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~ ABONE ŞERAiTİ : 

S DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için ~ 

il 1 Dr. Mazhar Osman Sam-; 
! •unda bir konferans vereli 

i Sen€-lik............ 1400 2900 E - Samsun 8 (A.A) - Doktor Mazhar Osman 
=-E •Tii!:kiJ e nüfus siyaseti ve sağlam nüf 11.S ye· ~ Altı aylık............. 7!iı1 1650 _ 

= 
tiştirme • mevzun hakkında bir konferans ver- _ 

~ Günü ıreçmiş nüshalar {25) kunıştur-.. : 
- TELEFON:2697 -- -

~ miştir. 

51111111111111111111il111111il11111illllıl11ili1il1il11111il1111111111il1il111;: 5ııınnııııınnımıımıııınııuııııııııııııııııııııııııınııınımmmr: 

ban milndcrccahndan mesuli:vet kah ul edilmez. CUmhuriyetin ve Cilmhuriyet eserlerinin bekrin aabahlan çıkar siyast gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Surivede 

Dün sabah ıeneral Degol'ün yakın 
ve orta ark dele~esi ıeneraJ Çatroux· 
lrnmanansındaki hür Fransız kuvvetle- Hollanda açdılarında 
ri bü) ük Britanl a imparatorlu~ kuv· llıl Alman gemisine 
vetlerinin de müzaheretiyle Surıye ve atef llef'Ddl 
Lübnan hudultanru l(e(erck bu toprak· Lo d 8 (AA) t il" h kuv 
lan j gale b:ışlamıslardır. t1 n. rka, "h. - bnl~v. ız ava • 

G 1 D ı namına n ı lan ve erı araı·gü ının te ıgı: 
enera ego eşro uı 5/6/H . . 1 .li 1 ri be d Suriye '\C Lübnanda azıran gecesı ngı z tayyare e 

~adnna.mde e. ~ n"ıha .. ·et ''erileceği ve Bingaziye muvaffakıyetle hücum etmiş-
man a ı aresıne .ı 1 d. Ü 1 · d.. ı k b" k ı 
bu memleketlerin tam bir hürriyet ,.c ~rli ır. s erı~e Moner erden ~ ~ 

1 
n-

isitklale kn~u turulacağı, askeri hare· gı z tayyaresı . ansura a yer c . u u
katın Almnn km'"\ etlerini Suriyeden n~n tay~arelen bombalamış ve mıtrnl-

SURiYE 
İŞGAL EDİL1YOR 

tt•\r Fransız ve 
In~izler dün 
sabah hududu 

geçtiler 
--<>--

lngiliz ve hür Fran
sızlara general Vil
son kumanda ediyor 

Suriyeyi son 
noktasına ka
dar müdafaa 
edeceklermiş! 

Suriyede Almanlar 
bulunduğunu yine in· 
kar edip duruyorlar •-rd t k . ·0 • ·sı"tlıdaf e"lcdigvi sa- yoz ateşme tutmuşlardır. 

wı e mc ga~ csı ı ı .ı B' d · d Am ·k H"cl 
ah tl b·ıd· ·1m kt d"r İngı"ltcrenin ır evrıye esnasın a erı an ı - ---o-- ~ 

r a e 1 ın e e 1 
• ı~ t · · d "k. ta d · d d" -v--

Kabire hiivük el(isi de beyannamcsin· ::; tıpf .e 1 1 -rı;are k e~~z e u~~n Kahire, 8 (A.A) - lngıliz hükumeti Vi i, 8 (A .A) - Salahiyattar m -
de istikb~le ait vaitlerdc bulunmakta b.Y?~r.e ~~~; r~.~ ere cum c m Suriye hakkında su resmi tebliği ncş· kamlarda beyan edıldiğine göre, lnr, -
Suriye ve Lübnanın heme~ iktu;~di fc. 

1~~EŞf~ın~· retmiştir: lizler general Degolle birlikte, Alm n 
nh:'1ia kn~cağun tebarib ettirmek- Habefütanda cenubi Afrika tayyare- l/Teınmuz 940 tarihli deklarasyonda ~ali albnda bulunduiu iddia ettiklerı 
tedir. ..1-Ln.... b )eri Omo ve ~ide düşman motorlu Suriye ve Lübnan.wı ruç bir devlet ga- Sunyeye hücum etmitlenlir. Fran z 
•1~ı.n ,. ......... 1

.. t......-b d)a .b • kıtalarmı muvaffakıyet] bombardıman 1ine ve bir hücum üssü olarak kullnıl- hükümeti Suriycde Ahnan bu1unmadı-
~ar e imıze g n mn uma tın an' a- ım· 1 d" Hii.r Fra ·tan ,-e sı GenC"ra.l Vegol masma müsaade edilmiycce'"i bildiril- ğlm tek"'at eder Alml\ll t yyarelr:ri, r 

m
ntevth-_:... ~lon.'J:U..~~ eı::::~~ e ~ !~helerde kayda deier bir şey Kudüs, 8 (A.A) - General Katro Su- mi§U. Bu sarih vaziyete kaJlı Vı§İ hü- ka doğru ve prktan piba doinı haıe-

<1;u~b.uul IUUl§b' •• ~-: 1 nz. yoktur. riyelilerc ve Lübnanlılara hitaben neş- r Sonu 3. CÜ Sahifede , [ Sonu 2. ınc· Snhifede 1 
Ul'bın a aması ır surpnz sayı a~ . BRESTE YAPILAN H'OCUM rettiği beyannamede şunları söylemek- - - - - -·-·-·-·- • ·- - • ·· -·- ·-·-·-·- ··-·-·-·-·-·-•• 

.!!~ ı:y;~ E:~::~ ve~~~ 8 B~~~~okl;~:liz =~::.ı.~: ıe;~ylik Britanya kuvvetlerinin de il- ınalltlreaın Suriuame- llDiraı uırıaı : aeıara i 
1ngi1Werden nü, y~k . !11 a~ adra- yelle bombardıman ettikleri haber alın- übakiyle Hür Fransız kuvvetlerinin top re beuancamesı• IJıuıand lhtı•ıaıı fmdan mı ıeJecegı estırı emıyor u. _. raklarınıza girdiği su anda Fransanın 

bah Royt • rc1•v• ·ık h be lnl:;o•lr. -ı: 
Dün sa enn ve ıgı ı ... a. r - SONU 2 ci SAYFADA - [Sonu .l. cii 5ah'fpde l 
ı.u noktayı aYdınlatnıış, teşebbilsu ln- 6 .._...
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Kiliz)erin ·ele almağa mecbur kaldığını 
bildirmiştir. 

Hepimiz hatırlıyoruz ki Girit hareki· 
tı başladıiı zaman bu Alman taarruzu
nun Kıbns ve Suriyeye, dolayısiyle de 
Süveyş kanalına karşı yapılacak ıen~ş 
harekat i~in bir merhale teşkil eylcdı· 
iini bütün salahiyetli ağızlar ve kalem· 
ler beyanda ittifak etmişlerdi. 

Almanlar bir faraftan Giridi zapte
derlerken diğer taraftan da Vişinin mu· 
vafakatiyle Suriyedeki tayyare me?·· 
danlannı ele ge(iriyor, buralara denı~ 
hava ve kara yoliyle asker ve zabıt 
göndermeie devam eyliyordu. 
Bugün Suriycde bir tümen icşikl ede-

cek kadar Alınan ku\ vetinin tal~it . 
edilmiş bulunduğu teeyyüt eylemistir. Girit gibi elden çıkarılmasına meydan verılmeyecek 
Eier hür Fransız kuvvetleri ile büyük olan Maltadan iki görii:niiş 
Britanya ordulan bir az daha harekete ··-·- ··-·-·-•-a -···- -·-·-. 
reçmckte ıecik?,ıi~ olsalardı, Alnı~~- Jngilterede sulh isti .. 
nn Suriyede muhun kuvvetler tahşıdı· 
ne rnm;affak olacaktan. şü~hesizdi. yen hiç kimse yok 

Bu takdirde de Surıyenın tamamen 
AJnwa1anD çllne gC(maİ muha~-
tı. Suriye orta şarkın kilididir. Burası H•• k•• t d v •ı 
açılınca Mosul petorlleri, Filistin ve U ilme egJ t 
Süveyş kanalı tehlikeye düşer. Kıbn-
ıın istili teşebbüsünü de buradan daha b• t J •ı• 
milsait şartlar altında ~ apmak milm· ızza n 21 ız-
lriindür. 

Bundan c1o1ayıdU' ki GiGrit hareki· )er harbe

lngilizler Maltayı mü· 
dalaa edecekler 

Suriye ve Lüb- General Vey

nan işbirliii ya- v.and bir muam
parsa abloka ma olmaktan 
kaldırılacak kurtulamadı! 
~ 

INGIL TERENiN KAKIRE EL· BiR INGILIZ GAZETESi VEY· 
ÇiSi BiR BEY INNAME GANDA BiRAZ iTi· 

NEŞRETTi MAT EDiYOR 
--o--- ---0--· 

kalaire, 8 ( A.A) - tngiltere hülrii-ıneti ----- hareket eden Kahite bü- Londra, 8 (A.A) - Deyli Telgraf 
-- gazetesi V eygantla Darlanın geçlneme· 

rik elçisi Sir Molea 1 ;-mptoa. Sarl7eli- melde olduklanru yazmaktadır. Maa
lere ve Lib~ara ~!ta~n bır be)-an- mafih gazete, V eygandm Vitiain battı 
mme Defretmif ve müttefiklere prdım haTeketine uymak huauaunda çok ilen 
ve ~ iti~t ettikl~. ~e ~: l .urüklendiğini tahmin etmektedir. Di
tere hiikiirnetin.i_n .. k~ısı ile. Jf ~ırli~ j ier taraftan general Dentzin İngiliz ab
Y•PDPt olan bütmı milletlenn müatefit lokası yüzünden &.ç kalan Franaanın Al
olclaldan menafii onlara da temin ede- .manyaya karşı aiyuetini değiftirerek 
ceJini bildinnittir. yafllbileceii hakkındaki feaatcı aözleri

Beyanname fU noktaları ihtiva et- ne ifaret eden gazete Franuz yiyecek 
mektedir: kaynaklan Almanlar tarafından yasma 

MERIK 
FRANSA YA KIZD 

anyan n, 
Amerikanın 

dostu olama2 

Amerikanın Franıa 
ya verecefi nota ga 

yet açık olacak 
--0---

lfotada - fljplle ,, 
mıyaccdı ,,.,. Usan lı 

nılacalı • Ff'ansanın 
ccJformandh> ıransaı 
lantlğl mösadef'e 

edildi 
Vaşington, 8 (A.A) - Hariciye ne 

reti son Fransız. notasına cevabını 
z.ırlaınaktadır. Bugünkü Fransız şe 
rine karşı sabrının tükendıği anlaşı 
Amerika hükilmetinin bu c vahı ve 
diği vakit Fransanm Amerikanın 
"Sadmı ve siyasetini ı&n}amamasına 
kan kalmıyacak ve Fransanın hem 
manya, hem Amerika ile do tluk i 
mesl imkinı olmatl ğı k t'i rette 
bit olacaktır. 

Nevyork, 8 (A.A) - Nevyork gaz 
}erinin verdiği haberlere göre reisic" 

- SöN"J ~ el SAYFl\PA -

tiyle beraber bütün tadiz matbuatı 
Surivenin isralini tavsiveve baslamış-

lardır. divorlar 

!\!alta Girit ile 
kıyas edile
cek bir hal
de değil ••• 

. cAblok~ lr.aldınlaca~ ve sizlerin. ster- edihneden evvel lngiliz ablokası bütün 
lin bloku ile derhal munasebata gırme- dünyaya flUllil iken bile Framanıa yi-

~ temin olunacakbr. Bu hal ihracat ve yec:elı: bakımından kendi kendiaine ae- '~~~~~~~~~~~~ 
ıthallt huau.unda da alzlere fevkalade çindiiini lıabrlatmaktadır. f c 
büyük menfaatler temin edecektir. VEYGAND MUAMMASI Suriyenın Almanlann eline Ce(mesi-

:ne mügmaJıa etmek 'büyük Britan:;ra ----o- - Mallarınızı hür memleketlerde Taymia gazetesinin eski Fransa mu-
Vall, Malta adasının ..... eerbeatce Atacak ve istediğiniz tcYleri habiri Viti adamlan baltlr.mda dikkate 

---o----
imparatorluğuhun orta şarktaki mevki- B y "ftaft ı....a11-ıe_._ 
ini sarsacağı ı-ibi Akdeniz hftkimiyetini • a.,. •119- r ... 
de tehlikeye ilka eyliyebillidi. sulh difünmed ...... 

dafaa edUeceğlnl eerbeııtce satın alabflecekeiniz.> _ SONT 2 ri ~AVFADA _ 

Bunun içindir ki tnıilizlcr. bu. d~fu söyledi 
tcşebhiisü ellerine alarak Surıyc.nın •ş· Vaşington 8 (A.A) - Bay Vaynan 
,;alinde Almanlara t~kad~üm etmek dün hariciye nezaretinde, bir ziyafette 
lüzumunu hisseylemışlerdır. A~~~ bulunmuştur. Vaynan dünkü beyana-
harekitın ne şekilde inkişaf edec~~ı t , __ : . . 

bu harta ]·cı"ndc •e'--ek haberlerden og- .ını teyit veya teıu.ipten ııntina etm!ş, 
.. n:c Ingilterede sulh hakkında bir fikir ol-

rcneceğiz. madığuu söyliyerek: 
Simdi daha nıühim mesele şudur: •- İngiliz hükümetinde hiç bir te-
Sllriyede harhın ba lamaSl hüyük reddüt mevcut değildir. Bu milletin 

Britanya ile Vişi hükümctini muharip muharebesid!.r, bunu millet ıc bilmek
vazİ'\ ete 2~irmek ihtimallerini kuwet- tedir• demistir. 

