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ADiMi% .ANCIMl'ZıDIR. 

ransızlar mukabil hücuma ge tiler 
lnö~ü istanbul'da 
Cn--h • · · H d 'd "'n urreısımız ay arpaşa a 
kalabalık bir halk kütlesinin 
toıkun tezahürleriyle .karşılandı 
:~l>bızı, ~ (Telefonla) - Cümhurreisimiz Mi111 Şef lnönü bugün saat 
1J l• leçe Haydarpaşa garına vasıl olmuşlar v~ bayraklarla donatılmış 
~,11,/'n etrafını dolduran büyük bir halk kOtlesinin coşkun tezahürleri 

rıı12 ~trenden inmişlerdir. Milli Şef'i yolda karşılamış olan Maliye Ve-
loa,,0 ·Fuat A.ğralı da kendilerine refakat ediyordu. 
bııı farda lstanbul'da bulunan Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel, ls
lreı"aJis; Dr. LO.tli Kırdar, C. II. P. Müfettişi Tevfik Fikret Sılay, Or· ew . 
•r, '(J '!' Fahrettln .Altay, lstanbul Komutanı, lstsnbul'da bulunan me-
C1iııı1ı lJıversite RelctlJri1 uralından karşılanmıştır. 

OVEllVİNS 

o ,. ıı'• l> llrreisirniz kentlısini karıılamağa gelen zevata iltifat buyurduktan 
""• tn/zyo/Jım idaresinin Olev vapuriyle Haydarpaşa'dan Dolmabah
~a,::• lrcreket buyurmuılar ve vapurda Maarif Vekiliyle Üniversite 
~han vaziyeti hakkında izahat almışlardır. transa nın ş,malınde lranaız - ingiliz. ceph .. sini ve muharebelerin ıidcletle cereyan ettiği sahayı gösterir harita 

111111111111111111 (Harbe dair gelen telgraflann izahını 3. lncl aayfamızda harbe dair alltunumuzd a bulacaanıı-L) 

"Qnsız 

ctbinesindeki 
diller 
"-.. Falih Rılkı ATAY 

ı...;- ~•ili bir taal"l'UZ baıla· 
...._, ç .. at sonra, bir kabi-ti' havadisi almak hiç de 

, J:' :t. Fakat bu taanuzla 
,l'aııaa bir hayat memat 

~~ baılamaktadır. Böyle 
..._ita •:e, &llcak, her türlü fikir 
~ 't .'l'nıdan uzak, kudret •• 
'~ te~erküz ettiren, ce~
._ • • l•rtsi araımda tam hır 

ır,de vahdeti kuran bir 
~ illtinç ıüıterir: yeni 
~ ~ • d kabinesindeki tldi
..... ~ 1~tiyaçtan dofuyor. Şim
~ "ill~tin.in baımda, biribiri 
~ bıribirini tamamlıyan 

.-.sU} tef vardır: Paul 
,~ \V eygand ! Paul Rey• 

lo lJti ~ •• milli müdafaa için 
""biıa Yük teknisiyen almıt· 
~.,. ıiren azalar ara

,, nazın Baudoine, bi ... ..... ''-'it 11•aaeıeleri baımda bu-
~ IÖrütlü, teıebbüı ve 

'- ~ 'o~ ••hibi kırk kırk bet 
t --~ ır tahsiyettir. Milli mü
~'li ~•lleral Degaule tank

'oit d~.Ye tanmmıı, cihan
İıe §Ohrettir • Weygand'm 

~ bit lllııharebelerde tema
-~~ lellç generaller takı

"- bıa t~dır. Oyle anlatılı· 
~ el llilıkü Baıvekil eski 

'da1:a'1a. .ne de eıki Baıve
cletif ~~ Baıkumandanla 

~'il ıdıler. Weygand or-
~lli ~ .. Reldiği zaman, Dala
ltit. Ş~dafaa nazırlığından 

t~ lQıdi de hüküınetten 

~ ti\• ı,· 
'-liı 1

• • ır lllemleketin, harp 
~"\i rtl ~Çlllde ve cephe müda· 

'-,t,:t~)( ~ir llleıelesinde va· 
...._ ~. ırtıkap odildiii vakit, 
•;"'batı:'p•lleri ne olacaiı tah· 
• \\t ,.. • •ııl Reynaud kendi

• 
1 la d' ~'dd il a kal'fı beslenen 

Cümhurreisimizle 
Afganistan ıahı 

arasında telgraflar 
Ankara, 6 a.a. - Afganistanın millt 

bayramı münasebetiyle Reiıicümhur 

İnönü ile Afganistan Şahı Ali.hazreti 
Humayun Mohamed Zahir Şah Haz
retleri arasında ap.ğıdaki telgraflar 
teati edilmi§tir: 

Şahi Af ganiıtan Alahazreti 
Humayun Mohamed Zahir Şah 

KABiL 

A.lganistan'ın mi111 bayramı milna
sebetiyle en hat tebriklerimle birlikte 
atı ba,.,.tlerlaia pb.ı Uedetlerl .,. 
kardeı Algan milletinin Tefahı hak
kındaki kalbi temennilerimi sunarım. 

İSMET tNöNU 
Türkiye Reiaicümburu 

Ekselans ismet lnönü'ye 

Ekselansınıza 10.tulkl.r tebriklerin
den dolayı teıekkür ederek kendileri
nin ve dost türk mılletinin sa.adetleri 
i~in en samimi temenniyatımı arzede-
rim. 

MOHAMED ZAHİR 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam dün dahi bğleden sonra 
C. H. P. Genel Merkezine gelerek 
Parti Genel Sekreteri Dr. Fikri 
Tuzer taraf mdan karşılanmış ve 
bir müddet Parti işleriyle meşgul 
olmuşlardır. j 

Almanlar mevzilerini muhafaza eden 

Fransızların mukavemetini kıramadilar 

Fransız kılaları birkac yüzden 
lazla Alman tankı lahriD elliler 

Harekôta iştirôk eden 2.000 den fazla Alman tankı 
ertık sürpriz y duntıyor ve kolayca tahrip ediliyor 

GI. Weygand 

Fron•ı~ Baı.,ekili B. Paul Reynaud 

vaziyetten memnun 
Evelki gün ba1lamış olan meydan muharebesi Fran

u'da 200 kilometrelik bir cephe üzerinde dün de bütün 
şiddetiyle ve bütün gün devam etmiıtir. Almanlar hare
kata 2000 den fazla tank iştirlk ettirmiş olmalarına ve 
piyadeyi hava ve t<!J>ÇU kuvetleriyle takviye etmiı bu
lunmalarına rağmen, franıız kıtaları mevzilerini muha
faza etmekte ve her tarafta alman zırhlı kıtalarının ba
ukatını felce uğratmaktadırlar. 

Artık sürpriz uyandırmıyan alman tanktan, hususi 
kıtalar tarafından tahrip olunmaktadır. Dün fransız ak
şam tebliğinde de bildirildiği üzere fransız kıtaları bir
kaç yüzden fazla alman tankını tahribe muvaffak olmuı
lardır. 

Fransız yüksek kumanda heyeti, mevzii ve ehemiyet
siz bazı ufak sızıntılara rağmen, vaziyetten memnundur 
ve mağneviyatları mükemmel olan fransız kıtaları, son 
haberlere nazaran, Ailette mıntakasında mukabil bir 
hlicuma da geçmişlerdir. 

Dünkü muharebeler bilhassa Manş denizinden Che
min, dea Damea'a kadar olan mıntakada cereyan etmit
tir. Askeri harekat hakkında Anadolu Ajansına gelen 
telgraflar şunlardır: 

B. Paul Reynaud dün verdiği nutukta diyor ki : 
r--·-----·-------------- Pariı, 6 a.ı. - 6 haziran u.bah tebliği: 

1 

Muharebe bu sabah tafakla beraber baş. 
lamııtır. DU,man t&zyıkı bllhuaa 8§8#1 
Somme'dı kendini gostermiş ve orada ile· 
ri lntaatımızm hafif surette geri ılınma-

( Sonu S. ıncı sayfada ) 

IMmi Piyango bugü; 
sfadyomda 

saat 18 de ıekiliyor 

Mim piyangonun yedi haziran ay
lık keıideai bugün saat 18 de ıehrl
mizde 19 mayıs ııtadyomunda otoma.. 
tik kürelerle yapılacaktır. Bütün an. 
karalılar serbest olarak stadyoma gi· 
rebileceklerdir. Piyangonun çekilit 
saati dairelerin tatil zamanına ve ha
vanın serinledıği bir ana tesaduf et
tiği için stadyom büyük bir kalabalık 
toplıyacaktır. Yeni dönen kürelerin 
ıgleyiş tarzı ve piyangonun çekilifl 
sahada bulunan hoparlör vasıtasiyle 

izah eqilecektir. 

İngiltere'nln yeni 
Moskova sefiri 

Atina, 6 ı a. - 1ncllterenin yeni Moe
kovı ıefırl Sir Stafford Cripps, buııun a
ıt 13 de bir Romen tayyareei !le Sofya yo
lu ile Atinadın Moskova'ya hareket ed .. 
cektir. Sefir aılebi ıhtimal bu ık..
Moakovaya vasıl olacaktır. ~eli ~ iıtif ade ederek 

\t~lt ia •rt en hafif ıaramtı ile 
et 1 k-.Vaffak olmuıtur. 

t.,.~ aı..; a •1a ıelmez. Bahis 
t .....,, ~ le1 fran.ız vatanmm 

Almanya'nın hegemonya rüyası 
Fransız mukavemetine çarpıyor 

Girecek mi girmiyecek mi ? 
~--- t"•!orluiunun talihi

"-iı ~lerj llcı de tarihinin en 
>a.ı .... ilde bulunmaktadl1'. 

Askerlerimiz Somme'da 
memleketlerin istiklôli 

ve 

ıçın 

Aisne'de diğer 

çarpışmaktadır 1,.~ '°•~~•lu imparatorluk 

~ t~•il et, ve bu vahdeti Pariı, 6 a.a. - B. Rerrıaud, bu. akıa~· ı Fransız a•keri ıellf:rİnin kıymeti 
• ~ 1'•1tİıb eden bir iradeler butün franıız r~dyoları ıle neıredılen bır Fakat, çelik kıskaç kapanmamııtır. 850 
~ •rı,...._ olmazsa, bazan aa- nutuk ııoyleml•t.ır. . . . bin muttcfık asken Dunkerque'de yeni.den 

' 'il telif• d • • ·•- On~eı ılindenberı ıkı d!fa ıoz al- gemilere irkap e<lilmis ve bu, Almanyaya 
~Jı eyda 

1 
e emıyecefı dım, de~ıstir, her defasında bır .f~~ ~·· denizler hikimiyetlnin ne demek oldugunu 

·~ r,._l il Verebilir. Fransa ber verdım. 21 may~ıta'. ba!' ~eclı~ı .oniin- öğretmlıtir. Yıkılmak l(iyle dursun, asker· 
'r '!'1" İ:.dleçirrnittir ve böyle de, almanların Amıcns e ıırdıklerın! SOY· !erimizin ve memleketin maneviyatı ecda'11 '°'"' .. e, kendini ıu .. ratle led,i~ .. ıs mayısta, Belçika kralının ıhanet dımıza liyık bir tarzda kendisini ~öster-

...... ._ ett!ğını v~ J?~kerque yolunun açılmı• 01• miı ve aakeri şeflerimizin kıymeti muhte-
k~~lb..t'dbirle..: an~ icabettirdiii dugunu bıldı~dım. . ıem bir tarzda teeyyüt etmiıtir. İlk çar-
.'"lt~"ftıa •• •uratl l k Fakat buırun •.. vahım ~!makta devam e- pışmalann sürprizinden sonra, 1940 ıene-

~et ~· • a ara d.en bu ~a.tte aozle de!!l fakat vakıalarla, ıi aakerlerinin almanlar Senlise geldikleri 
et, L •teld, .. 1.. ıızlere ilmıd.1.er .vere~eı.ım. zaman dahi zaferden katiyen ıiiphe etıı?e-

~İ q'l"I>' \1 \1 röıteriyor ki Almanya, uıtU~t~ üç ,ıı.• kalk!ft! ve. her miı olan askerlere tam surette benzedık-

~-~ L"lalelc L ı zafere kadar de· zaman olduğu ııbı: ~Utun h~ıınlı~lnı ve teri gorülmuııtur. 
or,d 11tarıuı aa biitün zekbını bu uç ııe tahııı ettı. Almanların ikinci ışi, Parisin maneviya-

di '" ta ' •YJanı Ötesinde İlk iıi. alman propııandası ilin ettiği tını bo7.mak hedefini gutmekte bulunmus· 
~il': 1-f ~r'ras~ve lcııvetlidir. Belçikach h1rp etmiye ıiden müttefik or- tur. Geçen pazartesi gUnü, Hitler, yiııler-
lıf ı..l'~~I l' lca • telr bir parola duları aarılmıttır Bunlar imha edilecek· ce bombardıman ve Hcı tayyaresini tah· 
,.. 11..., ... ! e bır p rt• d tir, denizle muvaaalılırı katolunacaktır ve şid eyliyerek, Pariı üzerine büyük bir 
:"dııfla -..Uetler • a ı var ır: milhimmatııı ve yiyecekıiı kalacıklardır gosteri hücumu organize etmiştir. Bu Pa

" top.-_ davaımm doi· Diinyı, tarihte miıli ıörülmemit bir tes- risi heyecana düsürdii mil 7 Bir dakika bi
r• Oldıaıı. illl evlatlan, teh- lim oluta tahit olacaktır ve bu muazzam le düıilnnedi. Hücumdan birkaç dakikı 

lo0 • ,. •\lllq bi11tıeLt-...1ı·rl-•. muharip kaybını telafi imklnsıılıiı br- sonra, ben, meydanlarda, kadın. erkek İKİ
.. ıııc; .., •ı .. .u - ııımda, m'üttefiklerin ma.nnlntı yıkılı· lerin, korkmak nedir bllmiyen Pariı hal-

- ttr:i..-L _____ _.::~!!l.,!YLiı.._ ___ _lCutır, ( Soaa s lacı A7111d• ) 

B Cörçll Avam Kamarasında verdlft beya
natta İnglltere'nilı Parta'te bulunan Belçi
ka hükümetlnJ meınıt tellkkl ettij'lnJ bll
dlrmlftlr. Yukardakl reılmde Parta'tek1 kı
ral Alber heykeli görfilllyor. (Haberlerimi& 
a t1Dct1 A.YfadadJr. 

girecekse ne zaman girecek? 

İtalya' da harp hazırlığı 
İtalya Arnavutluk ve müstemleke 

sahilleri tehlikeli hale kondu 
Roma, 6 a.a. - Politik sahada, ltal

yan'ın bir askert mildahaleıi hakkında 
fikir verebilecek yeni hiç bir hadise 
vukua gelmemiştir. 

B. Muııolini'nin bu akp.m bir nutuk 
iradedeceği hakkındaki ıayialar teey
yüt etmemiıtir. 

Bilikia Roman'ın ıiyur mahafili, 
itlerin bu kadarla kalabileceği, ve İ
talyanın nihayet harbe girmesinden 
evel daha birkaç ıün ıeçebilec.eği fik
rindedir. 

İhtimal, efkarıumumiyeyi hazırla
mak maksadiyle, bugün öğleden ıonra 
birçok tayyar~ filoları, pek alçaktan 
olmak üzere uçuşlar yapmıştır. 

Bu tayyareler, şehrin merkezi üze
rinde, evlerin damlarına sürtünürcesi
ne uçmuılar. ve korkunç direkt pike
ler yapmışlardır. 

/Waynlanan sahalar 
Roma, 6 a.a. - Havu ajanıı bil· 

dirl,or: 
( Soııa J. laell _,,, .. J 



-2- ULUS 

So .• eyahalin inllbalar1 

DÖNÜŞ 
Falih Rdkı ATAY 

Fransız sahillerine geçmek kolay-! Dokuz aydanberi hudut müdafaa 
sa da, limanlardan Paris'e tren bul-, istihkİlmlarının geçilmez olduğuna 
mak tesadüfe bağ1ı idi. Sonra Semp· inandınlan franaız halkı, 15 mayıs 
)onu yerinde bulmak ve İtalyan mÜ· ve onu takip eden günlerde derin 
dahalPsinden emin olmak lazımdı. bir hayal sukutuna uğramı,tı. Bu 
lngiliz hükümeti, türk heyetini bir millet aldatrlmağı kabul etmez. E· 
deniz tayyaresi ile memleketlerine ğer fena bir aksülamel olursa, cep· 
yollamak nezaketinde bulunmu~· he gerisinin tehlikesi cephe tehHke· 
tur. sinden daha büyük olurdu. İlk gÜn· 

SPOR 
Ankara'da eskirim 

kulübü açıldı 
Ankarada yalnız eskirim ıporiyle me$

gul olmak üzere yeni bir kulüp açılmııtır. 
Selinik caddesinde kiralanan bir binayı 
lokal ittihaz eden kuliıp, Ankaradaki eı· 
kirim meraklılarını bir araya toplıyacak 
ve bu gıizel sporun yayılmasına vo geliş· 
mesine çalışacaktır. Haber aldığımıza gö
re, müessisler heyeti ayın 12 inci günü 
lnılüp merkezinde bir toplantı yaparak fa. 
aliyet programını tespit edecektir. 

Cazip ve güzel olduğu kadar memleket 
müdlfaası bakımından da ehcmiyetle mÜ· 
talca edilebilecek olan bu spor şubesinde 
·atı :ıc:ık gençlere muvaffakiyetler dileriz. Son öğle yemeğini Lord Halifaks· lerde korkulan bu idi. Paul Rey· 

m sofrasında yedikten sonra, lngiJ. naud'nun dürüst beyanatı, süratli 
tere'nin cenup limanlarından birine karar ve icraatı tehlikeyi önlemiı • Ankaragücü lstanbul'da 
hareket ettik ve geceyi bir plaj ole· tir. 
linde ~eçirdik. 1 

yeni hava yolJarı itinereri İtalyan 1 iki maç yapacak 
Heyete katılan bazı yeni arkada,. müdahalesi ihtimali üzerine tanzim 

)arla birlikte yirmi bir kişiyiz. im· 
edilmiştir. Onun için bir iki saat A· "Ankara Spor" mecmuası tarafından ko· 

para torluk Hava Yolları'nın dört • cio'da kaldıktan Napo]yon evi· nulan. kupa etrafın~.a .?irleşen ür,;. lsuınbul 
motörlü, ferah ve rahat tayyaresine Jac ' . • ve lkı Ankara kulubu arasındakı futbol 

l "k T · b' f ni gezdikten ve bahçelerde ılk Afrı· mıı"lıırına bu hafta ela lstanbulda devam yer eştı • ayyarenın ır mut ağı, " 
ka nebat ve ağaçlarının ılık ve bay· edilecektir. Bu hafta İstanbula Ankaraf;Ü• 

altı kitilik bir fümuarı var. Tavanlar h vas 'ç'nde dolattıktan sonra cü takımımız g}tmcktedir. Ankarngücü ~s
yÜksek, pencereler geniş, hiç bir gın a 1 ı ı . ' tanbulda Beyoglu spor ve Kurtuluş ıle 

Tunus kıyılarında Bızerto iatllıyonu• karşılaaacaktır. Ankarııgücii bu iki takımı mübalegaııız, kanatlı bir Pulman va-
na h•reket ettik. Sanki lı'.\pla büyük ısehrimizde bire karşı üçer golle yenmişti. 

gonu içindeyiz. "k I b" h rta üstünde dolafl"O· İstıınhulda da mu\'aff~~iyetli neticeler a-
Yarım saat sonra, denizde, bir in· mı yaı 1 ır a , • " lııc• '·••ve•1e t~r""1"h 1 r. 

ruz: bir•s ev el N ıs ktyıl•rı, bıraz 
giliz harp gemisinin ateş ti.limlerİ· 

aonra Korsllca, bir müddet sonra Af· 
ne raatgeldik. Bu da, sanki bize de· 

rikal Modem ve aydınlık Avrupa 
nizle hava arasındaki heyecanlı mü. 

mahallesinin yanında renkli ve hu· 
cadele hakkında bir fikir vermek 

ausi mimarisi ile itte Bizerte ! llk 
için tertip edilmi,ti. 

gördüğümüz manzara anbean bir 
Fransa'nın batı - şimalindeki top· 

hücuma kartı deniz kuvetlcrinin ha· 
rak dilimini geçtikten aonra, Loire zır bir halde duru'u idi. Evet, ltal
ağzındaki Saint • Nazaire kasabası· 

ya vazifesini yapıyor: bu tayyareler 
na indik. Bir telsiz bozukluğundan 
dolayı fngiltere'den geç kalkmıt ol· garp cephesindeki muharebelerden 

uzaktırlar; Tunuıı'ta bir yığın fran· 
duğumuz için, geceyi Marailya yerİ· 

sız kuveti var. Koraika asker dolu 
ne burada geçirecektik. 

idi. Yarın Malta'da ve eğer gidecek 
Dolambaçlı ve eıki bir ta ıra oteli 1 

olsak, Mısır'da, nihayet Habeşistan 
Barında birçok İngiliz zabitleri var. 

hudutlarında, Suriye ve Mezopo· 
Franaa'daki Polonya, yani Angers 

tamya'da aynı hali göreceğiz. 
arazisi, kasabadan galiba otuz kilo-
metre uzaktadır. Sicilya sahilleri ile Tunus sahille· 

Gece bir saat kadar süren bir rinin, Akdeniz'in garp ve ıark hav· 
alert! Beş on dakika kadar karan· zalarına ayrıldığı dar deniz parça· 
lık koridorda dolaıtım. Yere altmıt- sının ortasında İtalyanların Pantel
lık bir İngiliz çömelmişti. Önünde laria adasını 3.000 metre ,,ükaekten 
hafif ıııklı bir elektrik feneri vardı. ve 25 mil açıktan seyretik. Limansız 
Bir aralık ıtıima, kendisine ve ka· küçük bir ada! Bir yaz havasının 
nmla bana bakarak ve gülümsiye- berrakhlı içinden ldeta küçük bl0 

rek, İngiliz telaffuzu ile mırıldandı: nalarmı bile seçiyoruz. Şimdi Kap· 
- Civiliıation! burnundan dolaııp giden her İngiliz 
Sonra bize nereye gidecefimizi gemisinin kaptanı ıüpheaiz bu kü • 

80rdu: çük adayı, İmparatorluk yollannm 
- Türkiye'ye! cevabını verdik. Akdeniz'deki bu tehlikesini düşünü-
- Orada güzel bir millet tanıya- yor. Liman11• olduiu için bu adaya 

caksınız, dedi. ehemlyet vermlyen eski lngllizler, 
- Fakat biz tlirküz.. fÜphesi:a tayyarenin icadedileceiini 
- Ha •• ha •• nasıl tahmin edeblllr· düıünmemitlerdi. 

dim? Ben sizi Çanakkale'de tanı· Hüıeyin Cahit Yalçm, eski sürgün 
dım. hayatından sonra, bizimle beraber 

Sonra o da bizim gibi, canavar ilk defa, İngiliz hükümetinin misafi
düdüiünün istirahat aesını bekle- ri olarak Malta'ya iniyor. Lavalette 
mektenae yatmalı tercih etti; oda- latif ve ileri bir ıehirdir. Yeni mey. 
lanmıza çekildik. danlar açılmııtır: yeni binalar, Ak-

Erteai 1rün ilk durafımız Franıa· deniz mimarisinin hususiyetlerine 
nm garp sahillerinde, ispanya hu- uyarak yapılmııtır. 

