
B. Çörçil başvekal • da ı·csmac ıncsaı oaasınaa 

IVAM 1 MI SlhQAll ~~~!~e p~~~i:!~ır~m~ilii~:!;u:~:= 
.. pılacak mUzakeratta her hangi bir kin 

SON IUZAIERELER ~:h:;;~; :ı::ğ~::satı:v~~~t~~!ek:n~; 
demistir ki: 

- Giridin tahliyesi düşmana Ege de-Cö r.r-iJ tenkit nizinde ve Çanakkaleye karsı fevkalA-
"' • de- bUyük bir hareket serbest.isi vermi$-

ı d 
tir. Bundan daha mUhim olarak Alman-ere cevap Ver ların Sicilya ve Akdeniz tarikiyle iaşe. 
mühimmat ve takviye almalarına mani 

G• •t f olacak surette tncnliz filosu rnrafından ve ırı se e- vapılaeak hareketleri de tahdide ui!Tat
mıstır. Asıl mesele yapılan hatala~P rini anlattı ieğil, general Vavell'in avnı zarnandA 
bir çok harp sahnelerine k11mandıı et-

--0--- ıne'Jindcdir. Bu sahnelerin hemen hPr 

K 
birinde ya karşı tarafın daha bUvilk 

amara re ye müra- kuvveUerivle veya dah:\ seri hareketlE>-

CQOf etm• den dağıldı riylc kars1Jnş1m~tır. Ffkan umumive 
~ mes la neden GirHtcki tayyare mf'v-
--cıo-- dımlannın bUvültOlmemiş ve fAhki'" 

*-Dteıee en ıl'Wlıfı Mlcln- ediJmemı. old\PhJnu ve mOttefllrlerht 
.. ., 7- orada ltulunduldarı yedi av zarfmdtt 

Doğru ı•e Veygand 
makul düşünüyor. 

---o---
General Vey-
2and hür Fran
sızlara hücu
ma aleyhtar 

A lman yaclan as 'rerf 
yardım istenilmes i 
fikrin i de reddetti 

Yqgand Sal'lyenln lıa· 
IJIU ndMlafaa olmadığını 
ue feda edilnaesl lcizan 

geldfllnf söyH11or 

Sarıyede Vificiler 
fena vaziyette 

lne;iliz ve hür 
Frensızlar Şam 

10 kilometre 
yaklqtılar ••• 

·- ·-·~ihv~!..~'!lı::1:_~_fi!'!!,tı:. bombalanan Hay/anın görünüfii 

"v;,;,, lıariciye na
zırı Suriyedelii lıao
vetlerimiz az diyor 

llhıercilnr 11111 auı 
hf ıadan baıbıladılır 

Eı 11zııı ıııaı zırM1-
ıarı ııkı1t1rd11ll' Ylfl .......... ~ 

tecaoöse ~ yerte-. 

Hücum şimdiye lntriltzler Breste 
Pini ınödafaa Ue.,,,.,. 

edece..,.. stiyllpaP 
Londra 11 (R.G.) - Buraya geJer 

190 k MJ• ddetıı• haberlere göre Smiyede cenuptan lla-'° y liyen Fransız kuvvetleri Şama ta'biba 

h
•• ı 10 kilometre kadar yaklapnışlardu. Asıl 
UCUm ar harekit Suriyenin şark bölgesinde bO. 

yUk bir inkişd göstermektedir. Ebake-

nehrini takiben Halep istikametinde yaptılar mal mevldinden hareket ederek !'ırat 

--o---• Uerliyen mot.örize kuvvetler Ebukemal-

Londra, 11 (A.A) - Royter bildiri- Londra. ıı (A.A) _ Royter ajansı den 110 kilometre mesafede Dirizor b-

kadar yapılan
lardan çok 
uzun sürdü 

yor : Ge(en gece Hayfaya yapılan ve bildiriyor : ÖjrenDdiilne fÖl'e, batmlan sa.basını iş,ıal etmiflerdir. Burada F:ran
trndiye kadar yapıl&nlann en 1IZUn sU- Alman :arlıJm Bismarkm ubd8'I prens suların milhbn hava meydanlanndaa 
renini teşkil eden hava hücumu esnasın- Oıen Brest lbnanma iltica --~ biri bulunmakta idi. Hatta bir habeMt 
da bir dUşman tayyaresi düşUriilmU'!, Şarnborst ve Gnayuaav ~i;...n gftre, Iraktan Suriyeye geçmiş olaıı AJ. 
di~er bir tayyare de tahrip edil~k da buhlnduta Brest lhmınma diba ıtte man tayyarelerinin bir kısmı bu mey
parçalanm~tır. Döşman tayyareleri Su- çok kuvvetli ı..tHs .. .,. fiJolan akın danda. &lenmiş bulunuyordu. 
riye istikametinden gelmişler ve hUCUDl- etmişlerdir. um--. doklara bilytlk çap- Dirlzorun şimalinden Türk hududu
larmı liman üzerine teksn etmişlerdir. ta bombalar atılmış ve müWm hlllarlnr na mUvazi olarak hareket eden dt~er 

Husus! evlerde hasarat vardır. Bir ika edibnqtir. blr motörize kuvvet te ResUJayinden 
yanRJn cıkmıssa da hemen bastınlm~ * cenuba geçerek Akçakale istikametinde 
tır. Sivil müdafaa servisleri vazifelerinl Radyo gazetesi, Brestin tngjlizler ta- yDrtlyUşilne devam e1mektedir. 
~k mükemmel ifa eylemişlerdir . .Al- rafından bombardıman edilmesi Bis- Londra 11 (A.A) - Royter ajum\ın 
çakta bulunan bulutlar dUşman tayya- mark zırhhsiyle beraber olup takipten Suriye muhabirinden ald~ halM!den 
relerinin iıak1ani:nasına yardim ~ ,,. briulm Pnm Oya- Jmrıru8rtlnUn 0 c&e, tnsWz Jatalarfyle hör l'nnlız 
bulutlar eeldJfnee ~ pike bU- llm811tfa buhmdala ~ t.hmln ~ &ındn 10 lcilometle cenu-
~umlan yapmışlardır. edilmekte olınasmdan ileri geldiğini bunda Kisana mevkline varmqlar ve 

.. ., ... •·N --- '.Pvdettik:ten m. c)brm. ki: orada sic1detli Wr 111U1atamela _.... 
.tUJ1Y.Ln ~ıwu TZBLtOt Bö• :1 İngiliz d k ~'.:'11...:--"'-yıece onanmasmm açı ıaıı1JR1!'Jl11nnr. 

- flaplnna ve ada ının n eden yeni ta ;>yare me dı:ın1arı vanıl
WWaa. .,..un Jıabna• ma ış olclııi!unu sormaktadır.. Rundan 
..... eflenanfu-4> ........ Ol' 'baab t cili~ tavvare ltuvvetlerinm ~ 

.,..,. .. .,.,.,..~ kilnıesiylP .Mı~rdan orava tayyan>1Pr1 .. 
'Gfrlt müdafaa edUntefl vardım E'dılmeP'P haslan111ası ar~mıdn 
..., edUmemeJJ nd idi' 48 SltAflık havstti bir valrıt za,,l olrimıı-

Berlin 11 (A.A) - Alman ordulan denizde yakalayıp yapamadıiı qı ha,•a VtSt MUHASAMAT! 
Vaziyeti ~ filcWlm hck1ctftff.a muhtelif baıkumandanlıihnın tebli~: 'Oslerinden lrunetlert yapmala çahşıyGrlar. Aylar- G~ 

fe,ıler ali1ıleneTı flMl-l Vetı"1t<t1d hareket eden bombardıman filolanmız danberi Şanılıont w Gıayaenov Alman Laec1ra D (AA) - JIOstaıldl Pwuwa 

ı 
• •• tur Halbuki 20 bin C1Mtlive c:ilf'h te,,,.; 

ll§llıeHnln fayyGPelel'I Pdilse icli bunlal"ln düc:man hücıımurıa 
ile ,,,,,, topları ı.aıa az k~l mÜ~Pmm<'la11 mukavemet Me<:ek-

forınNP sunhe voktu. 

Londra. 11 (A.A) - :Mli~nldl Franc;ı7 Hayfa liman tmshna ve benzin df'J'O- zırhlılarmm Brestten et)annadıklanna aJamıt t.vlÇl'9 ndvosmnm '9enlllt Mı ajansının F-rı:ıTlstz hud"'lunda h,,lmmn larma muvaffakıyetle hUcum etmfşler- ~re ciddi hasara uğradılt1armdan artık habere ı&'e nntral Darlanm :wııll laar'
muhabiri bildirivor : Teyit edild;~n<" dir. Atılan bombalardan infllAk ve yaD- §Uphe kalmam1'br. Prens Aygen lçhı c:lye nazın Benols lleehln Fıaıwnm 
.röre A mkadıtki De'°ol lmvvefl~ne kar- "lnlar müsahede edilmiştir. aynı Akıbet nnıhteme'Wlr muhuamat aalmeslnl genlJletme' ..._ ~ harekete ~ennrk mesele!rinde ııreneral • - - ·-·-·-·- ·- • •• •• , • •• •• •• ' • , . • t [Sonu 3 cil Sutfede] Z.APTJmfT.F.ı~Z ADA 

YOK MUDUR? 
Lee Smith bundan sonra Giridin iş

- 80NTl ~ ,.; ~--~AnA -
Veypnd amiral Darlana tamamlyle mu-r Smıu .r-. Mı .c:,,Jıtf,.ffp 1 

Londra 11 (A.A) - Diln avam ka
marasında başlıyan milzakerelerden ev
vel bir milnakaşa olmuş ve başvekil 
Mister Çörçil ahval hakkında bir çok 
suallere cevap vermek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu nıünaka..-ra esnasında an
laşılan mühim noktalar avam kamara
sının vaziyeti etraflı bir surette mUta
Jea ve tetkik etmesi hususunda fikirle
rin muhtelif cereyanlara ayrıldığı ve 
bazı mebusların mister Çörçil tarafın-

• - 1 1 - - 1_ D _ 1 _ 1 • - · - · - - · - · - · 

Habeıist~ ndtt esir olan S. 1011011111 ''n bir ıı-
Dlk d 'ıost nerede? nelik i,ııri anlattı 

<lan yapılacak beyanatın mU7.akere ne- ı •ı• J d b• tice~nde söylenerek başvekilin kendi- Dil) iZ er en ır 
)erini tenkit etmesine mevdan vermek-
lense ba~ekili .dah~ evvel söz sövlete- haftalık ı···in 
rek 'kendı tenkıtlenne maruz bırakma- ~ 
yı tercih eWkleı·i. Mister Cörcilin uzun 
müzakereler yapılmast hakkında avam alı D Romava 
kamarasının ar7.ulanna tamamiv]e ta-
raftar bulundui!u. bu mnzakeratı hic •tt•? 
bir suretle tahdidat:ı tabi tutmak arzu- mı 21 1 
ııunda olm dıfü ve fakat hilkiimetin cc- • • • 
van vermek için en milnasip 7'.amanı in
tihap hakkını haiz oldujhı. bu haktan 
feragat etm ğE> r zı ol nlc Memcdiği 
lnmıslardır 

Dülılin Rlndlstandalıt 
esaret mallalllne dön
melı fGPtUe Ronaaya git· 

tlOI tefızlp olunuyor .. 

• 

Harptan sonra
ki Italvan as
keri ve siyasi 

hareketleri 
& Massollnl meclbln 

Jaasa l'Ullda 111• senellfı 
llldnçoya fıendl nolıtal 
nazarına göre anlattı 
noma. 11 (A.A) - Stefani bildiriyor: ol.UT&A 

Başvekil bu münas b U Sariye hak
ltmda müzakerattan evvel bazı bey:tnat
ta bulunmavı kendisinin de arzu etti~ini 
ve fakat beklediei haberlerin henüz vü
rut etmemis bulundui!unu sövlemic;Ur. 

BtR AMELE MEBUSUNUN 
BEYANATI 

Nevyork, 11 (A.A) - Nevyork Tay
mis gazetesi bildiriyor : Habeşistan~a 
İtalyan orduları başkumandanı olup ln
g!llzlerin eline esir düşen Dük d' Aost 
şimdi Romada bulunuyor. İngilizler ai
lesiyle görüşmesi için kendisine sekiz 
gün izin vermişlerdir. Bu bir şeref W
n!dir. Dük d'Aost tayyare ile cumartesi 
gUnü Romaya vannıştır. İtalyanlar tara
fından dükün f talyada em bulunan bir 
İngiliz generaliyle mübadelesi için bü
yük gayretler sarfedilm=şttr. Fakat zan
nedildiğine göre dük d'Aost serbest bı
rakılmıyacak ve Hindistana gönderile
'l'ek mihracelerden biri nezdinde mec

B. Mussolini dUn İtalyanın barba Kiri
şinin birinci yıldönilmü mUnasebetiyle 
meclisin akdetti~ fevkalAde toplantıda İtalyanın 

8
skeri harekAtını hUllsa eden &&ri11mm •"'""'' ~ni 1'e müıtefikletm ginneJc f1ztte olduklan Şama ~harita 

[s --;:;::s;::c::;c:::;:;s::E;:~c;:;cs:::;:;<:;:c::::<:;~Q;::G;··---·-··-·---·--------·----·.-..---··-·--·------d&-·--.;... .... ;... __ ........ ~ ............ ----... 
onu 4 . cü Sahifede ] ·• But(iinün iki meselesi Bu sözleri mlit akıp müz.akcre1!re 

Htikiimeti pıdetle tenkit eden ve B. 
ClWçlttfttn b şiddetli cevaplar n1o•1 

buri ikamete memur edilecektir. 
Londra, 11 (R.G.) - Aosta dükünün 

İDl(ilizler tarafından bir hafta mUddetJe 
serbest bırakılarak a=lesini görmek ÜZl."
re İtaJvaya gittiği haberi tekzip ediJ
mPktedir. 
italyanıcue ıralı halı· 
Jıında ne dlyorlcır? 
Roma, 11 (A.A) - Stefani ajansı bU-

cliriyor: Salahiyetli İtalyan gazeteleri 
İtalya ile şimdiki Irak hUkümcti ara. 
sında diplomatik münasebetlerin kes!l
di{!ini teyit etmektedirler. 

Bu hususta Romnda işa~t edildiğine 
göre diplomatik :n:tünasebetlerin kesil
me in: tamamiyle Ingilizlerin elinde bu
lunan şimdiki Irak hükümetinin takip 

1 
ettiği sivasetin tabii neticesidir. Ingilte-
re ist.:klAli ukrunda mUcadele eden Irak 

inin haklarına ihanet etmitW ı 

Son bU- aenelik i§leri 1talvan 
noktai Mzanna g(Jre itt1ı 

tdn B. Muaolini 

~Olf DAKiKA 
............ 

Suriyede muannida
ne n ukavemet eden 
bazı yerler de var 

İngiliz Derleylfl 
ı.el'deuam.. 