Jendirmi tir. iiıiııiııll••ıillll--------• 
Bu eski iki müttefikin bu,;in birbir- Du•• nku•• 

lerh le harbe tutuşmaları taliin garip, 
garip olduğu kadar hazin bir tecellisi 

maçın 

verdi~i netice olacaktır. . 

IJlldlf'dl 
Malta 8 (A.A) - Malta valisi Tabbi 

ahaliye hitaben radyoda söylediği bir 
nutukta adanın bir istila teşebbüsü ih
timaline karşı koyması icap edecei=ni 
söylemiş ve şöyle demiştir: 

•- Malta, Ciritle mukayese kabul 
etmez bir mukavemet imkAnına malik
tir. Mesul subaylar da bu rnütaleaya 
tamamen iştirak etmektedirler. Malta
yı terketmiyeceğiz. Adanın ne Alman
lar ve ne de İtalyanlar tarafından işga
line müsaade etmek niyetinde deii}iz. 
Bunu vaziyetin müsaade ettiği kili bir 
itimatla söyliyorum.11 

Londra 8 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri karargahının tebliği: 

5-6 gecesi düşman tayyareleri Malta-
Fakat bu h:idi ede lngilterenin en 

küçük bir mesuliyeti yoktur. Cünkü 
Mareşal Petenin in~iıtereye hasım va
ziyetine ıirmenin Fransa için bir ŞC· 
ıüsW.lik teşkil eyliyeceiine dair beya
natınıt raimen Vişi hükümeti Alman-

Aı~-- d ya hilcum etmiş, fakat basar o~ 
AJtayldar ... ..,r U• tır. Bir Haynkel 111 tayyaresi avcllan-
ya 1-0 ınağUip ettlJeP mız tarafından dUşUril]müşt{lr. 

- SONU 2 cl SAYFADA -
Maçın tafıilib 2 inci lahlfeamdedlr. Tayyarelerimizden birisi dijpijşsc 

de mürettebatı kurtulmueNr-
Hifr Ft'DMIZ pe 11'gilizler t4nıfmda n ı~galme b~lantla" hftwnbı 

~ ~esinı gosterır hari'6 

ONDAKİ 
••••••••••• 

Müttefikler 
ma80kilome 

re yaklaştı 
Süveyda clllCll'llNla 

detll pıPplf'llal 
oluyor 

Londra 8 (A.A) - General 
den V'ışiye celen ilk te1ıraflar s 
deki Cebeli Duruzcla SUveyd 
men cenubunda şiddetli ~:arı:ıqmıal 
duğunu bildirmektedir. SU 
mm 80 kilometre kadar cenubu 
Iİlldeclir. Umami kararıih .... 
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ŞEHİR DABERLBRt 
Suriyede 
Harp başladı 1 

~ ....................................................... ... 
- iKiNCi KISIM - Yazan : •aftln AJıdmnan 
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Geceleri 
91 

sokaia çıkmak yoktu 

o~vlf't dairel~rinde 

yangınlara meydan 
kal11ı aması için ye· 
ni bir emir verildi 

----cı~~·---
DeYlete ait n deYlet binaa olmak üze-

re ldralammt binalann yangından ko
nmma...,• dair talimatname bakkmcla 

Yeni tip ekn~ek çıkarıldı 

Dünden itibaren eski 
tipte ekmek imali yasak 

Ba ...,.elıet ol'fa ,.,.,,.,. 
emniyeti IJafıınunclan 
zaraf'i idi 

HAKKI OCAKOOLtJ 

[ BaştarClfı 1. ci Sahifede 1 
~ ile 6' bidiii PPR'sia kanı ~ 
hür Fransız imparatorJuiuna hilcum-
lıll'a hulrlaamaia başlsw"' ve Sarip
• m.. Aı... ~ ....... 
eıl••ek. tanue -~ .._... 
realn ~ ......... ..... 
~le ınıinbednl --- ko,. .... . 

Bunu anlatmak ta Sultan Muradın tatbik edilip ediJmeclilini anlamak için a~e ~ .. ti ~,!111yeti mü~deiuma Zaldl'e flatlePI 20 Bft9Mlt .. .a•seldJ 
diler icraatı gibi pek ziyade kanlı ol- bizzat icap eden teftiş ve mürakabeler- miliklerine gonderdiği bir tebliğde. bu ' T . . . r- - ı--
m~ Padişahın emrine alenen muha- elen de geri kalmıyordu. talimatname büküml rine ria t edil- oprak mahsullerı ofısı tarafından mi parabk bir tereffü olmuttur. 
Jefet ederek tlftt1n içenler hiç sorguya Yanma Firuz beyle eeD.At Kara Ailyi memui yüzünden .dı olan ye ııgılar yüzde 30 nisbetinde arpayı ve yüzde TOPRAK MAHSUU.ERININ 

Ne namaahl ve vataaperver 1'18-
salana lllitalealua ve ae de ~ 
... teWltleri V1*i takip ettlii ... 
ralık ve felilredi yeWan ayıramMll!f
tır. Bütiba Parllı .. thuatı FnnHn• 
brtulaşunma Alnum zaferine Mih el
•utaau heyanda ititfak eylemlşleNir. 

~en derhal Kara Alinin eline alıyor, kıyafetini hiç bir 1cimse tarafın- balıi. mevzuu dilmek.t {; hl- ycnni nisbetinde çavdan ihtiva eden MOBA Y AA ŞARTI.ARI 
teslim olundular. dan hınmmamna meydan venniye- nalannda __ L"~ eel e "'~ ye,__ harmandan on imal edilerek fırınlara Meriyete giren bir icra Yekilleri bey-

İnsan bo lamak da k bir tte ..:11...A:..:-k li .. YU&- .. en yan15uuarm u.. . l y ni . 1 ki . L ____ _ 
ğaz işini dünya en ce sure ~'""ÇA"" gece guıı- edeceği zarann ehemmıy t v tümulü- tevzı o unm\ tur. e tıp r .me er eu 1UU1UU1a söre toprak mahsulleri 08-

!Atif ve en eğlenceli bir meşguliyet oia- ?~zlil ~~ d~laşıyo~~ Bir evin nün geleceği. bu gibi mü~f hadiselere dünden itibaren r.ık ima a b !1lanm1~- , sin~n iftigal mevzulan araınilda bulunan 
rak tellkJd eden Kara Ali bile ımdişa- ıc;inde tütün ıçildiğinden şuphelenecek lbım geleceii bu gibi müessif hadise- trr. buğdayla, çavdar, al'pa Ye yulaf miba-
hın kan dökmek hususunda gösterdi- olursa zorla kapıyı açtırarak evin i~ne tere mahal Y~emek üzere mezldir Eski fp unlard n pıyasad 7. k- yan yer1eriv)e tıat ve tartları. ayni a- BMiseı.. 'bir !M!MJik Alman ...... 

.... ......... tlnlet adamluma alal " 
ŞUÜdaa mahnma huakıula Uft ıelıll
Pü ıöstel mektedir ...... delil ile ya
na Fransa, İnıilteıe aleylame silfılla 
sarılmak yolunda J,aJanuyonha. 1'91it1-
b, idare, Vişi hükiimeti iberinde ..... 
.m Mr kuvvet olmak )aymetinl byW.. 
etmiştir. Binaenaleyh İngilterenin yann 
daha milşkül sartlar altında kabule 
mecbur olacajı mücadeleyi bugiind• 
daha müsait bir •ad.vette b),111 91le
mesi cok isabetli bir harekettir. 

li bu müfrit faaliyet karşısında usanç giriyordu. Sultan Muradın. tütün içilip talimatname hükümlerinin 'tamamen tarda kaldıeınd n toprak mah~ Heri manda b ğdayla çavdarın tanzim •tıt
getirmekten ve yorulmaktan kendislm içilmediğini anlamak üzere girdiği evin tatbikatına azami surette dikkat v iti- ofisi bunlıı.rdan ekm k y pılmasını men larına mütc llik kararnameler lAğvolun. 
lrurtaramamışb. içindeki bacalan bi1e kokladı~ oluyor- na gösterilmesi lüzumu eheınnıb.etle etmi!ltir. Bu suretle her t rafta tek tip mut ve bunlann yerine ofisin iştigal 

Her gün yüzlerce adam idam olwıu- du. tebliğ olunmaktadır. ekmek imali temin edilmit olacaktır. mevzulan arasına sonradan ithal edilen 
yor V9 lılemonun otlu gece gündüz ça- Eğer hilnkir ufak bir koku alacak Malum olduğu üzere un işleri:-i idareve mısır ve mahlat hububata da pmi) ol-
lışıyordu. olursa ev sahibinin cellAt Kara Alinin H 1 7 Mar tarihinde ba lıyan toprak m h- mak üzere hu hububabn miibayaa. ma-

Sukan Murat Kara Alinin pek ziya- bıçağı altında can vermesi muhakkak ava taarruzların- sullri ofisi. araya mütev sıt koymak ı- hal fivat Vl' satı lannı te91)it eden yeni 
ae yorulduğunu ve verdiği idam emir- bulunmakt;:ı idi. Böyle bir vaziyetle zın. ııehir ve mülh katın • htiyad n- bir k rar alınmı tır. 
lerini icraya çinaeneniıı gUcü kifayet et- karşılaşan hUnkArm bu hususta verdi- dan korunma İsleri nı mi'mkün olan ni b t d hilınde temin Ru k rar ili ;k cetvellerde toprak 
mediğini görerek, yanına bir cellat ve ği emir gayet kısa ve basitti: .. etmektedir. F.kmı-k e unla yapılan di- mah~ulleri ofi.ainin iıtigal mevzulan 
Yamalı alınası hakkında ona başkaca - Bre Kara Ali . Kes su hainin ha- iter mamul" tın ko t nü bel diveler rasında bulunan bilumum hububatın 
bir salAhJyet vennele mecbur oldu. şmı!.. Hava taarruzlarına karşı pasif korun- ifa etmektedirler. 11tın alın cağı yerler, haiz olması icap 

Kara Ali İstanbulun her tarafım bir Bunu duyan Kara Al hemen ~ ma işleri ilzerinde azami ehemmiyetle Son günlerde ~ahire fıatlerinde yir- eden va ıflar gösterilmektedir. 
eok arayıp taracbldmı sonra niha}et diyor, suçluyu yere çökerterek tek bir calışılması hakkında dahiliye vekaletin- IOOCXIC!Hac:ı~ .. ~~...o;r~~~. 

Vi inin ve Almanlann Suriyede hür 
Fransa ve bıiJis bvvetlerine ar. 
mukavemet ı!iistf'rehilmeleri ihtimalJe
ri çok zaiftir. 

kendisi gibi adam mdürmek işine eli vuruşta başını kesiyor, sonra kesik kel- den alakadarlara bir taminı çekilmiştir. D •• k •• d• v • • 
yatkın blrblnl bulmala muvaffak ol- leyi saçından yakalayıp hünkAra göste- Resm! dall'e ve mOes..cıeselerin ittihaz et- un u ma"ID ver ıgı netıce 
muştu. Ba ad-mm 8dı, 1JSta•nınlri gibi rlyordu ve sanatındaki bu yüksek me- tikten tedbirler kontrol edilerek noksan ~ Ukin ha bidiae muhtemel ıöriiWtl

iii şekilde Fransa ile ln~tere arasmtla 
illi harp vaziyetini tevDt eyliyeee• ..... 
sa büyük Britanyayı ,_ı m8şldlllen 
!IOkaeak oı.. dilet, ..... Afribdald 
Pransm bvwtleri ile l'rama dOllllD
mam ve Akdenbdelr.i lllerta A'-=h
nn eline r~ ~. 

