı .üslerine. Atlantikteki mü
<\tr~latı kontrol icin de garbi 
'ttıl\ 1kada bulunan Dakar lima-
cın a sahip olmak arzu ve ihtiya
litıı dadır. Zaten aylardanberi b u 
~anlara turist kıyafetinde Al
la ?ıla_r sokulmakta ve bu liman
lı~~ lQaresin i ellerine amıya ça
~ı:l'l ktadır. Hele Suriyenin ka -
bu ~. ınesine mukabil ~lm!l 
iıtt llsleri bir an evve1 elde 

?neleri ihtimali daha<; 

(Sonu: f'a. 4, S 
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r--------------------------, Çocuğunuza vc·rebileceğiniz en kıymetli hediye 
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Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütiin hediyeler unutulabilir. F~kat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSİ Çocuğun bütün hayatın· 

da izini bırakır. 5 K U R U $ 
GÜNL ÜK SiYASi HALK GAZETESi FİYATI un LlRAnlR . 
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ınaresaı rcıaın. bır Yransız harp gemısını ziyareti sırasında 

Amiral Darlan ile beraber 

G.Weygand 
A. Darlan'a 
Muarız 

Hür Fransızlara Karşı 
1 

Harekete Ge<imek 

Teklifini Kabul Etmedi 

Bir Habere Göre: 
. 

W eygand Nazilerden 

Yardım istenilmesini 

de Tasvip Etmiyor ı' 
Londra. 11 (A.A.) - Afi ajan

sının Fransız hududunda bulu -
nan muhabiri bildiriyor: 

Teyit edildiğine gÖrc, Afrika
da ki De Gaulle kuvvetlerine kar
sı harekete geçmek meselesinde 
General Weygand Amiral Dar -
lan'a tamanıivle muarızdır. An
laşıldığına gö.rc. Wcygand Na -
zırlar Meclisinde beyanatta bu
lunarak emrindeki kuvvetlerin 
herhangi bir harekete tevessül 
etmiye kafi olmadığını ve bun-

URDUN 
Suriyedc İngiliz ve H ür Fransu k uvvetlerinin taarruz istikametlerini gösterir harita 

ı dan başka böyle bir teşebbüsün 

P • E H y • Fransız Afrika İmparatorluğun -
rınz ugen arp enı da __ k~rışıklıklar_a meyda~ vere-

• cegım ve Amerıkanın mudahale- w~E~~c~~IYET ı~ ~:::::::::r 
Kruvazörü B • s f h sini tacil edeceğini söylem istir. 1 r a aya Weygand. Almanyadan askeri 

yardım istenilmesini de redde -

B 1 ld• G • • 1 derek böyle bir talebin de Ame-reSf e Ge 1 ırıyormuc. rik~n~n müda~ales.ini tes;~ ed~-
3' ce~ım ve Surıyenın kabılı mu -

AlmanlarSurigege Şarktan da 
Askeri Kıtaat ilerliyor 

M·ayıs· Ayi Zarfmda 

T.ahrip Edilen Mihver 

Tayyareleri 450 dir 

lngm z ttava .Nazırı A . :sınc:ıaıre 

Londra, 11 (A.A.) - •'Reutcı.,, 
Oğrenildiğine göre, Bismurk'ın 
arkadaşı "Prinz Eugen,. kruva -
zörü Brest'e iltica etmiştir. Brt·s
te bu gece Ingiliz hava kuvvet -
leri tarafından hücum edilmi~~ir. 

Bir ayda 150 lWihı'er 
tayyaresi düşürüldü 

Londra, 11 <A.A.) - Avam Ka 
marası tarafından sorulan hir su
ale tahriren cevap veren hava na 
zırı Sinclair demiştir ki: 
"Mayıs ayı içinde muhteiif 

harp sahnelerinde 450 düsm:ın 
tayyaresi düştirtilmüştür. Bun -
lardan 63 ii Ingiltere üzerinde ve 
Ingiltere civarında gi.ınd{iz vaki 
olmuştur. Ayni mıntakada 144 
düşman tayyaresi de gece tahrip 
edilmiştir. Şimdiye kadar alınan 
malümata göre Akdeniz ve orta 
şarkta cereyan eden muharebe _ 
ler esnasında da 240 düşman tay 
yaresi imha edilmiştir. Fakat ha
kikatte düşman zayiatının bundan 
fazla olması muhtemeldir. lngil -
teredeki tayyare meydanl.n·ının 
müessir bir surette müdafaa edi
lebileceğine ve tayyare meydan -
ları müdafaasının Girit macera -
sından alınan derslerden istifade 
edilerek· ıslah cdileccgine kani -
im.,, (Sonu Sa: 4; Si.i: 6) 

Romanya Başvekili 

Münih'e Gitti 

dafaa olmadığını ve binaenaleyh 
feda edilmesi lazım geldiğini be-

l ta 1 yan Gazeteleri, v;ıNa~;;.;~~r.meclisi t ndı 

Mussolini 'nin Nutkuna Vichy, 11 (A.A.) - Nazırlar 
bu sabah saat 11 de Mareşal Pe· 
t?;"l'in riyasetinde toolı:ınmıc;tır. 

Gönderebilir mi? Cenupt:Ki sva 'ya 

Bu Manayı Veriyorlar Franstİ muhasamat saha- ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR Varan Kıtaat Şam'ın 

ltalyan Ordusu 

Yunanistanda 13,502 

Ölü ve 88.766 

Suriyede İngiliz ve Hür Fran-
smı ge11işletmiyecek sız kıtaları dün ilk defa o-

Londra. ıı (A.A.) - "Afi .. Is- larak Şamm 10 kilometre ccnu
viçre radyosünun verdiği bir lıa- bunda ciddi bir mukavemetle 
bere göre amira1 Darlanın yeni karşıl~mışlardır. İngiliz ordu. 
Hariciye Nazırı Benois Mechin, lan kumandam, General Dentz 
Fransanın muhasamat sahnesini kuvvetlerine teslim olmalarını ve 
genişletmek üzere hiçbir zaman beyhude yere kan dökmemelerini 
teşebbüse geçmiyeceğini söyle _ tavsi~·e etmişse de. Fransız 
miş. fakat Petain'le Darlanm em- kuv,·et leri bu teklifi reddederek 

Yaralı y d" ri mucibince Fransanın hücuma harbi tercih etmişlerdir. 
er 1 1 uğrıyacağı yer neresi olursa ol - Bu mukavemetten anlasılı~·or 

oma. . . - orrıera t · t' . h d · b d .. d f t ı· 

batı almamış, ve Şam cenuhuna 
kadar İngiliz kuvvetleri resmi 
S?ecit yapar gibi ilerlemişlerdir. 
Fakat Şam cenubunda kuruldu-

Müdafaasın ı Zorluyor 
-o-

ğu anlasılan müdafaa hattına, şi- Sah•ıl 
mali Afrika Fransız nıiistemle Mıntakasında 

Mukavemet Şiddetli 
kelerinden ıetirildi2i bildirilen 
hava kuvvetlerine bakarak Suri
~ede Fransızların dddi bir m.uka
\•emete karar verdiklerine hiik· Kudüs, 11 ( A. A.) - Askeri 
met mek lazım gelir. Fakat Suri- ı sözcü harekat hakkında şu ma
:vedeki Fransız km'Yetlerinin bu lümatı \•ermistir: 
işe kafi ~eleceği şüphedir. Suriye cep.hesinde müttefik 

(Sonu; Sa: 4; Sü: 4) kuvvetleri, Sam'a 25 kilometre 
R 11 (A A) C . sun miidafaa edileceğini tasrih 

1 

ki Surivedeki Fransız kuv,·etle· 

Delıa Ser M l. .• . tk 1 e mış ır. rı u ut ovun a mu a aa er ı-a, usso mı nın nıı u · 
hakkında mütalaatta bulunurken.1 (Devamı: S a. 5, Sü. 6) ___________ ____________ ......... ___ _ 

harbin kat'i bir safhasına varıl· ' 
dığını .Yazmakta ve fevkalade c- ı 
hemmıyette baska hadiseler va
kındır. demektedir. l 

me;:;afede Kisva civarına varmış
lardır. Kisva, Şam müdafasma 
dahil bulunmaktadır . 

Mussolini'nill son nutku 
Roma. 11 (A. A.) - Mussolini. 

dünkü nutkunda Yunanistan ha- 1 

rekatından bahsederken Yunan i
leri hareketinin nasıl durdurul-

( Devamı: Sa. 5, SU. 3) 

Egede Bir 
Frans~z Şilebi 

Torpillendi --
"Tırhanıı Kazazedeleri 

Limanımıza Getirdi 
Haber aldığımıza göre. 7 Hazi

ran sabahı Ege denizinde bir 
Fransız petrol şilebi torpillenerek 
batırılmıştır. "Alberta" ismini 
taşıyan bu silep, Karadenize git
mek üzere bir Frans1z limanın
dan hareket etmiş ve Ege'de meç
hul bir denizaltı gemisinin ta<'\r
ruzuna uğramıstır. Atılan torpil
ler şilebe isabet etmis ve gemi
nin ağır yara almasına sebep ol
mustur. 

Bu vaziyette 25 kisiden ibaret 
olan mürettebat silebi terketmek 
mecburiyetinde kalmıstır. 

Kazazedeler bu sandallarla 
Türk kara sularına doğru bir 
müddet seyretmisler ve Devlet 
denizyollarının "Tırhan" vantıru 
tarafından kurtarılmıslardır. Tır_ 
han, bunları limanımıza getir
miştir. Torpillenme hadisesi sı
rasında mürettebattan ücü vara
lanmış ve bilahare bi.ri ölmüstür 
Diğer iki yaralı ~ehrimizde tecfa· 
vi altına ahnmıstır. 

"Alberta" mn bilahare battı
ğı öğrenilmiştir. 

General de Gaulle Hür Fransız kıtaatını teftiş ederken .. 

Filistinde 
HAYFA HAVA 
HÜCUMUNA 

UGRADI 
Berlin, 11 (A. A.) - "Tebliğ": 

Akdeniz sahasında, Alman savaş 
tayyareleri tesekkülleri, yeni üs
lerinden hareket ederek İn~iliz 
Hayfa limanının tesisatına ve 
beı~zin depolarına büyük muvaf
rakıyetle hücum etmişlerdir. in
filaklar ve yangınlar olmustur. 

2 Tayyare diişürüldü 
Hayfa, 11 (A. A.) - "Reuter"

Gece, Hayfaya yapılan ve şimdi
ye kadar bu şehir üzerine olanla
rın en uzununu teskil eden ilk 
ı:ı:ece hava hücumu esnasında, bir 
düsman tavvaresi düşiiriilmüş ve 
pek muhtemel olarak dii?er bir 
tayyare tahrip olunarak Akka 

(Sonu Sa: 4; Sii: 2) 

Almanya 
-o-

MISIR'IN 
Protestosunu 
REDDETTİ 

Ankara, 11 (Radyo gazete -
si ) - Mısır. İskenderiyenin bom 
balanmasını protesto etmis ise 
de Almanya. burasının İngiliz -
!ere ait bir deniz üssü olduğunu 
ileri sürerek bu protestoyu red
detmiştir. 

Bu hareket Mısırda Almanya 
aleyhine çok fena tesir uyandır
mıştır. Cünkü, İskenderivede üs
ler değil. daha ziyade ikamet -
gahlar bombalanmıştır. 

Mısınn Vaşin~on Sefiri bu -
gün Amer ika Hariciye Müsteşarı 
Sumner Welles'e bir nota vere
rek. mihverin hareketini protes· 
to etmiştir. 

Churchill 
Diyor ki: 

-o-

Yunanistan ve 
Giridi Müdafaa 

Etmeseydik •• 

Sahil cephesinde. Avustralva· 
Iılar. bir köprünün berha\•a edil
diği Litani nehrini aşmışlar ve 
Beyrut istikametinde şimale doj? 
ru 8 kilometre ilerlemişlerdir. 

Salı günii öğle üzeri Suriyf' 
arazisine dühul. en derin nokta
da 80 kilometre olmuştur. Eğer 
muhtemel olduğu üzere Lübnan 
sahil yolunu Akka - Sam büviik 
yoluna bağlıyan iltisak noktası 
müttefik kuvvetler &rafından e
le geçirilirse, Merjayum, pek 
muhtemel olarak tecrit edilecek· 
tir. Fransız malı toplar iıt'tinam 

Alm 1 941 S f • • olıınmuştur. an ar, e erının tn,giliz subaylarınm cok cesur 

Bidayetinde Suriye ve 

İrak' a Sahip Olurdu 
Londra. 11 (A.A.) - Başvekil 

Churchill. dün Avam Kamara -
sında yaptığı beyanatta, Orta 
Şark vaziyetine dair mühim iza
hat vermiştir. 

Basvekil. Giridin tahliyesi do
lavısiyle ortaya atılan iddialara 
cevap verirken. hava dafi topu 
imalatının sürp.tle arttırıldığını 
sövlemiş. fakat Almanların 1937 
d~nberi fasılasız top imal ettik
lerini. alaşai!ı ettiği memleket -
terde de ihtivaclarından fazla 
top ele g~çirdiklerini söylemiş -
t ir. 

Churchill Hoarc Belisha'nın 
bu~iinkü müzakerata çok mutedil 
bir nutukla istirak ettiğini. hal
buki az zama·n evvel memleket 
dahilinde söylediği nutkun bun
dan çok farklı olduğunu söyliye
rek, Hoarıe Belisha'nın Harbiye 
Nezaretinden çekildiği vakit or
dunun vaziyetinin pek feci oldu
(!unu ve bundan Harbiye Nazı:
lığında bulunduğu müddete aıt 
olarak kendisinin de mesul bu
lundu~unu iliwe etmiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

bir harekette bulundukları bil
dirilmektedir. İngiliz subayları 
bir bcvaz bayrakla Derra'va -Ool! 
ru otomobille ilerlemişlerdir. 
Bir obi.is otomobili harap etmiş 
fakat buna rağmen sağ kurtu -
lan subavlar otomobilden inmiş· 
ler ve hedefe doğru sakin bir su
rette ilerliverek oradaki Fransız 
c;ubavını bulmuslar ve bu Fran
sz subayı ile müzakereye başla· 
mıslardır. Fakat Fransız subayJ 
teslim olmayı reddetmiştir. Bu
nun üzerine İnı:ı;iliz kolu hücu -
ma srecmiş ve Derra şehrini zap
tctmi~tir. 

. (Sonu Sa: 4: Sft: 3) 

Dük d' Aosta 'nın 

Romaya Gittiği 

Haberi Doğru Değil 
Londra 11 (A.A.) - Reuter'in 

Londra s~Iahiyettar mahfillerin· 
den öğrendiğine göre, Dük d'~· 
osta'nın, Ingiliz makamlarının aı
lesini görmek üzere verdi~i biı 
müsaade ile halen Romada bu -
Junduğu hakkında Nevyorktan ge 
len haberler katiyen doğru dcği 
dir. Dük d'Aos~a Ingilizlerın elu 
de bulunacaktır 
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Dil Meselesinde 
Ters Anlayıslar 

Bu Yll içinde 
Yol inşaatı 

ile Yüksekkaldırım 

Taksim ve Maçka 

Yolları da Yapılacak 

Yeni Bir Çocuk 
Yurdu Acıldı 

Yeni ihtikar 
Yakaları 

Kitapl 

Hai 
Haylayf ve Karlman Tarih 

Müesseseleri de Görülen 

,. .... _ .. _ .. __________ .... ________________________________ ~_ 

"Dil lslah Veya Tasfiye Olunmaz. O 

BilCikis Muhitin Kültür Seviyesiyle 

Tevazün Ederek Ken• Kendini lslah Eder .. 

Adliyeye Ver~di Yazan: Naci 

, __ ...,..., • .._,_.._.._... __________________ wm._~ 

Belediye fen işleri müdürlüğü 
kazalara bir tamim göndererek, 
kendilerine ayrılan tahsisata ~ö
re bu sene yapacakları yol inşa
atının programını ve keşüname
lerinin hazırlanmasını istemiştir. 
Adalar, Bakırköy ve Beyoğlu ka
zaları kendi mıntakalannda yapa
cakları yolların isimlerini ve ke
şifnamelerini belediye fen işleri 
müdiırliıküne göndermiştir. Fa
kat bu keşilnamelerin matluba 
muvafık olmadıfı görülmüş. ~eri 
iade edilmiştir. Bundan sonra ya_ 
pılacak keşifnamelere "kaldınm" 
kısmı ilave edilmiyecek, kaldırım 
lar yol üzerindeki binaların sa
hipleri t'arafından yaptırılacak
tır. Bu suretle yapılacak yollar 
şunlardır: Tavukçu Fethi, Boz
kurt, Azapkapı çöp iskelesi, Me-

1 - Bir müddet evvel Fiyat
ları Mürakabe Komisyonu me -
murlarına 150 liraya satılması 
ıcap eden daktilo makinelerini 
350 liraya satan Fransova ve 
Versan ismindeki baba oğulun 
duruşması dün neticelenmiştir. 

Eğer gına getirt 
olduğunu unu 

tini gösterseydim, b 
ramınu, Hasan Ali 
çık mektup yazarak 
dim: Ciinkü benim 
miyeccğim temenni 
hakkuk ettirmek im 
lahiyeti, şu anda, he 
tan ziyade onun elin 
mafih, bu satırların 
doğruya kendisine hi 
si, bu yazıya karşı 
beklediğim alakayı 
mani değildir. Bu em 
vt"la hülasaten söyJi~ 
tadan mutlaka kaldın 
lediğim nıQfhumlar, 
devrinin mekteplerin 
tarih kitaplarını dol 
tenahi kusurlardır. 

Yazan: Ş. GÜLLÜOGLU 

Son günlerde gazetelerimiz 
gene dil meselesi üzerınde 

uzun uzadıya yazılar neşr-=trnıye 
ba !adılar. Bu yazıiarda serdedi -
len fikırler şunu gôsterıyor, ki, 
davanın esası henüz bazı kalem 
erbabınca anlaşılamamıştır. 

Bu arada, Cümhuriyet gazete
sinde Pr. Ziyaettin Fahri 1'.,ındık 
oglunun dilin felsefesme taalluk 
eden bir yazısı ile Peyami Safa -
nın yazdığı tenkitler ve A. Kutsi 
Tecer'ın Ulus gazetesinde dil 
hakkında yazdığı nefis fantezi 
mustesna, gordugümüz di~er ya
zıların hemen birçogu meselenin 
kendısiyle temasa gelmemiştir. 

Dıl kendi varlığı içinde, içti
maı bunyeye müvazi olarak iııki
af eden mtistakil bir hayatiyet
tır ki, ona her türlü müdahale 
tecavuzi.ın ta kendisi olur. Türk 
dıhnm Turk inkılabına müvazi o
larak inkişaf etmekte olduğu nıa 
lumdur. 15 sene evvelki türkçe 
ıle bu giınkü tıirkçe arasuıdaki 
fark ınkar edilmez bir hakikat -
tır. Ve bu hakıkat dilimizın ham 
le helınde mükemmelleşme yolun 
da oldugunu isbat etmiye kafidir. 
Dıl ıslah veya tasfiye olunmaz, 
o, bilakıs muhitin kultür sevi -
yesıyle tevazun ederek kendi ken 
dını ıslah eder. Yoksa dili tasfi
ye edeccgız yabancı kelimeleri 
kı men veya tamamen atacağız 
dıye dıl aslahatçılığma kalkarsak 
hatadan kurtulmağa çalışırken 
daha fazla hataya düşerız. 

