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Son Alman taarruzu 
ADiMi% . ANC>IMl%CI~ ve taarruz harilala11 _J 

. 

ikinci bir Alman taarruzu başlach 
;ıAlmanlar Somme ve Aisne hattlna hücuma geçtiler 

, •• ,, t , .,,,,, .. ,, , ............ t ... t t • , t • .. t tt • ,..... , " 

Müttefik kuvetler Almanların taarruzuna 
• ' - • 'ı...' '• '14... ' _!\• • •: ·~- .' •. \.~~- ~• • : ' • • • • "" a • ~ • ' ' 

iddetle ve kahramanca karşı koyuyor 
Almanlar bu sefer piyadelerle hücum ettile~ . 
öğleden sonra tankları harekete geçirdile~ 

Milli Şef İstanbul'a 
hareket buyurdular 

İtıörı ·· 
U garda Başvekil, Mareşal, Vekiller 

Frqnsız tebliği Alman taarruzunun 
bütün cephede durdurulduğunu bildiriyor 

Parla, lS La. - lS haziran aabah tranaız 
tebltği: 

iNGİLTERE 

'1e tnebuslar tarafından uğurlandı 
ı "1nlt 
'ta?ıb~~; S. a.a. - Reisicümhur İsmet İnönü, bu akşam 
~eis· .~hareket buyurmuşlardır. 

~ai"cıt~~Unıhur İsmet İnönü, hareketlerindı~ istasyonda, 
ller ~ 'Dr. Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak, Ve -
~P ~ . · li. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, Müstakil 
~~c Gıs Vekli Rana Tarhan, Ankara valisi Tandoğan, Ha
~ S ~el Sekreter muavini Seymen, Matbuat umum mü
?arij b~ırn Sarper. Mevki Kumandam ve Emniyet direk

-afından uğurlanmı !ardır. 

'• 
o.,.~il'in nutku 

)e11i 
lttıQh ., taarruzu 
~ /:cdih Rıfkt AT AY 

.. •le 
l '"•it t•rıı: 
~'li~'~tll.da yeni bir darbe 

di•eı :t dıyen ingiliz Baıveki· 
~ er "' . - b·ı ' Çılcll ,, ırnu dort .aat ı e 

-. t,lihi~•dılar. Almanya'nın 
1ıı "'- t,ll~; bu Yaz harbi bitirmek 
lit~ll il ·~•n Führer, dün gece 

' erı hareket emrini ver-
~,~?l OJ'd 

1l -.. \ıhı~, karıısmda hayatı-
~:- lc,de Uıiyetini en aon im-
.... •r ın··d ~ ~ lıı\i u af aa etmeğe ka-

ıı_:lcti1tj b ttefik ordulannın mu· 
, lcıııdllu~llcaktır. Askeri hare
tııullttl uıiinden hiç bir tah-

tı, "llt(i?l ~ınaz. Fakat bu taar· 
llt ~ttefik~k~ıaf ihtimallerine 

Qı 0lduh. erın harp tasavvur· 
,~utlcu?lu !'ıu .. öirenmek için Çör· 

l11tn1
"· lozden geçirmek la-
ter, 8 

İtalya' da harp 
havası esiyor 

Harbe dair de birçok 

şayialar dolaşıyor ! 
Roma, 5 a.a. - Havas bildiriyor: 
Hemen umumiyetle beklenildiğinin 

aksine olarak Musolini'nin riyasetin -
de dün toplanmış olan nazırlar mecli
si İtalya'nın ihtilafa askeri müdahale
sine dair esaslı bir karar ittihaz etme
miştir. Daha doğrusu içtimaın sonun
da neşredilen tebliğde bu noktaya hiç 
temas edilmemiştir. Bununla beraber 
meclisin zahiren beynelmile'l vaziyet 
ile meşgul olmamış olması İtalyanın 
muharip Viziyete geçmesinin gecikti
ği manasını tazammun etmemektedir. 
Filhakika Duçe için ne ka~ar ehemi
yetli olursa olsun herhangi bir kararı 
ittihaz veya ilan etmek için nazırlar 
meclisini toplamağa ihtiyaç yoktur. 

Bu sabahın ilk saatlerinden beri cephe • 
den alınan bUtun haberler, yeni bir :rney • 
dan muharebesinin balladığını bildirmek • 
tedlr. DU§manın ıtddetli gayreti, ıtmdlye 
kadar, deniz Ue Laon Solssons yolu arası
na teveccüh etmektedir. 

Hücum •aat dörtte baılaclı 
Pariıı, lS a.a. - Havas: Alman piye.desi 

nin hücumu bu ııabah ııaat dörtte bqla • 
mııtır. Piyade hücumundan evel ağlr top
çu ateılyle hazırlık yapılmıı ve pike tay -
yare hUcumu olmuııtur. Hücum. bllhıısııa 

orta ve ıarkl Somme Uzerlnde ve Olse'ın 

earkındakl mıntakada başlamııtır. 

*** 
PU'b, 8 LL - Almanlar bu a&bah ~ecir 

,·aktıntn tık ııaatlertnde genııııtt 200 ktlo· 
metreyi.geçen bir cephede taarruza bqla 
mıılardır. En ııtddetll alman taarruzlarının 
başlıca tsllkametleri orta Somme"da dUı · 
manın cenup sahlllnde muhafaza edeblldlğf 
bir köprü bqının bulunduğU mıntaka ile 
Olae'ln ıarkı yani meııhur Chemln dcs Da -
meıı'ln altında bulunan Allette kanalıdır 

Sabahleyin ııaat 4 de pek ıılddetll bir 
topÇU ate~! ne beraber pek çok miktarda 
hücum tayyareleri pike ııuretiyle fran!ız 

(Soau S. iaci sıylıdı) 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

Sayın Batvekilimiz Dr. Refik 
Saydam dün öğleden sonra C. H. 
P. Genel Merkezine gelerek Parti 
Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer 
tarafından kartılanmıt ve bi• 
müddet Parti itleriyle meıgul o! 
muılardır. 

Maarif Vekilinin tetkikleri 

tXE.TERO 

iSPANYA 

~ 
0 
~ h,

1 
"'"ekili eveli günkü 

i !'duıllr tllda Belçika'daki müt-
·~L b\af}•b• ' ' b 

, ·~ 11 etti. u ıyetının ae ep-
~d h'tku · Anlaııhyor ki eaki 
!~~ ku ına!'ıdanhğı, Belçika· 

i ~,I\ "etleri yolladığı za· 
t ~lid•r"e Meuae üzerindeki 

Hakikatte vaziyet eski nezaketini 
muhafaza etmektedir ve diplomatik 
mahfillerde olduğu kadar Roma'nın 
ecnebi mahfillerinde de İtalya'nın har 
be iştiraki büyük bir ihtimalle bir gün 
meselesi addedilmektedir. Faşist ri -

İstanbul; 5. ( Telefonla ) - Maari ' 
Vekili bu sabah mekteplerde imtihar 
vaziyetlerini tetkik etmiş yeni imti 
han talimatnamesinin verdiği netice -
leri gözden geçirmiş, öğleden sonra da 
Güzel Sanatlar Akademisinde meıgul 
olmuıtur. 

Bütün Franaa'yı ve Fran.a'Ja ıimdiye /tadar almanlar tarafından İ§gal edilen •ahayı ve yeni 
harekôtın yapıldığı hattı gö•terir harta 

''lı :hlilte,7; hatlarının yarıl
t,ı~ '"bed ı heaap etmemiı
~, ·, .. tel' !n1 ıonra yapılmak la

·•t' t Oe "k ' ~ .. d 1li:t Ord Çı a ya giden fran· 
'" ~ 0tl'\ı .. ularını Amiena'e ve 
'11· e ~ •uratı . k k . 

ı ~, 'll•e ~~ ~~n çe me h. 
llfı ""'ed ledıgını kapıyabile· 
. 'd en fr 
ıtli 'rhlll h •naız Baıkuman-

11t1ı ~· We)'g Una, da karar vere• 
llı-d,, 'lcit ı,· llrıd Baıkumandan 

L."•u •r le · k 
' 'lt. l'lu" ın ıt' Çe ilme, Belçi· 
"••~ 4'lın a volrnaaına aebep 
ı '" '"l•r b • 
1 k, • lcuveu • u kuvetlerle 

, ''bil'dltaete " erı ara.amdaki ir-
'' ' L " Dunk ' k " tb 11tendile • erque e a-
t 1'r, Uvaff111c tine bir yol aç-
1'fiJı '"e itaı.. olrnuılardır. Al· 
' Ot-d .rll!\Jar ~ )c " ~İt- Ular, il lrure artı 
., '-ı ed·ı rıın tam h '• 1 ı ttt., • amen ma v 
f' tıi~e '•i İdi ıı Pek kısa bir za-
' '• ''• · Alrn ı " , 'ı. flli teb . an ar resmi 
t,b· "v•• lıtleıind b" k ti'Q*tl 'Ye b' e ır aç 

"'"'lil •lilli le ır defa da "24 ... 
r .\~-- ulJ•ndrJar. 

a."° !, ,~•rtıara.ı azaıma 
eı &anada J 

( Sonu 6. ıncı sayladı ) 

d k b . · Fransız ıark orduları 
Reyna u a ı nesı kumandanının 

dün gece istifa etti Ankaradaki temasları 

İsviçre üzerinde 
bir hava harbi 

Yeni kabineyi gene Reynaud kuracak 
Orgeneral Veygand'ın müttefik or

dular umum kumandanlığına tayini ü
zerine fransız ,ark orduları kuman -
danhğına tayin edilmiı olan orgeneral 
Mitte} Hauaaer, Tilrk ricali ile tanıt-

İsviçre tayyareleri çarpışmalarda 

düşürdüler üç Alman tawaresi 
parı·s · 5. a.a. - "Havas., a1'ansı bildiriyor : Re'"·naud kabinesi ma.k üzere Ankara'ya gelmlı ve reiıi-

' ' J ı ı · Beme, 5 a.L - Ordu genel kur-
l·s·tifa etmiştir. Yeni kabineyi gene Reynaud'nun tcc:kil etmesi cümhur smet nönil'ye arzı ta.ıımat h"'d. · t ı . ~ eylemiştir. m.ayı, dünkü " ıseler barıç, av çre 
muhtemeldır. . . ~ General Mitte) Hauner, Hariciye dahilinde vukua gelen hava çarpıı-

Gece yarısı B. Daladıer yanında kabıne arka~aşl~r~ ol~u~u hal- vekili Saraçoğlu ve genel kurmay bat- malan hakkında qağıdaki tebliği 
et~, ~li~e ~araymdan çıkmış ve Reynaud kabınesmın ıstıfasını 1 kanı Maretal Fevzi Çakmak tarafından vemıiıtir: 
l .ıldınnıştır. da kabul edilmit ve kendileri ile mü- Cumartesi ve pazar günü, lıviçre 

B. Reynaud, reisicümhur B. Löbrön'le müzakcrededir. lakatta bulunmuştur. araziıi üzerinde bir çarpııma esna . 
• * • . Fransız kumandanı ıerefine genel sında Uç alman tayyaresi düşürül· 

Londra radyosu sabaha kartı yaptığı n~ırıyatın sonunda, ~aut Re~~u~ kurmay batkanı Mareıal Çakmak ta • mUftilr. Saat 16 ile 17 arasında Jilra 
kabineıinin istifa ettiği hakkındaki haberın Londra'da teeyyüt etmedıtını, rafından bir <Sğle ıiyafeti verilmittir. hattı civarında düıürülen bir tayya-
binaenaleyh timdilik bu haberin ihtiyatla 1'arıılanmaıı llzımgeldil'ini bil- General Mittel Hau1eer dD.n ıabah renin dört kitilik mürettebatı öl -
dlrmiıtir. tayyarı ile Suriye'Y.S dönmotttır. (a.a.) mUttUr. 

Düıürülen tayyare 

Bir tayyare filosu, Fransa'ya doğ· 
ru uçmakta idi. MalUm olmıyan ae • 
beplerden dolayı, bir tayyare bu 
gruptan ayrılmıştır. Bir saat sonra, 
İsviçre Jüra'sı üzerinde, Tclement i
le Porrenthuy arasında, uç tayyare· 
den mürekkep 4 alman grupu uçma· 
ğa l.ıaşlamı§tır. Bir İsviçre avcı tay
yaresi, bunları kovalamıı ve bir al • 
man tayyaresine ateı açmıştır. Bu al· 

( Soau S ızıcı uylıdı ) 
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Belçika Başvekili Pierlot 

Kral Leopold'le son 
mülôkatlnı anlahyor 

"Ben 
Kral demiş ki : 

karar1mı verdim kahyorum ! ,, 
Fransa'ya gelmİ§ olan Belçika Batvekili B. Pierlot, Paris - Soir gaze

tesine, Belçika kıralı üçüncü Leopold dÜ§mana teslim olmazdan biraz 
evel kendiıiyle yaptığı son müln~at hakkında çok enteresan bir beya -
natta bulunmu§tur. Bu beyanatı aynen a§ağıya alıyoruz: 

2~ mayıs cwnartesl günü saat 4 de ya • ı kUmetln nldığı vaziyet, memleketin ıere -
mmda Hariciye Nazırı Spaak, MllU MUda- finln ıcabettlrdlğl vaziyete yalnız uygun 
f&& Nazın General Denls, Dahfllye Nazın değildir. Aynı zamanda meşrudur. Belçika 
Van der Poorten oldugu halde otomobllle kıı.nunu esasisine nazaran, mtllet tarafın -
Brugeı'teı:ı hareket <lttlk. daı:ı andır olmuş bUtUn kararlar, ve kırıılın 

Thouront yakınında Wynendael oatoııuna hiç bir hareketi, eğer her iki meclisin hu -
vardık. Kırnlın umumi knrargtını burada 
kurulmuştu. 

Hava güzeldi. Yolda mütemadiyen, mU • 
kcmmel bir intizam içinde cepheye giden 
motörlU Belçika kollariyle karvıle.şıyor • 
duk. Belçika orcıuaunun takviye edllmlı 

kuvetlne o .1:aman bir dalın gUvenim111 art
tı. 

Kıral tıe hükUmet arasında harbin ecvk 
ve idaresi tarzı meselealnde g!lrllş ayrılık· 
lan tezahUr etmltıtir. Arkad~lanmla be
raber ben de bu görüşmede kaU karar ala
cağımızı Umlt ediyordum. 

Vazlyetlmlzln ne olduğUnu hatırlamak 

faydasız değildi: 

Kırata karııı biz dalma iki noktal nazan 
mUdataa ettik: 

l - Belçika ordusuna hrı.reket eerbestısl 
vermek ve müttefik kuvetlerle temaa ha • 
llnde bulundurmak için Belçika ordusunu 
Fransa'~'ll cjoğru her ihtimale ktu"§ı çekmek 
için mUmkün olmıyan oeyt dahi yapmak. 

Biz, bu neticeye tamamen varm:ık mUm· 
kUn olmasa bile, Belçika kuvetıerlnden bir 
kısmının mUttc!lkler hattının ynnında ka
larak kurtulabllmeslı:ıde çok bUyUk fayda 
olacağını kayıt ve tııaret ettik. Müttefik 
orduların yanında hareket icra eden Belçi
ka ordusunun, mukadderatını onların mu • 
kadderatından ayırabileceğini biz asla ta • 
aavvur etmiyorduk. 

2 - Flandres'dn muharebe yapmakta o
lan 8.8kert kuvetler - blllıaasa Belçika or
duııu - lmklnsızlık içinde bulunarak muha· 
rebeye devam etmese bile, kıralın hiç bir 
zamaı:ı dUşman eline dllşmemeat lwmgel • 
dlğlnl kırala izah ettik. 

Muharebe yapmakt& olan bazı blrUkle • 
rln muharebe harici kalması askeri nokta. 
dan bir telAket teşkil edebllirdi; fakat bu 
birliklerin arasında kıratın mevcudiyeti, 
hAdlııeye, Belçlke.'nın mUttetlklerin yanın
da barba devam etmekten vazgeçmesi g1 • 
bl alyas1 mAna verecek bir hA.dlee tefsirine 
yol açacaktı. 

Wynendael oatosu cepheden ytrml kilo • 
metre kadar uzakta idi. BUtUı:ı yolculuğu • 
muz müddetince toplann şiddetli sesini l-
11 Uyorduk. Kıratla konuııurken dahi müte
madiyen top aeslerl duyuluyordu: 

UçUncU Leopold, ordunuı:ı kumandan ge
nerali Uniformıuıı içinde, bizi derhal kabul 
etti. Oda.sında, karoımızda yapaynlnı.ı. bu • 
lunuyordu. 

Belçika İ§gal edilse bile k~ral 
gene orada kalmak i•tiyordu 

Bize derhal, ne olursa oleuı:ı kıtalannın 
arasında kalacağını kat! surette tstedlğlni 
teytt etti. 

Böyle blr telft.kkiye, bilhassa velevki ID· 
saı edilsin ~ene Belçika'da kalmak niye • 
tinde bulunduğu fikrine kar§ı kuvelle a • 
yaldandık. 

Belçlka'da kalan Uç arkadaaımla bera • 
bcr, ben de, kıralı siyasi olduğu kadar, ah
l~kl bakımdan da meııum olacak bir karar· 
dan vazgeçirmek için hJç bir ıeyt ihmal et
rn dik; 

Ona dedim ki: 
"Ordunun ııeti ile beraber kalmıya, eon 

daklkııdıı onunla tayyareye binerek gltmi • 
yı- hazınm, bu karar katidir: kıral son da
kikada hareket etsin." 

Kıral cevap verdi: 
"Ben kararımı verdim. Kalıyorum." 
Ben kendisine, onun yanında daha uzun 

kalamıyacağımı, çUnkü, kabul etmediği • 
mlz bir lııte benim mevcudiyetim hUkUme
tln meeullyetinl mucip olacağını bildirdim. 

zunında mesullyctl Uzerlne alan bir nazınn 
imzasını taşımazsa. hiç bir kıymeti haiz 
değildir. 

Millet. mcbuıılar meclisi Ue Ayan mec • 
llııinln müttehit reyt ile, hattA Belı;lka'nın 
istila gtınUnde hUkUmeto vazifesini emret • 
mlotır: bUyUklerlmlzln ylltlında memleke • 
Un eelAmetlne kadar mUcadele. Kıral, o 
tUr!U hareket ederek ve hUkUmetln ihtarı· 
na uymıyarak kanunu esaside tayin edil • 
miş olan ro!U tıe tezat hnllnde bulunmuı:,ı-
tur. 

Yalnız ve yalnız hilkllmettlr ki, her iki 
meclisi toplıyablllr, memleketin ımeşnı ira
desi nncak kendisinden sadır olur. 

Bu korkunç ahval ve şerait içinde bize 
düşen gayret ağırdır. Fakat rekabete kalk· 
madan sonuna kadar vazifemizi yapaca -
ğıZ. 

Belçika ve Amerika 
Belçika tarihinin feci anlannda amerikan 

mllletlnln kardeı.ı yardımına güvenebilir. 
BugUn geçirmekte olduğumuz imtihan 
1914 • 18 tnklnden daha ağırdır. MUdataa 
ettiğimiz prensipler, amerikan s1yast ha • 
yatının ve bUtUn htlr milletlerin ilham al • 
dığı prensiplerdir. 

"Gözlerimiz ve gönUllertmız amerikan 
hUkUmetlne ve mtlletlne d1Snmllıı bulu
nuyor." 

Ordu' da kimsesiz 
çocuklara yardım 

Ordu, 5 aa - Dün Ticaret odasında 
vali vekilinin riyasetinde idhalat tüc
carlarımızın yaptıkları toplantıda ço
cuk esirgeme kurumu tarafından açı
lacak olan çocuk bakım yuvası için 
2500 lira yardım yapılması karar al • 
tına alınmıştır. Yuvaya alınacak kim
sesiz çocuklar ilk orta sanat tahsille
rini bitirip hayata atılıncıya kadar 
kurumun himayesi altında bulundu -
rulacaktır. 

Gaziantep'te bağ 
hastalıklarıyla mücadele 

Gaziantep (Husust) - Bağlarda kUlleme 
ve diğer bağ hastalıklarlyle mücadeleye 
devam edilmektedir. Merkezde •2 bln, Bos
ta.ncı'da 8 bin, Çapalı'da 12 bin, Klllı!ı'te 

105 bin, Pazarcık'ta 10 bin liralık bağ ilA<:· 
lanmıııtır. 

Gaziantep'te bir katil 
mahklım oldu 

Gaziantep, (Hususi J - Gücege köyünde 
Bozo adında birisi Ali adında bir şahııı ta
rafından cadde Uzerlndo tabanca ile öldü
rUlmUııtU. Katil yakalanarak adliyeye ve -
rllml111\fe me§hut suçlar kanununa göre der
hal muhakemesi yapılmıa ve 15 sene hap • 
sc mahkQm edllmtottr. 

Teşekkür 
Annemizin ölilmü münasebetiyle a

cımızı paylaşan dostlarımıza derin te
şekkürlerimizi arzederiz. 

Çoruh mebusu Atıf Tüzün 
Halkevleri müfettişi Dr. Ragıp 
Tüzün 

ULUS 

Bir kadın 8 ayl k 
yavrusuyla kamyon 

alında öldü 
Eekf§ehlr, (Huseut J - Afyondan - Es -

klşehir'e gelmekte olnn bir kamyon Kan -
lıpınar köyU clvannda hendeğe yuvarlana
rak feci bir kazaya sebebiyet vermlııtır. 

10 numaralı bir kamyon Emirdnğından 

da birçok yolcular aldıktan sonra Esklşıı -
hlr'e doğru gelmekte iken Kanlıpınar kö • 
yUne gelmlıı ve Eskişehir yoluna devam e
derken yolun kapalı olduğunu gören şoför 
derhal kamyonu durdurmuıı ve arabayı ge
riye götUrmlye başlamıtıtır. ŞoförUn yap
mııı olduğu yanlııı manevra yUzUnden kam
yon bUtUn yUkU ve yolcularlyle birlikte bir 
hendeğe yuvfU'lanmıııtır. Kamyonda yUklU 
bulunan Buğday çuvallrı.rı ve diğer hamule 
Emlrdağındnn aynı kamyonda gelmekte o
lan mtlteahhlt RüııtU kansı Bayan Kadri
yenin Uzertne yıkılmıı zavallı kadıncağız 
bu hamule altında ölmUııtUr. HAdlse C. M. 
umum!l!ğlne haber verllmlıı ve mUddelu • 
muml muavinlerinden İrfan Beydes vaka
ya elkoymu11tur. 

Facianın kurbanı Bayan Kadriye derhal 
hastaneye knldınlm11 ve otopsi yapılmıu
tır. Otopsi neticesinde kadının kamyonun 
yUklert altındtı kalarak boğulduğu ve bu 
şek lde öldUğll anlaşılmıatır. Faclanıl! en 
tüy! r Urpertlci tarafı, zavallı kadının 

karnındaki 8 aylık yavrunun da 1Slmeeln -
dedir. 

Türkiye - Suriye dostluk ve iyi 
komıuluk mukavelesi 

Türkiye - Suriye dostluk ve iyi kom 
şuluk mukavelenamesi ile merbutu bu
lunan ı, 2, 3, 4, 5 ve 3 numaralı proto
kollerle hususi protokol ve bu an
laşmanın Lübnan'a da teşmilini mü -
teallik beyanname ve her iki hükümet 
arasında yeni bir emHik itilafnamesi 
akdine mütedair mektubun tasdiki hak 
k ·nda kanun layihao;ının Hariciye En
cümenince tetkik ve müzakeresi bit • 
miş ve Hiyiha rüznameye alınmıştır. 

Ordu snbaylav• heyeti terfi 
kanununda yapılacak değişiklik 

Ordu Subaylar heyetine mahsus 
terfi kanunun değiştirilmiş olan dö -
düncü maddesinin tadiline dairka • 
nun projesi Meclis ruznamesine alın
mıştır. Layihanın esaslarına göre Su
bayların rütbe ve kıdemleri mezkur 
rütbeyi ihraz ettiklerini amir kararı 
ali metninde muharrer tarihten başlı
yacaktır. Ayni rütbede olup müsavi 
ve muadil vazifede bulunan vazife -ve 
memuriyet ve vazifeye tayin tarihine 
göre değil rütbeye nasp tarihine gö • 
re hesap edilecektir. Ayni rlitbede o
lup muhtelif makamatta usulen vekil 
olarak tayin suretiyle bulunan ve bu
lunmakta olanların kıdem sıraları hem 
rütbelileri arasında sırlanmayıp müsa
vi makamat esbabı arasındaki hem rüt 
belilerin arasında sıralanacaktır. 

Dün Cebecide 
bir ev kısmen yandi 

Dün saat 13.40 da İç Cebeci Cümhu
riyet fırını karşısında Tadık Sokakta 
müteahhit Hamdi Barkal'a ait evin üs
tünde bir yangın çıkmıştır. Bunu ha -
ber alan İtfaiye ı;üratle yangın maha
line yetiştiği zaman evin çatı kısmı ta
mamen yanmakta idi. İtfaiye derha1 
yangını ı;öndürmeğe koyulmuştur. Bu 
katta iki daireden birmin iki odasiyle 
bir mutbak ve bir heUinm çatı ve ta
vanı yanmış, yangın derhal söndürül -
müştür. 

Yapılan tahkikatta Hamdi Barkal'ın 
karısı öğleyin radyonun prizini çevir
diği zamanda radyonun çalmadığını 
görmüştür. Biraz sonra da çatıdan du
man çıkmakta olduğu komşular tara
fından haber verilmiştir. Yangının e
lektrik kontağından çıktığı zannedil -
mektedir. 

1 

.................................................... ) 
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Dün Urfa' da sıcaklık 

37 dereceyi buldu 
DUn şehrimizde hava açık geçmlı.ı, rUz -

gllr cenubu garbt tstlkameUnden sruılyede 
3 metre hızla esmiıtır. GUnUn en yüksek 
:ncnklığı 29 derece kaydedllmtııtlr. Hava 
'hnkya, Ege, Akdeniz eahlllerlnde yer yer, 
orta Anadolu'da mevzii yağışlı, :Marmara 
havzasında kapalı, Karadenlz'ln gnrp sa -
hlllerlnde sisli, diğer yerlerde bulutlu geç
mlııtlr. HUzgllrlrı.r cenup istikametlerinden 
saniyede en çok 7 metre hızla esmiştir. 

Son 24 saat içindeki yağı§lnrın knremetre
ye bıraktığı su mtkdarlrı.rı Edlrne'de l, Bo
lu'dl\ 2, Kayserl'de ll, Slvas'ta 32, Mardin 
ve Sllrt'te 1, Şarkı~la ve Ardnhan'da 2, Ka
rak1Sse'de 3, Itdır'da 5, Knrs'ta 9, Şebin 

Knrahlsrı.rda 16 kilogramdır. Saat H de 
yapılan raaa.tıarda gUndllz sıcaklıkları U
ııak ve Zonguldnk'ta 16, Slnop'ta 17, Kars 
ve Bodnım'da 18, KUtahyn ve Trabzon'da 
20, İstanbul vo Iıparta'da 21, Olrcsun'da 
22, Van ve Bursa'da 23, Edlrne·de 24, An
talya ve Ulukıı.ıla'da 25.-.Bolu da .26, Erzin
can ve Iğdır'da 28, Kırı.ıehlr'de 20, Sllrt'te 
32, Dlyarbnlur'da 34 ve Urfa'da 87 derece
dir. 

Su sporları faaliyet 
proğramı hazırlandı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü su sporları federasyonunun hazır
ladığı programa göre, bu sene yaz 
mevsiminde yüzme, kürek ve yelken 
sporlarına geniş bir faaliyet sahası 

ayrılmıştır. Önümüzdeki üç ay içinde 
yüzme sporu için bir hakem kampı a
çılacak ve bölgelerde teşvik müsaba • 
kalan yapıldıktan sonra bölge. grup 
ve Türkiye birincilikleri yapılacaktır. 
Federasyon bu sene yapılacak llal!<an 
yüzme şampiyonluğu müsabakaların
dan evel milli takım için bir kamp ku
racak ve bµ arada, mümkün olursa yü
zücülerimize bir de ecnebi temas yap
tıracaktır. Eylül ayı içinde de muh
telif bölgelerde Halkevleri teşvik mü
sabakaları tertip olunacaktır. 

Beden terbiyesi mükellefiyetine t~
bi olanlar için mecburi sporlar arasın
da bulunan su sporlarının kürek kıs
mı üzerindeki faaliyete de ehemiyet 
verilmektedir. Deniz vasıtaları bulu -
nan mahallerde bu vasıtaların kulla -
nılması, mükelleflerin bunlara alıştı
rılması için çalışılacaktır. Bölgelerde 
kürekli vasıtalarla teşvik müsabakala
rı yapılmakla beraber !stanbul'da 
dörtlüklerle mukavemet müsabakaları 
tcra edilecek ve sonra bölgeoirincilik 
leri yapılacaktır. 

Bu sene eylülde Kocaelide Mar -
mara ve Trabzonda Karadeniz grup
ları şampiyonluk müsabakaları icrası 
da programa dahildir. 

Yelken sporu için de faaliyet pro
gramında yer ayrılmıştır. Bu sporun 
da bölgelerde teşvik müsabakaları ve 
birincilikleri icra olunacak ve mükel
leflerin yelkenli vasıtalara alıştırıl
masına çalışılacaktır. 

Sokakta düşürülen para 

Terfi eden Valiler;miz 
Dahiliye Vekaletince hazırlanarak 

alakalılara tevzi edildiğini dün yazdı
ğımız 1939 - 1940 kıdem tablosuna göre 
1940 takvim yılı içinde ikinci sınıf va
lilerden Kastamonu valisi B. Avni Do
ğan birinci sınıf valiliğe, dördüncü 
sınıf vali)erden Kayı.eri valisi Şefik 
Soyer, Edirne valisi Ferit Nomcr ve 
Çanakkale valisi Arif Ulusoğlu üçün
cü sınıf valiliğe terfi etmişlerdir. 