~ eski sanatı bamellıktı._ Bunun için baretten ötilrU hUnkArdan bol bol ilti- görülenlerin derhal ikmal ettirilmesi te
yeni cellAt ve yarnafmı eslclden tanıyan- fatlara mazhar oldulu için çingerıe, o min edilecektir: Her kaza kaymakamı 
lar hamm.nl All diye ~ idiler. dakikada derin bir gurur duymaktan sık sık kontrol vazifesini yapacnk ve 
Hwnam1 Ali dev gibi iri ve tek bir yum- ve koltuklaruu kabartmaktan kendisi- mıntakalarında tedbir almayan emniyet 
rulete bir 8lcOzU 8ldGreeek derecede ni alamıyordu. Amirleriyle karakol komiserleri mesul 
kuoetB. korlrune w <irkin yOzltl bir Ve bu memnunlyeü Kara Aliyi oka- tutulacaklardır. 
herifti. Ullla ile en-.k el ele ftrdiler ve dar b{iytik bir gaflet içinde yaşatmak- ---.--. ---

~ bu ..,.ededlr ki hOnktrm 'ftl'dl- ta idi ki kendi kanına swnyan gizli bir ilk ok1ıl talebe-11. idam emb:Jetlntn infaza milmkUn ola- dUşmanın yanında oldujunu ve onunla 

Altaylılar 1-0 Altınor
duyu mağlôp ettiler Fabt hana mabWI Wın • ala-

ea ......... _.. Awlbnm fili ... 
~ birlikte dolalaP sık sık tenwsta bulun- Dün yapılan milli ldlm~ madanndan * duğunu hiç bir suretle sezemlyordu. miz du••n m&DJ• - Altay - Altınordu brınlaıımaaı 1-0 si-

larda Altay sıkı hücumlarla Altmordu daı..blmhll Mttmua da bilyük bir .. 
k 1 1 . hl "dd -tL • n_ thnal dahilindedir. Her hsltle san,.. 

a ea .nı r mu et taz...,. ... ettL ou ..U. de harbm başl~ ha harbm • ..... Sultan Murat aynı umanda İmmbul- Halbuki Gülendam yam başında, es- yah beyazlılann galeh<- iyl neticclf!ndi. 
'..:il- ahalinin -tıa nmanından -- -- ki A-t..-·- go'"zilnün o··nilnde bulunuyor d yet bıraz sonra A1bnordu lehine intikal hlm h&diseıeri.- Wriai teşkil eyle

~ttl Bununla beraber 35 ncl dakikaya melde, lMlk.i bir de.im noktası olmak 
Kadar ne Altay ve ne de Altınordu istidadım da ~ 

U11 ------- .. - -·..,... ~ - • e Dün e yazdığımız gıbi Altay, rakibine 
kala ~ da menetmişti. P.di- du. Kara Ali, Mestan beyin kıziyle he- S8Y8 eıttıler nazıuen grıl"p gelmek için ansta ileri 

gol olahllecek fırsat ihdas edemediler. HAKKI ıftlt AJr""~Lll 
35 inci dalçikada Salt lcaptıRı topla Al- .,.., VV 

pb yahuz bu yolda yaak emirleri ver- men her gUn karşılasmakta idi. bulunuyordu. 
mekle iktifa etmiyor, bu emlrlerln iyice - B t T M E D 1 - Maçı idare ed n 8. Suphi B tur, ovu-
IHH HHHHHIUIDDDICIHHHHDH~ HCIHHHaaaıcııcıaaaıcııcıaıcııcıaaaac:ıaaıcıc İzmir Misakımillt Şehit Fahl't"ttin, va- nun ııevrini takip edemed"ğinclen bir tay kaleainf!l dohu inerken Raif seri bir - --- -

ko!IU ile yetişerl"k, topu kornere atmak ıııı olıal mııaııtndm• 
surı-fvle, muhakkak bir Role mani ol- eitzcfan IH!l'lllyoP 
du. 41 üneü d kikada Adilin çektiği ilk L l ··.. t 1 · •----

b. Oy '- _L o&u oırre men erıne mun.--
sert ır şut te a\·uta g tti. un oltmt:'JI; I ·ı .. d nl rilm · M 'f -L•., 

Sırlııılı IHlll tırs1-1Amlral Darlan - general ~k~J:.m tal:fesı:':ıe~0~;~e::iT~a~ ç0~1~::~1fita'b~~d.:er~elki ıd.,cıe-
7 dolin orkestrası dün bqlannda ilk ted- · d ·· ·· 1 rl f k 1" d .. ld" Dü lllR 111111 dlıır J8Rnll- ihtilaf 1 risat mUfettt,i B. Refet Konsal olduwu i~~u~!~ı':: de, la:ı: ıııc:k~~:e m:· ne~ 

[ 
il.-' l. ,J ,.._Lue~- J fi• ha~de M?nisaya gitmisl~r. M. nisa .. h.alk den .. e hakeme yardım edcmedilcl~ri gi-
~uı• oı;.-. ~·ı· ue [ '&ştmafa 1. ci Sahifede 1 ~d.e bır konser ve.rmışlerdır KucUk- bi hakemi birçok kararlannı yanlıt ver-

.. "k "k" ··d fi d d s cı cuz a an ve eaı aan y_. uzere J en J ı mu a ortasın a uran 1 t' fık ·· .. ım:: • ..:ı... B U.-
llyas ayRı::.ına gelen topla kaleye girme· de nlınce mual~a t fwiohru :!-~~d·· u_~ 
.. 1 k _L .. a ar m ıye a ~.111 en o•·-
ce ı::a ışır en ÇCJı;tigl ıputu kaleci kornere menlere verilecek ve her öğretmeaia JEe.utlw .... laııdeMIA -~- 7Ulere fnmişlerdir. değer bir makale netrederelc Veygan- lenmız bu konserlennde çok muv3.ff k meğe de sevk ettiler. Bu yiizden m 

:::..~:ı~ ~~ ~ dm an1•11lmez bir muamma lıalinde olmuşlardır. Halkevi salonu basta ,·ali~ biru snHi b"r tcrııı-<> ile oynaı dı. Bu 

lml>AF'AA EDECEKLER Muhabir diyor ki: reisi ve azalan olma üzere, anis • .,nın 
nttı ve bu suret~ d~ldka~ kalesini mesleğe intisap •ttiii tarihten itibarea 

~---·- ~ t r•dwlal .. P81P11 - cVenandın Franaanın müttefiki olan güzide şahsiyetleri tarafından dold·ırul-
.-ıçs ..._ 'iıfla edlh c 'lh. lngiltereye 1ıca111 harp etme.ini l.teme- muştu. 
Swbı6J• .._,..... ,, R • • _._ meal mümknndür. Venand her halde Ş<?f Fikri -Orkmezin idare ettim or
hw' •• , ....... •'nı' ıa. .. C•ınl bilir ki üstadı olan muetal Foı hayatta kestranın l"aldı#t her parça daklkalnrca 
D..a. nıliat... ._ 1 it• Wın 41 ık- olsaydı. hiç bir zaman böyle bir ihane- alkı lanmıstır. 
tıecllır. tl taavip etmezdi. Her ne oluna olsun Koruıerden aonra temin edilen otobU.s-

GENERAL VEYGANDIN Fransada ıimdl Veygand hlll dünyanın lerle Akpınar barajına gkl!lmis, v:ıV!"tl-
VAZtfEn? hürmetini muhafaza eden yeglne phsi- lanmıza burada ga"tozlar ikram edil!l'·c;-
Sua,.,. slna .. Fm 

1 
Na ..... yettir.> tir. Bu lfezintlde Manisa valic=l ve rPfi-

Mtl ... ıla ....,.ı V.,p;ııc1 .. Mtb GENERAL VEYGAND AFIUKADA kalan hazır bulunmuşfardır. 
......... _... deiOdJr. Vqi, 8 (A.A) - Bir lraç slndeahe- -----

SURffEDE ALMAN DOW ri Vitide ~· Wanan timali f J /ı 1.w1ıa. e CA.A> - ~ ™ Afrh•• .. Fw -ı manhhuaı ma af ane ve atel ve-
,orı .....,.ı Venand d6n ta)'yal'e ile ,imali / • h • • 
şm..n s.1;r..._ .ı... ....... ~ a-.ht ebniftir. errn av ıı ıyı ve 

S3re maJumda ..,,..,.._, ........... /Jh 
Jer .. pnıı,..andrııler olaa AJmnlar mittir. sr f olacalı 
1'aıa Surı,ede 'buhmmelrtecler. Alman- ALMAffLAR HALA OMl11J 1 
lar ~ HOIUU'YET ~ .8 (A.A) - D. N. B. ajana Hanlarda, basık ve riltubetli yerlerde 

TARAFrARUCI wı:.:::: hiik&aati J1L1Nına Wr faaliyette bulunan fmnlAthane, atelye 
Sml)ede flatler m&temac:byea fırh. tin mldahal.lni ti De ....;:::: gibi lf yerlerinin tesbftl için her tarafta 

yor. Meeell petrol bahnak m&mJdln de- pcakbr Ba iL" :.~ı Wr ..,._ kontröle başlanmıştır. Bu gibi gayri mil-
iilc:llr 'bal • t 818 

,,_, • ita sait yerlerdeki imalAthane sahiplerine 
Subay n ~ arwncla hlr Fren. :ii'.::~.lawli .kendi mubclde- 1rua bir mUhlet verilerek imalAthanele

mlara Ye lnsfllaJere tema7'11 -.ardır. rab heMnnda brar uımek haltJmn ba- rfni mUsalt yerlere nak~ ebneleri fste
Yübek r6tbeJl bir ..ı-7 F'Watlne seç- Is olduiuna ~ ed•.ıt necek, milhlet ~onunda ntzamname şart

lanna uygun görülmeyen atölye ve mı. 
IAthaneler bpatılaeaktır. 

Çav ihtikarı yapan
lar hakkında tah
kikata baflanı/Jı 

Bir kısım bakkaDarm çay saklayarak 
bunlan yUkaek fiatlerle halka attıklan 
ve gayr! meşru klr temin etmek sure
tiyle ihtikAr yaptıkları hakkında bir çok 
şikayetler olmuştur. Bu gıbi satıcılar 
hakkında tahkikata b.,c:lanmıştır. Son 
gUnlerde İzınire mühim mikdarda ç:ıy 
getirilmiştir. Bunlar yakında piyasaya 
arzedilecektir. 

MAZARIK veARKADASLARI 
lih Palas Stüdyo Salonlarında Şehir Gazinosu 

ı.. ~ n ..._ t•rrhd• ıınu. ........ mMJ• oluak (MAZA-
JdK VB AaADAŞLAIU) lalmibdeld eamaıtıeı;t ...... .._ 1tibmea Stihl-
,. ...... - dil zPı.ca .......................... d8ftlll ..... 
eelhtl •1111 mlişterilerimke mfl)deleriz.. N~ ..._ Dw.. Sl'ı•eı, 

Yfibek mhik.. 

, ........ , ................................................................. , .........• 

İ i UYUK IiİKA YE i i 
• • • • ............................................................................ : ......... : 

'P' 

HER AKŞAM 
M'/J.lremmel Orlreatro, Yemekli Danaan 

TELEON: 4007 

zxı: L mzı 

'benim kadar pvk ve memnuniyetle kar- Jale abluiyle ne kadar muhabbet ve 
§llıyordu. tcfkatle meıiul oldu 1 Yavaş yavaı, 

ta r, t r u 
tKiNC' DEVRE lara kayıt olacakbr. Ciizdanlar, her öi
Oyun başlar bn lamaz sağdan bir akın rebnenin meeleki yaafma ve hizmetinl 

yapan Alhnordulular Altay kalesi için ,_ '- ~-L _.1 __ .-ı.. 
ı:;edei bir tehlike yarnttılar. Muammerin esaau oiT nrette a:9Ult ~-tir· 
kale önüne ortaladıi! topa fena bir ka- ZABIT.ADA 
fa vuran Hüıı,.yln fır11ah kaçırdı, topu 
d arıva attı Bunun derhal cevabını ve
rrn Alt yltlu oyunun ilk ve ıon golünü 
k de tiln 1 üncü dakikada ftyas gü
zel l: ir s rılışla Saimden aldığı topu gn
le t hv"l ed rek takımının a1ibiyetlni 
temin etti 

Bundan sonra oyun biraz sertliİe doğ
ru seyreden bir ,ekil almaia yüz tuttu. 
18 inci dakikada Adi11e çarpışan Ömer, 
bir müddet piıt üzerinde lta1dL iki Ali
ler de. tekme vurmak, favul yapmak l~ln 
birbirleriyle yar11 ettiler1e de Ustünlük 
temin edemediler. 