A sker ailelerine yardı 
ve ibtikirı tenkil 

Aıker dilelerine yardım için belediye verg 
oe reaimlerine s am yapılacak 

---0--

Londra, 11 (A.A) - Suriyedeki Roy- F. 11....,,.IN! lttlrolar.,.. lıadm mentlll' Clllllll'.:VG .. 
ter muhabirinin yazdığına göre Metul- Ankara. 1 1 (Yeni Amr) - Piyasa- ailerine yapılmakta olan yardıaun 
lon bölgesinde düşman hllA dayanıyor larda genit kontroller yapacak olan fi- nitletilme•i için belediye resim 'Ve v 
ve Klare İngiliz topçusunun kuvvetli fa- at milrak.~be komisyonlanna bağlı mU- .Uerine zam icrası eası tasavvur 

ali t
. w d akta d edi rakabe burolanna kadın memurlar alın- mektedir Bu mahatla l•ta bl 

ye ıne ragmen urm evam - , ___ 1--~--1-~ 1 buld · n u 
Ki kal 

. +--=liz] . 
1
. dedir m.. .ııuuar-.u.ouı"9br. stan a tec- • d . _n_,_ lan _t_a_ 

vor.. en esı .LllK' erın e ın • rübe m-'-•y ti d LuJ1a ılan iki '- d yesın en ıstenun1ı9 o ve me~ 
B. t k .. ··"- . . de A---~·-'yal lar il ıuu e n e s; n s;a ın led ızza o, ...... ıçın vuınucı:u ı e memurun ihtlk&r vakalanm takip ebnek lyenin noktal nazarın ihtiva 
vı.ı kıtalan araamda carp1li.D8lar ol- hmuaundakl ~)apnalan memnuniyeti rapor buraya 86nderllmittlr. 
maktadır. mucip neticeler ftrllliıth. Yapılacak amlarla .nede W 

ASKER AtLELERlNE YARDIM :ren lira fazla ..arldat temlft 
Ankara, 11 (Yeni Amr) - ıv.er 1a-p1a.....-. 
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1111 IAMl Si AKI 
Sil IÜZAIYf tE 

Çörçil tenkit
lere cevap verdi 

ve Girit sef e-
rini anlattı 

Kamara reye müra
caat etmeden dağıldı 

rElıfJ A..llR 12 Haziran Perseınbe 

yaçlanndan fazla mikdarda top ele ge- Muhtelif hizmetler arasında mesai bir- zu veyahut Giridin müdafaasına hiç te
çirınqlerdir. Bundan anlaşılır ki bizim likleri büyük bir intizam altında oere- ıebbüs etmemiş bulunduğumuzu tasav
v~ onların vazis etinden (Ok yan etmektedir. 'Bava kuvvetleri ku- vur ediniz. Almnnlar şimdi nerede olur• 
f rklıdır. mandanı Kahirede başkumandanla ay- lardı. Daha 194 1 seferinin bidnyetinde 

B İŞA YA CEVAP ni bina de ikamet etmektedir acaba Suriye ve lraka sahip olmazlar 
Mists- HOiie Be)ilfa btigfuıkil !trilzab- Donanın. be4kumandnnı merkezi İs- mı ve lrana ilerlemeğe hazırlanmakta 

1, iyi m \a ustenıt k deriye olmaSı ve sık sık denize açıl- bulunmazlar mıydı? 
u u üş bir nutukb iştirak Ha le Kahircden uzakta ise de Almanlar bu harpte bır çok zaferlet 

. Fakat az za evvel memle- unla o arasında da pek sıkı bir kazandılar. Kolaylık! büytik memleket-
inde söyledi :nutuk bundan ai bi · vardır. Zaten her hangi bır ler işgal ettiler ve ıı.z bir mukavemetle 

itklıdtr. Bu scbepl mi H ~ eseleıı!n bu kumandanlanliiı biri tn- buyük devletler yıktıl r. Mühim nokta• 
nnı h rbiye ne:zar tinden çekıldi- rafındnn diğerleriyle sıkı bir suret1e fi- lar için hatta f a vaziyette dahi çap.,

i "nkit ordumuz vaziyetinin pek feci kir teatisi yapmadan tetkik ve karara makla yalnız v kıt kazanmak bahıs rnev 
bir halde olduğunu ve bundan harbiye raptolunabileceğini tasavvur etmek ~k zuu değıldir. Ayni umanda duşmanın 
naurlıgında bulunduğu ;müddete ait ola- bayall bir eey olur. azmina kal'Jl flddetli mukn·emet gö.-

miizakereleTe esaslı mevzu teşkü eden Girittc Suda kı§lası rak kendi inin de mcsul olduğunu stiy- Bu esnada mebuslardan biri son sö- termenin teşkil ettiği hayati derecede 
B ÇöRÇtLtN NUTKU lundu-u bir zamanda bunun parça par- lcmek mccbur!yetindcyim. Biz o tarihte zün bu Uç kumandandan hangisine alt ehemmiyetli bir prensip te vardır. 

bütün esaslı harp levazımı ve bilhassa olduğunu sorması Uzer.ne Çörçil. nut- Her hangi bir noktada kazanmak lçuı 
Başvekil B Cörçil nutuklar bittikten ça 1?1 lzakeresinin yapılmaması icap hava dafit. tank dafil toplar veya bizzat kuna şu suretle devam etmiştir : daha. evvelden tam ~in 0bulunmadılı 

sonra aya - a kalkmış ve ezcUmle d miş- eder Harbtn um mi tetkikinde ,.'lman tanklar gibi asri en mühim silahlar hu- _ Asıl mUhim mesele sözün kime ait takdırde harekete geçUemıyor. Çekilip 
tir ki: k Y P ve kııuınçlan, bunların lc:t"kh:ıl susunda noksan ha7.ırlanmış bir va?.ivet- olmasında değildir. Bildiğime göre sim- gidilmesi kaidesini kabul etmeden ev· 

- Müzakeremizin ne eklind n ne Uz 'ne t sirlcri v krndil rin" yaptl"'n te bulunuyorduk. Halbuki bu silahları diye kadar kumandanlar arasında hiç vel nazarı dikkate alınması icap eden 
muhteviyatından, ~ de t n:: ri'ld ·~ il•-t"t l"nl"ri k r.ıı l m~k i ·ıı asri harpta haynti bir ehemmiyeti hAız bir ihtilAf çıkmamıştır. Şilphe yok ki or- ba~ m~azalar vardır. BUtUn harp 
kimsenin · iiyet e miyece ın znnnc- 'll"V ut ynnkbnmmn t m t vz·· h~k- olduklarını 0 vnkitten beri ispat etmiş- du harpta esas unsurdur. Donanma bu tarihi ~yle blr ~oktrJnin tam manası~ 

( BaştaTafı 1. ci Sahifede 1 diyorum. B zı.c;ı cok d rin olm k z re ,, ·,. r ~ tT\··1•ı, ,. r v r ıılıt" M"'- ]erdir. unsurun emn"yetlni denizlerde muhafa- lığını go terir. Bır çok defa sabit o.-
J!aJlld ~ G8 - bu ··n is"tt" miz t nk"tl r h'"kü ti r B V rdl n M"1 " ben n G" "t n h Bu sırada Mist r Hore Be i.şa aya~a za etmej(e, denizlerin serbestisini temin muştur ki hattı ad tçe faik kuvvetlere 
C!an Alman tayyarecllığine hıtaben neş- v<>lmz kabul e'~~ d ~n f ~\'İ dtc- vd"'n f zl:ı hı- m· dd t cl"'Tli d ik n k lkarak İngiller nin Bel ık:-dan <'eki- eylemeğe memurdur. Tayyarecllit,in va- karşı maha111 fevkalAd~ mad~ şartlara 
redilen ordu emrinde cGiridin ' 1i 1al:ki et · · t n · r z .. mr in ., ·r ir c-nk tayy re M .,, '"tlMı- lırken dünyanın <'n mllkcm 1 tcçhiza- zifesi ise ordu ve donanmaya bütUn va- rağmen yapılan şiddetli ve azimldlr mu-

öst !L2 ada k M z.akerenin vukua g ld" i tan: r ., ·· "'" k ve b m1~ en • ... k m d f... ka t __ r__._ _ ___ , bi dur 
g e c - tını ka~ b tmiş oldu:funu ; r t etmiş zifelerinı ifa hususunda muavenette bu- veme uu .... n.u ~ı r unsuru · 
tun cümlesini ele alarak özlerine u metin emn"vetine bir meyd n ok ma v ,. ·n k vm1 rnlc b ., .. n bu 7 ....,.,_ han cMESUl.JYET BENtMDtlb 
L ___ ctl devam n+-;'*".-: hissi vermek için he.saplanmış bulunu- n• k vb trw·~;zi crı du ve w r <":"r't ve basvekilden harba t kr:ddüm eden lunınakbr. Fakat aralarında her gi G" "t • . uh be tm k ka ha-
wrur "' .... ..,,_. ~k yakın bir maziye kadar parlamento- b"r ihtilaf çıkarsa buraya müracaat su· ın ıçhın m .• are e e ran, 

_ Gh'lfte tn •ordu. M ml ket icin f vdalar bak!mın- !\1 ., nn eUne d" i Al nl".rtn nun ve memleketin bir daimi ordu ihdn· ı· 1 b k t .. d halled b"llr- va mUza eretının asgart nlsbette olaca-
Britanya adalarına karen yapılal' k her d<>n bu ciddi m'llahazalara yol t'm k· t c:i l".. l l"""" 'r 1:-'r re ıy e ır aç saa ıçın e e ı ğ bil bil ,...ı1_;,,..:. 

tnd G t ı d h. b" d" nn muhalif ·bulunduklar nı \C buna ler. Bu kumandanlar bütün mesaili ara- 1 c e Vo;ıu.u~~- danla 
han.,.; bir taarruzda t('kerrUr etmesine ır az er e va m ır n ve 1 M.,, h:ıt rlatt k b d . larında hal ile mUkelleftı"rler. F'-,-t ya- Esa en Mısırdaki hava mey n-... 1 ld - b" rfl !men endisinin u or uya vücut ver- IUUI 
lmkln yoktur. Maamnfih sunu da kay- rn eyan mevcut o ugunu ve t m r r.t M"TE NF.DFN Z tF KP LI TflT? - 1 b 1 3 • t h 1•.. t- ıl h . 1. ti b" 'ttir nın mesafesiyle mukayese eden ve pike 

d r.· • b"ld" b" k me' ç ı mış u un .ıu !unu n ::ı .ur e p an er şeyın mesu ıye ıze aı 
Cietmt"mtt icap eder ki Girit hAdisesi Al- h P verme isten nm ı ıren .. ço Ff r k i•· ' f."dnr k" ru v ··1'- k m ·ni 1 tcmişt.ir. Yunanistnn için sarfettiğimlz ga~t bombard~ ta~arelerinin ve diğer 
mantarın cenub! Jrlnnd da kuvv tle tc- fıkrnlar v::ırdır. Binneti"e va7j• ti · e t 1 l.a0 d"f° tonl n \•r nıP rl nl ... rı MFSULİYET BAHSİ neticesinde bir çok tayyareler kaybet- tayyarelerın faaliret sahasını .liğrenen 
e u~ edebtle<'cklerini ispat etmistir. tevdi cdilmi menfaatler dol vısivl m"id fu:ı "<'in t-ı rvarel"r b '1 rı r· M ster Ço""il nutkuna u suretle de- tiğimız gıbi Irak vaziyeti, Filistin ve he.r kes bunu mfüıah de edebilir: Şah-

HOR BELtŞANIN TENKtTL'ERt dddi bir tarzda mtil"hauı etmek m c- i•t büv·· • mikt rd • vı· r" T"'I" ,.;ı T,, .... S . . tl . :ha et Habeşis- sen bu kararın en tam mesulıyetlnl 
Bund n sonra söz alan c ki b hl"iye bu · etind,. bulunulmaktadır ..,ı .. hir hııtn ol·ı·d ı ("·· .. ı.·· '1tt vnm clmi tir : unve vazı!~ en ve n Y . ezürimc alıyorum. Fakat genel kurmay-

nazırı Mister Hoor Bellşa ilk sidd tli E~er avam kamarası bu tPhlikeli ve """ k h"v" olu il ac1nvf! ,,,,,_, ~lle>'!1 - Nutkumu söylerken t tkik l'tti··m tanrumesdelesınkın k~t't ta suı:::ıe ~~~1 l r ş ileri mUdafaa komitesi ıefieri, P-
lenkitlere baslayan hatiı> olmuş ve hü- r<cni mUcad lenin mubt l"F szfhaları .:ın 1'' l<>M ın inm<> ini k ., ı;•,. mesele Fr:ınsaya ~itmiş ve bittabi me- or a:~ . a pett:~ıft yyb edar ROOGC'f- neral Vavell, hepsi yalnız mevcut şera-
kUmPtf mazide ihtimaDeri tanı~m·vlr h kkında izahat isteme~i d ed r vl' G" • t kt 11 nıl r vn • t•n 11 i nnbiimi?.in en mühim kısmını beraber ~e~:z.ı ı~p .e ""~ ve ura arpı itte Giridin mUdafaa edilmesi IAzım gel-
51ctJlmem~ ve lbım ı:telen t ·r e-i bir harek tin kay rrlildl-i h r d 1 ik t yv re mnvchnt icin ni,.'n ü-uınu ~"- e""ttirmii olnn nc:kerlerin teçhizatını de- çolil vazıyeti de gozden uzak tutulma- diğini değil fakat bava mUzalıeretinln 
müessir bir SUTettP. ittihaz etmemtş ol- da ve vahut cephenin bir kısmının h"r .. ton · .. lm";Wti ~ıal"n" C' v-n ••rr- ~il. biitün ° ta.riht ki vaziyetini bahis ~ı~~·· Bu se~ple hava ~~tle- az.lığına ralimen muharebeyi k ummak 

LJ lth ,_.,_ \•arılıc;ı°itda k ndisin<' tam m lumat V<'· m"k irin b tool ın hu i it'"n t <''l""'f'll mcvz.uu ediyor ve bu umumi teehizatın nmızm muhtclıf sahneler uzerme . . bil Uk b" b ·ı d .. fk 
mAt• a am etm~wı. d" ... d"l . 1 çok zaif ve ihtiyaca nayri kufi oldu~unu tevziatı ile Ciride az tayyare gön· ı~ınd .Ydil ıDr .~ansımız hu un u u,. ıl· 

Mumai1eyhe g(Sre İngiltere <lonanma- rilme 'ni isterse bu bir hata ol"l' H"" ,,,,, e ı C'm1u C"Pi mc- · i n-- " d ·ımı· olması meseleleri hakkında rın e 1 er. u manın ava. yoııy e 
aınm bUUln şark! Akdenlzde tskendcrl- Evvela yalnız bitmis olan hnrı-kat hak- 7:ırı <l"l·ka e alI!''llt i,...,n ed"C' ki".,., Bu ve en ziyade muhtaç olunan silihla.nn en. s . .. b"lır. k nakledilen kıtalara yapacağı hUeum ge
yeden başka fstfnat edebilecek bil" 0'1sc kında d~l. fakat avnı zamnnda umumi 1'i.,.i ~ ha J!t'tli~ b"r ~'.!b-vn p'Ti:m"Pk•e- bilhac;sa en az mikdarda elde bulundu- ?3kşınas bdırfi m"fke~~:ıte ld !,, n· u-i hakkında hiç kimse hayle kapıt
Te ıtalya sularma yakın bh- yttde iltt- vaziyet ve hal"'P idaremhtn ve ba11lcu • ..lir B"i.tUn hıı ecm~~ At1 n•·ı. l""••nn,.r- ğıınu kaydediyorum. Bundan dolayı ha- 1~~ hava a . !0 P an e 0 u,. .. mıyordu. Bunun muau:am ve §lddetli 
ca edebilecek bfr emruyet limanına ma- mandanlıj?ın takip eUi~i fikirler V"tire- he i d"'vam etrni<;HT' ve favdalı bir su- tün hatayı Hore Beli.şaya yükletmek ni- gıbi yalnız hızı~ m~balanmı~ ne: olncağını biliyorduk. Yunanistan tayya
llk olmamak yQzUnden hareket ~anıtsı si hakkında dllşmana lcıymP.tli malômat .. ıt" Gi~~ konnbilecek tonlor Poker yetinde değil:m .. Fakat bu meselede den ibaret .01~~J...'UDU bılmek değ·l. aynı re me danlan üzerinde yapıl n k~ if 

~ d h" b' ta · ah ·ı , .. ı~ kendisinin de bUyUk bir mesuliveti var- zamanda bırbırıne pek yakın alllmlarla 1 Y d , üzl" t Clatalm$r. iısa etme en ıç ır m ız at verı e- vu ıi v Hevnkel ta\'\ "'rel<'rinin hr"ıım- baAlı , büt.. bu harp sahnelerin<lekl uçuş arı ora a topıanan y erce ayya-
Hor Belişa demlştq- ki: mez. Takip ettiğimiz hattı harek.,.ti hnk- lıtrını tard icln colt bil·-Uk ;ı...0.tta .. h·"::ı dır ve bu tarzda Wnrdı söylediği vakit ,.; oıan un .. reden ınuttkk.ep .nılllla7,... ltiltl~ "11-
- Tayyarelerimhfn inmesine yanya- lı göstermek isterken bir na7.lrın dil<- irare>• vapurların!' verlcu;tirürnlı; \'C' hl' kendisinin bu hususta tenkit yürUtme- va?Jyetlerin de ne olduJtunu goz &Un- lunc\u~ ~rtdşti. 1'!l hu 

eaJc meydanlann meflmdiyeti "e ttalya- katsizlilde dü mana bnı ~aslı ip urb· c: retle u "vvarrlrrin 7arar :ın ~~"'1 ğe haklı olanlar arasında en sonuneula- de tutmak icap eder. Bu umum! malö- adayı fcth icin hemen hemen hudutsu2\ 
yı anu ettl~mlz şela1de bombardıman n verebilecek bir şev cöylC'mesi tehli- f lmı!(hr. Bundan c:kJJ biz"m h ırn-la nn en sonuncusu olduğunu tahattür et- mata vakıf olmadan bu meseleleri ayn bh- pM.a ödMn bant- '9uwtdGI- ,,._ 
etmenize mani olmumrr. Ytmanl l:ırm kesi daima mevcuttur. Bu belki zahiren ;ctrtetli vp tnhlikeli h .. c ımlar altt.,da tirmek ister..m oyn muhakeme etmek dowu «te~ldir .. ı~. Döşmanm bıv?m'kbn lıl"ı" lrtınt!l 
hama gfrişl bizlere Suda limanmd:m ve masum olmakla benber düsmanm hak- lıuhın'ln tAV'!are mevdanlnn1'T' 7m f"V- Bu sır::da amele meb ~ıardan Gran- Umumi maHlmat ise her kese duyunıla- mühim bir nokta ii&cn.ae tnh.c:it edil-
Girlt tayyare meydanlarından istifade ında şUnhede bulundur,u bir sevdir ve • Tt' fal,rik 1annuzın ve yahut linı::ınl"'- ville rrıüd:ıh 1e ed rek •Tn."llT1.ızda bu- bilecek !'reYlerden de~tdır. diği ama dth '1a ıwık: a Mi i 
lrnktnlarmı vermiş ve~ çfUlC'rlnd \.f bu surPtle dil manın bizim hadise} · r mızın ve ,.,.H,. "rimi .. ·n ort ~ıır1'-h'lt:" hınmmuz do~ d -ildir• demi lir. Bun- YUNANtSTA~A YARD1M olabilmekte(fü. 
lruvvetlerlmfzfn U7.aktan m hafansını nazl\n dikkate ah5 tarzımız hakkınd lı rp dola\ ct lP son altı vnhut " r'!" a ' dan sonra r.örç 1 utkuna ş··yte devam lzahatımın &'lagıdnki safhasına geli· Aynı zamM'lda c:lurmad harbı iru:an· 
temin etmiştir. Faltat Girit Alm1'1nlann sarih ve tam bir fikir edinmesine imkün ;clnd"" tn 1 nm., d<ıh!l f.,:..Ja a:ı::ılt 1,,,nsı etmi.....ıir : yorum. Ne gibi esaslara istinat ederek ı da'hl 'b' ti 