Yardımsevenler cemiyeti 

menfaatine konser 
Evelki gece, Ankara Halkevi, yine 

güzel ve muvaffakiyetli bir sanat te
zahlirüne sahne olmuştur. Cümhur re
isliği filarmonik orkestrasının refaka
tiyle Mithat Fenmen'in piyanosunu ve 
A. B. Viııkler'in kemanını dinlemek, 
Bayan İnönü'nün, bir~ok vekillerin ve 
hemen bütün sefirlerin dahil olduğu 
seçkin Anka-ra kalabalığına hakikaten 
zevkli bir gece geçirtmiştir. 

Bu gecenin müstesna bir güzelliği 
de mu iki~inaslarımızın fahri icraları 
ile bütün basıUitın Yardım sevenler 
cemiyetine kalmış bulunmas .dır. 
Yardım sevenler c.emiyetinin kısa 

bir zaman içinde gösterdiği mUsbet ça
lışma ve yararlıkla oütün Ankara'nın 
muhabbet ve alıikasını kazanmış oldu
ğu evelki geceki rağbet ve tehalükten 
bir daha anlaşılmıştır. 

Cemiyetin Şehir lokantasındakı ye
meği gibi Halkevindeki bu sanat gece
si de Ankaranın özlediği ve aradığı 
güzel topluluklardan biri olmuştur. 

Y ardımsevenler Cemiyetinin 
teşekkürü 

Profesör Dr. l'rcatorius, profesör Mi
tat Fcnmcn, profesör Winkler ve Riyasc
ticümhur flannonik orkestrası mensupla
rına: Ytlksek, kudretli sanatınızla tatlı mu 
siki anları yaşattınız. Hepinizin iki ı;aat
lik yorgunluk ve alnıııız<lan sızan ter 
damlaları, yarın b!iyiık bir sevince inki
Uip edecek, birkaç yuvada hayat ve neşe 
ynratac:;nkur. 
Yardım ve hayır sever aanatkirlarımız; 

hepinize, yoksullarımızın, cemiyetimiz 
mensuplarının kalpleri.nıdcn taşıp gelen 
en derin ve sonsuz minnet ve şükranları
nı tekrarlamağı bir borç bilir bu hayırh 
maJcsat isin Halkevi salonunu cemiyeti
mize tahsis eden Ankara Halkevi başkanı 
sayın Bay Ferit Celil'e ve mensuplarına 
saygılarımızla birlikte teşekkürlerimizi 
sunarız. 

lsmetpa§a kız en&titüsü 
talebesinin miisamereıi 

fsmetpaşa Kız Enstitüsü talebesi se
ne sonu olması dolayısiyle muallimle
rine ve Vekalet ileri gelenlerine dün 
akşam enstitilnlln 'konfer:ıns salonunda 
bir müsamere vermişleıdir. 

Acı bir kayıp 

Salye avaıı Dış 

n ice!endi 
İstanbul, 5 (Telefonla) -b 

Gınm De:nizbank nam ve ııesa eJI 
tımına fesat karıştırmak. ı;dc 
etmek ve ettirmekten, vaııf 
mi evrakı imha suçlariyle .rrı er 
len dcnizbank crkaniylc dı ııı 
lann muhakemeleri bu ak. it 
de ibrinci ağır cezada neuce 
rar tefhim edildi. 

Suçlulardan Denizbank 5ib it 
dürü Yusuf Ziya Öniş'le :! (1 

dörder ıı.y on beşer gun 1ı3.,J
muddet mcmurıyetten mahru~ 
il, İsa ve Sadun Galip üçer ~ 
gün hapse, okadar müddet .1 0 
mahrumiyete, Neşet Kasıını1 

&e ve o kadar müdıfet ıneınur 
rumiyetc mahkiim oldular. , t 

Bunlardan N eııet Kas•t?'lı ı 
Galip'in cezaları tecil edildk ., 
teciline mahd olmadığına V: 
Hamdi Emin Çal>. Malik K~ .... r ~ 
yar, Meteos Temel, Ziya Tau~1 Cemal Şahingiray, Sedat :Er0 

tile·. 
Atıf Ödüle alt adliye vef: 

fuz bulunan dört bin lira 4 edilecektir. Suçlular ayrıca. 1 

keme harcr- da odiyeceklerdıf· 

Büyük Millet Mec~ 
B. M. Meclisi dün Refet 

başkanlığında toplanarak ~sO 
kilı General Ali Fuat Cebe 
lebi 'Üzerıı •• Zongudak - J{oı 
sında 4,5 kilometTPlik bir lı' 
sına dair kanun Iayihrı ... oı.ııı.;e. 
müzakere ve tasvip eyleJil1~ 

Meclis yine bu içtimaın ·ı:ı 
milel sıhi mukavelenin tasdıte 
let memurları aylıklarının 

1 
teadülüne dair kanuna bağ ~e 
Maarif Vekalei kısmında 
yapılmasına ait kanunları 1", 
miş ve tUrkiye - isveç ticıt''~ 
ye anlaşmaları merbutatı111~ 
dair kanun layihasının da 
zakeresini yapmıştır. 11' 

Meclis cuma günü topla 

Maliye Vekaleti, 1940 sen' 
silat muamelatı üzerinde ul1' 
röl memurları tarafından , 
kontrc:flı..n şeklini tesbit etıı" 
sil kontrol memurları ~.ş ~il 
kontrole ait bir mesai progf_ı1 
zim edecekler ve bu prog~· r 
ran sonuna kaöar Vekalete)~ ~i 
lardır. Mesai programları ıll 

mülhakatta bütün muame~~! '-ld~ 
lünü temin edebilecek ekti ~ ltt 
nacaktır. ontro memurla~ ;~ · 
dan diğer bir kazaya ha~ :"'\ 
yolda geçecek müddeti rn ~ 
tine ithal ctmiyeceklerdir. 

Yeniden telgraf ve tel 

hallan ve telsiı 
isfasyonlan yapılı1~ 

Ankara'da Anafartalar caddesinde 
102 numaralı gazeteci dükkanında Ali 
Bitik namında bir zat gaıetemize mü
racaat ederek Sumer bank önünde bir· 
çanta içinde beş lira bulduğunu kentli
si de bunun üzerine 5 lira katarak Ço
cuk Esirgeme Kurumu'na vereceğini 
söylemiştir. Eğer düşürülen paranın 
sahibi müracaat eder de parasını ister
se, Ali Bitik bu 5 lirayı ona iade et • 
mcğe de hazır bulunduğunu bildirmiş
tir. 

Posta Telgraf ve Telefon.;(. 
dürlüğü, bu sene yeniden b•

1 
raf hatları inşa ve tamir et 

1 
Vekalet evelce de yazdığıJ11l 
.zırlanan program mucibince 
birçok şehirlerimiz arasın~• 
şebekesi vücuda getirece1't1!'1 
yeni kuranportöler alınac3);'(6' 
ve İzmir telefon santralları t 
dit ve tevsi olunacaktır. oO ı 

Telgraf hatları için 4;0.0 r 
fon hatları ve yedek parçal"ıt 
1.094.000 lira sarfolunaca1'tdt 
ayrıca 10 tane onlu, on tane 
santral mübayea edecekti~·da. 

Çağrı 

'< Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
bugün saat 10 da toplanocaktr.r. 

x Arzuhal e.ncUment bugUn saat 14.SO da 
toplanacaktır. 

x Adliye encümeni bugün saat ı~ te 
toplanacaktır. 

Ankara erkek lisesi mezunlarından ve 
RiyaseticU:rlhur filarmonik Ol"kestrası iı
yeleııinden Cemal Oğuztaş'ın oğlu Orhan 
Oğuztaş müptelli olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak henüz genç yaşta iken dünkü 
çarşamba günü hayata gözlerini kapa
mıştır. CeMzesi bugünkü perşembe (iinü 
Nümune hastanesinden kaldırılarak öjle 
namazını müteeJı:ip Hacıbayram camlinde 
namazı kılındrkt.!ın sonra Cebeci mezarlı
ğına defnedilecektir. Kederli ailesine bas 
sağlığı dil eriz. 

Böyle blr hnl 
0

dnhlllnde, bUtUn hUkUme • 
Un mUmaneat ettiği, kanunlar ve mcmle • 
ket için felAketll ~lubctler getiren bir va
ziyetin mesullyetlni Uzerimlze almadan 
kıralla olan mUtekclllfiyetl alenen bozma
mız 11\zım geldiğini llAve ettik. Bu vaziyet, 
kendilerini çağırdığımız ve teahhUtlerinl 
yerine getirmek için bize garanti veren 
müttefiklerle Belçika arasındaki tesnnUtıe 
telif edilemezdi. 
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Diğer taraftan P. T. 'f. ı ,:ı 
mesafeli telgraf hatlarında .1µ. 
kuu halinde memleket d~; ,-e 
habercyi temin etmek, sallı ıc c 
yakın yerlerde tesis eclilc'~ı 
nın normal zamanlard~ ~e ıP' 
habere edebilecek sahıl ıs; er' 
ziyetinde bulundurulmak uı 4 
leketin muhtelif yerlerinde ıJS1 
2 seyyar telsiz mürsile po~ ı.ıı 
tanbul'da ayrıca kısa Jalg3 

1~9 
istasyonu vücuda getirrrıeğe 
miştir. 

Kıral, bizim fikirlerimize uymıyrı.rak ve 
kıtalarının arruıındn kalmak, dilşmanın eli· 
ne dllşmek niyetinde olduğunu bize izhar 
ederek, düşman tarafından lstlltı edllmlıı o
lan memleket dahlllnde siyası bir rol oy -
nıyablleceğlnt söylediğinden. o zamane ka
dar benimle beraber Belçlka'da kalmıo o -
lan Uç nazır arkadaşımla beraber, cumar
tesi ıabahı saat beşte, bu son ve feci mUU\
kattan sonra kıralı terkettlk. 
DUşman tayyarelerinin bombardımanı 

altında Dunkerque yolunu tuttuk Oradan 
bir lnglllz gemlRlne bindik Ke:ıa bu gemi 
de. alman tayyarelerinin bombardımanına 

uğradı İn["lltere'de pek az kaldık. 
Franaa'ya d1Snilşte arkado.ıılarımızla bir 

toplantı yaptık. Bu tçtlmıı.dn toplıyablldl • 
ğimtz teşrif meclislerin mUmessillerlyle 
devlf't nllzırlnrı hazır bulunuyorlardı Bu 
rada. radyoda &öyledlğlm beyanat Uzerlndr 
müttehiden klll'ar verdik. 

Kanunu e•asi ite ihtilal 
halinde olan kıral 

eunu llOriımıek t&llll 7.•rl.nde olur ki, hU· 

Tasarruf 

T asarruf da, istihsal kadar, mil
li servetin geli~mesine hiz

met eder. Harp zamanında tasarruf, 
biriken kuvetlerin, daha işe yarar 
sahalarda kullanılmasını temin etmelı 
bakımından bilhassa riayet edilme· 
si lazımgelen bir esastır. En küçük 
şeyde tasarruf, en büyük bir netice· 
yi elde etmeğe yarıyabilir. lngilterı 
ve Fransa'da hükümetin aldığı ta 
s;rruf tedbirleri meyanında halkın 
da tasarruf hissini ne kadar benim 
sediğine şu ufak misali zikredebili· 
riz: lngiltere'den bir dostumuza 
gelen bir zarfın üzerinde şu ifade 
vardır: zarfı dikkatle açınız, üze
rindeki adres yerine bir kAğıt yapış 
tırarak bunu bir defa daha kullan 
manız kabildir. Milyonlarca adam 
~ünde tasarruf edilen milyonlarc;, 
ıarfı bu şekilde tasarruf ederse, el 
de edilecek kazancı düşününüz. 

Kıral •arayda: 

Belçika kıralı lcopold'ün gene 
Brüksel'deki sarayında oturacağı 

haber verilmektedir. Kıra/, demek 
ordusunun başında öyle bir kriz 
devresi geçirdi. Dönüp dolaşıp gene 
kürkçü dükkanına geldi! Kıra/ sa
raydadır. Fakat bu sarayın şimdi 
hakiki ismi, kafes ve yahut talıaşşüt 
kampıdır. Ve kıra/ otomobiliyle sa
rayına dönmek için, Flandres'dan 
Brüksel'e kadar olan sahada asfalt 
yollardan değil ölen Belçikalıların 

kemikleri üzerinden geçmiştir/ 
Yıldırımdan ~ifa! 

Bundan altı sene önce bir maç
ta sakatlanarak topal kalan George 
Henry Walters isminde bir ingiliz 
futbolcusu. geçenlerde bir ağacın 
altında dururken ağaca yıldırım 

düşmüş ve gök yüzünden inen bu 
Met, adamın bacağı üzerinde yap 
rak şeklinde kırmızı Tekeler bıraka· 

rak sakatlığını iyi etmiştir. 
Yıldırımdan şifa! 

Evet, alman/ar da onu elde etme
ğe uğraşmıyorlar mı? 

Radyo ile yemek! 

Amerikalı mütehassıslar, evde ye
mek pişirmek mecburiyetinde bu
lunan ev kadınlarının, artık, türlü 
türlü eziyetlerden kurtulacağını 
müjdeliyorlar. 

Dediklerine bakılırsa yapılan a
raştırmalar ve tecrübeler neticesin
de, kısa radyo dalgalariyle yemek 
pişirmek mümkün olacaktır. Bugün 
daha ticari sahaya intikal edemiyen 
'ıu keşiften bir müddet sonra beşe
.. iyetin istifadeye başlıyabileceğı 

"1dia olunuyor. 
Radyo dalgalariyle yemek! Her 

alde güzel bir keşif olacak! 
Şimdilik birçok radyo dalgalar. 

pişmiş aşa soğuk su katmakla meş· 
guldür/ 

Türlü imlalar! 

Muharebe azıştı azışalı, gazetele
rimizde muharebenin yapıldığı sa
haların, bununla alakalı memleket 
ve şehirlerin isimleri de çeşit çeşit, 
türlü türlü yazılmağa başlandı. O 
dereceye kadar ki kırk yıldır, Ro
manya diye söylediğimiz, yazdığı
mız ve okuduğumuz memleketin a
dını bile Rumanya şeklinde yazan 
muharrirlere rastlıyoruz. 

Alman kuvetlerinin vardığı bir 
kasaba, mesela Abvil, bir yerde Ab
bevil şeklinde, bir yerde A bbeville 
şeklinde yazılıyor. Şöyle yazılma
sı doğru, böyle yazılması yanlıştır 
demek istemiyoruz. istediğimiz. bir 
tek şeklin kabul edilip hep birden 
o şekilde yazılmasıdır. Çünkü çeşit 
çeşit imla/arla yazılan bir kasaba, 
okurlarımıza aynı yerin, başka baş
ka kasabalar olduğu zannını verebi
lir. 

lstanbul'da Şirketihayriye vapur
larından bazılarında bile ismi yazı
lı olan Dünkcrk' de bunlardan biri
dir. Bu frsnsız sahil kasabasının 

Evlenme .. jl 
· fııtl 

Şehit Doktor Halil Rı. e \ t 

Mukadder Bayır ile Haricı~.eıı 
. GU' ti memurlarından Kamı ıc:ı!' 

kahları çarşamba günü p.n 
diyesinde icra edilmiştir 1·ı 

d·1er 
Tarafeyne saadetler 1 

.. r 
Açık teşekk~~, 

Doğu... .etıcesin Je kuıt11 1115t3Jı ğu çok ağır ve tehlikeli ıı.ı\"e o ~ 
clıvisinde biiyiık bir dikkat ert•tı 
teren Niımune Hastanesi ~5tsf1 
tor Bav Rüştü Çapcı ile el•' ı f1 
hi; ihti~am ve hazakatle tvof y • 
aaıye muteh:ıssısı Doktor JctOr 
ray ve kıymetli asistanı voıcıııl' 
ki Ateş'e v~ hastamıza ya 11' 
gösteren hastanenin bitQrntı.rıı ;b1 ·ııı 
hiyesine ncık tesekkiirlerirtı'rıd.l'r 
vın gazetenizin tavassutlnu.6ıer Devlet Şurası R~e ·ıı 

Asım 



ı~ ra'a ---an Atina'ya u~uı 
'-hat 
lılts. Programımız nihayete 
htlird'kve binaenaleyh avdet 
tr d 

1 
çe Frnnsa'dan gelen 

e k"t"l '"'det 0 U eşti. Scmplon tre· 
• lı~. ll edecektik. Biletlerimizi 

>'111,.. aıdarımız yataklarını 
• ""''1ftı H rlti , · albuki Semplon 
bir ; le almak hile bir meııe· 

Clay d:~~ ~an§ denizini geç· 
~'ti f gıldı. Harbin başlangı
ktrj ransa'nın §İmal liman • 

a: ~11.ldiyata tahsis edilmiş-
1t:d, aıladıktan ııonra diğer 
l ra 'Frı da asker naklediliyor
't)be:'~•a'da nakliyat intizn· 
• a.ı:ı di~lfti.' Paris'in bir iııtaa· 

llıea ~er ıstaayonuna gitmek 
ltt_ 1; e teşkil edecekti. Bun· 
her a alya'nın vaziyeti vardı. 
~it . rı harbe girebilirdi. Gir· 

' ıtaı 
'"'der !an radyosu çoktan 

t c.J \.~"'dtt~lll.ıı ~aberini vermişti. 
~ ~rıııdrıı hıldirdiği bir heyet, 
~ ı' ıı.aıı an .ceçmek isterse hak
J'ol' 'iu bır muamele yepıla

~İti ~Oslavya'dan dA trenin 
~~i aberi geldi. 
'a }ette 8 .. h C "l'" L r,111 rıtıs ouncı ın re-
ıı;ı Verd" B "diril . . ı. u karar bize 
~ıta. İl llıı§tı: türk heyeti en 
atı •t~ ~n emin yoldan gide

ı: .\~ Vasıtanın mahiyeti an
b· straJ ' 

1.1' den· Ya ya sefer yapan 
~tii 12 ~ayyareai. Fakat ta· 
il )o) ~ın yolun mahiyeti, 
•ıı) ~merhale merhale kat

ttj &° a ık. Çünkü bu yolun 
d~ ı 'Yasj v · ·· d ~ • "° azıyete gore egı· 
'>tııd ~dra'dan otomobiller İ· 
~· lta"~f 1lllız zaman, hangi li
~rltaç il.na.cağımızı bilmiyor-
~oolt" s~at bir yolculuktnn 

c~>'i rah lırnanına geldik. Ora· 
ııt, trt a~ bir otelde geçirdik-
! dtııh ~11 gün öğleye doğru 
ıırı eı-ı rn· f' · d w . ı ter , ıaa ırı bulun ugu. 
~de eden ayrıldık. 

tıııİf ~tıı ar~YYareye ilk defa ola
>" t~llıilti 11.daşlar vardı. Ben çok 
gf h• il -..., ın. Fakat bu derece 

OiYıJ ~h-·"ahat bir hava gemiııi-
r~· · -oqıır 

) t~ır~tr ~rn. "İmperial air 
e .& llır ırıın • . "k" 1 ıı· ta Yınnı ı ı yo cu ta· 
~tıll d h,llYyareai içinde emniyet 
·ıde ır ~IJjli~ birkaç sant içinde 

1
;!\ t .t.ıİtıtıı ~eçerek Fran sa'da St. 

are',,I: t~1çiıı nına indik. Dinlenerek 
e~ l taj a~ec. yi bir otelde geçir

~ ~~"alt":. sabahleyin buradan 
il' ı· 1sk körfezinin cenu· 

'1 •ıtı ~~ '"ak hna uğradık. Oradan 
>~ ta areket ettik ve öğle

t~ ''da b!a Mnrsilya'da indik. 
~t ha"a.t gece kaldık. Ve er

'dıı.ıı d •narak, Korsika ada· 
~ >ıı~ltad ~ l'unus'la Bizerta li
i' llltıı.• 1 

tan sonra akşama 
t~ ıı:a geldik. Malta'da 

ç11ı°~U rp hazırlığını hiç bir 
lı~ tr, ~ değilim. Bilhassa pa· 
~l dilt1t 11~~fı Yapılmakta olan 
''lı'lta•d 1 celbediyordu. Anla
>'tı-ıh'ltl~~er aaat İtalya ile 
\ .. 'ttıı b' 'Yor. Gece otelde ye-
~r ı. 
ç, •li~ ~.1rnle beraber bulu. 
d tıl'tl 1 llluesseaesinin" müdü· 
ı ~ ı aı- il 

lttii~ he, • u zat yanımızdan 
~İt 1 ~allı 011 dakika sonra av· 

't-ltadarı, masada bulunan 
~ atına uzaktan bağır-

't-d 
lıfltı\ dedi. 
i~· . kend' • • • • 

lıl?ıi ısını, Ward ısmın-'l' hu11: de tanıdığı bir zat 
~I .. ·~il.da. anlatmak istiyordu. 
~ 1'"· ,. lnÜd .. .. h d 
~, 'V ~·· •• urun arp e • 
l~~llede •ozünü telaffuz et

tıı· >'ıı. il l'ek: 
t ı. h c d -·ı . d1ı ••!iid .. egı mı? 
~ti. dtd · ~ lll'\in "W " d - ·ı ,'\ ıg· ar egı , 
~t 1 ~ft:t ~nlntılınca gülüştü

iı·)alt1rı a ~ın ltnlya harbini 
)ı~ 1hııl'İ Cordüğünü bize an· 
lı b tiirdJle bu hadiseyi dikka· 
l\c!:t~lteı rn. Malta'dan ertesi 
~~ ~a\>a;derek Yunaniatanm 

~l:t~tl'tıle~: . liı_nanrna indik. 
~ ,

1 
)ord tıınızin l..ir parça· 

\L lı \l, il" ""k Q~ llda b" Uyu çınar ağaç· 
dl ta,t b· ırer kahve içtikten 
4~ ır Uçu§ bizi Atinn'ya 
~, 'orı 

'ııt~İı· t~: l~tanbul'a kadar iki 
)lll'ıı lııl')' evaırı eden tren 

tıı1 cı.ı oı:re Yolculuğundan 
11.. ~t' ""ll§lur ......... l'e • 
)~ oq'l Yaptı w 

ı, r !aru gımız bu seya-
.1\~ı>heaj "; altındıt yapılmıt 

~111 .. i\t h z ahıt eğlenceli ola-
'llt b llYat · 

~~')ı. lllllnan ~~mat mücad~
~, et v ır nıemlekehn 

• -llif, ııa,11 ~ enerjisini bir hedef 
h d")" Oplad • .. k 1 r11 " ı I ıgını gorme 
14d dı· 0 rnu1t ı i Rıllıızd ur. ngiltere'· 
t t \>e a ask • h kA 
~ Qtıl eıı leh . ~rı are at 
t~ lınlll'o d lıkelı safhasına 
~ıı:1eı-,içt du. Fakat bu ka . 

b~d etıerj11 n e de İngilizlerin, 
" ıı:. e olan "t• l dtı-"lllı iÖrd- 1 ımat arının 
''~lt~c.e l'eri uk. Ve bu itima· 

'l lltlll ıo n.de olduğunu aıı
~l'or. 0 ınkişaf· ispat et-

ur; us 

B. Çörçil'in son nutku Pa is' e yapılan 

hava hücumu ve Amerikan basını 
Gazeteler 

acık 
~ 

ve 

nutuktaki 

sözlülüğü 

Nevyork, 5 a.a. - Churchill'in 
nutku müttefik devlet adamları tara· 
fından yapılan tezahürat meyanında 
amerikan halkı üzerinde en çok tesir 
bırakanıdır. Bu nutuktaki mukavemet 
zihniyeti ve açık sözlillük, gazeteler 
tarafından, alman ordusunun mütte· 
fiklere indirdiği darbenin Almanya • 
nın iddiası hilafına olııra11: kati olmak
tan çok uzak bulunduğunun bir deli
li addedilmektedir. 

Nevyor Times gazetesi, Churcihll 
tarafından söylenen nutkun Dunker
que'in bombardıman edilen mevkile • 
rinde İngilizler tarafmdan gösterilen 
mukavemet kadar cesurane olduğunu 
yazmaktadır. Nutkun manası ingili2 
milleti ve onun düşmanları tarafın · 
dan olduğu kadar yeni dünyada müt
tefiklerin bugün barbarlığa karşı harp 
ettiklerini bilenler tarafından da anla
şılmıştır. 

Nevyork Herald Tribune gazetesi 
amerikalıların Churchill'in azmi ka
dar büyük bir anlayışla vaziyeti tet · 

Sovye ler 
ve Baltık 
Bir harp olursa 

Balhk orduları Sovyet 

kumandasına geçecek 
Stokholm, 5 a.a. - Kaunas'dan alı· 

nan haberler, Baltık devletleri ile 
Sovyetler arasında askeri itbirliğinin 
sıkılaştırılacağını teyit eylemekte· 
dir. Haı:p takdirinde, Baltık devlet· 
leri orduları, sovyet kumandası al • 
tında çarpı~acaklardır. Bu sebepten, 
Sovyetler birliği, Baltık memleket -
!eri ordularının takviyesi ile çok a
lakadardır ve bu ordulara modern 
teslihat vermektedir. Yeni silahlar 
ile ünsiyet peyda etmeleri için asker· 
liğe yarar her erkek için altı hafta
lık manevralar organize edilmiştir. 

Sovyetler birliği ile Litvanya ara
sındaki anlaşmazlık, filiyatta halle • 
dilmiş gibi gözükmektedir. 

B. Butler'in beyanatı 
Londra 5 a.a. - Avam kamarasında ha

riciye mllsteşarı B. Butler, B. Crippsin 
Moskova büyük elçiliğine tayini için ag
reman istendiğini, Moskova.dıın henliz res
mi cevap gelmediğini, fakat bir Sovyet teb
liğinden Sovyet hükümetinin bu tayine mu
vafakat etmiş olduğunun anlaşıldığını bil· 
dirmiştir. 

B. Butler. diğer bir suale cevaben, B. 
Crippsin tayininde her hangi bir gayri sa
rihlik mahiyeti bulunmadığını sôylemi~tir. 

1ııçi partisinden Thurtle ise, B. Crippsin 
Moskova büyük elçiliğine tayininin blitUn 
memlekette iyi kareılanmış olduğunu ve 
Rusyanın buna muvafakat etmesinden mem 
leketin memnun kalmıli bulunduğunu bildir
miştir. 

I 
................................ ~ 
KÜÇÜK Dl~ HABE RLE R 
.................................................... 
x Parla - İngiliz istihbarat nazın B. 

Duff Cooper ile fransız istihbarat nazırı 
B. Frossard. Uç ve dört haziran günleri 
Parts'te mUlA.kl olarak, iki müttefik mil • 
Jetin istihbarat servisleri arasındaki leblr
llğlnl takviye etmek çarelerini görUıımUıı
lcrdlr. 

x DUkreo - Bir kaç haftadan bert de • 
vam eden yağmurlnr dolayıslyle Semplon 
ekspresi gUzergO.lıında bulunan BUkreo • 
Tlmleoara elmendlfer hattı 86 kilometre • 
llk bir mesafe dahilinde sular altında kal
mıştır. BUtUn trenler durmuştur. Yolcular 
sular altında kalan saho.nın bir sahilinden 
diğerine nakledilmektedir. 

x Londra - Sahilde 85 bin metreden 
yakın bulunmalannı meneden dahiliye ne
zaretinin yeni bir knrarnarncsl mucibince 
1'1 olkcstonl ve Margate'de bulunan bUtUn 
ecnebiler, bu mahallen terkedeceklerdlr. 
Folkestnl'de 130 ve Margate'de 238 ecnebi 
bu emlr ile alakadar bulunmaktadır. 

x Londra - Hollanda'nın Derlln elçili· 
ğt erktmı 4 haziran tarihinde İsviçre ve 
Fransa tarikiyle Londra'ya vasıl olmuştur. 
Elçilik erkAnı Hollanda hUkUmctlnln lza • 
lan tarafından kabul edllmtelerdlr. 

x Londra - Slngapur'da askeri talim • 
!ere daha bUyUk bir hız verllmlı ve her ih· 
tlmale karoı sıkı tedbirler almtştır. 

Paris'teki japon elçiliği 
Tokyo, 5 a.a. - D. N. B. : Domei a

jansının bildirdiğine göre, Paris'te 
japon büyük elçisi ve sefaret memur· 
lan, yakında muvakkaten Toura civa
rında Vernon • Sur Loire'e naklet· 
mek niyetindedir. Japon bUylik elçi
liğini Parls'te bir mUmessil temsil ey-

mukavemet zihniyetini 

takdirle karşılıyorlar 
kik ettiklerini kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

Amerika halkının kendine karşı ve 
vaziyet karşısında Churchill kadar bü 
yük bir samimiyet göstereceğini ümit 
edelim. Nazilerin ileri hareketi İngil
tere sahillerini tutacak olursa bunun 
neticesinde yeni dünyanın gösterece
ği azim ve cesaretten kim şliphe ede
bilir?" 

Amerika' daki ingiliz. sefirinin 
nutku 

Nevyork, 5 a.a. - Buyiık Britanya sefi
ri Lord Lothian, Colombia üniversi tesı tale 
belerine hitap ederek şunları söylemiştır: 

Nazilerin çok büyuk tayyareleri olmasına 
rağmen, havadaki faikiyetimiz şüphesir.dir . 