Maçın hltmealne blr çeyrek blmıttı 
ld Altınordu tazyikini arttırdı, fakat hlr 
netice temin edemedi. Daha doiruau 
iki açığın çok beceriksizce hareketleri 
sayı çıkarmalarına imk&n vermedlMaa
maFih RaiF te Alttnordu f(trYf!tlerl lı:.a"1-
ııında çok kuvvetli bir aet o1muttu. 
Hemen denebilir ki Raifin güzel tutuş
tan ve uzun vuruelarile oyunu açmuı Al
tayın sahadan galip olarak aynlmaaında 
belli baııılı bir Amil teşkil etmi•tfr. Son 
dakikr.larda Saide heraberliii temin 
edecek bir fırsat daha geldi Jse de, bu
da diiierleri p.ibi anta ahlmak suretiyle 
heba edildi. Maç bittiii zaman Altay 
l - O galip olarak sah.-dan ayrddı. 

------
Amerika FrRnsııı kızdı 

r B' ttortıf• 1 c; ~ahHı>de 1 
hur Ruzvelt Amerikan sulannda hAlA 
atıl bir vaziyette bulıın~n yabancı f!e
milerin müsadere v& kullanılması hak
kındaki kanun mucfblnee Nommndi is
mindeki bilyUk Fransız vapurunun 
milsaderesin .. mtl.saade etmi'ltir. 

Kama tafiYGmtat 
Keçecilerde ismet ...._ bulnrmcla 

Hasan oğlu Samlnln Ozerlnde lrir kama 
bulunmuş. zabıtaca müsadere edllmlt
tir. 

Bir sarluntdlk iddia• 
Çorallapı Basmahane iatıuıyonunda 

Ali oilu aucu Arif, Halil km 22 Y..-. 
da Hatiçeye •rkmtılık yaptıiı iddia 
edildiwinden tutulmuftur. 

l'azla sarhotlatan 
sona 
Karantinada lnönU caddesinde Belcfr 

oğlu hacı, ikamet ettiii aile mnde içti
ği fazla içkinin tesiriyle l,almp çaiB'
mak sureliyle rezalet çıkardılı "" l>u ha
li men etmek latlyen zabıta. 11Ht11t.mlan
na hakarette bulunduğu lddlasiyle tutul
muştur. 

*lkiçe§lllelikte Kireçlikayada Mm
tafa oflu Mustafa, fazla sarhot olduia-
nu kendisine ihtar eden nokta poU. me
muruna bıçak tethlr ederek bakarett9 
bulunduiu Jddlaalyle tutulmuttur. * Bayralcb Turan nıevldlnde H.ıtl 
oilu Muataf•, fazla aarhot olarak ...,, 
lct çıkardıiı ve Hamdi oilu Nibach ela.. 
düğü tiklyet edUdtilnden y.kalanm.,. 
hr. 
o ·~O~BılClaHHHlll il l II n il il 

ı•ACA 
•••••••• 

Aıdcıına dld 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

arllh. Ev Kadım DetiJ 1 

Halbuki ~rdiğimiz kazadan eonra müşfik alikalariyle onu ümitsizlik halin
Jale deii,mlı idL E• itlerine allkadar den kurtardı. cYllfamalıaın, diyordu 
olmıyor, bağlanmıyordu Köşke yeni bir ona, karnındaki kilı;ük yaYTU uinmda 
düzen vermek için ab1aaının yardımına canlılığını ve cidalliiini tekrar bulmalı- lngilizl-•in veni lıa .. 
milracaat etmek Jlzım aeldL Öylediye- em, O .. na kalan lcocnnd 11 bir parça-
bDtrlm ki em tanzimi lflnl Jaleden zi- dırl• va hücumları 

Meyve mevsimidir, duttan ~ 
rum. İzmlrde hemedeme tabla tabla 
dut satmak pek g8ze ~arpacak şekilde 
drğildir. 1stanbulda dut mevshnlnde 
tahtadan yapılmı' husus! tablaları De 
~utçulan hep biliriz. BUyUk ka!•k şek
lınde tenekeden yapılmtf bir kap ile du. 
du zedelemeden alır t~fz bir te!'Ufye 
ko arlar. 

T .... : o~ rıı.oız yade uı. ikmal etd,. Bu kız lıakfkaten Jalenln gözlerinde yeflar panld~ r R 
- l S fedakarlıim tim.ali leh. Buna aıulıca- yor Ye .esi •. ltlyatını kı1ybettiğim bir İKİ VA~ ·~~~~D~ .~aMfetÜ 1 

- bll, çok talihllzdL En büyflk bir aşkla şefkatle titrıyordu. Bundan derin bir Lo d 
Bereket Jale •dece ademenln tesiri kik~n mUhlm bir 

187 
dellJdi. ttç M'V'dill kocuını kaybetti. Kısa bir hu- heyecan duydum. Bir aflt.: kurmağı n ra, 8 (A.A l - H8\•a nezaretinin 

•tında sersemlemlftl. Çok 1-eden -- her ftkıtld gıibl •en - ·n-eU talık Eıolu llUıne .ortkleyince bıçare ılmdfye kadar latemlyen Ye anneliğini dUn aksamkl teblitf: 
rln ilk .11-n -..-- --. -s ""' --s UJe hayatta yalnız kaldL daima daha eonraya .._lllı: ed L Bu ~abah bombardıman tayyareleri 

e i açtı ve -: olarak hastaneyi terketti. Bu ••-da ab- On d L ,... en a;anm · IY llA-d h 1 d d Yaralandın k lan! oldu. _... u a olze aldım., Jale iki s&n iki abl .. nm beklenen c;ocux.- d f mız ~o wı asa ll erin e · smanın b r 
- mı ocacı lw OllUll Mpndan bir saniye ayrılma- gece ablasının yanında kaldı ve onu tes- edilmez bir lıeyecanJa h.h•:'d.ay"orduta. rı kafileşini yakalamışlar ve bf"!!f'r bin to-
- Hayır yavrum, bana bir P7 olma- mış. BtttUn tslkatlnl ona_,_.. Lln --1• .... Ce L ldmld """ ' nllltol kiki _.:ı_ '--- 1 

F k t nln için kadar k ktum B ka d ........ ~- ~ • ._-uy... naze n ık.tan sonra Kendi kendime dütOnflyorduın: Ka- u vapunıa yangın cııuu-mı, ar 
1;._

8 
a se ne or u za an 90Dl'a Modadaki k8§1ril- kendi evine d8nme.ine mOeaade etme- dınlar ne tuhaf mahlGklarr Belir! de•.. ddfğl'er vapurlan de hasara umtmıs1a:r-

~ mDze taşındık. Bu mUnasebetle -a- -- mı...ıL H ta ed ,,. __ __. ._... ,..ril benim d bir al """ua -.-- vu- as n • ... UCIJanln yanında lenin - .. muzda bulunma- Lard-ı 6•e- 1 • - uo yorsun ya, e §f!- y annı tamamly1e yenilemeğe karar '-i L-~ L-'-- -ıLı .. -- "" & ..,.,.. .. 
J'Ok. 0 r ...._ ua&K:I sau yapmaktan hah- rinde de selAmetli bir tetıir yapacakttt 

vermi,tim. Her giln bir çok mobilyeleır ~diyordu. Hem de harnı1e olduiu hal- Fakat ümidim pek L_, ..nrmedt • ·.. Peleme k harl ye Aya~ blktı. l'abt ıstırap çelctfll plivordu. Bunları ~ek evi det Fakat Sakine hamın kmn. fellk Lu Y11Z&a ını • ....-
~· Dizlerinden ... ~ Mm bn tanzim etmek işi kanma aitti. Zat~ bal tin bd ilk e- le normal naune aYdet ederek ka~ nazın Kanadacla 
ı,.,. .. a. ayı seyahatimiz esnasında bu tasaTVUJ"- lc.:dlliifnd:n .:::.1::d:!!ı1:itr1.e linin dainıJ'.J:~btinb:rtık ihtiyacı kal- Ottava, 8 (AA) - HoUanda ha· 

- Sen yaralanrnıpın Jale! dedim. dan mükel'l'eren bahsetmiıııtik. $irin bir me hayret Yeren bir ·ı il uin .1- mayınca. ar yabnın tdhsitle- riciye nazm Van Kletten Ottavaya mu-
- ffaY1!' bir ffl'Y delfJ. Fabt b•k1a- yuvamız olmasını ve çok gecm<>rlı>n bu bizde Jc•lma• için ·--~e~-e. J 1en~n rlnef tıekralrd dalı.erdi. Harekf'te. dalınt YllSalat etnılftir. Naz1r Kanadanm mer-
- da biraz alırlık va" Mttak etmp.ıi.. -·ıu ıı:n;unı. • enın a eta ... 1 iclL 

tstanbulda dut satııımm bil' vnnf var
dır «Aşılama Cibal dut>· derl'"r. İıJtan. 
butlula!' basta olmak Uze!'e bu cClbsl• 
kel'mes1ni HaUçt Jd Clbeli mahaUeılne 
atfedenler, Clballnln dutu meşhur ol
du~na hUkmedenler vardır. Dutçu bt. 
le bunu bilerek bağırmaz. Bunun ula 
c~I baldın yl\ni plşmemı,. tabit oldutu 
lbl bir bal manıuıınadır. 
Geçen sene Fuar zamanmds t.tsnbul

lu bir dostum sormuştu: 
- Kuzum, bu ne ntıJ'Of'T Soğuk ao

ğuk bağırt aeık dlyM, eşek mi anırta-. 
caklar! D!mlşti; stılmeden çatladım: 
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MUAMMA 
Gamelin Muamması ! 
IHqfıamandana gtit'Ül'en otomolJH, fıtilt sa

ııaı. sola sapıyor, dönüyor ue tefırar sapı· 
yoda. Yolu tamamen ,ıqırınqtım!. 

-19-

YA ZAN: JULES RCMAtNS 
18/Kinunuevvel/1939 sabahı tele- askeri mecmua bulunan bir masa, bir 

çağrıldım. ı knç iskemle mefruşatı teşkil ediyor ve 
~k nazik bir sesle karşılastım: her şey bir kıslnyı hatırlatıyordu. Ocfada 
" cAllo, General Gamelenin hususi kimse yoktu. Şaynnı ha) ret bir sük\ln 

yından yilzbaşı Huet konusuyor. ve huzur havası e iyordu· ne len ne 
hürmet ederim. General bugUn öw - r,iden vardı: m·saf'rdcn e er yoktu. Bns

aonra saat 5.30 dan ibôaren mü- kumandan karar &hı, Cumartesi ak a
hir zamanınızda size intizar etmek- mt, şasılacak ş y! En h mmiy iz ve
_. kilin, hatta bir valinin bir bel dive r i

' - Nasıl anlıyamadım ... Beşten son- inin intizar odasının o andaki· h llni 
lrıı?:. tasavvur ediniz. Bu c nndn ene bir su

' - Evet Mnitrc, öğleden sonra saat bay ı;ıöründü 
buçuktan itibaren sizce en münasip 

b~atte, umumi karargahtan bir oto
U öndcreceğiz.> 

ltendileriyle samim? görüst,iiğüm dev
ba2ırlan bile randövU1erinde bu ka
tnUsaadekftr davranmazlardı. Baş
ndanın mUl~kat saatini arzuma 

esinden müteC'ssir oldum, ve te-
Ollla Huete dedim ki: 
' - Lütfon Gt?neral kendileri için en 

"t saati tayin etsinler.> 
t - Hayır Maitre, sizin tnyin etme-

rica ediyoruz.> 
Oayrı ihtiyari şu cevabı verdim: 
t - Peki öyle ise, saat altıya çeyrek 
h olsun.> 
'1Uetin cevabı şu idi: 
t - Otomobil saat beşi ceyrek geçe 
~ktlr. Hürmetlerim Maitre.> 
~ut GECE SEYAHATİ 
~ir kaç gUn evvel Gamelene haber 

ererek cepheyi ziyaret arzusunu 
etmiştim. Yapılmakta olan bu 

te harbi> yakından görmek ve as
ıı.;lerimizin haleti ruhiyesini anlamak 
~ordum. Cepheye hareketimden ev
'*- Generale hürmetlerimi arzetmt>k 
~~desini rica etmiştim. Maamafih 
L~in milsait olamıyacağını, bunu 

dir ettiğimi de bildirtniştim. 
~t beşi çeyrek geçe otomobil geldi. 
""<lrl söndUriilmüş olan Paristen sür
e ayrıldık. 