Dili tasfiyeye çalışırken hangi 
kelımeyı yabancıcl.1i." diye ataca -
gız, hangı kelımeyı daha az ya -
hancıdır diye alıkoyacağız ve bu 
amelıyeyi hangi ölçüye göre y.a
pacagız? Yoksa tasfiye işini yap
mak ıçin de kelimelere kıyınet 
akdir eden bir komisyoa mu 
k~racagız? 

** l nlhlap başlarken ortada in -
karı kabil olmıyen böyle bu 

yuk bır mesele vardı. Turkçt1 -
mız Arap ve Fars kelimeleıi ile 
dolu ıdi. Bu mnanaın davayR ya 
ratıcı zeka bir çıkar yol aradı ve 
buldu: Harf ınkılabı. Bu inkılap
an sonra dava kökünden halle -
dılmış ve dılımizde artık yabancı 
k lin\e kalmamış demekti. nm
mızden yabancı kelimeleri atalım 
veya kısmen atalım gıbı bir ıddia, 
arf inkılabının mahiyet ve şü

mulunu anlamamaktan doğan bir 
ndışedir. Bu inkılap yabancı sa
ılan kelımelerin kalıbım d<'giş -
ırmekle ve bu yabancı keiırnclc-
rın delalet ettiği mefhumları sırf 
hızını dıle mahsus kalıplara dök
mekle şunu tasrih ve ıı.-pat etti, 
kı. yabancı kelimeler bizım harf
erın kurduğu kelime kalıpları

na dokulmek suretiyle ancak bi
zım oldu. Bır misal: Arapçadaki 
Elhıayat) kelımesiyle bizim di -
ımizdeki H,A,Y ,A,T harflerin -

den vücude gelen (Hayat) keli
mesi arasında •ır münasebet var 
mıdır? Arapçadaki (El asker) ke
ımesinin esası litincecleki (Exer

kitus) tan gelir, fakat hiçbir a
ap bu kelımenin arapça oldu -
ğundan şuphe etmez, çUnku mef 
um kalıbını değiştirmijtir. Fars 
daki (Leşker) in de aslı ııro.pça 

daki (asker) den geldiği halde 
~ir Jranlı bu kelimenin Carsça 
lduğunda tereddut ptermez. 

Harf inkılibı dilimizde hem ka
bı hem sesi değijtirmP.kle ya -

bancı kelımedeki yabancı cıekil ve 
edayı ortadan kaldırmış ve bu 
uretle davayı kökünden hallet-

yat) kelimesini al. Dört metre u
zunluğunda bir beze iri ııi yaz
dır, bunu Halcbin meşhur Babıl
faraç caddesine as, sonra ela Ha
lebin bütün arap halkını bu keli
meyi okumıya davet et, Acaba, 
bunu okuyacak ve anlayacak hır 
tek arap bulabilir misin? Suriye
li düşündü düşündü ve teslim et 
ti ki, bu kelime artık arapça cle
ğildir. Kalıp, ses ve hatta mana 
arapçadaki aslından apayrı idi. 

Dünkü meraalmde vali kortleliigı ke8igor 

Bu ispatlı iddiada mügalata cidiyeköy çarşı içi sokakları. Bu 
olduğunu zannetmiyelim. Dava yolların bir kısmı parke, bir kıs
açıktır. Harf inkılabı dilimize ev- mı da katran kap}amalı şose o
vela bu kuvveti bahşetti. Yaban- Jacaktır. 

Dün saat 17 de Çocuk Esirge
me Kurumunun büyük emek 
sarfiyle Tophanede Kılıçalipaşa 
medresesi dahilinde tesisine mu
vaffak olduğu Çocuk Dispanseri, 
Gündüz Bakımevi ve Yıkama 
Yurdu merasimle açılmıştır. Me
rasimde Vali, Kaymakamlar, Po
lis Müdürü, cemiyet azası ve 
davetliler bulunmuştur. 

diği nutukta müesseseyi nasıl 
meydana getirdiklerini anlatmış, 
25.000 lira keşfi olan müessese
nin merke7.den 2500 lira yardım 
gördüğünü, diğer masrafların 
halk tarafından temin olundu -
ğunu anlatmış ve yardım eden
lere teşekkür etmiştir. 

cı saydığımız kelimeleri Türk kis Belediye Florya yolunu ve A
vesine sokarak araptan 'le Iran- bidei hürriyet - Kağıthane yolu 
dan tamamen ayırdı, ve Türk di- katran kaplama işini bu ayın 26 
linin hudutları içine aldı. Biz js- smda ihale edecektir. Bu ay i
lam alemi dışında mustakil \"e bi- çinde Taksim kışlası yolunun Me
ze has medeniyet ve kültur sahi- te caddesine ballanan kısmı 
bi olduğumuzu isbat için harf in- 34129, Yüksek kaldırım basamak 
kılibını yaptık. Kendimizi dün - inşaatı 9628, umumi bahçelerin 
yaya ar.ap görüş zaviyesinden de- kanapeleri 3347, Dolmabahçe ile 
ğil, kendi kabul ettigimiz yepye- Maçka arasındaki yol inşaatı 
ni bir zaviyeden, gösterdik. Te- 9987 liraya ihale edilmiştir. 

Kurumun İstanbul merkez şu
besi başkanı Fethi Erdem, söyle-

Bunu müteakıp Vali "Hayırlı 
olsun., temennisiyle kordeliyı 
kesmiş, önce Bakımevi, sonra 
da dispanser gezilmiştir. 

Digarbakıra Giden 
Universite 

Heg'eti Döndü 

essüs eden yeni kisve içındeki di-
limizle medeniyet ve inkıllbımızı BELEDİYEDE 
ilin ettik. Bin yaşına girmi1 ve 
adeta birbirine mezcolmu~ mev- M ~ 51ncla 
cut kültı.ir mimasebetini kültürü- ISlr '3'ar§I 
müzün istiklali namına keskin hu 
dutlar çizerek ayırdık. Du hudut 
harf inkılabıdır. Bu davade, o ka
dar tıtiz davrandık ki, bizden al
dıkları kelimelerı dahi on1arn hi
be etmek suretiyle terkcttik. 15 
asırlık Bey'i bu kanaatle Bay \"e 
Hanımı Bayan yaptık. 

Demek ki, davanın asıl sik
let merkezi buradadır. Ya 

ni harf inkılabının dilimize ge -
tirdiği millileştirme ve kudret ve 
kuvvetini teslimden başka ~ 
lacak yol yoktur. Binaenaleyh 
ortada atılacak kelime ve ıslah 
edilecek bir <lil diye oir ıııesele 
yoktur. Dilimizde zinde olarak 
yaşayan ve bizim kelime kalıbın:• 
dökülmüş olan her kelime tıi1·k
çedir ve bizimdir. 

Yeni Tesisat 

Gelecek Yıl Üniversite Haftası Vanda 

Açılacak, Heyete Talebe de Dahil Olacak 

Mısır çarıısının perakende Hal 
haline ilraiı kararlaştırıldıktan 
sonra belediye, carşıda yapılacak 
soğuk hava tertibatı için bir mü
essese ile anlaamıştır. Bu müesse. 
se Hale yerleştirilecek esnaf mü
messilleriyle ~örüşmüş, mütalea. 
larını sormuş, bir rape>r hazırlı- Diyarbakıra ~den Üniversite fedakar Türk anasına hitapla bi
varak belediyeye bildirmistir. heyeti dün sabah şehrimize dön- tirdim. Ve kadınlığa fazilet ör
Bu raoora Röre; 16 balıkçı dük- müştür. Heyete riyaset eden U- neği olan Bayan Mevhibe İnönü'
kanının, çarşının kapı tarafına niversite rektörü Cemil Bilsel nün vatan hizmetine çajiınna em 
verlestirilmesi, dükkanlardan her dün .ıazetecilere Üniversite haf- rini övünçle andım. 
ild dtiküna bir 90Jluk hava tesi- tası münuebeı.ıyle IU beyanatta "'Haftanın muvaffak olmaa :yo-
satt Y8"11mesı le.,, etmekteclir. bulunmuıtur: lunda umumt müfetttş Abidin 
Tavukçulara ayrılacak altı dük- "Diyarbakır Üniversite haftası Özmenden en büyük yardımı ve 
kanda da kümes tertibatı. kesim prol{ramı tamamı tamamına ve himayeyi Rördük. Gerek umumi, 
veri ve hava defiştirme tesisatı muvaffakıyetle tatbik edilmiştir. _gerek mesleki konferansların is-
bulunacak, kasaplara aynlacak 14 n 
dükkanın her birine 20 şer kovun Haftaya iştirak eden universite- tisnasız hepsinde bulundu. Müna-
sıaacak, bu dükkanlar çengel ve nin on iki profesörü de vazifele- kaşalara iştirak etti ve bu suret-

,., · · · · t · le bu konferanslara hareket ver-tezıih tertibatını havi olac3ktır. rını ıyı ve amam yapmanın ın-
Ayrıca ciierciler için de 4 dük- şirahı ile dönmüşlerdir. Diyarba- di ... 
kan aynlacaktır. Belediye bu ra- kır muhiti de haftadan eok istila- Univeriste heyeti Diyarbakır
-poru tetkik etmektedir. de etti~ini en salahiyetli aıtızlarla da 959 hasta muayene etmiş, 

Otobüs Şoförleri - Belediye üade etmiştir. Hatta Diyarbakır 10 mühim ameliyat yapmqtır. 
bütün otobüs biletçi ve şoförleri- haftası ilmin şeref haftası olarak Hafta bittikten sonra civardaki 
ne mahsus yeknasak bir elbise ka- anılmıştır. 2öçmen köylerine gidilmiş, Erga-
bul etmiştir. Bu elbisenin kuma- ni bakır madeni ile Guleman 

b. "Diyarbakırda umumi konf e-
şı kahve renJd olacaktır. Dün ır krom madeni gezilmiştir. 

Fransova ve Versan 50 şer li
ra ağır para cezası. 7 şer JlÜn ha
pis ve dükkanlarının 15 gün ka
patılmasına mahküm edilmiştir. 

Bir mahkumiyet daha 
2 - Manifaturacı Yako o~lu 

A vram. Yerli Mallar Pazarından 
1metresini 63 kuruşa aldığı ve a
zami 72 kuruş 30 paraya satma
sı icap eden pamuklu kumaşı 80 
kuruşa fiyat mürakabe stajyer 
memuru Nerimana sattığı için 
hakkında zabıt tutulmuştur. 
Meşhut suçlar kanununa tevfi

kan bakılan davada şahitler din
lenmiştir. 

Avram, 25 lira para cezasına, 
dükkinı.nın 7 aün kapatılmasına 
ve kumaşlarının müsaderesine 
mahldhn olmuştur. 

Diğer ilıti.kir vakalan 
3 - Hayliyf şeker ve pasta 

müessesesinin sebepsiz olarak fi
yatlannı 3 defa arttırdıitı anlaşıl
~ ve fiyat mürakabe komisyo
nu tarafından adliyeye verilmiş
tir. 

4 - Karlman sahibi İtalyan 
tebaasından Ferdinand Karlman, 
Beyoilu, İstiklil caddesinde 5 
numarada perakende bavul ve 
çanta satan İstemant Çami'4en 
fazla mikdarda bavul ve çanta 
satın almıştır. Aldığı malları yüz_ 
de yetmiş beş karla sattığı tes
bit edilen Karıman, ihtikar su
çuyla adliyeye verilmiştir. 

5 - Beyazıtta Okçularda şarap, 
rakı. gibi İnhisar maddelerini a
çık satan $emsettinin uzun za
mandanberi açık ispirto sattığı 
ve daima satılması icap eden 
fiyattan 5 kuruş fazlası ile para 
aldıiı anlaşılmıştır. Şemsettin 
tevkil edilmiştir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

6 - Mahmutpaşada Leon is
minde bir manilaturacı da fazla 
fiyatla kumaş sattıkı için yedi 
-'in müdcletle düklrbının kapa. 
tılmasına karar verilmiştir. 

7 - Fiyat müralrabe komis
yonu Mahmutpaşada hırdavatçı
lık yapan bir hırdavatçıyı yol 
malzemesi beyannamesini. beyan
name müddeti geçtikten bir haf
ta sonra verdiıt için müddeiumU
mili.te teslim e~tir. 

MÜTEFERRiK: 

Sinemacdar Yine 

Zam istiyorlar 

Islahat~ilik hususunda bi7.e dü
şecek vazıfe: bu yenı kisve i~inde 
millileşen ve mükemel1e'1Cn biı -
yük Türk dilinin bu gtinkli hali 
içinde kanur.larını bul-arak sağ -
lam gramt:rini yapmaktır. Isla -
hatçılık bu vadide elle tutulur re
el kıymı:?t aızeder. Biz bu sahada 
ıslahatçılık istıyoruz ve beklıyo
ruz. Bunda!'! başka dilimizden 
hiçbir şikayetimiz yoktur. Sene
lerdenberı dıl diye dıye ve b:.ı 
mevzuu gelJşi guzel işlemfkten 
dolayı yanlıs yazılar vere vere 
dillere destan olduk. 

terziye bu elbiselerden 180 tane ranslar için Halkevi konferans 
siparis verilmiştir. Bundan sonra salonu tahsis edilmişti. Burasının Üniversite idaresi ~lecek se- Şe1ırlmlzin birinci sınıf sine -
otobüs şoför ve biletçileri ayni 1200 oturacak yeri vardır. Her ne Universite haftasını Van'da macılan dün belediye iktisat mü
kumaştan bir kasketle bu elbiseyi .ı:tün burada umumi konferanslar açacak ve profesörler heyetine dürlü;tüne müşterek bir utida 
~iyeceklerdir. verildi. Salon daima dolu idi. bir talebe ırupu da ilave edecek- vererek sinema bilet fiyatlanna 

Ekmeklerin Yeni Şekilleri - Mesleki konferanslann tıbbi o- tir. Van Üniversite haftasına bir mikdar zam yapılmasmı is
Yeni tip ekmeklerin daha pişkin 1anlan Nümune hastahanesi bi- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel temi$1erdir. Sinemacılar, film, 
olması için belediye tedbirler al- nasında ve cfiAerleri yine bu sa- de _ı:tidecektir. Sömestr tatilinde navlun, si.Rorta ve verRi}erin art
mıya be$1amıştır. $imdilik 475 tonda münakaşalı olarak verildi. Üniversite kimya talebesi de bir tıbnı ileri sürmekte. localara 50 Ziraat Bankasının 

ikramiyeleri 
lık arak k ek r de ya .ı:trup halinde Erganiye ıönderi- Sf;r, lüks koltuklara onar ve diğer 

.ı:tram yuv e m e - "Ben ilk tahsı"le Dry· arbakırda k"l be · pıacaktır. 950 gramlık uzun ek- ıecektir. ~ev ı ere şer kuruş zammedıl-
mekler pi$irilecektir. Eler bu ek- başladım. Beni ilim payelerinin mek suretiyle zarardan kurtula-
mekler mevcut ekmeklerden da- en yükseıt olan Üniveriste pro- PİYASADA: caklannı bildirmektedirler. Be-

Ankara, 11 (A.A.) - Türkiye ha pişkin olursa bütün fınnlar fesörlüiüne ulaştıran ilk hocama lediye iktisat müdürlüğü bu mü-
Cümhuriyeti Ziraat Bankasının 475 ve 950 •armlık iki cins ek- şükran borcumu ödedikten sonra Suriy&.e ile Ticaret racaati tetkik edecektir. 
50 lira ve daha ziyade mevduatı mek imal edecetlerdir. ilk tahsilin ° dnkü ve budn)tü Anadoluya Gidenler - Vili-
bulunan tasarruf sahipleri için itlif Milen Bayvaaiu - Bir durumu araamda keyfiyet itiba- M eb G eli vete sevk beyannamesi veren ve 

Bu kusurların çoğ 
ran sebep, tarihi dol 
sata bakış, onları t 
ve teşhis ediş tarzımı~ 
katlıgından ibarettir. 
sadüten vaki olmuş 
yekunu haline sokınu 
mızın sebebi budur. 
misalle, ayni cinsten 
nelerin cemolunnıasın 
manasız yekuna ben 
rip netice, zahiren 
nisbette zararsız değ 
kis, biz bu yüzden, 
istediğimiz neslin di 
biri ötekinden daha s 
lerle doldurnıaktayız. 

Bugün, mektepler 
makta bulunan tarih 
nın kusurlu oluştan 
esaslı amillerden b. . 
nn esaslannı Osmanlı 
Juğu devrinden tevar 
lunmamızdır. 

Her müverrih, v~ 
manb,, zihniyetiyle ba 
satı Osmanlı şuuriyle 
muş, hükümlerini O 
siyle vermiştir. Bunu 
mütekamil bir dereb 
giren Osmanla devle 
ve iktısadi zulümleri 
man kafa tutmuş o 
halk çocuklan, Osm 
nin sayfalannda, bir 
pki hüviyetiyle teş · 
tir. Çiinkti Osmanlı 
biltdn hürriyet kavga 
rer asi saymasından 
hiçbir şe)' olamazdı. 
manlı imparatorluğu~ 
lerine kafa tutmuş ola 
ramanlan, Cümhuriy 
nesillerine de birer 
yetiyle tanıtmak, in 
bir imparatorluğun p 
smı harikulade zararı 
sizlikle devam ettirme 
içindir ki, tarihin ha 
manlı devrinde, ve 
davasiyle konulmuş 
rikulade sakat teşhisi 
riy~t devrinin şuurlu 
niyetine göre tashih e 
fazla gecikmemesi la 
vazifedir. 