Hüriyeti seven herkes vazifesini yapacak 
olursa, zafere imanımız vardır, Dünyanın 
yansı hiır iken, diger yarısının daha fa.zla 
nazi kalmasına imkan olacağını zannetm ıyo 
ruz. Bu vaziyet, hiır ve sulhu seven insan
lar için tahammül edilemez bir şeydir. Bu
nun içindir ki zaferi kazanıncaya .Jcadıır 
harbetmek niyetindeyiz. 

Hitler'in güttüğü gaye, tabii İngiliz filo
sunu imha etmektir. Eğer bu filoyu ehne 
gec:irmeğe muvaffak olursa, Avrupaya hıik
metmektea bütün dıinyaya hükmetmeğe 
geçecektir." 

Harp tehi' esi 

ve Yunanistan 

B. Metaksas umumi 
vaziyeti izah ediyor 

Atina, 5 a.a. - Malacuar'ya bir ge
zinti yapmış olan "milli gençlik teş -
kilatının 7000 azası huzurunda konu
şan reis Metaksas, başlıca şunları söy 
!emiştir: 

"- Bugün rahatız, fakat fırtına ya 
rın bizim iizerimize de çökebilir. Biz 
kimsenin malı olan bir şeyi almak ar
zusunda değiliz - bunu Yunanlılar hiç 
bir zaman yamaz fakat elimizden hiç 
bir zaman kaçırmak istemediğimiz 
kendi malımız vardır. (alkışlar) 

Böyle bir halin tehadüs etmesini 
temenni etmiyoruz. Fakat husule gel
diği takdirde şurasını bilmelisiniz ki, 
genç, ihtiyar bütün erkekler değil, siz 
ler, kız ve erkekler de vatan hizmeti
ne davet edileceksiniz (Alkışlar)." 

Korkunç hikaye ve şayialara inan· 
mayınız. Sakın °korku veya panik size 
hakim olmasın. Nihayet, insan haya • 
tını korku ve endişe içinde geçirmek· 
ten ise, hiç yaşamamak daha hayırlı • 
dır. Hayatın yaşanmağa değer bir şey 
alması için, insanın korkudan doğmuş 
olmıyan bir kanaati olması lazım gel· 
diği icabında hayatını da feda etmeğe 
hazır bulunması lazımdır (Alkışlar.'' 

Balkan .ekonomik 
konseyi 
şerefine 

ôzalan 
ziyafet 

Belgrad. 5 a.a. - (Avala) Harici ticaret 
umum müdürü, Avala dağı otelinde, Balkan 
antantı daimi ekonomik konseyi mesaisine 
i§tirak eden heyetler ıerefine bir öğle J:İ· 
yafeti vermiştir. 

Ziyafet sonunJa ticaret ve C!Jdilstri nazı
rı B. Andres bir nutuk söylcmıı ve ezcüm
le demiştir ki: 

"-Birçok senelerdcnberi, Balkan antan· 
ti, gerek ekonomik, gerek politik sahada 
Balkan milletleri arasında igbirliği siyase· 
tini harekete getirerek asıl hedefine var
mıya çalışmaktadır. Bugün, Avrupanm bil· 
yük bir k11mında harp vukua gelirken, meli• 
ru haklarımızı ve menfaatlerimizi muvaffa
klyetle müdafaa için her zamankinden da
ha ziyade takviye etmeliyiz ... 

Balkan antantı ekonomik konseyi içtima
larına iştirak eden heyetler, meçhul asker 
mezarına çelenkler koymuşlardır. 

10.000 tayyare 

ve 16.000 pilot 
Hakkındaki kanun Amerikan 

senatosunca kabul edildi 

Paris, 5 a.a. - Salahiyettar mahfil· 
ler, Paris üzerine yapılan alman hil· 
cumunun, gerek askerlik bakımından 
gerek halk üzerinde manevi tesir yap
mak bakımından tam bir muvaffaki -
yetsizlikle neticelenmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Bu mahfiller ayrıca şöyle demekte· 
dir; 

Nazi zimamdarları, bu hücumun en
ternasyonal sahada, bilhassa Amerika 
birleşik devletlerinde hasıl ettiği şid
detli aksülameli pek iyi biliyorlar. 
H~r halde bu sebepten dolayıdır ki al
man propagandası dünkU tebliğinde, 
bu hücuma, vakıalara tevafuk etmiyen 
bir temaşa mahiyeti verdirmeğe çalış· 
maktadır. Bu hücum esnasında vukua 
gelen hava çarpışmalarında yüz fran· 
sız tayyaresinin düşrülmüş olduğu 
hakkındaki alman iddiaları hilafına 
olarak, yalnız dört veya beş fransız 
tayyaresi düşmüş, 15 fransız tayyare
si de hava meydanlarında tahrip edil
miştir. 

Mısır ihtiyat tedbirleri bir 
daha göıden ge~irildi 

Kahire, 5 a.a. - Mısır hükümeti 
memleketin müdafası için alınan ihti· 
yat tedbirlerini bir kere daha gözden 
geçirmektedir. Bu sabah Mısır başve· 
kili polis ve gönüllü müfrezelerinin 
şeflerini davet ederek kendilerine son 
talimatı vermiştir. 

Ali Mahir pa~a İngiliz ve 
İtalyan elçileriyle görü§tÜ 

Kahire, 5 a.a. - Kahire'de diploma
tik faaliyet devam etmektedir. Başve
kil Ali Mahir paşa. hariciye nezareti 
yüksek memurları ile görüşmelerde 
bulunmuş, müteakiben İngiltere bü • 
yük elçisi B. Lampson uzun bir 
mülakat yapmış ve nihayet İtalya el· 
çisi B. Mazzolini'yi kabul etmiştir. 

Tekzip olunan 

asıls ız haberler 

ve Elen basını 
Atina, 5 a.a. - Kathimerini, proia 

ve Elefteron Vima gazeteleri bugün 
Atina ajrnsının pazar günkü iki tek
zibi hakkında mütalealar yürüte· ı 
rek, hariçte dolaşmakta olan mana
sız şayialara bir nihayet verilmiş ol • 
duğunu yazmaktadırlar. 

Bu gazeteler, Yunanistan'ın vazi· 
yetinin sarih olduğunu ilave ediyor -
!ar. Yunanistanın tabii olarak kendi 
dostlukları ve ittifakları mevcuttur 
ve müstakil ve hakkı hükumraniye 
malik bir devlet olmak sıfatiyle, mem 
leketin tamamiyeti ve istikHilile ka • 
bili telif olduğu nisbette, sulhperver 
politikasına azimkar bir surette de • 
vam etmektedir. 

B. Metaksas tarafından 4 agustos 
1936 da başlanmış olan muazzam mem 
lekct imarı işini hüsnü neticeye var· 
dırmak için, yunanistan bir ıulh poli· 
tikasına muhtaçtır. Binaenaleyh elen 
milleti emin olabilir ki, avrupa harbi· 
nin kasırgası arasında istikbalini ku -
vetli ellere tevdi etmiş bulunmakta -
dır. 

Bu gazeteler elen milletine aukO -
neti muhafaza ederek çalışmağa de -
vam etmeği tavsiye ediyorlar. Bu su
retle, karışık olan şu zamanda ağır bir 
yük altında bulunan reis Metaksas'a 
da bütün memlekete de hizmet etmi§ 
bulunacağını ilfive ediyorlar. 

Bugün vahdeti temin etmiş olan ve 
her zamankinden daha kuvetli bulu
nan Yunanistan her türlü entrikaya 
karşı koymağa karar vermiştir. Hiç 
kimseye karşı emelleri olmıyan, baş
kalarının menfaatlerini haleldar etme 
ğe niyeti bulunmıyan Yunanistan, ta
ciz edilmeksizin sulh politikasına de· 
vam edebileceğini ümit eder. 

Gazeteler, hattıhareketi ve niyetle
ri daima milli menfaat gayelerini dü • 
şünen ve hüsnil niyetle hareket eden 
bir memlekete zararlar vermekte olan 
keyfi §ayialara. ecnebi ajans ye mat • 
buatının badema inanmıyacağını ü
mit ettiklerini de söylemektedirler. 

Macar iktisatçıları 
' 

~a.şingt.on. s a.a. - . Deniz hava kuvc:t· Moskovaya gidiyor 
lerının mıktarını on bın tayare ve 16 bın 
pilota çıkaran kanun, senatoca kabul e· ı . 
dilmiııtir. Aynı kanun muşterek Amerika Budapeşte, 5 a.a. - Macar ckonomı 
etr~fı.nda yapılacak olan .hava üsleri . çem· alemine mensup müteaddit zevat, ma-
berının inşasını da. derpı~ etmektedır. car - sovyet ekonomik temaslarınm 

B. Ruzvelt, bahnye müsteşarı B. Char- , . • 
!es Edison'un istifasını kabul etmiştir yemden başlaması ilzerıne, sovyet e-
MezkQr iıtifa Z2 haziranda muteber ola- konomi mahfilleri ile görilşmelerde 

caktır. bulunmak Uzere Moskova'ya hareket 
B: Edison, etmittlr . 

_.. ..... ~a-------liililiiliiilillilii 
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• s 
Yeni Sabah 
Son hareketlerin ehemiyeti 

Hüseyin Carit Yalçın, bu başlıklı ya
zısında, eimali Fransa ve Belçıka'dıı 
mahsur kalan fransız • İngiliz orduları
nın kendilerine faik kuvetlere karşı bir 
yol açarak İngiltere'ye çıkarılmalarının 
ehemiyetini tebarüz ettirerek diyor ki: 

"Bir mağlubi)et ve ricatın bir mu
vaffakiyet teşkil etmesi ve ho.rbın neti
cesi uzerinde bir ~alebc kadar müessir 
olması nadir goruliır bir misaldir, bu
nun için şahidı olduğumuzu bu vakanın 
ehemiyctini iyice anlamı:ığa lüzum var-

0 dır." 
Belçika kınıhnın ihaneti ve Bclçi~ 

ordusunun muhım bir kııımının cebnnetı 
olml sa idi almanların Manş sahillerinde 
hiç bir şey yapıı.mıyacaklıı.rım sôyliycn 
muharrir diyor ki: 

"Belçıka kıralı beş yüz bin askerle 
teslim oldu. İtalyan gazetesi şimdi mil
leti tarnfından ve telin edilen eski Bel
dka kmılının reziline hareketinden mÜt· 
tefikleri mesul tutmak istiyor ki, bu ga
rip mantıkı şu feci vukuat arasında bi

le hayretle karşılamamağa imkan yok
tur." 

Hüseyin Cahit netice olarak şöyle de-
mektedir: 

"Kendisini bir kahraman gibi sonuna 
kadar mudafaa etmesini bilmiyen mil
letler, bu meskenetlerinin ceıa~ını hayat 
ve istiklalleriyle ödiyeceklerdir." 

Cumhuriyet 
Bütün milletçe tutacağımız yol 
milli birlik yoludur. 

Yunus Nadi, bu başlık altında diyor 
ki· 

.:zaten harici tehlike ihtimalleri ba
kımından her memleketin takıp cdece~i 
yol bundan başka olamaz. Vata.nm em
niyet ve selllmeti bahismevzuu oldu~ 
zaman bütun vatanda.şiarın yekpare bır 
kaya ve aşılmaz bir kale halinde birl~ş
melcri. hıiriyet ve ıstikliline aşkla baglı 
her yurt ıç in en basit bir zarurettir." 
Tüıkiye'nin haricJ siyasetinde evcla 

kendi millı kuvet ve kudretine dayan
dıgını söyıiyen muh:ırrir diyor ki: 
"Maksadımız harp değil ııulh olduğu 

için cumhuriyet rejimi haricl emniyetin 
dRima murız.am harici dostlukları garan
tileriyle teyit eylemiştır. Şimal koı~ş~
muz Sovyetler birligi ile yeni devrımı
zin ilk gu.ılerindcn itibaren daima a~.tan 
bir dostlu&n verdicimiz kıymet bu cum
Jedcn olduğu gibi Balkan ve Saad:ıbat 
paktlnn dahi hep dünyanın bu havalısln
de sulhu hal ve mevkie blikim kılmak 
maksadrnı istihdaf eylemiştir." 

Balkan antantı devletleri arasındaki 
tesaııiıtten bahseden muharrir diyor ki: 

"Balkan devletleri arasında. gittikçe 
artan bir tesanüt havasını yalnız biz 
degil sulhun zaferine müştak \'e müte
hııssi~ biıtiln dunyn memnuniyetle mü$11-
hade etmekten hali de&ildir. Avrupa 
harbının ı;imdiki had devrinde bazı ba
sit düşünceleri şaşırtabilecek surette gö
rülüp &eı;irilcn safhalar biz Türlderi as
la şaşırtmaz. Yaptıgımız ve yapacJğtmı:ı: 
işlerde en ufnk tereddüde dahi düşUr
mez. Kararlarımızın durüstlüğUnden en 
kati surette emin ve dostluklarımıza en 
ileri derecelerinde mertlikle sadıkız." 

Muharrir hülasa olarak şunları ilave 
eylemektedir: 

"Harici emniyetimiz için de tedbirli 
olmaklığımızın müdafaa kuvetlerimizi 
alabildiğine arttırmış olduğundan emi
niz. Ne hacet Climhuriyet Turltiye'sinin 
aldığı bu tedbirler sayesindedir ~i ~al
kanlıırın şimdiye kadar artıp eksılmıyen 
kuvetli istikrarlarma ve Akdeniz'in em
niyetine şahit olabildik. Türkiye ile bir
likte insanlığın da menfaati bundadır.'' 

TAN 
İtalya harbe girerse 

M. Zekeriyıı Sertel, bu başlıklı maka
lesinde Italya'nın askeri vaziyetini tah
lil ettikten sonra diyor ki: 

"ltalya'nın bugünkü mali vaziyeti 1915 
deki İtalya ile kıyas edilemiyecek dere
cede fenadır. Harp hazırlığı, ve harp sa
nayii İtalya'nm bütçesini fena halde 
sarsmıştır. İktlsaden de İtalya uzun bir 
harbe uıh:ımmül edemez. Harbe girdiği 
gün hariçten bir dirhem petrol, kôm.~r 
ve diğer madenleri alamıyacak, butun 
sannyiini mevcut stokiyle idareye mec
bur kalacaktır. Stok mevcudunun ne ka
dıı.r olduğu da belli degildir. yalnız bu
günden kömür sıkın~ısı çekmekte ?1?1.1;· 
ğunu haftada iıç gun et yenmedığını, 
sabu~ buJunmadığını zikretmek lizım
dır:' 

Bütlin bu sebeplere rağmen İtalya har-
be girmeke karar verdiği takdi rde Hit
ler gibi seri bir darbe vurmak mecburi
yetinde olduğunu ve seri netice alabil
mek için de Adriyatik ve Balkanlara 
harbı teşmil etmemeğe itina etmesine i
şaret eden muharrir diyor ki: 

''Yapacağı şey, Korsika, Malta, Ce
belüttank, Süveyş gibi deniz lislerinı 
imha etmek, müttefiklerin cenup ordu
sunu meşgul etmek ve Alplerdcn fran
sıı:larla harbe girmektir. Bu esnadll ta
bii Akdeniz'i ikiye ayırmağn çalışacak, 
denizaltı ve hava kuvetleriyle mıittefik 
donanmalıı.nnı atıl bir hale getirmeğe 
gay,·eı eJecektir. Musolini Akdeniz'de 
az :zamanda bu muvaffkiyeti temin ede
ceğine innnmı~tır, fakat bUtün askeri 
mütehassıslar Italya'nın harbe girmesi
nin AJ~nya ~.ç.in bile bir zaaf olacağı
na kan·dırler. 

İKDAM 

İtalya haroe giriyor mu? 
Abidin Da ver, bu yazısında. diyor ki: 
"İtalya, çocukları korkutan bir um

mıı.cı tavrı takındı. Brenner'de Hitler i
le Musolinı ı:rasındaki müUikattanbcri 
her gun cesinı biraz daha yükselterek 
harp naraları ntıp duruyor. İtalya "har
be girece~.im, giriyorum" ll3karatmı o 
kadar tekrarladı ki nihayet alakadar mil
letlerin matbuatı gun tayinine mecbur 
oldular. Dünkü s:ılı gününün bu tarihi 
glin olacaı; ı yazıldı. soylendi. Bir İtal
yan gazetesi harbe gireceğiz amma salı 
;'ünu degil diye lütfen tekzip etti. DUn 
bu ıııtırlann yazıldığı saate kadar İtal
yıı'nın harbe girmediğine göre, bu gaze
tenin ttkzibi doiru imiş demek." 

Muharrir, İtalya'dn yo.pılnn gürültüle
rin, atılan ve httırılnn naralann sebep
lerini 11oyle iuıh edıyor: 

"1 - .MUttefikl~rl korkutanı\: onlar-

( a.a. ) Matbuat servısı 

dan bazı tavizle: koparm:ık, 
2 - BuyUk bıı kısmı harbe t:ıraftar 

olmıyan İtalya efkanumumıyes'ne harp 
heyecanı .ı.şılamı k, 

3 - Almanya'r.ın vo.ziyetine k ı , va
kit kazanmak için. ha be gırmc en Sl· 

dece gurult~ etmek, 
4 - MuttcfılrJ ere yeni bir su h teklifi 

yaı.ımnk uzere onları dah'.l. c:v,.1 harple 
tehdit ederek A.rrkutup yumuşatmak.'' 

Abidin J)aver, netice o'arak şoy e dew 
m('ktedir: 
"Gnyrırcsmi ltalya'nın ısted' i, Kor

ıı.ika, Tunus V(' l;iıveyş verilemez, alınır, 
yerlerdir. Resmi İtalya da bunları ıster 
ve israr ederse harp muhakkaktır." 

VAKİT 

Avrupa harbi ve Amerika 
Asım Us, bu yazısında dıyor ki: 

ki: 
"Demokrasi memleketlerinde muharip.. 

le: e karşı olan kuvetlcri muvnzenedcıı 
geçirenler o.rnsında ltalya'nm Almanya 
yanında harbe girmesi ıhtimalini du&li· 
nfüken, Amerika'nm aynı derecede kendi 
tnraf:arında mevki alacağına itimat e
denler çoktur. Vaziyetin bu tarzdll mü
taleası sebepsiz ve hesapsız degildir. 

Zira Avrupa harbı aon inkipHarı A
merika'nın artık zannedildigi gıbi mu· 
kadderatl:ı eski diınyııdan nyn olmadı
ğını göstermiştir.'' 

Muharrir m:ıkalesinin sonunda diyor 
ki: 
"Yakın bir istikbalde bitmiyeceğı mu

hakkak olan bu harbın yeni yeni inkişaf. 
lan amerikalıların mukadderatı bakımın
dan vaziyeti daha aydınlık olarak gor
miye hizmet edecektir. Bugün Amerika.
da Avrupa harbına karoı likayıt kalan
lar hatlilarını daha maddi delillerle anh
yacaktır. İşte Avrupa harbmm Jı:ar,ııtı~ 
d'1ki Amerika'nın vaziyeti bu suretle hU. 
lisa edilebilir.'' 

IMüt efi 
1

ve Sov e r 
Moskova, 5 aa .. - İngiliz masla -

hatgüzarı B. Lerougetel, B. Molotovu 
ziyaret ederek B. Cripps'in İngiltere'
nin Moskova büyük elçiliğine tayini 
hakkında sovyet hükümctinin agre
manını talep etmiştir. Agreman ve • 
rilmiştir. 
Diğer taraftan Fransa maslahatgü

zarı da B. Molotov'u ziyaret ederek 
B. Labonne'un Fransa'nın büyük el!;i
liğine tayini hakkında sovyet hükü
metinin agremanını talep etmiştir. Bu 
agreman da verilmiştir. 

an d 
yard 

' nı 
la 

Ottava, S a.a. - B. Makenzie King, 
Kanada mebusan meclisinde söz söy
liyerek, Kanadanın müttefiklere müm 
kün olduğu kadar fazla yardım etme
si hakkındaki kararını izah etmiştir. 
Hava nazırının beyanatını teyit ede
rek, Kanatlanın 1ngiltereye birçok 
tayyare ve motör göndermek suretiy
le harbe iştirak etmiş olduğunu tcs -
bit etmiştir. Yeni bir hava filosunun 
da yakında gideceğini söylemiştir. tn. 
giliz kuvetlerinin yerine kaim olmak 
üzere, ingiliz Antil adalarına Kanada 
kıtaatı gönderildiğini, ve elyevm Ka
nada destroyerlerinin ingiliz filosun
da hizmet etmekte olduğunu da ilave 
ederek, nihai zafere olan itimadını 
tekrarla sözlerine nihayet vermiştir. 

A erik 'da I e 1 

g ne se~: e 
Vaşington; 5. a.a. - Yeni reisicüm

hurluk devresi için gene Ruzveltin in 
tihap edileceği kati surette anlaşılmış 
tır. Şikago müntehip lerinin yegane 
vazifesi reis muavinim intihaptan iba
ret kalacaktır. Dem':>krat partisinin 
kazanacağı tahmin edıliyor. 

Narvik cephesinde 
Paris; 5. a .a. - Norveç elçiliği, Nor

veç, fransız ve polonyah kıtaatın, düş
manı çember içine al-n;ığa matuf ola -
rak hazırlanan plan mucibince Narvik 
bölgesinde ilerlemekte olduğunu bil -
dirmektedir. İstirdat edilen a razinin 
tathir ameliyesi devam ediyor. Düş • 
man arkasında birçok liigımlar b•r.,k -
makta ve bunlar imha edilmektedir. 

ltalyan vapurlan 
seyrüsefere başladı 

Nevyork; 5. a .a. - İtalyan seyrüse
fer acentesi, italyan vapurlarının ha • 
reket listesini ahiren iptal etmi ti Bu 
gün Rex vapurunun ~6.6 da ve d i er 
italyan gemilerinin de 29.6 ve 1 t m
muzda Nevyork'tan hareket edecekleri 
bildirilmektedir. 

Konya' da resim &ergisi 
Konya, (Huaust) - Halk \'lnd iki nç 

ressamımızın eserlerinden mUrC'kkC'p bir 
Beri'l 9.01lm11tır. 
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I• ) Medeni hukuk Maliye Vekaleti, memurları arasında T U R K t r!Jl 

t ya m arebeye karışırsa... Ankara Hukuk Fakültesi medeni yeniden bazı terfi, tayin ve nakiller kalan ol ki _T_Ü_R_K~::'J'~a~~;~z:_<>~~.~ 
h k yapmıştır. İstanbul levazım amirliği aca a rl ---( Dalga rzunlllb-.., 

Muharebenin neticesi üzerine 
nasıl tesir eder. Orasını incelemek 
bu sütunlara düşmez. Beni, sağlık 
bakımından, düşündüren şey, ltnl
ya muharebeye knrışırsa içtiğimiz 
l imonatalara şimdikinden ziyade 

çürük limon suyu karrştırılacağı 

meselesidir. Vakıa ltalya'nın li -
monundan daha methur makarnası 
varsa da timdi unu olup her mem· 
leket makarnasını yaptığı için ltalya 
muharebeye karı§ıp dn İtalyan ma
karnası pahalıya çıkarsa o kadar e
hcmiyeti olamaz. Halbuki avrupalı
lar gibi bizim de sarfcttiğimiz li -
monlarm çoğu ltalya'dan r,elmck -
tedir. Oradan limon gelmesi güçle
şirse limonun pahaya çıkncng ı ihti· 
mali çoktur. 

mı§h. Geçen XIX uncu asırda Al
manya'da Klemperer hekim limona 
eski revacını vermiye çalıtarak onu 
romatizmalnra kartı bir ilaç olarak 
tavsiye etmişse de günde en az on 
limon yemiye herkesin ditleri ta
hammül etmediğinden limonun bu 
yeni şöhreti de, doğrusu, pek büyü· 
memişti ... 

Y ediğiıniz ve içtiğimiz §ey] erde 
vitaminlerle madenlerin ehemiyeti 
meydana çıktıktan sonra, yani ya
kın zamanlarda limon yeniden bü
yük şöhret kazandı. Onun A vita
mini, batka yemitlere nisbetle ehe
miyetli nisbettc C vitamini kaynağı 
olduğunu §İmdi herkes bilir. Bundan 
dolnyı ağız ve diş hastalıklarında 
pek değerli bir ilaç sayılır. Dişçilik
te herkesten ileri gitmek istiyen a· 
merikalılar çocuklarının dişlerini 
sağlamlaştırmak ve beyazlaştırmak 
için onlara her gün bardak bardak 
limonata içirirler. 

u uk profesörü II. Cahit Ogvuzog· - "" " muhasebecisi BB. Nazım Erdem, 23 İ 1648 m. 182 Kes l•v I' 
lu'nun medeni hukuk dersleri serisin- üncü tümen muhasebecı'sı' Hamdı' Al _ ~tan~u.l: 5.İ ( Te.lefonla ) - Türk 31.7 m. !l465 Kes / 20 ~ 
de Ş 1 h k k dl · k t 1 t l d hl k k ı 19.74 m. 15l!l5 Kes. 20 n a 1sın u u u a ı eserı çı mış- t 8 . . k h be . . KA K acır erının a ya a o e a an S an, ıncı or mu asc cısı azım a- . . . 6 
tır. Eser 3 kısımdan ibaret olup giri'- ad ·. 1. 28 . . t •• h b .. mılyon lıralarının tedıyesıne kadar PERŞEMBE: 6 ' r cnız ı, ıncı umen mu ase ecısı . A • • 

başlangıç ve şahsı ihtiva etmektedir. M Necat· İl .. 9 .. h Tıcaret Vekaletı kontenJanı dolmuş 12.30 Program, ve meıntekc' 
G . ı gun, uncu tumen mu a- 1 İ 1 , • , j 

cnç ve kıymetli profesörümüzün bu sebecisi B k' S tk y •1 10 o an eşyanın ta ya va ıhracını f asaK 12.35 Ajıuıs ve meteorolo ı_,.. 
eserini okuyucularımıza tavsiye ede. c kor ehır beı .ı . tMınusodg hu, Ç ı.ın- etmiş ve klıring anl~şması mucibince 12.50 Mıizik. Çalanlar: Rııc;· 

u mu ase cısı cm u etın- . . • . . . cihe, 1zz ettın ökte 
riz. 383 sayfa olan kitabın fiyatı 375 g·· 18 . . d ğ 1. b . . M bloke paranın tasfıyesı ıçın ıkı mem - hnret Sab"nak. . oz, ıncı a ıvası muse ecısı . .. . 
kuruştur. Naz i G"k t' S h .1A • leket murahhaslarından muteşekkıl ı - Suzinak peşre\'I··~ 

m o çe ın, ey an VI ayctı mu- l ı·t b' k . . t ' h b . 2 A '( b ruz ıllP 
hasebe "d" .. Abd" lk d' El .. mu lte ı ır omısyoıııın ın ı a ını ı- - rı ey - o , 

Kızılçullu Köy Ensfilüsü sistemi 
(M. Emin Soysal, Marifet Basımevi -

İzmir - 1940) 

Beş yıllık bir hayat mücadelesi ~çin
de durmadan çalışan ve uğraşan rea
list • idealist öğretmen ve terbiyeci· 
]erin canlı ve hayattar işbirliklerini 
anlatan bu kitap üç yıllık bir tecrü
benin seyrini ve neticesini izah et -
mektedir. 

Kitap beş bahsi ihtiva etmektedir. 
Birinci bahiste İzmir, Kızılçullu köy 
Enstitüsü'nün maddi şartları, yani bi
naları, arazisi ve muhitı canlı bir şe -
kilde gösterilmektedir. 

mu uru u a ır gun, 1 h"k" . d 1 • züınden gıtmıyor bır 't 
Niğde muhasebe müdüriı M. Adil İzci, Bta Y~.n u umetın en ta ept etmıştı;. 3 - . • . • - suzinak $;ır 
HakkaArı' h b ''d" .. M S . ugunlerde murahhasların stanbul a &eni aşkında) mu ase e mu uru . amı . • . ı tııfl 

At' lla Ko h be "d" .. N' geleceklerı haber venlmektedır. 4 - zzettın Okte: lı 
ı • nya mu ase mu uru ı - 5 - Sureyyn bey · 

yazi Atay, Giresun muhasebe müdürü (Sen sanki baharın g~ 
Rüştü Öğe, Bingöl rnuhasebe müdürü İstanbul' da orta mektep ~ınla s:~:u~~~~) .huZ~ 
Cemil Gündüzoğlu, f stanbul vilayeti 13.15 Muzik : halk tıirkuterı· 
varidat kontrol memuru Ali Rıza Ege, • • • ve Sadi Yaver AtaıııJ!l-) 
İzmir vilayeti varidat kontrol memuru ımflhanf art nefir.elen 13.30/ 14.00 Müzik: hafif ııııı~ 

1800 Program, ve memleket 
Suphi Çataloğlu, Şemıiınli malmüdürü İstanbul S (Telefonla) - İstanbulda 18.05 Müzik: solistler (Pi\ 
Fikret Eşkinet, Refahiye malmüdürü orta mektepler eleme imtihanlarında 18.30 Muzik: radyo caz or ~ 
M h · • ç · ı k k k · • İbrahim Özgür) . SoP u ıttın ag ayı . hu u müşavırliği 3322 talebenin imtihan evrakının ikin- Tüzün'ün iştirli.kiyle. 
birinci mümeyyizi :\-Jünir Aydın, İs - ci tetkikinden sonra 16.'i5 i muvaffak 19.10 Müzik: fasıl heyeti. • 
tanbul tahsil kontrol memuru Cel51et- olmuş. 1664 ii de. en çı>ğu riyaziyeden l!>.45 Memleket saat ayarı• 
tin Özden, 9 uncu :tor vez nedarı Sü - olmak üzere, eylu" le k".,mı .. tır. teoroloji haberleri. . c 

" 1 ~ 20.00 Müzik. Çulanlar: Fıı.h1r 
reyya Büyükgüner, 7 inci kor muha · fik Fersan, Fahri J\ol'

1 
sebe mümeyyizi Kazım Yalçın, Islahi- Bartm'a getirilecek su I - Okuyan: Sema~.! 