Bu yıl ane~izme büyük 

hız verile~ek 

Geçen mevıılm programlı çalışmalarına 
§ahit olduğumuz B. T. G. atletizm fede
raııyonunun önUınUzdekl aylardaki taallye
tl, g('çen senelere nıızııran daha geniş oıa. 
caktır. 

Federasyonun merkez istişare heyeti ve 
Uaşvektıletçc kabul ve tnsclik olunn.n pro· 
gramına göre, hıızlran ayı sonlarına doğ· 
ru 3.5 bölge grupu arasında müsabakalar 
yapılacalt ve tcnunuzda bölge birincilikle· 
rl ile bt'rnbcr mUnıklln olursa beynelmilel 
temaslar teminine çalı§tlncaklır. Ağ'Ustoı 
ayı içinde de bölgelerde trlyatıon mUsaba· 
kalo.rı icra olunacaktır. Bu müsabakalar 
400 ıııetre koşu, yüksek atlama ve gillle 
atmadan ibarettir. 

Ağustos ayının en mühim atletizm ha· 
rekctlerinden birini de, Balkan oyunlarına 
hazırlık olmak üzere açılacak olan kamp 
teşkil etmektedir. Bir taraftan bu kamp 
fanliyeUne devam ed('rk('n diğer tarattruı 
da dekatlon müsabaka.lan \'e Türkiye at • 
letlzm blrlnclllklcrl yapılacaktır. 

EylUlde memleketimizde yapılacak Xİ 
inci Datkan oyunlarından ıcınra attetlorl• 
mi• birinci vo ikinci tearln aylarında lsU. 
rahat edeceklerdir. 

Federasyon atletlerin birinci kAnundan 
itibaren kapalı aalon çatıımalarıua bqla
malnru temin edecektir. İklnclkdnunda 
bölgelerde kır koşuları ve Atatürk kotım.ı 
,·npılncnktır. Şubatta atlamalar, dekatlon, 
:!O kllnm&rellk maratona ha;ırlık koşusu 
vardır. 

İlkbaharla beraber aUeUsm laaliyıtt 
artmaktadır. Martta TUrldye kır koşusu 
blrinc1Ugt yapılacak, Balkan kır koıusu 
kampı açılacak ve imkA.n olursa Romanya
cıa icra edilecek Balkan kır k09wnına gtdl· 
Jecektlr. Nisan ve mayısta pist koşularma, 
30 kllometrellk maraton hazırlık koııusuna 
çalıııılacak, bölgelerde teıvik müsabakala
rına devam olunacak, Tllrklye maraton bl· 
rinclllği ve Ankara. İstanbul, İzmir ara
sında Uç tehir atletizm mUaabakaları yapı· 
lacaktır. 

Balrkesir vilayetine teberru 
duduna yakın, Biskocros istasyonu 
idi. Benzin aldıktan sonra Marailya. Cadde ve sokaklarda tel örgüler, Balıkesir; 6. a.a. - Balya kara aydın 
ya doğrulduk. tık programa göre silahlı polis ve askerler, tayyare hü- maden şirketine ait 142 parça eml!k 
geceyi burada geçirecektik. Fakat cumlanna kartı pasif ve aktif ter· şirket tarafından vilayete teberril edil-

k tipler ve hazırlıklar var. Bir ilan, mi-.tir. Bu emlAke ait tetıcil muamelesi aptan, eğer Ajaccio'ya gidecek ve :ır 
oradan sabaha karıı kalkacak· olur· gecenin 1 l ile sabahm 5 i arasmda yaptırılmıştır. Malzeme vr demir ak-

k ıokaia çıkanlann ölüm tehlikesine ıamı da Etibank taraf mdan satın alın· aa , o akıam Atina'ya varmamız 
maruz olduğunu bildirmektedir. t mümkün olduğunu söylüyordu. Bu mış ır. 
Akıamdan sonra ada, bir li.mba ai

ıuretle kaybettiğimiz bir günü ka· 
zanmış olacaktık. · bi sönüyor. 

Marailya'dan öğle üstü kalktık. Nihayet ertesi gün öğleye doğru 
Bir müddet Côte d'Azur kıyılarını Navarin'de, bir çmar ağacı altında 
seyrettik. Bir hayli uçtuktan sonra, ıark kahvesine kavuıtuk. Kahve, 
tayyarenin memurlarmdan biri ka· Navarin faciasının hatırası olarak 
rr:ualara geldi, dikilen küçük bir abide mermerinin 

- Telsizle İngiliz hükümetinden yakınlanndadır. Baskın yapan filo· 

Jd ~ nun demirli osmanlı dcnanmasmı a ıgımız emir Üzerine Marailya'ya 
dönüyoruz, dedi. yakmak için, girmiı oldufu dar bo-

Seyahatimizin en heyecanlı Nf· ğazı görüyoruz. 

hası, bu dönüt dakikalan olmuıtur. Uçtuktan bir milddet sonra Fa

payıtahtının Bunun sebebi yalnız ıu olabilirdi: lerf Dost Yunanistan 
ya hal ya harbe airmiıtir, yahut 
girmek Üzeredir! deniz kapısmdayız. 7 mayısta Semp-

lon'da biribirimize sorduğumuz ıu· 

ali, ilk rastgeldiklerimize tekrar e· 

diyoruaı - İtalya'dan ne haber? 

lzmir' de köylüye dağıtılan 
ağaçlar 

İzmir, (Husuıi) - Yıbanl zeytin saha· 
:arı alikadarlarca tesbit edilmektedir. 
Bunlar köylüye, fazla ieline kaaabalır 
halkına dağıtılauktır. Buna mukabil, hal· 
kın bu ağaçları aşılamaları ve iyi bakma· 
lan tart olarak ileri sürülecektir. 

lzmir limanının ihracatı 
İzmir, (Hu5usi) - Mayıata limanımızın 

ihracatı 3.655.623 lira kıymetinde ve 
25.760.000 kilo ağırlığındadır. Memleket f. 
tibariyle ltalya'ya 916 bin, Almanya'ya 526 
bin. Amerika'ya 526 bin, İngiltere'ye 384 
bin, Yunanistan'a 320 bin, Romanya'ya 224 
bin, Çekoılovakya'ya 202 bin, Fransa'ya 
143 bin, ArJantln'e 138 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. 

1 
............................... ~ ...... .. 

H A V A ............................... 
Diyorbakırda 

36 dereceye 
sıcaklık 

çık ti 
Dlln şehrimizde hava yağıfh geçmiş, 

rilzgAr ılmniloarklden ııaniyede 8 metre ka 
dar hızla esmlttlr. GUntin en dU,Uk ıncak· 
lıtı 12, en yüksek sıcaklığı 27 derece ola· 
rak kaydedilmlotlr. 

Yurtta hava. Trakya ve doğ'U Anadolu 
Nllgelcrlnde bulutlu, Karadeniz kıyıların· 
da kapalı, Marmara havzası, Ege ve orta 
Anadoluda yağır.ılı geçml11Ur. 

24 saat içindeki yağıılann metre mu -
rabbaına bıraktıkları su mlkdarları Tr:ık· 
yada l·ll, Marmara havzasında 2·8, Ege 
bölgesinde 1-13, orta Aııadoluda 1·18, do· 
ğU Anadohıda ı-ıo. Karadeniz kıyılarının 
garp taraflarında 2·5 klloı,'l"am arwundn · 
dır. 

RUz.ıril.rlar Karadeniz kıyılarında ''klle· 
riyetle şimal, diğer bölgclerdıı nıııhtcllf Is· 
tlkametıerde saniyede en çok !'i metre ka • 
dar hızla esmiştir. Saat l4 te yapılan ra • 
aatlıırda en yüksek sıcaklıklar Balıkesir, 
Antalya ve Fethlyedc 27, tskendPnında 29, 
Adana, Islfıhly<-. Erzincan ve Jqrlmla 30, 
MalD.tya, ElD.zığ ve Mardlnde 31, Silrtte 
33, Urtacıa 3/S, Dlyarbalnrda 36 derece o
larak kaydedllmlotlr. 

Belçikad ki 
talebemiz 

Ankara, 6 a.a. - Hariciye vekile-
tinden bildirilmi1tir: • 

ı. - Elyevrn Bclçika'pa bulunan 
talebemiz hakkında hariciye vekfile
tinc malfımat gelmiştir. Bu talebenin 
isimleri şunlardır: 

Sami Velioğlu, Muzaffer Kaçı. E· 
tem Tokgözlü, Ali Tokgözlü, Nazım 
Sunay, Hayrettin Özkul, Rauf Ha
mami, Hüseyin Özkurt, Halit Yapı· 
cı, Recep Ali Safoğlu, Cezmi Oktürk, 
Kutay Necdet, Behice Bakan ve eşi 

Sabahattin Kocatopçu, Cafer, İbra
him Çamlı, Yusuf Kazancı. 

2. - Diğer bir kısım talebemizin 
de Belçika'daki konsolosluğumuzdan 
vize aldıkları öğrenilmiştir. Bunların 
isimleri de tesbit edildikçe ayrıca i· 
lan edilecektir. 

••• 
Ankara; 6. a.a. - !simleri aşağıda 

yaııh tılebemllin Franaa'dan memle
ketimize müteveccihen hareket ettik
lerine dair Hariciye Vekaletine ma -
liimat gelmiştir : 
HUınU Ergenç, Hamdi Boylu,·Saf • 

fet Erhunoğlu, Seyfettin Budak, Emin 
Ulusoy, Vedi lımen, E~ Tamenoy, 
Nlıamettin Ergll, Cemal Uluand, Ad· 
nan Erkmenol, Suat Yasa, Fatma Mi
naurigan, İsmail Tiner, Tahsin Yala
~ık. ;H.amaa BMulıı:, Orn.r Ekinci, .Mü

nevver Epirdem, Salih Pekinel, Nezih 
Rona, Tahir Tasan, Fazıl Gelenbevi. 

Talebe velilerine ilan 
Hariciye Veldl.letlnden: 
Hollanda ve Belçlkadaki tUrk talebesi· 

nln bir kısmı memlekete dönmüıı ve bir 
kısmı lçln de alınan haberler ajana delA· 
letıyle neıredllmlı bulunmaktadır. Kendi· 
!erinden hiç haber ahnmamıı talebe kaldı 
ise velilerinin derhal Hariciye Vek4letlne 
müracaat edcrk bunlann isim ve ıoyadla
rfyle son adrealerinl vazıhan blldlrmeleri 
rica olunur. 

l•tanbul'a Jönen talebeler 
tatanbul, 8 (Telefonla) - Belçlkadan 

hareket eden talebelerimizden iki ktııı bu· 
gün İltanbula gelmtıler ve orada kalan 
arkad&1larının sıhatlerlnln iyi olduğ'Unu 
aöylemlılerdlr. Sonra Hatay paatanesinde 
evelce gelenlerle birlikte toplanarak tah
sil vaziyetleri hakkında Maarif VekAle
tJnden direktif lıtemete karar vermlıter • 
dlr. • 

Deniz yolları hesabına İngutereye tah· 
aile sönderllen talebenin harp vaziyeti do
layıslyle nıemlekete dönmelerine müsaade 
edildll haber verilmektedir. 

Faaliyetten alman 
resmi otomobiller 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Belediye su· 

tar idaresinin ve elektrik idaresinin olmak 
Uzere belediyenin iki otomobili taallyetten 
alınmıotır. Bazı müesseseler ellerlndekl o
tomobillerden, hizmet otomobili ııekllnde 
istifade etmek üzere tadllA.t yapmışlardır. 

Tercüme meseleleri: 

Bir cevap 
. ·zd• 

YENİ çıkan Tercilme mecmuası hak· ı nuz; pekı ama müşahedelerını f//11 
kında Peyami Safa, Cumhuriyet labilirsiniz, çunkti ne 'de olsa J 

gazetesinde iki fıkra yazdı. Bunlarm bi- aklmızla, kendi gozlerınizle ınu 
dnciııinde mecmuayı beğenmedigini &ÖY· yorsunuz. Halbuki nazanye, 
lüyor, "Shakespeare, gene Shakeııpeare •. ", şahıiliğini hiç bir zaman gızleıtl 
"Hakikate dair''. "Okunuığa dair" gibi ya· müphede de daha ziyade cnfö11 

zılarm, Goethe'den veya Dacon'dan tereli· mak iddiası var. Bunun için daf ti 
me edildiğini kayde bile lüzum görmeden, seyi aldatır, onl:m c;ıkmaz yol 
tercüme ile ne alakası olduşunu ıoruyor· debilir." . 
du. Sozlerini muvaHakiyet duası He bi· Peyami Safa'nm teklif ettıJ~ r 
tirıııedeıı önce de, mecmuada tercume U• ise dogrusu hir,; bet:cnmedıın; t 
sullerine ve muhtelif memleketlerh ter- zarif defll. Sonra "fena mü~~~ 
cüme edebiyatlarına ve faaliyetlerine mektir? "Yanlı&, nakıı miı~· 
dair daha çok ve daha uzun makaleler bu- "fena müşahede" olmaz. ~ 
lunmasım arzu ettigini bildiriyordu. 3 - Paul Valery'nın: "Lc et 

Serlevlıanın altında "Amcam Ali Kimi peut-!tre l'imitation servile de,, 
Akytiz'e ıthaf" ibaresi bulunan "Tercüme indefinissable dans les chose~ f; 
eglenceleri" isimli ikinci fıkrada ise daha Sabahattin Eyiıboglu ıle ben:. 
ziyade benden bahsediyor, Sabahattin ni ne olduğunu soyliyemedıgı!ll 
Eyüboglu ile beraber Paul Valery'dcn yok mu? l:şte onu körü korune 
tercume ettiı;im parçalarda bulduğu ter- bilirsen belki o zaman giı:ı:ele 
cume yanlıelarmı gosteriyordu. Peyami ıun" diye tcrcume ettik. eııJ1! 
Safa'ya cevap vermek ııtemezdim: r,;ü.nkü Bittabi bu, fransı:ı:ca ciiınl 
daima hırsları ile, nefretleri ile ve ancak tercümesi değildir. Fakat f krc 
kentlı ken<Jisiııe besl~d~gi m':'~~bbetle, bel· dilı!1emi5~r; tü~kçe>'.e ~e .da.hy~ 
ki bir de menfaatlerı ıle duşunen o mu· tck:ıl verılmek ııtenılmıştır. f 
harrirfo ciddiyetine hiç bir zaman inan- "Güzellik belki de eşyada tarı 1 

madım; bunu şimdi soylemiyorum, öte· mıyan şeyin tam bir mıitava.at.lJ 
denberı bu ka•~lltteyim. Fakat cevap ver· mütevakkıftır" diye tercüme c 
mek lıizım, çünkü onu:ı tenkitlerini haklı bu, çok daha kolay olurdu, fa~~-
bulacak başka kimseler de olııbi!ir. de de c;irkin. tatsız olurdu ve bU';• 

Peyami Safa üç yanlış gösteriyorı terciıme kokardı. Peyami Safa 
1 - Paul Vnlery'nin "La parole ne •ii- betle benim hlıkkımda, ıislQbu.'tl 

nifie ce qu'elle pr~tend signifler qu'excep- bir takım şeyle' söylüyor: ,ar• 
tion-ncl-le-ment" cümlesini, Sabahattin sin. Bana rle? Kendisi fransıı 
Eyiıbo.ı,:lu ile ben: "SozUn ifade etm.k id. beau" yu "güzel" diye tercuıne 
diasınıJa bulundu~u şeyi ifade ettiği na. bunun tlirkçe olduğunu zannet re 
dir, hem pek 'nadirdir" diy~ tercüme et· ~ü~ür. Onu? teklif etliği tf 
miştik. Peyami Safa diyor kı: Guzct, belki de, eşyada tar 1 

"Bu tercümenin iki noktasına takılaca- olnn)'11-0 bir feyin körü koru e 
ğını: miıellif "nadir" den değil, "iıtisn.a" em:ede~ Srahut: icabettirir.) ~ 
dan bahsediyor. Belki bir müstesna nadır· k~l!mesını ı!•rcdcn çıkarıyor? ı>I 
dir (Bu dir edatını ben ilave ediyorum; bırınde, tan fi ı .. Umkün olmıyan b 
aslında zannederım bir tertip yanlışı ola· bulunduğunu sanıyı.. .. 7 FranııızcJ 
rok diışmüştür), fakat her nadir milı;tcsna k} "ce" ~e böl'.le bir şei' yok. li 
değildir. Sonra climlenin aslında "nadir, z~m terciln:C!nı:ı:deki "bır ı.c.ı" 
hem pek nadirdir" tarzında bir tekrar ol· bır ICY ie~~rctl!ez· ti! 
madıi;ı gibi tm.:ümcde buna lüzum da yok. Sıras! du$llllişke~. şunu da 
Bence tercüme şöyle olmalıydı: "Söz ifa- Bazı .kımsel.er terc~mede, ~ıtl ııı 
de etmek id<liasında olduf:u ~eyi ancak hususıyetlerıne de rıayet edilın~ 
müstesna hallerde ifade eder." ve türkçcnin bu suretle :ı:enı~~~ 

Tenkidin evelA ikinci kısmına cevap ve· söylüyorlar. Bu fikir esasen ~ıı 
receğim • Paul Valery ıadece "E:ırcepti- dir. Fakat bu hususta çok di~_._ 
onellem;nt" dememiş; bu kelimeye bir e· lbımdır. Türkçede munis oın:i~' 
hemiyet verdiğini gösterme~ için her h~· !ere a:ıcak başka. çar~ ~ulumna 
ceyi ayırmı~. o kelime ıizerınde ıı.ı;a: edı· de !"Ürac~t. cdılmelıdır. Y~,tı'. 
yor; biz bu ısrarı, "nndir" kelimesını te~- bellığe rötüriir .. Avrupa ~Jl• 
rar ederek göstermek istedik. O cü~leyı: mefhum!arı Türkçed.e ıf~ ~ 
"Sözün ifade etmek iddiasında oldugu ıe· yor dıye onlardaki hıç 
yi ifad~ ettiği is-tis-na-idir'' şeklinde ter- h!l~un . bugünkü. di!iıniz, . 
cüme edebilirdik: zaten ilk akla gelen ~e vımız'k . ıfa~e. ed~lemıycce~ini '°"" 
budur. Fakat bunu istemedik: çünkü "ııı: çok te~lıkelıdır:, tu~kç~ye bı.r u; .. 
tisnai" kelimesini iyi bulmadık; hecelerı aı.ız cümle ~ekıllerı gımıesıne 'f 
ayırmak da türkr,;ede munis ho~ bir ıey de· ve ukalaca ıfa.deye yol açar. 
ğildir. ' d~.lçı eserlerde, mümkün olduğU 

"Exceptionnel", "müstesna" manasına cume .kokusunwı kalkması~ 
geldiği &ibi "nadir" manuına da gelir: "l~ı d!r; ~öyle olun~a .o zaruret ıcabl 
hommes d'exception" terkibinde oldufu gı. kıllerın daha bilyilk bir fay~s_t.., 
bi. Paul Valery'nin o cümlesindeki man~sı rün tUr~_r,;ede, okunması .imk~· 
da odur. Çünkü Paı.ıl Valhy: "Söz_ ifade tın tercume _roınan}ar,_ i~ım ki~ 
etmek istediği şeyi ifade etmiyecektır; an· bwılar hep türkçeyı düşünm~ı 
cak müstesna hallerde buna cevaz verilebi· bir ifade tarz~ ara~manııı. teıl' 
lir" diye bir kaide vazetmiyor, ancak bir için aceleci sıhni7etin mahsull-,..aı 
müşahedesini söyluyor: "Söz bir teY ifade Nutı""'" 
etmek iddiasındadır ama muvaffak oldufu 
pek nadirdir." Peyami Safa'ilın teklif etti· 
ği tercüme ise yanlıştır, çünkü kaide fikri· 
ni muhakkak hatıra getirir. 

2 - Paı.ıl valery: "Un fa it mal obıerve 
eıt pluı perfide ~u·wı mauvaia raiaonne· 
meırt• llcrmş; Sabıil'fattın ~)'lltxıgıu-:ııc ocn 
bunu: "Müşahodelerimizde yanılmak, mu· 
hakemelerimi:ı:de yanılmaktan daha zarar· 
hdır" diye tercüme ettik. Peyami Safa di· 
yor ki: 

"Cümlenin aalında kllrdan, zarardan ba
his yok. "Perfide" kelimesi kullanılıyor ki 
"ihanet eden, aldatan" manasınadır. Sonra, 
müsbet ilim metodWldan kalma bir düşün· 
ce iffetini arayan" vakıa miışahedesi = 
observation d'un fait" kaıdediliyor ki ter· 
cümedckinden daha hususi bir manası var· 
dır. Bence tercüme şöyle olmalıydı: "Fe· 
na müşahede edilen bir vakıa fena bir mu
hakemeden ziyade aldatıcıdır." 

"Zararlı" kelimesinin "perfide" kelime· 
ıini hakkiyle ifade etmediği doğrudur; fa
kat başka kelime bulamadık; aldatJr veya 
aladatlcıdır demek ise zarar/r'dan da daha 
hafif olacaktı. Eskiden olsa idi buradaki 
"perfide" kelimesinin karşılığı olarak "mu· 
dil" derdim: fakat bugün "mu.dil" kelimcai 
muhakkak "muğdil" ile karıştırılır: bugün 
"idili" kelimesini de kullanamıyoruz, "da· 
ldlet" dediğimiz zaman dahi bir tertip veya 
talaffuz hatası hatıra geliyor. Sadece "ha
indir" denilebilirdi: fakat o zaman .türkçe
de mana pek aarih olmazdı. "Aldatmak" 
kelimeılnde "yanlıı yola iÖtürmek" mana· 
sı elbette vardır; fakat yan hı yol ba5ka, 
dalalet yolu başkadır, yanlı'i yolun gene 
bir çıkar yol olması, iyi bir neticeye ıö· 
türmesi kabildir, halbuki dalalet yolu mu. 
hakkak fenadır, zararlıdır. Bu düşünce ile, 
en az yanlış diye "zararlı" kelimesini ter
cih ettik. 

Teıtkidin ikinci kısmını ise varld bul
muyorum: çünkü Paı.ıl Valery, müşahede
lerimizdcıı çrkardığımıı yanhı neticele
rin, muhakememizle vardığımız yanlı::ı ne
ticelerden daha vahim olabileccilni ıöy
lüyor ve nazariyeye değil, müşahadeye, 
yalnız müşahedeye ehomiyet vermek isti· 
yenlere cevap veriyor. Sunu demek istiyor: 
"Siz nazariyenin insanı yanıltabileceğiıU, 
ne de olsa şahsi kalacağını iddia ediyorsu· 

İbrahim 
lıo.kkındaki 

Haysiyet divanı dilnkil tof'~ 
da, Konyalı İbrahim Uakk1' 
lesiyle tne§gul olmuı ve 
tahrirt mildafaaaıı da din 
sonra hakkında eveke ve 
muhkemiyet iktisap etmit ııl 
edemiyeceğine dair Devlet Ş 
rarı mevcut bulunduğundan il' 
ta yüksek Hasiyet divanıncltıı' 
bir karar verilmesine ımkif1. 11 dığına mevcut lzanın ittifak11 
verilmiştir. 

Kozan'ın 
Kozan, (Hususi) - Kozan ...:ılt 

nun 21 inci yıldonlimü dıin bUT""" 
ratla kutlanmıttır. 