Düzeltilmesi lazım 
tarihi dolduran vaka 
o vakalara konulan te 

Bir Patrona Halil, 1i 
nalı Bedrettin, bir Ko 
kalenderi, Cümhuriye 
rer eşkıya olarak tak 
zulme, esarete, zillete 
kafa tutmayı, bir suç 
kin etmek gafletinde 
çük bir bata sayılama 

her üç ayda bir tevzi etmekte ol- ay içerisinde eklerisi Fatih ve riyle bir mukayese yaptım. Kem- ÜnaS afi eyp 1 mazeretleri dolayısiyle Anadolu-
duiu ikramiye kurası buJ{Ün ban- Eminönünde olmak üzere 1355 JDiyet itibariyle de J(österdim ki va ıeçemiyenlerin listesi hazır- Permanant 
ka merkezınde iknci noter ile di- köpek, 389 kedi itllf edilmittir. koca Osmanlı İmı>antorlu,tunda Suriyede cereyan eden ~Adi- !anmaktadır. Devlet demirvolları 
ğer alakalılar huzurunda çekil- Başı bot köpek ve kedilerin it- ilk mektep sayısı 1914 yılında seler üzerine, Suriy~ ile tıcaret bu ay içinde hususi bir tren ha- 1 • 
miştir. Kendılerıne ikramiye isa- lafına liddetle devam edilmekte- 3500, ve buıün üç mislini aşmış münasebetleri durmuştur. Ban- zırlıyacak ve sevk beyal'\namesı Makine erı 
bet eden tevdiat sahiplerinden dir. olarak 11 bindir. 40 bin köyümüz kalar ticari muamelelerde, Vi - verip şehrimizi terkedemiyenleri 
Babaeski'de fsmaıl Erdem 1000, Motör Muayenesi - 19 Hazi- oldu~una göre, çocuklarımızın chy hükümeti ile yapılan ticaret tren güzergahındanki istasvonla- Volf a•ıı 
Nazilli'de Fatma BılJ(en 500, ran Perşembe ıününden Aitus- ancak üçte birini okutuyoruz. anlaşmasına göre hareket etm~k ra indirecektir. Bu suretle sevki-
İstanbulda Hatice Kaya'ya 250, tosun sonuna kadar Ayasofya Bununla beraber köy enstitüleri- hususunda tereddüt etmektedir- vat işine son verilmiş olacak- Son günlerd~ 9 kadı 
Erzincanda Hüsamettin Seyhan, camii önünde motörlü nakil va- nin kurulması ile Cümhuriyet ler. tır. nant makineleriyle saç 
Boyabatta Gün~ôr Oduncu oiUu, srtalannın muayenesine başlana- hükümetinin bu işi halletme yo- Amerikaya Vapur Gidiyor - dığı görülmüştür. Da 
Zühtü, Halit Çelik. Eleni, Bo- caktır. İlk olarak doktorların luna bir plinla nasıl girdiiti ma- Amerika ile aramızdaki ticaret lnhisarlarda- Yeni kadro mu- ka·leti bu nibi hadisele 

N·~ded Hak k 11 d ~ h • b l ı· d · · cibince İnhisarlarda ya...,ılmakta "" luda Tahsin Erkan. ıl'I e - u an ıKı usuaı ara a ar, sonra um ur. münasebetlerini arttırmak ıçm, " verilmemesi için bele 
kı Demokan yüzer lira kazanmış- taksiler, otobüs, kamyon ve kam- "Yine Diyarbakırda ifade et- dob'udan doğruya Aınerikaya ~~:ıet;i!ir~e ~~~f~a~~'::ıae~ tezkere göndererek z 
lardır. Bunlardan başka muhtelli yoneUer muaymae edilecektir. tim Jd ı.t.İıbllla J)1yarbalmduı vapur leferleri yapılacakbr. İlk umma müdür muavinliJderiDe diye talimatnamesinin 

• JI. maballerdekine '"'-
30 

_ 
50 
80~ ~= CelrafJa ~ 50 küaur :vıı evvel tam 21 •de olarak Sos,ete Şilebe al~ heni& kimlerin tayin ecHJdill ma- matbıelerine alt h"" 

- ~ 111 1 ıeldit. Jkıa1a 117D1 10lu iki dil vapuru. Amerikaya Türk lılm delildir tatbildni lstemlttlr. B 
1r IÜB ... ,. pterken Ana- miyeler llabet etmlttir. Pmra:;e -nı."IJ• ve beş saatte aldık. Demlryolu- eu• nakledecek. mukabilinde. İnhiiaı1ar ·idare itleri midürii ne harekete ~ .. be. 

dolu tnntnde, JnnRda • Ankara, 11 (T.A1f) - Birinci nun Diyld'bMırda medeat.7et ve bam deri, kaucuk. demir malze- Hürrem Vekilet fnhiprJar mil- kine tubesi mudurl 
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dan istifade olunmamasından 
şikayet etmiştir. 

Demokrasilerle totaliter dev. 
Jetler arasındaki farka işaret e
derek, sözüne başlı~·an Mister 
Churchill, Girit harbinin sevk 
ve idaresinde hata olmadığını 
ve bu mukavemet sayesinde va. 
kit kazanıldığını ve Almanla -
rın Raşit Aliye yardımına ma -
ni olunduğunu söylemiştir. 

Akdeniz Adaları 
Ve ''Oniki Ada,, 

Suriyenin lstiklan 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Son gelen haberler Lilbnan 
giren hür :Fransızların Su· 

riyelilere istiklallerini iade ettik. 
)erini yazıyor. Daha hcııiiz hangi 
Fransanın hayat hakkı kazanaca
ğı tahakkuk etmiyen hugıinlcr 
de, bu istiklal ancak harpicn 
sonra tahakkuk edebilec<'k hiı 
vaatten ileriye geçemez. !\!anma· 
fih şimdilik Surjyeiner Inıilizlc 
rin kendilerine gıda 'e lıayut ha 
kımından temin edc.:eği fa da 
lardan istifade edebilirler. 

Yunanistanın tedrıct bir surette İ
talyan ordusu t rafından işgal e
dıleceği haberi ayanı dikkattır. 
İngilızler, bundan, Alınan ordusu
nun başka harp sahnelerine sev -
kedllcceğı mfın mı çıkarmakta
dır. Bu hareket, Almanların İn -
gıltereyi istilAya teşebbils veyahut 
Cebelitarığa doğru bir taarruz i
çin hazırlandıkları mAnasma da 
ielebilir. 

'vam Kamarasmda: 

A vam Kamarasında, hüku
metin harbi se\'k \'e ida

tesi hakkında. muhtelif partile. 
le mensup mebuslann tenkit -
lerindeki şayanı dikkat olan 
lloktalar şunlardır: 