.. ·· k 1 h ' b' N · E l - Fahri Kopuz • ıt• ye gumru mesu mu ası ı acı r - Bartın !Husust) Knvşnk suyunun eeh- kı: (Ruyine saçlar do 
ten, Zonguldak gümrük muhasibi Mus. re getlrllmC?sl için çalışmalara devam edil- '2 - Cevdet Çağla • ~-,.ç. 
tafa Gök, 15 inci tümen muhasebecisi mektedir Suyun kaynağında bir depo ya - kı: (O yir bir gece tp·ı 

l 3 - Udı ~a' dı • kurdi Rüştü Aksoy terfi cttirilrnişler, zmir pılmıı.ı . alTıcıı bir de 40 metrelik bir isti -
d (A~kın derya!>ına) . 11 vilayeti tetkik itiraz komisyonu aza- nat ıvan inşa edilmiştir. 4 - Hüseyni turı..ı: 

o 
ltt, 

ltalya'nın çokça limon çıkarma -
ımdan dolayı limonun ilk vatanı o
rası olduğunu zanneden haylıca 
kimse vardır. Vakıa bu zamanda İ

talyanlar çok limon yetittirirlerse de 
limonun asıl vatanı Asya'dadır. l
talya'da çokça yetİ§tirilmesinc se • 
hep büyük tair Virjil olmuştur. On
dan önce eski Roma'nın tabiat ali
mi Plin limonun aslı lran'da oldu
ğunu rivayet ederek onu sena et
mi§se de tabiat alimlerinin sözleri
ne ehemiyet vermek hiç bir vakit 
adet olmadığından onun sözü Üze
rine limona rağbet eden olmamıştı. 
Şair Virjil tabiat aliminden öğrendi
ğini uzun bir manzumesinden tekrar 
edince it değitmiş ve medeni dün
yada limona rağbet birdenbire art
mı§tır. Şimdiki italyanlnnn çok li • 
mon yetiıtirmeleri de hala o büyük 
fairin tesiriyledir. 

Limonun dahn büyük ehemiyeti 
madenlerindedir. Bu madenlerin 
hepsi geçmezse de limonun kendi· 
sinde insana en lüzumlu madenlerin 
hepsi tamamdır: kükürtten iyot ma· 
<lenine kadar ... Limondaki fosforla 
kireç arasındaki nisbet 1,20 oldu -
ğundan her ikisinden de istifade ta· 
rnö\ma yakın olur. Çocukların dişle· 
rine ve kemiklerine yaraması dn C 
vitamini ile birlikte bu iki maden a
rasındaki uygun nisbetten ileri ge· 
lir. 

İkinci bahiste, bu ~nstıtüyü doğuran 
ve kuran sebeplerden , mektepsiz köy· 
ler, köy öğretmeni ihtiyacı, ilk tahsil 
ihtiyacı , köylünün orta ve yüksek tah
sil görmesi.okur yanr zümresinin sa
hasının genişletilmesi, köylünün ikti 
sadi vaziyeti, köylerde sa~lık, teknik 
eleman ihtiyacı izah edilmektedir. 

lığına Ticaret Vekalt:ti Fatsa kazası dum düzlere). f 
kontrolörü Fuat Arun, 18 inci dag~ lı'- ı· b J 11 - Okuyan: Melek,... 0iı•ı 

t 'd •ht.k"' ı - Sadi - ı;;egB.h uPr"· 1 
vası muhasebe ve.ımedarlığına Uşak ka. S an U a l l ar ölen). / j 

Eski romalılnr "·c şimdiki İtalyan
lar ıair sözüne inanmaktan haylıca 
karlı çıkmıtlarsa da bundan dolayı 
ıair sözünün yalan olmadığı sabit 
olmaz. Çünkü limonun ilk vatanı l
ran değil Hindistan'dır. Bunu geçen 
asırda nebatat alimi Candolle de 
isbat etmiıse de ıair Virjil daha 
methur olduğundan onun yalan sö
züne nebatat aliminin doğru sözün
den ziyade inanılrr. Bu da yalanın 
doğruya her vakit galebe ettiğine 
yeni bir misaldir ... 

Virjil gibi büyük bir §&İrin mede
niyet alemine tanıthrdığı limona he
kimlerin rağbet göstermemeleri 
mümkün olamıyacağından limon o 
vakitten beri hekimlikte pek büyük 
bir yer kazanmı§h. O derecede ki 
kendisine bir töhret temin etmek ve 
istiyen her hekim limonda yeni bir 
haua bulmuı ve sıtma nöbetleriy
le ıulucanlardan başlıyarak limon 
hemen her derde deva olmu§tu. Bi
zim büyük türk hekimi lbni Sina da 
limonu sıtma atetleri esnasında ge
len yürek ça.rpmhıına, mide hazım
ıızlığına, sanhklara, bir de, gebe 
bayanlann af yermelerine kartı ga
yet tesirli ilaç olarak tavsiye eder· 
di. 

Fakat zaman, pek çok şeyleri u
nutturduğu gibi, limonun da o ka
dar asırdanberi sürüp gelen hassa· 
larını da unutturmu§ ve nihayet li
mon, insana ber vakıt ferahlık vere
cek bir içki olan, limonata yapmıya 
yanyan ekti bir madde olarak kal-

Limonun kendisi pek ekti olduğu 
lıalde madenlerinin neticesi olarak 
sonradan kanda alkalen olması da 
büyük bir fazilettir. Alkalenlik de
recesi 6,46 olduğundan ekmeğin ka
nı ektitmek hassasına hemen hemen 
tamam olarak kartı koyar. 

Ondan dolayı çocuklara ikindi 
kahvaltısında kızarmış ekmekle ya
hut gevrekle bir bardak limonata 
vermek pek İyi bir gıda olur. Hem 
besler, hem korur. Yanında bir par
ça da katar peyniri bulunursa, onun 
kireciyle fosforu arasındaki nisbet 
de bire yakın bulunduğundan, ço • 
cuğun itine daha ziyade yarar. 

G. A. 

Hususi mektepler ve yabancı 
tabiiyetteki talebeler 

Yabancı tabiiyetinde bulunan talc -
belerin mekteplerimize kabulleri hak
kındaki Maarif Vekaleti kararı hususi 
mekteplere de teşmil edilmiştir. 

Bugün ___ , 

ULUS Sinemasında 
Çift Film 

16 - 18.45 ve 21 de 

GİZLİ iZDİVAÇ 
Loretta Y oung ve Robert 

Taylor 

14.30 ve 17.30 da 

KARA DEV 
Ayrıca Paramont Jurnal 

Üçüncü bahiste Kızılçullu Köy Ens. 
titüsü'ne köy çocuklarının alınması 
tarzı gösterilmektedir. 

zası muhasebe eski memur muavini 2 - Bimcn Şen • tt, er'ı 
Hulfısi Akar, Safranbolu hazine avu- yapan bir tacir (Bensiz ey güli gult~ 

İ 3 - Udi Ahmet • ...ı 
katı smail Gülen Kilis hazine avakat- (Bakrp ahvali periııuıır 
lığına, Yüksek İkfüat ve ticaret mek- tevkif olundu 20.3- Konuşma. ·re 
tebi mezunu Şemsettın Seyrer Bursa 20·45 Müzik. Çalanlar: F°fefi Dördüncü bahiste enstitünün müf

redat programı izah edilmektedir. Müf 
redatta enstitünün 5. 7. ve 8 inci ~ınıf
Iarındaki hayvancılık. tarla ziraati, 
sebzecilik, ağaççılık, arıcılık, tavuk
çuluk, dillgercilik, demircilik, halıcı, 
Jık, fotografcılık türkçe İngilizce, ko 
operatifçilik, kızlara ait ev idaresi, 
çocuk bakımı gibi bahislerin tatbi -
katlı müfredatı gösterilmektedir. 

İstanbul, S (Telefonla) - İthalat Fahri Kopuz, Refik ~ 
vilayeti hesap mütehassıslığına tayin B' yan: Necmi Rıza Ahısr .. 

ırli~i tarafından metrosuna 37,5 ku- e5,. 
edilmişlerdir. ı; l - Sultıuıiyegah P 

Kitabın beşinci bahsınde enstitü ter
biye ve tedrisat·nda oı ganizasyon. ens.. 
titünün müstakbel karakteri izah edil
mektedir. 

lstanbul'daki zehirli 

gaz ku rslan 
İstanbul; 5. ( Telefonla ) - tstan · 

bul'un muhtelif ı1emt!erinde açılan ze
hirli gaz kurslarının ilk devresi bitti. 
Önümüzdeki hafta içinde kursların i
kinci devreleri başlı yacaktır. Haseki 
hastanesinde de bugUn yeni bir kurs 
a~ıldı. 

Kütür ve köy kalkınması davamız 
da kendisinden çok ümitler beklediği
miz " Köy Enstitüleri ,, sisteminin bi-
ricik örneği olan İzmir Kızılçııllu Köy Tiftik Cemiyeti Şibin Karahisar 
Enstitüsü'nü tanıtmak için çıkarılmış tuhesindt> 
olan bu kitabı okurlarımıza tav.iye e.- Tllrklyc Tifllk Cemlyc>tlnln Şebin Ko.rn-
deriz. lılıınrxaza ııubest 1940 yılı umumı heyeti 

Siyasi ilimler mecmuaıı 

On yıldanberi muntazaman intişar 
etmekte olan Siyasi İlimler (Mülkiye) 
mecmuasının 110 uncu sayısı çıkmı~ -
tır. Bu nüshada, Hasan Refik Ertuğ'un 
Selim Sabit Aykut'un, Sarne<i Ağaoğ
lu'nun ve Fazıt Hakkı Sur'un yazıları 
ve diğer mütenevvi makaleler vardır. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

toplanmış ve yeni idare heyetini seçmiştir. 

Yeni idare heyeti reisliğine BR. Faik Mut
hı, veznedarlığa Nail Işık, kdtlpliğe Musa 
Yıldırım, Azalığa Hakkı İçfüo:, yedek ll.zll -
hklara da Nuh Acarbaş, Ha.san Yliksel, 
Behçet Baydar, Ömer Ada .seçllmlıılerdir. 

Yabancı tabiiyetteki talebe 
ve hazırlık kampları 

Yabancı devlet tebeasmdan olduk -
ları için, okudukları hususi orta mek
tep ve liselerde hazırlık kampı görmi-

Hususi mekteplerin yen talebelere bu mektepleri bitirdik-
verecekleri vesikalar !eri zaman diplomalarının verilip ve -

Maarif Vekaleti, hususi mektepler rilcmiyeceği Maarif Vekaletinden so
idarelerinin kendi mekteplerinde vazi- rulmuştur. 

fe görüp ayrılmı~ olan muallimlere Vekalet, bu talebenin askerlik der -
hizmet müddetlerini gösterir vesika - siyle mükellef olmadıklarına göre tah
ların maarif müdürlüklerince tetkik sillerini bitirdikleri zaman kendilerine 
ve tasdik edilmedikçe resmt mahiyeti diplomalarının verilmesini alakalılara 
haiz olamıyacağını kararlaştırmıştır. bildirmi~tir. 

ruş fivat tesbit edilmiş olan İtalyan 2 - Dede • su1tani1' 
pazenini 40 kuruşa satmak istiyen Ka- (canü dilimiz). ·Y'_f 

·1 h d M f ·1 B'lı:.l 3 - Lemi - sultanı ·ı tırcıog u anın a usta a og u ı d (Andıkça geçen gıinledrt 
adınrla bir tacir mıntaka müdürlüği.ine 4 - Fahri Kopuz: o d 
şikayet edilmiş, memurlar cürmümeş- 5 - Lemi - ferahfet8 b 
hut yapmı.,lar ve Bilfil'in metrosu 42 lendi başım dun gece 

-. zinde). ...ı~ 
kuruşa satılması icap eden başka bir 6 - Dede • ıultaniyeı;"' 
pa7Cni 48 kuruşa satmak istediği za - mai: (Şadeyledi). 
b 7 - Saz sema.isi. 
ıtla tesbit edilmiştir 21.10 Konuşma (ııhat 138tD·sı 
Bilal derhal adliyeye sevkedilmiş, 21.30 Müzik: radyo orkestr' 

mahkeme tevkifine Vt' şahitlerin celbi- Ferid Alnar). ~ 
l - A. Honegger: J' ne karar vermiştir. 

Devlet fabrikalarına 

yapılacak siparişler 
İstanbul: 5. (._Telefonla - Devlet 

fabrikalarına yapılacak siparişler tk -
tisat Vekaletince tasdik edilmiştir. Ve
kalet'in bu tedbiri ba71 tacirlerin fazla 
siparişlerle devlet fabrikaları mamfıl
lerinin yevmi satış inhisarını ellerine 
almalarını önlemek içindir. 

Gümrüklerden çıkarılacak 
kahveler 

İstanbul; 5. ( Telefonla ) - Güm
rüklerdeki 35.000 çuval kahvenin 10000 
çuvalının çıkarılma::oı kararlaştırılmış
tır. 

İstanbul kömürcüleri 
bir dilekte bulundular 

İstanbul; 5. ( Telefonla ) - fetan
bul'daki kömür depoları sahipleri be -
tediyeye müracaat etmişler ve İstan -

te. 
2 - C. Franck: senf~ 

22.?0 Müzik: cuband (Pl.).,.ı 
22.30 Memleket saat ayarı.~ 

!eri: ziraat, esham - (f 
biyo - nukut borsası 

22.50 Müzik: cazbnnd (PJ.) ~ 
23.25/23.30 Yarınki progracu 

.__. F 
-( FRANSIZ RADYO~ 

FRANSIZ Radyosunun 'f'f 
yatı gilnde iki defa yapılın~ 
rın sn.at ve dalga uztmıuJ>I 
bllcllrlynruz : ~ 

1 - TURKİYE ıwıUyJe ı:c 
- P.T.T. 253M. Radlyo - lJ 
227 ~{. .d 

2 - TURKİYE Saatiyle JV 
dalga 41.H M. 

• • • • • ı;; 

--( 1NGİLİZ RADYOJ.ı.4 

İNGİLİZ Radyo Şirketini~( 
Broadcastlng Corporatlon) _..,1 
lerde haber neşriyatı prog'l'l'I'' 

Ankara 

TÜRl{ÇE 
İNGİLİZCE .. .. .. .. 

Saatiyle 
21.10 
8.15 

ll.00 
lS.30 
15.15 
18.00 25.53 
20.00 

bul'daki kömür tevziat işlerinin ken - FRA,NSIZCA 
dilerine bırakılmalarını istemi.,lerdir. :< .. 

büyük iddialar peşinde koşmuyorum. Çalışına!>~,/ 
ra kazanmak istiyorum. Bütün arzum bundan 1 ~L 
tir. ~ 

- Parayı ne yapacaksın yavrum? ıl 
- Ne mi yapacağım? Her insanın paraya ilıı/ 

cı vardır. Küçük bi.r ev tutacağım ... Kitaplat 
1

, 

kalmak istiyen bir insandı. Onun da kendisi gibi ya
şamasını istiyordu. Çünkü; bu hayatta onun ablasın 
dan daha ileri bir mevki temin etmesi milmkün değil 
di. Maria, güzelliği ve fettanlığı ile her zaman ondan 
üstün bir mevkide kalacaktı. Maria'nın arzularına bo 
yun eğmemeğe kati surette karar vermişti. Kendi dü 
!Ündilğü yoldan yürüyecek ve muvaffak da olacaktı 
Bir gün ablasının kaI'§ısına kocasiyle, yavrusiyle 
kendi zevkine göre döşediği küçük apartımaniyle me 
•ut bir insan olarak çıkacaktı. Belki; bir gün Maria, 
kendi yolunun yanlışlığını anhyacak, bütün ümitleri 
kırılmış bir halde onun evine iltica edecekti. O za· 
man ondan hesap sormıyacak, hatasını yüzüne vur
mıyacaktı. Ablası için böyle bir §.kibeti temenni et· 
miyordu. Fakat, neticenin böyle olacağına kanidi. Gü
nün birinde aldattığı, kukla gibi oynattığı erkekler 
isyan edip aleyhine dönecekler ve onu yüzüstü bıra
kacaklardı ... Gözlerini yumdu. Maria'nın bu haline 
içi sı.zladı. 

Ya.zan: Mihaly FOLDI I Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKUNEY -22-

ğım ... Okuyacağım ... Kültürlü bir kız olmağa g'~I 
edeceğim ... Eğer imkan bulursam. seyahate ~ı t 
ğım ... Dünyayı göreceğim. , JI ili 

Aklına Viyana geldi... Viyana! ... Şiir ve ~şt.</ ~ı 

Bir buçuk saatten fazla süren üzüntülü bir ara
madan sonra, nihayet mösyö Maksi Ravberg'in gaze
te idarehanesini bulabildi. Karşısına çıkan uşak, ek· 
selamı mösyö Maksi Ravberg'in başvekalete gittiği· 

ni, yarım saate kadar döneceğini söyledi. Ekselans 
mı? Bunu bilmiyo.rdu. Bu kadar büyük bir adam mı ... 
Niçin ekselans diyorlar? Acaba Maria, sevgilisinin 
böyle milhirn bir adam olduğunu biliyor mu? Şimdiye 
kadar Maksi'nin ekselans oldufundan hiç bahsetme· 
mişti. Çekinerek uşaktan sordu: 

- Ekselansı burada bekliyebilir miyim? 
- Tabii efendim. Buyurunuz. 
Uşak, onu küçük bir kabul salonuna götürdü. Bir 

aaat sonra Ravberg'in geldiğini ve kendisini bekledi· 

fini haber verdiler. 
Gizella, korku dolu hislerle geniş bir çalışma ~ 

dasına girdi. Mösyö Maksi Ravberg, yazı masasından 
fırladı. "'Telaşla ona doğru koştu: 

- Marla'ya bir ıey mi oldu? diye bağırdı. 
Erkeğin bu heyecanından pJıran Oizella kekeli

yerek cevap verdi: 

- Hayır f.. Maria'nın hiç bir şeyi yok ... Ben, ken
di işim için geldim ... Yalnız, bu ziyaretimden §imdi
lik ablamın haberdar olmasını istemiyorum ..• 

Bu izahat Ravberg'i tatmin etmedi: 

- O halde ne var? 
Gizella, yilzüne baktı, ürktü. Bu büyük ve kibar 

adam birdenbire nasıl da ıoluvermişti 1 Yüzü limon 
gibi sararmı!, sivri siyah sakalı titriyordu. Gözlerin· 
de, nihayetsiz bir endişe vardı. İnce, zarif eli, altın 
kordonunu koparacakmış gibi çekiyordu. Maria'yı bu 
kadar çok mu seviyordu? 

- Pek müşkül bir mevkideyim, mösyö Ravbcrg. 
- Ne var, yavrum? Açık söyle. 
- Sizi rahatsız ettiğimi biliyorum ... Kusurumu af 

edin ... Sizden, bana yardım etmenizi ricaya geldim. 
Kalbi hızlı, hızlı çarpıyor, boğazı, dudaklan ku

ruyordu. Heyecanla anlatmağa batladı: 

- Dünyada yap, yalnız kaldım. Yürümek istedi
ğim yolda, elimden tutacak, beni himaye edecek kim· 
sem yok. Çalışmak ve kendi kazancımla müstakil o· 
!arak yaşamak istiyorum. Bana bir iş bulun. Ne o 
!ursa, olsun, çalışılacak bir iş temin edin. Ablam, fik· 
rime iştirak etmiyor. Onun için buraya geldiğimden 
haberdar olmasını istemiyorum. Sizi, işinizden alıko· 

yuyorum. Sakın bana gücenmeyiniz l 
Maksi Ravberg, genit bir nefcı aldı. YUzU gUldU: 
- Sana hiç gUcenebilir miyim yavrum? 
Mabi RA"l'berı, koltuğuna yaslandı. Ayak, ayak 

üstüne attı. İnce, küçük ayağında gayet şık bir rogan 
iskarpin vardı. Lacivert kostümü, usta bir terzinin 
elinden çıkmıştı. Ufak, beyaz benekli lacivert krava· 
tı büyük bir itina ile bağlanmıştı. Yüksek, kolalı ya· 
kası pırıl, pırıl parlıyordu. Ne kadar şık, ne kibar 
bir adamdı. Pliro içiyordu, fakat, pürosunun nefis 
bir kokusu vardı. Babasının içtiği ucuz püroların ko
kusuna benzemiyordu. Püronun kokusuna, başka bir 
koku daha karıııyordu. Tatlı, güzel bir parföm ko· 
kuıu. Mösyö Makıi Ravberg, daima parföm kullanı
yordu. 

Genç kızı, alakayla dinledi. Sonra gülümsiyerek 
söyledi: 

- Projelerin fena değil. Ama, açık konuşmak i· 
cap ederH, ben befenmedim. Kendi hesabıma. çalışan 
kadınlardan pek fazla hoılanmam. Eski kafalı bir in
san değilim. Ya14dığımu deni anlıyor ve ona mUm
kUn olduğu kadar ayak uydurma~a Ç<th§ıyorum. Bir 
çok ecnebt memleketlerde olduğu gibi memleketimiz
de de gün geçtikçe çalışan kadınların adetleri çoğal
maktadır. Bunu biliyorum. 

Fakat, bu sahada ciddi bir muvaffakiyet elde ede· 
bileceklerine inanmıyorum. İş hayatı erkeklere ya~ı· 
şır. Kadın, ne de olsa kadındır. Hiç bir vakit kadın· 
!ardan yaratıcı bir kudret beklenemez. Onlar, nihayet 
erkeklerin direktifleri altında yqamağa mahkumdur
lar. 

Qlzella, ılSzlerlni kırpııtırdı. Ağlamamak iç.in 

ri... Fakat bundan bahsedemezdi. İçini çekt1• ~i 
kızardı Fısıldar gibi devam etti: 

P . .. L d ' k d' pe....,, - arısı, on rayı ço arzu e ıyoruzıı... ,<il' 

&örebilmek için ömrümün yarısını fedaya r~'al 
Hele İsviçre'nin, gökleri tırmalıyan dağları ~ot çJ'1 
tütüyor ... İşte bu hülyalarının tahakkuku içırı 
mak istiyorum. 

Ravberg, ruhsuz bir kahakaha attı. Gizell~· iS1d 
bu gülüşünü içi burkularak dinledi. Bu adarıt ıÇ r 
gelerek gülmi.iyordıı. Yapma bir gülüştü bU· 0~ 
de rol oynıyan aktörün zoraki gülüşüne berıı:111ıt 
Bir an buraya geldiğine pişman oldu. Erkete go! 
çe koltuğuna gömülüyor, başka bir aleme dall)ııtıô~~ 
Hiç §Üphesiz, gene Maria'yı düşünüyordu. ~e ,dıl 
lı~. derdini anlatacak başka bir adam yok ıııu> 
Yavafça yerinden kalktı. ·ıeı"' 

bl 
Erkek, birdenbire doğruldu. Gizella'nırı. 

den tuttu: 

- Ne oldu? Nereye gidiyorsun? 

- Sizin de bana hak vermediğinizi antadııtl / 

için... ··:ti l 
- Ben, böyle bir şey söylemedim 1 Haydi. ~ l ~·; 

zel otur şuraya bakayım .. Ne o, ağlıyor musu ;,,ğıı,i 
ret 1 Böylesini daha hiç görmemiştim 1 çaM u if 
diye ağlıyorsun, öyle mi? Bak hele, demel< b 
kadar ciddt ha? · 1,ı) 

(SotJıJ 
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1lıl bil' 
·:' daha Alman taarnı~unun .iklet merkezlerinden birini 

~. lıt,'butu • teıhil eden La Fere· Chauny - Ani.zy • Laon 
. 1'.l''biJ/tlaı. murabbaını •Öaf•rİ.r harita 
d'İdir ırıl'hir 
~l~,1 · aarruzlar, ark ve se• rini anlamıılar ve Weygand ona 

i\j"'l'ı\j~l' ~alinde devam edecek göre bir teknik mi hazırlamıttır? 
bqı '1-ine zencir hal kalan Yani ilk hat, tanklara kartı mÜ· 

11 
lllti b~llcakta. Bunun için, dafaa edilecek tekilde birçok mi.· 

~ •l,lt ır ~aferin sarhoşluğuna nilerle kapanmıı, bu yüzden tank· 
.., l\ıı,. ~efiJ, belki bu aarhot· larm harekatı mı güçletmittir? 

', '~ı .. bir hız almak lazım· Almanlar, piyadelerinin buradan 
1C\ Gt ~ıtüste gelen darbeler daha kolaylıkla geçebileceklerini 

i' bllııue;~rıde bir tesir yapabilir. hesap etmişler, sonra tanklara mı 
~~ ıkkate alan Hitler dün yol açmağı düıünmüılerdir? Al· 

bi'~i neşretmiıtir. Bun· man tanklannm mühim bir kıa· 
'tı~İl', 81"~i~i halka, diğeri aa· mı şimalde tahrip edilmit, veya 

1
,ll'il\e u •kı emir, iki kütleyi almanlar benzin depolarmın mÜ· 

İQ' al ••kıca bağlamak için bir temadi bombardıman edilmesin· 
'-' l}ı~~ak kullanılmaktadır. den ıonra bu maddeyi daha ihti-

ı ~İr la?e diyor ki: "Muaz· yatlı mı kullanmak istemitlerdir? 
~ Ça ~r kazandık. Sevinin! Yahut fransı7.ların meıhur 7,S luk 
~l'lf ~ar çalacak, bir hafta tank di.fi toplar~ daha müessir bir 
''alt onanacak!" Bundan tekilde mi karıılanna çıkmııtır? 

\ı, 1 ~İllere hitllp ediyor: .. Yürü- Bütün bu noktalar akla ilk ge-
l. '~ et a· • 1 . .. ı~~·ıcıt , •:ıın e beraberdır!" lebilen suallerdir. Yalnız, hareka· 
~Saallrı l•ınal harekatınm bir tm dün akıama doğru inkiıafma 

rg· f >,. l~ u lleırederek gene ina- baktığımız zaman görüyoruz ki, k"' l\ı,_ l)i L· ~h•lı:•rnlarla, iki emri· alınanlar, bu ıuretle daha ziyade 
"fı.. Qır1 • • 

·.rol', •tıne perçinlemeğe ıatırtmaca yapmak istemitler ve 

et} L~ 
ıııt~ " '"rekat 

t ,ı. J (J ~lcii----
,,.fl' l>•ikol "k · · b •;! ~ •tır tl OJı vazıyetı u 
fi t.,~~ \ e hiili.sa ettikten ıon· 

~t,~l'ı İt:ı:eki.ta dair gelen tel· 
ili ~"ltı ea a çalıtalnn: Şimal 
~'1 ~iid llaaında Somme nehri· 
dj /le lc-.~i•• ve oyalama hattı 
~ll~ll İti l ed~n almanlar, tim· 
~it ı. il d.... eh\ızlendikten aonra 

• a "tru 
llilte il ta•r taarruza geçmiıler· 
''11 t'""·· :tıı:ı, top endahtma ve 
~ ıı· ~.r .. re h" 
~ 'f~ 1)•de h .. Ucumlarına daya· 
' • .\1... Ucurntariyle başla· 

'

el\ h ... anı 
ı.. ...... ar, son zamanlarda 

' "I( ~•ıerı 'lk 
~' lta, ll'ıo 1•• ~efa olarak, bir 
~ttı, derı p' torlu kıtaları Öne 
tı.... l', Ş• ' 'Yad I l k 
L ~~l 'l'tıd' e er e yapma ta· 
Qb. '" ;: •Ye kada b"t" h .. 
c·~ "ilde " r U un U• 

l 'ba ll'lc.. a.gır tanklara ve 
' " aa ""''nd h . r, rır._ . il afıf tanklara 
~111),. d,l'ıt .. 11\ıtra.lyözlü mot<>kar-
'l ""d ·•an · ~~i il. a pıyadelerle ya-
~ •l~tl •e11 ~~Un aebebi: cep
~11 ~~~ı .. deı: ınakkapla, ade· 

,~ •le lcı, ek, onun arkaam· 
" ... l'etıe lllı &okınakt Ç" kü 
~· .. ,,., .. çıta ı. un 
b.1>1, t de tire ;. Re.diğe naaıl ol· 
L 1)ld,ı'"'İrıe r ı. ~·~di it tama· 
"'\"'le· '" örı c;evrılınıttir. Yani 
eL~. 'ltrırrı •afta.dır. Bu 1914 
"ilk aYnıdır. 