Isparta' da gönüılii 
hasta bakıcı ku~ 

İıparta; 6. a.a. - Cıönüllil 
kıcı hemşire kursu dün Hal 
linin huzuru ile açılmıı .e ~ 
baılanmıttır. Kuralara de 
Bayanların sayısı elliyi bU 

F ec.i bir kaza 
tzmlr, (Hususi) - ÇoraklcS~1 

de bir elektrik direği üzerind~1 

vasına çıkan 9 yaısında Yılma' 
çocuk elektrik cereyanına kaP1

0 müıı. olüm halinde hastahane>' 
mıııtrr. 

lzmir'de Türkkutu'na Y~ 

Karaya indiğimizde kaptana ni
çin geri döndüğümüzü aorduk. GÜ· 
lümsiyerek: "- Sizin Ajaccio'da 
gecelemenizi istememit olacaklar I" 
dedi. 

Bu cevabın arkasında kim bilir ne 
esrarlar saklı olduğunu düıünerek, 
tehre doğru yola koyulduk. Halbuki 
hiç bir esrar yoktu: merkezde kap· 
tanın fikrine iıtirak etmemİ§ler, ve 
geceyi Marıilya'da geçirmek lazımı 
geldiğini tebliğ etmitlerdi. 
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lı:mir, (Husuıi) - Şchri1Jl1 ııt 
kuşuna yazılanlar 90 ı bulınu~tl~ı:I 
yuvası okuluna 215 genç göndj1' 
kında 25 genç daha i<>Jt<ier 

Bunun İyiliği fU oldu, ki birkaç 
saat, Saint • Nazaire'den sonra Mar
ailya'da her tabakadan halkla te· 
mas etmek ve alman darbeıinden 
sonra fransız mağneviyatı hakkında 
bir fikir edinmek fırsatını bulduk. 

lngiltere'de İngiliz soğukkanlılığı 
ile bir madde tutar gibi temas etti· 
gımızı yazmıştım. Marsilya sokak· 
larında, kahvelerinde ve otellerinde, 
gene bir madde tutar gibi, ititerek, 
okuyarak bildiğimiz, franaız mai· 
nevi kalkınmasının ne olduğunu 
gördük. Herkes, 15 mayıs faciaamı 
hata veya biyanete hamlediyor, zi.f 
ve fütur göstermiyordu. Marsi)ya 
Belçika hudutlarından uzak görü. 
nürse de, İtalyan tecavüz bölgesinin 
pek )'akınındadır. Gazeteler ise İtal
yan müdahalesinin hemen vukua 
gelmek Üzeu olduğunu ilan edip 1 
G&6& uyorlardı. 

Alman tebliğleri 

ı ngiltere'de a;.nan resmi teb-
liğlerinin neşrıne müsaade e

dilmektedir. Bunu İngiliz istihbarat 
nazırı Dulf Cooper, Avam Kamara
sında iftiharla söylüJ-OT. Halbuki Al· 
manya'da" Made in Germany .. mar
kasından ba~ka havaais istihlaki ya
saktır. Bütün havadisler illa ki Gö
bels'in tezgihındsn redarik edile • 
cektir. Yerli malı havadıs almıyan • 
/ar, cezaya hatta hapse mahkum e· 
dilmektedirlcr. Buna rağmen alman
larrn resmi gazetesi, -sanki gayri 
resmisi varmıı gibi- Volki1er Beo -
bahter'de ecnebi radyo istasyonları· 
nı dinleyip de mahktlm edilenlerin 
listesi uzun sütunlar tutmaktadır. 

Naziliğin parolası tudur : Kulaktı· 
kanacak! Gliz kapanacak! Duyul
mıyacak ve görülmivecek .. Halbuki 
demokrasilerde kulak açık olacak ki 
:ıçık g5z1Ulük olsun ! 

Dün alman resmt rrhliğlerinin ln
glltere'de ne.1rine ml15aade edildlği
ni duyan bir arkadaş hayret etti : 

'IAN l~l IL~R 
- Aman dedi; bunu da hiç duy -

mamıştım. Nasıl olur 1 Düıman teb· 
liği nasıl ne1redilir ? .. 
Başka bir arkadaı cevap verdi: 
- işte bu tebliğl~ri neıredebil • 

mek, harp sebebinin bütün esasları
nı izah ediyor. Demokrasilerin ye • 
gAne düsturları milletleri kandırma· 

mak: onları hakikat yolunda yara. 
meğe alııtırmak değil mil Alman
ların tebliğleri de rrıüttelik tebliğ· 
/eri gibi ayni gayeye hizmet ediyor. 
ÇOnka alman tebliği vslan gl5ster • 
mekle ingiliz tebliği kadar hak/katı 
hizmet ediyor 1 

Bir lıihlive : 

Bir lransız gazetesmde bir hiklye 
okuduk; karilerimİ7:'! de bu hiklyeyi 
anlatıverelim : 

Bir gün Nazi ileri gelenlerinden 
birkaçı bir yerde oturup siyasi ahval 

hakkında konuşuyorl11rmış. 1 çlerin
den birisi, meseli Schmid diyelim, 
arada sırada saatine bakıyor ve git
mek için isticAI gös:eıiyormuı. Ni· 
hayet dayanamamıı ve ayağa kalk • 
mış. Demiş ki : 

- Hl!il Hitler. bana müsaade / 
Ôtekı'ler ısrar etmişler otur de

mişler ... 
Schmid oturmuş <1ma diken üstün

de .. Gene ikide birde saatine bakı
yor ve Nbırsızlık g6steriyormuı ••• 

I r;Jerinden birisi sormuı : 
- Acele işin mi vnr l 

- Evet .•. 
- Ne İfin olabilir bu saatte l 
- Randevum var 
Derken bir başkası söze atılmış: 
- Randevun mu var ? Fakat Se· 

nin randevun olan kımseye bizim de 
randevumuz var. Şimdi nerede ise 

burada sesini işitiriz ... 
Derken Schmid biraz sOkOn bul

muş ve yerine oturmuş; öteki, arka
daşının kulağına eğilmiş ve demiş 
ki : 

- Ne gidiyorsun canım: ingiliz 
radyosunu burada htip beraber otu -
rup dinleriz ••• 

Ve sonra hepsi oturmuşlar. 
Hikaye burada biter. Belki doğru, 

belki yanlış, fakat hikllye / .. 

Hikôye anlamak: 

Yukarıda yazdığımız hikiyeyi, bir 
arkadaş okudu. Ve dedi ki : 

- Ben bundan bir:ıey anlamadım / 
Diğer arkadaş ona §U hik§ye ile 

cevap verdi : 

- Nükteli bir hik§ye anlatıldığı 
caman almanlar iki defa gülerler -
mİJ. Ve sonra il§ve ettı : 

- Biri, hikaye anlatıldığı saman. 
lkincisl hikayeyi anladıkları zaman. 

Ve bu arkadaş. bu Jıikiyeyi dinle
dikten sonra bir defa güldil 1 Çiln
kü alman değildi. 

Çağn / 
x Adliye encümeni 7. 6. ı946 

nü saat 10 da toplanacaktır. ıal' 
• Devlet demlryolları tstıııı • iıl' 

na mUzeyyel 1607 sayılı kanuJI ırJ 
eklenmesine dair olan kanuı~ıı ,.,,. 
müzakere etmek Uzcre tcşcl<k Jll• 
valtkat encUmen 7. 6. 1940 cu ııt' 
yeti umumiye lçtlmaından so 
caktır. 

•La~ 
Mesut bir "''" 1 

al ,ı 
Seyhan saylavı Korgener ı; 

deni:ı'in kızı Bayan Periharı,1 
le, hava kurmay önyUzbaf~rı 
Arıburnu'nun nikahları d ,ı 
belediyesinde tarafeyn ai~e~ 
nın, Nafıa Vekili general Jı',ı 
birçok mebuslarla gUzide 11'!11'1 
önUnde aktedilmiştir. :su 

1
,. 

le akşam üzeri Ankara par1'ıfı ~ 
larında bir toplantı yapıl ,ıce' 
Bayan tnönU ve Vekiller.• ı1 ıl' 
vil erkan ve sefaretler aiJele 
likte bulunmu .. lardır. r fit' 

:ır d"JC' Genç evlilere saadet ı 
ailesini kutlarız 
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DÜNYA HABERLERİ · 
trk'ten . . •• 
i ıngılız krtalarmın 

a.11 ."e bu şehrin almanlar ta-
11~1~~1~yle büyük alman ta-
olu ırınci safhası nihayet • 
ta Yor. 10 mayısta ba~layıp 

b11 bil~~ Üçüncü günü nihayet· 
•tın · 

111,..1• cı safha hakkında 
••12 A 'ta.h vam Kamarasında 
at ırerm· . H k" 1 llokt • ı~tır. are atın a • 
aına2a .. . h de k rına gore ıza ve 

ara "h 

Fransada yeniden yedi 
Alman tayyaresi düşürüldü 
İngiliz tayyareleri Almanya'da petrol 

depolar1nı bombardıman ettiler 
Ilı rga tarafından neş· 

kte:? bir resmi tebliğde bil
llıu ır. Flandres harbi, tarİ· 
leıı n muharebesi ise, dün 

İhiıı alınan tebliği de ıüphe· 
111 A. en U2un resmi tebliğidir. 
ao2 ı ~aın Kamarasındaki sa· 
oı,,erıy]e, propagandadan İ· 
' alınan tebliği karııla~tı-
2,)""e bu tebliğde müttefik 
ed~~~ hakkındaki rakamlar 
etı ıkten sonra iki hakikat 

lllektedir· .\ . 
!manya b" "k bir zafer 11tır. uyu 

111til' 
1, •2lerin Dunkerk'ten al· 
,. r~Fından ihata edilen kı· 
.. erı k 

d, h Çe meğe muvaffak ol· 
~-d ~ erniyetli ve istikba1 için 
·. e en bir muvaffakiycttir. 

12 s,,.,, k'I' .. .. 11· b' 'alt . e ı ı uç yu:z: e ı ıne 

. t~tın Reri çekildiğini bildir
e at İngılizlerin silah ve 
~ 2"Yıatları mühimdir. Bu -

""d~aher, bunların telafisi 
tiıı et'". Almanlar 1841 tayya· 
i İıı ~ıklerini iddia ediyorlar. 

l l?•li ... l k .. .. 'l'Yb ~ er anca uç yuz tay-
d ethklerini ve bugün 10 

dııkı •ha fazla tayyareye sa
te,~~nı iddia etmektedirler. 

bıı, &ö 1 tebliği bir milyon esir 
ijk Ylüyor. Fcakat bu rakam 
lltdıı~:1?1da teslim olan Hol

k . ~1Yle, kendi başlarına 
"lçj~l&lıyen ve nihayet teslim 

ke a ~rduları da vardır. Al-
1tte~ "~ı zayiatlarını on misli 

· •rk bin olarak göster • 

t 
• :•ıiye ait olan bu hadise 

. llr... b .. k th ·••anın ugun anca a· 
•irı e~~Yeti. olabilir. Şim-

11 b Ro2lerı Almanya ta
d~i~tl_anan ikinci taarruz Ü· 

~efi~1§lir. Filhakika Alman· 
'~ lere nefes aldırmadan 
,,~defi daha ıümullü olan, 'te baılamıf bulunuyor. 

İıt "rıdasının bu fıraah ka· 
~e S:lr\i!eceği atikiı.rdı. Hol· 
~il) lçıka teslim olmuş. In

b;rı silahlarını ve malze-
• 1-'r akarak adalarına çekil
ı ler'naa yalnız kalmıştır. 
e~e~Uvetlerini organize et· 
iııl alman kumandaaının 

q d,tb 11"tnesi beklenirdi. Aca
't it? ~e ne derece muvaffak o-
~~l,l't erıeral Weygand, mütte· 
... "llttı.n kumandasını eline al
'~•r' b- Bir ay dayanabilir

'-)'ı~ enin dörtte üçünü ka· 
~ilt •rız demiıti. 

it, t •kil e.radan bir ay geçme • 
llt y"ı . .. • B 

~llrf rmı gun ııeçh. u 
~~ •rıda Fransa, yeni al • 

bitj ~ tekniğine karıı müda· 
-'~. 4 lllb'ld 0 

• '"lltıı ı ı mı? Flandrea'· 
-i ~'llda:aferinin sebep ve amil-

"~ t,ll~ Çok sözler ıöylenmif
lliıı t ar. Bombardıman tay· 

~Gtter;:'klarla ahenkli çaht· 
'-'G 1 devlet antitank top· 

1' iJ~:&İr olmaması. Belçika 
~İfil neti. Fransız kuman· 

.. ~ıe L.Yetsi2liği. Hatta düdük-
"! Qır • 
,' ll,llt· ~il olduğundan bah-

t.....'°l•tt.1 Unların hepsi de doğ-
1.~ "d t.. belki de alman zaferi· 

\' ... Y~lra amillerin hepsi bun
,,."-. ı lhıt olmaz. Fakat bun
'"'' ıı:ıaa • f 

Paris, 6 aa. - Fransa'nın cenubu 
şarki mıntakasının bombardımanı ne
ticesinde 25 kişi ölmüş, 72 kişi yara
lanmıştır. 

Dün gece saat 12 den 1,30 a kadar 
merkez mıntakasında şiddetli top 
sesleri işitilmiştir. Bu sabah saat 9 
da tayyare dafi bataryaları aynı mın
takada tekrar faaliyete geçmişlerdir. 

Merkez - garp mıntakasında saat 
1,50 de hava tehlikesi i.,.areti verilmiş
tir. Alarım saat 2,20 de nihayet bul
muştur. Aşağı Seine mıntakasında 

dün akşam saat 19,30 dan 20,15 e ka
dar devam eden üçüncü bir tehlike işa 
reti verilmiştir. 

Dütürülen alman tayyareleri 

Paris, 6 a.a. - Kontrol edilmiş ma
lumata atfen seiahiyetli mahfiler, dün 
verilen muhtelif alarım işaretleri es· 
nasında, Normandie mıntakasında ye
di düşman tayyaresi düşürüldüğünü 
bildirmektedir. 

Merkez bölgesinde de üç tayyare
nin düşürülmüş olduğu muhtemeldir. 

Pariıteki ilk mektepler kapatıldı 
Paris, 6 a.a. - Bir kaç mektebe 

bomba düşmesi ve bir çok çocukların 
ölmesi ve yaralanmasını mucip olan 
Paris mıntakasının bombardımanı ü
zerine hükümet Paris mıntakasında· 
ki ilk mekteplerin kapatılmasına ka· 
rar vermiştir. 

Londra belediye reiıinin 
meıajına verilen cevap 

Paris, 6 a.a. - Paris'in bombardı
manı dolayısiyle Londra belediye re
isi tarafından parislilere hitaben gön
derilen mesaja Paris belediye reisi bir 
teşekkür mesajiyle cevap vermiştir. 

lngiliz tayyarelerinin 
Almanyadaki bombardımanı 
Londra, 6 a.a. - Hava nezareti ta

rafından neşredilen bir tebliğde bil
dirildiğine göre evelki gece Ruhr'da 
ve Almanya'nın diğer bazı mıntaka
larında petrol depoları tiddetle bom
bardıman edilmiştir. İngiliz tayyare
lerindeı1 biri kaybolmuştur. Sahil 
muhafaza teşkilatına bağlı bir tayya
re İskandinavya'da yaptığı taarruzt 
bir keşiften dönerken bir Dornier de
niz tayyaresini düşürmüştür. 

lngiltere' de alarm 

Londra, 6 a.a. - İngiltere'nin prk 
sahilinde dlin gece 45 dakika devam 
eden yeni bir tehlike itareti veril
miıtir. Cenubu prkt mıntakasında 
tayyare motörü sesleri ve infilaklar 
işitilmiştir. Denizde, sahilin cenubu 
garbisi açığından mitralyöz ıeıleri 

de gelmiştir. 

Sabahleyin cluyulan bomba 
•e•leri 

Sabahın ilk saatlerinde halk pen
cereleri ve yatakları sarsan tiddetli 
infilaklarla uyanmıştır. Bu seılerin 
bir kaçı birden atılan bombalardan 
çıktığı tahmin edilmektedir. Şimdiye 
kadar hiç bir maddi hasar kaydedil

memiştir. Tayyare dafi bataryalan 
harekete geçmiştir. Bir dütman .tay • 
yaresinin düşürüldüğü zannedilmek
tedir. Son merminin infilakından on 
dakika sonra tehlikenin geçtiği llln 
edilmiJtir. 

Jngiltere'ye atılan 
yangın bombaları 'l il bi 1 ade edilmesi mÜm· 

'-ııt: hakikatin uzun izahı· Hava ve emniyet nezaretlerinin ver 
~}• L .. r •enelerdenberi uğrat· miş olduğu bir tebliğde, alman tayya-
tl ' Qllıb·· b ık· d 1~d Utün yeni bir harp relerinin gece esnasında e ı e tay-

l· "r, ,0 etı:nişlerdir. I.iütehasat1' yare meydanlarını görebilmek için 
:'it· n h · T . lıl1t 11 • areketin harp ilmin- Yorkshire, Lincolnshıre v~ ayn:ıs 

'~t llp 'VÜcud t" d·-· • nehirleri boyunca Norfolk un koy b e it . il ge ır ıgını . . "kt 

~l.iyl.i'L tıfak ed" 1 T k mıntakaları üzerınde hır mı ar yan-.._, .. _ ıyor ar. an • · dl · · 
,, "· 1 llgü bir ·· . ld • ğın bombası atıldığını bıl rmıştır. 
'1 .. " surprız o ugu · i 

d, L llvetleriyle t ki . Dafi toplar derhal faalıyete geçm § '"l ı:>ı' yap ı arı ış· . . d • . 
~ ' r ıiir • . ve Lıncolnshıre' e bır evın yanmasın 

"tı-ı:ı"ra ı P;ız .olmuıtur. Mıl- dan başka bir hasar kaydedilmemit· 
L lş1 ıa ar edılerek ve sene· t' ._. ra •. ır. 

't ~ıl k tank hucumlarına • 
lııi.. lln ai,.,. 1 Ayrıca iki hücum esnasında infıllk-

> "Or .. er er b · • · t \t, ~ .. · "tay ı~ ~anıa et· 1ı ağır yangın bombaları kulanılmıt 
İt b~cı.allılar:are dafı topları, ve ciddi hasarlar yapmıştır. Altı ki
~ ır 'İlah na kartı o derece şi hafif yaralanmıştır. 

'ı) lllt, t değildir. Tanka 
' llyy li llliicad areye kartı da tay-

~i "-'ıa,,1 ele edilmek lazım
~~llr\" lhıştır. Filhakika bu 
ı ,.. n taar 

'~ llrprj ruzunda ilk taar· 
>, bi\ f." 

2 elemanı .yoktur. Fa-
~ ili ranaa 1 .,,ltl teltrıitin. a man taarruzu • 
'lllt1f İıe h 1 kavramı§ mıdır? 
llııd d, lt•f~na mukabele etmek 

... , 1 d b • li erecede vasıta11 
'ilıd~; §ey bu ilci sualin ce-

• . 
A. Ş. ESMER 

Lllvanya ba~veklll 

Moskova'ya gidiyor 
Kaunas, 6 a.a. - Molotof'un dave

ti üzerine Litvanya başvekili Mer
kys, sovyet askerlerinin ıebcbiyet 
verdiği MJisenin hallini tesri etmek 
üzere bugün Moıkova'ya gidecektir. 

İtalya' da 
harp 

hazırlığı 
(Başı l iacı sayfada) 

İtalya kırallığı sahillerini, Arna -
vutluk'u, müstemleke imparatorluğu 
ve topraklarını ihata eden 12 mil ge
ni§liğinde bir mıntaka, seyrüsefer i
çin tehlikeli bir hale konulmuştur. 
Bu sahillerdeki limanlara uğramak 
istiyen vapurların müsaade almaları 
ve italyan konsoloshanelerinden veya 
askeri makamatından talimat almala
rı lfizım<lır. Seyrüsefer halinde bu
lunmakta ve bu limanlara doğru 
gitmekte olan gemiler tehlikeli mın
takanın hududuna hangi gün v~ han
gi ı;öat vasıl olacaklarını, bu limanla
rın makamatına vakti zamaniyle bil
direceklerdir. 

••• 
Malta, 6 a.a. - Malta ile Sirakun 

arasındaki vapur seferleri inkıtaa 
uğramıştır. 

l§ıkları •Öndürme 
Roma, 6 a.a. - İtalya topraklannın 

bir kısmında ışıkların ıöndürülmeai 
İh\imali karşısında halk ışıkların ev
lerden dışarı aızma~ına mani olacak 
malzeme tedarikine davet edilmiştir. 

Çörçil'in nutku ve 
italyan ganteleri 

Roma, 6 a.a. - Çörçil'in nutku 
dün akşam italyan matbuatı için bir 
hadise teşkil etmiştir. Faşist gazete
leri bu nutka büyük bir chemiyet ver
mişlerdir. İngiliz başvekilinin beya
natı uzun makalelere mevzu teşkil 

etmekte ve nutkun müttefikler için 
en az teşvik edici mahiyette olan kı
umları bü;yük barfleüe tebarm 9tti
rilmektedir. Flandre muharebeıinin 

askeri bir felaket mahiyetinde oldu
ğuna dair Çörçil tarafından ıerdedi
len iddia ilk sayfalarda göze çarp • 
maktadır. Buna mukabil Dunkerque'i 
terketmeğe muvaffak olan ingiliz ve 
fransız askerlerinin pek mühim olan 
miktarı hakkında verilen rakamlar 
nazarıdikkati celbctmiyecek kadar 
kilçük harflerle dizilmiştir. 

İtalyan gazetelerinin Pariı ve 
Londra muhabirleri milttefik hülrii • 
met merkezlerinde bu nutkun huıu· 
le getirdiğini iddia ettikleri intiba • 
!ardan uzun uzadıya bahsetmekte ve 
fransız - ingiliz cfkarıumumiyeainde 
endişe hatta ıaşkınlık alametleri gö
rilldilğünil iddia eylemektedirler. 

Faşist gazet~lerinin Berlin'dcld 
müşahitleri Almanya'nın ukeri, aiya
ıi ve iktisadi vaziyeti hakkında nik
binane tehirlerde bulunmakta ve al • 
man propaganda teıkilatı tarafından 
yayılan haberlere geniş mikyasta ma
keı olmaktadırlar. 

Son alman taarruzu ue 
italyan gazetelerinin ycuıları 
Roma, 6 a.a. - Matbuat franıız 

cephesinde yapılan yeni alman tur· 
ruzunu büyük harflerle ilan etmekte, 
muharebenin ıon derecede büyUk bir 
şiddetle cereyan ettiğini tebarüz et
tirmektedir. Alman kumandanlığının 
fransız hatlarını yarmak için elinde 
bulunan bütiln vasıtalara milracaat 
etmeğe karar verdiği ihsas edilmek • 
tedir. 

Gazeteler 6.000 kadar tayyarenin 
hareklta ittlrlk ettiğini ehemlyetle 
kaydeylemektedirler. 

lıtanbul'a gelen italyan talebeleri 
fstanbul, fi (Telefonla) - İzmlr'den ha· 

reket eden muhtelif ltaıyan talebeleri bu
ra.ya gelmişlerdir. Bunlar, buradan ayrıla· 
cak olan ltalyan talebeleriyle birlikte 
memlekeUerlne döneceklerdir. 

Bir tranıatlantiğe verilen emir 
Panama, 8 &.L - 23 bin tonllltoluk 

Conte dl Blane&mono ltalyan lranaaUl.n • 
tlflnl Amerika Blrleılk DevleUer1ne alt 
bulunan B&lbo limanında tıanahlre kadar 
kalmak üzere bul{Üll emir almıı oldufu 
söylenmektedir. 

Vatikan'Ja ela :ıııklar 
•Öndürülecek 

Vatikan; 6. a.a. - Vatikan şehri va
lisinin aldığı kararlar mucibince, Ro
ma fchrinin geceleri kısmen karartı!· 
ması hakkındaki tedbirler Vatikan 1eh 
ri dahilinde de tatbik edilecektir. 