tl k cld.w b!- h M-1-ketı"n her tarafında f vkal4 hareket etti:;.ımw anlattım. Şimdi ileri- ar için e ~ r· elinde bu kuvve ere BJ'Şl m 1r te - verebilir. Diktatörlük hlik imet1eri böv- vP vahut d..,h~ fa.,l topla t rh; .. e,:ı·ımC'- - ~ u- •• mek için daha fazla malOrnat verilm i 
l:!ittlr. Yilz kadar fazla avcı tayyaremi· le bil" tazyik altında değtldh·leT ve ku- c:· !can edln etmpıliM me• }pc:ini ?U!Z!\M de !li.ddetli ve basmane nutuklar sövlen· ye doğru bir adım daha atıyorum. Mart- ve olan bitenlı-r hakkmdn dah::ı fnzla 
zln orada bulunmruıt dUsmanın y na- !:ıl coabilecekleri her muv ffakıvetmzli . .:fıkk te l!lm nı•7. 1 z•~-iır Ayn"1'1. <-ı:fa miştir. Bu nutukhmn memlekete fena- ta muaheden mütevallit taahhütlerimize s "z söyl nınesi isteniliyor. Fakat hi kU· 
ni_c;bn Ozerlndeki t,.hakkiimünil kmna· iz h rtmc-k v anl f..., k ih1iv "ları ,ole- arka ~··nd,.. d"·imlz h r s v K .. 1 •an lık yapt klarında ş .. phe yoktur. Muhte- uyarak Yunanistnnın yardımına koşma- met reisi ve hntil\ gl'nel kurmny Şl'fl ri
la pekAlA klfi gelebil"rdi. Gir" • ki t . ·- tur. ,., mec:i 'cap t \wl kin ek . tle re rr meml~ketlerden ve pa it lıtlardan al- ğa kaarr verdik. Bu kaTar bizi tabiaktiy~e nln yapılan bu baptakJ mufassal beya
yare meydanlarmm mtldaf a ını temin Bu muazzam ve yahut t.-ıfrafuru~ ay "tıl knlmaktndır A n;., e dıihm hnberler bu nutukların oralarda garp çölünde hücuma maruz hıra. tıgı nntl::ırını daha evveldc:ın reye koydunna
edettlt usuller t~ edilmeml~ir. Knr::ı de!J)Otlarm hi!Mına olar k bıtn yalnız 'ı"rn icin b .... k r· ki r. 1 lık ·e tn ·ı · emniyets"-lik ve tes,.vvfs vukua ıtetir- gibi Yunanistanda da ezici adet üstün- 51 imkfınsızdır. M s lenin muhakkak 
- d-f· kumandanlanmu: Ciritte }~. tahtın ve parlam"ntonun hizm.,tld\r.- rPd" r.-.k cı· • rahn"'ı ...... k -ı ko··d •k. diklerini g(i6termi ir. lüğü karşısında mağlup olmak tehlike- d tk"k t"b" t tul a."1 
.... .,... ... " ' y-· " .c ... - •., fi t "h ı· ih ·· sine maruz bırakıyordu. Bu mağlubi- surett,. yeni en te ı e a 1 u m 
zım~leı btttOn salAhlyetlerl haiz idiy- yım ve daima ııvam kamarrunnın rmri B"itün kavnnklanmız hakkın!:l bm ve Dı- ı top :ınl"lızın isti sn ı n ayet su- ,,.,ttap kumdmak icla v..-ı.. on1- icap ettıii fikrindeyim Evvelce de s .. y. 
11eler kendi lıare'ketlnlne mnhfm ıruftt- ... l~"'- 'i"alı:at; - kmn- - vakın tnalurnatı 01........a. ... - lııou ı-...ı- -ratli bir ....-... _., .. &eı.' • • nun kendı ıne t rettüp eden ro n oyna- im, bıtVtl e na'tn~dD'.ea 
te yamrm edecek olan hava , rd m b im ·z m i n .,.,rc;•l c: l';ı m Hi t e eri "'m Ta ·n ne Ut"SD ol un tc h zatımızın Al- y d vasıta.siyle ;cra olunıcak hile ımun mu-
nın vazifelerini kolaylaştıracak surette mesuliyet vennistir ve -avam k;trıarvı bir tc•ki1t" tAbi tutmada?' h'c kim .. ,. G"- mıınlarınk"ne n::ı7.nrtı"1 ve adet itibariyle yabiJmesi ve yahut unan or usunun azzam genisliği hakkında kim'le h8Y31e 
'bOtnn hazırhklan vapmamt~ olmalan ve memlek~ böyle vazifeler tevdi e•· rit tavvare meydanlannı Uıkvi "<' r•mrk kıv~c; lw.bul etmı"E""Ce'r dPre<"ede noksan ~~hi~ç~~n~7m~~~a E~:; ~~~:~a ~== kapılmıyordu. Bu. dllnyada bu tarzda 
kabili af d~ldJr. Tayyare m~danlım- 'iklcri bir hAdimln hasımlanmı% karş•- ve fazl::ılastırmak icin dahn b"ivü • ri k- o1~ -u l aki.lcati elycvm bakidir. nnnistanı devirecek olursa müteakip he- vaoılan hUcumun en büyüğü olmu tur. 
nın inşa ve tamfrtnde Almım!ar bfrlm- smda mahzurlu bir vnivette bulunma- ter a!ma,.....1% ve ~ 'tut k ndimizi an:ıvr- Bıze rnuhık surette sorulnbilecek mü· defi Girit olacağı anlaşılıyordu. Mahal- Ve yine bu hOcuma en mahdut hava 
lrlne nazaran daha ser! bir usul tatbl\ smı arzu etmiveceklerdir. Hitlerin bir tanda dnha kU\rvetli bir d~ helcnM" - him bir sual nec n dolayı orta şnl"kta 1i ve geniş bir hava üstünlüğüne sahip mllzaheretiyle mukavemet mecburiye
etme'ktedirler. Bu netief'Vi bfrlm de el- kac; haft" b~kliyere~ belki e!taSlı ~emi- maruz bırnkmam1z icap et•'i'ijni t kdir daha <uvvetli ve fl.-h!\ biivü t hava kuv- olan düşman bizim tayyarelerimizi Yu- tinde bulunuyoruz. 
Cle etlehfmemiz fçin clddt SUT"ette te"!'kf- terimizin gemi kafilPleri servisl,.rin edcmM:. "B n ·nla br:"rnb"r y, n-ın hü "- vet erine malik olınadı•,muz hususud ır. nanistnndaki meydanlardan kovmağa GtRtT H.AKKINDAKt OMtTLF.R 
lAtla.ndınlmıs btr tayya.ı-e koluna ihtt- da1iıl!Jrn; bulundu(!u bir um:ınd~ Bis- m!:'tinin bM Giride davet l'+t°ITi dnkika- Buna cevaben dıl bılı,.ım k: ge-çen ey- muvaffak oldu. Bu falkiyete adetçe son Hazin serait içinde baslıyrın Girit mu· 
yaç nrdır. Sevlru1ceyş bakımından isf" mark di~er bir 45 bin tonibtoltık gemi r!nn ffbn'l"t'n ml1'1'm d "llZ n .,ı· o1 -~1• lül ve birinci tC!:rmde Büyük Britanyn dert"ce üstün olan tayyare dafi batarya- harebesinin tomisinl yapalım· Az 
dUşmanın ne suratlyle, ne menabl sevi- olan Tirpit:z ile Cikabilneri ve bize mu- Suda koyunu mUdafaa m:ıks cl"vl ~L n;uhare~e. i avcı~arımız n :zaferi-. le bi- lannı da Hav eden dü~man tayyare mey- cok gayri vazih konuş&ca~m 25-.~0 bin 
yeslvle bac;basa vilrllyemfyonız. Bunu hıtrrbe verebilmeSi ihtimali varltMı 'R" v:ı .. daki tnyy .. r m d nı"ı n· l tm k zıın lehımıze n ce end eten sonrn Oı ta k k d ki ilik iyi kıtnlnnn topc:u ve bir mıırtar 
1 f ı. · m••kı niçin fhlaAk~li bir •('f<'rP Vô1hd - ·,.·n ve bu deniz ü ı·ı· ı·ı .... bu tayy r" şarka bütün vollarla ve bütün vasıtalar- dnnlarıru ele geçirere endi nefin e tfra etme ıyız. ... " '"'" ~ "' ' kullanmağa muvaffak oldu. Bundan b&J tankla ve Yunan kuvvetlerinin vardı-

LtBmALLERtN TENKtDt HAFiF tını anlatmak ~n nt~Jt~ gel....,is 0
1

'111- m"ydanına Akd nizdc d"W r st,.~ttti"'k la kab"l oldu~u d recede süratle ve in- ka zaman ilerledikçe havalar da düzel- miyle, parasütle ve pl!\n'"rle inecek d~ 
Bundan .90llT8 Liberal parttstnin 1987.- ~nu bflmiyorum Afrika imnl'lra or1u- noktalard n alabi1eet'ğimiz l·'!lla~tindc kıtasız. bir surette t.nyvare gönderdık Bu manı tahrip M"C ğinl ve bunlnnn tay--

d k "dd1 bl t!unun en blit.•ük kısmının ni,.·n zsm•E'· bulundu~umu• en cok -ikt"-cıa ...-u··k ..... • sene za .. fında havadaki kuvvetlerimiz diğ:nden düşman kuruyan yeni bir colf cl\sU 'Percy Harris Ghi ln co cı r J .. ... ...':"'L ., a tayyare meydanlarından istifade imki- yare meydanlarını ve yahut lfmanlan 
muvaffakıyetsl7Jik sayılemıyaeatını dilmiş oldtı"iu ve nicin 200 hindc:ın f fo Te alçak ntıslı tonl. r vrnıınk kin tf."d. arttığı için dafi toplar hususunda ol U· nını da buldu. kullanmalanna mnni olacabnı Umit edi-
lı:aydettikten sonra demiştir kf: ac;kerlnin elimize esir düstiifill seb"pler birl " aldık. ~ kadar tayyare cihetinde slkıntıva GIRtT MESELESi vorduk. Ordumuz hava yoliyle naklcdl-

- Geçen muharebe esnasında avam hakkında R Mu~olininin ikna edicl bir Nakl!yatta dü man hücumuna karsı ujO-amadık. Mesele bu .. tayyarelc~i .şar\- Ciride taarruz kararlaıtınldıiı tak- len kıtalann hncumu~u tahrip edecek, 
ıkamaruının bazı celselerini tahattur bevanabndan da malumattar de~illm. düşmanın cok blivUk bir gayretini ican taki harp sahnesine gondermektı tirde bunun bava yoliyle nakil edilecek bu esnada bahriye kuvvetleri de deniz-
ediyorum ld son 12 av zarfında vukua !'ler zamanın mUna!ln olup olm"-1 ğlnı ettirmek i~in klfi tedbirler a!dık. Fakat M'OHİM BİR FARK kıtalarla yapılacaiı aoiklrdı. Bunun için den ~len hUcumlan f!. ri püskilrtecek 
~len muvaffakıvet3izliklerin veya majt- nazarı c3ikkcıte elmadan hart>kr-tımız denizlc-rde hir çok adalar ve stratejik Her kes Alman1ann bu noktadan ne düşman son derece üstün vasıtalara ma- veyahut durduracaktı. Fakat bir zaman 
1Qbiyet1ethı on k(':rre daha mUhim1erl- hakkında alt'n? bir müzakcr<'d brs:ıp noktalar vnrdır ve her yerde emnivette kadar bUyUk bir tefevvuka malik ol- lik bulunuyordu. Giridi müdafaa etme- hududu vardır. LU7.umu kadar hava 
ni müzakere etmiştir. vermek mE'cbmiyetinde hulunursam olmağa c:alışmak hiç biT' yerde kuvvetli duklannı ve kendi tayyareleri.ni Avru- ğe teıebhüs etmek veya harp etmeden müdafaası olmadan Giridm simalindekl 

KADIN MEBUSLARIN l'lKRt kendimi lüzumsuz ·er m::ıhzumı ir b•ılunmamak demek olur. Binaenclnyh parun bir köşesinden diğer köşesine sev- terketmek meselesi bahis mevzuu oldu. denizin mubafm.asmı idame ederken 
Kadm mebmlann noktal nazarlarını vaziyete konmuş trlAkld e-irce-·'ll M"- e~er Avam Juımarası bu meselelere taf- kedebileceklerini derhal tefrik edebilir.. Ciridin m~ kararında .....U- bahrivenin harek ti bittabi pahalıya 

muhafazakAr Mi5ters Rathboue charpte Sl'lA Bl!'m:ırkın tahribini temin l~in n!' ~:1rı•iyln nltfuz edebilse kuvvetlerimizin Almanlar sıra hnlinde yekdi-erini takip yet takabbul etrniyenler Ciritteki IL1ta· mal olacaktı Bu kaym\ann ne kadar ol· 
merhametsiz derecede mUessir olabil- ~öl tedbir1cr a1m1Ş oldu~umt.rtu izah doğru bir tarzda tevzi edilmiş oldujtu eden daimi tayyare meydanlannda b1

- laronıza ve Girit adasa civarında faali- duı?u mal\imdur. 
meliyiu cümlesiyle hOlAsa etmistfr. edecek bir vaziyete J!nlm<'d"n rarln- mnal\tine varırdı. Fakat rakamlar ver- rindcn diğerine uçmak suretiyle men7.il- yettc bnlunaMtk tlnnanmanma. ~ok ha- Muayyen bir nlsbPtte deniz kayıbtna 

Bundan sonra maruf muharrlTlcrdeın mento Hood'un lrn •hı haltlr·T'da bir mtl- meden ve vi\kıalar ileri sürmeden - ki !erine varabilirler. İnecekleri her tay- fıf bir bava .....Mereti yapabileceiini katlanmak istiyorduk. Eğer bu zaman 
Beverley Baxter lmoaratorluk rlle~- 7.akere falcp etmis olsa idi bu mahz•ırl ı bunu •apmamı kimse istemiyecek.m - yare meydanı gerek hidemat itibariyl , biliyon-dı. Bu .uiyet Giridia miida- hududuna varmadan veya bu huductu 
nın iştirakiyle bir direktuvar teskilini bir lcevfiyet olacakt·. Avam kama•-sı- Avam kamarası için ve hattl gazet !e'I." gerek yedek depolan veya usta veya ta- faasma karar verildikten sonra askeri ge~eden ordu d~et verici hava isti1' 
teklif etmiş ve namut olarak Cörçil, na hizmet etmek ve avam kromara.cıım için bu meselede ~ olarak nlsbetli. mirci noktni nıızanndan yilksek derece- malmm1ann hatmna gelen bir vtkta de- makanizmasının başını kopanna~a mu
Smuts.. Mem:ts ve Kanada genenllerin- harbın idare ine daima mUmHln olr.n ve miitevazin bir hükme \'armru· tama- de teçhlı edilmiştir. Ayni zamanda tay- ğildi. Ciridin miiealr bir .... ıınijgıa... vaffak olsaydı. düşrru rı h"'r şeve ~ 
den Ma- Mat l"hton'un fsimlerlnt ileri en tam bir nl bet d hil;nd i<rtirak e•tir- rn·,,ıP. imkAnstzdır. vnreleri büyük Avrupa ekspresleri ile reti olmaksızın midafaua sibi miiflriil den başlamak mecburiyctinii kalacak· 
sürmilstlir. melt için daima biltün v.avrc-timi C?arfo- HAVA DAFİ TOPU İHTİYACI helli ba~b hatlar Ü7.erinden de sevkede- ve c;eitn bir iıle ha adanm malranmet t1. Ve harekrttm ~tMali görülmemiş mu.. 