A degi$ikliai 
~~~. 

-.., !l" • 
lit'!b· IÇuı tekniklerini 

lflerdir? ç- k-• oııııı._ un u 
----- haıp ...ıı .. 

öğleyin muazzam tank kuvetleri
ni harekete geçirınitlerdir. Fakat 
fransızlar iıi derhal kavramışlar. 
dır. Şimdi alman tanktan bazı 
yerlerde sızmh halinde ilerlemit 
olmalarına rağmen fransız piya
deleri yerlerini bırakmadan kah
ramanca müdafaada bulunmakta
dır. Bunun mühim bir tesiri ola. 
caktır. Çünkü ilerliyen tanklarm 
bu piyadeler sayeıinde geri ile 
münakaleleri kesilecek ve onlar 
artık hiç bir teY yapamaz hale 
geleceklerdir. Yani sürpriz harbi 
timdi alınanlara sürpriz olmakta
dır. Ve sızabilen tanklar daha 
ilerde zaten derinliğine yapılmıı 
tank dafi hatlariyle kartılaıacak· 
tır. 

Taarruzun hedefleri 

Ş imdi taarruzun hedefini, ve 

yerlerini ita ret edelim: yeni 
alman taarruzunun Pariı istika· 
metinde olduğu açıkça anlatıl· 
maktadır. Bu taarruzun iki iıtinat 
noktaaı vardır: Biri garpte Ami· 
enı, diğeri, bu hattm biraz ıarkm· 
da Laon. Almanlar bu iki noktaya 
baamakla, anlatılan gene iki cep 
vücuda getirmek ve Amiens • Pe
ronne - Ham müdafaa11nı, Amİ· 
enıı'in altından vurmak, İstemek· 
tedirler. ikinci hareket Laon'dan 
Aisne nehri istikametinde ya
pılmaktadır. Bu hareketin de 
birinci gayMİ belki tam Aiane 
hattmı tutup, Ham • Lafere &• 

rumdaki 20 kilometn .U.deld 

uı:us -1-

1 İsviıre üzerinde 
bir hava harbi 

(Başı 1. inci sayfada) 
man tayayresi, İsviçre hududunun ö-
te tarafında yere düşmüştür. 

Düıürülen diğer tayyare 
Başka bir alman tayyaresi pazar 

günü Yverton civarında düşürülmüş
tür. Bu tayyare, Cenevre civarında 
İsviçre arazisine gırmiş ve tayyare 
dafi bataryalarının ateşine maruz 
kalmıştır. Tayyare yere indiği za -
rnan, mürettebatından bir kişi kendi
sini kaybetmiş ve gece ölmüştür. Bu 
tayyıue mürettebatından iki kigi en
~erne edilmiştir. 

Olen Almanlar için tören yapıldı 
Bu çarpı§malar esnasında ölen al

maıı lar için N euchatel'de bir mera -
sim icra edilmiştir. Bir askert kıta. 
ihtiram vazifesini yapmış ve naaşlar, 
bir askeri müfreze refakatinde alman 
hududuna gönderilmiştir. 
Konıtanı gölü civarına hücum 
Berne, 5 a.a. - 5 haziran sabahı 

Konstans gölü kenarındaki alman §e· 
nirlerinde tayyare hücumuna kargı 
bir alarm işareti verilmiştir. Bu mü
nasebetle, yabancı tayyareler İsviçre 
ara?..isi üzerinden uçmuştur. İsviçre
ye altı bomba atılmıştır. Hiç bir ya
ralı y&ktur. Uombaların kimler tara
fından atıldığının tesbiti için teknik 
tahkikat yapılmaktadır. 

B. Paul Reynaud 

parlômentoda 

izahat verdi 
Parla, S a.a. - B Reynaut, bugün 

mebusan meclisi ve ordu encümeni hu 
zurunda 3 eylülden ve bilhassa 10 ma
yıstan beri vukua gelen harekat hak
kıı,;da izahat vermiştir . 

Bu husuta neşredilen tebliğ. başve
kilin, encümen basına bu sabah başlı
yan düıman taarruzu hak~ında m~Hl
ınat vermit olduğunu bildınnektedır . 

bof azı arkadan kesmek ve sonra 
bu boğazdan motörlü kuvetle
ri geçirmektir. Verilen bir habere 
göre Oiıe ve Somme nehirleri ya. 
ni Ham, Lafere arasındaki saha 
timdi tamamiyle kurudur. Bura· 
dan motörlü kuvetleri sevketmek 
nispeten daha kolaydır. Netekim 
almanlar, piyade hücum anndan 
ıonra derhal viteı değiıtirmişler 
hemen öğleyin tanklan ileri ıür
meğe batlamıılardır. 

Taanuı noktalan 

D ün geç vakte kadar aldığımız 

haberlere göre taarruzun en 
ıiddetli yapıldığı noktalar Üzerin· 
de duralım: en tiddetli muharebe· 
lerden biriıi, küçük haritada 
göreceğiniz veçhile La Fere • 
Chauny • Anizy • Laon arasında
ki mütevaziüladltrın içindeki sa· 
hada olmaktadır. Bu sahanın orta 
kısmında hemen 200 kilometre· 
murabbaı bir orman vardır. Bu 
ormanın altında da Oise'a dökü· 
len Ailette ırmaiı ayrı bir hat 
tetkil etmektedir. Almanların ta· 
arruz noktası olarak buraya aban· 
malarmm ıebebi nedir? ikinci 
nokta Amiens'dir. Bu tehirde bir 
köprü batı müttefiklerin elinde 
bulunmaktadır. Almanlar, bura· 
daki taarruzlarmı yoksa garbe 
doiru mu inkiıaf ettirmek arzu· 
ııundadırlar? 

Müttefikler dayamyor 

F akat dünkü netice ıudur: 

müttefikler, evelce teabit e
dilmit olan hatları Üzerinde kah· 
ramanca ve kımıldamadan müda· 
f aada bulunmaktadırlar. Alman• 
tarın 200 kilometre bir saha dahi· 
tinde 40 fırka ile yaptıktan taar· 
ruzdan bir ıey elde edilememittir. 
Çörçil'in "franıız ordusu zayıfla· 
dıt" demeıine bakmayın. Bu, fran• 
111: ve İngiliz vatanperverlerini 
vatanlarına daha çok bağla· 
mak, onları daha iyi harekete 
getirmek ıçın kullanılmı+ bir 
cümledir. Dün aldığımız malUma· 
ta göre müttefiklerin bu hat üze
rinde vaziyetleri muhkemdir. 
Tank dafi topları çok müeasir bir 
ıurette it görmektedirler. Mütte· 
fikler bütün maddi kayıplarmı ta· 
mamlamıılardır. Ve timdi malze· 
me ve hatta tayyare üstünlüğü de 
onlara geçmiıtir. Buna bir de ka 
!itenin mükemmelliğini ilave et· 
mek lazımdır. Fakat ya alman 
tebliği diyeceksiniz? O uzun al· 
man tebliği? •.• O tebliğ radyo din· 
lemiyen, havadis almıyan, ortalığı 
bilmiyen ve günden güne mane
viyatı ıarsılan alman halkı için 
bir Huile Camphree er.jekıiyonu, 
ve yalnız dahilen kullanılmaia 
yanran iatihlak emtiaııdır. 

llinrtlıs F.UC FENiK 

İkinci bir Alman 
taarruzu başladı 

Çörçil'in nutku 
• ve yenı 

Alman taarruzu 
(Bııı 1. iaci sayfada) defa olarak franaızlann yeni anUta.nk mU- (Bası ı mcı s vfada ı 

dataa ıletemlerl ne kıırtılqm&ktadırlar. diyor ki: "Geçen hafta, size bugün 
hatlarına taarruza ~lamıılardır. Bunu 
müteakip piyade kUUelert harekete seç • Bu yeni anUtank müdafaa ıl11teml, kuvet· bütün İngiliz tarihinin en büyük 
ml§lerdlr. Bu sabah ıaat takriben ona ka • ll aurette müdafa.a edilen ve derinliğine a&keri felaketini bildirmek mevkiin· 
dar hiç bir tarafta hücum arabaları görUn- tesblt olunan bir lıtınat noktaları ıerlsin· de kalacağımdan korkuyordum. Be· 
medlği ıuıkerl mahfillerde kaydt'dllmekte- den mürekkeptir. Bu noktalar, ıu hatları, ı nim ve selahiyet sahibi olanlann 
dlr. Muharebe devam etmektedir. Şimdiye taş ocakları, huıruııt surette tahkim edllmlıı f'k · · 'd' k" · ld k' k ti 

boı köyler ve eık ormanlıklar gibi tabtı 1 ~ r_ımız o ı ı ı §ıma e. ı .u~e e-
kadar be,,ka malOmat alınamamıııtır. ma lalara dayanmaktadır. Hasmın muka • nmızden ancak 20, 30 bın kışı kur· 

200 kilometrelik bir cephe Vf'~etınden dolayı piyadenin takip edeme· tarabilccektik. Amicns ve Abbeville· 
Parla, 5 La. - Garp muharebesinin yeni dlfi tankların 11ızı11Iannın faydası pek ıu; • İn şimnlindeki bütün birinci fransız 

sathMı bu sabahtan itibaren ba§lamıflır. dır. BugünkU çarpııımalarda alman tank • ordusu ile İngiliz seferi kuveti ya •· 
Fransız ve lnglllz askerlerinin Dunkerque- ları bu lar7.da belki sızabllmlııtır. Fakat 1 çık arazi muharebelerinde mahvo
den geri alınmaları l;ıl biter bitmez alman heyeti umumlyeslyle fransız hattı kınlma· I lacaktı; yahut aç ve mühimmataız 
başkumandanlığı Olıe kanalının Alsne neh· mıııtır. kalıp teslim olacaktı." 
rlne dökUldıiğü noktadan ba§lıyarak gar - Frıuunz askeri mahfUlcrlnlıı kanaatine ı Bu sırada kıral Leopold teslim ol-
be doğru lmtldat etmek üzere 200 kllomet- göre, bilhassa evelce almanların lehinde t H lb k' · d ğ k·ı mu§ ur. a u ı genye o ru çe ı • 
relik bir cephe üzerinde kuvetlt bir taar - tecelli eden sürpriz unsuru halen mevcut • .. . 
nız hareketi başlamıııtır. Hücumların en olmadığından, taarruzun ilk günü mütte - mıyeB m1u~~ıt te~ açı~ J.olu tutan ku· 
ıılddetll olduğu fkl hat Amlcns oehri ile tikler lehine olnr&k geçmtııtlr. vet,. e çı ~ ?r usu ı ı. 
Lafecr, Laon, Anlsy :ı.re Chauny murabbaı- BugUnkü hareketler esnasında müttefik Bır mugcıze olmu~tur: 30 bin 
nın bulunduğu ıahadır. hava kuvetlerl enerjik ıurette müdahale - kiti kurtaracaklarını ümit eden 

Almanlar eıki uıiillerle de bulunmu,tur. müttefikler, bilô.kis, ancak 30 
harp ediyorlar Franıız haıJa nezaretinin tebliği bin kİ§İ kaybetmiıler ve 335 bin 

Parls, 5 a.a. - :F'ranaız hava nezareti • kişiyi geri almışlardır. Alman tay. 
Harp ıah11.S1ndan bu saate kadar gelen nln tebliği: yarelcrinin hücumu ve uzun menzil-

habcrler gösteriyor ki atman hücumları 
24 saatten beri franıız hava kuvetlerJnln 1i toplarınm ate§i altında, geçen 

topçu kuvetlne dayanan piyade ta.rafından 
faa.llyctı bllha.ısa pek büyük olmu,tur. hafta 1.000 gemi i•lemi•tir. Daha 

yapılmaktadır. Demek ki, alman erkl'lnı • d ,. S' 
ı Bombardıman filolarımız, Mannhelm. Lu . evelki ak§am D. N. B. teblig·iı 

harbiyesi bu sefer 1918 senceindekl ere vlgshaf!cn ve Münlh'te a.skcrt hedt:!IPrc 
müşabih ve klluılk taarruzlarda bulunmak- hücum etml!il rdir. Bir fabrikada ycı.ngın "-Kimi ve neyi kaçıracaklar? Biz 
tadır. o tarihe nazaran yegı\ııe yeni eleman 

1 
çıkarılmı§lır. Çok yUkıe~e kadar çıkan n· bu irkiı.p sahaıını cehenneme çevir

pike hücumlarla to.arruz eden tayyarelerin !evler, frnnsız hududundan da.hl <'Cl'{ ıvı BU· dik I" diyordu. 
lstlmnlidlr. Fakat askeri mahafil xırhlı A- rette göıi.Umekte ldt. Yeniden fü 'llh cıva- Bu netice nasıl alınmıfhl'? Birinci 
letıerln bllyük kütleler halinde istimali m- rında bir tayyare mot':Srtl fabrikası bvnı sebep, hiç §Üphesiz, oradaki kuman· 
retıyle yapılan ta!llTllzlann da pek geç bardımana tAbl tutulmuştur. da heyetinin aoğukkanlı ve ceıur 
kalmıyacnğı kanaatindedir Dlğer t~aftan iki h Tnyyarelcrlmlz, · grup o.llndı> 'kalk - iradesi ile her İngiliz ve fransız aa-
almo.n tayyrelerlnln şimdiye kadar Polon- , ki 

mışlar ve Karaormııuı a pr•ıJul:tY.rı .. ıe kerinin emsalsiz kahramanlığıdır. 
ya'da veya Belçika ile Hollnnda'nın lııtllAsı ıı h d t 

ratmen kendilerine vıır ~r.. e e ıere vasıl İkinci sebep, müttefik hava kuvetle
cs:nıuıında olduğu gibi fransız hatlarının olmu§lar ve SlgmarlnM::ı ve Augaburr §C· 

çok gerilerinde bombardıman yapme.dıkla· hlrlerl üzerlnde keflfler yapmıılanhr. rinin, adet Üstünlüğüne rağmen al• 
rı da ııayanı kayıttır. Somme ve Olııe ne • DönUııte Sarl>tUi< .,e ':!:ırugeml:ı ch·arı"- man havacılığına asla hakimiyet 
hlrlerl arasında b~hyan bu hareketlerin da hava dafl bataryalan glddeth faaliyet· venniyen mücadeleıidir. 
lnklr;ıafı hakkında do.ha mufruısal malQmata te bulunmuıılardır. Çörçil diyor ki: "Bu kurtuluıu za· 
lntlzaren derinlemesine tertip edllmla olan Tayyare lJe piyade i§birliği fer diye telakki etmiyelim. Harpler, 
ilk fransız mukavemet hatlarının ne gibi Gece bombardıman tayyarelrrımlz, aynı tahliyelerle kazanılmaz. Şimal mu· 
sahalarda teala edildiğine dair biraz malt\- c harebclerı"nde b"ır zafer olmutsa, bu mat vermek faydo.dan hali dPğildlr. zamanda SRlnt - Quentın. PeronnP ve o.rn-

bral mıntakaııında da bUyük ehc~llyetll İngiliz hava kuvetleri tarafından 
Muaz.zam bir mania hedeflere şiddetli hücumlar yapını Jlnrdır. kazanılmıştır. 

Bu mukavemet hattı eve!A d"nlze d!S • 5 haziran, ııafakla beraber, dentı-.den La· Belçikn'da çarpışan kuvetler, en· 
küldü@ nokta ile Amlens arasında Somme on - Solssons yoluna ko.dar bir alnıan hU - eyi mücehhez olanlardan idi. Silah 
nehrlne istinat eder. Bu nehir, vadisi ba · cumu btı.§lıunııur. Çok büyi.lk bir hava mu· ve malzeme zayiatı §Üphesiz büyük 
taklık olduğu için, muazzam bir me.nla harebcsl vukua gclmtıı. ve hUcum ve avc. 
teıkil etmektedir. Geçen hafta yapılan ve kuvetlerlmlz, hP-r dakika teme.ıı halinde bu· olmuıtur. Şimdi bu top, tank ve her 
muvaffaklyctle neticelenen bazı hücumlar ıundukları kara kuvetlcrıne çok mUkem türlü vasıta kayıplarını, cephe geri
eonundn fransız kıtaatı nehrin ılmal ıaht- ml'l ve kuvetll yllI'dımda. bulnnmuııtardır sinin siyi ile telafi etmek laznngeli• 
llndc de mevzi tutmuşlardır. Somme vadi- Fransız plyadı-ıılnin ve tanklannın her h~· yor: "Orduyu kurtarmıı olmamız 
sinin ıı,şağı kısmı oldukça dik ve yamaç cumuna, hava kuvctlerlmlz refakat eyle - bize şunu unutturamaz ki Fransa 
halinde olup bu yamacın arkaııı bllhasu mlıtlr. ve Belçika'da olanlar, muazzam aa
tanklara kartı müdafanya çok elverloli kU- Bundan bqka, hafif bombardıman grup· ı keri bir felakettir. franaız ordusu 
çUk ormanlarla örtUlUdür. Somme'un &"eri- lanmı~. çok ytlksek bir taarruz z:lhnlyetl zayıflamı§tır ve Belçika ordusu kay• 
sinde garpten ııarka doğru açılan uzun ve g6stermlııterdlr. Pcronne mıntaktu1ında yol- bolmu~tur. Ya burada, ahut Fran• 
derin hendekler vardır. Bu hendekler al - lara ve köprülere hücum etmek vazifeslnı 1 'd h h yk 

sa 1\ emen emen pe yakında 
man hUcum mihverine muvazi olarak geçen almıı bulunan tayyarelerimiz, hassaten . b' d b b ki )" . !" 
Breele ırmağına yol vermekte olup bu ır- ılddPtll dllsman avcılanna rağmen, baraj- yenı ~r ~r- e e eme ıyız 
mak ıae bllho.118a kalın 8.1'9.çhklarla dolu lan zorlamıya ve teablt edilen noktalara Facıa bılançoııu burada bitiyor. 
büyük ormanlarla muhat oldutu için hava 1:1 ton bomba atmıya muvaft&k olmuııtur. En katı hakikatleri ııöylüyen adam 
ile yapılacak keşflyata bile mani teıldl e· Büttin muharebe meydanında bUyllk yan- bütün bu felaketin müttefiklerdekİ 
decek vaziyettedir. gınlar mUıahede edilmtıtır. zafer iradesini asla aar&mamıı oldu-

F ranıızlar mevzilerini 11lah Bir 1:ok dUımo..n tayyaresi düıUrUlmtıv • ğunu da nutkun son fıkralan ile an· 
ettiler tUr. Halen bunları snj'mak lmkAnsızdır. ]atmaktadır: .. _ Biz bir müdafaa 

lngüi:ler de Somme'da harbi ile iktifa etmiyeceğiz. Avnıpa-Amlens mıntakasında almanlar Somme 
nehrinin cenup aalılllnde kUçük bir k!SprU 
başına mo.llklerae de büyük bir ehemlyetl 
haiz olan Lonqueau istasyonu ne ılmendl· 
fer hattının kontrolu bizim ellmlzdedir. 

çarprftyorlar nm geniı bölgeleri ve birçok eski ve 
Londra, 5 La. - SalAhlyettar mahfiller· meıhur memleketler Gestapo'nun 

den !Sğrenlldiğlne göre, Somme meydan pençesi altma dÜ§tıe dahi, İngiliz 
muharebetıine, franııız kıtalarlyle beraber İmparatorluğu ve fransız cümhuri. 
tnglllz kıtaları da letlrı\k eylemektedir. t• ku t] • • h dd" ,_ 

Somme üzerinde Amlena'den bll.§lıyarak Amlena'ln iki tarafında bazı zırhlı a • ye ı, .. ::e . erının aon a ıne xa• 
Crozat kanalının bu nehre döküldü@ nok· rabalar bndlstnl gösterml§Ur. Maamafih, dar, oluncıye kadar, vatan toprak • 
taya kadar olan kısmında fransız kıtaatı ılmdlllk bir zırhlı araba hücumuna bll.flan- larmı müdafaa edecektir. Fransa
Ham ve Peronne arasında mevzilerini ıı • mıı olduğıınu bildiren hiç bir emare yok • da, denizlerde ve Okyanoılarda ao
lah etmlııler ve zaptettlkleri yerlerde teı • tur. nuna kadar mücadeleye devam ede-
kllAt yaparak k!SprU b8flan vUcude getir- Diğer taraftan !Sğrenlldlfine göre, Flan- ceğiz." 
ml§lcrdlr. Olse nehrinin eark tarafında al-

drea muharebelerine 80 alman fırkası ı11u- Çörril İngiliz adalarma kıımea 
mantarın btı.§lıca hücumlarından biri Cou· h - :r 

rAk etmtıUr. Bu fırkalardan on tanesi zır · bile bir istila olacagvına bı"r dakı'ka ey ormanlanndan çıkmaktadır. Eğer bu hü· 
affak h, bel tanesi de motörlU fırka idi. Zırhlı dahi inanılmamakla beraber, "böyle 

cunı Allette ırmağını geçmlye muv fırkaların takriben Uçte bir nlabetinde ve-
olablllnıe az qağıda Alme nehrln.ln tabii bir fey olsa da, diyor, İngilter•-yahut yan yarıya zayiat verml§ oldukları ~ 
manlalanna çarparak kırılacaktır. Bu ne- tahmin edilmektedir. Almanların kullan _ denizaşın İmparatorluğun kuvetle-
hlr mUhlm müdafaa mevzilerimizden biri· r· '1 k' d.. k t ğ 
dlr. 

F ranıız kıtaları mukavemete 
devam ediyorlar 

Pa.rts, 5 LL - SalAhlyettar fran.sız mah· 
flllerlnde bu aklam Royter'e verilen malO
mata göre, franııız kıtaları, fevkalMe tld
deUI alman hücumları kare11ında mukave· 
met eylemektedir. ... 

Parlıı, fi LL - Havtu1: alman hücumlan
nın Uç esaıılı noktuını teıkll eden Amfenıı, 
Pcronne ve Allette'de aklama dotru tank 
datl kıtalan her ta.rafta mukavemet etmek
te idi. 

F ranıız akf am tebliii 
Parla, 5 L&. - fi haziran aqam tarihli 

franaız tebllg1: 
Bu aabah bqlıyan muharebe, Amtenıı, 

Peronne ve Allette mıntakalannda 1lddet
lenmı11tır. Düşman, bllha.ssa tank ve hava 
kuvetıerı bakımından nıUhlm vaıııtalar ha
rekte geçlnnlotlr. Heyeti umumlyetıl. ltlb&· 
rlyle bu hücumlar durdunılmuftur. Kıta • 
lanmız, tanklar tarafından geçildikleri za· 
man dahi, lıgal etmlı oldukları noktalarda 
enerjik ırurette mukavemet etmekte ve 
mevzilerini muhafaza eylemektedir. 

Son 2• saat zarfındl\ hava kuvetlerlmtz 
bUylik faaliyette bulunmuııtur. Tayyar-e -
lerlmlz, gece MUnlh ve Ludvlgtıhaften'daki 
mUhtm fabrikalar 1le Yannhelm demlryolu 
lıtuyonuna hücum etmlf n bura.lan bom· 
bardıman eyleınlılerdlr. Bu hücumlar e1 • 

naııtnda, mUhlm yangınlar müşahede edil· 
ml!ltlr. Keıtf hava kuvetlerlmlzln vermlı 
olduklan malQmat aaytırtnde, birçok dlter 
lıtıuıyonlar ve hava meydıuılan d& bom • 
bardıman edllmi~llr. 

Bombardımaıı ve avcı tayyarel~rlmlz, 

bugün hUcumıın bidayetinden beri, kAra 
kıtalarımıza kuvetıı müzaheertte bulun -
mullardır. 

H arelrahn ilk günü 
mütteliltler lehine inlıifal etti 
Pwl1, fi &.&. - Royter blldttryor: 8omme 

11.-rtM yaptıkları tufttmda .ı..-ıv ilk 

dıklan iki buçuk milyon askerden •OO bin ı ı e es ı unyayı ur arma a ge-
ktıi kaybettikleri sanılmaktadır. leceği ilahi saatlerde mücadeleye 

Dunkerque'den ayrılan ton devam edecektir." 
kıtalar Her iki tarafm parolası teslim ol· 

Londra, 15 &.L - Dunkerque'i 11on olarak mamaktır. O halde harp, nihayet 
terkeden kıtalar, bugün, kayıklarla, yaUar· bir t a k a t safhaama girecektir. 
la, motörboUarla ve her tUrlü sefinelerle Nihai safha budur. Maddi mağnevt 
bir lngUlz limanına gelmlolerdlr. Bu kıta • kudretler uzun bir imtihandan ge
lar Dunkerque'den çıkarken sahilden mit- çecek, darbelerin tesirinden ve za
raly!Sz ateşine maruz kalmıılar ve dUn bü- ferlerin ıevkinden sonra, milyonlan 
tUn giln ve geceyl Man, Uzertnde geçlr • açlığa ve mateme tahammül ettir-
mişlerdir. k ] -me azımgelecektir. Almanya he. 
Bir buçuk ıaat ıüren bir alarm nüz ihtiyaçlannı deniz ötesinden t~ 
Paris, 5 ı.a. - Ö~leyc doğru, Fransanın 

merltez mıntaltastnda bir ilirm verilmiştir. min etmiyen, yani kendi kendine 
Allrm bir buçuk saat sUrmuıtür. Bir dıiı- kafi hiç bir toprak parça11 elde et· 
man bombardıman tayyareleri ırubu, muh· memiıtir. Bir hazin tesviye, bütün 
telif hedefler üzerine bombalar atmııtır. 
Hava d.afi bataryalan ve avcı tayyareleri yeni ülkelerinin hayat ve refah de-
harekete ıeçmiıtir. recesini süratle a§ağılamaktadır. 

Müatemlekelerin himayeai 
Cuidad Trujillo - ·Dominique cüm· 

huriyeti, - 5 a.a. - Caraibes denizi 
konferansı, Avrupa devletlerine ait 
bulunup istiklallerini muhafazaya 
muktedir olmıyan müstemlekelerin, 

Amerika cümburiyetlerinin mandası 
altına alınmasına mütedair takriri 
tasdik etmiştir. 

Bu takriri veren Cuba hükümeti 
murahhası B. Miguel Campa, takri
rin ilk hariciye nazırları konferansı-

na tevdi edilmesini talep etmittir. 
Diğer bir takrir, cenubl Amerika-

daki alman hava hatlarını istihdaf e
derek, bu hatların kaffesinin ameri-

kan tebaası malı olmasını talep et • 
mittir. 

Singapur' da tedbirler 
Londra, 5 a.a. - Singapur'da aıke· 

rt talimlere daha büyilk bir hı.r: veril
mit 'ft her ihtimaJ.e kartı ııkı tedbir· 
ler almıp. 

Söylenenler doğru ise, Almanya 
bütün hesabını, İtalya ile beraber 
veya İtalyasız, bir iki ay içinde 
Fransa'daki zafere istinat ettirmit
tir. Halbuki müttefikler, Çöı-çil'in 
de nutkunda görüldüğü üzere, mÜ· 
cadeleyi ne zaman, ne de mekanla 
tahdit etmekte değildirler. İmanlan 
ıudur ki bir alman ıulhu, nihayet 
bir iki sene içinde, yeni bir harp 
ve bu ıef er daha amansız bir harp 
demektir. 

İskandinavya, şarki ve merkezt 
Avrupa, ve Balkanlar hegemonya
sını kuran Almanya, yeni bir din • 
lenme, toparlanma ve teıkili.tlanma 
müddeti geçirdikten sonra, belki de 
allahtan fazla İnanılacak olan Füh. 
rer'inin hükmü ve iradesi arkasın· 
da, en eski çağ fatihlerinin hayalle
rinden bile geçmiyen yeni bir fetih 
hareketine ba§lıyacaktır. Aklı ba. 
tında her ingiliz ve her fransız böy
le düıünüyor. Çörçil'in beyanatı da 
bunu ıöıteriyor 1 

Talih Rılla AT AY. 
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Garpteki askeri harekôt 

Alman ebliğine göre 
na 1 inkişaf etm · ş? 

Führer'ln umum( karargD.hı, :ı a.a. -
Garpteki harekıı.tı askeriyenin seyri hak -
kında. alman kuvetlerinln yUksck kuman • 
da heyeti §UDU tebliğ etmektedir: 

Flandres ve .Artols'dakl bUyUk meydan 
muharebesi hitam bulmuştur. Harp tart -
hinde, bütün devirlerin en bUyUk imha mu· 
harebeal olarak knlncaktır. 10 mayıs saba· 
hı, alman kuvetıerl, garpt~ katl mücadele
ye gtrlşUklerf zaman, tul ıet Ftihrer ken -
dllerlne dll§mnnın hudut tahkimatını de -
lerek, Namur'un cenubundnki mevzileri 
zorlamayı ve bu suretle, Afsne'ln §lmıılln
de ve Somme'da bulunan tro.nııız - tngutz 
ordularını imha etmeyi müsnlt kılmak lctn 
icabeden "erattı vücuda getirmeyi, strate
jik hed t olarak gösterdi. Aynı zamanda 
ke'l'a ve hava hnrekıı.tı için muhtemel bir 
Us olmakto.n bu araziyi kurtarmak için, 
Hollanda'nın tııgall eUratle ikmal edile -
cektl - kl bu hnrekıı.t inglllzler tara.tından 
tasavvur edilmekte bulunuyordu. -

t hazlranda mllsellıı.h kuvetler, bu mu -
azzam vazifenin tahakkuk ettiğini lılt Şt>fe 
blldlrmlye muvaffak olmu~tur. Alman u -
kerlnln kahraman zihniyeti tle alman 
aevk ve ide.resinin kaznntnıD olduğU eeref, 
bu kadar muazzam mlkyaslara varnbll -
mfıı ise, vahdeti temin edllmlı bir mlllettn 
ve ciddi, tedakAr zihniyeti Ue takviye bu
lan blr ordunun, azmi ve fikir vahdeti 'Sa -
yeslndedrr. Ordu, bahriye ve havacılann 

hareketleri hakkında daha snhlh bir tlklr 
verebilmek imk~. o.ncak daha sonraki za
manlarda mUmkOn olabilecektir. Bu kısa t
uh, bu kadar muazzam bir zaferin bu ka
dar kıs bir zamanda nasıl mUmkün olablla 
ceğlnl anlatmak ve nlhat zaterln katıyen 
emin bulunduğu kanantı ldlmllesinl alman 
milletine vermek içindir. Aylardan bert al
man idare heyeti, hareketsiz kalmııı olan 
garp devletleri ordularının, Hollanda ve 
Belçlka'ya yardım etmek veslleslyle Rhur 
istlkametlne 11erlemesl tehlikesine her gün 