ı· Amele partisi namına söz söy 
1Yen Mister Snıith, Girit hnr

binin sevk ve idaresine ait ten
kitleri münasebetiyle Mareşal 
Göring'in: "Giridin işıali gös -
termiştir ki, zaptedilmez ada 
~~~t.~r,, s~zlerini hatırlatmış ve 
. llYük Brıtanya adalarının Gi
~t gibi işgal edilemiyeceklerine 
~ani olmakla beraber, bu hadi
•enin, Almanların Cenubi İr
landada kolaylıkla yerleşebile
teklerini isbat ettiğini söyle
bıiştir. 

Mister Churchill'i en çok şid
~~tle tenkit eden eski Harbiye 
~,azın Hoare Belisha, hükumeti 
ihtimalleri düsünmemiş ve icap 
eden müessir tedbirleri vaktin
de almamış olmakla itham ct
ltıiştir. 

Yüz kadar fazla Hurricane 
avcı tayyaresinin bulunmasmın 
.t\lınanların Yunanistan üzerin· 
deki hava hakimiyetini kırmı -
1a kafi geleceğini iddia eden 
tski Nazır, Giridin Almanlar 
~rafından işgali neticesi. İngi
~ı deniz ve hava kuvvetlerinin 

arekat sahasının daraldığını, 
~k ısınn dddi tehditlere maruz 
aldığını ve donanmanın Al

l'rlanlann Sidlyadan Afrikaya 
llaklh·at yapmalarına mani ola
tak faaliyetlerinin tahdit edil
diğini söylemi ve harbin hazır-
11anması ve idaresi bakımından 
ngilterenin Almanyadan aşağı 

\ıaziyette bulunduğunu itiraf 
etmek lazım geldiğini ilave et -
bıiştir. 

Muhafazakar mebuslardan 
\irinin şu sözleri şa~ anı dikkat
tir: 

"Hitıer evvelA bir sulh ta:ırruzu 
h.ı>acaktır. Bu te ebbüsu akamet
le neticelendikten sonra. önilmliz -
deki kıştan evvel, İngiltereyi bir 
~e hareketiyle istılAya çalışa
caktır. Çünkü o tarıhten sonra İngi
liz hnva kuvvetleri Alm nynyı milt
hiu bir surette bombardmıan etml
~e ba~lıyacaklardır . ., 
Diğer muhaf azakir bir me

hus da, bugün harbin İngiltere 
t.rafından yalnız Amerikanın 
lıayırhah yardımı ile yapıldığı
lıı söyliyerek, 500 milyon nü -
~ttsu olan İngiltere İmparator-
uğuııun muazzam kaynakların-

( Gazeteci arkadaıımız 
Mümtaz Faik Fenik, "1939 
harbi,, ismini tqıgan kıy. 
metli bir eaer neıretmiıtir. 
Derin bir tetkik mahsulü 
oUın ı·e geni harbin hemen 
bütün meselelerini içüıe a .. 
lan bu küaptan ''Akdeniz 
adaları ve On /ki Ada,, 
başlığını taşıyan bir pa,rça. 
yı bu sütunlarda okuyucu
larımıza naklediyoruz.) 

•••••••••••••••• Y AZ A N : •••••••••••••••• 

1 Mümtaz Faik FENiK i Mister Churchill'in askeri ha
rekatm sevk ve idaresi hakkın· 
daki mülahazaları şu suretle 
hiilıisa edilebilir: 

: ................................................ : 
e Glritte, k!ifı miktarda tayyare 

gondcrmeksizin, çok miktarda tay
yare meydanı yapmak hatalı olurdu. 
Çiınkil bu vaziyC't, ancak hava yolu 
ile adaya nakledilen dusman kıtala
rmm inmelerini kolaylaştırırdı. 

e Giridc daha fazla top goncfori
lemezdl. Çilnkü bu toplar, Alman 
tayyarelerinin hücumlarına karşı 

koymak maksadiyle nakliye vapur
larma yerleştirllmi:itir. 

e Harp levazımının harp sahne
lerine Kap yolu ile gönderllmesin - 1 
den dolayı sürat temin edllememı~-
tir. " 

e Giridi daha :Cazla takviye et
mek, anavatanm daha büyük dar
belere hedef olmasına sebep olabi
lirdi. 

e Her yerde emnly~Ui olmıya 
çalışmak, hiçbir yerde kuvvetli ol
mamak demektir. 

e KuvveUerim!z, dofru bir su
rette tc\•zl eclilmlstir. 

Biitün bu izahattan anlasılı
yor ki. İngiliz hiikumetinin hi -
rinci derecede ve her seydcn 
ziyade ehcmmivet ''erdiği o;p •, 

bizzat İngiliz adalarının müda· 
faasıdır. 

Mussolini'nin Nutku : 

• 
Adalar Meselesi : 

A kdeniz meselesini anlatır
ken, burada bilhassa Ak

deniz'in şarkında bulunan bütiin 
adalar üzerinde ehemmiyetle 
durmamak doğru değildir. E~er 
bu adaların tarihtesine göz ata
cak olursak, tarihte oynadıkla. 
rı büyük rol itibariyle· buıünkü 
ehemm~yetlerini daha iyi an
larız: 

Akdeniz adaları eskiden Os
manlı imparatorlu~unun iki vi
layeti idi. Girit, Cezair: Bahrise 
fit (Akdeniz adaları) vilayetle
ri... Bir de beylik, prenslik teş
kil eden Sisam adası vardı. Bu 
adaların Osmanlı idaresine fetih 
voliyle S!ecmeleri de, bu idare-

s inyor Mussolininin, ftal- den ayrılmalan da ona cok pa-
12 adayı ve Ege adalarını gösterir harita 

yanın harbe girişinin halıya mal olmuştur. Giridin is
yıldönünlü münasebeth·le söy • yanlan ve Yunanistana iltihak 
)ediği nutukta şavanı dikkat 0 _ nümayişleri daha geçen asırda 
lan noktalar şunlardır: başlamı~ır. İttihat ve Terakki. 

e Japonya, mıhver devletleTine nin Yunanistana karışı takip et
karşı bir Ae.mrikan tecavilzil takdi- tiği politika da "Girit bizim ca
rinde, lakayt kalamıyacak serbest nımız!" düsturuna dayanıyordu. 
\'e magrur bir millettir, Cezairi Bahrısefit vilayetini 

O• • nceleri İtalyanların ken. 
dilerini kurtarmıya ı;!el. 

dillini zanneden adanın rum hal. 
kı az sonra toplandılar ve Yu-
nanlılık duy~ularını ~östermiye 
başladılar. Ada halkı namına 
büyük devletler haricive nazır
larına cekilen tel~raflarda bir 
daha Osmanlı idaresine dönme· 
mek. Sisam beyliğine b~nzer 
muhtar bir idare teskil etmek 
veya bu idareye ilhak edilmek 
arzuları izhar ediliyordu. 

e Amerikanın harı:> HAnı tiill o- teşkil eden adalara ~elince, bu
larak vaziyeti değlşUrmlyecektir. A- ralarda İtalyan harbine kadar 
merikan yardımı herhalde geç ka - siyasi bir mesele yoktu. Filha
lacaktır. Kalınasa dahi İngiltereye kika Ruslar 1774 Türk - Rus 
zaferi temin edemiyecektir. İhtlllifı harbinden sonra, buraya donan. 
genişletecektir ·ve Amerikaya da ma 9;Öndermis. ahaliyi devlet 
Faşist ve Nasyonal - Sosyalist re - aleyhine kışkırtmışlardı: Yunan O senenin 4 Temmuzunda 12 
jimlerlni gölgede bırakacak derece- istiklal savaşında da adalarda ada halkı bir konj?l'e topladı ve 
de otoriter ve totaliter bir rejim S!ene bazı milli hareketler olmuş Yunanistanla birlesme arzusu
getirecektir. tu: 1901 de de Fransa, Loran- nu izhar etti. Adalar meselesi, 

Sinyor Mussolininin nutkun- do _ Tübini isminde Fransız te- bugünlerden itibaren beynelmi
da, Libya harekatı üzerinde dur baasından iki tüccarın Osmanlı lel bir mesele halini almıva b~s
maması ve bir sene evvel bütün İmparatorlu~undan alacaklannı ladı. Fransa Italyanın adaları 
İtalyan matbuatının ve Faşist tahsil edememelerini münasip iş~al etmesiyle bütün Akdeniz 
2imamdarlann biiyük hir ehenı· bir bahane telakki ederek MidiL muvazenesinin sarsıldı~ına ka-
miyeti olduğunu söyledikleri liyi işJl(al etmişti. niydi. Fakat Fransa iki mühim 
Haheşistanı ehemmiyetsiz bir mesele karşısında idi: Eğer İı 
harp sahnesi olarak göstermesi, Fakat, bütün bu iş~allere ve talya yenilir ve buralardan ceki-
garip görünmektedir. milli hareketlere ra~en henüz lirse vaziyet. Afrikadaki Fran. 

bir "Adalar meselesi" mevcut sız ülkeleri için c:ok tehlikeli 
Bu nutkun, bütün Yunanis - dei'iildi. Adalar meselesı' dı'ye a-

t l
't 1 "' bir hal alacaktı. Eğer yenerse o 

tanın tedrici bir suret e a yan nılan ve ancak Lozan muahede-
d d 

• ı· Al zaman Fransanın şarktaki men. 
or usu taraf~.n an ışga.~~e • sinde kat'i bir şekil verebilen faatleri zarara uğnyacaktı. 
manyanın musaade ettıgıne da- bu mesele Italyanın 1911 de 
ir olan kısmı bilhassa şayanı· - açtığı harpİe ortaya atıldı. Trab. Fakat İtalya bu jtÜzel adala
dikkattir. lus2arp ve Bingazi üzerine atıl- rı bırakacak mı idi? Taahhüdü 

İngiliz kaynaklan bu müsa • mış olan İtalya, buralarda u~- böyle idi. İtalya 1912 muahede. 

Ciyoletti de bir taraf tan İtalya
nın işgali altında bulundurdu,ku 
adalardan çıkmak kararını her 
fırsatta tekrar ediyordu. Niha. 
yet bu senenin Aitustosunda 
toplanan Londra konferansı a
dalar işine yeni bir şekil verdi. 
Bu hüküm şudur: 

"Osmanlı devleti, Ege deni
zindeki bütün Osmanlı adaları 
üzerinde karar verme hakkını 
büyük devletlere bırakıru, 

Londrada elciler konferansı, 
İmroz ve Bozcaada ile Meis 
(Kastellorizo) adasından Rayri 
adaları Yunanistana veriyor, 
İtalya işgalindeki adalara dair 
bir karar ittihaz etmiyordu. 

29 Temmuz 1919 tarihli Tito. 
ni - Venirelos anlaşmasiyle İtal
ya, Rodostan ,l?ayri 12 adayı Yu
nanistana veriyor, Rodos -ora
daki rumlara mahalli muhtari
yet verilmek kaydiyle. İtalyan-
lara bırakılıyordu. Anlaşılıyor
du ki İngiltere Kıbrısı elinde bu
lundurduğu müddetçe, İtalya 
da Rodostan kıpırdamak niye
tinde ddildir. Nitekim bu an
laşma, sonra İtalya tarafından 
reddedilmiştir. 

* .. 
adeden, Alman ordusu baska d ~ · ~1 sinde Osmanlılann Trablus2arp 
haPft sahnelerı"nde me ... -ul ola - ra ıgı ~iı1r1ükleri ~idermek icin 2 Lozan Konferansına • ,. ~ ve Bingaziden cekilmesini mü- .. 
Caı;.. ı'çı'n. Yunanı'standa muvak- 1912 bahannda Boğazlar önün- d' . 1 ... d teakip ken ısınin de ada arı .. 
katen narnı'zonluk vazı"fesi yap- e ve adalarda faaliyete .. e,.ti. d Gore Adalar · .. 2 İ "" " derhal terke eceğini taahhüt et. 
mayı İtalyan ordu§uııa verdiği 2 Nisanda talya Dodekanez di- mişti. 
rnanao;ını çıkarmaktadırlar. ye anılan 12 adada göründü. Ve 5 evr muahedesiyle Osmanlı 

Filhakika, muhtelif kaynak - i~k önce Stampalya'yı işıal et- Bu sıralarda Balkan muhare- imparatorluiu Rodos ile 
lardan gelen haberlerden, Bal- tı. 5 Mayısta General Ame~livo besi patlak verdi ve Yunanistan 12 adayı ve Meis (Kastellorizo) 
kanlardaki Alman ordusunun Rodosu işgal ediyor ve İtalva- donanması. Akdenizde İtalvan- adası üzerindeki haklarını İtal
mühim bir kısmının l?arp cep - nın "Tann tarafından cizilen ların iş2al etmediği adalara as- yava terketti. 
hesine nakledildiği anlaşılmak - volda" yürüdüğünü söyılüyordu. ker cıkardı. İtalyan Başvekili Lozan konferansı açıldığı za-

(Arkası 4 ün~üd~ ------------------------------------------------------------------------------~ 

J(;J B &b!~JifiiiM 
Güneş Banyosunda Gözleriniz ••• 

-
Önlerinde Höparlörlerle 

İlerliyen Ordu 

B ir kaç -~ündenberi Suriye-
de H ur Fransrz ve İngiliz 

İmparatorluk kuvvetleriyle Vi

l 1tGözi1n görebilmesi ıçın aydınd lazımdır. Fakat göz doğru· 
~ •n doğruya güneşe, hatta kuv
lt etli ııık veren bir lambaya ba
.,:rnaz". Güneşin ve kuvvetli lam 
1" lann ışıklarına bakmıya taham 
ı, ili edenler -müstesna olarak
.. lllunursa da, bilirsiniz ki, onla-

rı da soylarından süphe edilir. 

11 
Gözde, asıl gören tabakaya gü. 
~ ışıkları doğrudan doğuya isa
t t edince orada adeta bir elek· 
)tik cereyanı hasıl eder. Bu cere
lt 811• beyin içerisinde, görme mer
ı:ııne ve iddetine göre başka 
l'ı er~ezlere de tesir ederek onla
s husbiitün bozma! bile rahat
'b lıhklar verir ... Gö7 n gören ta· 
~kasına güneş ışıkl. ·ının isabet 
t l'llesi geçici olursa l 'dan çıkan 
•hatsızlıklar ,,., muvı.kkat olur. 

, takat, gUr ışıklan devamlı 
~~rette tesir 'rlerse o zaman 
ıı:ıde devamlı ..astalıklar meyda
tı çıkar. En hafifi göz kapakla
la~ı kızartan konjonktivit has
'• ığı. Halbuki o kadarı hile intna hü) iik rahatsızlık \"erir ... 
~ neş ı ıklnrının doğrudan doğ
\· ~a göze girmesinden hası 1 olan 
~l' rahntsJZhk da insanın baktı-

Sahada kara kara bo luklar 

görmesidir. Kimisinde o boşluk
lar küçük küçük fakat sayılamı
yacak kadar çok olur, insan göz
lerini oynattığı vakit gözünün 
önünde bir çok kara sinekler u
çu~·ormuş gibi gelir .. 

Bazıları, bövle gÜnC$ ışıklan
nın tesiri neticesi olarak. aksam 
üzeri göremez olur. Kimisinde de 
-aksine- görmek hissi artar. ge· 
ce karanhğında bile göriir ... Daha 
ağır hallerde, görme hissini be
yine 2ötiiren sinir bozulur, gö
ren tabaka vapışık olduihı yer
den ayrılır. Bunların neticesi hiç 
göre~emek olur ... 

Onun için, giineş hanyosu ya
perken, gözlere, renkli camdan 
gözlük takmayı hiç ihmal etmi:ve 
gelmez ... En iyi renk sarıdır. Sa
rı renkli cam günesin sıcaklıl'tn
dan gözleri koruduiu gibi, güneş 
ışıklannın doğrudan doğnıya gir
mesine mani olur, hem de aydm
hğı azaltmaz. 

Gözünüze yaz gözlüğii takmak
la beraber. geceleri karanlıkta 
görmiye başlarsanı7.. ıüneş han· 
vosunu hemen bırakmalısmız: 
Kediler gibi karanhkta görmek 
insanlar için ili bir alamet de
ğildir. 

chv hükun;ıetine tabi Fransızlar yazan. 
arasında hır muharebe başladı~ı • 
malumdur. İngiliz ordularivle 
birlikte bulunan bir sıazeteci İn. 
~ilizlerin Suriye dahilinde nasıl 
ilerlediklerini şöyle anlatıyor: 

"Aldığımız emir üzerine Pa
zar sabahı huduttan 2ecerek Su. 
riye topraklarına 2irdik. Ben 
yol açmak üzere en önden 2iden 
bir ileri müfrezesi ile beraber i. 
dim. Yolları acmak icin kulla
nılacak aletler ve mühendisler
le ameleler kamyonlara yerleş
tirilmişlerdi. Ben de onlarla be. 
raberdim. Kamyonların iki tara
fında ise silahlı askerler muha
fız olarak beklivor ve icabında 
ateş ediyordu. Adeta iki tarafı
mıza <;ekilen birer perde arasın
dan biz hic bir mukavemete uğ. 
ramadan ilerliyorduk. 

"Her yanm saatte, bir saatte 
bir, ummadı~ız bir m-ania ile 
karşılaşıyorduk. İlk durmamıza 
sebep olan amil bir dd yolu ü
zerinde devrilen ağac kütükleri 
idi. Bir kaç gün evvelki fırtına
da devrilmiş olan bu kocaman 
kütüklerin üzerine sahradan 2e
len rüzgarlar kum vı~ınl-arı vığ. 
mış, yolu tamamen kapamıştı. 

Bir havli uğraştıktan sonra yolu 
arkadan gelen orduya açmıya 
muvaffak olduk. · 

Bazan önümüze çıkan korular 
dan, ormanlardan ~cebilecek 
bir yol acabilmek icin elde balta 
saatlerle uğraştıR:ımız oluvord u. 
Bir çok kereler öniimiize küciik 
sular cıkıyordu. Bu sefer der
hal miihendisler vüzme könrü
leri takıvorlar ve yolu orduya 
hazırlıvorlardı. 

Uzaktan ilk kasaba göründü
ğü zaman hemen kamyonların 
önlerindeki oparlörlerin başına 
geçildi ve evvelce alınan emir ü
zerine Fransız askerlerine şöyle 
hitan edildi: · 

"Ey Fransız askeri! Biz senin
le harbetmek istemivoruz. Biz 
de, vatş.ndaslannız Hür Fransız
lar da sizinle anlasmak istiyo
ruz. Geliniz beyhude yere kan 
akıtmıyahm . ., 

Bu hitımlanmıza hic birce. 
vap alamadık. Sehre havli yak
lastıRımız halde mukavemet J(Ö
receRimize dair en ufak bir a
lamet bile voktu. Kesif icin vol. 

ladığımız iki nefer Fransız kuv
vetlerinin bizden bir saat evvel 
çekildikleri haberini ~etirdiler. 
Böylece biz de. arkadan ~elen a. 
sıl ordu da, kollarımızı sallıya 
sallıya bu kasabaya ~irdik. 

İşte buradan ben Surive için
de başladığımız bu maceranın 
ilk gününü size tel2'J'afla bildi
riyorum. Bundan bövle imkan 
oldukca size daha mahim3t gön
dereceğim.,, •• 
Frans~~~ ~Of.:!~n 
İstemi~ nu~ ı:ıll .... 

• fA 11fr ""'•"'"' , ...... r.-J 

Son yapılan nüfus istastis
tiklerine ıöre, İnıUtere 

Almanya, İtalya ve Japonyadı 
dolum mikdan ölüm mikdann. 
dan üstündür. Fakat Fransızlar, 
istatistiklere bakılırsa cocuk is· 
temiyorlar. 

1815 te 29,500,000 nüfusuyla 
Fransa, A vrupanın en kalabalık 
memleketi idi. 1870 de Fransız. 
Alman harbinin arifesinde bu 
mikdar 38.300.000 e cıkmıstı. 

man Ege adalarının vaziyeti bu 
idi. O zaman bu mesele üzerin
de çetin münakaşalar oldu. Ve 
nihayet adalar meselesi şu şekli 
aldı: 

Madde 12 - Şarki Akdeniı 
adaları üzerinde (İmroz, Boz· 
caade ve Tavşan adalan müs
tesna), bilhassa Limni. Semen. 
direk, Midilli. Sakız, Sisam ve 
Nikarya adaları üzerinde Yu-
nan hakimiyetinin kabuliine da. 
ir 1913 Londra muahedesinin 
beşinci ,.e Atina muahedesinin 
IS ind maddelerine tehaan 13 
Şubat 1914 tarihinde I..ondra 
konferansında ittihaz edilmiş o
lup ayni tarihte Yunanistana 
teblii edilen karar. hu muahe· 
denin 15 inci maddesiyle İtalya 
hakimiyetine verilen adalara ait 
ahkam mahfuz kalmak şartiyle 
te~·it olunur. 

Madde 13 - Sulhün muhafa· 
zasını temin kin, Yunan hiikiı· 
meti Midilli, Sakız, Sisam. \'t' 

Nikarya adalarında hiç bir iissii 
bahri. hiç bir istihkam tesis ve 
in~ edemiyecektir Yunan aske· 
ri tavyarelerinin Anadolu iize· 
rinde ucması menedilecektir. 
Miitekahilen Türk hiiki'ımeti de 
tayyarelerinin mezkur adalar 
üzerinde ucmasını menedecek. 
tir. Bu adalardaki Yunan askeri 
sUah altma alınan ve mahallin. 
de talim ve terbiye gören hu a
dalann esnan erbabı ile bütün 
Yunan arazisinde bulunan jan
darma ve -polis mikdariyle mü
tenasip olacak. jandarma ''e po
lise münhasır kalacaktır. 

Madde 14 - Türkiye hakimi· 
yeti altında kalan İmroz ve 
Bozcaada, mahalli idare ile bir 
teşkilatı mahsusaya nail olacak
tır. Emniyet ve asayiş mahalli 
idare marifetiyle ve yerli ahali· 
den alınan bir zabıta heyeti va
sıtasiyle temin edilecektir. Rum 
ve. Türk ahalisinin mübadelesi 
hı?kkında akdolunan mukavele
name, bu adalar ahalisine tat. 
bik ~lunmıyacaktır. 

Madde ıs - Türkiye, a~ağı
da zikrolunan adalar üzerindeki 
bütün haklarından İtalya lehine 
f eraıat eder: 

Skarpanto, Harki, Rodos. As
tropalya, Kalimnos, Misiros. 
Piskopis, Kasos, İstanköy, Süm. 