Alman ziraat nazırı Roma'da 
Roma; 6. a.a. - Alman ziraat nazırı 

B. Walter Darre yanında ziraat umum 
müdilril Dr. Walter olduğu halde Ro
ma'ya gelınittir. 

Yunanistan 
sulhü 

koruyacak 
Ati.na, 6 a.a. - Baivekil Metaksas'ın 

Milli icnçlik teşckkiıliıniın bası karşı11ın
da ıöylcdiği nutuk hakkında tefsirlerde 
bulunan Eı;tia gazetesi bilhaBSa ~öyle yaz
maktadır: 
"- Tarihin en korkunç muharebesinin 

cereyan ettigi dunyada çok şiıkür henüz 
sulh içinde yaşıyoruz. Biz sulh istiyoruz 
ve sulhu müdafaa etmek için butUn gay
retlerimizi sarfediyoruz. Bumtan evelki 
harplerde aldı{:ımız yaraları &ıırmak ve 
memlekette ıslahat yapmak için elr.cm o
lan yapıcı mesaıye butun kuvctlmizi tah
sis ettık. Biıtlin bir asır bıitıin mim haya
tı buyuk bir fikir uğrunda giıç ve kanlı 
mücadelelere tahsis ettiğimiz için kaybet· 
tiğimiz zamanı telifi etmeğe uğraşıyoruz. 

Fakat tehlike saati çaldıgı zaman blitlin 
milli kuvetlerin, yunanlı vatandaşların bu
tün duşüncelerinin derhal ve azimle baş· 
ka bir istikamet alması ve milli mevcudı
yetimizin mu.dafaası içın bir kere daha her 
şeyin feda edılmesi lazım gelecektir. 
Cenabıhakkın Yunanistanı böyle bir ih· 

timale karşı muhafaza etmesini butiın kal· 
bimizle iımit edelim. 

Fakat tehlike anında memleketın en kıy
metli kuvctini teşkil edecek ve kurtaracak 
olan kahramanlrk zihniyeti &ulhu muhafa
za etsek dahi faydasız bir şey olmıyacak
tır. Çiınku sulhçu mucadelelerde bile za
fer, ecdadının kahramanlık zihniyetini in
kir etmiyen millctlcı indir . ., 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Paris, 6 a.a. - Reynaud kabine -
sinde husule gelen değişiklik hak -
kında başvekalet şunları bildirmekte
dir: 
Başvekil hariciye nazırlığını, ayni 

zamanda milli müdafaa . nazırlığını 
deruhte etmektedir. Çünkü her iki 
nezaret ıde harbın sevk ve idaresini 
temin etmektedir. Başv~kile harici
yede Beaudoin, milli mt!daf aada ge
neral Degaulle yardım edecektir. 

Maliye nezareti umumi katibi Bo
uthillier maliye nazırlığını deruhte 
etmiştir. 
Fransız aile nezareti başına geçen 

Pernot aynı zamanda bilhassa eski 
sıhiye nazırının vazifesini görecek· 
tir. J ean Prouvost istihbarat nazırlı • 
ğına, Frossard nafıa nazırlığına, Del: 
boa maiflf nazırlığına tayin edilmit· 
lerdir. 

Yeni lranıız kabinesinin azaları 
Parls, 6 a.a. - Kabinedeki tadiller ne

ticesinde, harp kabinesi B. Reynaud, Pe
taln, Chautemps, Marln. Ybamegaray, 
Mandel, Honet, Dautry'yl ihtiva edecek· 
tir. Azaların miktarı bu suretle on birden 
sekize inmektedir. 

Narvik civar1nda 

yapılan harekat 
Narvik, 6 a.a. - İsveç hududuna doğru 

giden dcmiryolu üzerinde yapılmakta olan 
tathirat esnasında 100 alman esir edilmiı
tlr. Evelisi gün müttefik kıtaatı Narvik'in 
yedi kilometre şarkında bulunan Sedik'e 
vasıl olmuıstur. Dün, tathirata memur kol· 
!arın faaliyeti fazla olmuştur. • 
Kırk bin kiı;i tahmin edilen bir alman 

kuvetlnin kulunmakta olduı:u Bjoemfjell 
dıfl&rında, yakında şiddetli muharebeler 
olacağı tahmin edilmektedir. Şimdiden bu 
kıtaatın vaziyetinin nazik olduğu soylcn· 
mektcdir. Şimalden ve garpten şiddetle 
tazyik yapılmaktadır. Trondheim'da bulu
nan alman kıtalarma iltihak edebilmeleri 
için yegane iııtikamet, takriben 150 kilo
metre imtidadında olan gayet vahıi bir 
mıntakadır. 

İsve~ üzerinde 
u~an tayyare 

Stokholm, 6 a.a. - Dün akşam şi
mali şarki istikametinden gelen bü
yük bir ecnebi tayyaresi İsveç 
garbinde Bohuslaen eyaleti üzerin • 
den uçmuştur. Tidningarnas Teleg
ram Byra gazetesi hava müdafaa ba
taryaiarının bu tayyareye ateş ettik
lerini ve tayyarenin şimali garbt isti
kametinde gözden kaybolduğunu ill
ve etmektedir. 

Frans11 ve İngiliz devlet 
adamlan arasmda mesajlar 
Paris, 6 a.a. - Kıral altıncı Geor

ge'un bir telgrafına cevaben gönder
diği mesajda Lebrun, İngiliz ordusu, 
bahriyesi ve havacılığının kahraman
lığı karşısında fransız askerlerinin ve 
milletinin duyduğu hayranlığı ifade 
etmiştir. 

Fransız cephesinde devam eden 
mücadelede şimal ordusunun ingiliz 
ve fransız kıtaları yeniden yanyana 
çarpııacaklardır. İki memleket ara -
sındaki tesanüt ve iki ideal arasında
ki birlik bir kere daha tezahilr ede
cektir. 
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ISTANBUL G • 

Cumhuriyet 

Görünmiyen kuvet : Muvazene 
ihtiyacı : 

Yunus Nadi bu başlık altında diyor 
ki: 

"Mııc::ı.ristan başvekili Kont Telekl
nln ııu son gUıılerde macar harici siyase
tini ızah için söylediği sözlerde hayret
le karşılanacak cilmlelcr okuduk. 1tal· 
yan ve alman dostluklarına dayandıtı 
aruk sarahalle, katlyelle ifade olunan 
bu slyuseU güya daha ziyade samlmlleş
Urmek için Kont Teleki alman za!erlerı
nin bir methiyesini de tercnnUm etmek
tl!n kendini almıyarak bunların yalnız 
dostları memnun etmekle kalmadığını 
ve düşmanları bile mUtchayyır kıldıfı
nı beyan eylemi§tir ... 

Evelce cernıanlığa karşı nefret du· 
yan o.en vematnır Macarıstanın olmdl 
Y&§adığı ruh haletini tefsir eden muhar
rir diyor ki: 

"Çckosıovakyanın taksimindeki ma· 
car lddıalarını alman - ltalyaıı hakemli· 
ğl bile halledemedi. Sebebi Macarista
nın realiteler yerine imparatorluklar za
manındaki zoraki hudutlara ve uydur
ma lstatıetlklere dayanmağı tercih ey· 
ı msulır. DAvalarının haklı veya haksız 
taraflarını tupyekOn kendi lehine hal· 
ı ttir .. bilmek hUlyıuıı da lm.lmıım ede· 
rek nihayet Macnrlstanı Berlln - Roma 
mlhv rlnln kuvettne peyk olmağı artık 
kendi m n!aattne muvafık bulmaktadır 
demek olur. Daha dün Viyana'nın böyle 
bir mtUlhlllynya kurban gitmiş oldu· 
ğunu tamıımlyle unutarak . ., 

Macaristan ın letlkldllnl ve milli gu· 
rurunu korumaktan bile korkan vaziyeti 
kar§ısında balkanlıların kendi lstikUU
lel'ine ve mllll emnlyetlerlne verdikleri 
ehemlycti ve gösterdikleri kıskanç ıu
nayı tebarüz ettiren muharrir diyor ki: 

'Teltışa aslO. yer yoktur. Bazı ktıçUk 
hllUkmetıerln kendll ı'lne o veya bu bU
ylık devlette bir mesnet bulmak mllll· 
hülyasına kapılmalarına kartı Balkan 
antantı devletlerinin ı\zaml soğukkan· 
!ılıkla ve katı bir tesanUUe ıslllı.hlan el· 
lerlnde her ihtimale kar§ı hazır bir va-

• 

lsvicre 
.:> 

müdafaaya 
hazırdır 

Berne, 6 a.a. - İsviçre erkanıhar
biye reisi general Guisan, neşrettiği 
bir emriyevmide, İsviçrenin kendini 
müdafaa edebilecek vaziyette olduğu
nu ve müdafaa etmesi Iazımgeldiğini 
bildirmigtir. 

Sinir harbi İsviçre milletini heye· 
cana düşürmemelidir. Milletimiz ye
ni harp usulleriyle sürprize maruz kal 
mıyacaktır. 

lsviçre tayyareleri yabancı 
toprak üstünde uçmamıf 

Bern, 6 a.a. - Ecnebi memleketlere 
yayılan haberlerin hilafına olarak or
du erkanıharbiyesince verilen bir ha· 
bcrden hiç bir 1ıviçre tayyaresirun ec
nebi toprakları üzerinden uçmadığı 

anla§ılmı§tır. 

Diğer cihetten Bund gazetesi is • 
viçreli tayyarecilerin kahramanlığın • 
dan sitayişle bahsettikten sonra şöyle 
demektedir: 

Dökülen kan 1sviçre'nin bitaraflı • 
ğını muhafaza ve onu müdafaa etmek 
hususundaki azminin bir delilidir. 

İngiltere' de S 1 S Jüpheli 
ıahıs levkif olundu 

Londra; 6. a.a. - D:lhiliye nazırı Sir 
John Anderson, bugün Avam Kamara
sında bir &uale cevaben, hasım unsur
lar ile münasebette bulunan ve yahut 
umumi emniyete muhalif hareketlerde 
bulunmuş olanların enterne edilmele
rini emreden müdafaa kararnamesi hü
kümlerine göre, dün akşama kadar 515 
kişinin enterne edilmiş bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Dahiliye nezareti, :ngiltere'de otu -
ran alman ve avusturyal ların radyo 
makinalarını derhal ellerinden çıkar -
malan hakkında bir emirname neşret
mişair. 

Son Alman taarr.zunun 

Bükreş'teki akisleri 
Bükreş, 6 a.a - Havas bildiriyor: 
Fransız cephesine karşı yapılan ye

ni alman taarruzunun Almanya'nın 

harbı her ne bahasına olursa olsnu 
aonbahara kadar bitirmek niyetinde 
olduğu intibamı bıraktığı bildiri! • 
mektedir. 

Haber alındığına göre, eskiden Po
lonya'da bir kış sporları merkezi olan 
Zakopane'de tedavi edilmekte olan 
yaralı alınan pilotları henüz tamamiy
le iyileşmeden cepheye gönderilmek· 
tedirler. 

Romen gazeteleri ve efkarıumumi -
yesi gittikçe teksif edilen alman pro
pagandasına rağmen milttefiklere iti
mada devam etmektedirler. 

( a.a.) Mat buat servıs1 

zlyetle beklemeleri klifidlr. Biz vazi!e
lerlmlzl yapalım, Ust tarafı mm azene 
ihtiyacı kendıllğinden ikmal edec ){tir . ., 

TAN 
Amerika silahlanıyor : 

B. Zekeriya Sertel, bu başlık altında 
diyor ki: 

"A vrupada harp başl dığı günd nbe
rl Amerika mUdn.faa sıldhlarını arttır
mağa çnlııııyor ve nazızmln Avnıpada 
her yeni haml si cUmhurr ısı Ruz elti 
Amerikan ml11 tini t hdlt ed n tehllke
nın günden güne )aklqmakta b!.llundu
ğunu söylemcğe sevkedıyor . 

Amerikanın n den endlş ye d ııt gu. 
nU izaha çalışan muharrir dl) or ki: 

"Amerika cümhurrelslnin nutuklan
nı Amerika fi.yan meclisinde c reyan e
den mUznkerelerl, nm rlkan matbuatı
nın neşriyatını takip edenler, olmall A· 
merlkanın kendisini tehlikede görme#• 
b8.§ladı~'lm hıssetmekte geclkmezl r , 

M. Zekeriya Sertel, amerıkalılo.n 
mUttc!iklere yardıma sevk d n s beple
ri anlatarak diyor ki: 

''Amerikanın bugUnkU dU lncesl ken
di müdafaa vasıtalarını tekemmül et
tirmek cenubi Amerikayı isUlA edll&
mez bir hale getirmek ve yarınki dllil· 
ya nizamını kurmak zamanı g&ldlğl va. 
kıt sözUnU geçtrebllecek d rcc d ku
vetll bulunmaktır 

Amerikanın slllihlanmağa ehem )et 
vermesinin en bUyük sebebi budur." 

İKDAM 
Sonuna kadar harp ı 

Abidin Daver, bu ba§lık altında dl· 
yor kl: 

"Cörçll, İnglltere'nln icap edene, 
BUyUk Britanya llduını terkederek im
paratorluğu ile harbo devam edecefinl 
söylemekle lnglllz tmparatorluğunuıı 
aonuna kadar dayanmak azmine tercU
man olmu§tur .,, 

Çörçil diyor ki : 

Meıru Bel~ika 

hükümeli 
Paris hükumetidir 

Londra, 6 a.a. - Avam kamarasında bir 
suale cevap veren ba§vekil B. Çorsıl de
miştir ki: 
"- Britanya hiıkümeti yegfuıe meını 

Belçika hukümetl olarak elyevm Fransa. 
da bulunan Belçika hlikumetı.n.i tanımak
tadır. Belçika namına hakimiyet icra et
mek hakkını haiz olan yegane hükumet 
budur. Belçikayı bilfiil eski hudutları da
hiline yerleştirmek onwı istiklal ve ıcr
bcstisini temin eylemek yalnız İngiltere· 
nin değil, aynı zamanda Fransa hukumeti
nin de tezelzul kabul etmez bir harp ıa· 
yesi olduğunu tekrar etmegi bile luzumsuıı 
addediyorum.,, 

B. Spaak'ın tema.lan 
Hllen Londra'da bulunan Belçika ha· 

r:tclye nazın Spaak, B. Çörçll \'e Lord Ha
Ufaks ile g6rilşmelcrde bulunmuştur. B. 
Spaak, aynı zamanda, htılcn Londı ada bu
lunan Hollanda nazırları ile de tcmıuı ey· 
leml&tlr. 

Fransa' da dört 
casus idama 

mahkum oldu 

idam mah~um!an aras1nda 
Alman istihbarat ıefi var 

Paris, 6 a .a. - Askeri mahkeme 
geçen sene tevkif edilmiş olan sekiz 
casus hakkında hükilm vermiştir: 

dört kişi idama mahkOm edilmiştir. 
İki kişi müebbet küreğe, diğer iki 
kişi de 10 sene kiıreğe ve 20 sene 
Fransa'ya ayak basmamağa mahkum 
olmu:?laıdır. 

İdama mahkum olanlar arasında 
Fransa'daki alman istihbarat servisi
nin şefi J ulien Masson bulunmakta • 
dır. Masson'un ihtisası havacılığa a
it malCımat toplamaktı. Mahkum. 
bir senedenberi Fransa'da kütle ha
linde yapılan istihbarat servisinin 
dı-.ğıldığını itiraf etmiştir. 

Alman denizaltınm bahrdığı 

Yunan vapuru 
Vigo, 6 a.a. - İngiltere'ye gitmekte 

iken Finistere burnu açığında bir al
man tahtelbahiri tarafından batırılan 
Yonna ismindeki yunan vapuru için
de eveıa bir araştırma yapılmıştır. 

Tahtelbahirin kumandanı vapuru ba
tırmadan evel mUrettebatı sandallar

la denize inmeğe davet etmiştir. Ca
bo Cazo ismindeki ispanyol vapuru 
Yonna'nın mürettebatından 26 kişiyi 
kurtarmıştır. 
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Pilôv ideal yemek midir? 

Haylice zaman oluyor, İstanbul'da lmeğe yağ sürüp yeınek daha faydalı 
Galatasaray Lisesini lııtirdikten sonra olur, hiç olmazsa pilav gibi peklik ver
Paris'te yerleşmiş bir z.at beni orada mez. 
evinde yemeğe davet ~derek pek ince ı Pilavın, yağından dolayı, şişmanlık 
fransız yemeklerinin arkasından bir de verdiği meşhurdur. Onclan dolayı -bir 
pilav yedirdiği vakıt, doğrusu, bunu aralık düşünüldüğü gibi- Galatasaray 
bir tuhaflık olsun diye yaptığını zan- Lisesi'nin kızlara mahsus kısmının a
netmiştim ... Nice yıllar sonra, lstan- çılamamış olması pek münasip olmuş
bulda Galatasaraylılar Bırliği kurula- tur, denilebilir : Orada okuyup çıka
rak o liseden çıkanların senede bir gün cak kızlar da pilavı kendilerine ideal 
mektepte toplanıp pilav yediklerini yemek saymış olacaklarından. yusyu -
gazetelerde okuduğum vakıt anlıyabil- varlak oldukları zaman ne kadar üzü
dim ki, Galatasaray Lısesinde okuyan- leceklerdi ... 
lan biribirlerine bağlı yan ideal pilav- Beslemesine gelince; yalnız kalori 
mıt. bakımından, pirinç kendisinin bir bu-

Renk ve zevk üzerine münakaşa edi- çuk misli ekmeğe 'le üç buçuk misli 
lemcz, derler. Belki, bazıları bir mek- patatese bedel olduğundan -yemekler
tepten çıkan zatlar arasında rabıta ola- de vitaminlerin ve madenlerin lüzumu 
cak idealin pilav olmasını garip bulur- anlaşılıncıya kadar- kalabalık külcleri 
Jar da meula Galata11aray Lisesi garp besliyenlerce pek muteber sayılırdı. 
medeniyeti dillerinden birini eyice Fakat çok pirinç yiyen japonlar 
tiğrenerek o medeniyetin bilgilerini beri - beri hastalığından binlerce kı
yurdumuza yaymak için açıldığından rıldıktan sonra pirincin vitamin ek -
Galatuaray'dan çıkanlaıın kendilerine sikliğinden dolayı ne kadar zararlı g.
füui bir ideal seçerek her sene, hepsi- da olduğu anlaşıldı. Çiınkü vitamin
nin pek iyi bildikleri §Üphesiz olan, }erin bir çoğundan zaten mahrum olan 
fransız dilinin klasik e1>erlerinden, hiç pirincin B 1. vitamini de, pirinç beyaz
olmazsa gerçekten edebi romanların - )andıkça kabuklarında kalır. Ondan 
dan birini dilimize çevirmelerinı, ya- dolayı pek beyaz pirinçten pilav ye -
hut. Galatasaray Lisesi kurulduğun - yenler o hastalığa maruz bulunurlar. 
danberi oradan unutulmaması lüzumlu Pilava katılan yağ da, maalesef, " ek
epeyu hocalar gelip geçmiş olduğun- sikliği tamamlıyamaz. 
dan her .ene onlardan birinin hayatını İnsana en lüzumlu on iki madenden 
tetldk ede.rek yumalarını tercih eder- pirinçte beşi eksik olduğundan bu ci
ler. betten de pirinç pek yavan bir gıdadır. 

Bence, Galatuaray'dan çıkm1ş za.t -
lann, arada ıırada olsun, eiddt bir ter
cüme yahut satl tttkik neticesi bir e
.cır yazarak birliklerı namına meyda-

en,a çıkarmaları yurdumuz için hiç za
rarsız olacağı ıüphesiz bulunmakla be
raber, bu zatların birliklerine bayram 
olarak seçtikleri günde toplanıp bir 
arada yemek yemeleri de pek isabetli 
birıeydir. ÇUnkU dünyanın her yerin
de yemek imanları bıribirlerine bağlı
yan en iyi rabıta olarak tanınmıştır. 

Kalan mcdenlerin neticesi de asit ol
masından dolayı, yağın da asit olması 
buna il~ve edilince, pilav şişman ve şe
ker hastalı~ına istidadı bulunanlar 
için pcık zararlı yemeklerden biri olur. 
Yediğimiz bütün hububat arasında en 
ziyade asit pirinç olduğu hatırdan çık
mamalıdır. 

Pirincin bir kusuru da fosfor ma -
deni ile kireci arasınrlaki nisbetin bir
den pek uzak, ancak 0,10 olmasıdır. 
Bundan dolayı çocuklar için de ideal 
bir yemek olamaz. Çocuğu semirtir, 
fakat kemikleri çUrük kalır. 

G. A. 

Ancak, pirinç pilivı bu rabıtayı te
min edecek ideal yemek olmağa layık 
mıdır ? Bu cihet düıünülmeğe değer 
nnncdiyorum. 

Pirinç, vakıa, bugiln de bütün dün- Tokat'ta etY• piyangosu 
yadaki insanlardan en az dörtte biri - Tokat; 15. a.a. _ Çocuk Esir~eme 
nin rağbet ettikleri gıdadır. Fakat in- Kurumu tarafından ıhzar ve geliri vi -
un cinsinin dörtte birini teşkil eden layetin fakir çocuklarına ve bilhassa 
bu pirinç dütkünlerinin en büyük. kıs- zelzelenin öksüz b raktığı kimsesiz 
mı Asyalıdır. Pirinç Aıyalı olanların yavrular ihtiyaçlarını karşılamak üze
sembolüdür. Medeniyetin beşi~~ de re tertip edilen zengin ikramiyeli eş
A.ya'da olmakla beraber mede~ııyet ya piyangosu 20 haziranda orta oku\
befiğinden. çıkıp f'"V:ııpa'ya. ~eçtık:en da resmi heyet muvacehesinde çekil -
sonra hayhce gelıımış ve pırınç pıla- meaine karar verildiği haber alınmıı
vından daha ince sanatlı epeyce ye -
mekler icat edilmigtir. Onun için, Aa-
ya'yı temsil eden pirinç pilavının Av
rupa medeniyetini öğrenmek üzere o
kutturulmuı zatların birliğine de sem
bol olup olmıyacağı kendilerinin zev
kıne bağlı bir meseledir. 

Zevk cihetinden dütUnülünce, ken
diın de pillvı pek sevdiğim için ona 
lezzetsiz yemek diyemem. Şu kadar ki 
pilivın lezzeti kendinden değp yağın
dandır. Sade pirincın ne kadar lezzet
ıiz olduğunu hastalıgında sade suya 
pirinç çorbuı içmiJ olan herkes bilir. 
Mesell buğday yahut mısır buğdayı 
sade suya bqlanılarak lezzetle yenilir 
de sade pirinç yenilemez. Pilavın lez
zeti yağdan gelince de kızarmış ek • 

Eğildi. Elini okşadı: 

tır. 

Bugün ___ _ 

ULUS Sinemasında 
Çift Film 

16 - 18.45 ve 21 de 

GiZLi iZDiVAÇ 
Loretta Y oung ve Robert 

Taylor 
14.30 ve 17.30 da 

KARA DEV 

- -·· ------

- Yavrum, kızım ağlama ... Şimdi de hıçkırıyor
sun, oldu mu ya bu? ... Sus, yavaı, dıvarlar incedir. 
Yandaki odadan ıeıini işitirlerse, böyle cici, gUzc; 
bir kızı ağlattığım için beni ayıplarlar. Belki; aktı 
!arına baıka bir ıey de gelir .. Dur, sana biraz bon 

bon vereyim.-
Cebinden, zarif küçük bir kutu çıkardı. Genç kıza 

uzattı: 

- Bak, ne güzel tekerlemeler .•. 