manıa bulunmakta idi. 10 mayısta aon 
dakikada bu tehlikeye karıı koymak lca -
betti. 

Belçika ve Hollanda'nın bloke edllmlıı 
hudut mıntakalo.rlyle modern tahkimatı 

etrafında haftalarca stlrecek çetin müca -
delelerle bu tehlikeye karoı koymak artık 
1mkruı&ız idi. Birkaç saat içinde dU,mıının 
hava kuvetlerlno karvı yaptığı merhamet
Blzce hücumlarla kendJ sııluunnda emniye
ti tesis etmlye muvaftnk olan alınan hava 
kuvetıerlnln blrdt>nblre faııliyete geçmesi, 
kara ve hava kuveUerlnin güzide cUzOtam
ları tarafından ihtimamla hazırlanmıo: olan 
bir çok etlrprlz hareketleri ne yalnız nıU -
hım k6prUlere zayiat vermeden aynı ıı:a -
manda dll§manın o samana kadnr zapte· 
dilmez sayılan baraj 1st1hkAmlarıru da zap
tetmek lmkıı.nını vermlıtir. Bundan maada 
parqUtçll kıtaıarı Hollanda ricatg!Uıının 

içinde tutunmak ve mot6r1U ve zırhlı kıta
lar yetııerek hava kuveUerlnln yardımı i
le Rotterdam'a kar§ı taarruza geçtikleri 
4ııa kadar ::M6rdyk'ln muazzam köprülerin· 
den cenup cephesindeki methal kapısını a
çık bulundırmıyn muvn!tak olmuetardır. 

Durmadan llerllyen zırhlı kıtalar Dlnant 
ile Sedan arasından :Meuee'e daha mayısın 
18 Unde varmıılar ve önlerinde yalnız vadi
nin derin tıotıuau değil, dokuzuncu frnru.nz 
ordusunun arkasında mOdataasını 'organl
se ettıgt geniı tahkimatı da bulmuıılardır. 
Cart bUtllıı sevkulceyı kaidelerine ve dUıı· 
man kumandanlığının hesaplarına rağmen 
motörlU kıtalar ertesi günden itibaren em
ıalstz bir cesaretle cebri yUrüyU§le gelmlıı 
olan piyade tırknlannın retakaUnde ve ö· 
nUnde hava kuvetıerinln numune olabile -
cek bir himayesiyle nehrin bUtUn tahkima
tından geçerek dUıımanıı:ı müdafaa hattını 
zorlamıılar, bUtUn mukabil taarnızlara 

mukavemet etmiııler ve Olse'a kadar ken
dilerine bir yol açmııılardır. DUııman cep
hesinde bu suretle bir gedik nçılmııı ve 
düşman kumandanlı~ lmkfınSJa addettiği 

yeni bir sUrprlz k~ıınnda kalmı§tır. Mo
tör!U ve zırhlı kıtalar denize kadar, o ka
dar bUyUk bir hızla hareket etmlglerdlr ki 
Abbevllle'de manevrn sahaaında talim ya· 
pan bazı kıtalar bile gatll avlanmıılardır. 
Çünkü alman kumandanhiı birçok fırkalı· 
nn bir muhafaza kemeri gibi LUkaembıır
gun cenup hududundan, Maglnot hattından 
ve Aisnıı'den Somme uzunluğunda yayıl · 
ması için tedbirler alını§ ve bu suretle HlJ4 
1enesindekl Marne mucizesinin tekerr~lrll· 

ne mani olmuııtur. Bu muhtelif seyyar kı· 
talara gerllcrlyle mcegul olmak kUltettne 
katlanmadan aolcenahlartyle sah111 tnktp 
ederek elmale doğru ilerlemek iml:Anııı. 

vermlıttr. Dtiıman zırhlı kıtalarınıo oev • 
mldane teııebbü.slcrl ise Cnmbral ve ArrnP 
civarında kıtalnrımızın enğ cenahına çnr -
parak ağır zayiat ile a.ııamcte uğrıı.r;ıı§tır 
Daha 22 mayısta Artols ve Flandres'da fa· 
allyette bulunan bütUn düşman kıtıılıu-ının 
imhıuıı ihtimal dahiline glnnlııU Şimali 

Belçlka'ds cepheden tazyik gittikçe arta 
rak cesur belçlkalılnrı Anvera. Dyle ve 
Dendre'de togıı.l ettikleri mevzilerden dıoa· 
n atmakta iken ılnıale tcvecc!lh etrnlı bu 
lunaıı hücum ordusu blrlncl ve yedlncı 
fraıısız ordularını imha etml§, Maubeuge 
lsUhkl\mını zorlamış. Boulogne ve Calals 
nln sol cenahını eline geçirerek sonra da, 
geçen bUyUk harpte otddetll çarpıomalara 
ııahne olan Vlmy ve Souchez ınrtlnrını I§· 

sal etmlııtır. 

28 mayısta Ostende, Lllle, Armenhlenı, 
Gravellnea mıntakasındn dört dUıman or • 
dusunun bakiyesi etrafında çemberin ka -
panmıı.ı olduğu, Belclka ordusunun inglllz 
seferi kuvetlerİnln aUratle yaptıktan lrkıı.p 
amrHyatını himaye vazifesi kareısında kııl· 
dığı ve memleketin bütün sahil lstlhkfını • 
lıırı tngtllzler tarafından tahrip edlldlğt 

esnada Belçika kıralı tesllm olmıya karar 
verdi Bu h!dlse tnglllz ve frarunz ordu!~ 
rının rıktbetı üzerinde mUeuır olmamıı. 

hattA onu tesri bile e memıetır. Bunu takip 
eden yedi gün tııglllz propagandasının ld 

İ ngi ite re' de 

Alman resmi 
harp tebl.ğleri 
ni~in neırediliyor ! 

B. Duff Cooper bunun 

sebeblerini anlatıyor 
Londra, 5 a.a. - Avam kamara-

sında bazı mebuslar, istihbarat na -
zınndan, alman resmi tebliğlerinin 
ingilterede neşredilmekte olmasın
dan §ikayet etmişlerdir. 

Bu mebuslara cevap veren istih
barat nazırı B. Duff Cooper demiş
tir ki: 

"- Alman resmi tebliğlerinin 
neşrini menetmek istihbarat neza: 
retinin adeti değildir. Alman resmı 
tebliğlerinin yalan mahiyeti o ka -
dar çok defa sabit olmuştur ki her 
halde bunlar bütün dilnyada kıy -
metlerini kaybetmiıt bulunmaktadır. 
Eğer bu tebliğlerin neşrini mene
dersek, bu tedbir, gerek ingiltere
de gerek diğer taraflarda, fena tef
sir olunabilir." 

Bu izahat üzerine bir mebus, bu 
tebliğlerin neşrinde her hangi bir 
umumi menfaat mevcut olup olma
dığını sormuştur. 

B. Duff Cooper buna şu cevabı 
vermiştir : 

İngiliz hükUmetinin fikri, İngiliz 
halkına Aalman yalanlarını anlamak 
üzere bunları okumasına müsaade 
edilmesi Hizım geldiği merkezinde
dir. 

dla ettlgt glbl, lnglllz ordusunun kahra -
manca rlcatl lle gcçmemiı, bu mUddet zar
fında. tarihin en bUyUk telliketıerhıden bl· 
rt vukubulmu§tur. Binlerce kl§lnln hayatı 

kurtarılabllmlıı ise de llllJ.,lmıyacak kadar 
çok malzeme ve teçhizat Flandres'ın ve 
oimall Franaa'nın yolları Uzerlndo kal -

mıııtır. 

4 haziranda viddetli bir muharebeden 
sonra Dunkerque dil5mü11, bu ıeferin ilk 
safhası da bu suretle bitmietir. 

Bu muazzam muvaffaklyet alman hava 
kuvetlerinin emsalsiz faaliyeti ile başarıl
mi5tir. Çünkü ordunun biltlin kahramanlı· 
iı ve hilcum kabiliyeti ancak alman hava 
kuvetleri tarafından himaye edilen bir sa
hada blitün tesirini ııöıterebilmiştir. Al
man hava kuvetleri daha ilk ıundcnberi 
hava hakimiyetini temin c<lerek dliamanın 
hava kuvetlerini ve karadaki teşkilltları
nı imha etmiııtir. Bundan başka fevkall· 
de bir cesaretin delili olan mütemadi hü· 
cumlarla bombalarının tahrip edici tesir· 
!eriyle ve tayyare dafi bataryalarının faa· 
liyeti ile kadar ordusunun çetin mlicadele· 
si esnasında gerek doğrudan doğruya ge
rek bilvasıta himaye etmlıtir. 

Alman hava kuvetleri piyade t.ahvidatJ· 
nı dilşmaıı zırhlı kıtalarını ve bunların mu· 
k~bil taarruza geçmek için yaptıkları ha
zırlıkları vaktinde keııf ederek bunların 
imhasına yardım etmiştir. 

Alman tayyarecileri hava keşiflerinde 
gösterdikleri emsalsiz cesaretle alman ku
mandanlığına vaziyeti devamlı bir tcklld.e 
göstermişler ve müttefik deniz kuvctlerı· 
ni mühim zayiata u~ratınışlardır. Onların 
liyakati düşman kumandanlığının makaniz 
muını felce uğratarak düşman cüzütam
larının maneviyatını ııar&m1a olmaların
da.dır. 

Hollanda Belçika ve şimali Fransada 
elde edilen' muzıfferiyetlerln . vüsati dü1-
manın zayiatı ve iğtinam edilen harp mal
zemesinin miktarı ile ölçülebilir. Fran· 
aızlardan, İngilizlerden, Belçikalılardan 
ve Hollandalılardan bir milyondan faı:la 
esir alınmııtır. Bu rakama henüz miktar
larını tesbite lmkin olmıyan ölüleri, bo
iulaniarı ve yaralıları da ilave etmek la
zımdır. 75 veya 24 fırkadan mürekkep en 
ağır çapta toplardan~ hücum arabalarından 
her nevi kamyonlardan mürekkep harp 
malzemesi ve silllhlan iğtinam veya tahrip 
edilmhıtlr. Alman hava kuvetleri 10 ma
yıstan 3 hazırana kadar 1841 düşman tay
yaresini tahrip etmişlerdir. Bunların 1142 
si hava muharebeleri esnasında, 699 u tay
yare dafi bataryaları tarafından dilçilrül
dü, Asıari 1700 - 1600 ü de yerde tahrip 
edilmiıtir. 

Denizde İngiliz seferi kuvetlerini harp 
gemileri ve ticaret vapurlariyle kurtar
mak te,ebblisli dilşmana ağır rayiata mal 
olmuştur. Bombardıman edilerek batırılan 
gemiler ıunlardır: beş kruvazör, yedi tor
pido, üc; tahtelbahir, dokuz muhtelif ı;afh
harp gemisi, 66 ticaret ve nakliye vapuru. 
Diğer cihetten bomba isabet eden, ha

sara uğratılan veya kısmen tahrip edilen 
gemiler şunlardır: 

On kruvazör, 24 torpido, muhtelif 24 
aaHıharp gcmiı;i, 117 nakliye ve ticaret 
vapuru. 

Hafif deniz kuvetlerinln cUretl sayeıln
de şu ııemiler batınlmııtır: 

Altı torpido, iki denizaltı, bir nakliye 
vapuru, bir muavin kruvazör, bir saffıharp 
gemisi. 

10 mayıstan 3 hazirana kadar müıellah 
kuvetlcrin uğradığı zayiat elde edilen mu· 
vaffakiyetlere niıbetle hafiftir. 

10252 zabit, küçük zabit ve asker vatan 
uğrunda ölmüştilr. Kayıpların miktarı 
8463 diir. Kaybolan bir miktar askeri de 
ölüler meyanına ithal etmek 15zımdır. 
42523 zabit ve küçük zabit ve asker yara· 
lnnmııtır. 

10 mayıstan 3 hazirana kadar alman ha
va kuvetleri 432 tayyare kaybetmlılerdir. 
Alman harp filosu ise Belçika - Hollanda 
sahili onilnde ve ıimall Fransa sahili Ö· 

ULUS 

Almanya'da dualar edilecek, çanlar 
çalınacak ve bayraklar asılacak 

Führerin umumi karargahı, 5 a.a. - ı Alınan milleti, 
Führer alman milletine hitaben a- Hayatlarını, sihatlerini tehlikeye 

şağıdaki beyannameyi neşretmiştir: koyarak emsalsiz gayretlerle tarihin 

Alman milletine, 

Askerlerimiz tarihin en büyük mu
harebesini muzafferiyetle bitirmişler
dir. Bir kaç hafta içinde bir milyon -

dan fazla düşman esir olarak elimize 
düşmüştür. Hollanda ile Belçika tes
lim olmuştur. İngiliz seferi kuvetle
rinin büyük bir kısmı imha edilmiştir. 

Diğer bir kısmı esir dilşmilş veya av
rupa kıtasından kovulmuştur. Üç 
fransız ordusunun mevcudiyetine ni-

hayet verilmiştir. Ruhr mıntakasının 

düaşman istilasına uğraması tehlikesi 

ebediyen uzakla~mıştır • 

en şanlı bir harketi olan bu neticeyi 
askerler elde etmiştir. Bunun için bu
günden itibaren bir hafta müddetle 
bütün almanyada asılmasını emredi -
biltün almanyada bayrak asılmasını 
emrediyorum. 

Bu askerlerimizin şerefine yapı
lacaktır. Bundan başkaüç gün 
çanların çalmasını ,çan seslerinin dua 
hıra karışmasını da emrediyorum. Al
man milleti bundan sonra oğullarına 
dualariyle refakat edecektir.Çünkü al 
man fırkaları ve hava filoları hüriyet 
ve milletimizin istikbali uğrunda mü
cadeleye devam etmek için bu sabah 
hareket etmişlerdir. 

İngiliz layy re eri 
alman benzin 

sloklar1nı bombaladı 
Londra, 5 a.a. - Hava nezareti bil

diriyor: 
İngiliz tayyarelerinin dün gece yap

tığı bir bombardıman uçuşu esnasın
da, alman kıtalarının eline geçen ben
zin stokları, yeniden tahrip olunmuş
tur. Asgari üç büyük petrol tankı ya
kılmıştır. Diğer bir ingiliz tayyare fi
losu da Holanda'da askeri hedeflere 
yeni bir hücum yapmıştır. 

Paris'te yeni bir alarm 

• \fC 1 - Kongre içtimaı reıs 

intihabı, . "dare 
2 - Hesıı.batın ruyetı ı. 

tebriyesi bilançoların tasd kı. ·~c 
3 - Ana nizamnamede ya~' rı:1 
4 - Yeni se~e idare heye 
S - Takrirler. . S' 
İçtima 10 6 940 pazıırte5' 

Yurd merkezinde icra 

Tıbbi toplantılar ~t 
Ankara Numune Hastan sı 

tinden: . to'.' 
Ankara nlimune hastnnesı 

Jonun<la her ayın ilk perşembe 
makta olan tıbbi toplantılar~5 
940 mayıs ayının ilk percern •:ı 
!unmuş olup yaz tatiline b~ tt 
suretle toplantıların 1940 ıl~e' 
der talik olunduğunu, idare tfe°" 
ğinden aldığımız tezkereye a 
rlz. 

111111111111111111111111 

Paris, 5 a.a. - Şimaligarbi mınta

kasında saat 22 den 22,4!> e kadar tay
yare dafi toplarının refakatiyle devam 
eden bir tehlike işareti verilmiştir. Hiç -----------
bir hadise kaydedilm~miştir. 

Hiller'i 1 " orduya yolladığı emr yevmı 
lngiliz kıralınrn F rans1z 
cümhurreisint! telgrafı 

bu hareketlere iştirak etmemişlerdir. Füh~r'in umumi karargahı ; 5. a.a. -
Führer ve ordu baş kumandanı kıta

ata aşağıdaki emiryevmiyi göndermiş -
tir : 

" Garp cephesi ask~rleri; 
Dunkerque düşmüştür. Büyük ordu 

lann son bakiyesi olan 40 bin frans1z 
ve ingiliz esir edilmıştır. Sayılmıya -
cak kadar çok ganaim elimize geçmiş
tir. Tarihin en büyük muharebesı ni -
hayet bulmuştur. Askerler, size olan i
timadım hudutsuz idi. Beni inkisara 
uğratmadınız, askeri tarihin en c{iret
k5.rane planı emsalsiz cesaretiniz ve 
insan kudretini aşan gayretlerinizle 
tatbik edildi. Birkaç hafta içinde ek
seriya fevkalade cesur düşmanlarla 

yaptığınız şiddetli muharebeler neti -
cesinde iki devleti teslim olmağa icbar 
ettiniz. Fransa'nın güzide fırkalarını 
imha ettiniz. İngiliz seferi kuvetlerini 
mağlup veya esir ettiniz ve onları Av
rupa kıtasından koğdunuz. Ordunun 
bütün cüzütamları karada ve havada a
sil bir rekabetle büyük Almanya mil
leti ve devleti için giriştikleri hareket
lerde biribirleriyle yar§ etmişlerdir. 
Harp filomuzun kahraman askerleri 

Fransız kıtalarına 

teşekkür 

Askerler; Londra, 5 a.a. - İngiliz kıralı, 
Aranızda birçoğu şeref sahasında' fransız reisicümhuru B .. Le.brun_'e .bir 

ölmüş, birçoğu da yaralanmıştır. Mil- telgraf göndererek geçırdıkler~. ım
letimizin kalbi. en derin ve samimi şük- ı tihanda müttefik kıta.lannın .. gost~r
ran hissiyle onlar için ve sizin için 1 eliği cesaret ve şecaatı tebaruz ett~r: 
çarpıyor. Fakat her çareye müracaat miş ve ingiliz milletinin, bu tarıhı 
ederek, yeni ve daha iyi bir dünyanın ~aatlerde, fransız ordusu tarafın~an 
meydana çıkmasına manı olmağa ka- yapılan harekatı takip ederk_en hıı -
rar veren İngiltere'nin ve Fransa'nın settiği şükranı ve hayranlıgı kay
plutokratik zimamdarları, harbin de - deylemiştir. 
vamını arzu ediyorlar. Arzuları yerine 
getirilecektir. 

Askerler; 
Bugün garp cephesi tekrar harekete 

geçecektir. İlk defa ')İarak düşman gö
recek ve yenecek olan yeni fırkalar si
ze iltihak edecektir. MiJ!etimizin hü
riyeti uğrundaki mücadele hayat ve 
ölüm mücadelesi şimdi ve istikbalde, 
menfur plfinlarının tahakkuku için 
harbi hala en iyi vasıta addeden Lond-

ra ve Paria'teki düşman zimamdarları 

imha edilinciye kadar devam edecek -

tir. Zaferimiz kendilerine verilecek o
lan tarihi dersi teşkil t>decektir. Bütün 

Almanya fikren sizinle beraberdir. ,, 

İtalya' da harp 
havası esiyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

r .................................................. , 
İ Nöbetçi eczaneler İ 
ı 

1 

ı. 6. 940 ıünüııden 30. 6. 9ıO alı.pmına katlar 

ıcuntlerin ıecı ııöbet cetnli ındur: 

1 - Eıe ,.. Y eniıebir ıc:ıaııeleri 1 il 15 22 29 

1 
z - lıtanbul n Cebeci " Z 9 16 Z3 30

1 3 - Sebat 3 10 17 Z4 

4 - Yeni 4 11 18 ZS 
5 - Sakarya n Halk 5 1Z 19 Z6 

6 - Merkez • 6 13 ZO 27 
7 - Ankara ,.. Çankaya 7 14 21 21 

Pazar geceleri nöbtı alaa eczaııaler paıar 

ıünii dı nölırtçi olarak açık balanmak mecburi· 
yetindedir. Diier eczanelerin pazar ıünlui ~. 

ti7ari olarak tatil 7apıııalan kahl edilmiıtir, 

\... .......... ' .... '" .. ' t l l l l 11111 ••• 1 ............. ./ 

•.................................... ''-! . . . . . . 
• • 

1 

Arpa satış iliiı11 
Ankara lnbisarlar Bışnıiid~e 

Ankara bira tnbrlkıısındn ~ 
ve tahmini mlkdarı ODnğıdn ~ 
pazarlılda satılacaktır. ?ı!U~ Ot 
parası hizalarında gösterllıniş,,; 

Pazarlık 26-6-940 tarihinde _.,dl 

inhisarlar BaşmüdUrlU@. bfr:ı.aP"., 
nacak komisyonda tem cdlleceğ{ 
lllerln mezkQr gün ve saatte t~ 
larlyle birlikte adı geçen ıtorıı 

l 
melerl. (2700) "'· 11 

Tahmini .,.. 
mikdarı 

Cinsi Kilo Lira 
İkinci arpa 57,000 233 
Kavuz 0,000 19 
Karamuk 2,600 4 
Cılız 4.ooo ıo 
Fillz 1:1,000 2 

2 Emekli levazım subnY1 ~ 
Gümrük Muhafıza Genel /{,O 

dan : 6' 
GUmrUk Muh~fnza teşkll~uıı, 

ra dıııındakl bölg lcrde birisi l, 
,t retli, diğeri formalı yüzbaşı 

nuıll§ına muadil 120 lira ücretli 
istihdam edilmek iızere iki e!ll 
zım subayına lhtlyac; vardır. 

1 
tetekll olanların açık k~ıe 

numaralan yazılı dilekçelerı>'0 Ankara'da GUınrUk Muhafa%1l 
tanlığına müracaatları. (26~ 

dMJ .: eti 
Büyük Millet Meclisi bUtçe # 

çin ayda 90 lira licretle bir dJ 
caktır. #_ 

Milsabakııda kazananlar nrıı'eıl' 
tahıil ııörmüı olmak ve yabJJ' 

Londra, s a.a. - Lordlar kamara
sında vikont Caldecote, B. Çörçil'
in beyanatına müşabih beyanatta bu
lunmuştur. Lord Strabolgi, bilhassa 
düşmana muazzam zayiat verdiren 
ve ingiliz kıtaatı ile Belçika kıtaatı
nın bakiyesinin irkftbına imklnlar 
hasıl eden general Prioux'nun kuman 
dası altında Lille'de çarpışan fran
su kıtaatına ıükranlarını bildirmiı
tir. 

cali arasında Musolini'nin perşembe 

akşamı Venedik sarayının balkonun -
dan halka hitaben bir nutuk söyliye
ceğine dair bir şayia dolaşmaktadır. 

• tercih sebebi olur, IJI 
Erkek veya kadın latckJllerııe 

zarfında, her tlirlü vesikaları 
mumiye mliracaatlnn lazmıdır· 

Lord Crew, stratejide Ustat olan 
general Gort'u ve kıtaatın irkabına 
i tirak eden asker, bahriyeli ve ıivil
leri methetmiıtir. 

izmir' den ayrılan 

ltalyan tabaası 
İzmir, 5 a.a. - Gazetelerle bildiril

diğine göre şehrimizdeki İtalyan ta -
basından bir çok kadın ve çocuk diln 1i 
manımıza gelen İtalyan bandıralı bir 
vapurla İzmirden ayrılnıışlardır. 

ltalya ile ticaret durgunlaıtı 
İzmir, 5 a.a. - Gazeteler, ihracat 

işlerinde geçen hafta başlıyan dur -
ğunluğun devam ettiğini kaydediyor
lar. İtalya ile yapılmakta olan ticart 
muamelelerdeki durgunluk fazlalaş

mııtır. Bazı tacirlere gelen mektular
da izmire gönderilecek olan italyan 
emteasının geri bırakıldığı bildiri! -
mektedir. 

nünde bir tek gemi kaybetmemiııtir. 
Ordu clizütamları ekseriya kendilerine 

ndetce üstün bir düşmana karııı muharebe 
etmek mecburiyetinde kalmışlardrr, Taar 
ruzlar esnasında kahramanca bir cesaret 
göstermişler, en ağır ıstıraplara katlan· 
mıılardır. Elde ettikleri muvaffakiyetlerin 
harp tarihin<le misali yoktur. Bütlin kah· 
ramanlık, vazife a kı, yenmek azmi misal
lerini saymak mümkün değildir. Alman as
keri hanri ıınrfa mensup olursa olıun 
Flihrerc itimat etmi:s ve ordu başkuman
danı da imkansız cörUneni imkan dairesi· 
ne alm15tır. Hollanda ile Belc;ika teslim 
olmuşlar, Fransız ve İngiliz hücum orıdu
larr imha cdilmialer ve dlinya tarihinin en 
bü:rük muzafferiyetlerinden biri elde edil· 
mi$tir. Bliylik Almanya şimal denizinden 
Manşc kadar bütlin prk ve cenup sahille
rine hAkim olmuştur. Düşmanlarımız ıul
hu kabul etmedikeri için onları imha edin
ceye kadar mlicadcleye devam edeceğiz. 

Alman akıam tebliği 

Berlin: 5. a.a. - Alman orduları baş 
kumandanlığı, bu akşam aşağıda.ki teb.. 
liği neşretmiştir : 

Bu sabah ordularımız geniş bir cep
he üzerinde fransız .>rdusuna karşı ta
arruza geçmiştir. Muhtelif noktalar -
da, bu mevziler arkastnda inşa halinde 
bulunan Veygand hattı tahrip edile -
rek, mansabı ile Ham arasında Semme 
nehrinin ve Aiııne - Oise kanalının ge
çidi zorlanmıgtır. 

Diğer cihetten ihtiyatların şahsan : 
çağrılmasına devam edildiği alenen 1 
söylenmektedir. İtalyan'ın silah altın
da mühim miktarda askeri bulunduğu 
aşikardır. Memlekette bir harp havası 
esmektedir. Mühim şehirlerde gecele-

Büyük Aık Romana 

Müracaat yeri : Akb.t 
Kitapevi 

ri ışıklar karartılmaktadır. Daha şim
diden bir çok kimseler şehriterkede -
rek köylere gitmektedirleri. 

ltalytin~n vcıziyeti ve Almanya 
Bern, 5 a.a. - "Havas" Buraya ge

len haberlere göre, Bertin siyasi mah
filleri ve alman basını, İtalya'yı ala
kadar eden meseleler ilzerinde çok ih
tiyatlı bulunmaktadır. Alman hariciye 
nezareti, B. Ruzvelt ile B. Musolini 
arasındaki diplomatik görUşmelerden 
hiç bir resmt malômatı olmadığını bil
dirmektedir. 

Mamafi şurası malUmdur ki, pazar
tesi akşamı Führer'in umumi karar
gahından dönen B. von Ribbentrop, 
derhal italyan büyük elçisini kabul 
etmiştir. Sanıldığına göre bunun üze
rine italyan meselesi hakkında sükut 
ihtiyar edilmesi hakkında alman ba
sınına talimat verilmiştir. 

B. Çörçil'in nutkunura 
ltalya'daki akiıleri 

Roma, 5 a.a. - Dün akşam burada 
radyo ile verilen B. Çörçil'in nutku
nun objektif hul:lsası, son günlerde 
gazetelerde alman zaferleri havadiıle
rinden ve şimal ordusunun imhasın -
dan başka bir 9ey okumıyan italyan 
halkının gözlerini açmıştır. Rakamla
rın arasındaki milşabehet halkın na
zarı dikkatini celbetmi9tir. Akşam ga
zeteleri alınanların 300 bin esir aldı
ğını bildiriyor, halbuki 335 bin kişi 
lngiltere'ye nakledilmit bulunuyor. 

B. Çörçil'in beyanatı hararetle mü
nakaşa edilmekte ve buna inanmak 
hususunda umumi bir meyil mevcut 
bulunmaktadır. Hele İngiliz Başveki
linin, Belçikada ve ıimali Fransadaki 
harekAt neticesinin bir muazzam aske
ri hezimet teşkil ettiği kemali sami
miyetle kabul etmiş olması buna bUs
bütün saik olmuştur. Hitler'in muha
rebeyi kazandığı işitiliyor, fakat key
fiyet harbi kazanmış olduğunu muta
zammın değildir, diye söylendiği çok 
zaman duyulmaktadır. 

L'awenire gazetesi, Berlin'den bil
dirilen milttefiklıtrin insan zayiatının 
hulbasını yaparak, almanlarını ı zayi
atının bunun dununda olamıyacağını 
tahmin ediyor. 

• 

. . 

• Fiyatı 100 kuruı • 

Uluı'da tefrika edil 
diği sırada büyilk bir 
alaka ile takip edilen 
ve çok düzgün ve kıv· 
rak bir üs1Cipla türk· 
çeye çevrilen bu gü
zel romanı karileri· 
mize tavsiye ederiz. 

1',, .................................... .. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Üstüpü alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -

dan: 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan 200 

ton renkli veya beyaz üı;tlipü 21/6/940 cu
ma günil uat 15.SO da k.ııpah znrf usulü 
ile Ankaradn idare binasında satın ıılma
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln ( 4750) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikalarını ve tekliflerini aynı gün ıaat 
14.30 a kadar komisyon reislifine verme
leri lazımdır. 

Şıırtnameler (350) kurusa Ankara ve 
Haydarpııııa veznelerinde satılacaktır. 

(2613) 12686 

ır~ ................... ~'\ 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci 
ımıf GÖZ Hıatalıkları 

mütehassısı 
fstanbul Haydarpa,a hastanesi sabılı 
göz mütehass111 ve Glilhanc h11ta 
nesi 11bık ııöz baı musvinl Mutye. 
ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
ve aıraııı Talas Ap kat: 1 Tel: 3502 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Ancan 
Berlin Kıliniğinden mezun 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. -

6 Ev yaptınlacD-~ 
TOrlr.iye Büyüle Mıllet il 

Amirlili Heyetinden • ·1~ 
1 - Çankaya'da inşa ettırl ııl" 