beki, Lis-pos, Patmos, Leros, a
dalan ile bunların tevabiinden 
olan adacıklar ve Kastellorizo 
(Meis) adası. 

* * ltalya o tarihtenberi bu ada-
lara yerleşmiş bulunmak

tadır. Bunlardan Leros adası 
bilhassa 1937 denberi mühim 
mikyasta tahkim edilmistir. İ
talyanlar. burasını tıpkı İnaili1 
Maltası gibi müstahkem bir ka· 
le haline sokmuşlar. icine mü 
him mikdarda harp malzemesi 
yı~mışlar ve tavvare üsleri vü 
cude ı:?etirmişlerdir. Fakat 1? 
ada, İnıi!ilterenin Akdenizde ha 
kimiyetini teı::is etmesinden son 
ra ana v~tanla muvasalasız kal 
mıştır. 

Fakat Adolf Hitler ordularını 
Fransa Cümhuriyeti toprakları. 
na saldırttığı j;tÜn Fransa Avru· 
ıpanın büyük muharip devletlerı 
arasında nüfusça en zavıfı idi. 

41,900,000 e yakın Fransız ev. 
vela 80.000.000 Alman ile ve 
sonra da 43.300.000 İtalyan ile 
karşılaştı. Mihverin diğer orta2ı 
Japonyanın nüfusu 71,900.000 
ve İn~ilterenin de 47,290,000 
idi. 

1937 de İnsdlterede nüfı,ıs 
126,000 arttı. Ayni tarihte Al
manyada 478.000, ttalvada 376 
bin ve Japonvada 800 bin arttı. 
Fakat Fransada ölüm mikdarı 
do~um mikdarından 12,000 faz. 
laydı. 

1937 senesinde İngilterede 
724.000. Almanvada 1.400,000 
İtalyada 992,000, Japonyada 
2,000.000 ve Fransada ise 616 
bin çocuk do~muştu. 

* Suriye hakikaten iki değil diir 
ateş arasındadır. ltalyamn bliyii1 
Akdeniz imparatorluğu ancak St 
riye ve Filistin ile tamam ola 
caktı. Alman lmparatorlngu, !\Iu 
sul petrollerini, ve ''Düny ınııı a 
nahtan l\fezopotamva,, <lcdik1cr 
sen·et ka~ nağım eline geı;.ı.-mek 
le büyüyecekti. Italyan ve Al 
manlar lngilizlere karq harhc 
girdikleri zaman Surh;e znfcr 
Fransanın mandası altında idi 
Suriyenin senelerce Fransnya 
kar ı yaptığı istiklal mücadeld •r 
hakim Fransada Evfel kulrsim 
çarpıp dağıldığı gibi Milletler C• 
miyetinin müzakerelerinde de bı 
istiklalin mevzuu bahsolarnn·a . 
uğı söylcnmi ti. Is~ anlar bi~hi • 
ri ardına tenkil edildi. Bir ta • 
raftan Almanyaya geçit. tliğcr ta 
raftan Itni'vnva lokma, Fransa · 
nın miistcmlckesi simlli de hiiı 
Fransızlnnn \'C lngifö:lcrio mii 
dafaa kalesi olan Suri~c. i tc i11 
dört de\ Jetin ortasında dört ate 
arasındadır. 

* Maamafih Suriyenin başind ık 
en büyük tehlike~ i şöyle kayde 
debiliriz: Suri~ e diinynnın tak 
simi için yapılan yeni pland.ı 1 
talyanların hissesine dü üyor 
Bundan senelerce ev,·cl Surivc 
de yapılan en kuv' etli prupa 
ganda Jtalyan propagandası i'1i 
Almanya daha o zaman dahi hı 
hareketi Italyanlardan evvel tr!? 
kilatlandıran kuv' etti. lkM clelt 
bu memleketle de çalıştıl:ır. 

Şimdi Suriye efendb.ini dcbri" 
tirmek ''" a kendine yapılan 'a 
atleri kabul edip bu yeni rii~ • 
mana karsı harekete geçmek ınrı 
buriyetindedir. Suri~elilerin lıaı 
gi şıkkı tercih edeceklerini hile , 
miyoruz. Fakat ltalynn ve Al 
manlann Suriyeye ~crlesınesi Sı 
ri~·elilerin daha senelerce , e ~c 
nelerce istiklallerini gömme i d• 
mektir. Bizim için Suriyf!nin iı::. 
tiklali kendi istiklalimiz ;..adn 
mühimdir. Çember icine girc<"el 
bir Türkiyede Surive çok mubin 
bir rol oynar. Hiçbir efendisi ol 
mıyan Suri~·e, Suriyeliler için nı 
sıl bir kurtuluş ise, bizim i<·in dı 
daha emnh·etli bir supaphr. Yul 
nız Suriyeliler muvakkat olaral 
katlanacnklan fedakarlıklardan 
sonra da sunu unutmasınlar. 
'Her millet kendi istiklalini ken· 
di kazanır.,, 

1 Askerlik isleri 1 
Şubeye Davet 

Emlnonü Aı. Ş. den: Yd. P y d 
As. Tc men Aptulk dır o lu Feyzul 
l h Yunuk 312 (21175). 

Sınıf 8 mu mele memuru Hilmi o 
lu Azmi Hıkmet (326 - 7). 
Kayıtları tctk k cd lmek Ozere h 

vıyet cüzdanı ılc b ı likte ~beye • u 
raca tı 

Yeril Ae.kerllk 
312 d ul b t 

nın ve ıkamet senetlerıyle mu yen 
ye e\ ked lmek uzere 20 H ziran 94 
gOnllne kadar ~ubeye müracantl rL 

Sakatlan Davet 

Eminönü Askerlik Şubesinden. 
940/941 ders de\ re ınde T bb "' 

Buj(Ün bir çok Fransız arazi- . · d _:ı#.. .. d 
45 

· k .1 Vetcrınc-r, Fen F kült leriylc E 
sın e ..ı __ .,.sun yuz e ı e sı -

·sı· D ıı... "kd ve Dis Tabıbı okull rmdan mezun o 
mı ır. Oııı;um mı annın en az 
ld 

x... p ist" B . d !anlar veya evvelce bu okullarda 
o u.u :ver ar ır. erı vaıı a bt b 

k ihti 
l d mezun olup da herhangi r se epl 

en C0 V~~. O a~ yer c> sevkedilmemis olanlar 28 Temm 
~ansadır. ~ B~~un nufusunun 941 pazartesi ,Unü sevkedllecekler n 
yuzcl~ on dordu, altmışını ıeç-ı den, son yoklamalarını yaptırmak o 
mis msanlardır. zere ı Temmuz 941 tarihinden ı 

Paris, Bordeau. ve Akdeniz· Temmuz 941 tarih ne kadar n 
sahillerindeki şehirlerde bir ai- cüzdan ve yuk rıd, i mi ge (' 
lenin istediii vasati cocuk mik- ullard n me un oldukl r nı 
darı ikidir. Ve böylece buı:?iın e lkalar ylc be~ t 
Fransanın nüfusu ~ayet azal- lcrı, gelm yenler h 
mıdır mu ele y pıl 
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~ SİNEMA DİYARINDA -
i~arp, İn9ilterede Yeni 
ve Çok Sevilen Artistler 

Meydana Çıkardı \ 

v Dı!li ve meşlıur artistlerden: Barry Ki Bernest'yi 
son çevirdiği f ilmlerde.n birinde görüyorsunuz 

Harp dolayısiyle Ingiltere - nı tevkil ederler. Zira kcıdının o 
nin filim sanayiinc.le de akşam kalpazanlardan biriyle 

tabiatiyle birçok yenilikler ol - randevusu vardır. Hakikatte bu 
muştur. Birçok tanınmış artist - adamın ağzından Iaf almak için
ler askere gitmişler, onları•ı ye - dir. Fakat bir kargaşalık ötckinj 
rini yeni istidatlar almıştır. Bu takip eder. Seyircıler ha) ret için 
mevsimin erkek artistleri ara - dedir. Zira mevzu inkişaf ettikçe 
sında en poırlıyan Barry K. Bar - insan tam katilleri buldum der-
ncstir. ken ortaya yeni bir şey çık.yor ve 

s d 1 r·ı· l bu defa bambaşka bir ın.,;andan 
on z~ı;ıan a .yapı an ı ım ~:· şüphe ediyor. . 

de ?u aı~ıste daıma baş. rollerın Neticede düğümJcr birP.r birer 
ver~lmesı de bu ge1?'ç ~:!1s.tm._ken ı çözülüyor. Hakiki katiller anlaşı
dı~~ n~ ~adar sevdı.r~ıgını goster lıyor, ve en nihayet gazete\!ıler 
dıgı gıbı, onun ycr~nı pe~ . tuta~ı de istedikleri gibi uzun v~ gı..izel 
nın ~a bulunmadıgını .. gost~rdı. bir yazı gönderiyorlar. 
Aynı mesele ka?ınla:. ıç~n nıshe- Bu filimde film kri•:1-1"'rinin 
ten mevın•ı .bah:~ degıldır,z;ra on yazdıklarına göre en ':S'J•~ güze 
l~rın .askerlıkleıı 1oktur. ~ıaama çarpan en iyi oynıyan artigt gaze 
fıh. bırçokları pasıf k?rur~ma :.ş : tecinin karısı Pat rolünü oynı) an 
lerınde aldıklar'. vazıfeyı ı:endı Valarie Hobson'dur. Bu ;;enç ar
sanat!~rma tercıh etmektedırlcr. tist te sahnede yenidır ve bura -
Bu yuzde~ kadınlar arasında ela larda henüz tanınmamıştır. Fakat 
rekabet bır parça azalmıştır. anlaşılıyor ki, harp bir taı aftan * .... da yeni istidatların Ingıltercde 

meydana çıkmasına yardım et -
Barri Bames'iı mcktedir. -------
En Son Filmi 

"paristeki şu Adamlar,. ismin 
de olan bu filimın ınev -

zuu oldukça karışıktır. Zira bti -
ttin gecelerini tıayyare bombardı
manları altında geçiren halka on 
ları meşgul edecek kafalarını o
yalıyacnk filmler, gösterınek, bir 
dereceye kadar harbi unuttur -
mak yolu tutulmuştur. Bu filım 
Pariste, Londrada çıkan bir ga -
zetenin muhbırleri, polis hafiye
leri ve bir kalpazan şebekesi ara 
sında geçen mucadeledir. 

Parıste toplanan Gazette is . 
rnındeki Ingıliz gazetesinın ınuh
bırlcri burada işliyen bir kalpa
zan şebekesinin izini ele geçir -
mişlerdir. Gazetelerine bu hu -
susta miımkim olduğu kadar faz 
la malumat toplamak için bu kal 
pazanlarm peşine düşerler. Bu 
arada bu gazetecilerden birinin 
güzel karısı "Pat,, te onlarla be
raber çalışmaktadır. Beri tarafta 
polis hafiyeleri de kalpalanların 
peşindedir. Derken bir iki cina
yet olur. 

Mevzu bir haylı karışır. Polis
ler yanlışlıkla gazeteci ıle karısı· 

FILISTINDE 
(Baş tarafı 1 incide) 

koyunda parçalanmıştır. Düsman 
tayyareleri kara müdafaalarının 
ve p;emilerin şiddetli ate~ine ma
ruz bırakılmıştır. Düşman bom
bardıman tayyareleri, Hayfayn 
Suriye istikametinden yaklaşmıs
lar ve hücumlarını liman üzerin
de temerküz ettirmislerdir. Arap 
mahallelerine bir C'ok bomba 
düşmüş, bu bombalar evlerde 
tahribatı mucip olmuş ve zayiata 
sebebiyet vermiştir. Bir yapgın 
cıkmış, fakat süratle bastırılmış
tır. Bütün sivil müdafaa servis
leri vazifelerini sükun icinde ve 
cok mükemmel bir surette ifa et
miştir. Alçak bulutlar, düşman 
tayyarelerinin saklanmasına yar
dım etmiş ve tayyareler, bulutla. 
rın açıldığı zamanar pike hücum
ları yapmıstır. 

Bulgar Kralı İtalyada 
Roma, 11 (A.A.) - Almany.:.ı

dan gelen Bulgar Kralı Boris, 1-
talyada kısa bir ikamette bulun
muş ve İtalyan kralını ziyaret et 
miştir. 

• SURiYE' DE 
<Bas ta'"ı>f• 1 ;...,,.:"eJ 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 11 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ., Suriycde, müttefik kuv
vetler, Şayanı memnuniyet te -
rakkiler kaydetmekte berdevam
dır. 

Halep istikametinde 
yürüyüş 

Ankara, 11 <Radvo ı?azete -
si) - Londradan bildirildiğine 
göre. müttefik kuvvetler Sam'a 
on kilometre mesafeve kadar 
vaklasmıstır. Fransızların daha 
cenuntaki esas müdafaa hatları 
;:asıldığına göre, müttefiklerin 
bundan sonra esaslı bir miidafaa 
ve mukavemet görmemeleri çok 
muhtemeldir. 

Sahilden Beyrut'a doğru i1er
!iven kuvvetler hakkında henüz 
l<:ıti hir haber yoktur. Asıl hare-
1<at Surivenin şark bölgesinde 
büvük inki<:ı:ıflar ııöstermektedir. 

lrr:ıkta EbukPmal mevkiinden 
hareket edip Halep ic:tik:ımdin
de ilerliyen motöı-ize f nıziliz kuv 
vetleri bur;:ıda 100 kilometre i
lerli:verek Dirzor kasabasını is -
!?'al etmistir. Dirzorda büyük bir 
tayyare istasyonu vardır. Hatta 
burada Alman tayvarc>leri de 
bulundu.E?u söylE>nmektedir. 

Cenup hududumuzun başlan
O'lC nokt~sından hareket eden di
ğer bir İn~iliz kolu da Resülavn 
istikametinde ilerlemiş, Akçako
ca'vı zaptetmistir. 

Britanva kuvvetlerinin Fıratın 
cenubundan dolasarak Halep isti
kametinde yürümeleri çok muh
temeldir. 

Resülavn _ Dizor hattına g-e
lineeye kadar Britanya kuvvet
leri mühim bir mukavemete uğ
ramamıstır. Simdi bu kuvvetler 
Halebe 225 kilometre mesafcve 
kadar yaklasmıstır. Bunların bu 
hafta icinde Halebe llirmeleri bek 
lenebilir. Sonra bunların Hama. 
ve Hums istikametinde ilerleme
leri cok muhtemeldir. 

Esasen. Halep alındıktan sonra. 
Suriye i.şi nihayetlenmiş bir ha
le de gelebilir. Çünkü. bu takdir
de Fransızlar hava himayesinden 
mahrum kalacaklardır. 

İnp;iliz ve Hür Fransızların 
mümkün olduğu kadar kan dök
meden ve silah atmadan Suriyeyi 
elde et mi ye calıştıkları görülü
yor. Bunun icin Surive harekatı 
vavaş inkisaf etmektedir. Filha
kika, İngiliz tebliğleri de hare
kattan ziyade mukavemetten hah 
sedivor. 

Harekat hayli enteresan bir şe
kilde cerevan etmektedir. Cün
kü müttefik kuvvetlerin önünde 
oparlörlü kamyonlar ilerlemekte 
ve gerek halkı, gerek orduyu mu. 
kavemet etmemiye, kardeş kanı 
akıtmama:va ve teslim olmaya da
vet etmektedir. Bu davette müs
bet netice alınamıyan yerlerde 
harekata geçilmektedir. 
"Suriye seferi bir yıldırım 

harbi değildir,, 
Londra. 11 (A.A.) - Öğrenil

diğine göre, müttefik kuvvetler, 
Suriyede Vichy kıtalarının bir 
miktar mukavemetiyle karşılaş -
maktadır. Bu mukavemet, teza -
hür ettiği muhtelif noktalara gö
re değişmektedir. Şu cihet teba
rüz ettirilmektedir ki, Suriye se
ferini bir "yıldırım harbi., gibi te
lakki etmek biri hatadır. ... 

Londra, 11 (A.A.) ..!.. "Reuter,, 
Suriye sahiline çıkan müttefik kı 
taların "oldukça kuvvetli., bir 
mukavemetle karşılaştıkları teyit 
edilmektedir. 

Bir kaç yüz esir alındı 
Londra, 11 (A.A.) - Londra -

nın salahiyetli mahfillerinde be
yan olunduğuna göre, SuriyedP.ki 
müttefik ordular hakkında bugün 

Etrafına bakındı ve şimdiye kadar sepetlerinde 
sinık bir iki ylizlüliıkle uslu uslu yatan köpek
lenn biırden bire ayakları dibinde oynaşmağa baş
lamalarına giılümsedi. Kıpır kıpır kıpırdayan kuy 
rukları, neşelerini gösteriyordu. Lüsi onları dizle
rıne almak için enselerinden, kıvırcık yelelerin· 
den yakalayarak: 

Yazan: Vicki Baum 

- Beni tanıdız mı? .. Unutmadınız mı beni, ha? 
dıye gülümsedi. 

Koyu kahverengi bıyıkları, sanki öpmek için, 
onun yüzunü okşuyordu. 

Thorp, bir köşede ayakta durmuş di.i~ünüyor
du. Briç partisi, Doktor Bek ve Nina?! .. 

- Seni başka bir otele götürmemi mi istersin, 
yoksa seyahat etmeyi mi tercih edersin? 

Lüsi kat'i bir kararla: 
- Hayır dedi. 
Thorp, bu cevabın nasıl bir mana üade ettiğini 

duşundu ve: 
- Ben... dedi. Birisi, her halde sana, henim 

misafir odasında, bir kadın misafirim olduğunu 
soylemiş olsa, gerek .... Fakat.. .. sen gecl'yi yatak 
odamızda geçirebilirsin; ben kütüphanede yata-
rım .... 

- Teşekkiir ederim. 
Tam bu sırada kapı aralandı ve Doktor Bek, 

bembeyaz başını içeri uzattı. Şaşırmıştı; 
- Pardon ... 
Ve hemen geri çekildi. 
Ltisi gulümseyerek: 
- Onu seviyor musun? dedi. Misafir odasın

dakı kadını ... 
- Bir müddet kendimi, bunun böyle r.Jduğu

na ınandırmağa çalıştım. .. Otelinin numarasını 
ver, eşyaları eve getirmeleri için telefon edeyim 

-- Teşekkiir ederim. 
Thoro onun şahadet parmağını ping - pon!{ ma-

sası üzerinden geçirdiğini gördü: O toz toprak 
içindeydi! Dışarı çıkarken: 

- Evin bir kadına ihtiyacı var. diye mırıldan
dı.. 

O, birden gözlerini yukarı kaldırdı, içlerinde, 
yeni göz yaşı bulutlarının toplandığı görülüyordu. 
gülüms;di: • 

Thorp: 
- BeJki Veron'a gidip, yeniden ev1enebilirdik. 

Bir ikinci defa ... dedi. Ne şairane olurdu! 
Sesinin tonu, tam bir şakayı andırıyordu. Fa

kat derhal bu şaka, gırtlağında düğümlendi. 
Kapıyı çekip kapattığı zaman kendini Doktor 

Bek'le burun buruna buldu: 
- Ne yapıyorsun orada? Ne işin var? Yoksa 

'dinliyor muydun?... 1 

D~~tor. Bek'in d~rpiMm~wı ... ını~~Imı~r~ 
bu sozlerı duyar duymaz: .. 'bırdeiıöıre öoşanıver -
mişti: 

- Hayır, fakat seninle hemen konuşmam Hlzım 
Karın bu eve dönmek için, daha münasip bir saat 
seçebilirdi. 

Thorp, kendi kendine, bir kadının kocasına dö
neceği zaman hakkında, hiç bir kanun mevcut 
olmadığını düşünerek kısa kesti: 

- Ne oluyor, Allahaşkına?! .• 
Doktor: 
- Benimle yukarı yatak odasına gel. Seninle 
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(Baş tarafı 1 incide) 1 BUGÜNKU PKOGKAM AlmanlarSurigege 
Askeri Kıtaat 

Gönderebilir mi? 
(Baş tarafı 1 incide) ı riilmemiştir. Suriyede mukadder 

Bu ''aziyet karşısında ilk akla bir mağlubiyete uğramaktansa, 
gelen sual şudur: buradaki askeri harekata kar· 

Almanya Suriyenin miidafaası- şı lakayt kalmayı tercih etmeleri 
na yardım edecek midir? daha makul görünür. 

Şimdiye kadar, Bcrlin Suriye
nin işgaline karşı se)·irci kalma
yı tercih etmiştir. Suriyede Al
man kuvvetleri bulunduğu in
kar edilmektedir. Almanların Su
riyeye yeniden tayyare veya kuv 
vet gönderdiklerine delalet ede
cek hiç bir emare de yoktur. Al
manlar Suriyeye denizden veya 
karadan külliyetli mikdarda kuv. 
vt nekledemezler. Çünkü Suriye. 
ye giden kara yoluna malik değil. 
dirler. Deniz yolu ise, Suriye sa
hillerinde nöbet bekliyen İngiliz 
donanması tarafından kapanmış 
bulunuyor. Almanya, ancak nak
liye tayyareleri ile Suriyeye kuv
vet gönderebilir. Girit i!)gali de 
bunun mümki.in olduğunu göste
riyor. Fakat Girit Yunanistanda. 
ki tayyare üslerine pek yakın bir 
mesafede idi. Almanlar Giritte 
hava üstiinliiğföıü temine muvaf· 
fak olmuşlardı. Bu sayede tay
yare ile asker naklinde giiçlük 
cekmediler. Buna rağmen 150 ka
dar nakliye tayyaresi kaybetti
ler. Giritten Suriyenin mesafesi 
400 mildir. Bu uzun mesafeyi 
nakliye tayyareleri ile katet
mek kolay değildir. Almanların 
~·üzdeyiiz muvl}ffak olacaklarına 
emin olmadıkları yerlerde aske
ri teşebbüslerde bulundukları gö. 

alınan haberler mütefrrriktir. 
i\lüttefik kıtalar aralarında Tu -
nuslu da olmak üzere birkdÇ yüz 
Fransız esiri almışlardır. Bunların 
harp etmeden mi teslim olduk -
ları açıkça bilinmiyor. Fakat bun 
lardan bir miktarının hür Fran -
sız davasına taraftar oldukiarı an 
!aşılmaktadır. Hür Fran:llz kıta -
ları Şamın cenubunda Kisva'cla 
bazı mukavemetle karşılaşıyoı.· -
lar. 
Vichıiye göre Fra.nsızlar 

mukabil Jıücuma geçmişler 
Vichy, 11 (A.A.) - "Ofi,, Dün 

kü gün Suriyedeki Fransız mu -
kavemeti, biıtün muharebe hattı 
üzerinde muvaffakıyetle fazlaiaş 
mıştır. Vichy'deki hissiyat, vazi
yetin çok şayanı memnuniyet ol
duğu merkezindedir. General 
Dentz, herkesin vazifesini yap -
makta olduğunu ve maneviyatın 