Amiral Abrial 

Son çarpışmalarda timal 
deniz ordular başkumandanı 

olan amiral nasıl yetitti 

Artlk Amiral "Abrlol" Un adı da reıımt 
tebliğlere glrmlı bulunuyor. 

Dunkerque"de tecrit edilmiş olan askeri 
kampın ve ona tflbi bulunan kıtaların iaşe 
ve deniz mlldafaa.sını temin, eevk ve idare 
gibi aP:lr bir vazife bu kumandana tevcih 
edilmişti. 

Böyle bir ,şefin lmkdnı11z addedilen bu 
iol b&,7aracl\ğına emin olunabilirdi. 

Amiral Abrlol genç bir amlraldır. Alt
mışını hentiz aşmış bulunuyor. ''Tam" da 
doğrmış bulunan, 1896 da "Deniz mektebi
ne'" giren amiral Abrlol, geçen hlll"J>te 
"Jean - Bart" zırhlısında müll\zlm ve atış 
dlrektörll olarak harbettl. Sonra "Ardent'" 
gemisinin kumandanlığına geçti. 

Bahriyedeki şöhreti, kendlelnln gayet 
iyi'; bilhassa sevk ve idarede eşi bulunmaz 
bir denizci olduğu merkezindedir. 

Bu şöhrete, bahriye kaymakamı. U
çUnclı torpido !iloeu kumandanı, "Tour
vllle,. ile dl\nyayı de\•rl zamanında genıl 
kuınanclıı.nı ve nihayet Hl34 te de şetl bu
hındug-u birinci filonun hafif dlvlzyonları
na kumandan mıııwlnllğl f'derken bıraktı
ğı intibalarla sahip olmuştur. 

Söylemek caizse, amiral Abrlı>l. 10.000 
tonluk kruvazorlcrin adamıdır. İki sene 
erkl\nıhnrblye ikinci reisliği işlerini tC'Clvir 
ettiktl'n eonra 1936 da Akdeniz filosu bnş
kumnnclanlıA-ına tavın edildi. Orada da en 
J;"ilzel kruvıı7.örlerimizden olan (Alg-frl lYl' 
iyi blr nam kru:ıındırdı. 

Muhnsamatın başlamasından bir ay e
ve! UçUncU mıntakıının Amiri bulunuyordu. 
Bu senrnln bldnydlnde amiral ( CMtcx )'I 
lstlhlı\f ederrk şimal hRrekA.t sahnesi ku
mandanh~nı uhdesine Rldı. 

Derin meziyetleri ceddinin kim olduğU
nu ifadeye kl\fldlr. 

Biraz asık euratlı, temkinli \'e dUşilnce-
11 olan bu adam, tıadc bir kolaylıkla mUes
slr şekilde hareket etmetılnl bilen şahsi
yetlerdendir. 

"Paris Soir"dan .. 

Tanklara karıı 

harp metodu 
Almanların harp metodları karoısında, 

genral Huntzlger, ordu.cıuna şu emrlyçvınl· 
y1 tAmlm etmiştir: 

Asker! Harp bn.şladı: dUşman, galip 
gelmek için senin mlıcadele ruhunu :r:Ma 
uğratmak istiyor. İlk hamlcd,. onun kullan
dığı taktiğin, harp hud'alım ve ırlll\lıının 
gayesi, seni tcılhlş etmektir. Bunu eenln 
bllmekllğln IAzımdır. Dllşmıın hava sllAhı 
çok tesir yapmakta fakat at. zarar vermek
tedir: bunu kendin takdir edebilirsin. Tay
yare yaklaşınca, tekrar mllcadt•lc vaziyeti
ne girmek üzere, gizlenip kendini koru. 
Sanma ki, gerl gidersen, eınnlYet altına 
glrmlf oıurııun. Görmemlt bile olsan, bizim 
hava sllA.hımız aenl korumaktadır. Şunu 
bil ki, tanklar piyadeye karşı fazla bir ııey 
yapamamaktadır. Çukurda veya siperde 
gizlenince, tank eenl görem<'z; bırak geçl
verırln; ondan sonra, ona refakat eden kı
llvuza ateş et; kılA.vuzsuz bir tank, kör
dUr; benzin tedal"ikl için, o. er geç girdiği 
yeri terketmek mecburiyetindedir. Bizm 
topçumuz tan'kıara k""' - e.rec:e ,mı--. 
sır olmaktadır ... Birçoğunun sandığı gibi, 
dUşmanın kuveUI olmadığını da bll· Ona 
karşı iradenle hnı ekct edince, ondan daha 
kuvetll olursun. Mukabll taarruza geçti -
ğtmlz her yerde bir stlrU eelr aldık. Dayan! 
MUdafaa ettiğin ıe~1 unutmL DUşmanı 
1teçlrlrsen, hayatından da daha kıymetli 
bir ıey kaybedenin. Bu takdirde, sana ya
kın olanlardan uz:aklaıtırılacak ve ö!Um -
den beter olan köleliğe dU,ecekaln. 

· Parlsle maruf beı kiıi 
tevkif edildi 

Pariı, 6 a.a. - Pariı sosyetesinin maruf 
ıahıiyetlerinden bet kiıi, devletin emni
yetine karıı dahilen ve haricen komplo 
kurmakla maznun olJlrak poliıce tevkif 
edilmiıtir. 

Düıünceler 

Propaganda ve yeni 
Matbuat U. Müdürlüğü 

TURKlf 
--· ( Rodyo Vlftlzyon P 
TURK1YE Radyosu - ~ .... 

< Dalga Uzunlue"'. 
1648 m. 
81.7 m. 
19.74 m. 

182 Kes 120 
9•6~ Kes 20 1' 

Uıl9.ı Kes./ 20 

CUMA: 7.6.1944' 

12.30 Program, ve memleket 
12.35 Ajans ve mctcoroloJ1 

12.50 Mıizık: muhtei.f şar 
13.30/14.00 Muzık: karış k t 
18.00 Program, ve mc.'lı!eı-el? 
18.0S Mıizık: sıncma se l• 
18.30 Muzik: karışık provi c 

Kötü bir davl emrinde yalan ve riya 
söyliycn ecnebi radyolarını dinlemek ade
tim değildir: şahsına hıirmeti olan her tür
kün de aynı şekilde hareket ettiğini bili
yorum. Onları dinlerken kendı kendimize 
sormamak mumkun degil: 

- Aceba bu propagandalan idare eden 
kimseler butlin turkleri, bu derece bayagı 
lakırdı manevralarına inanacak kadar saf
derun mu sanıyorlar? Her halde öyle ol
malı ki aylardanberi devamına Şahit olu
yoru2. 

Evet, mutadım Ankara radyosunun neş· 
riyatına sadık kalmak, memleket gazete· 
terini okumaktır. Hıç bir tedbır bizı ecne
bi radyola ını di11lemekten, ınuruırip veya 
harp dışı memleket matlıuatını takip et· 
mekten mcnetmıyor. Biz de, kendim"ze bı
rakılan bu hurıyete layık oLdut;umuzu. ec
nebi propagandalarının tesirine kapılmıı· 
makla isbat etmekteyiz ve edece.: ,., 

Filhakıka, ecnebi radyolarının biribirini 
tutııııyan habeı !erine buy!ık hır duşkunliık 
gosternıernekle kazan ırrız şu olur, cep
he h:ı.berlerin"n alarmı lc;ır. e selim füı un 
cernizi kaybetnıeyız, kafamız karmakarı k 
bir h:ıle gelmez. Zira bugun cereyan ede!l 
harbin bir "cep" yahut b r "cephe'" harbi 
olmaktan d'lha biıyuk, daha cihanşuınul b'r 
mahiyeti oldugu go:ı:den bçırılrnamılıdır 
Biliyoruı kı garp cephesi Som, En. Flan
dr ve saıre cephesi demek degildir; gen"ş
liyeb"lir bu vusatin nereye varacacı da 
tahmin olunamaz. 

Avrup:ıda harp dıııı milletler içinde va
karını muhafaza eden, edepli koıı.uşınllyı 
b:ıen memleket raı.lyosu, çok şukur, türk 
radyosu !ur. Lakin, mcnılel.etimizde ele ko
lay in:ınnb"len, çabuk bozulması miımkün 
olan b:ızı saf hatta muzır insanlar olab" 
lir; b• .ıların mevcudiyetini teslim etmek 
biınyc: \. Zo giıven<l"ğimize alamettir. 

n:c; :ıiiphe yok kı - Maurid muhasara 
sının yadigarı olarak dunya dillerine ge. 
çen - beşinci kol ııo<lunun ifade ettigi 
menhus ve meşum "ordu bozdnlar" ın en 
az muvaffak olabileceği yer Türkiyedir. 

Hükümetimiz geçenlerde aldıgı bir karar
la Başvekilete baglı bir Matbuat Umum 
Müdurhigıi meydana ıetirdi. Bu tesisin va
zifelerinden biri ele memleket c:ıerjilerın·. 
doğru oldu u miınakaşa goturmiyen dava. 
mız emrinde toplamaga hizmet etme:<tir. 

Pı-opagar anın bir de, tabir caizse ak 
tif tarafı '·ı•dır. Çiviyi iyi çakmak içi~ bir 
kere kuve •e değil. birçok defa usulle vur
mak lazımdır diyen meııel bu propa-

KÜ(ÜK 01$ HABERLER l 
..................................................... i 
- .................... _ .................. \ 
x Vaşington - Federal nıuhııberat ko

misyonu, amcrlkım radyoBll amatörlerine, 
ecnebi memleketlerde ikamet eden amatör
lerle muhabere ctmcğl m<'nctınlştlr. Ko
misyonun s6z söylemeğ'e snlAhlyctıl {ıznsı 
bu tedbirin Avrupa harbinden dolayı alın
dığını bildirmiştir. 

x Toledo - Bir ltalyıın firması Alca
zar harabe! rlnl !Ume alırken bir yangın 
ç~ ve 11Ur • ..m.ı.mı.ur ClvU"d&kl 
garqızonC!ra nın yardımı sareslnde yan-
gın atiratle aöndllnllmtiştUr. 

x Parla - Peyrouton Tunue umumi va
llllflne tayln edilmiştir. 

x Madrld - Fransa'nın yenl Madrld 
sefiri Abaume hatta sonunda ve yeni İngil
tere tıe!lrl Samuel Hoare bir glln eonra ve
ya hatta başında ltlmatnaınelerlni takdim 
edeceklerdir. 

x V&,!Jlngton - İngiltere sefiri Lord 
Lothlan hariciye nezaretinde Sumner Vel
leı ile görU,mU,tUr. 

x Vatlkan - Fr&n8anın Vatlkan nez
dlndekl yeni tıe!lrl Vladlmlr d"Ormeeson 
gelecek pazar günU 1Umatnameırlnl papa
ya takdim edecektir. 

Parazite kartı bir icat 
bmir, (Hususi) - İktisat vekaleti, oda 

ve ıalonlarda radyonun parazitini anten
liz olarak uııari hadde indiren bir iletin 
mucidi olar;,k eski telsiz makinistlerinden 
bay Osman'• bent vermiştir. 

gandanm tarifi olabilir. Yeni Matbuat 
umum müdürlügünün bir işi de, milli ide· 
allerin en vazıh tıirk dimağına katlar ku· 
vetle ycrleşmesi için memleketteki fikir 
sef erberligini sevketmek o1acaktır. 

Dunya ile münasebetlerimizde, mukad
deratımızı tam bir eınnıyelle usta ellerine 
bıral:tıgımı:ı: şefle"rin takıp ettigi siyasete 
yardımcı olmak için milleti uyanık, tek ve 
toplu tutmak. baricin izmihlal ve dağı
nıklık yaratmak istıycn manevralarına ak
tif bir şekılde !:arşı koymak, miısbet pro
paganda faaliyetinin başlıca hedefini teş
kil eder. 

Butun lıu vazifeleri memlekete en ha
yırlı hır şekilde ifa edeccgini umdueu
muz yeni Matbuat umum muduriine vazi
fes ndc muvaffakiyetler temenni ederiz. 

C hln, tehlikelı anlar yaşıyor. Memle
ket havasının sıiki'ın \"C temizlicini boz
mak için el altından yahut açıktan açığa 
propaganda yapanlara karşı hall:ı tenvir et
mesinı radyolaıımı:ı:dan, matbuatımız.dan 
>C"klemck hakkımızdır Yeni teşkilatın ter
t b ne lazımge:en ~an.:ından sonra onu}l bu 
<Jı muvaffak yetle başa rha1<1nı bekliyebi· 
lır:z. . 

Radyonun yalnız bir eglendirme vası
tası, gar.etenın bir ticaret metaı, turizmin 
bir hava tebdıli olmadıgını artık bilıyo
ruz. l~adyomu<lu ac;tı.;ımız zaman, haklı 
ola ak bekliyece.,ımiz dınfendirme vazi
f es nden başka. ondan ocretici ve bilhas
~a ınaııdırıcı şey er beklemek de tabiidır. 
Sır! ne rıy:ıt programını doldurmak için 
> pıld ı zehabını veren konferans ve ko
nuşma n ı d nlemege mahkum edilmemeli
yiz. Radyo musah'lbcs: ansiklopedi sayfa
larını o' u ıak olmamalıdır. Cenubi Ame
r:ka a c' en Jakapn kuşlarının adetle
ri ne i a in ~arip olurs3 olsun biz m rad· 
yomuz<la a. atılmıyacaktır. Bir tek rad
yosu L.ıh nn Turkiyede onu hem 
"Muh:t.ılma:ırif", lıcm kirizci olarak kulla
nacak zamanda degi !iz. Radyonun propa. 
gandadaıı bııekıı lıir şeyde kullanılmadıgı 
tekr•k zamanlardayız. Bız.de de oyle yapı
lacagını bıl yoruz ve bekliyoruz. 

Filhakika "l!ikırdı" baııladıı;ı zaman bnş
k:ı ıstasyon aramak luzumunu duyarsak o 
radyonun vazi' ııi yapmadıı.ıııa hukmede
bilıriz. Pronagaooa, aşagı cinsten olmadı
gı :raman. lı r hunerdir. 

Kısaca, yeııi Mubuat umum müdürlü· 
ğunden b · r "Prop:ıranda mııessesesı" faa. 
liyeti bekliyo•u·•. Kısa b"r zamanda ve 
ımklinları dereces"nde bu işi gorece.:ine 
de inanıınız olsun - xxx 

Edirne'de ipek böcekçiliği kursu 
Edime (Hususi) - Edirne'de munta

z.amcn açılan kurslar<lan birı de İpek lıö
cekçıligi kursudur. Her sene iki ay devam 
eden bu kurs 34 mevcutla bu sene de ipek 
böcekçiligi istasyonun<la açılmılitır. 

Böcckc;ilik istasyonu bôcekc;ilerin to
humlarını fış.kırtm:ık. lışkırtma esnasında 
ynptıkları hata yiızunden verdiklerı böcek 
zayiatını emlemek ve koza istihsalatını 
arttırmak maksadiyle en çok bocek besli
yen mahallelerde bu sene üç tane ipek bö
cegi fışkırtma evi açmış ve fakir bocek
ı;·ıcırct .ıDQ .kı.l1.ıl ..bocck tohumunu par.uu 
o rak dagıtnııştır. 

Ögrendigime göre bu miktar gelecek se
ne on mısline çıkarılacaktır. Bunun için 
şimdiden tedbirler alınmıştır. Edirne ve 
Trakyada böcekc;ilik her yıl biraz daha 
inki:ıaf etmekte ve istihsalat artmaktadır. 
Trakya'da koza istihsalatı 234.894 kiloya 
çıkarılmıştır. 

İzmir' de mahsul vaziyeti 

İzmir (Hususi) - Son yagmur ve dolu, 
bazı mıntakalarda epeyce zarar yapmıştır. 
Ödemiş'in Kirız nahiyesine fındık büyük
lüğünde dolu düşmiı~tiır. 

Bu sene pamuk rekoltesi ıeçen seneye 
nazaran üçte bir az olacaktır. Çiftçi yağ
mur yüzünden zeriyatını zamanında yapa. 
mamıştır. Menemen ve Torbalı'da hata su 
3ltında tarlalar vardır. Kuçük Menderes 
mıntakaınnda da kanallardan bazılarının 
bozulması bunda müessir olmuştur. 

Üzüm, incir rekoltesi normaldir. Yalnız 
baıjlarda bazı hastalıklar eörülmıiştür. 
M ücadcle baolamıt, tedbirler .alınmıştır. 

Zeytin mahsulü çok bereketlidir. 

19.10 Muzık. Çalanlar: e 
Çat;la, Şer.f lçlı. il 
1- Okuyan: Sadı 

ı - Huseyn peşrevı 
2 - Taııou i Ali ef. -
(Nice bir h:ısreti c lı 
3 - Bımcn Şen • 
(İçtim suyunu). 11 4 - Refik Fersan • 
(Sabah gune~ dogark"( 
5 - Huseynı turku: 
lıyan bulbiıl). 1 
il - Okuyan: SafiY•,., 
1 - Udi Mehmet - "' 
(Gormezscm eger). ..ıı 
2 - Hicaz şarkı: (Ar 
rucagım). 
3 - Hicaz türkü: ( 
sın). 

19.45 Memleket saat ayarı. 
teoroloji haberleri. 

20.00 Muz k: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 6" 
20.45 Muzik. Çalanlar: Ce~11 

cihe, Şerif İçli. Oku1~ 
Senar. ti 
1 - Sel. Pınar - beY• 
tık yetişir). _... 
2 - Lemi - unak şar ... 
buldum veci visali)· 
.1 - Şevki bey - uşşak 
seleı gelmez). _..ııı 
4 - De.ı..- - gulizar ..-
bi çeşmi bıtbt). 
5 - Dede - glUiur 
nazlı sekip gider). ..J 

6 - Tahir turlcu: (Çıv
yumak yuvarlar). 

21.10 Konuşma (bibliyoıı:raf1' 
21.30 Miizik: küçiık orkcttt't 

Aşkın). 
ı - Johann Strauss: 
mantarı efsanesi (va11 
2 - Walter Noack: ıı;v 
3 - Dohnanyi: Rapsod_.t 
4 - J. Breuer: Serenr': 
S - Pranz Dello: P• 
sokaı;ında. 
6 - Ziehrer: aşık (R ti 
7 - Heinz Munkcl: l(a 
kası. 
8 - Jsola Bella: Ser 

22.30 Memleket saat ayarı. 
leri; ziraat, esham - t1 biyo • nukut borsası ( 

2.2.SO M iizik: cazband (Pi.)· 
23.25123.30 Yarınki prograııt• 

• • • 
--( FRANSIZ RADYO 

FRANSIZ Hıı.dyoımnun '1' 
yatı gtlnde iki dl'fa yapıtm 
rın snıı.t ve dalgıı. uzunl 
lılldlriyonız : 

ı - TÜRKİYE tıaatlyle ıf'. 
P .T T 2!'i3M. Radlyo -

227 M. 
2 - TÜRKİYE Saatiyle 

dalga •1 4• M. 

İNGİLİZ Radyo ŞlrketinJI 
BroadcuUng Corporatfon~~ 
!erde halltr neırlyatı Pl'O 

Ankara 

TURKÇE 
İNGİLİZCE 

" 
" 
" 
.. 

FRANSIZCA .. 

Saatiyle 
21.10 
s.1ıs 

11.00 
ıs.so 
15.15 
18.00 
20.00 
23.45 
14.15 
28.00 

• • • 
----( t R A N 

Tahran Rady()811 
Ttı.hran radyoau, kısıı. dıı.1~ 

saat 11.SO dan 14 e kadar, ~ 
uzunluğu ilzerlnden, 17.13 d4if 
80 m. 99 dalga uzunlutu 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 Jllo 
zunluğu Uzerlnden neıre~l~.r 

{Yuknndakl Saatler ı~-

Sokakta hızlı adımlarla yürürken kendi lı 
ı;ijyleniyordu: 

- Zalim insanlar, içinizde elini uzatıp, gedl 
kızı kurtaracak hiç bir kimse yok mu? 

Yorgun ve bitkin bir halde ablasının eviııe 
Ablasının boynuna atılıp, sabahtanberi batıııd" 
.yenleri hıçkrarak anlatmak, ondan bir teselli d~_:.ı 
için kalbinde sonsuz bir arzu uyandı. Bu ked'J 
nında onu anlıyacak, dertlerine ortak olacak 

- Teıekkür ederim, istemiyorum. 
- Haklısın, sen bonbonu ne yapacaksın? Sana, er-

Yazan: Mihaly FOLDI J iırkçeye çeviren: F. Zahir TORUMK.UNEY -23-

lıir insana öyle ihtiyacı vardı ki; bu hisle ab 
odasına daldı, Maria'nın mağrur bakıılariyJe, 

larndaki müstehzi tebessümleriyle karşılattı· 
durdu. Bir saniyede biraz evelki düıünceleriısi" 
naaızlığını anladı. İnce bir zevkle döşenen 

kekler gibi konyak, ıarap ve yahut viski ikram et
meli. 

Hafif bir kahkaha atarak, devam etti: 
- Tuhaf, çok tuhaf... Şimdiye kadar çalıpmıyo

rum, diye ağlayıp sızlıyan bir kadına tesadüf etme
mittim. Bütün çahpn insanlar, bir dakika itten kur
tulurlarsa kendilerini bahtiyar uyarlar. Ah!. .. İmkan 
olu da, ben de çalışmasam. Biraz evci aöylediiin 
gibi seyahatlere çıksam. Yazın sıcak günlerini deniz 
kenarındaki lüks plajlarda geçirsem... Ama, ben ça
lıpnağa mecburum. Çünkü; erkeğim ... Zavallı küçük 
\uz, tabiatin sana verdiği en büyük hediyeden istifa
de etmesini bilmiyorsun. Güzel bir kadın olarak dün
yaya gelmenin kıymetini takdir edemiyorsun. 

Her arzunu çok kolay bir şekilde temin etmek ka-
bil iken, bunu düşünemiyorsun ... Pek ill. istediğin 
gibi olıun, çalı§ ... Ama, ağlama ... Çok rica ederim ağ-
lama... Sana it bulmak için elimden gelen yardımı 
yapacağım ... Söz veriyorum ... Haydi gül bakayım ar
tık ... Senin kadar güzel tebessüm etmesini bilen kadın 
pek nadirdir. Gülü~ün tıbkı Maria'ya benziyor, onu 
hatırlatıyor. 

Gizella, dudaklarını ısırdı. Sinirli hareketlerle e
lindeki küçük mendilini oğuşturuyordu. 

- Maria, sana hiç hususi hayatından bahseder mi 

cUzelim? 
- Ne gibi efendim? 
- Meseli, bana dair olan teYlerden. 

Gizella, birden ayağa kalktı. Biraz sert bir tavırla 
cevap verdi : 

- Hayırı 
- Seninle samimi değil midir? 
Gizella, katlarını çattı: 
- Ben, kimsenin hususi itleriyle allkadar olmam. 
Erkek gülümıedi: 

- Mükemmel. A~zın çok sıkı imit. Bundan çok 

memnun oldum. O halde sana, mühim işler yapan bir 
adamın yanında hususi katiplik gibi bir vazife bula
yım. Sır saklamasını bilen ve lüzumsuz gevezelikler
den sakınan insanlara daima ihtiyaç vardır. Mesele 
kalmadı. lki gün sonra gel beni gör, olmaz mı? 

- Ama, Maria'ya sizi ziyaretimden bahsetmiye
ceğinize söz veriyorsunuz değil mi? 