.. ~iııcennes'a gideceğimizi zannediyor
l"ltt. Patisi ve civannı iyi tanırım. fa

otomobilde giderken yolu tamamen 
ll'dım. Otomobil kAh sağa, knh sola 

ı>ıror, d5nUyor ve tekrar sapıyordu 
aha timiz lüzumundan fazla sürüyor
Acaba Vmcenne3den baska bir ye-

ın.t gidiyorduk? Bu seyahat havretf
tnuclp oluyordu. Yoba misafirleri 
l'tmak f ln otörlere emrimi veril-., 

c - Mr. Ju]es R ma"ns'l mi t "rriif 
!:'diyorum.:," 

« - Ev t yüzb •nı 
« - Arzı htirm t d ·m ~ ·ıre Mü

snd nizle Genernli h h dar d yim > 
Gidio dönmesi bir oldu 
Yüzba,c:ıyı t.ıkip et im. Yüriirk('n G -

nernlin gösterd'Wi nez k H sur timnl <>t
meme~e ve nezdinde on dakilmd n r zln 
1• ımamat!a karar ve,.·vordum. 

Bir kapı nçıldı; müstntil. z.iyndnr sü
tunlu. alçak tavanlı hir salonn girdim. 
Gamelen, zinde. end' iz bir tnvır ile 
elini uzatm•ş, müt bc.>s imane b na do~
ru ~eliyo .. du. II::ıl"nde yorf!unluk e eri 
yoktu 

Ayaklarında sade dolak, üs•ünde de 
seferber halinde bulunan bir G n ra1in 
sade üniforması vardı 

General Gaınelin yalnız bulunuyordu. 
Oturmamı .söyleyerek. kendisi de ben
den bir iki adım <Stede ayaklarını biri
hiri futUne atarak karsıma oturdu. 
Hayatımda sabit olduğum en ~nrip 

bir muhavere basladı. 
O gUn bu mlilAka•ın Uzcrlmde bırak

tıib tesiri tarif edemem. Fakat bi18hnre, 
l!l40 senesi Mayıs ve Haziran nyl rının 
felaketli günlerind(' bu mlil4katı hntır-
1adıkça fevkaH\dc tarihi bir kıvmeti haiz 
olduğuna knnnr-t g('tirdim. Hc-r birimi
z.in mukadderatı Üz<'rinde, hatttı Avru
na kıtnsı üzerinde rol ovnnyan ~ah iyet
teki muammayı b ı mülnkntta anlaın•ş
tım. 

General muhavereye !iliyle bn Jadı: 

c - Zannederim t viçrt'den hPnÜz 
geldiniz dcğilmi?.> 
Şayanı hayret dereced sakin ve mU

tebesahn idL İsviçre hakkındaki intibıua
tımı, halkın hnl,,ti ruhlyesini. sivnsl 
mahfillerde duyduklarımı sordu. Bun
Jar hakkında zaten malfimat edinm· ti. 

On beş güne kadar Bclçlknya gidece
i!imi söyledim. Tesrinievvel zarfında 
Belçiknya yaotıiiım ilk seyahat lınkkın
da bazı mütalaiilar dermeynn etti. cYao
tığınız hizmeti takdir ettim.> diyerek 
Belçika hUkilmetine tevd"inc memur 
edildl~im tebli.,ab hatırlattı 

~-ihayet iki tarafı a!aclık, çaktl d6Ş.e11 
L.~ Yerde otomobU durdu. Knpkaran1ık 
~ binanın önUnde otomobilden indim. 
~nın büyük veyahut kUçUk oldui;ınu 
.::lftlt edemiyordum. Karanlıkta ışık gö
~en yerin kapı olduğu anla ılıyordu. 
~. ~ker emilme dOserek beni odava 
fı.~!"'dO.. Oda kasvetli, yan kannlık, 
~e a<>şennıiş idi. 'Ozerinde bir çok - B t T M E D l _ 

ı11iımirre®rs~~;;;·;~-;:;-;;;;ir;:: 
"' "" reımı" tebıı•ı 1 Ba tcıratı 1. ci ~ahtfede 1 g şark mümessili sıfatiyle bütün salAhi-

--0--

ı.,. Ua tarafı 1. ci Sa'hif ede l 
~eti Suriyedeld hava meydaİtlWnı 
~nlara vermiş ve Irak asilerine Ie
"IQ!l?n temin etmiştir. 
)f_ Surtyeye Alman sızması başlaml§tır. 

Utareke prtlarına bilyllk bir tecavilz 
~'kn eden bu hareketi, tngiltcrcnin 
~iisamaha ile knrşılanu ·aea~ pek tabit
t{ Bunun üzerine bu sabah kıtalanmız 
~ Ur Fransa kıtalariyle birlikte Suriye 
l' LUbnana gtrml§lerdlr. 

tı.. ~udlis, 8 (A.A) - İngiliz ve Hilr 
~ l"lnsız kıtalanndan mürekkep olan 
h.~ut kıta1an ı?eneral Vilsonun ku
~-.ndası altındadır. 
ı .. _'l'ayyareler Surtye halkına e makam
~ hitab eden beyannnmeler atarak 
~ ll'lyelilPrl işbirliğine dAvet etmMer-

t. 

,....,.f!arekat plan dahilinde devam etmelc
:-:uır. Bahis mevzuu askerl bir hareket
~ zivade siyasi blr harekettir ve Suri-
t ve Lübnandald A1Manlan kovmağ:ı 

"'-töftur. 
l>oNANMA DA HAZIR 
lrarekA.t sabahleyin ba~lamı.,.~ır. tleri

l~e neticesinin bir askerf hıtreket olup 
hltrııyaca~ Fran!ızbnn aksülAmeline 

'"lıdır. Bu ve~l" il .. 1/Temmuz/l940 
t rıhli deklArasyon hatırlnrunaktadır 
1n ilt r<> Surlve ve Lübnanın hiç bir 
~e\Tlet tnra!ından işgaline vcvn ~ olarak 
ı.nanılmruıma müsande edemez. 
llarekAt ica'>ı Jhım gelen t.ılimat do

l\ t\nuya verilm.stir. 
Suriyedeki Franaız kıtalariyle temac: 

~is edilmemiştir. Almanlann Suriye 
~e l.übnandaki hava 11ılerfnde bulun
ı.ıkları, ve rok fazla bir mikyasta sız

~lf olduklarına dair pyialar vardır. 
\lndan başka Alrnanlann pırist şeklin

~ sızdıklnn ela malOmdur. Bu vaziyet 
(11\linde derhal İngiliz makamlan ve Ge
~1 Degol arasında g<SrtlşU.lm~ ve ha
~ket her iki tarafça karaı-Jaştırıltnl§
tıt. 

' 

yetleri ve mesuliyet1eri deruhte, ediyo
rum. Bu beyanatı hakiki Franc:a ve onun 
ananeleriyle bir addetti~im HUr Fransa 
namına ve onun şefi General Degol na
mına neşrediyorum. 

Bu hakikatle manda rejimine niha:vet 
vererek sizleri .serbest ve müstakil illn 
ediyorum. HUr Fransa kuvvetleriyle !n
giliz kuvvetlerinin hudutfannıza teca
vüz etmesi. hUrriyetinizi kaldırmak için 
değil, bilakis sizlere hürriyet temin et
mek içindir. 

Bu yilrüyü~Umilz Suriyedeki Hitler 
kuvvetlerini tardetmek ve sarki 1ngilte
reye ve bize karşı Suriyenin bir üs ola
rak düşmana hizmet etme 'ne mani ol
mak içindir. 

Hilrriyet için harp eden bizlerin bu 
hareketi dlişmanın memleketinizi bu ka
dar ezmesine, bUtUn insanlarınızı btitUn 
emval ve eşyanızı k~ndl kontrolü altına 
alarak hepinizi esir menzilesine indirme
sine mani olmak içindir. 

Fran.sanm mUdafaasını teahhUt ettiği 
milletleri tarihin tanıdııı en gaddar ve 
imafsız prensiplerin eilerl aruma bh'ak
mak bizim elimizden gelmez.> 

. rENI A.llR SARJPE J 
SlHHA'J' KOŞESİ 

•••••••••••••• 

Buzlu hoşaf ••• T. C. Ziraat Bankası 
Eski zamanda ho,,af buzdan yapıl

mış kase içine konularak soğutulurken 
böyle buzlu hooaf içmek her kese nasip 
ohnıyacağından buzlu hoşaf büyük bir 
.zenginlik alameti sayılırmış. Bazı şehir
lerimizde buz fabri1'aları kurulduktan 
sonra da, buzun pahasından de~il. her 
vakit ve her yerde bulunamadığından 
veya buzlu su içebilmek kolay lmazdı. 

Elektrikle işliyen soğuk hava dolap
ları buzu demokrat ettiler. Şimdi o do
laplardan pek çk evlerde bulunuyor ve 
yenilecek şeyleri kııı ve yaz buz dolabı 
içinde saklamak, ya:r. mevsiminde de 
içilecek şeyleri gene o dolap içinde SQ

ğutme.k pek kolny oluyor. Evlerinde b ı 
dolabı hulunmıynnlar da içilecek ııeyl<'r 
satan her dükkandnki dol plann soğut
tuklnrı gazo lard n ve sulardan içebil"
yorlnr. 

Sıcak mev imde. o w utm k ı inin b 
kadar klnyla ması yenilecek şeyler için 
şüphesiz hosa gider. Y cnilecek şeyl r 
pi irilmeden ve piııirild kten sonra bu~ 
dolabına konulunca çabuk kokmaktan 
kurtarılır. Yalnız, bnlıkl rla y<'mi ler 
bundan müste n dır. Bnlık buz dolnbı
nın içind,., y nil cek eylcre sinen bir 
koku hır ktıkt n ha ka, buz clol hı b -
lı'Pın ne pi irilm d n önce ne d,. pi "ril
dikten sonra ç bt k bozulur. B 1ık1a ı 
daima t eyken p irm k ve pi,ıı"rdıkten 
soQra b kletmemek gereL:tir. 

Yemi lcri de buı: d labma kovmak 
onların J ..,zetine halel getirir. Soiruk 
hnva dolabı yem· lcri 5d ta dondurur 
Ve bir vcmiş donduk an onra tekrar 
açıl: a bile lezzeti nzalır. Buz dol.ı.bın
da, yemi ]eri dondumuy"cnk k d r bir 
so '1ukluk t ınm etmek te ~Uç bir iştiı. 
Onun 'çin yemi ri o d 'ahın için 
koymıynral , dolnbın yaptığı buz par
~alannı - yemekten bir r.ıüddet bn
ce - yemişlerin üzerine koyarak so
ğutmnk daha iyi olur. 

f ci!ecek «:eylere gelince •.• 
Vakıa sıcak mevsimde soğuk bir şey 

i<'tı'll'k ine-ana büyük bir keyif vl'rir. 
Ancak soğuk içilen şeyin ~usll7Juğu 
~ecirmedi"ini de her kes bilir. İnsan 
pek sıcak br günde hararetini teskin 
rareti kesilmez, bir daha içer, gene fay-

etmck Umidivle soğuk b.'1" s y i(,'.cr. hn
da vermez. Niçin? 

Yemel,Ierden haşka valutlerde insa
na susuzluk hi" i terlem"lrtcn g lir . 
Terledikçe knnm terkihind<>ki suvun 
hir kısmı buhar olur. viicuttan çıkar 
ır.dcr, kanın suyu nzahr. Susu7luk hıssi 
kandan çıkıp gnlen suyun yerini dol
durmak icindir. Halbuki oliuk su mi-

lZMtR BELED1YES1NDEN· 
- 1416 ncı sokakta kad:.>stro Hl09 sa

yılı adamn 174 50 metre murahhaındald 
17 sayılı arsanın satısı, yazı l !eri mii
dürlü~ndeki sartnamesi vechüe açık 
arttırmava konulmu tur. Muhammen 
bedeli 698 lira muvakkat teminntı 52 li
ra 35 kunıstur t liplerin trminntı öwle
den evvel iş bankasına y tırarak mHk
buzlariyle ihale t. rihf ol n 16/C 941 
Pazartesi gUnU aat 16 dn l'ncü111ene 
mUra<'a t1 rı 31, A. 9, 15 1990 (1212) 

- İzmir (Behçet Uz Çocuk ha.,taha
nesi) nin eletrik, sinyal, dahill tel fon, 
kuvvei muharrike anten ve sin risaikn 
tesisotı ynptı ılm"sı isi, makine ve 
delrik mühendisli'!rinclen 82 kuruş mu
kabilinde tedarik edile ek kc if, proje, 
fenni ve mali şartnamesi veçhile kaoalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Muh.. -
men bedeli (16482) on altı bin d5rt yüz 
seksen iki lira (37) kuru~, muvakkat 
teminatı <1236) lira 18 kuru~tur. thale
sl 11/6/941 Çarşamba sant 16.30 dadır. 
2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmıs teklif mektuplan ihale günü 
saat 15.35 e kadar encümen rlyasrtine 
verilir. 14, 23, 2, 9 1762 (1077) 

deye girince sıcak, mesela 38 hatti 40 
derecede suyun orada duracağı müdde
tin iki misli zaman kalır. Mideden daha 
aşağıda da kana karışarak, ondan kay
bolan suyun yerini tutmak için soluk 
s-q sıcak suya nisbetle gene iki misli 
uıun zaman kalır. Bunun sebebüµ an· 
lamak kolaydır: Dı~ndaki milhitln 
harareti ne olursa olsun vücudumuz 
kendisinin tabil hararetini muhafaza 
eder. f ctlğimiz su da kanımıza karışa
bilmek için vücudun tabiıi harar.etine 
uymtya mecburdur. Onun harareti vü
cudumuzun hararetinden ne kadar az 
olursa, kana k:'\rışabilmek için. o kadar 
t.. n zaman geçirir 