mükemmel bulunduğunu bildir -
mektedir. 

9 Haziranın askeri bilançosu şu 
dur: 

Sahil ile Hermon dağı arasın -
da bütün düşman hücumları geri 
püskürtülmüştür. Ve bütün Fran 
sız mevzileri muhafaza edilmi~ -
tir. Hermon ile Cebeli Duriiz a -

Maamafih Almanların Giridi 
ellerine geçirdikten sonra. İngi
lizlere başka bir cephede sürpriz
ler hazırlamadıkları iddia edile. 
mez. Bu sürıırizlerin en zi~"ade 
muhtemel olanı, Tobruğa hava
dan bir taarruz yapmalarıdır. Gi
ridin Tobruktan mesafesi 438 ki
lometredir. Alman tayyareleri bu 
mesafeyi kolaylıkla katederek 
Tobruk müdafaasnı. ve Tobruk
ta bulunan İngiliz gemilerini şid
detle bombardımana tabi tutabi
lirler. Nitekim iki üç giinden
bcri Tobruğun Alman tayyarele
ri tarafından şiddetle bomhardı
man edilmekte olduğu hakkında 
haberler de gelmiye başlamı~tır. 
Bu suretle Almanlar karadan a
lamadıkları Tobruğu havadan 
fethetmiye teşebbüs etmişler de
mektir. 

Almanlann yapabileceği ikinci 
sürpriz de İskenderiyeyi havadan 
tazyiktir. Bu tazyik de bir hafta
danberi haşlamış buluıımaktadır. 
Bu suretle Almanlar Suriyeye 
kuvvet göndermeksizin de İngi
liz kuvvetlerini iz'aç etmiye ca· 
lışacaklardır. Yoksa doğrudan 
doğruya Suriyeye kuvvet gönde
rerek oradaki müdafaaya fiilen iş
tirak etmeleri ihtimali pek azdır. 

Alman - Fransız Sulh 
Şartları Nedir? 

(Baş tarafı 1 inci<leJ 

Amiral Darlan'ın nutkuna ba
kılırsa Vichy hükumeti yukarda 
zikredilen sulh şartlarını kabule 
mütemayildir. Şimdi buna Fran
sız efkarı umumiyesini hazırla
makla meşguldür. 

Onun için Suriye meselesinden 
sonra Vichy hükümetinin alacağı 
vaziyet fevkalade mühimdir ve 
değil yalnız Akdeniz, fakat bü
tün Afrika harbinin istikametini 
değiştirecek bir ehemmiyeti haiz_ 
dir. 

rocededir. 30 kadar tank tahrip 
edilmiş, 8 bombardıman tayya -
resi düşürülmüştür. 

Reddedilen bir teklif 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 11 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ,, Savaş tayyareleri, Iskoç
yanın şark sahili açıklarmda ve 
Bristol kanalında, kuvvetli su -
rette himaye edilen iki gemi ka
filesine hücum etmişler ve ce -
man 10 bin tonilato hacminde 
iki ticaret gemisi batırmı~lardır. 
Beş şilep te ciddi hasara uğratıl
mıştır. 

Bristol kanalının şimal mahre
cindeki limanlar tesisatına karşı 
yapılan hava hücumları esnasın -
da, birkaç büyük yangın ve bir 
çok daha az ehemmiyette yangın 
müşahede olunabilmiştir. 

Ne gündüz. ne gece Alman a -
razisi üzerinde hiçbir düşman ha 
va hücumu olmamıştır. 

----<>----

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

CRaşı 3 Uncfüle) 

tadır. Bu keyfiyet Almanyanın 
İngiltere adalarını istilaya te -
şebbüse )'ahut Cebelitarığa doğ
ru bir taarruza yahut ayni. za
manda iki hareketi birden yap
mıya karar vermiş olması He 
kabili izahtır. 

Fransanm Vaziyeti: 

A miral Darlan'ın dün ak -
şam radyoda söylediği 

nutukta hakim olan esas fikir· 
]eri, büründükleri örtiiden sıyı
rarak, şöyle hülasa edebiliriz: 

"Mütarekenin daha uzun zaman 
devam etmesi, Fransız milletini ha
rabiye götürecektir. Hükılmetin va
zifesi. milletin bugünkü vaziyetini 
iyileştirmiye çalışmaktır. Diğer va
zifesi de, umumi muhasamatın so -
nunu beklemeksizin, Almanya ile 
tizami faydalı ve şerefli bir sulh 
yapmak imkanlarını hazırlamaktır. 

Bu gayelere, ancak Almanyanın 
tekliflerini kabul etmekle, yani 
Fransanm üslerinden ve harp vast· 
talarından Almanyayı istifade ettir
mekle, İngiltereye karşı hasım va
ziyetine geçmekle erisile'eilir. 

Bu suretle hareket edllmediği tak
dirde, Fransa felaketli bir sulh yap
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Darlan 'ın bu nutku, Fransa 
milletini, Almanyanın çok ağır 
ve Fransayı tekrar harp sahne
si yapacak mahiyetteki teklif -
lerini kabule hazırlamak mak -
sadivle sö:vlediii hissedilmekte 
ve bu nutku di~erlerinin takip 
edeceği zannolunmaktadır. 

Uzak Şarkta: 

H aftanın en mühim hadise
lerinden biri, hi!: şiinhc

siz, Japonya ile Felemenk Hin
distanı arasında yapılmakta o
lan iktısadi mahiyetteki miiza
kerelerin pek dostane bir hava 
içinde cereyan etmemesi neti • 
<'esi. Mösyö Matsnokanın Japon 
he)•etinin ~eri çağrılmasını em
rettiği. hatta bazı Japon askeri 
ınahafilinin derhal harp ilim et
mesi fikrinde oldukları hakkın
daki haberlerdir. 

Bir halta evvel de. İn~iliz. 

7 .30 Saat ayan 
7.33 Milzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8.30 Evin saati 

* 

18.30 Ziraat tak· 
vim1 

18. 40 Orkestra 
19.00 DerUeşml 
19.15 Cazbant 
19.30 Haberler 
19.45 Dünya şar• 

12.30 Program kılan 
12.33 Şarkılar 20.15 R;ıdyo g~ 
12.45 Haberler zetesi 
13 00 Müzik (Pl.) 

1
20.4~ Müzik (Pl.) 

13.15 Oyun ha - 21.00 Memleket 
vaları postası 

13.30 Müzik (Pl.) 21.10 Şarkılar 
21.25 Konuşma 
21.40 Orkestra 

18.00 Saat ayan 22.30 Haberler 
18.03 Saz 22.45 Caz (PL) 

ALMANYA 
(Baş tarafı 1 incide) 

Yunanistan ve Giritten 
tahliye edilenler 

Wellington, 11 (A.A.) - Yeni 
Zelanda Başvekili Nash, yaptığı 
resmi beyanatta, Yunanistana ve 
Giride 16.350 Yeni Zelandalı 
gönderilmiş ve bunlardan 11.180 
ninin tahliye ile Mısıra eıkarıl· 
mış olduğunu bildirmiştir. Gerl 
kalan 5.350 kişiden malü.mat 
yoktur. 

/ngiliz resmt tebliği 

Kahire, 11 (A.A.) - "Tebli~.; 
Libyada, kayda değer mühim bir 
şey yoktur. 

Habeşistanda, Jimrna mıntaka .. 
sındaki harekat, ~yanı memnu
niyet bir tarzda devam etmek· 
tedir. 

Mersa· Mct:ruh'a hücum 

Berlin. 11 (A. A.) - "Resm! 
tebliğ,, Şimali Afrikada. Alman
İtalyan topçusu, Tobruk civa -
rındaki İn~liz bataryalarını bom 
bardıman etmiş ve düsmanı ate
şi kesmiye mecbur eylemiştir. 

Alman hava kuvvet1erl, Mer -
sa - Matruh'a muvaffakıyetle 
tetevvüc; eden hücumlar yapmış 
ve burada kamplarda ve benzin 
depolarında müteaddit yangın· 
lar cıkarmıştır. 

llalyan tebliğine göre 

Roma, 11 (A.A.) - '"Tebli~,; 
SimaU Afrikada Tobruk ceph~ 
sinde topçumuz düşman topcu9 
sunu müessir surette ateş altı. 
na almıştır. Tayyarelerimiz 10 
Haziran gecesi müstahkem mev
kiin tesisatını, depolarım ve mev 
zilerini bombardımana devam et
misler, yangınların çıkmasına ve 
infilaklara sebep olmuşlardır. 

Alman tayyareleri Mersa Mat., 
ruh'a taarruz etmislerdir. 

9 ve l O Haziran ~eceleri İngi
liz tayyareleri Rodos adasının 
bazı mevkilerini bombardıman 
etmişlerdir. 

Beyrut, 11 (A.A.) - "Ofi., Ge
neral Dentz her sınıftan subayla 
rın ve askerlerin ateş hattınd:ıki 
mükemmel vaziyetini bildirmek
te ve alınan ilk Ingiliz esirleri -
nin bekledikleri Almanların ye -
rine Fransızlarla karşılaşm1ş ol -
duklarından uol.-,,vı hayretierini 
ifade etmekte olduklarını ilave 
ey !emektedir. 

rasında. muhasım kuvvetler dur
durulmuştur. Fransızlar bazı nok
t'alarda muvaffakıyetle mukabil 
hücum yapmışlardır. Diğer taraftan bildirildiğine gö 

Hava kuvvetleri, Ingiliz kolla - re, geçen ilkteşrinde, Fransa Su
rını şiddetle bombardıman etmiş - riyede asayişf temin için oraya 
lerdir. mUtareke komisyonu ile yaptığı 

Şarki Afrikada Cel~a cephe • 
sinde Gondar mıntakasında ce
reyan eden muhaı:ebeler esnasın.: 
da kıtalanmız düsmana mahsüs 
zayiat verdirmiş1erdir. 

Amerikan ve Holanda petrol 
şirketlerinin birlestikleri bildi
rilmisti. Bunun, Japonyaya pek B 
muhtaç olduğu petrol miiştaka-

u L M A C iti 
tını vennemevi istihdaf eden 
bir hareket olduğu muhakkak-

Çölde, Fırat üzerinde, yalnız müzakereler neticesinde 10,000 
dün, Fransızlaı'la bir Ingiliz nıo- asker göndermek istemiş, fakat 
törlü müfrezesi arasında temas te Ingilizler buna mani olmu~lar -
sis edilmiştir. Ingiliz müfrezesine ı dır. Bu, Ingiliz tecavüziini..;n ta
topçu müzaheret etmektedir . sarlanuıış olduğuna yeni bir de-

Ingiliz kayıpları hissedilir de- !ildir. 

tır. 

Bütün bu hadiseler Uzak 
Şarkta da baZ1 miihim hadise -
Iere intizar etmek lazım geldi
ği hissini vermektedir. 

M. ANTEN 

Çeviren: No. 48 

rahatsız eaıımeaen Konuşabıiecek tek yer orası
dır. diye homurdandı. 

Thorp'un, telefon etmek için yukarı çıkması, 
zaten lazımdı. Sabırsızlıkla: 

Doktor Bek yatak odasının kapısını kapadı: 
Ateşi mi var? 

- Eh, ne olmuş? ... Küçük mü fenalaştı yoksa? 
- Hayır... Çok iyi... Fazla iyi... 
Doktorun esrarengiz halleri Thorp'u sinirlen

dirmeğe başlamıştı: 
- Eh, haydi! Kemküm edip durma, bitir şu 

lafı. Telefon etmeliyim .. . 
- Dur, yavaş ol hele ... Kötü iş bu monşer!.. 

Sana da pahalıya oturacak! Hem seni tebrik ede
rim, doğrusu .... Yaşından başından uta.ı1madan.,. 

Thorp kalakalmıştı, Arkadaşına bir kaç saniye 
dim dik baktı. Doktor daha fazla bir şey s0yleme
di, fakat ima dolu bakışlarından, Thorp her şeyi 
anlamıştı. Bir kahkaha salıverdi: 

- Fevkalade! Doğrusu hiç diyecek yok ... Bun
dan iyisi can sağlığı! Demek, o sinirler ... hep bu -
nun içindi... Zavallı çocuk! .. Kendisi biliyor mu? 

- Tabii söyledim 
- Ya? Nasıl karşıladı? 
Bu suale cevap olmadığı halde, Doktor Bek: 
- Böyle zamanlarda kadınlar, bir acayiptir, 

dedi. 
Thorp parmaklarını çıtlatarak, odada bir .aşağı 

bir yukan gezinmeğe başladı. Kendi kendine: 
- Ne acayip bir gece! diye düşündü. Doğrusu 

bu kadarı da biraz fazla ... 
Fakat bir taraftan da kadınlarla arasının böyle 

şeker gibi iyi olduğunu düşünerek, içten içe tu
haf bir gurur hissetti. Doktor: 

- Dinle bak! dedi. Telefon etmem lAzım. Ev
vela Hotel Sen - Morits'i bul, madam Thorp'un 
gel~iyeceğini ve gece için lüzumlu eşyalarının 
bulunduğu valizi göndermelerini söyle. Sonra 
ping - pong salonuna git, Lüsi'yi, şöyle bir yarım 
saat kadar oyalamağa bak; istersen ona, bromür 
falan gibi bir uyku ilacı da verebilirsin. Sonra şu 
kahrolası briç partisini de dağıtıp, hepsini evlerim" 
sevketmiye bak. Böyle kadın işleri de bir meslek 
sırrı sayılır, anladın mı? 

Doktor Bek, traşlı yüzünde derin bir hayret 
ifadesiyle: 

- Evet, tamamiyle anlıyorum, dedi. 
Thorp, yatak odasını misafir odasından ayıran 

iki banyo dairesini acele adımlarla geç~i. Ninanın 
kapısı önünde bir saniye durduktan sonra kapıyı 
vurdu: 

- Benim ... Stev. 
Bu arada kafasından, bütün ömrü boyunca u

ğurlu, böyle heyecanlı bir gece geçirmedigi fikri 
gelip geçiyordu. Içeriden Nina'nm ses1; 

- Giriniz! 
Thorp, kızarmış yüzünde biraz mert, biraz mah 

çup bir tebessümle içeri girdi. 
Fakat odada büsbütün başka bir Nina bulmııi

tu. Tamamiyle değişik, dim dik, kaskatı, kendın 
den geçmiş, sayıklama halinde bir Nina. Bir an 
içinde, hem ağlıyan, hem gülen çılgın bir Nina ... 
Thorp bunun sevinçten mi, kederden mi geldiği
ni kestitemiyordu. Hatta her halde bunu, Nina 
kendisi de bilmiyordu 

·Arkası var) 

-1 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-====.=· 
=--===-·= ••• . ..- -•-=-- -=-• -----•-ı--1-1 '-______________ ......... __ ..... 

Soldan Sağa: 1 - Bir vilayet 
merkezi - Bir deniz 2 - Bir ıs
tasyon 3 - Isviçrede bir şehir -
Bir müstemleke 4 - Bir kaşif -
Bir nota 5 - Başka bir maden
le kaplı müstevi 6 - Hadise 7-
mensup - Sayt 8 - Muti olmak
Dört yanı su 9 - Mikrobıı tahar 
ri etmiye yarar. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - ispanya 
da ş~rabiyle meşhurdur .• •rers 
okunursa: Bir nota 2 - Ters o -
kunursa: Bir yarımada - Istık -
bal 3 - Bir vilayet merkezi -
Ters okunursa: Dik 4 - Ters o-
kunursa: Bir iskambil oyunn -
Saz 5 - Harflerin yerleri deği
şirse: Bir Ingiliz parası - Ters o· 
kunursa: Nebat 6 - Asyadadır 
7 - 'Iks 9'rnnursa: CiğP.r - Bir 
ağaç 8 - ltomşumuz bir devlGt
Bir nota 9..- ilk harfi <ieğişirse: 
Esatiri bir ad ~ .• "'l' 

* 
EvveUcı Bulmaca - Soldan sa. 

ğa: 1 - Girit - Maç 2 - Etinıe
sut 3 - Liva - Asit 4 - Rahı -
Musa 5 - Bay - Balta 6 - Orak
Od 7 - Tatlı 8 - Lu - Arı - Sü 
9 :- Heraklit. 
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ı Son Avak Sesleri : l Çeviren: N. ""· ! 
~ .......... ,,,.,._ ~~"""'"'"',,.."'"'~llıı r ~larmm mecmuu bir buçuk as- du. Sonra yine kendı dcrdınden şı

rı buluyordu. Her bırl kac kayete basladı. 
~ Ydı? Bunu ne bırı, ne de ö- Ka.,abadan blrc,;okl n eve geldiler. 

lıne di, Ömilrlerınin uzunlugu- Bazıları içeri gırdi. Kımi y lnız 
IJ'rı ayn hesap etmeyi o kadar pencereden bakıp dondli. Hı blrı ih

dır unutmu tardı ki ... Artık her Uyarla konuşmıva ce ar t cdemedı 

1 
81nl günOnde beraber iki yaş Böylece o, buton g nu buy k f ıa ~ 

ın k onlarca en tabll bir hal ketınden haber ız geç rdi A 

ç 
1 ıkı kanat gıbı sarkan alçak 

e-.>ınde kaç gunu, kaç mevsimi, 
Yılı b rlikte geçırmi lerdl. Bırbir
e evlenmeden evvelki z m:m 
a artık bir hayale dônm ta. 

11 n de hafızası zayıfiamı tı B r
ne iki kardeşten daha çok ben

haırdı. K saba halkı onların hal
iz, fakat birbirlerine o kadar 

eue bağlı olarak dola~tıklarını 
~e, hep şunu dfişünilyorlardı: 

biri ölecek, bburü de yalnız
dayanamıyacak .. 

\ır 

bu iki ihtiyara bir azaptı. Zayıf 
boruları hırpalanıyor, arkaları 
ı Yade kamburlaşıyor, etsiz ya
rı, tıtrek çene kemikleri büs -

çukurlaşıyordu. Kadmı baş 

leri tutuyor, erkeğin g6zlerine 
geliyordu. Mayıs gelse bne, 

ile güneşe dayanablllyorlar, ne 
lıeden hoşlanıyorlardı, Hayat, 
ltazanç peşinde koştukları za -

libl güçleşmişti, Her sabahm 
nı beklemek Adeta bilyük bir 
uk ve yüktü. 

ıün erkek kapmın önünde, diln 
daha cansız, oturuyordu. Kadın 

ara ot getirmiye gitti. Par -
bahçe kapısından çıkınca, 

~r nefes aldı. Bu, yolculutun 
L. ..._. ydı. 

~ kaldırım üstünde alır alır 
. Erkek, uslu bir çocuk gibi 
köşeden dumanlı gözleriyle 

'>. gidişini göremiyordu. Yal
k seslerini duyuyordu. Bu ses

«.iıa iyi dinlemek için ıözlerlni 

onra da kım c gele edı 
Margerlt bır ki ker<' o u e de yal. 

nız brrakıp, kapı ı ı tune 1 Ued . 
Yuz.ü, gozu l m kt n r ıkl m, 
kendi e\'lne ko tu. Or da artık ölü 

y v y -
uş gecenin karanlı ın > ulüyo du 

O zaman M rge t h zırh a b la
dı, Daima ko n, ) orul n, otom t , 
fakat kahram n bıt in f kat yenil -
mez kadın her şeyın icabını yapardı. 
Böyle zamanlarda yap lac k hazırlık
ları bilirdi. O. kaç acı gBrüp geçir
miş, kaç ölilden sona kalmıştı. 

Gece basmadan tekrar ôbür eve 
döndu. İhtiyar adam da artık e iz
leşmişti. Önce pek 'kısa süren bu dur
gunhıfu gittikçe daha sıkla:;tı ve u
zadı. 

Margrit lambayı yakıp rafn koyda. 
Artık doiruyu söylemenin zamanı gel
miıti. Fırtınaya tutulmuş bir korkuluk 
&ibi titreyen kupkuru vücudiyle ada
mın önünde durdu Başı, sanki utan
cından. öne iğildi. Baiıracakmuı gibi 
olanca kuvvetini toplayıp ıunlan ke
keledi: 

••- Senin ihtiyar artık gclmiyecek. 
gelemiyece'k. Bütün bütün gitti.'' 

Adam hiç cevap vermedi. O zaman 
kadın eiilip onun yüzüne baktı. Za. 
vallı ıiılümsiyor ve., uyuyordu: 

** Marıerlt yavaıça ondan uı:aldaştı. 
Odayı düzeltmiye baıladı. lh

tiyar birdenbire uyandı, onu yanına 

çaiırdı, Kadın onun ti burnunun di
bine sokuldu: 
"- Dinle lazım, ıel, dinle. Benim 

ihtiyar ıelclf, burada, Demin onu ıa 
tiir- senin durdulun yerde ıörd&m. Uy

kumda onun ıeldiiinl farkettim. Mah
na kımıldamadım, seslenmedim. is
temem iri beni böyle kör ıörsün, son
ra eok üzülür. Sen bir yoluna bal da 
ona ben iyi oluncaya kadar bir :yere 
yollayner, ba halimi cörmesin emi 
yaft'11DL" 

L- pdOler. Sonra biraz doğnıldu, Attmdalri es-
~ botaldı. Dlftdr:lnla etrafını 1d koltuk inler cibi rıcırdadı: 

sardı. Onu upuzun uzattı- 1 "- Onu bir gün için başka bir yc-
1"1"1•--- Janlan Dll88ft .,eztl e9'r:l re dtlr, llmma hattl daha uan bir 

korkunç bir portresi il - zaman .. ,. 

*'* 81'1erlt cesedi kendi yatatına 

göUlrdO. Acele acele odasını 

() 11> hemen ihtiyar kocan koş-
• hAlA iki kanat gibi sarkan ça
altında oturmuş, karman bek-
u. 

'bta J>armaklıtın açıldıtım du -
irkildi. Baımı kaldırdL 

'1-ieritın: .. Benim,, dedlllnl du -
' l'etıiden bir heykel gibi can
ı 

"1ııtior Kadın ona yaklaştı· "Hay-
ı • Yatmak zamam geldi, gel 
~~ Rötilreyim., dedi. İhtiyar 

lttı er mırıldana mırıldana ayala 
·6~ine bir şeyler mD"ddandı. !1-

derıb ne dotru uzatıp salladL Yilzil 
ire delisti. 

dın: "N <l6r eyin var?,, diye 90rdu. 
emiyorum, hiçbir te:J töremi-

llaıtertt, ebeclt arkadaşmı kaybet
ltol ik da kör olan zavallı ihtiya-

9 unu tuttu. Ve yalnız bir "ah'" 
ct'r\ a ka bir şey söylemedi. Saflı
>"ııı h olacak, yfireli her tilrUl fa -
u.,~zır görünüyordu. 

it •dam ayaklannı sürüye sa
>or:dınla birlikte mutbala girdi. 

h~rniyle bir iskemleye oturdu. 
>or.ıub nefes alı,:yor, iclnl celdyor, 
"-'it\.. · Tam kadm bir 1eyler söy-
~ 11;eı:1: 
e ı.. etım gitti ellinden, •özlerim' 