tNGtLTERENtN tsnLASINA divonım. (Alkısfor' Fakat ham hakkın- Halen kullanılmıyarak !nrntda burada bilirler. İruıan bir bu kolaylıklara bakar, ırösterilmeksbin Almanlu t.anıfmclan nzzam I! ni~liği kaydedec~ kayıplar 
TFSEBBOS da çok •!"ZU ettii'!im hf'r ~ey olan bev!>- ~·atan büyUk mikdarda hava daft topk- bir de bizim yaptığımız gibi tayyarele~i iıpline miisude etmek pldannd• bi- ruı7.2Tl dikknte alınına. lıattA harelı:Ata 
Muhllfmkir mebu...lardan Mac Na- mtta bulunmak için hilkUmet adına. fır- rımız ve tayyarelerimtz oldu~nu sanan kafes halindeki sandıklara yerleştirerek rini intihap etmek tamn seliyoniu. Ba- nihayet dahi verebilecekti Her halde 

mara, Bitlerin evvclll b"r sulb taarruzu satı intihnp c>tmem .. mnsHde edilmesi kimse mUkcmmel bir ahmaktır. bahri muhitler aşmak suretiyle cenubi zılan üstün Yeya üfi •ir ....... ,..dw harekt\ta yenld n başlıyabilmesinden 
yapaca~nı ve bu te~cbbüs akamC'tle ne- şayanı tercihtir. Hava daff toplanndan bahsederken Afrikayı dolaşarak Mısıra kadar sev- temin etmeden hiç l>ir DIDMI ............ evvel uzun bir !Tl

0

ihlet gececekti. Bu, 
tfcelendiktrn •onra ve önUmUzdeki kı~ GtRfT VE ORT \ ~ bydıedeJ!m 1d her tOl) 2Urum1u ketme,, ve orada bu tayyareleri yeni· be venuemelcUfimiz limn ıeldifiınl ._ karanmızın alınm"'sında c1 anılan c:-5a· 

tan evvel fnıtiltereyf bil" cevfrme hare- SARK H~RPLER1 her hangi btr noktada faali:vet halin• den kurarak ayarlarım yapınağı ~öz lüyorlar n ha denin ne uman ölnwft. sı teşkil etmLc;ti, Eğer Giritli bir tüt nk 
katiyle is "laya calı acağını çilnkü o ta- Girit muhart>hesi hakkınd11 bir nli dir. Top fabrikalan arasında ise daha önüne getirse aradaki azim farkı kendi- Jebileeelinl sora,orlar. Fmt fasedinb atmadan kaybetmiş olsaydılt mnttefik· 
rihtcn sonra ba lıyacalt olan Almanva- zakereyi tnsvip c mememin diğc>r umu- bir çok av18T' için isti~li arttırmllk hu- lil'nden tebarüz ettirir. B1.Dlu hUlA5a ki ba &stinlük elde edilemiyor. Hal ecli- lerim.iz ne derlerdi! 
mn muazzam bombardıman1arına meov- mt bh- se bl de bunun orta c; rkro vu- susundaki rekabet şiddetle devam et- etmek için diyebiliriz ki Almanlar bi7- Iecek mesel-ler her uman iyile fenadan Bize derler ki bu çetin karar dilmıa
dan v<!1'm<'lc istemiy~celfnl sl>ylenllstfr 1ma gelen çok mühim ve mudil bir sefc- mektcdir. Ier içın haftalar ziyaıru icap etitren bir birinin ıeçilmetine bati• değildir. EJr. na Akdeniz.in anahtannı t~ etmls 

M (' N marn fngı1+crenin b ı t~ bbü- rin yaln17. bir kl.'rn'lını teslt'l et-nl.'!i ve 1931 martında Avam kamarasında be- isi bir kaç gün içerisinde yapab'lmek- seri,,a ha iki mithit ,.ktan birini İntİ· ve Malta ile rnllnakalemiz ve dil.şmanm 
S<' m v ff ·ıyetle mukabele edec k ted· bu seforln b veti umumiye~ ·ıe b:ı~i .. yanatta bultmurken Almanlann naha o tedirler. Bu mütalaa bilhassa Almanla- ha., etmek Jiznn gelmektedir. Bu eaasb Libya ile mUnakalntmı kE"Smek balLc:in
birl ri it ihaz kudretinde pıd ~un::ı ka- meV7:UU edilmiş olmacoıd·r. MUıa\cnre tarihte tayyare dafü olarak miltchrr:k nn şarktan ~be doina bir avMt )iare. ve ana ec:IOen han ibtünlüğü elde edi- deki kudretimiz cidd1 surette tehl"lteye 
tiy tl em"ndfr mevzuu ol rak genis cı-phemizm mııav- ve btarva hal!nde teşkilAtlandınlmıs to- ketine teşebbüs ettikleri vakit ba hare- lemezse noktabn birbiri anlma terket- konmuştur. B""tün bunlarda hakikat 

tNC.tLTFRENtN tKTfD RI yen bir bö g"sini '="C'm k harbın Mare· pe malik olduklarını ve bunlardfln baş- ketin (ok seri yapılabiJeceği noktasın- mek mi JUımdır? Diğer bazılan da M- vardır Maamafh nlh:ty tind bu e11ri 
Yine muh"f znkl\r mebu-'lardan Lord sini t tkikte ve naıursuz. alrht•"ı bir ka vine tayyareve karşı btitiln mUdafaa dan ve bilha~ İnıiltereye her hangi bir na dediler lti muhafaza edttefinizden hu kadar f naya d .. nmiyecektir. Girit 

Vintrrton demtc:tir ki· usuldttr. nenlş bl.r sahne anl'nk h 0 veti toplannı kullanabileceklerini söylemi-=- iııtili t$bb6s8 bakmundan (Ok mil· emin olm dığtmz yerleri miiclaf•• etme- 1916 da V rdunda. Duaumont kalesi ve 
_ H"ikUmet imparatorJu~n mt"nba- umumiyesi ile tetkik edilebilir. Bilh-. tim .. Almanlar o tarihten beri büyük bir himdir. Biz orta '8rlda kabil olduğu meniz icap eder. Ba gibllere eorarnn: 1918 de Kemmel tepesi 'bl mnd faa 

ları h::ıkkındn klfi d r!'Ced milıfobbir"- sa hepsjnin birbirleriyle mUnasebattar 1 silratle to1' bnaline devam etmi$1er ve kadar büyük bir hava kuvveti vücuda Bir muharebe bqlamadan eYYel nasıl h,.,ttımızda fevk IAde mOhfm bir flerl 
ne hareket etmem~fr. Bi7. Afrikada olduğu harekltın tamamlanmamıs bu- ı$gal ettikleri memleketlerde hatta ihtir getirebilmek i(in elimizden ıelen her inkişaf edeceii biç belli olur mu 7 Eter mevzi t c:kil ediyordu Duaumont ve 
Hindi tanda. Mal,..zvadn ~evkulcevş ih- ~S"*P 1": şeyi mazide yaphfmm ıı"bi halde de, ıs- muhafaza edilecetindftl emin olanmı- Kemmel Alm n1 r t r fından almdı. 
tiv tl:ın vücuda ~ tirrncğe ve Almanya A $ E E tikbalde de yapacaim- Bu lııir tayyare yan bütün yerlerin müdafaa edilmeme- Fakat her defasınd Almanlar muhare-
Lc:tila hatlarmı u-zattık a karsısına t lim meselesi deft1. yalnız ve yaJnn nakliye ıi prensibi kabul edilecek oluna düı- beyi ve ı:eferl ve nllıa etinde de harbı 
görmti \•eni kuvv • rle çıkm"f.a muk- meselesidir. Ba da vapur tonilitosu bae- man hic; döiilfmeclen lnymetll bir çok kaybettiler. Fakat rğer milttefilder 
tediriz Bugünkü h tn~ltere tarafın- E g'"' 1 e n c e 1 e r ı· n e minin amtmdan değil, harp şeraitin"n ft-thler ya lnlf olmaz mt? Bir mahare- Duaumont icin ve Kemmel için çarpış-
aan lnız Amerik. mn hayırh::ıh rnua- i~hatt Uhilinde nakliyatın mun ı:a- b .. vUku b •lmadan nasıl lnkiJBf edeceği mamıs olsalardı aynı neticeye vanhnış 
venetiyle yapılmamı1 lctadır. tn~1tt're manlua m6tıenkkıf ohnamldan mttte- mıt.liim olm dı!ma nazaran nerede ma- bulunulaca~ınd n emln. olabmr mhd-
lmnaratorlu~• dOnv n n dörtte birine Ş h• • d d d•J kt• essinlk. kavemet gösterilmelidir, nerede bir niz? Bu muharebeler halckmda ;mcalıc 
mO!av! ~ 500 -~vem ntlfu~m mul!77.8m e ır ~8Z100SUO 8 evam e 1 t'Ce ır ORTA SARK HAREKATI mukavemet göeterecelniniz, d&pnana seferin heyeti umumlyeslyle mllnase-
bir ill'kediT Orta sarktald hava lruvvetlerhnlzfn nerede muharebe vereftkırinb! Bir .me. betleri 2öz önDnd~ tutu1arak hüldbn 

Bundnn sonra ~ iM ha.; '-er mutedil SEM 1 R GA?fNtJSfl: Couıartesi ve pazar eünlerinden ma- muhtelif merkezlere tabbnl meselesi .. aele daha Yardır. O da eler dllfmanm veril b'l;r 
ve a·· ıı~Ji n tuklar !i>ylemi~ltt Ye ....................................... ada günlerde tarifelerinde husud ten Hükümet bu husustaki mesuliyeti h~r hatta en kıymetli stratejik noktalan iten. * 
hUkUrrı•te evvPld n buır1anmış bir hU- zilit yapmıştır_ MOkemmel milzik.. Gilıel .. ...._ S-Ja .... _.. eila- noktadan tamamlyle Uzerine amakla diıl k-in zayiatsız i1erliyerek alnumna B. Çörçilin beyanatını milteakıp avam 
cum ,..1& ·ı h2 "' "lrl ee H 1 R 
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tZMtR BELEDtYEStNDEN: 

1 
1 - Kadifekale gazlno1Una yapıla-

! 
cak ilavei inşaat. fen illeri müdürlüğün- M u- • D E 
deki keşif ve şartnameai veçhilc açık ... 
eksiltmeye konulmu~tur. Keşif bedeli B A H R J 8 A 8 A 
1266 lira 82 kuruş muvakkat teminab 

ŞEHİR& -BEKLERE 
lzmir itf aive 
kadrosu v;e
nişletildi 

't ardıma itfaiyeden 840 
Jıqi talim göriiyor .. 
Şehir itfaiyesinin kadrosu geniıletil

tniştir. tzmir itfaiyesine yardımcı ola
ta.Jc mahallelerden ayrlıan onar ki,iden 
lharet mahalle itfaiye guruplanna men
ltıp 840 kiti her gün itfaiye merkezinde 
l"angın aöndünne talimleri yapmakta~ 
dırlar. 

Denler itfaiye müdürü B. lbrahim 
C.ünaym nezaretinde verilmektedir 

* itfaiye merkezi önündeki büyük ar-
ııa beı .-Jıısa ait bulunuyordu küçük bir 
J>.ark. vücude getiril.mi, olan bu yerin 
belediyece ı.timl&.kine karar verilmiJ
tir. 

Yeni ekmek bütün 
vilayetimize 1amil 
Yüzde yirmi çavdar ve yüzde otuz 

arpadan mürekkep yeni tip ekmek vi
layetimizin bütün mülhakabna da ıamil 
bulunmaktadır. 

Bu aebeple. toprak mahsulleri ofisi 
tarafından kaza ve nah.iyclerle bir kısım 
lr:öylere Yet'ilmclı:te olan unlardan ba.,ka 
aynen yapılan buğday tevziatında çav
dar ve arpa nispetlerinin muhafaza edil
mesi tekarrilr eylemiştir • 

B. ArD' tlfAH 
ANKARA.,. A aırrı 
İhracat ._ itbalAl.c;l blriiklerlnin b= 

işleri için ticaret vekllletiyle temaslar
da bulunmak l1zere birlikler umumi kA
tibi B. Abf İnan dUn İstanbul tarikiyl" 
Ankaraya ~tmiştlr. 

ZABfrADA 

Bir f,.,,,.,,,.da dört 
amele yanaPalı 
yaralandı.. 
Halkapmarda Pirina ya~ fabrikasın

da dikkatsi%1ik yüzünden bir yangın çık
ıruş, dört amPle yaralanmıştır. 
Yangın iddia edildi~e göre u.<rtaba"1 

Hüseyin tarafından fabr'.kada iki numa
ralı lamının kapaj!ında bulunan Sulııu• 
anahtarı ""1nda işten anlam.ıyan bir 
amele konulmasından ileri gelmi')tir. 

Bu _.., bilmiyerek ,Yal\ anahtarnı 
açmış ve lamı.n ağzından alevler fı•lnr
mağa başlamıştır. Altı metre geride bu
lunan usta bqı Hllseyin ile muavini Hü
seyin Gargalı, ameleden Hüseyin Uzun. 
el ve Binyamin bu alevi""' bedef ola
rak yanmak suretiyle muhtelif verle
rinden yaralanmışlardır. 

İtfaiye tarafından derhal söndürülen 
yangında 300 lira kadar zarar olmuştur. 
Fabrikanın '<igort•lı olduğu ~lmış-
tır -
Pamulı aeposunda 
yangın çıfıtı.. 
Mimar Kemalettin caddesınde tacir 

Efrayim Suhamine ait 4' numaralı pa
muk deposunda Efraimlıı oğlu 12 yaşın
da Albert'-ıı arkadaşı Muizin depoda ye
mek ısıtmak için yaktıltı gaz oca!!mm 
PAtlamasmdan yangın çıkmış ve etrafa 
sirayet etmeden söndürülmüştür.. De
podaki zanr ehemmiyetlidir. 

Bir CIPCllJa Jıazası.. 
Karşıyakada Turanda Ferit oğlu Ha

simin idan!.<dndeki araba Hasan oğlu 13 
Yll$lllda İbrabime çarpmış, çocuğun her 
iki ayal!ından '•aralanma"1na ..,l,ebiyct 
~r. 

Otobüs bir adamı 
ağlJ' yapmadı.. 
Mehmet oğlu şoför Mustafanm idare

sindeki Urla belediyesine kayıtlı 29 nu
maralı otobüs İnönü caddesinde Abdül
vahit oğlu KAmile çarpmıştır., K&nil 
Bacak ve kollarından ağır surette yara
lanmış, hastaneye kaldınlnmrtır .. Şoför 
tutulmUŞtur_ 

Evin lıapısan satmış .. 
Atatürk caddesinde Eyip ol\lu Yusuf 

!cinde kira ile oturduj!u hazineye ait 
ev'.n kapısını siikerek sattıqı iddiaolyle 
tutuJmustur. 
~--- -- ----., ....•..........•. ~··················· 
: ANKARA RADYO.SU : . - . 
: KllC.ÜNKÜ PROGRAM : .......... ----- ·········· 
7.30 Pn,,q am ve memleket saat aYarı 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 800 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Prog> aııı ve memleket saat ayarı, 12.3~ 
Müzik : Sarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 Müzik pi. 13.15 Müzik : 
Peşrev ,.e oyun havalan 13.30 - 14.00 
ll'!üzik pi. ııı.oo ProITT-am ve memleket 
saat ayan 18.03 Müzik : Fa<lli sazı 18.30 
Ziraat takvimi v~ toprak mahsulleri 
borsa.<ı 1 S.40 Mü::ık : fü<dyo caz orkes
trası 19 00 Konuşma (Derlle$me saati..) 
19.15 Müzik : Radyo caz orkestrası 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans habelreri 
19.45 Müzik : Dünya •arkılan 20.15 
Radyo ~azetesi 20.45 Müzik ı>I. 21.00 Ko
nusma : Memleket posta.ı 21.10 Müzıl< · 
Solo şarkılar 21.25 Konusma (Sanatkô·
larumz konusuyor •. ) 21.40 Müzik : Rarl
vo senfoni orkestra"1 22.30 MemlekP' 
'""' ayarı. aian.• haberleri, bor<•hr fut-

.· " .2!i - .,., ·~ Ya-

95 lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı Sa ı·ı Park gazı·nosu a~ılıyor öğleden evvel iş bankasına yatıraTalc ~ 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 2 7 /6/ Alman yaya ihracat • 

yenı 94 1 cuma günü aaat 1 6 da encümene Türkiyenin en mcı;bur okuyucularının i ·tirakile mükemmel alaturka müzikle 

Amerikaya doğru vapur 
seferleri hazırlandı 

müracaatları . 13 H • c k 
2 - Dolaphkuyu mahallesi 746 sa- .L.BZıran ma a şamı ••• 

yılı aokakta 220 metre uzunluğunda ka- '•••••••••••••••••••-••••••••••-Pi nalizasyon yaptınlması, fen işleri mü- ' 

Bir na talin mı h!e~i»'i adl iye.1e veri'ıli • l:ı:mi· 
re yeniden k be get"ril 11 ... si l:elıle~ yor .. 