- Bunu nasıl tasavvur edersin? Bu ziyaret ikimiz 
arasında bir sır olacaktır. Haydi, güle güle. Pardon 
bir dakika az kalsın 11nutuyordum .... Beni, kendine en 
yakın ve en samimi bir dost olarak bil... Bana sonuna 
kadar itimat et ... Maria ile birlikte oturmak istemi
yorsan, senin için küçük bir apartıman arıyalım ... Bir 
ite girinceye kadar sana biraz da yardım -edeyim. .. 

Caketinin cebinden ıiyah para çantasını çıkardı 

Parmakl~ının arasına kıstırdığı bir banknotu gen~ 
kın unttL Gizella, sarardı. Baıiyle red ipreti yapa 
rak geriye doğru çekildi. Gözlerini yumdu. Bir keli
me bile taylemefe iktidarı kalmamıftt. Batı mfltlıiı 
Mnlt:rordu. Kapıya yaklqtı. Ravberı ller1"1. Emn 

bu hali fevkalade hoşuna gitmişti. Kollarından yaka
ladı, heyecanlı ve yava!} bir sesle söyledi: 

- Yanlış anlama Gizella. Seni mütecasir ettiği
me ilJ:Uldüm,_ Bunda gücenecek bir şey yok ... Bir in
sanın baldızına yardım etmesinden daha tabii Lir fCY 
olur mu? .. Peki, peki israr etmiyorum ... Yarın değil, 
öbilrgün beklerim 1 

Uzun ~ylu, pala bıyıklı uşak Gizella'yı sokak ka
pmna ka::lar geçirdi. Geniş bir reveransla kızı selam
ladı. Gizella, sokağa çıktı. Kocaman kapı arkasından 
bJyük b;ı gürültü ıle kapandı. Geniş mc:ı dıvenlerden 
L1erken dizleri titriyordu. İçinde, sebebini an ıyama
Jığı, tahlil edemediği bir sızı vardı. İnsanın daima 
batkalarının karşısında küçülmesi, izzefrııafsi.'den, 

gururundan fedakirlk etmesi mi lazımdı? En basit 
dilekler i~in herkese saatlerce izahat vermek, gö~ya~
ları mı dökmek icap ediyordu? Belediyede, hayal su
kutuna uğramıf, büyük bir ümitle Maksi Ravbcrg'r 
ko§muıtu. Şimdi, onun yanından da hüzünle ayrılı
yordu. Maksi, onun müracatini başka türlü tefsir et
miı, ayrı bir apartıman kiralamağı teklife kalkışmış 
tı. İnsanlar, daima bir menfaat hissiyle mi hareket e
diyorlardı. Karşılarındakinden yaptıkları iyiliğir 

nukabilini beklemek insanlığa yaraşır mıydı? Onı. 

baldızım, diyordu. Yanına sokulup, kulağına fısıldar· 
ken SHi nasıl da titriyordu. İhtimal Maria ile haf, ha· 
J& kaldıldan zaman da böyle heyecanlara kaP.ılıyor
du. 

çinde gözlerini gezdirdi. Karlardan ıslanan • 
na, eteklerine sıçrayan çamurlara baktı. Bu ki 

bu odaya girdiğine utandı. Onun burada if 
Lüks içinde ve büsbütün başka telakkılerle 1 
hu kadının onu anlaması imkansızdı. BuradaSI 
kün olduğu kadar çabuk ayrılmalıydı. 

VII. ~ 

Yemekten sonra ablası Gizella'nın eline par' 
tırdı. Biraz dışarı çıkıp dolaşmasını, hava •

1 

tavsiye etti. Gizella, doğru geçen seferki paıt 
gitti. Gene bir kenara çekilip gazete oku~.ı:,_J 
Gazetede geçen defa okuduğu gibi kendisını. i 
Uikadar eden bir makale bulamadı. Bir ıUril 

ı ·ne 
vardı, çantasından not defterini çıkardı. ıı 
yacak bir ilana rast gelirse not edecekti. Fak•~ 
ilanlar it verenlerden ziyade arıyanlar tarafıll ;/. 
rilmiıti. Bunları okudukça gözleri kararıY?~.I 
!eri büsbütün kırılıyordu. Ne kadar da çok 1 '!"'~ 
:lı. Bir kadın öğretmen boğazı tokluguna it ar\ı 
~ir mühendis. küçük im:ı.lathan !erde ust~J 
razıydı. Yüzlerce insan bir lokma ekmek P r,JJı~ 
anabilmek için çırpınıyordu. Bir insanın ~ ... 
~ek bir it bulması bu kadar zor muydu? clJo f 
hali ne olmuıtu böyle? Birden kendini topla 

(So#I 



rı'0nsa meydan muharebesi 
l>cı:ııd • • 

' hcı4kı_ d ısını geçen yerler 
l'cl~ğı, 11 

Q birinci aaylaya 
ıtıuz haritaya bakınız 

sız mukavemeti 
1 ----lrı an yat d 
n a her taraf dona· 
ır, Ve k"l' ra.k ı ıselerde çanlar ça· 

lta.n;r~a.pılan dualarm bereka
ıten F ıı ik· • , ransa'ya kar§ı ya-

k ıncı b.. ük. 
ittin l . uy taarruz, müt-
tğe b ehıne bir inki§af gÖs· 

~dar ~tla__rnı§tır. Dün geç vak
'1ıtı• a dıgırnız malumata gÖ· 

"" ta lıle v arruzu, hemen hemen 
lıtıı~ie A_iane cephesinin heye
'h.ta.n~eaırıe sirayet ettiği hal-
...._ ar hı" d -h· b" · ·"le it ' Ç e mu ım ır ı-

~Ph .. ~Ydetrnemi§lerdir. Fran
"''l d" tİdd U§ınana kar§ı her ta-

~la.r ~~~e kar§ı koymaktadır. 
ilde t un bilhassa iki nokta 
· aarru ı 'd lerd" z annı §1 detlen-
• ır· bu 1 d b' · · · •e Anı.' n ar an ırıncısı 

~ille ~ ıena ınmtakası, ikinci
Uze . d 'dır. l'1n e Ailette kanalı 

ı, 

llilt ~~l"IJl .takip ettikleri tek

ılı.,_1tt:"dı_ artık tamamiyle 
diı:. • Bır taraftan Amiens· 

ser t 'ıı.ı ed •raftan Ailette'ten 
11.lırı,k, erek O ise nehrini orta· 
, la.11 it "e onu bir cephe ol· 
Ui11, _ ıırtararak, bu nehrin iki ..._ ... u,, . 
-.. retı • azı surette ilerlemek l 

e ık' "e b 1 tane cep hasıl ofa· 
ıl'Ca.k ~e~lerin arası yandan 
,la.r,k ?:§1rtne harekatla dol

!il', t 1 ~ erleme temin edile
h! •ıtat al l .. . ··ı c, 1 • man ar, umıt et· 

da.h: erı §İ§irmek ıöyle dur-
~ffa.lt ~nnn teyelini aökmiye 
1)e ita~ llırıamı§lardır. Çünkü 
harbi al' takip ettikleri sür
o~llı 0ıılar aleyhine bir sür-

tlur. 

ii.a 
o& '1d1innız telgraflardan 
"ren· 
)erı 1YOruz ki, almanlar, 

. :t'tia erde oldukça mühim 
lel' tına uğramı§lardır. Bu 

~' 'i:t~aıı.ızların dünkü ya• 
.tri -.e le hına çahıtığnnız tek· 

de e)d llrdukları tuzaklar &a• 

'-''h° e edHmi§tİr. Bu tuzak
, llİ)aıeti ıudur: Müdafaa 
1i Jtıı.., eler, tanklarm ve mo-

• etler' h • itle ın cep eyı yarıp 

~ hııt lrlÜsaade etmİ§ler, 

1 -.'çhldaki §amada görül
~ iç,~ e tekrar kapanıp 

11ı1;·~•ı:t tıkmı§lardır. Dün ak
' "lltl \> Baıvekili Paul Rey
f c,11h e~diği izahlara göre 

11, ~la. te e harbe giren 2.000 
~I·'"' t:nlttan yÜzlercesi, bu 

'ırılıa tu~ııı~ılar, ya esir ve 
edıhnıılerdir. 

~hsuru 
\i~ 

bu h. 
~-., lrıu arekatm yapılması 

, hi., t 'tkff ak olabilmesi için 
bı ~"br e §art lazımdır: cep
a. ~"İte 'ıa~ Piyadelerin kuvei· 

, . ., ~ erırı· b 'ti .., • l?l çok yÜksek ol-
L lll\lıı .... e llıhai zafere iman et· q,,. ··•aa y 

t, d 1tlde .
1 

t. oksa çelik kale· 
ile "htet 

1 
erli yen tankların et· 

,~ )()ka:~arak, önlerinde ne 
. bq lta.ç

1 
epsini dannadağm 

~i il bir "';1aaı itten bile değil
~ ll.te, efa daha anlaşılmı§· 
f~ leıe .. , 'kçaıı müteharrik çe· 
~~ '111.'"-ru ar§ı en birinci mü-

11r:--."ttlet • ' kuYeinıağneviye ve 
İ);~. :anıdır. Dün yapılan 

, "1114 e 'tı.ıl b~dan muharebesi" 
~ " ~al, a ılecek olan büyÜk 
~ '•ıı bl'ıll en b · · • ·· . ' lt lld ırıncı mumey-

'11 ı_ lir p· d ,,, '" aa • ıya eler, tank· 
~ te~ '>ete a7;nıı~iar, kendileri· 
t'r ~eai.. ıktan sonra onla-

••e ırı· . 
I• ~ti .. '•ki l'll ~ı olmamı§lar ve 
'lr,ı \ı lcıı\'et~'t~ılerine döne!ek 
• 'l'ıııı k erın geri ile olan 

esnıeğe çalıımı§lar· 

Alman tanklarının dü§tükleri 
tuzağı gösterir ıema 

[ Piyadeler, (1) numaralı oklarla gösteri
len şekilde açılmakta, alman tankr geçtik
ten sonra (2) numaralı oklarla gösterilen 
şekilde kapanıp onları tuzağa düşürmek
tedir. ] 

birçok 
Ve al-

ler zarfında inta edilen 
tank dafi hatları vardır. 
manların bu hatlarda da ayrıca 

zayiat vermi§ olmaları çok muh· 
temeldir. Gece sabaha kar§ı aldı
ğımız fransız tebliğinden öğrenİ· 
yoruz ki bazı motörlü kuvetlerin 
init sahaları, sırasiyle şöyledir: 
Garp'te Abbeville'in cenubunda 
Bresle ırmağı. Ortada Amiens'in 
cenubu, §arkta Peronne'un cenu
bu, daha §arkta, Laon - La Fere 

. hattının cenubunda Ailette ırma
ğı ve kanalından geçerek Aisne ır-
mağı ... 

Netice 

Bu tafsilata bakdacak olursa, 

almanlarm muhtelif bazı i
lerlemeler kaydettikleri göze çar
par. Fakat bu ilerlemelerin fran· 
sızlar aleyhinde olduğu manası 
çıkarılmamalıdır. W eygand dün 
demİ§tir ki: "Muharebenin başla
Yl§ §eklinden ve her ne bahasına 
olursa olaıın mukavemet edil
meai hakkındaki emirlerin icrası 

tarzından memnunum!" Bu sözle
ri dün gece gelen fransız tebliği 
ile tamamhyalım: Fransızlar, al· 
manlarm bütün bu ilerleyiflerine 
rağmen istinat noktalarına hakim· 
dirler. Yani vaziyet §Öyledir: Gö
zünüzün önüne düz bir hat geti· 
rin. Ve münhanileri bu hatta a· 
mut olan bir helezon çizin. İ§te 
cephe timdi böyledir. Yani ıeytan 
feneri teklindedir. Bir hat üzerin
de değildir. Derinliğine bir akor
deon gibi inkişaf etmittir. Bu §e• 
kil tehlikeli cepler teşkiline mini 
olmaktadır. Fransızlar eğer bu 
akordeonu iki taraftan sıkmağa 
muvaffak olurlarsa kıvrımlar ara
sında kalan tanklar da ezifmeğe 
mahkum 'olacaktır. Yalnız turası
na işaret edelim ki, bu büyük mu
harebenin bügün, yarın bitmesini 
beklemek doğru değildir. Çünkü 
bu muharebe, din Reynaud'nun 
·söylediği gibi dünyanın mukadde
ratını tayin edecek derecede vüa
atlidir. 

Mümtaz: Faik FENiK 

I::::===~ 
Ankara Borsası 

6 Haziran 1940 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açrlış Kapanış 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil an o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brtikael 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budape~te 
BUkreı,ı 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.24 
169.30 

2.9647 
8.35 

36.8759 

0.9975 
2.-

14.4550 

29.9425 
0.625 
3.8525 

38.6325 
31.0050 

5.24 
169.30 

2.9647 
8.35 

36.8759 

0.9975 
2.-

14.45150 

29.9425 
0.625 
3.8525 

38.6325 
31.0050 

ESHAM VE TAHVIU T 
1938 % ikramiyell 19.- 19.

T. h bankası nama 
pe§ln 

8.50 8.50 

NOT. - Hizalarında rakam bu
Iunmıyan dövizler için fiyat tes· 
çil edilmemiştir. 

Cebeci Hastanesi 
Cılt. Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Ancan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 

UI.:U:!t 

B. Paul Reynaud dün verdiği nutukta diyor ki : 

Almanya'ıiın hegemonya 
Fransız mukavemetine 

rüyası 

çarpıyor 

Askerlerimiz Somme'da 

memleketlerin istiklôli 

ve 
. . 
ıçın 

Aisne'de diğer 

çarpışmaktad1r 
(Başı ı. inci sayfada) 

kının vakur çehrelerini gördüm. Şimdi, 
muazzam bir hücum nedir biliyoruz. Bu
nun üzerine salt günü, ingiliz bombardı
man tayyareleri, biribirini takip eden dal
galar halin.de, Ruhr, Dortmund, Dussel
dorf, Cologne ve Essen fabrikalarrna hü
cum ettiler. Yakılan petrol depolarının a
levi 50 kilometrede uzaktan gözüküyordu. 
Muazzam Badische - Aniline fabrikası ya. 
kılmıştır. Bir fransız şehrine yapılacak 
'ıer hücumjl istikbalde de böyle cevap ve. 
·ilecektir. 

ceneral V eygand Memnun 
Al anların üçüncü işi, bugün şahidi ol

nakta bulunduğumuz işdir: Fransa mey. 
lan muharebesidir. Bu muharebe, henüz 
laşlamıştır. General Weygand bana dedi 
ti: "Muharebenin haşlaması tarzından ve 
her ne pahaı:nna olursa olsun mukavemet 
~m rlerln::ı ı c rası tarzından memnunum.,, 

Mukavemeti alelacele korumak mec
buriyetinde kaldığımız arazi üzerinde, 
ordumuz, yeni harp §eraitne intibak 
ettiğini göstermektedir. Muharebenin 
bidayetindenberi, yüzlerce dü~man 
tankı tahrip edilmiş ve müttefik hava 
kuvetleri, kıtalar-mızın hareketine mü 
zaheret eylemiştir. 

Bütün dünya. heyecan içinde, bu 
meydan muharebesinin inkio;;afıııı ta
kip ediyor. Çünkü 1940 haziranı muha
rebeleri, llitler'in dediği gibi, belki 
de asırlar için, dünyanın mukaddera -
tını tayin eyelecektir. Avrupa'da bir 
tazyik rejimi kurulmasını görmek teh
likesi vardır. Öyle blr rejim ki bunun 
içinde alman kanından olmıyan insan
ların rolü yalnız bir esir rolüdür. Her
kes, bugün bunu anl;J.mıştır. 

Tanka karşı tayyare ••. 

Fransız kütleleri, plutoritar memle
ketlerden bahseden alman propagan -
dasını istihfafla karşılamaktadır. 

Müttefiklerin, Avrupa'nın bütün di
ğer memleketler ile müşterek hayati 
bir menfaati vardır. Bu müşterek ha
yati menfaat, alman hegemony:ısı::na 

mani almaktır. Askerlerimiz, So~
da ve Aisne'de diğer rrıemleketlerin is
tiklali için çarpışmaktadırlar. 

Fransa'nın, menfaat tezadlarını sulh 
yolu ile halledemiyeceği millet yok
tur. Fransa, her milletin istiklali ve 
refahını temin edecek tarzda Avrupa
nın yeniden tanzimini mümkün kıl
mak üzere bu meselelerin hallini arzu 
etmektedir. 

Fransa meydan muharebesi dramı
nın bütün seyircileri ~urasını hem de 
çabuk bir surette anlamalıdırlar ki 
oynanan oyun muazzamdır ve zaman· 
ları mahduttur. 

Bizlere gelince, ordudarımıza her 
zamandan ziyade itimat edelim. 

Fransız şark orduları 

kumandanı diyor ki : 

Müslerek zaferden 
~ 

kafiyen eminim! 
Bcyrut, 6 a.a. - Şarkta general 

W eygand'ın yerine tayin edilen ge
neral Mittelhauser, Reuter ajansının 
muhabirine beyanatta bulunarak de -
miştir ki: 

Milletlerimizin müşterek muzaffe
riyetinden katiyen eminim. Yakın 

şarka geldigim zamandanberi Wey
gand'ın yaptığı hazırlıklardan bütün 
gördüklerim ?ende takdir ve hayran
lık uyandırdı. 

Fransız 

kabinesindeki 

Almanlar, bugün, Meuse meydan 
muharebesinin bidayetindekine müşa
bih, çok büyük bir gayret sarfetm.iş -
]erdir. General Veyg.:md, bu akşam, 
muharebeye sokulmuş olan alman tank 
!arının mikdar.nı iki Linden fazla ola
rak tahmin eylemekte idi. Bu büyük 
malzemeye ve bu malzemeye müzahe
ret eden büyük kuvetl~rc rağmen, fran 
sız tertibinin bütün merkez kısmı, 
heyeti umumiyesi itibariyle dayanmış
tır. Yalnız, muharebe mmtakasının iki 
cenahtan, yani solda aşağı Somme'da 
ve sağda Ailettc üzerinde hafif bir al
man ilerleyişi bildirilmektedir. Bura
larda, çok miktarda piyade sayesinde, 
alınanlar yalnız on kilometre kadar 
takviye edilen hafif bir inkişaf kaydı
na muvaffak olmuşlardır. Diğer yer -
ıerae, teltik dafi sil8.lfları tıe dolu tsti- t·Ar __'Jı•lıe..,. 
nat noktaları sağlam surette dayan - uai • 
maktadır. Muharebenin ikinci günü (Ba111 ı. foci sayfada) 
sonunda, birkaç yüz aiman tankı tah-

1 
Uğrunda feda ediJmiyecek hiç bir 

rip edilmiş bulunmaktadır. Bunların §ey akla gelmiyen mukaddes insan 
bazılarını, çok aşağıda hücum eden haklarını, Fransa, Avrupa ve cihan 
tayyareler mahveylemiştir. için kurtarmak a§kt, her türlü insa-

Ordumuza itimat edelim ! ni zaflara hakim olmu§tur. 
Fransız hava kuvetleri, doğrudan 15 mayıs faciasından sonraki de. 

doğruya çarpışmağa iştirak etmiş ve ğişmeler, §imdiki tadillerle tamanı
almanların yakın ve uzak gerilerini lanını§tır. Vahdeti temin eden tasfi
bombardıman etmiştir yeler, buhran demek değildir; buh-

Alman hegemonya ıüyası, fransız ranın tedavisi demektir. 
mukavemetine çarpacaktır. Falih Rıfkı ATAY 

Macar Başveki 1 i diyor ki : 

Macaristan'ın dış politikası 

mihvere karşı dostluktur 

Macaristan bO§vek!li kont T eleki macar hariciye nazırı kont C•aky 
ile beraber, Ro.ma') ı ziyaret ettikleri •ırada Mussolini ve kont 

Ciyano ile beraber 
Budapeşte, 6 a.a. - Başvekil B. Tcleki, 

mebusan meclisinde sorulan bir suale ce
vaben, Macar hükümetinin harici politika
ımın istikametinin, senelerdenberi, mihver 
devletlerine karşı bir dostluk politikasına 
müstenit bulunduğunu söylemiş ve Macar 
hükümetinin istikbalde de bu makul ve a
zimkar politikasına devam edeceğini ilave 
etmiştir. 

H absburglar 
Hariciye nazırı Kont Csaky, Habsburg· 

lar lehindeki propaganda ve İllustration 
mecmuasmda çıkan harita hakkrnda Oklu
haç partisi tarafından verilen iki istihzah 
takririne mebuaan meclisinde yazı ile ce
vap vermiıtir. 

Kont Csaky demiştir ki: 
"- Arasrra Habsburglar lehinde maka

leler neşredildi'ği doğrudur. Bununla bcra
be7 ciddi bir propaganda yapıJdığı iddia 
edılemez. Arşidük Otto Macaristarun yeni 
hudutları hakkında Amerikada beyanatta 
bulunmamıştır. 

Macar hükümeti İllustration'da Macar 
hudutlarını daralmış olarak gösteren bir 
harita c;ıktığrnı haber alır almaz, Pariste
ki Macar sefirini h!diseyi Fransa hüküme· 
ti nezdinde protesto etmeğe memur etmiş· 
tir. Fransa hükümeti bu haritamn basıl
ması ile hiç bir alakası olmadığını ve ba
sılan klişe retuş edildiği zaman yapılan bir 
hata neticesinde hudutlarrn hakikate uymı
yan bir ııekilde çıktıiım beyan oylemiş
tir .... 

-S-

Fransızlar mukabil 
hücuma ge(tr er 

Muharebe mıntakcuında devriye gezen bir franaız tankı 
(Başı 1. incı sayfada) 

sını mucip olmuştur. Heyeti umumiye iti
bariyle cephenin diğer aksamında mevzile
rimizi aynen muhaıaza etmekteyiz. 

*** 
Paris, fi a.a. - Bu sabahki muharebe 

hakkında Royter ajansının :rüksek kuman
da heyetinden aldığı intiha memnuniyet 
bahıştır. 

Havaa'ın verdiği talaüat 
Paris, 6 a.a. - Askeri vaziyet hakkında 

Havas ajansı apğıdaki tafsilatı vermelcte
dir: 
Şimdi Aisne nehrinden Somme nehrine 

kadar hemen bütün cephe üzerine sirayet 
etmiş olan muharebeler dün gece, alman
lar karşılarrnda buldukları mukavemeti 
bozmağa muvaffak olamadan, hitama er-
miştir. · 

Bidayette pike yapan tayyarelerin yar
dımları y le ve muntazam hatlar halınde 
ilerliyen tankların verdiği ruhi sıirpriz ar
tık mevcut değildir. Fransız askerleri tah· 
kim edilmiş köylerle ormanlar içerisin.de 
muhkem bir surette vaziyet almı~ olarak 
tankların hücumuna intizar etmekte ve 
onları görür görmez derhalateş açmakta
dırlar. Ayn ayn ilerliyen tek tük tanklar 
harp sahasmrn çok gerilerine kadar sark
mağa muvaffak olmuşlarsa da hususi bir 
surette teçhiz edilmiş askeri gruplarımız 
tarafından taarruza uğrıyarak imha edil
mişlerdir. 
Şüphe yok ki alman kumandanlığının 

kati olmasrnı isteıdiği anlaşılan ve heniiz 
bütün alman ihtiyatları iştirak etmemiş 
bulunan bu azim muharebenin mebdeinde 
bulunuyoruz. Bu sebeple yalnız muharebe 
!erin şiddetlenmesine değil her iki cenah 
üzerinde inkişafına da intizar etmek ica
beder. Filhakilr.a bu sabah aıaiı Somme Ü· 
zerinde düşman oldukça kesif tank hücum
ları yapmıştır. Akşama kadar en esaslı 
faaliyetinin bu sahada vukua geleceği tah
min olunabilir. Alman taarruzlarını dün 
durdurmuş olan ileri kıtalanmız geri çe
kilmişlerdir. Fakat bu ancak bir tabiye 
hareketinden ibarettir. 