•ıayk • 
ırdı. Sonra saatlerce yalnız 

dtı· durdu. Birara durup karısını 
l! ~ 

lhttyaT" rm-ede" Ne ile uı"': 
' All h km ., 

r " 
l'I ~t onun kend ne ıeJdll nl 

be lem ye b 1 dı mı ı r -

•- Peki Viktor, llzillme ıen, ben 
bir kol•J'llll bulurum. Yemin ederim 
ld o senin sözlerinin ıörmediiini hiç 
bir Takit öirenmiyecek.,. 

Yemin ihtiyarda büyük bir itimat 
uyandırdı: 

•- Sen çok iyi bir kızauı Marıre.. 
rit !,, dedi Ye auta. 

Ertem rün Marıerit, ona ihtiyar 
Jraclını bir bildilin evine rötiirdüiüne 
dair bir yalan uydurdu. Adam bunu 
tıpkı bir çocuk ıibi ıaııtacak bir all
ka ile SODllD& kadar dinledi. sonra: 

"- Fakat Marrerit dün o yine bu
raya uiradı, Ben u)'111'ken, ıeldiiini 
iyice duydum.,, 

Marırerit tatb bir sesle: 
"- Evet; diye cevap verclf, ıreldl.,. 
1Jd elin bayle ıeçti. İhtiyar kadını 

cömdüklerinin ertesi ıünli doktor ih
tiyarı ıömıiye ıeldi Ye biç umulmıyan 
bir müjde verdi: "Nöbet reçiyor, il
tihap bütün bütün iyileımelr üzere. 
Yann görmiye başlar.,, 

Marrerit ıaıkın ıatlnn bir köıe:ve 
büzüliip mmldandı: 
"- Yarn .. Yarın!,, 
Ayni sözleri camlı yüreiindc de 

dıı.YUYOrdu: 
•- Yarn .• Yanal., 
Yann o .ıözlerinl açacak fakat asd 

o zaman aahlden kör olmut gibi "0,, 
nu cöremiyecelrti. Yann Marrerltin 
yalam da itirafı sibi yiırefine dert o
lacaktı. Hayat hep böyledir zaten. Her 
şey bir sün acı bir sona erer. Kısa u
mut ve neşe günleri; o yarının arife
sinden başka bir ıey deiildir, 

İngilterede 8 Kumpanya 
Hakkında Müdafaa 

Nizamnamesi Tatbik 
Ediliyor 

Londra, 11 (A.A.) - Dahiliye 
Nazırı Morrison, sekiz kumpanya 
hakkında müdafaa nizamname _ 
sinin tatbikini emretmi tir. Bun
lar arasında faşist teşkilatı olan _ 
Jar vardır. 

Dahiliye Nezareti tarafından 
her kumpanya için neşredilen 
beyannamede deniliyor ki: 

Dahiliye Nazırı Morrison ka -
naaı getirmiştir ki, bu tP-şekkül
leri idare edenler arasında lngil
tere ile harp halinde bulunan bır 
hükfunetin idare sistemine karşı 
sempati duyanlar vardır. Bu te
şekküllerin harbe müessir bir su 
rette devam edilmesine zarar ge 
tirebilecek bir maksat i;;in vası
ta edilmeleri tehlıkesi mevcuttur 
Bahsi gP.çen kumpanyalar arasın 
da Ec.~! London Blackshirt Limi
ted, British Union District Fcır
mation Limited ve dı er bazı neş 
rlyat .evleri bulunmaktadır. 

Harp, Yeni Bir 
Safhaya Giriyormuı 

(Baş tarafı 1 incide) 

duğunu anlatmış: "Mart bidaye
tinde Arnavutluğa J?ittiğim za
man zafer müjdesini teneffüs e
dılen havada bile sezmek kabil
di" dedikten sonra sözlerine şöy
le devam etmiştir: 

"Düşmanın ümitsizce yaptığı 
son bir taarruz tesebbüsü daha 
başlangıcta akamete uğratıldı. 
Bunu takip eden hafta icinde 8 
ınci kolordu.nun harekatı basladı. 
Bu kolordu 4 fırkadan mütesek
kıldi. Muharebenin birinci safha. 
sında düşman hatları eecilemedi. 
Fakat topcumuzun 400 top kul
lanarak düşmana verdirdi~i za
viat. Yunanlıların da itiraf etti
ği vechile, pek müthis olmustur. 
9 - 16 Mart haftasında İtalyan
lar harekat teşebbüsünü tekrar e_ 
le almıslar ve Yunan ordusunu 
muharebe kabiliyetinden mah. 
rum bir hale e:etirmişlerdir. Ar
tık fiilen bir Yunan ordusu mev
cut bulunmuyordu denebilir. Bu
nu, bilahare Yunan hükumeti de 
teslim etmiştir. Nis:ında Balkan
lardaki vaziyeti değiştirecek her 
han.J?i bir hadise zuhur etmemis 
olsaydı bile İtalyan ordusunun 
Yunan ordusunu ezerek imha e
deceği riyazi bir katiyetle sabit 
olmuştu. Do~ru söylemiş olmak i
cin bir çok Yunan kıtalarının kah 
ram:ınca dövüştüklerini kabul et
mek lazımdır. Sunu da ilave. et
mek lazımdır ki bu askerlerin 
bu derece şiddetle muharebe et
melerinin sebebi Yunan subayla
rının kendilerine bize karsı mü
temadiyen jin aşılamış olmaları 
ve bu hissi tahrik etmeleridir. 
Yunan harbi muhtelif ordular 
hakkındaki hükümlerin ddismez 
mahiyette olmadıklarını ,S?Öster
miştir. Beklenmedik vaziyetler 
sık sık .J?örülmemekle beraber. da
ima imkan dahilinde bulunmak
tadır. 

Bundan başka Yunan ordusu
nun İn.s?iliz yardımı olmaksızın 
altı ay dayanamıyaca~ı söyle
mek de mümkündür.,. 

/talganl.ann zayiatı 

"Şimdi İtalyamn ba,ardı~ bu 
denizaşın harbe ait bazı rakam
lar vermek isterim. Bu rakamlar 
üzerinde uzun uzadıya düşün -
mek ve Kurmay heyetlerimizle 
askeri kuvvetlerin merbut bu -
lundukları nezaretleri takdirle 
yidetmek lazımdır. 

Kraliyet donanması tarafından 
Brindizi ile Avlonya, Draç ve 
Madua limanlan arasında seyrü
seferi tanzim ve nakliyatı hiına
ye için sarf edilen faaliyeti vesi
kalara istinaden hülasa ediyo -
ru.m. Vapurlarımız 1360 sefer 
yapmışlardır. Hafif gemiler 1070 
defa vapurlara refakat etmiştir. 
360.603 er ve subay, 15.951 oto
mobil ve kamyon, 83.072 hayvan 
ve 704.150 ton muhtelif eşya 
nakledilmiştir. Arnavutluktaki 
kı'talarımızm yaşaması ve mu -
ha.~e?e edebilmesi için, silah ve 
muhımmat hariç olmak üzere, 
vasati olarak günde 4000 ton yi
yecek ve malzeme nakletmekli -
ğ~!11iz l~zım Ji?elmiştir. Bu müş -
kul vazıf eyi bir taraftan Amiral 
Sportiello, diğer taraftan Gene -
ral Squero büyük bir muvaffa -
kıyetle ve parlak bir surette ba
şarmışlardır. 

Uğradığımız ehemmiyetsiz za
yiatı gösteren rakamlar Adriya
tik denizine hemen hemen kat'i 
surette hilkim olduğumuzu isbat 
etmiştir. Filhakika düşman ce
man 67 bin ton hacminde ı 7 va
pur batırmıştır. Bundan başka 
ceman 1,400 ton hacminde 3 tor
pido kavbetmiş bulunuyoruz. Düş 
manın hasara uğrattığı vapurlar 
da 25 bin hacminde 5 vapurdan 
ibarettir. Nakledilen askerlerle 
mürettebat arasında ölen veya 
kaybolanlar yalnız 295 kişidir. 
Yeni nakledilen her 10 bin kişi
de '3.ncak 5 kişi zayiat vermiş bu
lunuyoruz. 

Donanmamız. Ji?erek aşa~ Adri
yatikte gördü~ iş, jlerek zaferin 
elde edilmesinde oynadı~ baslıca 
rol dolayısiyle İtalyan milletinin 
derin ta'kdirine ve minnettarlı
ğına laviktir. 

Yunanistana karşı yapılan harp 
te hava kuvvetlerimizin ıöster
diği yararlık da daha az takdire 
layik değildir. Hava kuvvetleri
mizin faaliyeti iki kısma ayrılır: 
Naklive faaliyeti ve muharebe 
faaliyeti. İtalyan tayyareleri ce
man 7102 saatlik uçuşla Arnavut
luğa 30.851 insan ve 3016 ton 
malzeme nakletmişlerdir. Alman 
nakliye tayyareleri de 13.212 sa
atlik ueuşla 39.816 insan 2923 
ton malzeme nakletmislerdir. Bü
tün bu uçuşlar esnasında Pouilles 
tayyare meydanında, hareket es
nasında bir tek kaza olmus ve 
W kişi ölmüştür. 

Harp harekatında Arnavutluk
ta bulunan 4 üncü hava filosu 35 
bin 79 saatlik uçuş yapmıs. 4829 
ton bomba atmış, 261 düşman 
t:wvaresi düsürmiis. 118 di.isman 

'J AN 

Meclis, Her AJln 
ilk Haftasında 

Toplanacak 
Ankara, 11 (_..AN Muhabirin

den) - Büyük Millet Meclisi u
mumi heyetine ı?elen bazı kanun 
layihaları müzakere edildikten 
sonra bu toplantılar. yaz münase
betiyle, seyrekleştirilecektir. Ö
nümüzdeki ayın birinden itibaren 
ikinciteşrinin birinci eününe ka
dar. Meclis her ayın ilk haftasın. 
da olmak üzere ayda bir topla
nacaktır. 

Bu toplantılar J ~. defasında 
birer hafta sürecektir. 

tayyaresini hasara ujlratmış ve 
700 bin mitralyöz mermisi kul
lanmıştır. 

Bizim hava kuvvetlerimıın za
yiatına gelince: 97 tayyaremiz 
düşürülmüş, 71 tayaremiz hasara 
uğratılmış, 233 tayyarccimiz öl -
müş veya kaybolmuş, 128 tayya
recimiz yaralanmıştır. 

28 ilkteşrinden 31 mayısa ka
dar Yunanistana karşı yapılan 
harpte kara cephelerınde verdi -
ğimiz telefat 13,502 dir. Hayat -
!arını vatan uğurunda feda etmiş 
olan bu şanlı askerlerimizin isim 
leri, ~uta.dı~ız veçhile, her aş 
neşredılmıştır. Esir veya kaybola 
rak gösterilenlerin mukadderatı 
kat'i olarak taayyün edincıye 
~a~ bu rakam da kat'i mahiye
tını muhafaza edecektir. Yaralı -
larımızın miktarı 88,768 e baliğ 
olmuşt.ur. Bunlar şimdiye kadar 
n_eşredılen 7listede gösterilmiş • 
tır. Bu rakam, gecikmiş mallı -
mat neticesinde değişebilir. 

So~~la.rdan donanlara gelin -
ce: Bırıncı derece hafif yani kısa 
bir tedavi ve istirahati müteakip 
tamamiyle iyileşen donuklar 
4564 kişidir. Kezalik tamamiyle 
iyileşen ikinci derecede donuklar 
8592 kişiye baliğ olmuştur. Uçün 
cü ve en ağır derecede donuklar 
4391 kişi olup bunların da en bü 
yük kısmı kurtarılmıştır. 

1528 siyah gömlekli ölmüş, 
3296 siyah gömlekli de yaralan
mıştır. Arnavut müfrezelerinin 
zayiatı 59 ölü ve 68 yaralıdan i
barettir. 

Yunanlıların hakild zayiatını 
bilmiyorsak ta vaziyete nazaran 
bizimkilerden çok oldugu muhak 
kaktır.,, 

Daha sonra tekrar Yunanistan 
vaziyetine avdet eden Mussolıni, 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Alman başkumandanlı21 ile 
yapılan anlaşmalara ~öre, Atina 
da dahil olmak üzere bütün Yu
nanistan İtalyan kıtaları tarafın. 
dan iş,S?al ediiecektir. Biz, müm
kün oldu~u kadar, Yunan milleti
nin sefaletini hafületmiye calı
sacağız. Yunanlılan bu sefalete 
atanlar Londradaki idarecileri
dir. Yunanistana karşı ittihaz e
deceğimiz hattı harekette, bu 
memleketin İtalyanın Akdenizde
ki hayat sahasına dahil bulundu
ğunu ,S?Özönünde tutacağız.,, 

Şarki Afrika harekatı 

Mussolini daha sonra şarki Af
rika harekatından bahsetmiş, İ
talyan mukavemetinin üc mınta. 
kada hali devam ettığini kayde
derek demiştir ki: 

"Mezkur havalide cereyan eden 
muharebelerin daha ne kadar de
vam edebilecdi mechuldür. Fa
kat mukavemetin beşeri imkanlar 
dahilinde bulunan en son hadde 
kadar idame edilece2inde hic şüp. 
he yoktur. İn.s?ilizler ellerindeki 
vasıtaların coklu2undan ve üstün 
lüi\inden istifade etmektedirler. 
FJlhakika İn.s?ilizlerin iaşe imkan
lan fiilen hudutsuz denecek kadar 
boldur.Bundan başka İnı?ilizler bı 
zim müstemleke askerlerimizin 
zırhlı ve makineli vasıtalarla ya
pılan bu harbe ve bilhassa tayya
re harbine karşı kafi derecede 
hazırlanmamıs olmalanndan da 
istifade etmişlerdir. Biz. bu kıta
lan kuvvetli bir surette tensik e
decek vakit bulamadık. 

Harp ,S?ayeleri bakımından bü
tün imparatorlu,2un İnli?ilizler ta
rafından işjlali bile hicbir kıymet 
ifade etmemektedir. Orad3ki mu
harebeler münhasıran sabsi bir 
ıntikam mahiveti arzetmekte o
lup harbin neticeleri üzerine hic 
bir tesiri olmayacaktır. Bu, olsa 
olsa İtalya ile İnı?ilterenin ara
sındaki uçurumu biraz daha de
rinleştirecektir. 

Nasıl ve ne zaman olacaktnı 
şimdi söyliyecek vaziyette bulu
mamakla beraber. bir j!Ün ka
nımızla sulanmış olan bu toprak
lara tekrar kavusaca~mızı kat'i 
b~ lisanla beyan ediyorum. Cün
ku biz bu toprakları, hastahane
ler, mektepler, evler. barajlar 
fabrikalar ve büyük yollar vapa
rak bütün Afrikamn en mükem
mel yerleri haline jletirdik. Düş
manın makineli ve zırhlı kuv
vetleri bizim yaptıitımız vollar Ü
zerindedir ki süratle vürümek im 
kanını bulmuştur. Ölüler. inti
kamsız kalamazlar ve kalmıya
caklard ır ... 

Churchill Diyor ki: 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu sırada Hoare Belisha ayaita 
kalkarak, İngilterenin Belçika -
dan çekilirken dünyanın en mü
kemmel teçhizatını kaybetmiş 
olduğunu işaret etmiş ve Başve
kildcn hı:ırbe takaddüm eden ~ok 
\•akın bir maziye kadar Parli -
mentonun ve memleketin bir 
daimi ordu ihdasına muhalif bu
lurfduklarını ve buna rağmen 
kendisinin bu orduya vücut ver
mive çalışmış bulunduğunu ta -
hattür etmesini istemiştir. 

Churchill. nutkuna şu suretle 
devam etmiştir: 

General Weygand 
A. Darlan'a Muanz 

(B9f tara& 1 incide) 

Meclim, Ingiltereyi, Irak pet -
rollerini himaye ve Fransaya ait 
petrollere vaziyet etmek üzere Su 
riyeye girmekle itham etmiş ve 
demiştir ki: 

"ln~lizler Beyrut'u deniz üssü 
olarak kullanmak için almak is -
tiyOrlar. Filistindeki mühim lngi 
liz kuvvetlerine mukavemet e -
decek Fransız kıtalan nisbeten az 
dır.,. 

lta lya • Ir a k 

1 ngilterenin 
Uzak Şarkt• 
Tedbirleri 

Singapur, 11 (A.A.) - Çin su
lanndaki kuvvetlerin bqkuman 
danı Amiral Layton radyoda söy 
]ediği bir nutukta donanmadan 
bahsederek demiştir ki: 

'-Harp Uzak Şarka yayıhrsa 
yalnız deniz kuvvetleri değil do
nanmaya mensup hava kuvvetle 
ri de donanmaya iştirak edecek 
!erdir. Bu hava kuvvetlerinin yeı 
leştirilmesi için llzııngelea ted • 
birler çoktanberi alındıjmdan i-''Nutkumu söylerken tetkik 

ettiğim mesele Fransaya Ji?itmiş 
ve bittabi menabiimizin en mü
him kısmını beraber ıötürmüş 
olan askerlerin teçhizatını ddil. 
bütün o tarihteki vaziyetini ba-
1-ıis mevzuu ediyor ve bu umumi 
t.cchizatın c:ok zayıf ve ihtiyaca 
eayri kafi olduğunu ve en ziva
de muhtaç olunan silihların bil
hassa en az miktarda elde bulun
riuğunu kaydediyorm. 

M
•• - L - caba halinde yarın bile stngapur 
unasCllKltı Kesildi dan faaliyete geçebileceklerdır 

Roma, 11 (A.A.) - "Stefanı·,, B~an başka İngiltereden, Hin-

Bundan dolayı bütün hatayı 
Hoar Belicha'ya vüklemek niye
tinde deiiliın. Fakat bu tarzda 
lakırdı söylediti vakit kendisinin 
bu hususta tenkit yürütmive bak. 
1ı olanların sonuncusu olduğunu 
tahattur ettirmek isterim.,, 

distandan, Avustralya ve Ma -
Salahiyetli ltalyan gazeteleri I - lezyadan harp malzemesi ve tak
talya ile şimdiki Irak hüktimeti viye kıtaları da gelmiştir. Ame
arasında diplomatik münasebet - rikadan da "tam maddi yardım, 
lerin kesildiğini teyit etmektedir yapılmakta ve kiralama ve ö -
ler, bu hususta Romada işaret e - dünç verme kanunu mucibince 
dildiğin~ göre. dipl~matik müna- avcı 1ıayyareleriyle orta ve bü _ 
seb~t.lerı~ kesı~esı tamamiyle yük boıııbardıman tayyareleri ve 
Ingılizlerın emnnde bulunan ş1m muhtelif diğer harp malzemesi 
diki Irak hükUmetinin takibetti- gönderilmektedir 
ği siyasetin tabü bir neticesidir. .,, 

Bu sırada amele mebuslarmdan 
Granville mydahale ederek taar
ruzda bulunmanız dobıı değildir, 
demiştir. 

Bundan sonra Churchill, orb 
sarkta daha kuvvetli ve daha bü
yük hava kuvvetleri bulunduru
lamamasmm sebeplerini izah et
miş, Almanların merkezi vazi
yette olmalann-a ve hava kuvvet
lerini hava meydanlanndan isti
fade ederek istedikleri yere ko
layca sevketme!erine mukabil İn
~iliz tayyarelerinin sandıklara 
konularak Bahnmuhitler -asmak 
suretiyle, Cenubi Afrikavı dola
sarak Mısıra sevkedildiğini anlaL 
mıştır. 

Ingiltere, istiklill uğurunda 
mücadele eden ve sonuna kadar 
mücadele edecek olan Irak rnille 
tinin en mukaddes haklarına iha 
net etmiştir. 

duk. Ordumuz hava yolu ile nak
ledilen kıtalann hücumunu tah
rip edecek, bu esnada bahriye 
kuvvetleri de denizden gelen hü
cumları Ji?eri püskürtecek veya
hut kıracaktı. 

Tek Tip Ayakkabı 
imal EcllDyOf' 

Ankara, 11 (TAN) - Tek tip 
ayakkabı imali hakkında Ticaret 
V ekileti ile İstanbul ayakkabıcı
lar birli~ arasındaki mümereler 
bitmiş ve bu ayakkabıların ima· 
line başlanmıştır. Fiyat müraka
be komisyonu bu cins ayakkabı
lar için 660 kuruş fiyat tesbit et
miştir. 
Ayakkabıcılar birli~e lizım 

((elen iptidai madde ve bu arada 
demir ve tahta çivi, iplik Maca
ristana sipariş edilmiştir. 

önümüzdeki ~nlerde bu m'lld
deler Ji?elecek, tek tip ayakkabı
lar mebzul mikdarda iınal oluna. 
rak piyasaya arzolunacaktır. . 

Japonya İle Holanda 
Hindistanı Arasındaki 

Müzakereler İnkıtaa 
Uğruyoı 

Churchill meselenin tayyare 
dejil, nakil meselesi olduğunu 
anlattıktan sonra Orta Şark hava 
kuvvetlerinin muhtelif merkez -
lerde taksiminin Orta Şark baş
kumandanlığının saWıiyeti dahi
linde bulunduğunu, kara, deniz 
ve hava kuvvetleri kumandanla
rı arasında sıkı bir iş birliği mev
cut olduğunu, deniz ve hava kuv 
vetlerinin harpte esas unsur o -
lan orduya yardini etmiye mf' -
mur olduklarını anlatmıftır. 

Fakat bir zaman hududu var
dır. Lüzumu kadar hava müdafa
ası olmadan Giridin şimalindeki 
denizin muhafazasını idame eder
ken, bahriyenin hareketi bittabi 
pahalıya malolacaktı. Bu kayrp
lann ne kadar olduğu malfun -
dur. Muayyen bir nisbette deniz 
) flYlbına katlanmak istiyorduk. 
Eler bu zaman hududuna varm3-
dan veyahut bu hududu ıeçme
den ordu, dehşet verici hava is
till mekanizmasınm başını ko
parmıya muvaffak olsaydı, düş
man her eeye yeniden başlamak 
mecburiyetinde kalacaktı ve ha
rekatın emsali jlÖrülmemiş muaz
zam ıenişliıi ve kaydedeceii ka
yıplar nazarı dikkate alınırsa, Tokyo, 11 (A. A.) = Japon 
hatta harekata nihayet dahi vere- hükumeti namına beyanatta bu
bilecekti. Herhalde harekata ye- lunmıya memur sözcü, Batavya 
niden başlıyabilmesinden evvel konferansında Japon tekllfierine 
uıun J>ir mühlet ıeçecekti. karşı Holanda Hindistammn ver 

Bu, kararımızın alııımasmda diği cevap çok az memnuniye11 
Yunaniatana yantıma niçin dayanılan esası teşkil etmiştir. v~ri~i o~du~u ve maamafih 