det memur evi için açılan le e'# 
sulil eksiltmeye talip zuhur 
pazarlıkla yapılacaktır. ı9'°' 

2 - Eksiltme 21/ haziran/ııet 
nU saat on beşte Büyiik Mi fi 
dare !mirleri heyeti odasındlrtıl 

3 - Fenni ve hususi 03 t ~ 
planlar her giın Büylik Mil!e 
re rniidürliığünden alırubttır°{oıtıf 

4 - Tahmin edilen bedel 11 
üç yüz on sekiz) lira (a.Jtııl1zJ 

5 - Muvakkat teminat (2~ııb 
ruştur. (Banka teminat nıe 
tır). ~ıı 

6 - Talipler 2490 nuınr.r-rt 
ve 3. neli maddelerinde ve ~,c~ 
zıh vesikaları birlikte ge~ 

(2664) 

TAPU VE 

Tapu tesdlİ ,ı 
Çankaya Tapu Sicıl Muhııl:ıııd 
Dlkınen kilise civarı :rnc~ <' 

papaz oğlu Bedrostruı mc ,~ 

4113, 4116, 4117 umum ve 12• ~~/. 
ebvab'ıı taratlan Bedos tari~ Jt·,1 
U Anatsat Alako ile çevrili bl C'.' 
bağ bllmtlzayede Tqhan sııJı1 ,e/. 
tılmııı ise de mumalleylı vere (1 
delinin 20 sini ödediğinden ~..Al 
ııtt etmte ise de gerek csJd ~:ı 
hazine namına kaydı 01mnd ""' 
den tescııı için 2-7·940 ı;-0nll et 
mahııllen tahkikat icra edile!) 
yer hakkında aUıkll81 olanlafl tt o 
tevsik eden vesikalarla birli({ rıııııı' 
hallinde bulunacak menıu~eıl 1 
güne kado.r Çankaya tapu " 

rt JOJ lığına müracaat etmele lz69• 
nur. (2694) 

Çankaya tapu sicilli 
muhafızlığından : c;uı; 

Mamak'ta Kope:tkoy~ veıctııı' 
kilerinde şarkan lpsizın r. şı~ 
maldı Seyit Ali tarlat~rp:ı~ \ 
clk yolu ve 1'ekeşin Alı p.' f. 
ben Mamak yolu ve bekçıı:çı ı 
nuben Mlirvet oClu ve beaı1· çil 
makh Hncı Mehmet tarl~I ıerı 
dut tarlanın baba ve de el rV 
lu Mustııfamn ı;;cııetsiı: 0

3
f , 

iken 298 tarihinde Mu~t fil ' 
vereselerine intikal ettıi~rrıf 
tenberi billl fasıla mut• 5,ııd ,.e 
olduklarından bu tnrlıı.ııııı 1ca1ı 
tikalcn verese namlarınıı !" 
istenmektedir. yat; ~ 

Tapuda kaydı buluııffllııııd' e 
ı. 7. 940 tarihinde mnhııl il r' 
tahkikine gidileceı;:inden .!J,ıtı 
iddia eden varsa etlerı ve '/' 
birlikte muhafızlığın11ı.l t< 111 
günü mahallinde bulunll' i ııı 
müracaat etmeleri ıuı:uınu 
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ULUS 

görıd _
1
nur ıgı a. 

k erı en hariç asker 
~t ilanlara 

i 

l<uru 
ı Sa1 ot alınacak 

l ın Alm K 
tıı b' l' a omi:syonundan: 
kıı ır ıltleri hayvanatı ihtiyac 

lııblıaııu ru ot alınacaktır. 
1 

'tlc~cn bedeli (21120) liradır. 
~tı tııı t tc:ninatı (1584) liradır. 

l:r .,. : 20·6-940 ..ı;nü saat 10 d 
·~c.t1· 0

" 

ra lll 1t ıf rnektubu saat 9 a kada 
~' tııı t tup alınmaz. 

c kapalı zarf usuliyle ola 
~ '1 

tıııcai E:d . 

a 
r 

-
-ah rcmıt satm alına ko 

'~rl>~lacaktır. Şartnamesini gör 
'>oııu: er &~n iş saatinde satın 
ı3 ~ rnurncaat etsinler. 

--
k 12620 

\uru t ı 1 Saı, 0 a. ınacak 
ktrt~ A.lrııa Komisyonundan: 
l ton le askeri garnizonu ihtiyac 
ı.ı,ııru ot alınacaktır. 
lıı-..,ltq cn bedeli (21120) liradır. 
~iltııı t tcnıinatı (1584) liradır. 

1 

t ltltı·; 20-6-940 pereembe güniı 
b 01~ tııektuplan saat 14 de ka 
ı:.tıu r. -
~ ::: kapalı zarf usuliyledir. 

>'il Ed~emit'te satm alma ko.. 
>'t:utr ~ılacaktır. Şartnameyi gör 
~Oıı~cr gün lı saatinde satın al-

tıı!iracnat etsinler. (2624) 

. 
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~~ ~;ıl' eti alınacak ., s 
~· ıtın Alma Komisyonun -

da to 
i ih ~çu alayı eratının 940 ma-

t,tııt 11Yac1 için (90.000) kilo aı 
tat CV'ıaf ve prtnamesi dahi -

'!t llıerı~ muhammen fiyat olan 
sa~ en teminatı muvo..kkates 
>o~lur. İhale alay satın al -

. 

i 

ııaz kapalı zarf usuliyle 17-
. ~trf~rtcsı g{inü saat 11 de ya -
t ~arın azam[ ihaleden bir sa
' ttııı ~-komisyona verilmesi ve 

-nunun emrettiği vesc.iki 
arı illln olunur. (2626) 

12623 

Kiralık Kantin 6 - Teklif mektupları yukarı.da üçiln
cil maddede yazılı ı;aatten bir saat eveli-
ne kadar Trabzonda transit yolu tnıntaka Ankara Dclterdarlıtından : 
mUdUrlüğu odasında eksiltme komisyonu Yeniden inşa edilen tarih, dil, cogrnfya 
reisliğine makbuz muknbilinde verilecek- takUltesinde mevcut kentinin 50 liro. aylık 
tir. Posta ile gonderilecek mektupların kiro. Uzerlndcn sı-5-9{0 tarihinde yapılan 
nihayet UçüncU maddede yıızılı saate ka-
dar ıelmiı olması ve dış zarfın mllhür açık arttırması sonunda istekli zuhur et • 
mumu ile iyice kapatılmış olması tizım- medlğlnden lho.lcnin 10 glln mUddetle tcm
dır. Postada olacak gecikmeler kabul e- didine ve teklar 10-6-940 tarihinde aaat H 
dilmez. de icrasına karar verllmlııtir. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin Trabzon MezkQr kantinin lca.rına talip olanların 
vilayetinden verilecek ehliyet vesikalan-
nı haiz bulunması ~rttır. 45 llro.lık muvakkat teminat makbuzu ile 

(4604/2686) 12690 birlikte adı geçen gün ve saatte defterdar

Su tesisatı malzemesi alınacak 
Urla Bel~iyesinden: 
l - Eksiltmeye konulan lı Urfa fehri 

içme ıu tesisatı abonman malzemesidir. 
2 - Muhammen keııtf bedeli 11401 Ura • 

dır. 

3 - Muvakkat teminat mikdnrı 405 lira 

lık mili! em!Ak rnUdUrlUğüne mUracaatııı. -
n. {2692) 12692 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

Layter alınacak 
M. M. V. Deniz Müsteşarlıtından : 

8 kııruDtur. İki HA dört adet layter satın alınacak-
' - Keşif ve şartnaıneler: Urfa beledi- tır. 

yeslnden bl!A bedel verilir. Ve gönderilir. İsteklilerin, satacakları layterlere ait cv-
6 - Eksiltme gUnU ı haziran 1940 tart- saf, şerait ve flyatlannı 10 hazlrnıı 1940 

hinden itibaren 15 ""'n müddetle açık ek • tarihine kadar bir mektupla mUstcııarlır;ı -
e;;u mıza bildirmeleri. 12!i31 

slltmeye konulmuııtur. İhale gilnU 17·6-940 
pazartesi gUnll saat onda Urfa belediye 
encUmenl huzurfyle yo.pılo.cağı f!An olunur 

(4598 • 2687) 12691 

A. LEVAZIM AMtRLICl 

OKULLAR 

Tal ebe alınacak 
Deniz Gedikli dbaş Orta Okul Müdür-

lütünden : 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbas Orta o-
Nakliyat yaptrrılacak kulunun her iıı; sınıfına da talebe alına -

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma caktır. 1stanbuldan istekliler doğruca Ko.-
Komisyonundın : sımpaıış'daki mektep müdürlüğüne, diier 

1 - 20.000 ton Ankara şehir dahili nak- mahallerde bulunanlar Askerlik &ubcleri _ 
llyatı kapalı zarfla eksiltmesi 10/6/940 sa-
at 15 de Ankara Lv. tmirliği utın alma ne müracaat edeceklerdir. İstidaya &unlar 
komisyonunda yapılacaktır. bağlanacaktır: 

2 - Muhammen bedeli 50.000 lira ilk te· a - Fotoğraflı nlifus cüzdanı veya no -
minatı 3750 liradır. Şartnamesi 250 kuruş terlikçe musaddak sureti, "yali düzeltenler 
ın\ıko.bilinde komisyon.dan alınır. İçinde 
kanuni ve bu iııle meşgul olduğuna dair veya tashıh ettirılmiı nüfus cüz.danı kabul 
vesikalar da bulunan teklif mektupları sa- edilmez."' 
at 14 de kadar kabul olunur. (2415) 12475 b - Beş sınıflı ilk okul şehadetn,,amcsi 

Koyun eti alınacak veya orta okul tasdiknamesi "doğrudan 
doğruya sınıf geçmek ve uehadetname veya 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma tasdiknamenin üzerinden bir seneden fazla 
Komisyonundan : zaman geçntt:miı olmak lizımdır." 

1 - 160 ton koyun etinin pıuarlığında c _ Üzerinden bir sene geı;memiı1 çiçek 
teklif edilen fiyat pahalı ıörüldiığünden 
tekrar pazarlıkla eksiltmesi 8/6/940 saat aşı kiğıdı, 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma ko- d - Gerek kendisinin, gerekse silsilesi-
mlsyon'Unda yapılacaktır. nin türk ırkından olması, kötü ahlak ve fe-

2 - Muhammen bedeli 83200 lira ilk te- na töhret sahibi olmadıklarına ve mnlık(l • 
mlnatı 5410 liradır. Şartnamesi 416 kuruş ilh 1 k 
mukabilinde komisyondan alınır. Kanuni miyetleri bulunmadığına dair hüsn a 4-
ve ticaret odası vesikalariyle belli vakitte ğrdı, 
komisyona müracaat edilmesi. ('2653) 2 - Birinci ıınıf için yaş 12 yi bitirmiş 

12687 ve 16 yı bitirmemiı; bulunmak, ikinci ve ü-

İçme suyu alınacak çüncü sınf1ar için de birer yaş rarklı bu
ıunmak lazımdır. 

Ankara Levazım Amirlili Satın Alma 3 _ Bu yaşlara ait boy ve ağırlık had _ 

Komisyonundan : teri mektep müdürlüğünde ve Askerlik IU-
1 - 300.ooo litre içme suyu açık eksilt· belerind~ki askeri lise ve orta okullar ta -

meal 21-6-940 saat 15 de Ankara Lv. Amirli- limatının 7l. maddesi özlerine uygun olma
ğl satın alma komisyonunda yapılacaktır. lıdır. 

2 - Muhammen bedeli 1950 lira, ilk te- 4 - İsteklilerin bu prtlardan maada dc-
mlnatı 146 lira 2~ kuruııtur. Şartnamesi ko- niz hastanesinde yapılacak aıhi muayene -
misyonda görUIUr. (2696) 12695 de sağlam çıkması ve yapılacak s~e sı-

NAFIA VEKALETi 

Lastik çizme alınacak 
Nafıa VeHletinden : 
18·6-1940 pcrı,ıcmbo gUnU saat 16 da An· 

ka.radıı. Nafıa vekll.leti binası içinde mal • 
zeme mUdUrlUğtl odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 1400 llro. mu
hammen bedelli 200 çift IQstlk çizmenin 
o.çık eksiltme usulU ile eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedel
siz olark malzeme mUdllrlUğUnden alınnbt • 

navında kazanmaları da lazımdır. 
5 - Yukardaki ıtırtları haiz talebelerden 

birinci sınıfa kaydolwı.mak istlyenler 1 -
hazirandan itibaren ve ikinci, üı;Uncü sınıf
lara kaydolunmak istiycnler bu uruflann 
940 tedrisatı erken baııılıyacafından - he -
men evrakiyle birlikte mektep mUdilrlilğil
ne müracaatları illn olunur. "4524-2657" 
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ZiRAAT VEKALETi . 

1 lr. J ak 
Muvakkat teminat 10~ liradır. 61 kalem ecza saire a mac 
1steklllerln muvakkat teminat ve ıart • Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve So -

namesinde yazılı vesalkle birlikte aynı roloji Muessese:ı;i DiTektörlulünden : 
gUn ve aaat 16 da mezkQr komisyonda ha- 1 - Muteahhit nam ve hesabına mliesse-
zır bulwımalnn 10.Zımdır. (2526) «e ihtiyacı için 61 ılı:alem ecza ve mevaddı 

Münakasa tehiri 
Nalra Vek.liletinden : 

12534 mıilevvene ve nlaniz maddeler açık eksilt
meye konulmuutur. 

9/7/940 ııalı günil &aat 15 de Ankarada 
nafıa veklileti malzeme eksiltme komisyo
nunda 21.000 lnglllz lirası muhammen be -
delle kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı
acak olan 15 adet mazotlu yol silindirinin 

görU!en lüzum üzerine eksil tmedcn kaldı-
1 

rıldığı ilan olunur. (2571) 12593 

MAARiF VEKALETi 

Cemal Oğuz hakkında 
Maarif Vekaletinden : 
Sıvıuı lisesi musiki ögTetmenl Cemal 0-

ğı.Jz vek11llğimlz inzıbat komisyonu kara· 
riyle mllstafl sayılmıııtır. Tebliğ mako.mı
n0 kaim olmak Uzerc ll!\n olunur. (2684) 

12682 

Benzin alınacak 
Maarif VeUletinden : 

2 - Tahmin edilen bedeli 2119 lira 90 
kunıııtur. 

3 - Muvakkat teminatı 159 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule eayan hazine tahvili te
minat olarak kabul olunur. Tahvillerin de 
hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 15/6/940 cumartesi gUnü 
saat 11 dedir. Şartnamesi müesseseden be· 
delslz olarak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan 
haiz olan isteklilerin tayin edilen gün ve 
snntte ziraat vekllleti muhuebe müdürlil
ğünde müteşekkil satın alma komisyonuna 
müracaat etmeleri. (2606) 12607 

ASKERlFABRIKALAR 

1 adet Buhar Kazam ile 1 adet 
T urbo - generatör alınacak 

Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komısyonundan : 

V eki.Jet otomobiline alınacak 7200 ita 
400 litreden ibaret olan bir senelik benzin 
htiyacı açık eksiltmeye konmustur. 

8 

Tahmin edilen bedeli (82.400) lira olan 
l adet buhar kazanı ile 1 adet turbo - ge -
nero.tör Asker! fabrikalar umum mUdUrlU
ğU merkez satın alma komisyonunca 15-6· 
1940 cumnrtes1 gllnll saat 11 de kapalı znrf 
la ihale edilecektir. Şartname (l) lira !62) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (2430) 
lirayı havı tekli! mektuplarını mezkfir gUn
de eaat ıo a kadnr komisyona vermeleri 
Vl kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. mnddelerlndekl vesalkle komisyon· 
cu olmadıklnnna ve bu lııle alAkndnr tUc • 
cardan olduklarına dair ticaret odası ve • 
slkaalyle mezkQr gtln ve saatte komlsyo -
na mllracııııtlnn. !258!'> l 125SO 

i 
Bu hususa ait ıartname Vekalet levazım 

müdürlüğündedir; her gün gbrülebilir. 

h 

Münakasaya iatlrak etmek istlyenler i -
ale ıünü olan 6.Vl.940 tarihine rastlıyan 
erşenıbe ıünü saat 15 te muvakkat temi
at parası olan 134,50 yüz otuz dört lira el
i kuruıun malııandığına yatırıldığına dair 

p 
n 
1 
makbuz veya banka mektubu ile levazım 
mildür!Uiünde teşekkül eden eksiltme ko
miıyonuna müracaatları ilan olunur. (2473) 
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ANKARA DEFTERDARLICI 

Kiralık gazino 
Ankara Dtlt•rclarlıfıııclaıı : 

Açılı artırmaya ı<onulın iı: 
1 - Çubulc barajı ıazino Te •Üıtemili.tmın bila

-. demirbaı atJalariyle birlilıta 3 srııe miiddttle 
cara nrilmesi iıi açılı arlırınıya konulmu1t11r. i 

2 - liıale 17 lıaıinıı 940 pazartesi c•ııii ıut 14 
e Deflerdarlıkta toplaııacalı lınıniıyonda 71pılacak· 
r 

d 
tı 

3 - Tabmia edileD ıenelilı icar bedeli 1200 lira-
d rr. 

4 - Artırmıya ıirebilmelı için İıteklilerin 270 li
... lık 111unkkıl l•mİııat vermesi, ticaret odaaı uJi· 
kası ibraz tlmlıİ .-e artırmaıua yapıhuiı ıunden en 

z 8 elin eni •ilerinde bulunu blitiiıı veıikalariyle 
irlikte bir iılida ile "iliyet deherdarlıirna mürıcut 
derek ba iıe •ahıuı olmalı iıere nıiluı almaları n 
a nıikayı ibraz etmoltri ıarltrr. 

• 
b 

• 
b 

• 
.. 
e 

Ba aıuddel içinde nsika talebinde ~alannuyanlar 
rtrrmaya iıtirik edemezler 

5 - l.ı.klileria ba iıe hazırlaıımıı olan malıavd• 
• ıartnama projelerini nliyel defttrdar'ıir milli 
mlak müdurlüfüııe miiracutla cörcbilirlrr 

(2449) 12479 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Alatı cerrahiye ustuncu alınacak 
M. M. Yeki/eti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - 7 adet alAtı cerrahiye ustuncu pa • 
zarhkla satın o.lınacaktır. Taliplerin 8-5-940 
gUnU saat ıo da hava satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (2697) 12696 

20 Sıhiye çantası alınacak 
M. M. VekMcti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan : 
l - 20 adet eıhlye çantası pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Taliplerin 8-5-940 gUnU 8n· 
at 11 de hava satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. !2698) 12697 

Zayi - Ankara Memurlar kooperati
finden aldıgım 2441 sayılı 31 liralık hiı
se senedimi kaybettiğimden yenisini ala
cağımdan eskisinin hlikmfi olmadığını bil 
diririm. 

Sabık Nazilli müddeiumumisi 
2252 Kamil Ulgcn 

22. S. 1940 tarihinde Türkiye Cüm -
huriycti Dahiliye Vekaletince tasdik 
edilmiş olan Türk Tarih Kurumu ni
zamnamesi : 

1- Kurumun adı ve merkezi 
Madde ı - Ebedı Şef Atatiirk"un yuk

sek himayclerı altında 1931 yılında An
kara ıchrınde (Turk Tarıhi Tetkik Ce
miyeti) um1aniyle kurulan Cemiyetin adı 
(Turk Tarab Kurumu) na çevrılmiıtir. 
Kurumun merkezı Ankaradır. 

Ma.dde 2 - Tıirk 'l'aııih Kurumu Milli 
Şef Reisicümhur İsmet 1nonu'nün yük
sek himayeleri altındadır. 

Madde 3 - Türkiye Ciiınhuıiyeti Ma
arif vekili bu KW"\lmun fahri reısidir. 

Madde 4 - Kurumun mUessisleııi şun
lardır: 

Bayan .ı\ f et U zmay (Ankara Vil, Tarih 
ve Coğrafya fakültesi eski %aman tarihi 
doı;cntı) 

Bay Yusuf Akçura (Sabrk Kanı Me
busu) vefat etmiıtır. 

Bay Halil Etem Eldem (Gabık İstanbul 
mebusu) vefat etmiııtlr. 

Bay Hasan Cemıl Çambel (Bolu me· 
busu) 

Bay Hamit Koşay (Maarif vel:lileti 
miızeler daıreai müdürü) 

Bay İsmail Hakkı U zwıçar!jrlı (Balıko
sir mebusu) 

Bay Mukrimin Halil Ymanç (htanbul 
iln1versitesi orta zaman tarihi doçenti) 

Bay Ragıp HulQsi Özden (İstanbul üni. 
vcraitcsi lısaniyat Prof.) 

Bay Reşit Galip (sabık Maarif vekili) 
vefat etmı§tir. 

Bay Reşit Saffet Atabinen (İstanbul 
Turing KlUbü reisi) 

Bay Sadri Maksudi Arsal (Ankara hu· 
kuk fakültesi türk hukuk tarihi profesö
rü) 

Bay Samih Rifat (S3bık Çanakkale me
busu) vefat etmiştir. 

Bay Tevfik Bıyıklıoğlu (sabık Riyase
ticümhur umumi katibi) 

Bay Şemsettin Güna.ltay (Sıvas mebu
su) 

Bay Vasıf Çınar (sabık Moskova bü
yük elçisi) vefat etmiştir • 

Bay Yusuf Ziya Özer (Es-kiteh!ı- me
busu) 

11- Kurumun mevzuu ve gayesi 
Madde 5 - Kurumun maksadı Turk ta

rihini tetkik ve elde edilen neticeleri ne
liir ve tamim etmektir. 

Madde 6 - Turk tarih kurumu maksa
dına ermek iı;in aıağııdaki vasıtalan kul
lanır: 

a) Toplanıp ilmi müzakerelerde bulun
mak; 

b) Türk tarihi mcnbalarını araştırıp 
bastırmak; 

c) Turk tarihini aydınlatmıya yarıya. 
cak vesaik ve malzemeyi elde etmek için 
icabedcn yerlere taharri, hafir ve keşıf 
heyetleri göndermek; 

) Türk tarih kurumu me&aisinin seme
relerini her tiırlü yollarla neşre çalışmak. 

ili- Azalar 
Madde 7 - Kiurumun maksadına hiz

met edebilecek zatlar hangi miliytten o
lursa olsun, kurumun asli, fahri veya mu
habir iiziilığma kabul olunabilirler. 

IV- Kuruma girme ve çıkma 
şartları 

Madde 8 - Kuruma girmek istiyenler, 
lzldan iki zatın teklifi ve idare heyetinin 
tasvip ve kararlyle kabul olunurlar. Ku
rumdan, istifa veya umumi heyet kar.a.riy
lc çıkılır. 

V-Teşkilat 
Madde 9 - Turit Tarıh kurumunun 7 1-

zlidan mllrekkep bir idare heyeti vardır. 
Bunlar oralarından bir r-eia, ıki reis ve
kili, bir umumi kitip, bir de vczned3r ae· 
çerler. İdare heyeti kurumun teessüsünde 
bu vazifeye intihap olunmuş zatlardır. 
İnhilal vukuunda kurum azi.sı ua11ndan 
birinin idare heyetine intihabı aynı heye
te aittir. 

Madde 10 - Kurumun asli i.zlları u
mumt heyeti teşkil eder. 

Madde 11 - Mare heyetinin karar ve 
davetiyle kurum Azasının hepsi veya bir 
kısmı toplcynr ve idare heyetinin hazırla
dığı ruzname üzerinde ilmi müzakereler
de bulunur. 

Madde 12 - Kurum mesaisinin netice
lerini her üç ayda bir defa tespit ederek 
yüksek hlimisine arzcder. 

Madde 13 - Kurumun şubeled yoktur. 

VI-ldare 
Madde 14 - ldari meseleler, idare he

yetinde müzakere olunarak bir karara 
bağlanır. 

Madde 15 - Kurumun varidatı, teber
rulardan, taahhütlerden, nt1riyat satııla
rından, konferanslar duhuliyesindcn top
lanır. 

Madde 16 - Kurumun asli lzlları yıl
da 300 kuruş aidat verirler. 

Madde 17 - Kurumun mali idaresi ida
re heyetinin elindedir. Senetlerde, muka
velelerde biri veznedar olmak üzere idare 
heyetinden uç kitinin imzası bulunmak 
şarttrr. 

Umumi katip, kurumıın hilkümet nezdin 
de ve mahkemelerde mesul murahhasıdır. 
Madde 18-Kurumun hesapları mali sene 

sonunda umumi heyetin seçeceği dört ki
şilik bir komisyon marifetiyle tetkik e
dildikten sonra umumi heyetin tasvip ve 
ibrasına arzolunur. 

Madde 19 - Kurumun nizamnamesi 
idare heyetinin teklifi ve umumi heyetin 
karariyle tadil edilir. 

Madde 20 - Kurumun feshi halinde 
bi!Umum menkul ve gayri menkul malları 
Cümhuriyet Halk Partisine intikal eder. 

Türk Tarih Kurumu 
idare Heyeti Azaları 

Reis: Huan Cemil Çambcl (Bolu me· 
busu) 

Reis vekili: Bayan Afet Uzmay (Anka
ra Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi doçent
lerinden) 

Reis vekili: İhsan Sungu (Maarif ve
killiği müsteşarı) 

Umumi Katip: Muzaffer Göker (Kon
ya mebusu, Profesör) 

Veznedar: İsmail Hakkı Uzunçaraılı 
(Balıkesir mebusu, Profesör) 

Azli: Hikmet Bayur (Manisa mebusu, 
Profesör) ' 

Azli: Şemsettin Günaltay (Sıvas mebu
su, Profesör) 

Türk Tarih kurumunun idare merkezi: 
Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi binasında 
hususi daire. 
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ANKARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 
l - Yenlşehlr'de 1166 ada, 6 parselde 

bulunan 809 metre mur11bbo.ı yerin satıl • 
mnsı 15 giln mllddotle a!:ık eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

2 - :Muhammen bedeli 4854 liradır. 

8 - Teminat 364,01 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek latlyenlerln 

her gün cncUmen kalemin ve isteklilerin 
de 21-6-940 cuma gUnU encllmen kalemine 
mUracaaUarı. (2699) 12698 

1940 Küçük 

Cari Hesapla .. 

İKRAl\1İYE PLANI 

KAZALAR 
Yangın tulumbaları alınacak 
KcsJ;ın Belediyesinden : 
Keııkin beledıye itfaiyeıi için bir o.ıiet, 

emme, basma el ile kabili nakil yangın 
tulumbası alınacaktır. Muhammen bedeli 
(350) liradır. Talıplerin ihale gunu olan 
15. 6. 940 cumartesi g\ınü 3 7 ,5 depozito 
akçesiyle birlikte Keskin Bel.diye daire
sinde müteşekkil eksiltme komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 1'2700 

Elektrik tesisatı ynptırılacak 
Turgutlu Belediye Reisliğinden : 
Eyelce kapalı zarfla münakasaya konula

rak talibi zuhur etmiyen Nafıa Veklleti.n
dcn muse.ddak projeler mucıbince Turgut
lu kasabası elektrik tesisatı aşağıdaki ee
rait tahtında açık eksiltmeye konulmuı
tur. Eksiltme mliddeti 30 mayıs 040 tari
hinden 13 haziran 940 tarihine kadar ıs 
gündür. İhale 13 haziran 940 tıı.rihine mü
sadi f perşembe günü saat 14 de Turgutlu 
belediye binasında mıiteşekkil daimi en
cümende yapılacaktır. 

1 - 31600 lira keşifli lokomobil ve tefer
ruatı, 

2 - 27485 lira bedeli keşifli santral elek
trik teçhizatı, ve yük&ek tevettür &ebckesi 
ve muhıvvileler, 

3 - 20507 lira bedeli keşifli alçak tevet
türlü ıebeke malzemesi ve montajı, 

4 - 18098 lira bedeli keşifli 14930 kilo 
bakır tel. 

5 - 3650 lira bedeli keı;irti konsol demir 
ve civatn, 

Yukaroa beş maddede yazılı işlere ait 
proje eksiltme şartnamesi ve mukavelena -
meler belediyemizden üçer lira mukabilin
de alınabilir. Talipler yukardaki işlere ay
rı ayn talip olabilecekleri gibi heyeti u -

-~-

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 .. 1000 .. 8000.- .. 
s .. 000 .. sooo.- .. 

12 250 .. 3000.- .. 
40 100 4000.- .. 
75 

" 50 3750.- .. 
210 .. 25 11250.- .. 

Ketideler: 1 şubat, 1 mayıa, 
1 ağustos, 1 ikincite§rİn tarih· 
lerinde yapılır. 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman lşletmesı R._ 

vir Amirliğinden : 

1 - Dursunbey devlet orman ı letmC2 ı 
Karadere bolgesinin Mursal alam, Akça a.. 
lan ve Sırtyol mevkileri ramplarında mev
cut "'1141"' adet muadili "741" metre mıklp 
"668"' desimetre m'kl'ip çam tomdu~ açık 
arttınna ile satılığa çrkanlmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay -
lo.rı mevcut olup hacim kabuksuz orta ku