Sonra da, sol!uk ru içUlnce vUcudun 
l bii hararetine uyuncava kadar vücu
du nz çolr ~')!ulur. v··cu• hnraret muva

nc"•ini yenid l cab k temin itin dıc:a
rhki n l'hitt n • nrn t alır vlJcut yc-

0 d"'n nn of ' te ,em we mec
ur olur. r:r lbul i ıc J· s·ı i,.ilince Jsi 
kine olur. On n ic· sıc"' ·t sow 1t su 
o.sanın susuzluwunu et'irmedi'ktcn 
bncıka daha çolt tl'rlE"tir mık su, aksine 
hem su ,,.]uyıı C'çirir, h m det rleme
- kes"r. 

x,,,.azıq tCll'illl: ıssa 
Sermayesi : ıoo.000.000 Türk Uııasa.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zlnl •• tleut w 11e.t Bmka maaıaeleleri 

PARA BbUKTDlENLERB 21.800 IJRA 
bCRAMtn VERECEK 

Ziraat bankuada kumbualı ve ihbarsız tasarruf beısaplannda m u (50) 

lirası buJtmtınlara llUde 4 defa çıekUecek kur'a ile ...tıdakl p1b ıöre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Urahk &.000 Lira 
.. • 500 • 1.000 • 

t • Z50 • LOOO • 
40 • 190 • t.000 • 

100 • 10 • 1.000 • 
120 • '° . uıoo • 
160 • 20 • 1.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dllpnl

yenlere iknunlye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazlıısivle verilecektir. 
(Kur'alar ı n de 4 defa. 11 Haziran 1 ı Eyıuı," 11 Birincikinun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.} 

:····················································································: 

E Devlet Demir Yollarından i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fn~n yn"ın okcn terl d"l"ri valdt, da-

m l nı ki tan iy n nzalır, d rman- Memur alınaca~ 
l 11c lir. «:! wuk Sil tan iyonu sıcnk 1 - D \l t dem'ryoU rı istasyon sı- 4 - Askerl"ğini yapmıı veya askerll-

"l un p w d h('p ·k· m· li uzun nıfında i.! • dam edilm k üzere müsa- ini yapmasına en az bir sene ıaman 
nJa d'"z lfr. baka ile orta ın kt p m zunlarından kalmış olmak. 

So'1ul· suyun yazm l•r s ye f vd "ı hareket m mur r aın edi almaca t r. 5 - M · b knda muvaffak olanların 
ol'Tl dı ·tan b ka :zar rl n pek cokhır: 2 - Mü abaknda ka7.ananlara 60 lira bilahara Hare dolı;torları tarafından ya
En hafif olanı k raclwerin i leıinl dur- ücret v rilecektir. pılacak mu yen de sıhhi dunımlan de
durtmak... B - Müsabaka imtihanı 16-6-941 ta- mir yol i Yerinde vvJfe gCSrmlye elve-
Yazın harn~e~i kesmek için. vakıa, rihinde saat 14 te Haydarp~a. Ankara, rişli bulunmak. 