dürlüğündeki keşif ve §aTtnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 1601 lira 63 kurut muvakkat 
teminab 1 2 O lira 15 kuruştur. Taliple· 
rin teminatı ö~leden evvel it bankasına 

ı yntırarak makbuz]ariyle ihale atrihi olan 

1
2 716 / 941 cuma günü saat 16 da encü
mene n1üracaatları 

12 16 22 ?6 2146 (1318) 
Almanya ile yeni yapılan 15 milyon 

liralık ticaret anla~ma.~t tatbik m""vkii
ne girmiştir. Bu son anlaşma muC"ibincc 
Almanyaya mühim miktarda ihr1cat 
yapılacaktır. 

mumailı:-yh mürakabe ve zabıta memur- . 
lan hratından suç ü'tünde vakalanmış- ı - 1 - KWtürparkta Llınaparktakı 
t Şeytan do1aht kic::cs inin yaptırılması işt, 
ır.C i.i rmü me~hut yapan memur zabıt Fen ic::l.eri m~rJ Ur] U. İ'İ'ü ndPJ:: ke~if ve şart
V<lraka'"'ı tutarken Şemoil Ma!ahanın a~r 

1 

nrunesı veı;-~ıle ac ı 1~ eksıl~mcye konul
•Özl•r sarfı suretiyle h•karette bulundu- mustur. Kesif bedelı 450 lira 21 kuruş , 
ğu da müşahede edildiğinden mumai· ~uvakkat tem~natı 3~_1ira 80 kuru~t.ur. 
]cyh her iki suçtan adliyP.ye v~rilmiş- 'Iahnlcrın temınah o·~leden e~vel. İş 

AMERiKA YA VAPUR SEFERLERt 
Türkiye ile Amerika arasında doğru 

vapur seferlerine yakında ba~lanacak
tır. Bugünlerde lstanbul limııınında ha
reket edecek olan bir Türk vapuru, ta
cirlerimiz tarafından Amcrikaya ~ahlan 
mahsullerimizi götürecektir. 

tir. 
KAHVE GETiRiLMESi 
BEKLENiYOR 
Memleketimize eetirilen 36,000 çu.. 

vnl kohvenin bütim şeMr ve kaz:ıla•la 
BiR NAIT ALIN MUHTEKiRi mülhakata tevzii için yeni bir talimatna-
TUTULDU me hazırlanm~ktadır. lzmir ihtivacma 
Keçeciler çarşısında 20 numarada ayrlıan kahveler ıehriınize getirilir ge-

baharatçı Şemoil Mosahanın nnftalin tirilmez bu talimatname çerçeve.si da
satıoında ihtikar yaptığı tesbit edilmiş hilinde halka dağyt>lacaktrr. 
111111111 nnı ırıuı 11111111t•ı ı 1111111111111rn1111111111111111 nntı~ • ' a ., ' · l • 1 ıı· · • · •• , 1111u11ıu ıu11""''111111 
FEVZİ PASA llfAHKEllıELERDE 

BPlvarı cçılıyor .. 
Fevzipaşa bulvarının açılması ıçın 

gümrük önünden Ba,mahane istasyo
nuna kadar uzanan kısımda mağaza 
ve dükkSnlann istimli\k muameleleri 
tamaınlarunış ve bunların yıktml:ı:na 
ameliyesine başlanmıştır. Bulvar. şehri
mizin en güzel ana caddeler"1den biri 
olacaktır. 

aeıenıer, gidenler 
İzmir mebusu doktor Mu.•tafa Benıti· 

su Ödemişten, Mardin mebusu B. Ali 
Riza Levent ve Devlet 2lra~t işletme 
teknik şefi B. Nurullah Tolo Ankarad~" 
sehrimize gelmiş, İzmir mebusu B. Sa
dettin Eoikmen Ankarava. İnhisarlar 
baş müdür muavini B. Ali Ri7.a İstanbu
la gitmişlerdir. 

Dört av haıı>s~ 
mahlı'lt.m oldu.. 
On bir vasında Ahmet Ara0lı adıncla 

bir çor.uj(un ayağına tas atarak ayağının 
sakat kalmasına sebep olan Karşıvaka
da inşaat ustalarından İbralıim, duru~
ması neticelenerek dört ay hapse mah
kUm edilmiştir. 
Ot1ız sene yatacalılar-
Torbalıda seyyar paznrcıhk yapan 

Darendeli Mustafa noi(anı taammllde" 
öldürdüklerinden otuzar sene hnp.e 
mahkUın edilen İbrahim Ci•lcn ve ar
kndası Mehmet Arif hakkın<bltl karar, 
temyiz mahke'Tl~ince na1a.erlilıni.ş, bu 
d5.vaya yeniden bakan a"!tr ~~?a heyeti, 
eski hükümde ısrar ,.d;J-npsini karar al . 
tına almıstır. 

BİR lr AT İLİN 
hakeme l başlıyor 

: 11 m ı m mmıoı mı ım rn n mm t1 m mm ııt1 ıı ıı · § 
§ izm r A .... erı~h ~rme · =-- Menemenin Emir~lem köviinden Ka-

...ı.<s 8 • dir AYVıldızı bir tar'a rr.ohkemesinden 
§ si başfuın!ığından : § dolayı öldürmekten ve lıfidiseyc mü~~s Onla hasta ı..Jacı hem.•lre kunu § hale eden Kacl'rin knrde~i Mustafayı da 
$ 16/6/IM.l pazartesi ,;inil başlıyaca- i nğlr surette yaralamaktan ma!':nun VP. 

§ ğından şubede kaydedilen bayanla- ~ mevkuf ayni kövden Süfoyı,,on Ayyıl
;: rm 0 ııün saat 9 da şubede hazır bu-;: dız bakkındııki duru.."'1laya hugün ö~le. 
:! lumnalan flAn olunur. :;: den sonra !rehrimi-ı ağır ce73 mahJ.:,.me
;:;ıııııııııııııım m ıı m ti ı m 111111 111 mm ııı ıı 1111111: sinde lınslana ca ktır. 
~J:r~....oc.r..r~~GC'<>=CCO'C:)ı.tc:cıx: ~=~cc:ı::ıoe>s~:ıoc~:o=: 

Amiral Parlanın 
son nutku 

Vitfnln hübni, Fransız· 
lardan tenJıitsfz ve mu· 
halıemesfz bir inlıiyat 

istiyor .. 
~ 

Vişi 10 (A.A) - (G.,cikmi<tir) Ofi 
ajan."1 bildiriyor: Başvekil muavini ami
ral Darlan saat 21 de radyo ile nesredi
len bir nutuk söylembjtir. Amiral Dar
lan bu nntkundo P7oi!mle <ih•le demiş
tir: 

- Fransayı kurtarmak için havatını 
Fransaya vakfetmiş olan şefimize ne 
kadar minnettar olsak azdı". Fransa he
nüz kurtanlml.'l değildir. Akim müna
kasahrın ve hükümete kar<ı acı tenkit
lerin zamanı gelmemiştir. Bu~i!n disip
lin ve birlik zamanıdır. Muvaffak olma
sı için Mareşal Peten hükiimetine cesa
ret, azim ve sebat, nefsi fera~ati ve mil
lotin mllzahereti !Azımdır. Eğer millet 
bunu anlamak istemezse ölecektir.Fran
sız hükümetinin llç vazifesi vardır: 

- Fransız milletinin bugünkü vazi
yetini iyil~tirmek, 

2 - Bir mağlô.bun yapabileceği nis
b"tte sulhu hazırlamak, 

3 - Yeni Avrupada Fransanın lstik
bolini hazırlamak. 

Sunu hatırl.:ımanız iyi olur ki müta
reke sulh değildir. Mütareke Almanya 
ve bizim tarafımızdan imzalanmuı bir 
vesika olduğundan eğer bunu tadil et
mek istiyorsak Almanya ile müzak~rc 
etm.,miz Jazımdır. Şimdiden ve muha
<aınatın t>ihayetini beklemeden hiikü
metin vazife~i şerefli bir sulhun te-~lsi
ne müsait bir hava yaratacak tarzda 
hareket etmektir. Eğer böyle bir hava 
yaratılmazsa Fransa için fel5ketli bir 
•ulhtan korkacağım. Yeni Avrupa, ma-
7.İ~inin, medeniyetinin ve kültüriinün 
Avrupa manzumesinde kendisine işgal 
hakkını verdiği mevlde konmuş Fran
sasız yaşıyamıyacaktır. 

BVGVH l.Al.E E 
ı . 'l'iirhçe 'l'CIJ'fhi f ;ı• 

BARBAROS 
DEVRİNDE VENEDİK 

.Z·A t.KAZAK 
TÜRKÇE RUS FİLMİ 

3 •• rA.sv.s AŞIKLAR 
RERBEn'l MARŞAL - GETÜR1lT 
lldşELtN ,·arnttıklan ŞAHESER 

::: 

Surivecle v;~:ciler 

fena vazı vette 
---<>-

' Bnstaratı 1. ci Sah;fpdr 1 
re hiç bir zaman te~ebb:i!'e C?er-miyr-cr;?i 
ni söylemiq, fak:ıt Petenle D r1an1n em
ri mucihince Fransanın hücum:l u?Yn,·a
cai?ı yer neresi olursa ob:un müd~faa 
...dil•CP!(\ni ta"ih etmi•tir. Meohin tn
<'ilter•vi Irak petrollerini himaye ve 
Fran~:,.·a ait p 0 troll!:"re val'ı yed etme-k 
ii7ere Suriyev!:" girnekle itham ed~rek 
demi~tir ki: 

- 1nı!ilizler Beyrutu deniz üssü ola
n>k kullanmak ioin nlmak istiyorlar. Fi
SuriyedP mukave1nt"t edecek Fr:ınsız 
lı.tindeki mühim tnviliz kuvvetlerine 
kıtaları nisbotcn nzdır. 

VtStDE MüHIM BiR tÇl'IMA 
V~i 11 (R.G.) - Haber verildi~ne 

göre VişHe bıı~n de, Scıriye vaziyeti
ni incelemek üzere, kabine mi'hJm bir 
toplantı yapmL~tır. f 

Doğru ise Vevgand 
doğru düşünü.yor 

f Ba,tnrafı 1. ci .'1alıife~~ 1 
anzdır. Anla.,ldığına göre Vc~d na
zırlar mec1Mnde bey,nalta bulunarak 
emrindeki lruvvetl.,rin her hand bir ha
rekete tev.,.siil etmeğe kafi olmadı~nı 
ve bundan başka böyle bir teşebbüslln 
Fran.ız Afrika imparatorluğunda kan
'<lklıklura meydan vere<"eğini ve Ameri
kanın ınü.ıahalesini tacil ede.-eğini söy
Jrmi,tir. Vey~nd Alınnnyadnn askeri 
vardım istrni!me-inl dahi reddederek 
lıövll.' bir talebin de Amerikanın milda· 
lrnİes'.ri tesri edereitini ve Sııriyenin laı
ı,:u ıriidafaa olmadı)fun, binaenaleyh fe
da ed'lm""i l~7ım geldiğini beyan et
mistir. 

----·---
iicıan !mtıJdı 

Londra, 11 ( A.A) - Son 48 saat için
de Alman ve İtalyan hava kuvvetlerinin 
Kıbrısa taarruz ettikleri hakkında düıı
nıan kontrolü altında bulunan bir radyo 
istasyonu tarafından verilen haber teey
yüt etmemiştir. 

BVGfJ H A 
1 - TÜRKÇE CASUSLUK FİLMİ 

Ş!maı Denizi r.«sasrarı 
2 - TÜRK MUSİKiLt VE ŞARKILI 

ŞEYRINO LV 
RUDOLF VALANTİNO 

J • İZMiRDB JLK DEFA 
tlnlversıte!l!er ymedrı 

Bankasına yatırarak makbuzlarile iha
le tarihi olan 23 ·~ 11~ l1 pazar! i günü 
~aat 16 rlı encümene- müracaa•leri. 

2 - Yamanbr <uyu menbalarında 
bazı arızaların t.3miri h;i. fen ic:leri mü
diirlüffiind --ki ke~ :f c-artnamesi veclule 
acık rk!'iltrl"'eve korı • l'Tiustur. Kesif be
clcli J~57 lira 61 kurus. mu•·akkat temi
natı 139 lira 35 kuru~tur. Taliplerin te
minatı öğleclen e"'·el İs Bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
23 /6 /1941 n"7art~si günU <aat 16 da en
cii?Tlene milracaatlC'ri.. 

, 3 - Eşrefp:ısa caddes'nden avn lan 
558 sayılı '!Okakta ıoo metre boyda ve
ni<len kannli7l yon vaptırılması. Fen ~
)eri müdürlülW;,d~ki 1-e<.if ve şartnoıre
si veçhile acık eksiltmeye komılm~tur. 
Krsif bedeli 791 lira 59 kuru•, muvak· 
kat t"min!ıtı 59 lira 35 lrurııstur. Talip
lerin teminatı öğleden evvel İş Banka
$1n& yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 23/6/941 oazartesi günU saat 
16 da encümene müracaatleri. 

R - 12 - 'fi - 21 (12!17) 

1 - Tami"'at mütemadiye suretiyle 
d(;~emn, 15.ğlm , .. e park ~şlnt'ind~ 

l:'G'!l4l tarihinr1"n 31/51942 hrihin• 
b<l"• bir sen• nıiiddetle l ;]1 10 •rle~i 
or~1rd:l tahavvtil etm"~< Ü'ZC'te ~J~de 
•1"•atl 3 tek yiik nrab.•ivle lilzumu ha
linde "" yolnl7 ;;~ oy i~in 1 ila 4 a~edl 
;:lr~~ında o1m3k ii7.~re cl\nd~ vnc:~tt 1 
k~mvon C::lhe::hrılm~~ı i~i, yaz1 iıı:olpri M.H
r.nr1li;:.ündr:-ki ker;: f ve ~:"rtn~m(W:i m,,_ 
cibi"'l.ec kP')alı 7.a rfh plc~i trrıPye ko.,nl
mu. ttrr. Kes;f h("deli !'C 4:\ 1ira m11vat:
kot t•mi'lafı 4~~ lira 25 kurn•tur. t~al•
,ı 1G/6 /1Q41 Pazarte'i giinil snt Hl.30 
tladır. ::!490 ~avılı knn11"hun t:ırif:1t1 r! h•
!lnd'"- h"1-n·l~rı teklif rıe-ktu,,la.rı :ha
le :ırnü a1l\~1! saat 15 ~O a kaıh• encr.
mPn r1v:-:'l~etinr. V"'rilir 

2 - Kar.ıyrka 17~0 •a ılı etıddede 
mP.vrut kordınhınn ~i'~çiil c r~k yeni '':'"· 
vi''"''C' ~öre ve i ~lrt'"irilm-.k ~Prf."tiylp 
rrl,;-ilm"C>i , .. ,.., n<,'c- "'n'• r ·:11n ikmali ~'?.7t 
i~l,,ri m-'· J~~ t-1,·;~iirı ,,,1<: k ~if ve ...... T'fn:ı
J"l"IP~i ,,rrh~tt' rrık ,,.1 • ..,q mey,.. lr-c""u,r.ıueo

tu~. Ke-:~r h"rtrlt "'~ O 'r:ı m11...-~\t-a• Ü'" 

miMtı ?·17 ı;,, 50 h r,.tıır. "'· liob":n 
trminatı fifS'l ~rt"n e\"V"'l i~ banl ...... -:·na H~ .. 
tır.,,.~1< m:ı\.buzla~ivl ... ihalP 1?. rihi o1""" 

1~ /6 /J!l. 1 Cu-n-ı l!(in'1""t1~ •h en-"i
l'Y'"ne Tl"··r..,,.:ı. ... •lnr1. 

3 - F"'YZl n:ıc;a b,1lv:ln nzeı1·indc Ku
zt•ocilu hanı 11'."inde ?i1 ada 12.\ pa··c: e' 
''" 904 ne;\ •oknl ı, 3.11 pt1:ı ]'; p~rs'1 vo 
<> 13 ad:ı '15, 15, 36, rrı!'~PUtırd~ ür df\k
'·'nın enlrnıı mütoa'ıhidine ait nlfT'ık 
il7.ere yı1.t-1ln1ası ve M0101lnr1n1fl nrı1c;:H 
i~i V:'\71 i~leri mrtdUrlii~ilndr-k:l K .. ~if ve 
c::ı:ı.rtnamrc;oi v~rhq~ nr1l<: r-Kc:iltıııf!'VP lto
nu1mur•nr. Kec:if bedeli 76 lira tlf"I ı,1"r11q 
muvakkat t•mlnat• 6 li•arlır. T~Ji,.,Jp..ın 
tPmtn~tı ötflf"rl~n evv"·l Jcı bPnk ... c:1ns v-n
h••rnk m~kbuı.Jaıivl• ihal• tarihi ohn 
13/G/941 CumR ı:-inü S3et 1ll do oncll
"",,.,,e mi11"'8eoıııtl:ıt"'I' , 

4 - Coruk :vtın•mın ~enelik 3240 
kilo kovun oti il•, 22~ )<il., koyıın ci~'ri 
vcı 10 JrHo h!"vfn c:.,t1n alınm~sı, yan icM 
!eri rr a,HHallUnıleki sartn:ımosı" v•ohi
le açık eksilt->nt"e k"'ulmttştur. Mu
hımmon hedeli ~O'!ll lira muvokkot te
minatı 156 llrn CO ruruşhır. Taliuletin 
temin::l.tı ön.le erı ~V"":C'} Is bnnkn~nı. V'"I· 
brarol< mıkbu•h-ivle lha1e hrihl obn 
lll/611"41 C·ıma ıtilnil ~••! 16 da •:ıoil
mPne rrilra""?atlın. 