• • Eğer Giridi bir ~k atma - buyuk bır ihtiınamla tetkik e-
Tcarar verildi.1 dan kaybetmiş olsaydık, mütte- dildikini söylemişse de, muhte. 

Churchill martta muahedP.den filderimiz ne derlerdi? Bize der- viyatını bildirmekten iınttna et
mütevellit taahhütlere uyarak lerdi ki, bu cebin karar, düşma- miştir. Zannedildiğine göre, Ho-

na Şarki Akdenizin anahtarını landa Hindistanı verdi~ cevap-
Yunanistana yardıma karar VP. .. teslim etmiş ve Malta ile müna- ta son sözünü söylemiştir. 
rildiğini, bu hareketin lngiliz kalemiz ve düşmanın Libya ile 
kuvvetlerini garp çölünde hü - münakalatını kesmek bahsinde-
cuma maruz bıraktığını söylemiş k' kud t' · dd. 

Y ist d da 
· i d t .. ı re ımız, ci ı surette teh-

v.~ .~~~ an a ezıc a e us likeye konmuştur. 
tunluğü ~a~sında matlup ol • Bütün bunlarda çok hakikat 
mak tehlikesı karşısmda kabndı vardır Maamafih niha ı· d 
w izah t . t" • ' ye ın e 
gını e mış ır. bu, belki bu kadar fenaya dön-

Churchill bazı kimselerin ken- miyecektir. Girit, 1916 da Ver
disine muhafAza edeceğinizden e- dun'da Douaumont kalesi ve 1918 
min olmadığınız yerleri müdafaa de Kemmel tepesi j?ibi, müdafaa 
etmemeniz icap ederdi dediklerı- ~at~ımu.d': fevk.alld~ mühim bir 
ni söylemiş ve fakat bir muhaı·e ılerı mevzı teşkıl edıyordu. Dou
be baslamadan evvel bunun na - aumont ve Kemmel, Alınanlar 
sıl inkişaf edeceğini tayin etme- tarafından alındı, fakat her ~ef a
nin mümkün olmadığuıi Uive e- sında. Alma~lar ~uharebeyı v~ 
derek nutkuna -şöyle devam et _ seferı ve nıhayetinde de harbı 
miştir- k.aybettiler. Fakat der mütt~ 

Domei ajansının bildirdiğine 
göre Japonya, Holanda Hindis. 
tanının mukabil tekliflerini ks• 
bul ederse müzakerelere devam 
edilecektir. Fakat Japon bük:U -
meti alaca~ vaziyetiıı ne olaca• 
~ hakkında henüz bir karar ver· 
memiştir. 

Kokumin Şimbun gazetesi Ba· 
tavya ıörüşmelerinin inkıtaa ul
ramasının önüne jleçilemiyece;ti
ni yazmakta ve Holanda Hindis
tanının verdi~ cevabın bütün 
Şarki Asyada müşterek bir re • 
fah mıntakası tesis edilmesine 
karşı bir meydan okuma oldu -
ğunu ilave etmektedir. "Yunanistana hiç gitmemiş ol- f~ler Douaumont ve Kemmel ı~ 

duğwnuzu veyahut Giridin müda çın. çarpışmamış olsalardı, aynı ---=---=-==-=====-............ -
f h · +.... bb ·· tmemi ol netıceye vanlmış bulunulacağın-
aa_;;ına ıç -Ye us e . . § - dan emin olabilir misiniz? Bu 

dugumuzu t~vvur edin1%. Al ; muharebeler hakkında ancak se-
manlar şimdi nerede olurlardı. f rin hey ti · · ·1 " 
D h 1941 sef 

· · bida tind e e umumıyesı ı e mu-
a a erının ye e nasebetleri ıözönünde tutularak 

acaba Suriye ve lraka sahip ol - bük' " ril bilir' 
ı .

1 1 
. um ve e . 

mezlar mı. ve rana ı er emıye Mailtl.biyet acıdır ve bir mai-
ıı..,zırlanmakta bulunmazlar mıy- 10.biyeti izah etmiye çalışmak 
c:\ı • boştur. İnsanlar mağlQ.biyeti ve 

, --- - - - - - --

Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye MütehaSPSI 

Harbi insanlar için daha ente- onun izahının ne kadar makul o
resan bir hale J(etirmek icin da- lursa olsun yapılmasını sevmez
ha fazla malumat verilmesi ve o- ler. Mağlubiyete verilecek yeJ(i-
1~ b~tenler h~kınd~. daha fazla ne cevap bir muzafferiyettir. E
soz soylenmesı ıstenılıyor. Fakat ğer bir hük:Q.met muharebe za
hükumet r~~i ve hatta genel kur. manında, nihayet zaferi telllin 
may şeflerının yal)ılan bu hafta- edemiyecdi intibamı verirse, 
lık ve mufassal beyanatlan daha yapaca~ izahlara kiın aldıns e
evvelden reye koydurm-ası imkan der? Daha iyi iş görecek bir baş
sızdır. Meselenin muhakkak su- kasını bulabileceğinize emin ise
rette yeniden tetkike tlbi tutul- niz hüktlmetin çekilmesi lizım
ması icap etti~i fikrindeyim -al- dır. Fakat hiçbir bükUmet saı
kışlar-. Evvelce de söyledim: Ha. lam ve müstakar esaslara da -
va yolu ile nakledilen kıtalar va. vanamazsa harbi idare edemez. Puanlan ..._. her trfhl saat 
sıtasiyle icra olunacak hücumun Nasıl ki, bir Ji?emide hava şart- (! - IJ ya kadar İstanbul 
muazzam ıenişlHti hakkında kim- lan iyileşinciye kadar fırtınayı DlvanYOla No. 104. 
se hayale kapılmıyordu. Bu. dün- atlatabilmek için sailam ve müs- Tel: U:ttR 
yada bu tarzda yapılan hücumun ttıA~k~A~r~ol~m~as~ı~i~c~a~o~ed~er~··;;,,· ===~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
en büyüğü olmuştur. Ve yine bu == 
hücuma en mahdut hava müza
hereti ile mukavemet mecburiye
tinde bulunuyoruz. 

Girit ~Jlffe i~ 
Hazin şerait icinde başlanan bu 

Girit muharebesinin anatomisini 
yapalım- Az ~ok ıavri vazih lıc~ 
nuşacdım, 25 ila 30 bin kisilik 
iyi kıtalann. to~u ve bir mikdar 
tankla ve Yunan kuvvetlerinin 
V'3rduniyle para$iitle ve plinörle 
inecek düşmam tahrip edecdini 
ve bunların tayyare meydanlarını 
veyahut limanları kullanmaları
na mani olaca2tnı ümit ediyor-

i DE AL BURO 
Yazan: iktisat Doktoru G AS SON 

Diyor ki: " "& masrafla iyi 1§ yapmali, para inanmak 
istiyorsanız, "İDEAL B'ORO" yu okuyunuz. .. 

liltılıf flerl: f' AN • , .,_,,,,, 

Ficrh 50 ı ..... 
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COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
~-----~ .................................. , 

j 1 ' Türkiye Sise ve Cam F 

EN G U• • z EL H E D ı• y E 15 Haziran 1941 tarihinden iti haren Şirketimizin 

1 

bere Servisleri Boğaziçinde Paşabahçesine taşmmrş t:ı 

ANONiM SOSYETESIN 

1
1 Cocuk Ansiklopedisi · ~~~~ı;!~::;f.'.'.~~:~::'.~~:~:::: 

1 ~ Perşembf'pazarındaki Bürosunda kııbule devmn edece 
Her Çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyı ~ 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocu.k A.r.siklopedisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 

& Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 

taç oUuğu en kıy· 1 

metli eserdir. 

bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesı olara11: 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay- Çünkü: 
bolabilir veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço-

Çoc11k A.1s:klopedisi 
çocuğunuza faydalt ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona .,oş 

I 

RADYOLAR 
gelmiştir 

cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatI üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bın. 
kacak bir eserdir. -y 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder. 

Sahş yeri: Galata, Karaköy Palas No. 16 

' , 
Yapı ve 

Nafia 
imar işleri ilanı 

Vekôletinden: 

TAN Neşriyat · E.vi 
lstanbul 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cll
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) lira11a verilir. 

1 - Eksiltmeye konulan iş : l\fa tbuat Umum l\'Jiıdtirlugfi radyo <ii
füzyon postaları Etimesut merkezınde yaptırılacak ınalz.:?me sıgınağıdtr, 

Keşfi : ( 17473.87) liradır. 

2 - Eksiltme 27/6/941 cuma ~iı.ni.i saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı 
ve imar işleri eksiltme komisyonu c,dasında kapalı zar! usuliyle yapıla
caktır. 

3 - F..ksiltme liartname~i ve buna müteferri evrak (87) kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden almabılir. 

4 - Ekı:iltmeye girebilmek için istcklilenn (1310) lira 54 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekiıletinden bu iş idn alınmış 
chlıyet vesikası ibraz etmeleri lfızımdır. İşcu vesikayı almak üzere is
kklilerin tatil günleri hariç olmak uzere eksiltme gunünden üç gün ev
vel b.r istida ile Nafia Vekaletine müracaat etmeleri ve dilckçclerme en 
az bir kalemde bu işe benzer {15.000) liralık bir iş yaptıklarına d;ıir 
jşi yaptıran idarelerden <Jlmmış vesik;ı raptetmeleri şarttır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İstekliler tekli! mektuplarını ihale günü ol::ın 27/6/941 cuma 
günu saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reısliğine makbuz mukabi
linde vermeleri lfıznndxr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {3192 - 4484) 

~~PAQA ~ \ RAYAT TARJŞJNIY 
DİREKSİYONU DUR 

,-18 Ayar Masif Altından Mamul ~ r T i B k ' 

1 
. ş an ası i 

Takriben 470 gram ağırlrğmda, kapağmın üzerinde 8 adet yarrmş<ır = 
kırafük :blöblan (Bleu - Blanc) İngılt~re pırlantası ve ortasında 1y- Küçüle Tasarruf E ı 
rrca keza pırlantalı bir ç~çeve içinde Ingiltere Kraliçesi Viktoryanm Hesapları 1941 !I 
pırlantadan markası:ıu havi ve el ile fevkalAde işlenmiş mineli biıyiık • 
bir kutu 19 Haziran 1941 Per~embe günü Sandal Bedesteninde müza- iKRAMiYE PLANI i '= yedeye çıkar-ılacaktır. ı 

._ Keşideler 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Ağas-

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 

1zmitte inşası eksiltmeye çrkarılan ve 9-6-941 tarihinde ihalesi ev
velce ilin edilen otomatik telefon santral binası eksıltmesine ait ihale 
19 - 6 - 1941 tarihine müs:ıdi! Perşembe giınü saat 14 de yapılmak üzere 
on gun müddetle uzatılmıştır. 

Taliplerin evvelki ilan daire~inde hareketle keşif evrakını görmek 
üzere Kocaeli P. T. T. Müdurlüğüne müracnaUarı illin olunur. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbaraız taaarruf heeaplarında en az 50 
liraa.ı bulunanlara aenede 4 defa çekllecek kur'a ile aıağıdakl plllna gö· 

r.o _lkraml.Ye da{ııtıtııcaktır. • 
4 Ade1 \.000 Liralı1' 4.00f Lira 
4 .. 500 .. 2.0()1 • 
4 • 250 • 1.001 • 

40 • 100 • 4.001 • 
100 ,. 50 • 5.001 • 
120 • 40 4.80l • 
160 ,. 20 .- S.200 • 

D 1 K KAT: Hesaplarmdakf paralar blr sene içinde 50 liradan a.sağı dilşml 
yenlere ikramiye çıktığı takdtrde 3 20 tazlasıyle verilecektir. Kur'alar 
eencde 4 defa, 11 Eylül, 11 BlrinclkAnun, 11 Mart ve ıı Ha.ziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

• tos, 3 İkinci teşrin tarihlerinde ya
: pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra 
3 .. 1000 • =3000.- .. 
2 • 750 • =1500.- • 
4 il 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • =3500- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 .. 20 " = 6000.- -···········································--· 
İhtira ilanı 

"Demirden gayri madenler ve !.>il
hass;ı bakır, nikel ve kobalt çıkar
mrya mahsus usul,, hakkında alın -
mı!I olan 7.10.1935 günlü ve 2023 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 
Galatada İktısat hanında, Robert 
Ferrl'ye müracaatları ilan olunur. 

... iHTiRA İLAHİ' 
"Mihaniki tavik tertibatı,, hak
kında 6/6/932 tescil günlı.i ve 
1668 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fııle korunak üzere ahe
re devrüfernğ veya icar edile
ceğinden talip olnnların Gala
tada Jktısat hanmda Robert 
Ferri'ye müracaatları ilan olunur. ................... 
KAYIP: İstiklfil Harbinde Mil

li Müdafaa Vekaletinden aldı
ğım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Tampck oğlu 
Kazım . 308 do2-um1u. ,-------TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~ 

Batlık mnktu olm~c ·. "'~'J 
ı inci sayfa santımı 500 

2 fJI ,, ., 300 

4 

5 

,, 
,, " ,, 

" 

100 
75 

Tlan sayfasında" 50 ·----------·d· 
Sahip ve Neşriyat müdürU Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Nceriyat 

T. L. $. TAN matbaaııı 

İÔARrnNtBİUN is 0

BANKASINDA 
IKRA~iYEL.C J-!ESAıe. . ~~ 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu 

Başkanhğından: 
Cinai Kilo miktarı Tahmin bedell llra 

Y~il salata (Adet) 10000 150 
Prrasa 10illl0 500 
Ispanak 7500 450 
Havuç 2000 160 
Lahana 5000 325 
Patlıcan {Adet) 250()0 1250 
Taze bamya 1000. 200 
Domates lOOOO 1500 
Semizotu 2500 325 
Kabak sakız 5000 700 
Taze bakla 2000 200 
Biber dolmalık 2000 260 
F;ısulye taze Ayse 50.10 700 
Enginar {Adet) 10000 1000 
Fasulye T. çalı 500 90 
Fasulya T. barbunye 2500 450 
Karnabahar (Adet) 1000 130 
Soğan T. (Demet) 15000 300 
Maydanoz demet 20000 200 
Dereotu demet 10000 250 
Nane demet 1000 10 
Sannısak kuru 200 62 
Kök kereviz 2000 220 
Balkabak :,::ooo 80 
Hıyar adet ~000 200 
Salamura yaprak· 1000 200 
Pancar 50() 20 
Kırmızı turp 10000 150 
Marul 10000 400 
Taze yapraı.. 500 ~o 

10562 
Yıldızda bulun:ın Teknik Okulunun 1941 m;ıli yılı ihtiyacı olan yu

karıda cins ve mlktariyle tahmin bedeli yazılı 30 kalem sebzenin ~art
namesine göre 30.6.941 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat (14) ele 
Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komı~yonu
muzda ihalesi yapılmak uzere kupalı zad usuliyle eksiltmeye k~nu.~muş
tur. İlk teminat (792) lira (15) kuruştur. İsteklilerin şartnameyı gonnt!k 
ve ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline. k~.dar Be
şiktaş Yıldızda bulunan okul~ınuza ve e~siltme gün~ de Giı.muşsuyu~= 
da Yüksek Mühendis mektebı muhasebesıne gelmelerı. Te~l~f mektu;> 
Jannm eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mukabılınde. verıl • 
miş bulunması lazımdır. Postada vaki ol<ıcak gecikmeler kabul edilmez. 

(4479) 

·ıJ~ç 
P! fiRKlf\ 
Q_NKO . 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSELER 

Sıhhat ve· İçtimai Mu 
Vekaletinden: 

Kapalı Zarf Usulü İle İnşaat Malzeme 

Muhammen Muvakkat te· 
bedeli mlnat miktar 

L ira Kr9. Lira Krt. 

r 

Malzemenin 
nev'i M iktarr 

Kalıplık çıralı 230 m3 H:i680 00 
çam kereste 

1176 00 

Çıralı çam çatı 224,712 m3 12583 87 943 79 
kereste$İ 

Çivi 7625 Kg. 7625 00 571 88 
Moloz taşı 3000 m3 10500 00 787 50 
Çakıl 3000 m3 15000 00 1125 00 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1050 00 
Çinko 6000 Kg. 8400 630 00 
Ruberoit 190 top 30 kiloluk 5700 427 50 

1 - Ankarada Hamamöni.indc Tıp Fakültesi mü 
ğum ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak 
yukarıda nevileri, miktarları. muhamen bedelleri ve m 
miktarları yazılı 8 nevi inşaat malıemesi kapalı zarf u 

2 - Eksiltme 20 Haziran 1941 tarihinde Cuma g " 
menin hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat 
venet Vekaletinde teşkil olunacak hususi komisyonca 

3 - istiyenler bu ise ait şart•:nmeleri Ankarada 
Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve İst 
İçtimai Muavenet Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat tem;nat miktarı yukıı 

Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
edilmiyeceği için bu kabil teminat vermek istiyenler da 
mürac;ıatla bunları alakalı Malsandlltlarına yatırmala 
makbuzlarını tevdi etmeleri laı.ımd 1r. 

5 - 'reklif mektuplarmın 2490 numaralı kanunun 
hazırlanmış ve yukarıda ikinci maddede zikredilen · 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Sıhhat "' 
net Vekaletinde İçtimaı Muavenet İşleri Dairesine te 
zımdır. (41 

,.- ELEKTRiK SAY AÇ 
Ayar ve Fen Memuru A 

Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şir 
Şirketimizin Sayaçlar Ayar ve Fen memurlugu m 

lere ehliyetlerine göre 120 - 150 lira ücret verilece 
tercümei hallerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri 
lariyle bir kıta Iotograflarını göndermek suretiyle Şlrk 
müracaatta bulunmaları ilan olunur. 

~ ........................ .. 
Üniversite Rektörlüijün 

Tiirk İnkılabı tarihi derslerinden muvaffak olamıy 
r inci ikmal imtihanları Haziranın ı3 üncı.i pazarle:;i gün 
fcrans salonunda yapılacaktır. 

Alakadarların bulunmasL (45 

, • .. Fransızca bil.en 

1 Talip~r~ lsti~~~i m~ş~~!~!: bil!~ bir 
"Muhasip,, rümuzu ile Istanbul 176 Posta Kutusu adr 

\aları. 

~,-.,~.,...,.U"',~,~ .... ~-·-.... ............. ,....,..,,..V""'V""V'~ 

} Yeni Müşteri Bulmak 

~ 
Dr. Gasson di11or ki.: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim u 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir 

ı 
ie müşterilerinin adedini bir misli arttırab · 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum, 

Fiatı 50 Kuruş. 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz 
1.250.000 İngiliz 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'dP 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, IRA 
TİN ve M A. VERA Yİ ERDÜN'de 

Merkez ve Subelcri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, 

Filyalleri ve bütün Diinvaoıı Arr>ntıı ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari "e mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve \1esaikti krediler küsadı. 
Ti.irkiye ' 'e Ecnebi memleketler il.zerine keşi 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa üzerine a 
Senedat tahsilatı v" c:~i"f" 

!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~ 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiraW
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbaraı .,. 
kumbara~ız) tasarruf hesapları açılı 