ad<' sıcak su çilmez, fakat ~ıcak suyun Ba1ıkC'sir Kayseri Malatya Adana, Af- 6 - Müracaat istidalarına bağlana-
ic"ne cay, ıhlamur kan~tırılınca susuz- yon, tzm~. Strkec't ve hnım işletme cak vesikalar sunlardır: 
~~~~~,.i";.:.,.._~~ merkeı.Jerinde ve Sivas, ~lds.ehlr cer Nilfus cüzdanı, diploma veya tasdik-
.,,...---..,,.-...---..,,_..,._~~~~7-,,.,_-.-..... name, askerlik vesikası polbten tasdilc-

atf'Jyelerlnde yapılacaktır. MUracaatlar Ji fyi huy kAğıdı, çiçek kAğıdı, evli olan-

YedeJı suJJQlarımı· 
zın nazarı dlJıJıaflne 

Tevfik Karagözcük 

Askeri 
• • 

terzısı 
Orduca tanınmış askeri tenidir_ 
Siirat ve cblet şeraiUe dikilir .. 

ADRES : Kuvumcular içinde 931 
Sokak (3 - 5) No. 

bu işletme ve atelye müdürH\klerl ve ların evlenm cilzdanı 6 adet vesikalık 
istasyon §e!fiklerlncc kabul olunur. fotograf. ' 

4 - MUsabakaya iştirak ,eralti IUQ- 'I - Daha fazla maltımat almak lstl-
lardır: yenlerin işletme mQc!Urlllklerlne veya 

1 - 'nlrk olmak, istasyon ıefilklerlne bizzat mtınıcaat fl\-
2 - Ecnebi bir kimse ile evli alına. melid1r1er. 

mak, 8 - tstldalar en !On 14.6 H1 gilnU sa-
3 - 18 yaşını bitlrmlf ve 30 u geçme- at 12 ye kadar kabul olunUT. 

mlş olmak (30 yaş dahil), 2-4-~9-11 1910 (1219) 

T. 1 Baııkası 
KU~fı 2'a.ta11r11 Jaesapları 1941 ilıramlye plcinı 
KEŞİDELEB : 4 Şahat, ! Mıyıs, 1 Af:tı tos. 3 il:inciteşrin tarihlerlnde yapalı 

1-5 uzs1> J94J İKRAMİYELERi 
• H • ıır.lllililA;m::gı:ıı;-" ' 1ık 

AYDIN C. M"w-.D~nnTMtLtAtN- 1 adet 2000 bra - ZOOO Lira 
vv .1'..o~u.m.v u 3 adet 1000 llnhlc - 3000 Lira 

DEN: Z adet 750 Uralık - 1500 Lira 
1 - Aydın ceza vinin 941 malı sene- 4 adet 500 Hrabk - anot Lira 

si ekmek ihtiyacı eksiltmeye konulmu 8 adet %50 liralık - 2000 Lira 
olup şartnamcd muharrer vno:;uta ve · 5 Bdet 101) \ira\ı\t - 35'\ Ura 
beheri 960 .ımımlık r,Undn nam? 350 ek- 80 adet SO Urahlr - 4000 Lira 
mek hesabiyle bir senelik tutannın hali 308 adet ZO Hrahk - 8000 Un 
hazır rayke nazarnn tahmin bedeli Tiirkive 1$ BANKASf na para yatttmakla yalruz para b1rfktirm1t n fak 
15968 lira 75 kurustan iba ettir. all1\l.1 n1maz. ayni amanda tftliintri de denemit o!ununaz.. 
2-&~~~A~ın~u~m~~--~~-~-•-•m•~•H•E••••••••••••••'' 

dü,.Iüğimden bea ... ıs·z oıarak alınır. E'J'İBANK MA..HRIJKA,.. s••aoSUNDA u •• 
3 - Eksiltme kapalı zarf wsuliv]e ya- 4 V " 

pılacak olup ihnlc '>3-6-941 Pazartesi MUeases mlzJe mll•teriler arasında yapılmlf olan mukavelelerden müte-
Unü snot 14 te Aydın C M.U. li~inde Tellit bilclimle halclıtrımızı l /6/941 tarlhiade kurulan ve merkezi Ankarada 

mUte ckkil komisyon tarafından icra bulunan cTORK KöMOR SATIŞ•• TEVZt MOESSESESb ne denettiğimiz! 
kılınaraktır. ve müşterilerimize kftrŞt ol&n vecl.belerimizf de bu müaeeHnin tamamen t .. 

4 _ Talipler·n 1198 liradan ibaret kabbül eylediği ilan olunur. (3006) 3 4 S 9 16 23 2024 ( 12 34) 
mu ·ak.kat t m;nat makbu7Jarly1e bu 
1talıl taahhrtlere gi.rebileceklerine dair Garp Llnyltlerl İşletm sinden: 
mr lli ti a.ret odasından nlacaklan ve- Müesscsemi.zle müıteriler arasında Linyit kömürü aatt~1a.n haltk1nda ye.pıl-
sikalann ve teklif mektuplarını yuka- mıı olart muka•elelerden mliteYellit bil' cümle haklımmızı 1 /6/94 t tarihln
rıda yazılı gUnde en geç saat 13 e kadar de kurul n •e merkezi Ankanda bulunan cTORKIYF.. KöMOR SATIŞ VE 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri la- TEVZt MOE.SSE.SE.Sb ne devrettfftmi.zi •e mUıterl1erimlzc ltarp olan veci• 
zım olduğu gibi postada vuku bulacak belerirnl.zi de bu müessesenin tamamen tekabbül eylediği ilin olunur. ( 300S) 
teahhürerden mesuliyet kabul edilml· 3 4 S 9 16 23 2023 (123S) 
yecek ve ilan da dı:hil olmak ilzere her ---------------
nevi masraflar mUşteriye ait bulUM- EP""""ll Könt"a-ı-a •·ı-..rneslnden : 
caktır. 5-9-13-17 2041 (1254) .. !I ur. er• .. ~• 

Müessesemi.zle mütteriler aruınde. taı kömürU, lr.ok kömürU. briket ve taU 
maddelerinin sahılan hakkında yapılmı" olan mukaveleleı"den müteYellit bil
cümle h1tlclanmm 1 /6/941 tarlhtnde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan 
cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi MOE.SSE.SESb ne devrettiğimirl ve 
müıterilerlmlze kaTfl olan vecibelerinllzi de bu müeuesenin tamamen tekab-
bül eylediği ilan olunur. (3004) 3 4 S 9 16 23 2022 (1236) 



SAHl'l!E 4 

UZAk ŞARKTA 

.. Japonya In2il
tere ve Ameri
kaya harp ilan 

edebilir mi? 
Yazan: SADRİ ERTEM 

Amerikan yardımı Japonyayı harbe 
sürükl~yecck, hudu<lunu genişleten harp 
Büvtik Okyanus snhillerini de ~gal ccle
cel-tir. 
Japonyayı bu harbe sürükleyen se

bep nedı r? japonyayı Aınerikaya ve tn
giltE:'re ile ihtilafa sevkeden yazılı vesi
ka üçlü pakttır. Fakat üçlü paktın ifa
de ettiği politik vaziyeti ihdas eden 
&miller geçen Büyük Harp içinde inki
şafa başlamıştır. 
Japonyanın İngiltere ve Amerika ile 

olan menfaat tezatlarını yaratan, harp 
senelerinin uzak şarka verdiği hususi
yettir. 

Japonya Büyük Harpte tngilterenin 
ve Amerikanın müttefiki idi. 

Büyiik Harp uzak şarkta şu şekiller
'de tecelli etti: 

Japonya, garp nısıf kürresi ile ticari 
muvasal~ kesildiği için şark sınıf kür
resine garpten gelen eşyanın yerine ken
«li mamulatını ve mahsullerini ikame et
ti. Okyanus sahillerinde Alman ticareti 
bir hamlede imha edildi. Yerini japonya 
işgal etti. İngiltere ile uzak şark arasın
oa ticaret münasebeti kesildi. Britanya
nın pazarlannı müttefik japonya kap
ladı. 

Harbin me1'kezi siltleti Avrupa ve ya
kın şark, Balkanlar idi . . 

Gemiler Atlantik denizinde büyük 
kesafetle battı.klan halde Büyük Okya
nusta ancak bazı korsan gemilerinin te
cavüzünden başka bir şey yoktu. tn~i
liz, Fransız, Alman gemileri büvük mik
tiarda zayiata uğradıktan halde japon
ya demiz zayiatına uğramamıştı. 

Avrupa ve yakın şark kara ordu1an
nın tahribatına uğradıklan halde ja
ponya bövle bir tahrip tehlikesine ma
ruz değildL 

Japonya harp esnasında Büyük Ok
yanus sahillerinde ticaret üstünlü~ünü 
elde ettiği gibi Hindistandaki tneiliz ti
caretinin mühim bir kısmına sahip ol~ 
du. Geçen büyük harbi takip eden se
nelerde japonyanm Hint ticaretine yüz
de 64 nisbetinde istiraki bu vaziyetin 
tabii bir neticesi idi. 

Japon sanayii Büyük Harpte esaslı 
surette kurulmuştu. Harpten sonr.ı ku
rulan endü.cmi, J!eniş1eme politikasını 
aksivon haJine soktu. 

J aoonyanın bu kuvvetli hali Okyanus 
sahillerinde, Amerikayı ve tnmlterev' 
alakalandırmama.z.lık edemezdi. Bu 
atakp. doğmakta gecikrrıedi Japonya ile 
esltl müttefikleri a111smda rekabetin 
süratle ortaya çılonası artık bir emri 
vakidi. Japonyanın kurmuş olduinı en
Clüstri için yeni pazarlar, yeni hintcr
]Andlnr aratması da tabM idi. Cin ma
cerası böylece meydana çıktı. Çinde de 
eğer bir endüstrileşme merkezi olma
saydı, doktor Silnyot Senin Cinlileri 
modem ve endüstrileşmiş bir Çin iste-

. meselerdi, japonvanın Cinde yerleşmesi 
Claha kolav olacaktı. Fakat Çinde yatı
J"Jlmış İngiliz ve Amerikan sermayesi bu 
hareketten bugün olduiu kadar _ıtenP 
müteessir olacaktı. janonyanın Çine 
doğru ilerlemesi, şimalden cenuba dol{
ru akışı. FUipln adalarına yaklaşması
na Hint Felemengine tecavUzüne imkan 
hazırlıyordu. 

* Japonya endüstrileşme faaliyetinin 
doğurduğu politik ve askeri neticeler 
asyanın şarkında karada bilhassa Sov
yet Rusya, denizlerde ve kan:ıda tn~
tere ve Amerika ile tezat halindedir. 

Japon planı Şudur: 
Çin ve Hint Felemengi japonvaya il

hak olunmalıdır. Okvanus sahillerinin 
ye,11ane efendisi japonya olmalıdır. 

A.r;yadan Beyaz A'\TrUpalılar sürülüp 
çıkarılmalıdır. 
Jaoonyanın bu emellerine Avrupada 

taraftar olan Mihver devlet1eri idi. On
lar da bir yandan antikomintem paktl:> 
biribirlerine bağlı, bir yandan da tne-il
tere ve onun dostu olan Amerika ile te
uıt halinde idiler. 

ücJü pakt japonyanın emellerini ta
hakkuk ettirmek hususunda kendinP 
müttefık tedarik edivordu. ianonya üc
lü nakta bu psikoloiik bıil1Pr1e girdi. 

Japonya emellerini tahakkuk ettir-
ırıek icin bir yandan üclil naktı im7.a
~rken beri taraftan da İnailtere ile Si
yam arasında mevcut ihtilM mevzufarı
nı keşfetti. Siyam jaoonyanın hı>m Sin
gapur mmt;ıka5ınn yakın. hem de İngil
tere ile ihtilafa geçmesini temin edecek 
bir Melidir. 

Siyam. Hindic;ini ile olan ihtiJaft hal
letti. Artık Mekonıı: nehri iki hükümet 
arasında hudut vazHesini görecektir. 

lngiherenin. Siyamın, Hindiçiniden il
hak ettii?i arniyi tasdik etmesine imkan 
yoktur. Cünkü müttefiki olan general 
Dö Gauller'e Fransa müstemlf'ke i.mpa
rato"luğunnn vahdetini tekeffül etmi!!
tir. Bu tezat lngilterenin Siyam ile mÜ
cadelede kalmasına s,.,bep olabilir. Si
yam Japonvanın müttefiki sıfati:vle Sin
~apur ii7.erhıe yapılacak hareketlere iş
tiriık debilir 

* Japonya müttefikleri tarafından Ame 
rikanın f nı:riltereye yaptığı yardım dola
yı~ivle harbe tewik edilmektedir. Bu 
vazivet kinde Japonya büyük müşkül
],.r]e vP büvük d avalarfa karşı karşıya

arr. 
Japonya Çin davasiyle başa çıkama-

TENi "-'IR 

Habeşte /tal yan boz. 
guna devam ediyor 

SURIYEDEKI VAZiYETiN 
MES'ULÜ DARLANDIR 

Yir.ıe bir havli Hürf;;.;s:nzla
esir, pek çok rın umumi ka

harp malzeme-
si verdiler rar~ihı bir teb-

. . liğ neşretti 

. fi.ransadan gelen İno 
kdr ve feryatlar! 

Suriye işini so~ 
tuk kanlılıkla 
takip ediyor

larmış! 

Bir Feribot satın 

lngilizlerden alınan F 
bot Mersine geld 

lngilizler lıaçan Jtal· ---<>-- Şimdiye lıadar olanları 
yanları şiddetle taflif' MÜTTEFiKLER ALMANLARtr• harp sebebi addetme- Eceabat ismi verilen Feribota merasim 

ediyor 1 1 • ı cağımız çelıildi 
Kahire 8 (A.A) "'_ Orta şark umu SUR YEYE YERL~SMES NE Vişi, T~ A~~ am~~=ttar bir Mersin, 8 (A.A) - ~evlet D:miryolları tarafın~an İngilt:reden. 

mi ~arargahııun tebliği: SEYiRCi KALAMAZLAROI menbadan tebliğ ediliyor: mJU:~-Ece Abat Fenbotu teslim alınmış ve gemıye merasımle Tt.i 
Lıbyada Tobrukta karşılıklı topçu, Jngilizlerin Suriyeye karşı yaptıkları ç ışır. 

SoJlumda da kar~ılıklı keşif faaliyetleri Londra, 8 (A7Hür F.ransızlarm taarruz Fransanın içinde bulunduğu fe- ımııııınmıııııınıuıııımııııımmımum111111111111 ımııııııınıımııııınııııııımımımm 
olmuştur. Mısırda İskenderiye üzerin- Londradaki umumi karargahı tarafından c.i vaziyetinden istifade ederek impara- Al ) 450 b• ı• 
~~ bir düşman tayyaresi düsürülmüş- neşredilen tebliğ: torluğunu ele geçirmek hususunda Çö~- man ar ın ır 
tur. cHitler _ Darlan siyaseti İngiltere ile çil plfuunın bir devanu addolunabı-
Habeşistanda şarki ve garbi Afrika müttefiklerini ağır iki şıktan birisini lir. lngiltere bu taarruza sebep olarak • • 1 ki 

kmrvetleri Omo nehrini iki yerden kabul etmek mecburiyeti ile karşılaştır- Almanların Susiyeye ihraç edilmesini ıncır a aca er 
geçtikten sonra ileri hareketlerine de. mıştır. ya gayri faal kalmak, Almanla· göstermiştir. Halbuki lraka geçmiş olan 
vam etmektedirler. $imal geçidinde nn Suriyede yerleşmelerine ve garp baz.ı Alman tayyarelerinin Suriye tayya 
d~man 10~ !llaktul ve 1000 veya 1100 memleketlerinin istiklalini kaldırmaları re meydanlarına inişlerinden başka şu 
esır ve~tır. Bundan bCLŞka 20 top, na müsaade etmek, yahut Vi11iye sadık saatte manda altındaki bütün memleket 
200 kamyon ve pek çok mitralyöz ve kalan kuvvetlerle çarpışmayı göze ala- dahilinde hiç bir yerde Alman yoktur. 
harp levazimi iğtinam edilmiştir. rak Suriyeye Alınanların yerleşmesine lngilterenin bu meseleye Degol kuvvet-

Ricat halinde bulunan düşman şid- ve yeniden kuvvet göndermesine mey- lerini de kanştırdığı şayanı kayıttır. Hal-
detli surette takip edilmektedh·. dan vermemek. bu ki Degol hiç bir vakit Fransaya karşı 

Cimma mıntakasında ricat halinde Bu ikinci şık 'kabul edilmiştir; bütiln harp etmiyeceğini söylemişti. lng.ilizler 
bulunan düşman kuvvetleri cenubi Af.- mesuliyet Almanlara teslimiyet göste- Alman tayyarelerinin karaya inmesine 
rika tayyareleri tarafından muvaffakı- ren Darlana aittir. Hür Fransızların karşı bir aksülamel olarak Suriyedeki 
yetle bombalanmış ve mitralyöz ateşine maksadı, düşmanı bulduğu yerde ez~ tayyare meydanlarını bombardıman et-
tutulmuştur. . mek, !ngiltereyc karşı her yerde tam tikleri vakit Fransa hüküm>!ti bu hare· 

IRAK VE SURIYEDE tesanüt gö.5termek ve yardım etmek- keti hasımane bir taarruz olarak telakki 