Ailette mınt..ıkasında 
Dün düşmanın en şiddetli hücumlarına 

sahne teşkil etmiş olan diğer cenahta, ya
ni Ailette mıntakasmın sağ tarafında ve 
Chemin des • Damesda almanlar bu sabah 
çok erkenden muhtelif çapta pek çok ba
taryalarla ate$ açmışlardır. Bombardıman 
fcvkala.de şiddetlidir. Ve almanlarrn bura
dan da kuvetll bir taarruzda bulunacakla
rı tahmin edilmektedir. 

Almanlar bu taarruzları esnasında du· 
man yapan gülleleri pek çok kullanmakta
dırlar. Bunun neticesi olarak muharebe 
meydanı her türlü rüiyeti imkansız kılan 
kesif bir duman tabakası ile mesturdur. 
Anlaşıldığrna göre, almanlar, bu vasıta ile 
kendi taarruz hrkalarını fransız topçusu. 
nun bilvasıta endahtına karşı muhafaza et
mek için hava tarassudlarına mani olmak 
istemektedirler. 

Hava muharebeleri 
Havadaki muharebelerin şiddeti karada

kilerden geri deiıldir. İngiliz tayyare ku
vetlerinin de muaveneti ile hareket eden 
fransız tayyareleri dünkü muharebede ıün
düzleri alman askerlerine karşı pike usulu 
ile taarruzlar yapmak ve gece tecemmüle
re, yollara ve köprülere bomba ile hücum 
eylemek suretiyle birinci derecede bir rol 
ifa etmişlerdir. Alman tayyareleri de bu 
muharebeye iştirak etmişler ve geri mev
zilerimizi hatta pek uzak mesafelerde bom 
balarla bombardıman etmişlerdir. 

Tank hücumlarına karıı 
mukavemet 

Faris, 6 a.a. - Reuter bildiriyor: 

maline karşı, Paris'in geniş caddeleri 
ile meydanlarına peçelenmiş otobüs • 
ler ikame etmiştir. 

F ranaız akıam tebliği 
Parla, 6 a.a. - Fra.mız akşam tebliği: 

Meydan muharebeei, denizden Chemill 
des Daınes mıntakbına kadar bUtiın cep
hede, bütUn gUn. blltiln ııiddetlyle d<!vam 
etmiştir. Düşman, muharebeye, bırçok nok· 
talarda, 200 ılıı. 300 tanklık gruplar halın
de yeni tank ktitlelerl eokmuştur. Bu su· 
retle muharebeye aWan tankların adedi 
iki binden fazla tahmin edilmektedir. Fır
kalarımız, istinat noktalarına yapııımı§ bir 
halde, muhtcııem surette çarpıgmışlardır. 
Taburlar, bölUkler, bataryalar, ateşleriyle 
ilzerlerine atılan tankların hUcumuna kar
şı koymuşlardır. Hava kuvetıerimiz bütün 
ga)Tetinl vermektedir. Hava kuvetıerimlz, 
zırhlı arabalara bomba ve toplarla hücum 
ederek, yeniden muharebeye dönmek şe
refini lstıyen plyndelerlmize ve topçula.
rımıza muzahnret etmi~lerdir. 

Tahrip edilen alnıan tankları 
Tahrip edilen tankların adedi pek bil· 

yüktilr. Birkaç yüzü geçmektedir. DUşmıua 
kUtlelerlntn mtsli gBrUlmemlg bu hUcumu 
karşısında. cUzütamlanmızın bazıları, bil
bn.oısa aşa~ Somme mıntakasında basılmı,1 
ve ~ılmışla.rdır. Burada dU,man unıurlan 
Bresl'e kadar sızmağa muvaffak olmutlar
dır. Atlette mıntakasında da düşman müf
rezeleri Alsne nehrinin şimal kıyısındaki 
tepelere kadar ilerlemişlerdir. Akşama 
doğru, muharebe da.ima aynı §iddetle de
vam ediyordu . 

Hava lruvetlerlmiz, Ren demiryolu ıe -
bekesintn ve Rhin mıntakası fabrikalarının 
tahribine devam etmiştir. ~ ha.ziran günU 
zarfında, 36 dUşmR.D tayyaresi dtiştiri.11-
milşUlr. Aynca yedi tayyareye de isabet 
vaki olmuş ve bunlar da pek muhtemel o -
larak tahrip edilmlııtir. 

Muharebe derinliğine cereyan 
ediyor 

Paris, 6 a.a. - Bugünkü muharebenin 
şiddeti şimdi Meuse muharebesinden tıız -
ladır. Bu artık bir hat üzerinde yapıls.ıı 
bir muharebe değil, belki on kilometre ka-
dar derinliğine açılan bir muharebcdlr. 
Denizden Chemin des, Dames'a kadar her 
tarafta ve bilhassa Abbeville'in cenubun
da. Amlen.s'in cenubunda, Peronne'un ce
nubunda, Oise üzerinde, Atlette üzerinde 
çarpışmalar olmaktadır. 

Fransız istinat noktaları, buan dUt· 
man tarafından çcvrilmlg olsalar dahi, 200 
llA. 300 tanklık gruplarla hareket eden al
man zırhlı kütlelerinin tahribine çalıştık
ları bırer kale gibi durmaktadır. 

Alman zırhlı kıtaları felce 
uğratıldı 

Piyadelerin muzaharetlnden tamrunlyle 
mahrum olan muayyen alman tank grupla,. 
r1 manevraları bertaraf ederek b&zan ol· 
dukça uzağa kadar nüfuz edebllmlglerdir. 
Fakat bu sızı§lann en derini on, on lld ki
lometreyi geçmemektedir ve birçok ahval
de, alman zırhlı kuvetlert, felce uğl"atıl
mı§ ve bloke edllınf§tlr. Ve yerinde hare
ketsiz kalan tank bu suretle muhasım için 
kolay bir av olmaktadır. 

İyl malüma.t alan asker! mahfillerde 
sBylendlğlne göre, akşamki muharebe, 
düşmanın cephenin iki kısmında şimdiye 
kadar kaydettiği hafif terakkiye ra.tmıen. 
memnuniyet verici bir ııeldlde cereyan et • 
miş telA..kki olunmaktadır. 

Fransız mukabil hücumu 
Parla. 6 a.a. - Akşam lll'ltlt frRnsızlar, 

almanların evelce ilerlemiş olduk.lan A
ilette mınta.kasında şiddetli bir mukabil 
hücuma geçmişlerdir. 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 

İngiliz askeri mahafili, tank hü 
cumlarına karşı yapılmış olan fransız 
müdafaa tesisatının Somme muhare
besinde vazifesini tamamiyle ifa et
miş olduğundan dolayı memnuniyet 
beyan etmektedirler. Bu sabah gelen 
bir asker! rapor, bütün istinat nok- Berlln, 6 a.a. - Alman orduları başku-

mandanlığı tebliğ ediyor: 
tatarının mukavemet etmiş oldukla- Fransnda dUn başlamış olan harekıı.tı
rını ve dün akşam cephe gerısıne mız metodik bir lnrzda cereyan etmekte
sarkmag~a muvaffak olan bir çok tank- dir. Ordularımız cenubu garbiye doğru her 

tarafta yer kazanmışlardır. 
tarın tahribine muvaffakiyet hasıl ol- Dunkerque civarındaki el'lirlerin adedi 
duğunu ve bu tanklarla beraber hiç 1 58 bine çıkmıştır. Muhtelif cinsten sill'ıh 

b
. · d k t• · -1 1 · 1 ı ve harp mal~emel'linin adetleri şimdiye kar 
ır pıya e uve ının ı er ememış o • dar tesbit edilememiştir. 
duğunu kaydetmektedir. Hava kuvctlerlmlz cephe gerisinde as· 

Muharebe bu sabah aynı şiddetle kert toplantıları ve kolları bombardıman 
' A ' etmiştir. Bunılan sonra merkezi. Fransada 

başlamış ve hatta cenahlarda kısmen birçok ehemlyetli tayyare mey{lfllllarını, 
genişlemiştir. Filhakika dün Amiens, Şerburg harp ve ticaret llmnnını ve ti il! 
Peronne ve Ailette taraflarında üç 6 haziran arasında.ki. gecede İngııterenin 

·· l "k 1 •• cenubu şarki sevn.hillndeki müteaddit tay-
hucum yapı mış ı en a.manlar bugun yare meydanlannı bilylik muvnffaklyetle 
aşağı Somme ve Şampanya sahaların- bomba aıtınn almıştır. Düşmanın tayyare 
da da pek şiddetli topçu ateqi arını • zayiatı ı 13 tlir. Bunlardan 49 tanesi hava 

"' "' ş muhıırehel'li esna.sında, 19 tanesi hava mU
lardır. Buna nazaran bu noktalarda dafaa topları Ue ve mUtebakisl arazi Uze-
da alman hücumlarına intizar edil _ rinde tahrip edilmlstir. 19 tayye.remiz Us -
mek icap eder lerln:? dÖ!ımemiştlr. 

· Dilşman 15-6 haziran ı;teces! ~!malt ve 

Paria'te partı§Ütçülere karşı 
tedbirler 

Faris ; 6. a.a. - " Royter ,, : 
Askeri makamlar, asker ta§ıyan al

ınan tayp.relerinin Y.ere inmeleri ihti-

garbi Almanya dahilinde gayriaskerl he
deflere karşı hava hücumlarını tekrar et
mi§tir. Hiıısolunur derecede zayiatımız 
yoktur. İkisi Hamburg üzerinde avcı tay· 
yarelerlmlz ve üçüncüsü Holl!l.lldadan 11.'e
çerken topçu kuvetlertmiz tarafından in
dirilmek ıartıyle Uç dU,m.an tayyaresi ~ 
ıUrdUk. 
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1 KtlHlll BiR ESERiN HULASASI 1 

iN .LTERE NiCiN HARBEDiYOR ! 
..:» 

~'Anglosakson 

"çok daha 

idea 1 i beşeriyete temerküz kamplarından,, 

fazla 

I• ngiliz milleti, Anglo - Sa.kson ır
kının öteki kollarlyle müttere-

Jı:e realizm ile ilealizmin bir halitasıdır. 
Tab ati az çok likayıt olduiu için an
cak pek mubrem zaruretlerdir ki onu 
hoşlanmıyacağı ıeyleri yapacak derece
de tahrik edebilir. Fakat bir defa da bu 
zaruret hasıl oldu muydu ingilizler, ya
pacakları iıi var kuvetleriyle yaparlar. 

Bu vaziyet, onları bazan Allaha ait 
olan ıeyleri Kayaere vermeğe aevke· 
der ve böylelikle zaman zaman müra
ilik ıibi kotiı bir ıohret kazanırlar. Bu, 
hakan: bir bühtandır. Hiç bir ingiliı, 

bic iıte hem manevi, hem de amelt ıev
kitabilsini birleıtirmedik,e kendiıini 

tatmin edilınlı saymaz. 
Bu durcwı ve aakin olan ırk, ancak 

Uri müessirin tesiri altında ıiddetli ha
rekete geçebilir. Bunlardan birisi hid
det, ötekisi de korkudur. Bir Britanya
lının harp etmeie muvafakat etmeden 
önce hem phsi bir korku, hem de ıah· 
•t bir tecavüze uğradığı hissini duy
maıı llzım gelir. Adolf Hitler, 1933 ıe
neaindenberi bu hlalerden birini ve ya
hut otekini tahrik etmekten geri dur
mamııtır. Fakat Münib anlaşmasını 

yırtıp 15 martta Prag'a yürüyünceye 
kadar her ikisini birden tahrik etmiı 

değildi. Bu bayati tarihe kadar Büyük 
Britanya halkının yarısı korkmakıu:ın 

hiddetli, öteki yarısı da hiddetlenmek· 
ıb:in korkuda idi. Bay Hitler'in mart 
ortasında yaptığı tecaviiı ve tehdit bu 
iki yarımı birleıtirmiı, biribiriyle meı
eetmlıtlr. 

Şimdi, bizim amel! tarafımızı, yani 
lrendi nefsimizi muhafaza kaygımızı 

tahrik ettiii için bu tehdit ile IÖze 
baıhyalnn. 

250 ıeneden fazla bir müddettenberl 
irıgiliz milleti, tabii hislerine uyarak, 
emniyetlerinin Avrupaya ve yahut de
niz muvasala yollarına bir tek devletin 
hlkim olmamasına bağlı cörmilıtlir. Bu 
hiıledir ki İngiltere İspanya ile, Hol
landa ile, on dordüncU Lui ile, Napal
yonla ve ikinci Vilhelm'le ~be gir
miıtir. İngilizler, bu hislerini ••kuvet· 
terin muvazenesi., gibi, yahut daha hla

st zamanlarda "küçük milletlerin hima-
yesi., gibi türlü türlü isimlerle yad et· 
tiler. Hakikatte ise bu kendi kendimizi 
korumak tabii hlsainden baıka bir ıey 
delildir. 

Bu uğurda ağır ve çetin tartlarla 
ka!"lılaaılmııtır. İngiltere, iserisindekl 
kalabalık halkın iaşesini deniz ötesin· 
den getirip ithU etmeğe mecbur olan 
küçük bir adadır. 

Bu ada, Avrupa kıtasından ancak 25 
mil uzaktadır ve ıeniı bir imparatorlu
i• uzun münakale ve muvasala yolla· 
riyle bailıdır. İnciltere aynı zamanda, 
dilnyanın en kolay taarruza elveriıli 
memleketidir. 

Ş
imdi alı ıorabilirılnlz: 

- Fakat Almanya'nm Pral'ı 

sapdetmeıi neden İngiltere imp~rator
luğuna karıı, tehdit teşkil etıin? 

Çünkü bu hareketi ile Hitler, hakikt 
maksadının fütuhat olduğunu meydana 
vurmuştur. Ondan -önce yaptığı iılere 
f()ylc veya böyle bahane ve mazeretler 
bulabiliyordu. Fakat Prag'ın zaptedil
mesine gösterilecek biç bir ıebep ve 
mazeret yoktur. Ondan sonra artık Ko
penhag'ı, Amıterdam'ı ve Stokbolm'u 
zapdetmesine de hiç bir mani kalmaz. 
Hitler dünyayı talana çıkmııtı. Yer yU
aünde talana elveri&ll en zencin bölge. 
ler de İngiliz ve Fransız imparatorluk
ları olduğu için, hiç ıüpbeıiz, eninde 
sonunda biz de hücuma uğrıyacakuk. 

Alman denizaltıları Rotterdam'da üs 
kurabilir, alman tayyareleri Dover'in 25 
mil yakınında toplanabilirlerdi. Teh· 
like ıahsımıza dokunuyordu ve acele 
tedbir istiyordu. 

lngilterede bir takım insanlar var
dır, bunlar harbin o kadar kotü bir teY 
olduğuna kanidirler ki muharebe et
mektense boyun eğmeği, teslim olmayı 
tercih ederler. Eğer biz, standardı bi
aimkisi ile müsavi bir medeniyet ile 
harp halinde bulunsaydık o zaman ben 
de bu iddiaya itiraz etmedim. O zaman, 
Buyiik Britanyanın bu kadar can kur· 
ban etmektense küçük bir devlet haline 
gelmesini tercih ederdim. Fakat biz in
kışa{ ettiregelmekte olduğumuz mede
nıyetten daha a15ağı ve ıı:eri bir mede· 
niyete karşı harp ediyoruz. Burada nef· 
ıimizi muhafaza kanısı manevi bir i· 
mıle yerini bırakmakta, bu da kend111nı 
hiddet şcklınde ifade eylemektedir. 

Kendimizi daha haklı çıkarmaktan 

çekinıneğe dıkkat edelim Her hangi biı 
memleketin harekatında hakim olan imil, 
!rendi nefsini korumak imlli omalıdır. 
Bununla beraber şunu da sôylemeliyim 
ki Anglo . Sakı;on ırkı fedaklrlığın ve 
gayrctlcrın en son raddelerine, ortada 
manevi bir imil de mevcut olmaksızın 
ıürüklenemez. Bugün kendi hayatımız 
için harp ettiğimizi biliyoruz. Aynı ta· 
man.da kendi hayatımızdan daha ebemi· 
yetli olan teyler için de harp etmekte 
olduğumuzu bilmek istiyoruz. Bu har· 
be kendimizi miıdafa etmek için cirdik 
Butiın acılıklarına katlanarak, onun so
nuna kadar da insanlıiı kurtarmak için 
devam edeceğiz. 

Bu izahlann birçok dudaklara teb~ 
ıilm getireceğinin farkındayım. Biı çok 
defa, cenubi Afrika harbinde olduiu 

çok daha yüksek şeyler vadediyor,, 

lnıiltere'nin meıhur mebuı ve aiyaai muharrirlerinden Harold 
Nicolson "lngiltere niçin harbediyor?" iaimli bir kitap neıret
ti. Şimdiye kadar diplomasi hakkında yazmıı olduğu eserler 
ve makalelerle bu mevzudaki vukuf ve maliimabnı göatermiı 
olan bu muharririn bu eaeri de, hiç ıüpheaiz, dikkate şayandır. 
Günün en mühim bir bahıini aydınlatacak olan bu kitabı, 
meal ve mevzuundan fedakarlık etmiyerek, icmal ve huliua 
ederek Ulua okurlarına aunmayı faydalı buldum - N. A. 

~=================================================-!/ 
Yazan : 

Harold Nicolson 
Hülaaa etlen : 

Nurettin Artam 

~bl, bu ideallerden ayrıldık. Biz çok 
defa, manevi ve diger-kim maksatlar 
takip ettiğimizi ıoyliyerek hakikatte 
çapulculuk maksa.diyle hareket etmişiz· 
dir. Bu suretle gayet büyük bir impara· 
torluk, fakat bunun!~ birlikte mürailik 

gibi kotü bir ,öhret de kazandık. Bu
nunla beraber Anglo Sakson ırkının hem 
dahili, hem de harici siyasetinde bir 
"nezahet,. ve "dıiruıtlük., meziyetine 
sahip bulunduğu inkar olunamaz. Bun· 
da her zaman muvaffak olmamış ola
biliriz; fakat daima buna çalışmışızdır. 

Bu hususta ıüpheıi olanlara aşağıda
ki noktalara dik-kat etmelerini tavıiye 

ederim: 
1815 den 1914 senesine kadar Büyilk 

Brltanya dünyanın en kuvetli devleti 
idi. Denizlere hi.klmiyeti, zengin ve ge
nlı mali kaynaklara malikiyeti öteki 
mUletler araaında çıkacak bütün ihti· 
llflarda onun seııinl ve reyini kati ve 
hakim bir mevkie getirnüııti. Son se
nelerde ise bombardıman tayyareleri
nin ve aalrenin lca.dı bu büyük kuvetl 
zafa uğrattı. Bununla beraber, Avrupa
dakl kfiçük devletler arasında bizim ku
vetten düştüğümüze eseflenmiyecek ve 

tekrar bizim dünya meselelerinde hakem 
vaziyetine gelmemize sevinmiyecek bir 
devlet tasavvur edilebilir mi 1 

Diier taraftan aynı devletler içinde 
Almanyarnn büyülı: lı:uvetler toplama11-
na aevinecelı: ve Nazi rejiminin perva
sız Nihilizm'ne telfi~sız bakacak olanr 
da bulunabilir mi? Şurası muhakkaktır 
ki biz, Almanya zimamdarlarırıdan çok 
daha insant ve çok daha ileri maksat ve 
gayelerle kuvet ve kudretimizi artırmak 
iatiyonız. Bundan dolayıdır ki "Anglo 
Sakıon ideali., denilen ısey, beşeriyete 

"temerküz kampları., ndan çok daha faz. 
la ve yilkaek ıcyler vadetrnektedir. 

B eıer ırkı ilerleyi:tinde, tekiınUIUnde 
muhtelif safhalar arzetmiıtlr. 

Yunanlılar, hüriyete kavuımuı adamın 
ılbellltini keıfetmiılerdi. Naziler in· 

aan dimağı için ferdi hürlyeti inkir ey
liyorlar. Romalılar kanunu ve muahe
delerin mukaddes olması uaaını kur
muılardı. Nazilerin nazarın.da yalnız 

bir tek kanun, Na.zi kanunu vardır ve 
bunlar, bütün imzaladıkları muahedele
ri ihlil etıni5lerdir. 

İaa, nezaketi, müsamahayı, ıefkat ve 
muhabbeti ötretmiıtl. Naziler, İlayi 
bir yahudi diye tanımıyor ve ıefkati, 

hayrı, fazileti reddediyorlar. Şovaliye

lik devri, bizden daha zayıf olanların 

karnılll. tekme atmamayı bize öğretmiı· 
ti. Bay Hitler, zayıf olanın yaıamak 

hakkına malik olamıyacağını beyan ve 
ilin ediyor. 18 inci uırda Fransa zara
feti, zevki ve akıl ve muhakemede mu
vazeneyi inkişaf ettirmişti. Bay Hitler 
iıe zevki idi bir kart postal mesabesi
ne indirmiı, akıl ve mantıkı ise devle· 
tin dıi~maru diye bildirmiııtir. 

Biz lngilterede .. nezallet., ve 'dürfist
lük., eaaılarına inkiıaf verdik. Naziler· 
ce bunlar aşağıhlr ve mürailiktir. 

Son zamanlarda alman temerküz 
kamplarından çıkmıı bir gençle görüıı

tüm. Bu delikanlının anlattığı ıeyler, 

bir medeniyet asrında tüyler lirpertlci 
mahiyettedir. 

B!ltıi.n bunların bizimle ne ali.kası 

vardır? Alikaıı ıudur: eter İngiltere 
boyun eierıe bütün Avrupa boyun cie
cektir. Bizim meıuliyetimhı muazzam 
ve miıthiştir. Ben, kendimin ve oğulla
rımın hayatını maddi bir zafer için fe. 
da etmek istemem. Fakat her ıeyimi 

akılsız ve barbar bir zaferi önlemek 
için fedaya hazırım. 

"Fakat harp hiç bir ıeyl halletmez, 
yatııtırmaz!" dlyebutrslnlz. Bu mUtalea 
dUşilnceslzce ve esassızdır. BUtUn bUyUk 
medeniyetler, eninde sonunda bir harpte 
maj'IQp olarak mııhvolmuılardır. Eğer 

Bay Hltler, bu harpte galip gelirse bütün 

dahildim ve yapılan ıeylerı ıstırap ve 
sabırsızlıkla görüyordum. Orada iki 
prensip muarıza halinde idi. Amerika -
lılar, milletler arrunndakl bUtUn ihtllAt· 
ların tatlılıkla, anlaşma ve mantık yolu 
lle hallolunabllccetlne kanldiler. Fran -
sızlar ise eğer milletler bu kadar akıl ve 
mantıkla hareket etmiş olaalardı, harp 
çıkmaz ve bunun sonunda da bir sulh 
muahedesi yapmıya !Uzum kalmazdı, dl· 
ye dUşlinUyorlardı. Onlar, Almanya'nın 

bir gUn gene cllrlllp ayaklanacağını ön
ceden görmUşler ve Almanya lle garp 
devletleri arruıında bir mania olmak ü -
zere Ren'! lstemiııterdi. 