5 - Cocııl< vuvasına ""nelik 7'IOO kilo 
inek s!ltll alın;,,.,.,, yo21 i<lerl müd'lrlil· 
l!llndel<i şartnom"'I v•-h•le açık ek.ilt
mP\'P l:onulmıı~•u,.. M,·h=ımmen bec1rH 
70n !in muvoH·•t t•rrlnotı 52 llra 50 
kı.ırııştur Tel'r1•r'n t•m!natı ö~l·den 
evv"I •s bankr••nı va.,r:ornk makbuz
lnrlyl• ihale tor·ı,; olan 13/611941 Cu
m Mil"tü """t 16 d:ı encilmene müra
caatları. 

6 - Çocuk yu•·a.•·.,ı s•.,•lik 22 kolem 
er:".ak ~ııtın nl1n!"'"'a~' ,,.37! i!"lı:-ri müdtir
Hi~lindeki ~~r·trı.ımcs! vı-rhi r açık ~1.;
~iltnıeve knnıı~~u~t'JT'. ~f11h:ımmc-n be
deli 4152 lira 10 hıru<. mın•ok'cet t•Tl
natı 326 lira 41 kn•ııo<ur. Tali;ılctin te
minatı öğlPcf!>n eV'\r~l ic: h~nk!t!ı"la y~•t· 
r:ırak makbuzlariylP ilıal• tarihi olan 
13 '6/1941 Cuma giinü saat 16 da encii
mPne müraeantlan. 

7 - Çocuk yuva•ına senelik 936~ 
adet tı!k tip r.lcmek alınma"1 . ya"1 i•lori 
müdilrlü~ündeki snr'n.•mesl v•rhil. 
ıcık eksiltmnve k~nulmıı<tur foham
men ~~eli 1123 lira ?O kuru.~ muvıık
ht t•minatı SA Hrı 25 kun:ı•tur. T:ıJio-. 
lPrin öf'leden PV"••l t•minotı ;, bankası
na yatır•rak mikhmlıt'1vl~ ilıale tarihl 
olan 13/6/1941 Cu!"'a pünU saat 16 dq 
a~...f\mene müraea~tlqn. 

~ - 941 mali yılı •~tır!asıntl•., 942 V'-
1, M1vTc; rrq~rpc'irıe lı:""~Ar h,.t .. .ı:y• m,a
mur ve müstahdemleriyle, fukaraya ve-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
! Devlet Demır Y oitarınaan ! . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KiRALIK DVKKAN 
D. DEMlRYOLLARI 8 NCI tŞLETME KOMiSYONUNDAN : 

lzmir kemeri-Gaziler caddesinde 242 No.lu dükkanın Üç senelik muhammen 
kirası (360) lira üzerinden açık arttırmaya çıkanlmı~br. ihalesi 23/6/941 
pazartesi günü saat: 15 te Alıancakta işletme binasında komisyonumuzca ya
pılacağından muayyen vakitte isteklilerin 2 7 liralık M. teminat makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri lizımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

6 ıo 12 ıs 2066 cı275) 

7.AMPON 08.E· OR GARNiTU ti Al .. INACAK 
D. DEMLRYOLLARI 8 NCl iSLETME KO 11SYONUNDAN : 
( 14730) lira muahammen bed~li olan 13 kalem muht•llf ehadda -23000-

adet tampon gresör ~arnitürü kapalı zarf usuliyle ekPiltmcye konulmuştur. 
ihalosi 2 3/ 6 / 941 pazarte•i günü saat 16 da A!.ancakta işletme binasında 
komisyonumuzca yapılacaktır. isteklilerin ( 1104.75) liralık muvakkat te
minaılariyle teklif mektuplerini ayni gün saat 1 5 e kadar komisyon reisliğine 
verme-leri lftz1mdır. Sartname~i i~letme kaleminden alınabilir. 

6 10 12 15 2067 (1273) 

r. c. ZiPnat esinden: 
Bankamıza borçlu ıuu1.ğ'lda isimleri. yaz.ılı müstakrizlerin gayri menkulleri 

3202 Ayılı ziraat banka-n \cpnunu hüküml,.rine t~vfika.n açık artbrm.a eure-
tiyll" müzayedeye t"'1karl1m1,tır. • 

Arttırma 1 / 5 /94 1 tarihinde ba,lamak 16/ 6 / 94 1 tarihinde bitmek üzere 
bir bu('.Uk ay devam edec•ktir. 

IV'uvokl:at ihale 16/6/941 tarihine müaadlf pazartesi günü oaat on birde va 
T. C. Ziraat bankası ödemiş ~b-.lnde yapılacaktır. Daha fazla malolınat al
mak i•tivenlerin ziraat bankası ödemiş ıubesine müracaatla açok arlbrma kai
rn~~ndeki ıenüti okumal'.'!ln i13,n olunur. 

aatılaa gayri menkuliia tapunun 
Senet No. Borçlu Cinai Mevkii Mıl<.tan tarih ve No. 

357 Mehmet kamı F' atma incir bah-
(Turgut M. den) çesi Kasap kuyu 9190 M. 2 935/35 

57 Mustafa kızı Fatma Tarla 
( Mesrutlyet (M.) J(~h~ 1r 1ıö:rü 5744 « Q15ın 

332 Muhacir Hüeeyin kızı incir 
Hatice gezginci babc;eııl !\ '1YT8" 1ı 3217 « '"21232 

332 « < K J\?"8.f!:;.:\C 

Ka·~ M.'1m<"t 666 3 « 911118 
kın 

1 12 16 150 (950) 

T. anııa.sı • • 
Bankamıza boçlu a"1'ğ-Jda i~mlcri yan]1 MÜ""t~krlzl~rin gayri mıl!'nkunerl 

3202 savılı ziraat bankası kanunu hüküml<"rine tevfihn açık arttırma ~retiyle 
mÜzı\yedeye c:1kanlm1~br. 

Arthrma 2614/941 tarihinde başlamak ve 12/6/941 tan'hlnde bitmek 
üzere bir buçuk ay devam <'~ecekılr. 

Huvakkat iha1e 12/6/941 tarihine müsad\f pe1"!emh.., gunu saat 11 d<" 
ve T. <::. Ziraat banka'! ödemiş :ıubeslnde Y"Pılocakhr; daha fazla ma\um•t 
n1mak isteye,,]("rin ziraat banka"J öd~miş "1ıhf"11'1~,.. mürrı:ea.atlts açık arthrma 
~afr·u'"'alnd.,.1cl l'~ralti okum111n.n il&n olnnu!'. 
s~net orçlu Cin•I c:; lan ga....ı meoıkulü" Ta,,unun 

Tarihi No. iıo.su M .... ku Mile tar 

267 

23 

103 

Abdunahman :süt 
(lnönü M. den) 
İbrahim zorbi1me~ 

incir hah-Bay.aklı 
çesl Knnai?a-; 

Tarla Cer<'nll 

29440 

1378S 

34/I 27 

< 936/36 
( Bn>kurt M ) den 
AdoO'föneli Ali oğlu 
Jlfo•tafa 
(Tuıırut M. del\) 

Tarla Kuyu 
Karadut 
kuyu 

8710 < 936/97 

IS42 (951 )' 26 1 12 16 

İ t JJ e edl •eıdnden : 
Besiktoş Dolmabahçe ile Maçka arasındaki yaruldun ve tair Nedim cad

desivle Ihlamur aamndaki Nii>hetiye caddelerinin fOSe ve odi kaldınm in,a
atı kapalı >arf usuliı·le elailtmeye konulmt«tur. Keşif bedeli 19987 lir> 66 ku
rt•t ve ilk teminab 1499 lira 7 kuruştur. Mukavele, ekilltme, bayındırlık 1'lerl 
~en,..]. hususi ve fenni ~rtnııme]cri ve buna müteferri diier evrak 100 kuTUf 
mukabilinde belediye f,.n işleri müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 27/6/941 cuma gü.,a aaat l 5 te daimi encümende yapılacaktrr. Ta
lipl•rin Uk teminat makbuz nya mektuphn ihale tarilıinden 8 gÜD evvel be
lediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla ala•aklan fenni ehliyet ve 941 Yl" 
lına ait tica<et odaSI "RsiWan imzalı şortname Yeoaitt ile 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale glinÜ saat 
14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 12 16 20 24 2 1 19 ( 1 31 S) 

EmnJ, et Vmmn m~~diirıt ğönden : 
Zabıta memurları için azı 6400 çoğu 6600 çift fotin 26/6/941 cumartesi 

günü saat 1 1 de kapalı zarf usuliyle sa bn alınacakbr_ 
Bir çiftine 9 dokuz lira fiat tahmin edilen fotinlerir. nümune Ye fllrlnameainl 

görmek istiyenlerin umum müdürlük satın alma komi"Yonuna müracaatları. 
Münakasaya l!'ir•ceklerin 4220 liralık muvakkat teminat makbuzlariyle ve 

ya banka mdctubiyle berab..- 2490 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı 
bel.yelerle birlikte za.rflannı münak:a~a J::ÜnÜ Sl!ll'lt 1 O na kadar komisyona vcr--
meleri. 12 17 21 26 2102 (1316) 

ZAYi 
Kırkağaç Türk birliği okulundan Kı tli Beledi · · · Dr Beh 

1938 d~n yılında aldığım ~ah detna- ~ {J'1e teftiş! -şe re'd.ız ~ 
meml zayi ettim. Yenı.ini alacağımdan B~ zun ki" en ~ I 'büh' 
eskisinin hiikrnü olmad·fıru ilan .<!,...., ı pazda;,ı,_;".',_ı':'.:_~ -~ okand-·-~~ 
• C!5Yayı UJ§..AallJ,ClCuun ıc:ıne oy u.rnıa& 

nm. . ı b·· • .:ıL b' la t K ka" "ftis· -ı Ali fhssan p surctıy .e carsıınıza u, ..... ır yme ve 
ır f!llÇ mu ı og u ınar ı:eref vcrdil<lerind~n dolayı çnMI esnafı 
MENEMEN BELEDtYESINDEN : ~amına Alenen minnet ve te<oekkürleri-
1 - Belediyimlze ait tenvirat dai- mizin illlnını rica ederiz. 

resinin ihtiyacı olan 1 il bin kilo m•zot Kıvmetli gazetenizin devamlı oku-
il~ 3000 kilo i?ce ma.kine yai(ı v~ 1 o.?O yu~ular.ndan Kavaflnr çat";l<ında 
kılo kalın makıne yagı ve 1 5 O kılo us- Teni Ali Emin, Ter7J Mmrtafa Nurl. 
tününün mübayaası 9/6/941 ta•ibind~n 
itibaren 15 gün müddetle ••ık ek•ilıme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2 3 /6 / 941 tarihine 
müsadif pazartesi günÜ ~aat 15 te bele
diye dalrc-sind ... icra kılınacakhr. 

3 - Bu işin muhammen bed~li 

rilecek reçet.,ler üzerine ilar ._tın alın
ması, yazı isleri müdürlü;tt•n~o\i şart
namesi veçhüe kapalı •arflı ek<illnı•vf 
ımnulmustnr. Mıihemmen h•deli PnOO 
lira, muvakht t•m;natı 6M li•,.dı<. 
thalesl 16/6 f1941 P 2 ... esi gllnü <aa! 
16.30 dadır 2190 "" 11 k•..,unun ıa-·ıa!: 
dahilinde h?tr:1rlanm! ekl;~ m~'ptu'"1 rı 

ist,.nen ve•~ik ile hirl !t e ihal• g":ıii 
:ızlml SBat 15.30 a k•d•~ ,,,·:m•n r'ya
ı;etine V"."~lir. 

9 - Kadifekale ve Cümhııriyet konı
lu!!una korunak ü1.••e 1 O •~·• hnap<
vaphn1ma"'· yan icılPt"İ Milr'Hlt"lii~ilrıdı? 
ki keoif ve ~ar+ruomesi ver iJ• ıı~11c "k· 
siltmeye konulmuştur. Keşif bedel 

2640 lira 50 kuruştur. Muvakkat ı~mi
net miktarı 196 liradır. Şartname~i mu
hasebeden bedelsiz alınabilir. Talip· 
lerin tayin edilen gün ve saatte beledi
yeye müracaatları lürumu ilin olunur. 

2136 (1314) 

1950 lira, muv:ıkknt teminotı 147 lira
dır. Taliplerin t•minatı öğleden evvel i1 
~anka<ına yatır.ırak makbuzlariyle iho
Jo tarihi olan 16/ 6/1941 Pa,.arte<I günü 

at 16 da encümene m" raca atları. 
1 O - 1941 Fuarı kin Kültürp:ırk ~ 

gi bin.ısının bir kı...mında 40 stand yap
tırılma..ı, \•azı isleri müdllrlü1!iindek! 
keşif v~ ra~t.namesi veç~ile açık ehilt
meye konulmuştur. K"')if bedeli 2576 il· 
ra 45 kuruş, muvakkat teminatı 193 li
ra 25 kuruştur. Taliplerin teminatı ıs!· 
led~n evvel iş banka•ına yatırarak mak
budariyle ihale tarihi olan 161611941 
ı:>a:r:artesi günil •sat 111 da enc!lmon~ 
:nüracaatları. 30. 3. 7, 12 (1205) 
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Gam elin uamması. 

Ge eral G bir kil hin g· i olacak şeyler· 
ha · e riyo • Bu kadar m ··thiş şeylerin bu 

sök"'; e e riol nmasına hayret 
ed·yor 

- 20 - -
YAZAN: JULES RCMAtNS 

Gnmden dcvom ettı: mü takbel inkişnfları hakkında ki hük-
«- 1 tc biu biraz rahat nefes nldı- münü sordum. 

rım bu olmuştur. Hümü tnli eseri. Ma- KEHANET Mt i' 
ginot hnıtmı takviye ettirdim. Muknve- Gözleri hula tavana münntıf olduğu 
mı-t kuvvetinin bir mili arttığını söyle- halde dedi ki: 
yebi1irim. Hattı Belçika hududu boyun- c - Vakayıin şimdiki ve müstakbel 
en şimale doğru temdit ettirdim.> cere~anlnnnı anlamak için orduların ge-

c- Fakat nasıD eahra istihkAımlan cirdiği istihnle takdir edilmelidir. Or
ile mi, yokık"I daha kuvvetli bir şekilde dular çok kıymetli bir alet holine ccldi. 
mi?> dedim. Muazzam Lir kuvvet ve kudretin cami; 

c- Kuvvetli müstahkem mevkıler- teşkil ve idnmesi fevkıılade masraflara 
le. Bunlnrı modem usull<'rle bC'ton~an mütevekkif, fevkalade muntazam, fa
gayet seri bir şekilde yapma!lnı biliyo- kat tatmini çok müşkil bir Ulet. Bir tek 
ruz. Bunlan bizzat görecegınıze çok gijnde mühimmat ve mahrukat cihetin
memnun oluyorum. Her şeyi size gös- den ne sarf ve istihlak edebileceğini bu 
termc.-ğe vakit olmayacak. Fakat her iııe yabancı olanlar takdir edemez. Or
ne ise. bir fikir edinmiş olacaksınıZ> dulnrımızın bugünkü hali geçen hnrpte
dcdi. ki donanmalnrla mukny~c edilebilir. 