Irakta vaziyette sük\in vardır. tir.~ etmemişti. Fakat Suriyenin İngiliz kuv· 
Suriyede bu sabah erkenden gene- Kahire, 8 (A.A) _ Suriye ve Lüb- vetleri veya fngiltere tarafiyle yaşayan 

ral Vilson kumandasındaki müttefik nandaki Er ve Erbaşlar arasında Alman çeteler tarafından istilaya uğraması 
kuvvetler Alınan mUstahdimleri ve Al· aleyhdarlığı vardır; Suriyelilerin hissi- Fransa hakimiyetine karşı hasmane bir 
;:umcl'fü!uzu~k~ev~'!ıb b~ ~ızn;a ~le yatı aynı merkezdedir. Buna rağmen harekettir. Buna ra~en hükümet mah-
':klı e~ı~e ı":abf vdazıy_e 1 emakmın kan dökülürse mesuliyet bir kaç ~iden Eillerinde gerek ricat ve gerek muhte-

et erı azı mın ar an ıza e - .. kk . 1 kt mel inkişaflar büyük bir sükt1netle ta-
sadiyle Suriye hududunu geçmişlerdir. mure ep çetenın ° aca ır. ki edilmektedir 
Eğer Almanların bu mmtaka1arda en- - ----- P -~ 
,elsiz Alman üsleri tesis etmesine mü- Alman tebı,·a"'i'1B go·re inaUter~e eraNn-•lll'· 
saade olunursa bu orta şarkta mütte- n~ l!'!l ~ 
fiklerin vaziyetini tehlikeye koyahile- kaybolmalar-
eek ve arap memleketlerinin mihver y Londra, 8 (A.A) - Aji mıntakasm· 
devletleri tarafından iş!.!'ali ile neücele- eniden epeyce da esrarengiz kayıp olmalar devam edi-
nebilecekti. Bu işte Fransızların ve yor. Bugün 14 yaşında bir çocuk deniz-
araplann iş birliğinin elde edileceği J •ı• den çıkanlmış ve zabıtaya yeni bir i~ 
ümit olunmaktadır. Dı!'I iZ vapuru açılmıştır. - _______ , ___ __ 
Yeni Avrupa niza. 
mından nümuneler 

Macar seyriise
.f eri Almanla
rınkine uyd -

rulaeak 
Berlin 8 (A.A) - Macaristanda yol

lann sol tarafını takip etmek usulUnUn 
kaldırılması için 13 milyonluk bir mas
raf icap etmektedir. 

Alınanlar yolun sağını takip ettikle
rinden Macaristandan transit asker 
nakliyatında müşkülata uğramışlar ve 
yollarm sağı takip etmek usulünün ka
bulünü istemişlerdir. 

Degol taraftarları 
mahkmn ediliyor 
Vişi, 8 (AA) - Klermon Fenan 

divan harbı general Degol taraftan iki 
yüksek. rütbeli subayı idama mahkum 
etmiştir. Mahkumlara ait emlakin de 
müsaderesine karar verilmiştir. 

-------
Yun an 1ı lar1 n de~iş
miyen imanı: Düş
man yt"nilecektir 

Londra 8 (A.A) - Yunan başvekili 
Yunan milletine hitaben neşrettiği bir 
beyannamede şu üç noktayı tebarüz et
tirmiştir: 

Tek bir karar vardır: D~anı mağ
l6p etmek. 

Tek bir düşünce vardır: Dü~manı 
nasıl mağlQp etmeli? 

Tek bir imamınız vardır: Düşman 
mai'ltip edilecektir. 
1'3aöaoaaaaaaaaaaaaı:aoaaaaaaaaaaac 
tır. 

Japonyanın Çin işini bırakıp Ameri
ka ve lngiltere ile mücadeleyi göze ala
rak Okyanuslardan Amerika ve İngil
tereyi çıkarmağa çalışması teşebbüsü 
hayali olmasa caziptir. Fakat ne yapma 
lı ki hayali taraf galiptir. 

Japonya için şöyle bir hesap yapmak 
mümkündür: Eğer kendi müttefikleri
nin garpteki darbeleri ile demokrasi 
sarsılrken şarktaki denizlerde de üçlü 
pakt devletleri için bir zafer kazanılırsa 
dava esasından halledilmiş olacakhr. 

batırılmış Ameriha filosu bir 
zırhlı kaz.andı ---<>--

ALMANLAR TOBRUKTAKI VA· 
PURLARI D~BALADILAR Dünyanın en bü-

Berlin 8 (A.A) - Alman resmi teb
liği: 

Bir Alman demzaltısı Zl.~ tonluk 

vapur batırmıştır. Bu geminin bu mik
tarla beraber batırdığı düşman gemisi
nin miktarı 42642 tonil::ıtoyu bulmuş
tur. Skoçya sahillerinde faalhyette bu
lunan denizaltılarmıız 21,000 tonilato. 
luk vapur batırmışlardır. 

Tobruk limanındaki vapurlan mu
vaffakıyetle bombardıman ettik. 
Düşman dün ne gündüz ve ne de ge

ce işgalimizdeki topraklara hücum yap
mamıştır. 

---~%llWl't'-Wıo:-----

Amerika mühim 
bir anlaşma 

ak detti 
-0--

Amerllıan tayyare ve 
gemileri Mal'tlnilı sala· 

nnda lıaPalıol gezecelı 
-0---

Vaıington, 8 ( A. A) - Hariciye 
nazın kordel Hall gazeteciler konferan
smda Amerib birlqik devletleri ile 
Martinik araamda bir anlapna vukua 
geldiğini ve hu anlapna mucibince Ame-
kan tayyare ve gemilerinin Martinik 
aularmda karakol gezebileceklerini hil
dinniftir. 

Martinik valiai amiral Rober, garp 
yarım kürresinin masuniyetini kabul et· 
miştir. Bundan başka Martinik sulann
daki Fransız sefinelerinin harek&bndan 
Amerika hükümetini haberdar edecek.
tir. 

Buna mukabil, Martinik muhtaç oldu
ğu :İafe vesaire levazımı Amerikadan ia
tediği kadar alabilecektir. Fakat bunla· 
rın Fransaya veya Fransa yoliyle başka 
bir yere sevkedllmemesi şarttır. 

----- --
Mısır hükümeti 
Mihveri pro

testo etti 

yük ve kuvvet-
li donan a 

do~ru na 
-

Vaşvington 8 (A.A) - 9 adet 16 pus
luk topla mücehhez bulunan yeni 35 
bin tonluk Amerikan zırhlısı Santa 
Korda merasimle denize indiri~. 
Bu zırhlı 13 milyon Sterline mal edil
miştir. 

Bahriye nazırı albay Knoks mera
simde demiştir ki: 

c- Dünyanın en büyük ve kuvvetli 
donanmasını vücuda getirmeli~iz. • 

Merasim esnasında işçiler vakıt kay
betmemek için işlerine devam etmiş
leri ancak öğle yemeği fırsatından isti
fade ederek merasimde bulunmuşlar
dır. 

Baida.tta tabii 
. ha! tedricen 
avdet ediyor 

---o----

c aıngepln ve mulıaddes 
yeraerin hasara uğl'adı· 

v ğı telızlp olundu 
Bagdat, 8 (A.A) - Bağdatta vaziyet 

gittikçe düzelmekte ve sokaklarda sey
rü sefer artmaktadır. Fakat tabii şart
ların daha bir müddet geçmeden tekrar 
tesisi beklenmemektedir. Bağdat civa~ 
rında camilerle diğer mukaddes yerle
rin İngiliz bombardımanlan yüzünden 
hasara uğradığı hakkındaki şayialar 
tekzip edilmektedir. İngiliz tayyareleri 
mukaddes yerlere bomba atmamak için 
büyük bir dikkat göstermişlerdir. 

--------
Suriyede kan 
dökülmeie 
basladı mı? 

İstanbul 8 (Telefonla) - Abnanya mirden 350 't!in liralık incir 
ile yapılan ve yekfuıu 15 milyon liraya rinde mütabakat hasıl olm 
yalkaşan takas an1aşma1an şehrimizde- partide alınacak incir1ere i 
ki atakadarlara tebliğ olunmuştur. Ti
caret vekileti aynca ticaret birlikleri- verilmiştir. Aynca lOO .bin 
ne ve ticaret odalarına bir taıninı gön- için yeni bir teklif yap .. u .... ~ ..... 
dererek anlaşmalan izah etmiştir. retle İzmir piyasasında me'V' 

Haber verildiğine göre son defa Al- ton bıcir stoku tamamen sa 
manya ile yapılan müzakerelerde İz- caktır. 
mııım1111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün Ankara ve lstanbulda yapılan m 

Beşiktaş berahere ka 
Istanbulspor mağlô 

Ankara, 8 (A.A) - Bugün 19 Mayıs tSTANBULDA 
stadında milli ~e maçlarında Beşik- İstanbul, 8 (A.A) - Şeref 
taş ile Maskespor 3 - 3 berabere kalmış, Fenerbahçe - Galatasaray biri 
1st.anbulspor da Harbiye idman yurduna berabere; Fenelibahçe - Gala 
O - 4 m.ağl\ip olmuştur, takımları 2 - 2 berabere k 
ı ımm •ı ı Pı 1111111111111111 ıc ; ! 1111111111111111111111111111" t 111111111111nıııııııı111111 ı. ı ı ı ı ı ıı 1111111 ır ı ı ı 

Muğlada dün şidde 
bir zelzele daha old 

Muğla 8 (A.A) - Yer sarsıntısı fa-ı de bazı bacalar ve duvarlar 
sılalarla devaqı ediyor. Dtin vukua ge- evlerine dönmüş olan halk t 
len şiddetli bir yer sarsıntısı neticesin- lara ve c;adırlara kaçuuşlard T. 
ılllllll lllllllllllHllllllllllll llll l I mı lllllllllllllll lllllll il il l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lf 111 t:ıt 

Ziraat e i i dan ra . aya gi ı 
İstanbul 8 (Telefonla) - Ziraat ve. I mahsul vaziyeti ve Ziraat v 

kili Muhlis Erkınen bu sabah şehrimi- alakadar eden işler hakkında 
ze geldi. Vekil öğleden sonra Trakya- !erde bulunacaktır. 
ya hareket etmiştir. Trakyada yelli ı 
ı 111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111ımımnı1111111111111111111111111111111111111rı1111 

Di yarbakırda üniversite haftası bit 
Diyarbakır, 8 (A.A) - Diyarbakırda açılan Universlte haftası rekt" 

nutku ile kapanmıştır. Profesörler hafta zarfında muhtelif mesaile 
ran.slar verın.İ§ler ve halk tarafından alaka ile takip edilmiştir, 
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Makineye Mareıaı Patenin Su 
Verilirken deki Fransızl&ra Dl 

Suriue hareıatı hakkın
da ea son haberler 

Vişi 8 (A.A) - Ofi bildiriyor: 
bah Suriye ve Lübnana yap 
vilzler üzerine Mareşal Peten 
ve Lübnandaki Fransızlara 
yilksek komiser ve baş kuman 
neral Dantza bir mesaj gönd 

Londra 8 (A.A) - Royter! Gece ya- Mareşal demiştir ki Fransa sa 
nsına kadar muhtelif kaynaklardan ge- tefikine karşı ilk olarak i>ilih 
len haberler müttefik kuvvetlerin yüz ıniş olmakla müftehirdir. Mare 
kilometre mesafeden Şama gideu de- hare tecavüze behane haz.ırlıyan 
m.iryolu boyunca şimale doğru ilede- gandanın Suriye ve Lübnandaki 
diklerini ve Pazar sabahı erken otuz lara Alman kıtaları ihraç edildi 
kilomef.t'e kadar bir ilerleme yapılmış asında bulunmuş olduğunu ha 
olduğunu bildirmektedir. 120 kilomet- ve sözlerine şöyle devam e · 
re daha şimalde bulunan Humsakarşı ki oralardasınız. Bütün bunl 
şarki Erdünden veyahut Iraktan bir olduğunu biliyorsunuz. MareŞal 
cenah hücumu yapıldığı hissini veren yacak vaziyette bulurtan üç yah 
haberler de mevcuttur. Bu iJerleyiş tay-yare haricinde Suriye ve Lü 
Berut ile Trablusşamın geri kalan Su- ne Alınan hava kuvvetleri ne 
riye arazisi ile münakalitını tehdit et- man askeri bulunmadığını 

mış. ve de~;~;- ki tecavüz 
mektedir ve bu noktalardaki bütün Al- ·~ ...... 
man turistlerinin vaziyetini fevkalAde haksızdır ve yakın şarktaki F 
f b lla kiimranlığı yalnız bugün ilk d 
ena ir hale sokacaktır. Başka ko - rak tehdit edilmiş bulunmakta 

rm Akadan Beruta sahil yolu boyunca 
ilerledikleri de tahmin olunabilir. 8ü- reşal Mesajını şöyle bfürmekte · 
yük bir mukavemet olmazsa bu ma- b bir dava için tarihin vatana 
hallerin hepsi 24 saatte ~üttefiklerin ettiği arazinin tamamile davası i 

ka liz pVJıyorsunuz. Bu araziyi mü 
eline geçebilecektir. Fa t Ingi . kuv- mesini bileceksiniz. Benim ve 
vetleri ile Hür Fransız kuvvetlerinin Fransızların temennileri sizinle 
ilerleyişi burada durnuyacaktır. Sürat- berdir. 
le şimal hududuna kadar ilerlemek ve Berut 8 (A.A) _ Suriyedeki 
bütün Suriye sahilini işgal ebnek l~- sız kuvvetleri kumandanlığının 
zımdır. Büyük miktarda Fransız kıta- İngiliz kuvvetleri bu sabah saat 
lannın ve ayni zamanda Suriye halkı- geçe Suriye _ Lübnan budud 
derece farklı olan ruuck1 vatanlarının 

Okyanus hakimiyeti elde edilecek, 
Singapur ele geçirilecek, uzak şark1n ki
lidi Japonyanın olacakbr. Çin dava91 
artık kendiliğinden halledilmiş olacak
tır. 

hakiki Fransarun davetine icabet etme- cum etmişlerdir. Fransız ordu1a 
- -.;:r-- - - 1 d uh ldi tün noktalarda parlak bir suret 

İsiz nde~ ed F eri pek ziya e m teme r. kavemet etmektedir. İlk İngiliz 
• 

Japonyaya mihverin gösterdiği ha
yali cennetin p1anı budur. Fakat iki bü~ 
yük deniz ve hava devletini büvük Ok
yanusta yenmek mümkün değildir. 

Bu harbin merkezi sıkletini hava ve 
deniz taanuzlan tesltil edecektir. 

lngiliz ve Amerikan tayyareciliği ol
sun, denizciliği olsun hem materiyel, 
hem de pers~nel bakımından Japon 
tayyareciliği ile denizciliğine faiktir. 

Uzak şarkta doğacak bir harbi hava 

e r•Y e tayya. ransız ıeesmi tebliği Sari.ye harekatında resi düşürülmüş müteaddit 
relerin yaptığı hasarı Suriyede wnulıavemet rip edilmiştir. Sam, Halep \Te 

mihver mallarından ettilılerini hava kuvvetlerinin tayyare meydan]arı düşman tara 
bom bardıınan edilmiştir. 

ödetec:elı bildiriyor fı ı · · 
Kahire, 8 (A.A) - Mısır hükümeti Beyıut, 8 (A.A) - Fransız baş ku- aa l yeft Jskenderi ye ye yapı 

Çarşamba gllnU 1skendcriye bombardı- mandanlığının tebliği: Kahfre 8 (A.A) -- İngiliz hava kuv- AJ h h 
manında masum sivillerin öldürülme- İngiliz kuvvetleri bu sabah saat 3t45 vetleri karargahının hususi tebliği: man ava iicü 
sinden dolayı Almanya ve İtalyayı pro- ten itibaren Suriye ve Lübnanm cenup İngiliz hava kuvvetlerine mensup tay Kahire 8 (A.A) - M:sır dahili 
tes\o etmiştir. Vukua gelen hasar Mısır- hududundan taarruza geçıniılerdir, ön- yareler bugün hududu geçerek Suriye- zaretinin tebliği: Cumartesiyi 
daki ttaly::ın ve Alman mallarından taz- cü kuvvetlerimiz diifmanla temasa ge- ye giren İngiliz imparatorluk ve nıüt- bağhyan gece iskend~riyeye bir 
min ettirilecektir. çerek talimat dairesinde muharebeye de- tefik kuvvetlere tam müzaharette bu- hücumu yapılmıştır. Ölü ve yarali 

vam etmektedirler. Şam civannda M .... e:z-~l~u~nm~uş~lardır~~:...· ~tı~e=r~li!ye~n~kı~ta:!!l~ar~iız~· ~e!!rin~- Lf~a~zl!!!a~o!!lın~as~ın~d~an~Jlk~o:ı:ır!WJ!!Ill~lmlL.J 
Kral Faruk ve Kraliçe, bombardı- nail' -1. • 