tur üzerinden hcsaplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satış prtnamesl 
Ankara, İstanbul, Balıkesir orman çevirge 
mudürliıklerindc ve Durswıbey Revir Amir
liğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher gayri m:unul 
metre mikabının muhammen bedeli "lı
liradır. 

5 - Muhammen bedel üzerinden % 7,5 
muvakkat teminatı "612" liradır. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını 
hamilen 12-6-940 çarı;amb:ı günü so.at 15 d 
Dununbey revir imirligine müracaatlan 
illn olunur. (4522..2635) 12630 

Zayi - Ankara Ziraat Bankasından al • 
dığım 160~9 numaralı tasarruf eUzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmU olmadığı UA.n olunur. 

Osman o~lu Fevzi Ersen 2248 

mumiyesine veya işlerden bir kaçına da Zayi - KWtUr Bakanlığından aldı~ın 
talip olabilirler. Bu hu11usta teklif dahi ve- 2-1319 enet s:ıyılı tahsil tasdiknamemi 
•ebilirler. Taliplerin 2490 numaralı art- kaybettim. İkinci bir nUshıı.sını alacağun -
tırma ve eksiltme kanunu hükümlerine Ji.

1 

dan eskisinin hUkmU yoktur. 
ayet etmek prtiyle taleplerini dermeyan Yusuf Coııkun 22'1 
edeceklerdir. (4596-2655) 12657 

Çam ağaç direk ahnacak 
Turgutlu Belediye Rıyasetinden 

Elektrik ııebekemlz için &§ağıda vasıtl an yazılı t tıp üzerinden 1100 adet çam 
ağaç direk lô ~ün mUddeUe mUnako..saya vazcdilmlıtır. Münakasa SO mayıs 940 ta
rihinden 13. 6. 940 tarihine kadar 15 glln dür. İho.lc 13. 6. 940 tarihine mllsadlf pcr
oembe g{lnU saat 14 te belediye blntısında mllteşekkil daimi encümende icra edile· 
cektlr. 

Nevi Adet Tul metre Dip kutnı metre Tepe kutru metre 

Çarn ıso 9,50 o,2s 0,20 
500 9 o.2s o.ıs 

.. soo 9 0,22 0,15 

.. 150 8,50 0,22 0,15 
Taliplerin 2490 numaralı kanun hUkOml eri dairesinde mUracaatınn tıtın olunur. 

(4597/2656) 12658 

Muhtelif yol inşaatı 
lstanbul Belediyesinden : 

Keşif İlk Keşif ve 
bedeli teminat şartname 

bedeli 
90287,15 

35915,59 
27607,11 
21986,22 
20714,61 

19220,01 

15120,20 

5764,36 

2693,67 
2070,53 
1648,97 
1553,60 

1441,50 

1134,02 

4,52 

1,80 
1,3!1 
1,10 
1,04 

0,96 

0,76 

Halkalı • Nalbantçeşme • Hadımköy iltisak yom 
inıaatı. 
Topçu Atış okulu - Davutpı.µ yolu inşaatı. 
Selimiçeşme - Maltepe asfalt yolunun tamıri. 
Topkapu - Maltepe - Halkalı yolunun es slı tem d. 
Evelce katranlanmış olan yolların çok bozulan kı
sımlarına iki tabaka ve az bozul n kısımlarına bir 
tabaka olarak bitümlu katran kaplruunası. 
Mezbaha Silihtaraga - Kuı;ukkoy - Rami ilt sak 
yolunun esaslı tamiratı. 
Oskudar • Şile yolunun 9 500 - 24 700 k !o 
mctJ\eleri ıı.rasındaki kısımlarının esaslı tanur tL 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parca yol ınşaat "e ta
miratı ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu;itur. Mukavele, eks itme ... 
yındırlrk işleri genel, hususi ve fenni ıartnameleri, proje keşif hulasasiyle buna mü
tef erri diger evı:'ak yukarıda hizalarında gosterilcn bedeller uzennden nafıa mu r
liığundcn verilecektir. İhale 21/6 940 cuma günü 'Saat 15 de İstanbul belcdıyes d t 
ncümen odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ih le
den 8 gün evci nafıa müdürlüğüne muracaatla alncaklan fenni ehliyet ve 940 yı 
ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde h ırlı a
caklo.rı teklif mektuplarını ihale gilnu ııaat 14 de kadar daimi encumene ve 
llzımdır. (4574/2638) 12685 

f 
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iNGiLiZ 

RADYOSUNUN 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

f ER RANT İ ismini ta§ıyan her 
ahize ve teferrüa-

tı, dünyada bulunan en hassas, temiz 
ve sağlam maddelerden yapılır. Dün
yada bunlardan daha hassas, temiz 
ve sağlam maddeler bulunması müm
kün olduğu zaman, bunları kendi ci
hazlarında ilk kulJanacak müessese 
şüphesiz ki FERRANTI' dir. 

FERRANTl AHlZELERINlN işçiliğiise, en yüksek ve fenni 
işçiliktir 

Ankara satış yeri: Anafartalar caddesi No. 111 

HALİL NACİ MIHÇIOGLU 
•========================= 6147 ==• 

DAKTİLO KURSU _, 
71 inci DEVRESlNl de o/0 50 TENZiLATLA AÇTI 

Yazı, hesap ve teksir maktnele rlntn usulU lsUmallnl gösteren bu İhtısas 
kursu mezunlarına (bir) ayda DİPLOMA vermektedlr. Tahııll aranmaksı
zın herkes alınır. Belediye sırası Hanef apartımanı No. ( Telf. 37U 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
- Maliye tahsil ıubelerine her ay verilmekte olan ---

uı;us 

Kiralık : 

Kiralık 5 odalı daire - Polis Enı
titüıü civarında vekaletlere bet da
kika mesafede NAZLI apartmanın
da bütün konforu haiz bet odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te-
lefonla müracaat. 2222 

Satılık - İç ve Oncebeclde % 40 lıul'<;· 
lu ayda 160, 200 lira lratlı mUsnlt fiyatı& 
apartımanlar sanayi Cad. No. 86. Ti. 1953 

2219 

Satılık - Yenişehir'in irat getirir muh
telif yerlerinde % 40 borçlu 300, 400 lira 
iratlı milsait fiyatlı apartımanlar, Sanayi 
Cad. No. 86 Tl: 1953 2216 

Satılık - Oda tadımı, mutfak dolabı, ma
sa, küçük merdiven, tekne, et makinesi, 
manto, İtfaiye meydanı İhıanbey apartı -
manı kat 2. Numara S. 2230 

Kiralık kat - Dikmenin en gUzel ufal
ta yakın merkez! yerinde, İbrahim Soyka
nın klt.rgfr evi. Üç oda, elektrik, su saire. 
Tel: 6593 e mllraeaat. 2187 Satılık kelepir arsa - Maltepe Ekim 

ıokaiında 585 M2 arsa ucuz fiyatla veri -
Kiralık iki ocln - Aile nezdinde ehven 

ve acele, Yenişehir Tuna cııddesl, Elmadağ lecek. Tel: 1538 2232 
sokak No. ( de 2138 Satılık ev - Yenişehir Nafıa Vekaleti 

Kiralık oda - :Mutfak ve banyodan la - kar~ısmcla iki katlı on bir odalı beton ev 
tf!ade edilebilir. Yenlııehlr kı7.ılay karşısı satılıktır. Tel: 1538 2233 
Paşakay Ap. Kapıcıya müracaat. 2140 

Bir Bayana kiralık oda - Geniş, bUyUk, 
manzaralı, iki kişilik aile nezdinde bir odll 
kiralıktır. Yenişehir, İlkiz ııokak 26 Kııya
pınar Apartmanı daire 8. 2141 

Kiralık daire - S oda ı hol. Yenişehir 
tren köprllsU yanı telgllza ~derken İlkiz 
sokak No. 20 .'.\lahlr Esen Ap. nına mllra -
cııat. 2146 

KirAlık - Mobilyalı oda. Ytniıelıir Havuzbaıı Ra. 
cıp 501111 Ap. 4 CD lıapı ilıind kat No. 2 J• ••r•· 
caaL 2166 

Kiralık - Kalirortrli, 5 oda, 1 hol, 1 antre n 
lam konfor. Ytniıthir Sılıiya Vek&leti karıısında 
lllıq aokak No: 3 lııkman Ap. Tel. 3485156 

2186 

Kiralık - 3 odalı n lanıttpaıa -luılleıi Edir· 
na ıokak No. ZO. 2189 

Kiralrk - Aile yanındll kiralık 2 oda, is
tiyen!ere tek oda verilir. Işıklar Cad. Ilga 
Ap. No. 2 kat 2. İçindekilere müracaat. 

2197 

Klrnlılt oda - AUe nezdinde mobllycll 
bir oda kiralıktır. Malt('pe Yaltırak cnd
desi köprü başında No. 37 Üner Ap. kat l . 

2213 

Kiralık daire - Yeniıehir'dc lsınet lnö
nU caddesinde 42 numaralı Eke apartıına -
nının l inci dairesi kiralıktır. Dört büyük 
oda ve hol vardır. Diğer konforu tamamdır. 
Şimdi tamamen boş olup gezmek istiyen • 
!erin kapıcıya müracaatltm. 2226 

Kiralık - Işıklar caddesi Nafiz ııp.artı -
manı 4 odıı., kalorifer, su, c;amaşırlık, san -
dık odası. Görmek için kapıcıya telefon: 

Satılık apartıman - Y eııişehir'in her 
semtinde bol iratlı % 4-0 borçlu, beton a • 
partıııı.anlar. Tel: 1538 2234 

Satrhk arsalar - Yeni~hir ve Cebecinin 
her ıemtiyle Ayrancı, İstasyon al'kasında 

küçük çapta areelar. Tel : 1538. 2235 

Satılık Kelvinator - Yenişehir'de Er -
can apartımanında 9 numaralı dairede Kel
vinator markalı orta boyda bir buz dolabı 
satılıktır. Taliplerin apartımana müraca • 
atları. 

Sstllık otomobil - 936 hususi Ford çok 
mükemmel mühendis, müteahhit, taşra için 
fevkalade elverişli Te!f: 2414 Sarıkışla 
karşısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2245 

Satılık - C'-0k temiz kııllanılnıış 37 mo -
del Fart. Gönnek lstlyenlerln Ulus mat -
baası karııısında Kt\mil \lStaya mUrncaat -
ları. 2247 

Satılık - Zllndapp marka az kullanılmıtı 
motBr. İ8metpa.5a mahallesi U~unyol, Ak
ııelıir sokak 18 numarada 8 Uncll kata mll-
racnat. 2249 

Satılık apartımnn - Demlı1.epe'nln ha • 
vadar yerinde S daireli her katında 5 er o
dalı tam konforlu bahçeli köşe başı acele 
satılık. Bayram Cad. No. 1 Ti: 1255 2257 

Satılık IUks ev - Senevi kirası 3000 U
m kalorl!erll 12 odalı bUyl\k bahçeli ça -
nı~ırlık ve garajlı % 30 borçlu Tel: 2181 

2259 

2452 2231 Satılık arsa - BUyllk M. M. yapısı ya
nında M2 82~ kuruşa çl!t apartınıan inşa

Kiralık konforlu bir otla - Ulus mey- sına yarar Yeni Sinema Ustil. 6. Tel: 2181 
danında aile nezdinde müstakil bir oda 
3470 den Enver Goktürk'e müracaat. 2239 Satılık Ap. - Cebecide senevt 1860 lira 

kiralı 4 daireli beton yeni % 35 borçlu. Uy
gUn fiyat. Yeni Sinema Ustu 5 .. Tel: 2181 

2261 

Y~ksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde~ 
l - Kurumumuz talebe ve mUırtahdem ininin la.şclertnden buıunaı:ı ~ 

halinde kısmen kapalı sarf Ye kısmen açık eksiltme usullyle satın atı a.11 
2 - ıs. 6. 940 gUnUne mUsadlt per•em be gtlnU gruplar hizasında '/ 

rektörlUk binasında mUtcşekJdl komisyon ta.rafından ihalesi yapıtacakt 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. d 
Daha fazla izahat ve parMız şartname almak lstiyenlerln enstitü 

lllğtine mllracaatları. (2~41 

Kunı sebzeler listesi 
Grup 9 

Cinsi Mlkdan Kg. 
8.000 - 10.000 
5.000 - 7 .000 
1.500 - 2.000 

Pirinç Bursa birinci 
Kuru fasulye Hor01I 
Barbunya fuulyes.i 
Nohut Karabira olacak 
Soda kuru olacs.lı: 
Yeşil sabun iyi cins 
Tuz rutubetli olmıyac.ak 
Un tatlı için ekstra 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Kuş iızümü 
Fıstık 
Çay 
Pirinç unu 
Ceviz içi 
Makarna irmikten eıı:stra 
İnce irmik 
İrmik kalın 
Güllaç 

800 - 1.000 
5.000 - 6.000 
2.000 - 2.500 
3.000 - 4.000 
3.00-0 - 4.000 

50 
100 
200 
250 
100 
200 
500 

1.000 
500 
500 

Şehriye tel irmikten olacai 
Buiday aıurelik 

50 
500 
500 
300 Nisasta 

Hararot 
Vanilya. (paket) 
Baharat 
Tarçın 
Bulgur 
Gülsuyu 
Karn mercimek 
Kırmızı mercimek 
Tahin 
Tarhana 
Sebze konservesi muhtelif 
Kuru fasulya çiçek iyi c.inı 
Limon tuıu 

25 
500 

50 
25 

1.000 
50 

1.000 
200 
500 
200 

5.000 
300 

25 

Beherinin Fi. 
43 

paket 
• · ıo 

teneke 

28 
22 
20 
12 
23 

6 
16 
40 

lW 
40 

110 
200 

45 
45 
30 
2~ 
25 
80 
30 
15 
80 
60 
12 

225 
200 
H 

100 
16 
25 
(0 
80 
86 

110 
120 -

TUlnrt 
4 o 
ı ... .o 

200 
1~0 
100 
2•0 

~ 
ıSO 

f,O 
2r~ 
250 

gO 
2~ 
sOO 
l~ 

~ 
ı60 

1& 
tıO 
ı& -ııs.I fi' 

140 
(,D 
ıSO 

60 
ıOO 
ıtiO 

J.~ 

~ 
H.~'9 

Muvakkat teminat 1098,187,60 liradır. Kapalı zart Ue Kat 10 da 

Gr. 10 
Cinsi 

Semizotu 
Ayşe kadın fasuba 
Çah fasulyesi 
Taze iç barbunya fasulyesi 
Dolmalık yeıil biber 
Sivri biber 
Domateı 
Taze bamya 
Salatalık hiyar 
L imon baş boy 
Maydanoı 
Dere otu 
Nane 
Patlıcan baı boy 
Sakız kabak 
Taze soğan 
Taze iç be.zelya 
Ayva 
Vişne 
Taze erik 
Taze kaysı 
Çilek 
Elma 
Şeftali 
Karpuı 
Kavun 
Üzüm 
Portakal 80 llk 
Taze yaprak 

Yaı sebzeler 

Mlkdan 
1.000 
7.000 

Beher kg. Fi. 

2.000 
1.000 
1.500 

500 
15.ooo 

500 
10.000 adet 
20.000 adet 
10.000 demet 
3.000 deL ... t 

SOO demet 
20.000 kıı. 
3.000 .. 
1.000 .. 
1.000 .. 
1.500 .. 
2.000 .. 
1.500 .. 
1.500 .. 

600 .. 
ı.soo ,,. 
1.500 .. 

15.000 
10.000 .. 
15.000 
15.000 adet 

300 kg. 

8 
12 
10 
15 
12 
10 

8 
20 

" 3 
1 
l 
1 
9 
8 

10 
20 
10 
2J 
10 
26 
26 
20 
20 
6 
6 

15 

" 16 

------
HİZMET ERBABI bordrolan 

Gayet iyi kağıda basılmıştır. Beheri 3 kuru§tan ULUS 
Müessesesinde satılmaktadır. 

-------

Klralılt mobllyell oda - Bir bay için 
mobllyell güzel bir oda kiralıktır. Yenişe
hir İnönU caddesi Emc.ller sokak No. 71 

2240 

Kiralık - KAloriferll 4 odah bir dair 
ve acele ııatılık alon ve yatak odaııı taln· 
mı. Apnrtımıın möble ve möble.siz olarak 
temmuzdan eyllll sonuna kadar da verile
bilir. 4( SelO.nlk caddesi orta Kat. 

Acele satılık ev - Etllk'te nsCaltts 2200 
M. analı e odalı beton ev çok uyıııın fiyat. 
Yeni slnema 1ls U No. 5. Tel : 21 ı. 22 2 -

Kereviı 
Uhna 
Pra-
İspanak 
Taze bakla 
Havuç 
Karnıbahar 
Sarımsak 

Kış aeb selen 
1.000 

15.000 
10.000 
10.000 

10 
5 
6-~--
8 - ----

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:: 

Dakik, sağlam, zarif 
Si NGER Saatlerinin 

Bay ve Bayanlara mahsus en 
yeni modelleri gelmiştir. l. inci 
Anafartalar No. 37. 2228 

Şeref Kuyumcu 

1 MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

ilaç titesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komisyo

nundan : 
Hepsine 4200 lira fiyat tahmin edilerek 

muteahhit nam ve hes:ıbına eksiltmeye ko
nulan on iki bin adet cam kapaklı illiç şi
şesinin eksiltmesine istekli bulunmadığın
dan işbu ihtiyaç pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin pazarlık .günü olan 
14/haziran/ 940 cuma günü sruıt 10 da An
karada M. M. V. satın alma KO. da 325 
liralık teminatları ile birlikte haıır bulun-
maları. (2422) 12451 

Kiralık daire - Yenişehir Demlrl('pe 
Urunç sokak (3) numaralı evin dört geniş 
oda ve bir geniş holden ibaret olan lk!ncl 
katı kiralıktır. Telefon No. 6334 

Kiralık - Yenişehir, Mimar Kemal mek· 
tehi karıısı, Onovluk sokak, No: 11 kat 2, 
bes oda, muı;amba, konfor, ayn garaj T: 
6520 224-4 

Kiralık oda - GUzel, bUyUk ve her tllr
ıu konCorlu. AtatUrk bulvarında. ~IUracaat 
posta kutU8U 1046 2255 

5atılık : 
Acele satılık - Yentochlrde 4 katlı 17 

odalı kaloriferli parked!Sıell köıe başı 
bahçeli apartımnn. Bayram caddesi No. l 
Tl. 1255 2102 

Satılık - 2000 - 8000 - 4500 liralık evler 
Bll, elektrikli, bahçell muhtellf semtlerde 
Yeni sinema tiRttl :N'o. 6 Tel: 21!!1 2263 

iş verenler : 
Slıtnene aranıyor - Dolgun Ucret veri

lecektir. Bol .Utıll, aıhAtll ve Uç aylığa ka
dar memede çocuğU olanlann Y. ıehlr Dik
men cad. Yayla Ap. 3 No. lu daireye mUra.-
caalları. 2167 

Aruf}'or - iyi nya orta dtrec•de lıir Halçİ luıl· 
rarnuı n ıözlulıçü ,.. ıaıtçi yttiıtiril-k iizert le· 
mia lıir çıraia ilıtiyaç •ardır. Aııafartalar Cad. Göı· 
lıikçli Selaıai Gördıiren'e müracaat. 2169 

Aranıyor - Kadın terzi işçisi aranıyor. 
Tccrllbell bir kalfa ve bir muta.vruısıt işçi
ye !Uzum vardır. Orduevi arkıuıı şfirayl
dcvlet sırası AlpaytUrk. S . Seyhun Ap. No. 
812 ye mUracıuıt. 2:.!14 

• .1111111111111111111111111111111111 il il h.. Aranıyor - Klğıt verlcl aranıyor. 
- Satılık otomobil - Az kullanılmış sekiz Çankaya matbaası dlrektörlllğtine mUra-

Memur alınacak 
Türk Tarih Kunımu Batkanlı

iından: Eczacı, hemıire, memur 
: silindirli hıısuıı! Fort marka ta!sllllt için caat. 2225 
: Tel: 2406. 2139 -,_ 

-- Satılık buz dolnbı - iyt hnlde Flrtjlder 
Türk Tarih Kurumu kUtilphanesi : ahnacak marJ{a. Bnhçell evlerde birinci otoblls dıt· 

için bir mildilr ve bir memur alınacak : rağı No. 72 ye mUracaat. 2149 
Satılık - 1Rmet paşa mahallesinde ~ da

ireli %30 borçlu ve lratlı acele aRtılık a -
partman. Bayram caddesi No. ı Tel: 1255 

2150 

Satılık lıiıildtl - 24 boy Tiryomr ... rlıa iaıiliı 

tır. Müdürün yüksek mektep mezunu : Kızılay Umumi Merkezin-: 
olması, asgari bir garp dilini iyice bil- : den: : 
mesi şarttır. Birden fazla lisan bilen- _ Cemiyetimizin Erzincan Has- _ 
terle tarihle alakadar olanlar tercih :_ tanesı'nde ı"stı"hdam edı.lmek Uzere :_ 
edilecektir. Memurun :ısgari lise me- - 1 _ Eczacı : kız biıilıl~ti utılılıtır. Atatiırlı hlvarı Yeniıtlıir. 
zunu olması Hizımdır. Her iki memu- : : "Cn" biıilıltt maiauıına müracaat. 2165 
riyet için de kadın veva e~kek farkı --- 1 - Hastane idare memuru -- Satılık büft - Büft, koıılra büre açılır lıapaıırr 

yoktur. Ancak başka bir yerde işi ol- 1 - Hemşire : altı kiıililı ..... allı ıandal111 ,.. aynadan miiulıhp 
maması şarttır. MüdUre ayda 200 lira- : ye ihtiyacı vardır. Lazım evsafı _ hir büfe takımı ıatılılı.tır. Telefon 3011 2187 

ya kadar, memura 100 liraya kadar lic- : haiz olanların vesikalariyle birlik· - Satılık - Harici nolıta yaıımda lıir tarafı Etlik 
ret verilecektir. Taliplerin ehliyet ve- : te Kızılay Umumi Merkezinde sı - bir tararı Keçiöru aafalt üzeri n lıöte lıaıı ıatılık 
·k ' 1 ' k -= cı'l mu··du··rıu·· ğu'·ne mu··racaatları. : araa. Hacıbayram No. 

1 
T. 

1255 2191 
ııı alarıy e bırli te nihayet on gtin i· 
çinde Ankarada Türk Tarih Kurumu : 2209 : Satılık - Çankaya aaratıı iiminde 1008 M.Z 

- - ıraı 4 katlı inıaau miiaıit 2Z M. ctplıeli Saııayi 
na müracaatları ilan olunur. 2178 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' cad. No. 86 Ti. 1953 2192 

.,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ----------
----
-----
-----------------------

Le A. R. E. S 
,. 

. ın 
Romanya tayyareleriyle seyahat ediniz. 

İSTANBUL'DAN BÜKREŞ'e 2 SAATTE 

1stanbul'dan hareket: Pazartesi, çar

şamba ve cuma günleri saat 7.35 de 

lstanbul'a muvasalat: Salı, Perşembe 

ve Cumartesi günleri saat 11,15 te 

Fazla taf si tat ve bilet almak için 

Galata'da Tahir Handa kain 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİ~ 

Umumi Acenteliğine. Telefon: 49449 

ve başhca seyahat idarehanelerine müracaat. 
6162 

------------------------------------------------
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııı;: 

Satılık - Çankaya aafaltı liurinde Har .. V. 
lıarımnda acaz arsalar. Saııayi cıd. Ho. 81 Ti. 1953 

2193 

Sıtılrlı arazi - Baj n n yapaıafa aiıail Et· 
lilıte en ıiiul yerlerinde elın• fiyatla aiiracaat 
Sanayi Cad No. 81 Ti. 1953 2114 

Satılık - Babçtli nlerde lıiiyiilı ,., lıiiçülı tip· 
inde acuı fiyatla müsait 11raitle. Saaayi caddul 
86. Tal 1953 2195 

Satılık - Yeni medise S dakika Toprak ofüi 
yanında No. 1104 ıclı No. 44 par. 569 M2, No. 
45 par. 289 M2. araalır mttrui iSO kuruıtn ıa· 
nayi cad. Ho. 86 TL 1953 Zlff 

Satılık piyano - Yenişehir Atatllrk 
bulvarı 43 numaraya mllracaat edilmesi. 

2207 

Acele satılık ev - İtfaiye meydanı ti
caret mektebi yanında 11 odalı 300 metre 
arsalı lratlı. Bayram caddesi No. 1 Tl. 1255 

2212 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi el· 
varında lmarca pnrselenmlş cepheleri l!"e -
olı ehveo !lyatla satılacak sıuıa.~1 <:;ad 
N'o 86. Ti. 19/13 2217 

Satılık sayfiyeler - EUlk ve Keçlöre
nln en mutt>na yerlerinde bakımlı, ağaçlı, 
evli bağlar aanayt cad. No. 86. Tl. 19:13 

2218 
Satılık frljlder - As Jrullamlmıt bir 

bu.s dolabı 1&tılıktır. ~: 1106 • .f.Or&ca&~ 

Satıs memuru aranıyor - Büyük bir 
müessesenin bir reyonunda satışları tedvir 
edecek iş adamı bir genç . aranıyor. Mıim· 
4cün olduğu kadar yüksek tahsili olanlarla 
dil ve muhasebe bilenler tercih edilecek
tir. Ankara Posta kutusu 139 (L) adre· 
sine yazılması. 2258 

iş arayanlar : 
Dans dersleri - Diplomalı profesör bir 

bayan dans, killtUr fizik dersleri vermek • 
tedir. Ankara P .K. 1046 ya müracaat. 2H5 

!ş arıyor - Fransızca, Almanca ve bi
!Umum İslav lisanlarına aşina muhasebe, 
muzaaf ve defter usullerine vakıf yedek 
subay bir Türk genci iş arıyor. Ulus'ta 
"Balkan" rümuıuna mektupla müracaat. 

2243 
1ıı arıyor - TUrkçe ve rusça bilen dak -

tllo yazan orta derecede tahsilli bir bayan 
tı anyor. HamamönU Akbll§ mahallesi Ak-
dam sokak No. 5 : 7 Bayan Jale 2246 

İl arıyor - 17 sene mali müesseselerde 
çahımıı. ticaret, banka ve muhasebe ile 
fraıuıızca, ltalyanca, Ulrkçe ticari muhabe
rat ve tercllme lılertne çok iyi vakıf mu -
haalp ve mUterclm akşamlan mllsalt ııera.
ltle it arıyor. Ulus'ta W rumuzuna mek -
tupla müracaat. 2256 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6767 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdil,.ü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mlieueae MUdUrU: Nqlt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Tatlı kıı kabaft 
Salamura yaprak 
Salça 
Eniinar 
Patates Adapuan 

İyi cins san 
Kuru aotan 

5.000 
2.000 
1.000 

300 
500 
500 

1.000 
S.000 

15.000 

12.000 

adet 
lı:g. 

9 
6 

15 
20 

6 
.20 
25 
10 

6 

6 

Muvakkat teminat 1274.83 lira. Saat ıı de kapalı zarfla 
ERZAK LİSTESİ 

G. l 
Cinsi 

Ekmek 
Mikdarı Ke. 

135.000 - 140.000 

Beher kilosunun TU~ 
fiyatı JI"" 

10 60 ıf.111" 
kaplı ~arf aa.a.t 2 d• 

G. 2 
Koyun eti 
Kuzu eti 

G. S 
Sade yağı Urfa birinci 
Zeytin yfliı t.okatra 

G. ( 
Zeytin tatlı iyi cins 
Kajar peyniri Edime 

(Yağlı iyi cins) 
Beyaz peynir Edirne 
(yağlı iyi cins) 
Yumurta taıe 

u. 5 
Tereyağı ekstra 

( Kahvaltt için) 
Süt yağlı 
Yoğurt yatlı 
Kaymıı.k 

G. 6 
Kuru Udim çeklrdekıls 

Razaki 
Kuru kaysı çekirdekslı 

G. 7 
Yassı kadayifi 
Tel kadayifi 
Yufka 

G. 8 
Pekmeı 
Rece! 
Sirke 
Bira mayası 

40.000 - 45.000 
4.000 • 5.000 

10.000 - 12.000 
4.000 - 5.000 

2.000 - 3.000 

1.000 - 1.200 

2.000 - 2.500 
55.000 - 65.000 

1.000 - 1.500 
8.000 - 10.000 
8.000 - 10.000 

200. 300 

1.000 -1.500 
1.000 - 1.soo 

400- 500 
400 - 500 
4-00 - 500 

61'i 2415D 
41S 2.25D 

l~~ ı:~ 
a:ı 

(5 
2 

150 
20 
25 

160 

80 
110 

25 
so 
20 

l·~ 

"·""° 

;J 
500 18 ~..ıl 

4.000 • S.000 60 S.°O 
ı.ooo • ı.5oo H ~f 

Grup ı. H,700 
Grup 2. 26.800 
Grup 3. 19,450 
Grup 4. 11,275 -

25 kutu 70 ,ı 
Muvakkat teminat 1097, 5 Ura kapalı zarf s::: j. 
Muvakkat teminat 2010 lira kapalı zarf e t S 1 
Muvakkat teminat 14~6,76 lira kapalı zarf s::ı S. 
Muvakkat teminat 845,63 lira kapalı zarf e t S. 

Grup l'i. 7,230 
Grup 6. 2,100 

Muvakkat teminat 542,25 lira kapalı zarf s&l' ,,-ı ' 
Muvakkat teminat 157,50 lira açık ekslltJllf' -,,,.ı 

Grup 7. 375 -
Grup 8. 2.817 -

Muvakkat teminat 28,12 llra açık eksUtrrıe ;' 
Muvakkat temlnnt 286,27 lira açık ekSjltnle 

Gnıp 11 
Toz ı.ıeker 
Kesme oeker 

12.000 - ll'i OOCı 38 5,700 
2,310 5 000 - 5.000 42 

8.010 
Muvakkat teminat 600 lira 7~ kuruş 
Kapalı zart usullyle 11&e.t 4,30 da 

YENİ SİNEMA 
Buıtün saat 21 de 

Matmazelin B~beği 

Baş rolde: 
Ginger Roggers 

Kahkaha filmi 
Saat : 

14.30-16.30-18.30 da 

SON GENÇLiK 

Raimu 
Fevkallde hiut film 

HALK SİNEMAS 1 
Bu gUn bu gece 

ASİ KAHRAMAN 
Ba~ rollerde 

Varner Baxte -
F. Batholomen 

F. Bartholromew 
Seanslar 

Saat : 14.30-16.30-18.30 
ve 21 de 

Saat 12,ltl te 
ucuz maline 

KEKSİKA Gt.tLU 

Co 