Tefekküre dalar gibi baıını arkaya Gec;en harpte donanma çok kıymetli bir 
cfoğru temayül ettirerek devam etti: sil&h, pek karı ık mekanizmayı muhte-

<- Evet, oimdiki harp §ekli, gHrdük vi muazzam bir kuvvetti ki: mümkün 
lerimizJe kabili kıyas olamaz. Evvela, mertebe uzun müddet hüsnühalde mu
t 914 te olduğu gibi, siper taarruzları, haf azasına çalışılır: ve en kati mecburi
ani hücumlar, faidesiz topçu düe1lolan, yet karşısında kııti ve nihai bir hareket 
beyhude insan zayiatı gibi her gün kü· için tehlikeye altılnbilirdi.> 
çük muharebeler her iki taraf için varit Sözlerini büyük bir dikkatle takip 
CJeğildir. Fakat ~sen harbin bütün ka- ediyordum. f çinde bulunduğumuz harp 
rakteri tama.mile yenidir. Bunu pek az hakkında bu kPdar yeni, bu kadar kuv
atimse takdir ediyor; yahut hurpteki ' vetli fikirleri ilk defa işitiyordum. 
bu durgunluğu anlnmadıklannı söyle- Sesini nlrnlUırak, Eldetn mahremune 
mekten fazla ileri gitmiyorlar. Bu c;e it konuşuvordu. 
insanları bilirsiniz: 1914 harp şeklinin - «Yakın bir istikbali nnsıl tahmir 
tekrar ba~lıyacağına inamın insanlar, ettiiimi soruyorsunuz? Dinleyiniz: Tan• 
yani heo aYJlİ hnta... bir hnrcketsfali~i llni bir hareket Uıki~ 

Güldü ve ilfı.ve etti: edecek, ve bu hareketl' elde mevcut bil-
e- Son harple bu harp orasında hiç tlin kuvvetler sevkedilecektir.> 

bir micyıbehet voktur.ıı Bir müddet te- Bnşını biraz eğdi, kaşlannı çatarnk 
fekküre daldı. Yine devam etti: devam etti: 

«- 1914 harbinin bir istisna, bir - c Ve kat'i netice bir çol Jannın zan-
CJehşet ucubesi t~kil ettiğini kimse tak- nından daha çok. dnhn sürntlc ulına
Clir etmiyor.Faknt tarihe ntfınazor eder- cn'lrlır.> 
sek ... Mesela on sekizinci ns:rın harple- Sesi derinleşti, adeta kederli bir to:ıı 
rini tetkik edelim: aylarca sükUnet için- almı.!'t• . Önilnf' bakıyordu: 
~e geçirilirdi. Müstahkem bir mevki - cF.vet. cok seri, ve mahsüs olacak
uzun müddet muhasara ııltmn alınırdı. tır. Halk dehe:: tin azametini takdir et
Kış karnrg&hlan kurulurdu. Ve müsait mivor.l) 
bir cünde çnrpı~lır, fakat nihai netice TC'krar Belcikava yan."lcağım seyah~-
ahnırdı.> tc intikal ettim. Bu knrlar müec:c::ir bi~ 

Tavana bakan parlak gözleri müstes- tanda izah ettiITT har katın o istiknmet
na h&disata alışkın bir mütefek1drde gö- ten gelin j!e]mivorpğini sordum. 
riilen huzuru ifad-.: ediyordu. Camele• Su C'Pvabı verdi: 
nin lınli me hur dostum Hanri Bergsnu - cPek muhtemC'ldir. Fakat şu cihl'.'-
batırlattı. Sayfiyesinde kendisini :dvn- ti dC' na?ıırdan u,.ak bıılunnurmnmııl1· 
ret ettiğim %1lmnnlar, o d yanımda ba· nu~mnn n m n'!!<I rl n ı h ı-

:Elln konuşarak tefekküre d Jardı. dudunn k:ıdnr unımni hfr UHIM"ll ?n f!P<'-

Camelen.de o esnada konuşurken mek suretiyle :Pollandn ve Bolcikanır 
tefekküre dalmıştı. Bundan büvük bir münferiden ist.ilf.c::n11 setretmek tec;ebbU
:ı:evk duydut'U görülüyordu. Kendisini sünde rle bulunabilir.> 
takip ettiğimi göstererek bu yolda teş- - cBöyle bir haJ'C'ketin ne vakit vanı-
vik ettim. Bn ka vesilelerle tnhit oldu- lacaüını tahmin ec'livorsum17?> dedim. 
ğum gibi. Cameler.'in y pllğı imal r· Dfü;i.indü, dudaklannı lSlrdı. 
Clan ıınladım ki, bu haTbi idare edenler - >Kônunusani sonlanndn olmac;ı 
Verdun namındaki eserimi okumuşlar- gayri V8rit clefülnir. Fakat pek uınnC't
Clı. Bu eserin ilk elli sahifesini bile ya- mivorum. Mart, daha <'Ok muhternel bir 
!zan bir muharririn alelade bir harp ama aydır.> d~i. Bir az daha düsündükten 
törü olmadığı neticesine varmışlardı. sonra oevam etti: 

Ve nihayet Gamelen'den harbin - B t TM E D t -
ooocaaaaı::ıı::ı~aoaoacı::ıaaı::ıaaı::ıaao~~~~A'"..O-~ 

Makin eve 
''erilirken 

VIŞiYE C ÖRE 

Suriyede son 
asker-i vaziyet 

J 12'İ iz hava ve 
d&hili emniyet 

nezaretler· -
nin tebli~· 

---<>-
Vişi ll (A.A) - Fransa harbiye ne

zareti Suriyedeki askeri vaziyet hak
kında bugün uşağıdaki tebliği neşret
miştir: 

10 Haziran öğleden sonra ve 11 Ha
ziran sabahı İngilizler mevzilerini hk
viye ettikten ve yeni kuvvetler kulla
narak Lübnanın cenubunda Fransız 
mevzilerine karşı şiddetli taarruzlarda 
bwunmu tardır. AvusturaJ:valı kıtalar 
Fransız mukavemet merkezlerini atcse 
tutan bir İngiliz hava fılosunun yardı
mı snyesinde sah!l boyunca Litani neh
rinin şimalinde ilcrlemc~e muvaffak 
olmuşlardır. Fransız kıtalun vahim 7.a
yiata rağmen kendisine udetce üstün 
düsmamı karsı siddetli bir muknveJTlet 
göstermektedir. Bcrmon duğlannın j!'ar
binde Merciunu müdafaa eden Fransız 
kıtalnrı Asbaya yüksekliklerine çekil
m: lcrdır. Hcrmon dağlan ile Cebcli 
Dünız arasında Fransız kıtalru-ı hnva 
kuvvetlerinin ynndımı ile mütE'addit 
taarruzlar yaomıslar ve Sama doğru 
ilerleme~f' cnlısan düsmanı Kisva~ın 
cenubuna ntmıslnrdır. Burada muhare
be ı:alı J!ÜnÜ de devam ~lmistir. Frnn
sız kıtalan düsman ph;ndcsfnin tnnkl&
rın miizahar<>tile yuptığı şiddetli ta&r
ruzlarda <:etin bir mukavemet ııösler
mi }erdir. lrDkntn aelen b:.r dü man 
zırhlı tecckkülü Surivc hududundn 
Abukemnl civarında FranSlz kıta)urile 
temas etmiı tir. Fransız. hava kuvvetleri 
her tarafta muharebelere muvnffnkı
yetlC' istirak et•nekte ve düsmanın k9ra 
deniz kuvvl'tlerine bombnlar atmakw
dır. 8 \•e 9 Haziranda 9 İn,,.iliz tayynri!Sİ 
düslirülıniiştür. 10 ve 11 Haziranrfo 

hrip ed:len İngiliz tavvarelPrinin nae
'1 nüz tesbit edilememiştir. 

' ı 1J ( A.A) - Ofi njun.sımn bil-

---o-----
Londra 11 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: DUsma· 
nın bugün İngiltere üzerindeki faaliyeti 
az chemmivctle olmuştur. Bu aksa'Tl 
geç vakit İngiltcrenin cenubu garbi~i
ne az miktarda bombalar nblmıc;sa c1a 
bu bapta hcntiz hic bir mnlCımat alı
namamıştır. 

Londrn 11 (A.A) - Resmen bildi!'il· 
dil~Ine Jtöre bugün İngiliz havu kuvvet
leri Hollandnda Zecbl"l.U{e l:manına knr
şı Uıarruz.Jnrda bulunmusJardır. 

Londra 11 (A.A) - İngiliz sahil te~ 
kilutına mensuo bombardıman tnynrc
leri bu gece Fransadn Saint Nnz.airc 
doklarını ve Norveçte Mandel ve St.ı
,.an Ger tayvare meydnnlannı bomba
lamışlardır. Torp'.l tayyareleri Norvec 
açıklanndn 2000 tonluk bir iaşe geml5i
ne isabetler kaydetmislerdir. Düşman 
scyrilsefaiinine karsı İn~liz bombal'
dıman tayyareleri tarafından yapılan 
gündüz Uıarruzlarına dUnkü salı gili:\i 
dP devam edilmiş ve harcktıt esnasında 
20 dakika süren bir carpışmarla nğır bir 
bombardıman tayyare~ b!.r düşman ~w
cısını düşürmi.is ve diğer birini de ha
sara uğratmıştır. 

lLon ra 
Londra 11 (A.A) - İn ilterenin M,15-

kova büyük elcisi Sir Stafford Grioo .. in 
Londrayu geldi~ini bu uk$am harich-e 
nezareti bild·rmistir. Hatırlnrda oldu 
u Uzcre B. Gripp hariciye nazın B 

Eden tarafından Londrnva davet eail
misti. Büvük elçi bir kaç gün sonra 
Moskavaya dönecektir. 

dirdii!ine ~öre İn~iHz hava kuvvetler; 
bul!iin öğleden sonra müteaddit clefnlaı 
Berutu bombardımun etmiştir. Frans;z 
hava dafi toplnn faaliyete geçmiştir. 

YENi jtSJR 

E Son heri • f. razı 

am r -
eks·- t ası 

• 
o yakın ••• 

yor 
iilafm ir mukavemet 

Radyo gazetesine göre: İngilizler ve Olmazsa alelJin de fJll 
hür Fransızlar Suriyeyi kan dökmeden hafta ·ç e Bşgali 
f')e geçirmee çalışmnktndırlar. Bu sebep Ju 
le yavnş ilerliyorlar. lngiliz tebliğleri u enneı •• 
çarpııımadan ziyade mukavemetten hah Radyo guzetesine göre Şama on kilo-
setmektedir. Bu maksatn varmak ıçın metre yaklaştığı haber veril n müttc
l ngiliucrin kullandıkları , asıtal r çok fjk kuvvetleri, Fransızların daha cenup
gariptir. Suriycdeki gazete muhabirle- 1 ta bulunan esas mtidafaa hntlrırın~. aş
rinden gelen malumata göre harek:it ~ış bulunuy~rl.ar. Bu sebeple muttc
şu yoldn idare edilmektedir: Askeri kı- fık kuvvetleruun bundan sonra esaslı 
talnrın önünde oparlörlerle mücehhez bir mukuvemet görmeden Şama girme-
otomobilJer eidiyor. Bunlann ic;indeki 1 lcri cok mu~te.meldir: . . . 
nskerler oparlörler vasıtasiyle Fransız Beyrut ıstikametinde sahılı takip 
ve müstemleke askerlerine ve Suriyeli- eden kuvvetlerin halen nerede olduğu
lerc dü:man değil, dost olarak geldik- na d:ıir malUmat voksa da bunların ön
lerini bağır rak söylüyorlar. lerinde mania teskil edPrek bir şey ol-

Jngilizlere göre ekııcriya karşı ındnki mad•l'1ına ~öre bugün Beynıtun cenu
kıtalnr hlir Fransıı..Jara taslim olmakta hunrfaki Saydaya varmış olmalan muh
ve onlarla İş birliği halinde ileriye doğ- temeldir. 
ru yürümektedirler. Mukavemet yapı· Dirizoru işgal eden ve daha şimalde 
lan yerler de yok değildir. Fnkat knt'i hududufnuza mlivazi olarak harekette 
zaruret olmadıkça lncilizler bu kıtalara bulunnn iki koldan şim~Jdekinin, yani 
karşı sHuh kullanmamaktadır. 1 hudurlumuzun cenuo taraf ıncla hareknt-

l ngilizlerin karşılarındaki kuvvetin ta bulunan kuvvetlerin, Akcakaleden 
büyük olmndığı anlaşılıyor, faknt gene- sonra cenuba dcnı>rck Dirizordan H?Jeo 
rnl Degol, Dekarda olduğu gibi, Fron•ız isHkametinde iler1iven esas kuvvetlerle 
kanı dökmekten çekinmektedir. lnciliz- blrJ .. c;mesi ve nıüc:t0reken R"len istika
ler de Fransa ile muharebeye girismiş m tinde harc1''\ta devam etmeleri çok 
r.ibi vaziyet nlmak istemiyorlar. Filha- mümkündür. Franst?larm şarktan .mır
kikn böyle bir vaziyet almak, lngilizle- ba rlo~ıı hareket cdert kuvvPtlere kar
re göre, Almnnların istediği~i yapmak qı simalC!<>n ccn•ih:ı doğru Fırat nchri
demek olur. rıln C:erahlııs - M~k"ne arasındnlci kıs-

Almanyanın Vi~iyi lngilere karşısın- mmda nehrin nrzeftil'ti mımiplard:ın is
da yalnız bırakması Surlyedeki harekutı •ifrrt <'-t"l"ek h:r mUdnf?n hntfı tPc;İs et
'>ir Fransız - lngiliz muharebesi şeklin- m<>l<>ıi diic:iiniilebilirsı> de viiz kilomet
de v.östermek maksadına matuftur. rı>1i~ böylP bir cenhede zııl( kuvvPtlPrin 

Almanya, bu suretle Fransız1ann in- müd .. r::ı; h'lrbı vanmııc:ı colc zaif bir ir
"iltere ile muharebede Vişi hükümeti- fim.,lrlir. Fc:ase~ cenuba do~ı faam.ız 
nin etTnfında toplanacaklarını ümit et- irin bu cenhc kısmımı earnmad:m miit
mı-ktedir. Çünkü Almanya, diploması t('fi~lerin Fırııtın cenuhundan <lolasmr k 
yoliyle amiral Darlıını ve Vişi hüküme- surPfivln ~" Halen istiknmPtindn vürü
tini kazanmı~ olmakla beraber heniiz meler1n° devnm Pfmeleri ihtimali vın·
F ransayı kazanmış olmaktan çok uzak .. dır. l-fnb"l' verildim., .. ıtnre müffnfiklPr 
tır. Fransızlar İngiltereyi seviyorlnr. c::imdiv<' k~d!lr. ynni Resühıin - niri?Or 
Halbuki lns_iltere ve Fransa muharebe· ~ ... fbnn ıtelinrPve Y"rlar mii"hirn bir rnü
ye girişecek olurlarsa Almanlar Fransız kav,.mct" marı.ız "knlınamıc1'lrdır. Diri
umumi efkarının lngilterı- aleyhine dö- "flrrlrın h'ltı:va d<':'rru gectiklerine J!(;rp 

neceğini ümit etmektedirler. işte lnı;il- 'ı.T'".Jl"b0 oltırt mP~ ... r ... 1ı-.. i nc:aaı yulmn 2?5 
tere buna meydan vermemek için Suri- 1.-iJomctt'f'ıiir. M'l örlıi kuvvf'tl"l" irin 
vede büvük bir itina ile hareketi tercih bu mesnf nin ket'ı iki üç ıriinlük bir 
.. tmektcdir. rrt<'S"'l" oldııl'lımdan bu kuvvetlerin mü-

ALMAN - FRANSIZ SULHU MU? him bir nmkavemr>t" mnrıız kalmarlık-
Almanyanın ·Fransayı lngi1tereye farı t<>kdirde bu J,.-.fUı içinde Halebc 

karşı harbe teşvik için çevirdiği bir dip- rri~eleri h 0 klenebilir. 
lomnsı manevrası Fınnsa ile sulh akdet- Sonra. do/;'rudan dof'.:'Mlvn Hamn - Hu
meği teklif etmesidir. Muhtelif kaynak- r>ıus ;c:tllrtımctin" few•cMih ederek cenuo 
lardan gelen haberler Almanyanın Fran tan ilerliven :milttC'fik kuvvc-tlrrin iJprj 
,... Uc oulh kdl uıanvvunınu l..n \r i ı ol y ırt1rrrı 1 -

'!ibi ami .. a1 Darlan da söv]ediği nutuk- rı da muhtcmelclir. Maaınnfih, F alen 
ta bundan bahsetmiştir. Fakat bu tek- alındıkfoJ1 <'nıtra bövlc bir harekete f!PÇ
Hf dnha z,iynde Frnnsanın Almonyanın 1'"'PC!Pn d 0 Suriye isi nihayete erebilir. 
ittifnkına girmesi için ynpılmı~ bir tek- c;inkü bundan sonrn Franc;ız1ann Plin
life benzer. ıln hic bir hava meydanı knlmıvacaktır. 

Almanya İngiltere ile sulh nkdetme- Hava himtıvesinden :mahrum bir ordu
dikc;e Fransa ile de sulh yapamaz. Çün- nun ise mukavemete devamı bugiln için 
kü böyle bir sulh yapnrsn Fransız top- hemen hemen mümklin değildir. ' 
raklarını tnhliye etmesi lazımdır. Hal· - ---
buki bu topraklar İngiltereye karşı mü- Am•rı'ka ve Almanya 
cadelesinde Almanya için pek lüzum- ~ 
ludur. Eğer Almanya Fransız toprakla-
rını işgalde devam ederse, Fransa Al· 
manyanın ittifakına girmiş olacak de
mektir. Yani Almanya Fransa ile cyal
nız sulh, yapamaz. Sulh ve ittifakı be
raber yapmalıdır ki, bu vaziyette sulhun 
ehemmiyeti ne olur. Şu takdirde ittifak 
sulhtan daha ehemmiyetli olacaiJndan 
Fransa, lngiltereye kıırşı, Almanyanm 
ittifnkınn girmiş sayılacaktır. 

ITALY A GA YRt MEMNUN 
ttaJyanın bu Fransız - Alman if bir

liğinden memnun kalmadığı tahmin 
edilebillr. Muuolininin dün söylediği 
!lutuktan da anlqılıyor ki İtalya Fran
saya karsı iddialanndan vaz geçirilmit
tir. Çünkü Mussolini bütün Yunnnista
nm ltalyaya iltihak edileceğinden hah· 
setm~lir. Bunu iki maksatla aöylemig 
oll!bilir.: 

Evvel A, geni§ İtalyan müstemleke 
impıımtorluğt•nun xiye.ıru teliıfi edecek 
toprağın ıimdiden temin edildii!"ini ltal
vanlara anlatmak, iltincisi de Fransaya 
ltnrşı olan iddialardan vaz geçilmesine 
ktu'fılık olacak tazminatı ve ivezin te
min edildiğini anlatmak. 

Mussolini nutkunun büyük bir kısmını 
Arnavuluktaki ltalyıın mağlubiyetini 
izah nokaııına tahsis etmi§tir ve <Alman 
yardımı gelmeseydi bile. Yunanistan za
ten ezilecelctil> Demiştir. Şarki Afrika 
imparntor]uğunun ziyaından bahseder
ken de Mussolini, bu imparatorluğun 
ltalya tarafınd n tekrar geri alınacağını 
söylemiştir. 

Mussolinin nutku anlaşılan şu nokta
larda ltalynnJara he ap vermek mahiye
tindedir: f talyn harbe .m zamnnınd 
cirmiş ve girmekle isabetli hareket et
mi,tir. ltalynn askerleri çok iyi dövü1-
müşlerdir. Neticede her şey iyi olacak
tır. Ynlnız sabır lô.z.ımdır. 

11SIRIN BASINA GELENLER 
Ciridin Almanya tarafından İşRalin

den Mısır ic;in hasıl olan tehlikelerden 
birini bir kaç gündcnberi lskenderiye 
halkı hissetmektedir. Almanlar bu şeh
hiri Cirit adasından tayyarelerle bom
bnrdımnn etmektedirler. Yüzlerce insa
nın öldüğü ve bir çok binaların yıkıldı
f.ı haber verilınektedir. Mısır hükümeti 
bunu protesto etmiş e de Almanya ls
kendcriyenin bir lngiliz deniz üssii ol· 
du~unu, binaenaleyh bombamdıman 
edileceğini bildirmektedir. Mnamafih 
Mısırlıların şikayet ettikleri vazivet ls-
1<enderiyc f ngiliz üssün değil, iknmet
"'ahlannın ve sivil halkının bombardı
man edilmiştir. lngilizlcrin haber ver
diklerine göre bu bombardıman Mı.sır-

Amerikalılar 
Almanya bize 
meydan oku
du diyorlar 

Vaşington, 11 (R. G.) - Robin Moor 
Amerikan ticaret vnpurunun bir A 1-
mnn denizaltısı tarufından batınlına31 
dolnyıS:yle henüz resmt bir teşebbüs ha
beri !!elmemiştir. Amerikan gazeteleri 
bu sebeple Almanyu aleyhinde şiddetli 
neşriyatta bulunuyorlar. Gazeteler ve 
siyns~ mahfiller bunu vahim bir hficlic;e 
telakki ediyorlar. Bir zat demiştir ki . 

- Nonnnl bir ticaret yolundu aşikar 
bir Amerikan gemisinin torpillenmesi 
Amerikaya karşı meydan okumnktır. 

Bulgar kralı /tal yada, 
Rıımen basıekili Al-

~ 

manvaya gitti 
Roma 11 (A.A) - Almanyadan ge

len Bulgur kralı Boris 1talyadu kısa bir 
müddet tevakkuf etmiş ve İtalya kralı 
Emanoeli ziyaret etmiştir. 

* Münib 11 (A.A) - Romanya devlet 
reisi general Antonesko tnyyurc ile MU
nihc gdmiş, Alınan hariciye nazın Fon 
Ribbentrop tarafından karşılnnmıştır. 

eni Ze an~alılar 
GIMt~e e Jıadar 
zay·at verd!ler? •• 
Lonclra, 11 (A.A) - Yeni Zclanda 

başvekil, beyanatındn Yunanistnna ~ön
dcrilen Yeni Zelnnda kuvvetlennln 16 
bin 530 kişiden ibaret olup bunlardan 
11.180 nj.nin kurtarılarak Mısıra çıka
rıldığını, geri kalan 5,350 kişin:n :Jkibe
tinden malCımat mevcut olmadığını söy
lemiştir. 

da Almanya nleyhlne bir cereyan uyan
dırmıştır. · Haber verildiğine göre Vn
şingtondaki Mısır elçisi, hariciye müs
teşarı B. Sumner Yelse b otnriaı a 
teşarı B. Sumner Velse bir nota vererek 
bilvn~ıta mihver devletlerinin açık 1s
kenderiyc §Chrini bombardıman ~tme
lerini protesto etmi§tir. 

) 

:12 Raziran Persetnbe 1941 . 

Reisicümhur Ankara 
civarında k ·· ç ··k bir 
te kik geziSi y t lar 

Anknrn, 1 J (Yeni Asır) - MilJi Şef, Anknrn civarında bir tetlc.ik g · 
yapmışlar, Polatlı ve Hal manayı şereflendirdikten sonra Ankaraya nvdet bu
yunnuıılardır. 
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rta 
0

2" rt ı aza ac 
Ankara !l (A.A) - Haber aldığımıza göre sigorta uımmı tarifesinin yu

~u~ya. nıt kısmının tahfif edilmesi Ticnrct vckftletincc sigorta şirietlertiıd 
b~ldirilmış, o.~a m~tedil bir sürplrin tatbiki istenilmiştir. Keyfiyet yanıur\.1' 

, pıyasnsında ıyı tcsırler uyandırac:ıktır. 1i 
11111 il llffl !111111111111111111111111111111illllil11111111111 1111111111ıını1111111111111llllllllllllHUlllllll1111llJ.)f11 il 

Z1raaf Bankasının piyangosu cekildı 
' 

Ankara 11 (A.A) - Türkiye :ı:irnat banknsınm t?lli liradan yuknnyn ~ 
ruf hesapları mevcut bulununlnr arasında ikramiye tevziine ait piymıgo bu 
b~n~a ~in~da ikinci noterle nlakudarların huzuriyle çekilmiştir. Bin Ifralıkı 
buyuk ıkramıye Babacskide bay tsmaile isabet etmiştir. ~ 
~~..cr~~~~~~~~!O(:::C:;OCK)C)OC)O!)!)'.~::ıo!:tO~ 

1 ~ssoJi i son bir se. s riue e ın iliz nerıu. 
1elik işleri anı ttı gişi devam edigor 

Harpten sonra
k 0 ta a as-
keri ~e siyasi 
hareketleri 

---<> 

kave etpek 
az, fakat bir yıl

dırım harbı 

yapılmıyor 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] Vişi, 11 (A.A) - S:.u\·<'rl" Fra.ı -;ı o 

ve harici siyusetini izah eyliycn uzun kuvvetlerinin ilk glinden be .. ı ~e\' 
bir nutuk söylcmişt!.r. B. Mussolini nut- cd".n mukavemeti, bumda, meınnuım ~ 
kuna şöyle brışlamıştır : te şayan görlilmektedir .. General Den~~ 

- Arkadaşlar, bugün büytik ve unu- den gelen raJ)9rlarda halkın sWdu.1.>tl 
tulmaz bir gilndür. Bugün hnrba giriş- muhafaza ettiği, düsman 11erleyişlerjn1tı 
tli!imizdcn beri bir sene olmuştur. Baş Herman ile Cebeli DUruz nrnsınd:ı dil!"" 
dündürlicü turiM hadiselerle ve inkişaf- durulduğu, havn kuvvetlerinin İngil ~ 
lnrln dolu bir sene, İtalya askerlerinin motörizc lntalannı şiddetle bombarch· 
Avrupa ve Afrikanın dağlık veya ~öl man ettiği ve İngiliz z•yiatınuı bisscd'• 
olan bir çok ceohelerinde İngiliz impu- lir dereceyi bulduğu, 30 tank tahrip ed l· 
ratorlu,b'tlna karsı kurada, hnvalarda ve diği ve sekiz tayyare dUşürUldUğil bil· 
denizde kahramanca çarpıştıkları bir dirilınektedir. 
sene... Londra, 11 (A.A) - Ö~cnildtğinO 

Faşiı.m zimrundorlanna söyledif;m göre müttefik kuvvetler Suriycde Visi 
nutukta bugUnkU hnrbm mukadder ola- kıtalnnnm bir mikdnr muknvenıetiyJ~ 
rak daima daha geniş safhulnr gösteıx!- knrşılasmaktadll'. Bu mukavemet derc
e ID.ni telmih ctmi~.m.. 18 t«:'!;lini ani i t~lıiir attiii anıht~UI nOkfal:ır 
ve 23 şubat nutuklarunı a ır arsınız. göre dcği c C<lir. u et tebarUı et-
Harbın bu ilk 12 ayının bUtün gcrmii tirilmektcdir • Suriye seferini bir }'il· 
serdini yeniden bahis mevzuu etmek dınm hnrbı tc1iikki ~ıçk hatadır. 
belki IUzumsuzqur. Hepiniz bunları for- iLERLEYiŞ T AFSILA TJ 
den ve hep birlikte yaşadık .. Fakat siz- Londra, 1 J (A.A) - Kudüste biı-
lere doğrudan dqğruya şubnttan beri nskeri sözcüsünün beyanatına göre, salı 
Amnvutluk cephesinde ve Afr!ka ceu- günü müttefik kuvvetlerin Suriycdeki 
helerinde vtıh-un gelmiş olan harp safa· ileyleyişlerinin en derin noktası 80 ki• 
hrıtını bildirmek isterim. lometrcyi bulmuştur. Ccnuptaki ku11'• 

ARNAVUTLUK CEPHESİNDE vetler de sahil boyundaki köprünün aul• 
Reddedilemez mahiyetteki vesikaların dığı nehri geçerek Bcyru~ doğru sekiJ; 

neşrinden sonra hl~ kimse şüphe etmi- kilometre ilerlemişlerdir. Mercayun te<:"" 
yor ki İtalyn ile Yunan!stan arasında rit edilecektir. 
bir hcsaplaşmağa vnnnak icap ediyor- DERA NASIL AJANDI? 
du. Atina gazeteleri nihayet Yunan si- tngiliz subaylnnnın çok cesurane bit-
ynsctinin perde arknsında yaptığı cani- harekette bulunduklnn da bildin1mek~ 
yane manevraları Üşaya boşlamıştı. 940 tedir. Jngiliz subaylan bir kamyonla eJ .. 
aWıstosundan beri Yunanistanın hatta lerinde beyaz bayrnk olduğu halde ile• 
zahiri bir b:taraflık bile muhafaza et- lcmişler ve ateşe maruz kalmışlardır· 
medi~nin burhan1arım elde etmiş bu- Kamyonun parçalanmasına Himen De• 
lunuyordum. Bu oy içinde bir gerginlik raya giderek Fransız subnylnrlyle m6-
devresi yaşandı. Ve bunu bir koç hafta- zakercye ~irişmişlerdir. 
lık nisbi bir sükUn takip etti. Teşr!ınisa- Fransız kum:ındnru teslim olmayı red 
nide vaziyet yeniden hadlaştı. Bunun ettiğinden müttefik kuvvetler taarruz 
illerine şuna knni oldum ki Yunanlst-iın geçerek Derayı zaptetmişlerclir. 
hnkikat.en merkez.i ve şarki Akdcnizd~ Sözcü. mUttclık kuvvetlerin Şama 15' 
İngiltcrcnln bir kifü mevkiini teşkil kilometre mesafeye kadar yak1a tıklan .. 
edivordu. Ve biz.zat Yugosluvya da iki nı ilave eylemiştir. 
yU~lU btr hattı hareket muhnfaza eyli- Kudiliı, 11 ( A.A) Kudü!I radyo u 
yordu. Yunan ve Yugoslav vaziyeti kor- iki müttefik kolun sürün öbür tarafına 
kunc sUrpriz.leri bCTtaraf etmek için ilerlemekte olduğunu, başka iki kolun 
derhal b!r hal suretine rnptolunmnsım da düşmanın cenubundan sürntle ilerl~ 
icap ettiren bir mahiyet arzeyliyordu. diğini, merkez kolunun Merciayun mın• 
Tarihin inkişafları hukkında hUküm takasında terakki eylediğini ve dlğeı: 
vermek için haldk.t kat'i unsuru teşkil kollann da Şama yalnız 15 lcilometre 
eden vakıalar, noktni nazarıının doğru mes.afedc olduklannı bildirmİ§tir, 
olduğunu tam surette ispat etmiştir. Bu----------------· 
suretle 15 teşr!ııievvelde tereddüde ni- ederek düşmanı orada muharebeye 
hayet venneğe ve ny sonuna doğru mu- mecbur cyliyecek ve Mctaksas hattının. 
harebe meydanlarınu iruneğe müttefi- muru:zrun mUdnfoalanru parçalıyncaktı .• 
knn karar verildi. Teşrinievvel sonlarına Ağustosta elinde yulruz beş fırka bulu• 
doğru bir sefere başlumak, üzerimize nan Arnavutluk orduları başkumruıdnıı.. 
muazzam bir t.eşkilôt gayretini almnk lığı 28 teşrinievvelde aşağıdaki cfu.U• 
demekti. Kıtalar da mevsimin nğ:ır gliç-- tamlaru malik bulunuyordu : 
lGkleriyle karsı1aşacak1ardı. İtalyan kı- Julia Alp kıtaSl, Ccntauro ı.ırhlı fır
taları tarufından tcşr:nisnni. kfinunuev- knsı, Fcrrura, Sionne, Piemontc, Vene-
ve], kanunusani ve şubat ayları zarfın- dik. Arczzo ve Parm fırkalnn birincl 
dn disi»linle tahammül edilen gayretler kumbaracı alayı ve sUvnri alayı, ild 
hakikuten fcvkalt'tde olmuştur. HareU- Amnvut taburu ile olmak üze.re bu fır
tın baslnngıcındn menfi unsurların ya- kalnr tnkviye edilmiş bulunuyordu. 
nır,.1., kısın girmesi iki fayda ifade edi- AH BU YAÖIUUR VE ÇAMURLA& 
yordu .. Cemi kafilelerinin seyrini ko- Juliu fırkasının Pindus duğlan tepe-
lnyluştıran ve emniyetini nrttJran uzun }erinden ilerJey!si fevkalade gilc olmuş. 
geceler ve sıtmaya karşı tahaffuz.. tur. Yağm~rlar ve çamurlarla Abl bl:r 
HAKİKi ffiLAKETTEN KURTULUŞ vaziyete gelen merkez motör1U kolu Ka· 
Eğer sefere ilkbahar bidayetinden lubakayı yarmağa rnU\•affnk olamamış-

sonra başlnrunıs olsavdı Arnavutluk sa- tır. Kalamasın taşmnsı Sionnc fırkasını 
hillerinin bu hakiki felaketinden kendi- beş J?iin tutmu tur. G teşrinisanide ku· 
m=.zi lrurt.'lramazdık.. mnndnnlık Julin fırknsın;ı Konica üzeri· 

5 llnzirandan beri Arnavutluktaki ne geri cekilmek emrini vcnniştir. l\11~ 
İtalyan kuvvetleri baskumandonı bulu- çovavn valnız b:X merhale kalıncavn ka· 
nan general Visconti Prasca Epir scfo- dnr ilerlemiş olun Julia fırkası geri dön
rinin seri ve müsait bir surette inkişaf mek ve müteaddit defa kıınlı ve çetin 
edeceği kanaatinde idi. Roma genel kur- mubnrcbelerlc kendisine ,ol ncmak 
mnyları ve bizzat benim tnraflıınmızd.ln mPcburiyetinde kalmıştır. 
tavsiye edilen pll'ın mukni ve mantıki Julianın geri çekilmesiyle Y-.ı:tılılıı
idi. Sarktn Julia fırkasının Ynnvn R.r- nn mukabil tanrnız hareketleri basln
kasında MCÇ<\va ~eçidinc varabilmesi W' mış ve Yunanlılar tesrin:sanide Görice
gnrpte normal piyade fırkalarının Ka- ve ve krınunuevvcldde de Erı!irivc ,mr
lı:ımnsı gccerck ve Ynnynvı düşürerek mıslardır. Yunan teşebbüs d~nin 
Narda istikametine ilerliyebilınesivlc b!r Kilisuranın ve K.iaristanın Purndite ka· 
kıskaç mancvrnsı yapılacaktı. Merkez dar Mali hattı denen hattın zaptiv1e ni
kolu ise Kalabak istikametinde hareket bayctlenmiş telakki olunabilir. 
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