Bu teorilerden her ikisi de, ıayet, tam 
minasiyle tatbik edilebilseydi devamlı 

ve saglam bir sulh tesis edilebilirdi. En 
bUyUk hatA "!darcı mıuılahat" çıhk ol -
mu§tur. Ya bir adalet sulhu, yahut ta bir 
kuvet sulhu yapılabilirdi. Yapılru:ı sulh 
ise hoıınutsuzhıklar uyandıracak derece
de aduletslz olduğu gibi, uyanan hoşnut
auzlukları bastıracak derecede kuvete 
de malik olamanııı.ıtır. 
Başka hatlılar da yapılmııtır. Meae!A, 

böyle bir muahedeyi bu kadar tellı§ ve 
acele ile tamamlamak ve tatblkına geç
mek bir h~ıttı idi. EvelA. daslı noktaları 
karşılıyacak ihzari bir sulh yapılır, bir 
aene sonra da bUtUn öfkelerin ve lhtlraa
ların yatıştığı bir sırada daha makul bir 
sulhun müzakeresine girlıılleblllrdl. 

Mtuııuıız bir ııcy olan tA.mlrat talep • 
!erinin de sulh munhcdcslno konulması 

abes bir ıey idi, sonra dllşmnn ve blta -
raf memleketleri de yeni nizamı kurnu
yn yardım etmek üzere dA.vet etmemek 
de bir hata. olmuştur. Bir de harp cani -
!erini cezalandırmayı emreden "harp me
sullerl" maddesini de muahedeye ıokmak 
hatıuardan birisini teııkil etmlıtır. 

B ı ha.to.ıardan alınma.ııı llUımgelen 

dersleıi ıöylece ınralamo.k mum • 

kUndUr: 
1 - Bir sulh muahedesini müzakere 

edenleıin önceden nasıl bir sulh yapmak 
ve ne ttırlU blr dUnya nizamı kurmak lı
tedlklerlnl büttın ıarııhatlyle bilmeleri 
gerektir. 

2 - Zorla dilımana empoze edilecek 
olan lhzo.rl muahede wıkerlertn çekilme
al, askcrın terhisi gibi noktalara dair ol
malıdır. Sonradan dUşmanla müzakere 
edilecek olan devamlı sulh muahedesi 
ise bUtUn dünyanın müstakbel alyaat ve 
lktısadl münasebetlerini tanzim eyleme
lldlr. 

3 - Ma.ğlQp olan dll§man, son muııhe
de müzakerelerinde tam bir surette tem· 
ali edilmeli ve onun mtitalea ve millAha
zaları clıemiyetle nazarı itibara alınma
lıdır. Sonra bu mUzakere bitaraf bir 
memleket payıtahtında, mesclA. tercihan 
Vaşlngton'da toplanmalı ve konferansın 
sekreterleri o memleketin vatandqla • 
rından sec;llmelldlr. 

" - Her memleketin bu konferansa 
göndereceği mümessiller, o memlekette 
lktıdarda bulunan hükUmetle muhalefet 
partilerinin liderlerinden terekkUp et -
meli. 

~ - BiltUn müzakerat alent olmalıdır. 
Bizim harp makaatlanmıza gelince, 

harbin ne kadar aUreceft ve maksat ve 
hedefleri tam bir u.rahatle muayyen ol· 
madığı bir devirde İngiltere hUkümeU • 
nln sulh ıartıarını bUtUn te!erruatlyle 
te11blt etmekten imtina etmeal doğru • 
dur. Fakat hUkUmet. derhal, bizim kim
senin bir kant toprağında gözUmila ol • 
madığı, bugünkü tlddet ve tecavü& 

sistemine nihayet verilmesi JA.zımgeldl
ğl ve sulha, emniyete kaVUfacak bUtUn 
mllleUerln tıtirAklyle yeni bir nizam 
kurulmaaına çalııılmaaı lcabettlft hak· 

kındakl dll§Unüılerlnl •öyllyeblllr. 
Bir zamanlar İngiltere yedi tane ayn 

ve blriblrtnl kıskanan devlete inkısam 
etmtıU. Bu yedi devlet. hepsi, umumun 
refah ve ıelAmetl için feragatlerde bu • 
ıunarak bir tek devlete lnkıllp edince 
İngiltere, barııçıl ve müterakki kuveUI 
bir devlet oldu. 

Bu mücadele en aonunda Avrupa dev· 
!etleri de mütekabil fedakA.rlık ve fera • 
gaUerle bir federıuıyon haline gelecek 
olursa netice pek muazzam olacaktır. 

Bu iman ve kanaatte olduğum için -
dlr ki ben, istikbale elemle, fakat kor-
kusuzca ve azlmkA.rane bakıyorum. 

inglllı imparatorluğunu ebedi bir suret- ı,--

te halledecek, ona yerleşecektir. 1 ıı'nn,giltere'ye do"nen askerlerin 
Harp, muayyen feyleri devamlı olarak 

hallUfıuıleder. Hiç bir ıeyt hallUfıuıletml· 
yen kötü aulhlardır. Onun için bu har· 
bin sonunda kötU sulh yapmamıya bak -
malı, mazi.deki tecrübelerden ders alma-
lıyıı. 

V enay'da yapılan hat!, orada sulh 

yapanların ne tUrlU bir 11ulh !ate -

diklerini btlmemelerlnden Uerl ırelmifU. 

Ben d• onda lzıaillı: murahhu heyetine 

memleket i~inde nakli 
Londra, 6 a.a. - Nakliye şirketlerinin, 

8 gün müddetle, gelmiı oldukları limanlar
dan memleketin muhtelif noktalarına taıı· 
dıkları müttefik kıtaatının nakilleri iı;in 
sarfettikleri muazzam gayretler takdir e
dilmektedir. Dört ıirket 2000 vagon temin 
ederek 186 tren katannm 600 ıe:yahatlni 
hiç arızuız bir ıurette muvaffakiyetle 
yapmıı olduiu kaydedilmektedir. 

İstanbnl' da 
feci bir yangın 

Dört kişi yanarak öldü 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bugün saat 

12 de Yüksek Kaldınm'da bir ıapkacı 
dUkkA.nındıı. yangın çıktı. Bu yangında 
dükkd.nın sahibi Ali Galip ile karısı Bedia, 
ayrıca Nt\zik ve Şake adında iki işçi kız 
dUkktln içinde kalarak yandılar. Yangının 
aebebl §udur: Ali Gnllp, ağzında sigara 
olduğu halde bir §apkayı temlzlerken ö
nilnde eıııe ile duran bem:ln sigaradan ateıı 
almış, d!lkkft.n yanmağa bs.şlamıııtır. Ali 
Galip bunun Uzerlne, dUkkA.nın arkasında 
kapısı gayet dar olan atelyede kıı.nm ile f11-
çl kızları kurtarmak Uzere glrmlııtlr. Ka
pı dar ve pençereler de demir parmaklıklı 
olduğu ve diğer kaplarda bıılunan benzin
ler de ateı aldığı için dört zavallı da ya
nıp ölmllşlerdir. Atee söndUrUldiikten ıon
ra ceseUer kömür halinde enkaz altından 
çıkarılmıolardır. Polis hdlse hakkında t.alı
klkat yapmaktadır. 

lstanbul'da denizciler 

bayramına hazırlık 
İstanbul, 6 (Telefonla l - 1 temmuzda 

yapılıı.cak olan denizciler bayramının pro
gramını hazırlamak tızere bir koınlsyon 
teşekkUl etti. Komisyon yarın işe başlıya
caktır. Galata yolcu salonu ile inşaatı bi
ten diğer deniz müesseselerinin 'açılı§ tö
reni de aynı glin yapılacaktır Terse.ne ye
ri olarak intihap edilen Pendik · Pavll 
arnııı kıı.rşısındakl sahilde ııondajlnr devıı.nı 
ediyor. Netice bugünlerde belli olacak ve 
l\lünakaltıt Vektı.letlne bildirilecektir. 

İsfanbulda iki ceset bulur.do 
İstanbul, 6 (Telı>fonla J - Bu sabah 

:Merdiven köyUnde taş ocakları civarında 
bir çukurda lizcrl taşlarla örtlllU b!i§sız 
bir ceset bulundu. Htıviyctl tesblt edileme
di. Cesedin Anadoludan te aran1nk üzere 
gelen birisine alt olduğu tahmin edllmek
tedlr. Cesedin Uzerınde 11 bıçak yarası 
vardır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Gene buglln Topkapıdıı. h<>nUz hlivlyetl 
teııbit edllcmlyen bir ceset daha bulunmuıı 
tur. 

Bükreş'teki ticaret heyetimiz 
dönüyor 

tııtanbul, 6 (Telefon) - BUkreştekl ti
caret beytinin iki güne kadar döneceği ha
ber verllmektedlr. 

Amerika' ~an demir ithali için 
teşebbüsler 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Piyasa için 
Amerikadan 605.000 ton demir ithal olun· 
mak üzere teıebbUsler yapılmaktadır. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaa"- il&nlan 

Odun alınacak 
Eılr.-ıif A••~ri Salı• Al- Ko111iı1oıııımdn ı 
1 - Aılıerl ilıtiyacı ıçia 1 .500.000 lıilo odını alı· 

D&calıttT. Mıalı.mıııea bedeli (15,000) liradır. Ma· 
nkkat terninah (1125) liradtT. 

Z - Eksiltme 17 lıaziru 940 pazartesi ıünli ıaal 
10 da edilecektir. Teklif -ımp teali. ıaat 10 ela 
Soara melıtap alnımu. 

3 - Elııiltme lıapalı ıarf asaliyledir. 
4 - Ekıiltıııe Edremille nhn alına lıoıııiıyonanda 

yapılacalıttT. Şartııa-11 cör-lı ittiyenler İf 11atia
cle ntn al- lı-İlyonna eiiraaıat allialer. 

(2563) 12560 

Sıgır eti alınacak 
Erzincan Tümen Satın Alma Ko. dan: 

1 - Aakerl ihtiyacı için 220.000 kilo aı· 
ğır etinin kapalı zarfla eksiltmesi 28.6.940 
cuma günü saat 15 te Erzlncanda tUmen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 44.000 lira olup 
ilk teminatı 3300 liradır. Şartnamesi komls 
yonda görillUr. Tekli! mektuplarının ek
siltme saatinden bir ııaat evel komisyona 
verilmesi. (2716) 12713 

500 Seyyar mutbak alınacak 
lzmir Satın Alma Ko. dan: 
NUmunesl mucibince ,5()() adet seyyar 

mutfak ikinci defa kapalı zarfla eksııtme
ye konmuıtur. İhalesi 2-i haziran 9-iO pa
zartesi gUnü saat 11 de yapılacaktır. U· 
mum tahmin tutarı 175000 lira olup ilk te· 
mlnatı 10.000 J.lradır. Şartnamesi her gün 
Ankara, İstanbul Lv. Amlrllklerlyle İzmir 
Bornovada aakerl satın alma komisyonun
da görUlUr. İsteklilerin 2-i90 ıayılı kanu
nun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazılı vesi
ka ile gene bu kanunun tarlfatı dairesin
de teklif ve teminat mektuplarım thale 
saatinden bir aaat evellne kadar ~buz 
karlılığında İzmir Bornovada aakerl satın 
alma komtıyonu riyasetine vermtı olma -
tarı llA.n olunur. (271-i)) 12710 

Er kunduraıı alınacak 
Kon7a Sıtın Alma Ko. dın: 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı llçn 20.000 
lira dahilinde er kunduraaı eskt müteahhl· 
dl nam ve hesabına pazarlık suretiyle •• • 
tın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve huausl ıartıarı Ankara, 
tstanbul ve Konya Lv. A.mlrllklerl aatın 
atma komlsyonlanndadır. fateklller her 
gUn çalııma saatlerinde okuyablllrler. 

3 - Katı teminatı 8000 liradır. 
" - Pazarlığı 12 haziran 9-iO çarııamba 

,günü ıaat 10 da Konya kolordu blnıuıı i
çindeki aatın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. İsteklilerin giln ve saatinden evel 
kati teminatlarını kor veznesine yatırmıı 
bulunacaklardır. (2716) 12711 

Muhtelif sebze alınacak 
lstanbul levazım imırliği satın alma KO: 
Miktarı Cinsi 
24.300 kilo çalı fasulya 
52.300 kilo ayşekadın fuulyaaı 
86.500 kilo barbunya fuulyası 
98.000 kilo taze katiak 
26.000 adet hiyar 
Yukarıda yazılı beş kalem sebzenin pa

zarlıkla eksiltmesi 10/6/940 puartesi gü
nü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. i
mirliği aatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 17174 t!ra 
50 kunıştur. Rumeli cihetine ait sebzenin 
ilk teminatı 884 lira 6 kuruı Anadolu ci
hetine alt sebzenin ilk teminatı 404 lira 2 
kuruıtur. Şartnameai komiıyonda görülür. 
lstekJilerin kanmıt veıikalariyle belli H· 

att• KO; na ıelmoleri. (2680) 1270J 

• Karilerimiz Mitat Enç'i tanırlar. Birkaç yazısrnı gazel 
neşrettik. İki gözü kör olduktan tonra Viyana'ya gideİ 
körler mektebinde okuduktan tonra Amerika' da ~o ıJ<' 
Üniversitesini bitirmit ve memlekete gelmiştir. Aşagı~. 
tırlarda karilerimiz bu hassas imanın bir iç döküş.Unu 
caklardır. 

Kaynağını arıyan su 
Hangi kudretsin sen, ve beni niçin 

bu gelişi olmıyan yolculuğa baılat
tın. Nereye beni her geçen an nereye 
götürüyorsun, hangi meçhul umma
na durmadan sürüklüyorsun beni. 
Hangi meçhulün iç titreten boşluğu
na doğru akıyorum. 

Nerde• kaldı, o ayrıldığım berrak 
sakin pınar, bilmiyorum. Müşfik çı
nar yapraklarının, süzerek serpiştir
diği, yumuşak güneş sızıntıları al
tında, canlı bir istekle kaynadığımı 
hatırlıyorum; ve gafil bir iştiyakla 
çağlamıya başladığım andaki hayat 
alevi, şimdi ancak, yarı soğumuş 
küller arasında, zavallı bir kıvılcım 
halinde kaldı. Ve bu hayal, geçtiğim 
ıstıraplı yolların sonsuzluğu, zama· 
nın alnıma ve yüzüme oyduğu çö • 
kliklerin gerisinde, bir rüya kadar ya
lancı, bir serap kadar cazip belirsiz
liği ile gülümsüyor, ve ben o pınar 
başının hasretini çekiyorum. 

Beni niçin oradan ayırdın, ve şim
di nereye sürüklüyorsun. Neden, 
beni kaynakların lekesiz safiyetiyle 
doğurdun, niçin her aldığım her ne· 
feste içime kavurucu zehirler katı
yor, her attığım adımda pislik kay
nağı bir ayak katıyorsun. Şimdi bu 
çölün kurutucu yeknasaklığı içinde, 
şüphe güneşinin kavuruculuğiyle 
hasretten dudaklarım çatlamıı, içim 
meçhul ve emniyetsizlikte ezlikle e
zilmiş nereye sürükleniyorum. Bu 
yolculuk nerede bitecek ve ben buna 
niçin başladım. Yoksa günahları için, 
kovuldukları cenneti arıyan lanet • 
lenmiş ruh ben miyim. Beni ancak 
bir ağız dolusu günaha karşılık, son
suz bir hayatın, sonu gelmiyen elem 
ve acılarına mahkum eden sen, kim· 
sin. Sen mi o dayanılmaz meyveyi 
yetirdin; ve gene sen mi beni bu is
tek ve zaafla yuğurup yarattın. Şim
di beni kendi duzenin olan bu oyu
nun kurbanı yaparak, kendi kudreti
nin sonsuzluğunu mu duymak isti
yorsun ; ve ben aczimle senin kudre
tini mi besliyorum. Acaba bu zaval
lı oyunun sonu ne zaman gelecek. 

Ben nereden geldim. Bu, bulanık 
bir su ataletiyle tabahhur ettiğim 
yer neresidir, geçtiğim aonıuz beya· 
ban ve ıssız çöllerden ıonra hangi 
.ayııız cehennemlere ıürüklenece· 
ğim. 

Söyledikleri gibi, ben senin nikbe
te uğramış aciz bir tecellin miyim. 
Ve ademin boşluğu içinde, yeisli ve 
ıstıraplı didiniş, sana, senin aöyle • 
dikleri kemaline iriımek için bir di
dinme midir. Ben seni sana bağlıyan 
bu bethaht zincirin, iradesiz esir bir 

Amerika' dan 

mUttef iki ere 

600.000 lüfenk 
2 .SOO sahra topu 
Nevyork; 6. a.a. - Ncvyork Tlmes'

in Vaşington muhabirine nazaran, Se
nato Azasından B. Pepper'in müttefik
lere modem silahlar verilmesi hakkın
daki teklifini kongrenin dün reddet -
miş olmasına rağmen, Birleşik Ame -
rika ordularında bugun kullanılmakta 
olan barı tayyarelerle birkaç destro -
yerin verilmesi için ç.ıreler derpiş e
dilmiştir. 

Bu muhabirin verdiği malUmata gö
re, Amerika müttefiklere derhal bil -
yük harbin stoklarından çok miktarda 
tüfenk, sahra topu ve cephane vere -
cektir. 

Muhabir, bu malzemenin hukuku • 
düvel kaideleri ihlal edilmeden nakle· 
dilelıileccğine dair baş müddei umumi 
Robert Jackson tarafından yapılan be
yanata müsteniden verılebileceğini i -
lfıve eylemektedir. 
İtimada şayan menbalardan verilen 

maIUmata göre, Flanc!re'da kaybedi -
len malzemeyi telUi etmek üzere !n
giltere'ye hiç olmazsa 600 bin tüienk 
ve 2500 sahra topu verilebilecektir. 

Bu silahların pek modern olmamak· 
la beraber faydalı bir şekilde kullanı
labilecekleri lıeyan edilmektedir. Bu 
silahların yakında Avrupa'ya nakline 
başlanacağı ümit olunmaktadır. 

M ecl eniyetin akıbeti 

halkası mıyım; ve yalnız bfa 
kavuşma ümidiyle mi, şu se 
lu ömre katlanayım. Niçin.

1 
için, o ayrıldığımı söyledik eill' 
yete artık yaraşamadım. Bel1 

safiyetimi ne, ve ki~. le.~cl~ 
gırtlağıma kadar gomuld~& 
levves bataklıkta, o lekeyı .. 

. ı· w. ·ı·h· vusla .. mız ıyecegım, ve ı a ı 

olacağım. 

Yoksa biz, bu elemli ha}~t 
senin içinde hapsedilmiş, b~ 
sükunetsizliği ile, biz de k. , 
dini seyretmek istiyen ihtır 
sin mahIUkları mıyız? Bir.: 
lünç insiyak, bir damla se~ı.a 
tan kurulan bu ucuba aCP"" 
halika gurur verebilir. En 
silatına kadar derin bir aad ri. 
bedden ezele tekrar edecekle 
manasız dram hangi ilah ~ 
ancık bile olsun işgal ve ta 
bilir. Biz, bu acıklı artist • bit 
zavallı habbecikleri belkl , 
bu semavi seyirciyi hazlend1 

için mi, bir kıvılcım gibi . 
neceğiz. Bu gülünç facia içııı. 
zin bir sebeptir bu. e1' 

Diyorlar ki, bu ruh bir k 
Ezel kadar uzun bir za.ınat1 lı' 
habbe gibi ufak mahpesinde'. 
suz ve lahuti hüriyct için dı 
başlamış. Asırlarca, süfli t 
duvarları arkasında, bıkrna ~ 
lamış; bunun elem ve ıstıf 
teşi, bünyesindeki büt.ün ~ 
süflilikleri yakıp eritmıf, 

olgunlaştırmış. Ve o zava~~ 
ra basarak yükselişim bu 
faından gururla aldığım yolıJ 
melimişim. 

Ben o arkada bıraktığırJJ 
biiliğe, gurur ve azametle d 
mi çekerek bakıyorum. Bu 
ğim tepeden, kabus gibi UZ' 
ken sonsuz genişlikte sırıtJP 
şüphe ve sayısız meçhuller, 
r:imin nihayetsizliğini hatır 
ve tefekkürsüz sadelikteki ~ 
ve emniyetin hasretini çe 

Ben nereden doğdum, "'·--··'N•• 
akıyorum. Şu bir damla bet111_:.ı 
fes kadar kısa hayatım, ~J 
manın boşluğuna karışıp 1'• fi 
Bu bir lahza aUren tecerrilf 
dini bulut ne için. V .a lı"" 
habbeciklerin yaptığı me~ 
esir su nereye akıyor ve sı• ı 
korkunç esaret ne güne s 

Ben daha ileri sürünmek 
ru.n. O bilmediğim, fakat 
çektiğim kaynak beni çağırt 
riye ona dönmek istiyoru'!"., 

Mit" 

Londra; 6. a.a. - Anavat~ 
faası için general !ironside -_.,. 
ihdas edilen yüz binlerce se~ 
tamın pek seri hareket ede 
törlü kuvetlerden mürel<~~ 
öğrenilmektedir. Bu kuvet 
ile mücehhez pe.k seri zırblJ,J 
kullanacaklardır. Bu cüzü~~ 
dres'da paraşüt metodların\, 
olan askerler iştirak edecel<.

9 kuvetlere meslekten yetişrtJl 
kumanda edecektir. , ,; 

lngiltere'cle 5 it1Cf 

Londra; 6. a.a. - Beşinci 
aliyetiyle alakadar ojarak l 
bilhassa Chatham, Soutb; 
Bridgenorth'da tevkifat d•~ 
tedir. 

Tribune gazetesi, yeni al, 
zundan bahsederek bu 111ı1 ., 
medeniyete karşı biaınan bl 
teşkil ettiğini söylüyor. ]3~ 
Flandres muharebesin?e~ f 
retlerine halel gelmeksızın. ,;,ı 
hür bir millet olarak yaşı)' r 
çin, bütün enerjilerini telef~,;,/ 
geçmi.ı olanlara, tam uir jtl 

ğunu ilave ediyor. 

Avrupa sularındaki ;\ Jıl 
kuvetleri ku.nıo.11Ja . ~ 

Vaşington; 6. a.a. - :Bil~11 J 1erı 
Atlantikten geçen kah e ~ 

ve himayesi ile meşgul 0 ııf" 
kontr amiral de Bret""' A"1°il' 
rmdaki amerikan kuvetlerit1 

danlığı:na tayin edilmiştir· JI 
Nevyork; 6. a.a. - Amerika, Fran- ıı&"""ı. 

sa'da cereyan eden muharebeyi büyük Amerika ordıı me
1
1;;J 

bir alaka ile takip etmekte ve bu harp- iki misline çı/<!arı • 
te medeniyetin akıbetinin taayyün e- J3iı~ 

Vaşington, 6 a.a. -
deceğini tamamiyle müdrik bulunmak- ft{Jf 
tadır. Gazeteler, !ngiltere'ye ve Fran- nıharbiye reisi general ri~ 
sa'ya karşı tam bir itimat beslemekte- bir mülakat esnasında Adi~~ . ~ 
dirler. su mevcudunun bilku~ ,.oO il"' 

M ecleniyete kar§ı hücum ! ı iblağ edilerek 230 bin~en it· 
Nevyork; 6. LL - Nevyork Herald karılmasını teklif eııııııt 



ULUS 

ViLAYETLER Köprü ve yol inıaatı 
Tunceli Nafıa Müdıirlüğünden : 

Ekmek alınacak 1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunceli vi-
Konyı Ciimburiyet Miiddeiumumililin- 15.yetinde Pertek köprüaü ile Pertek kasa-

den : bası arasında yapılacak yol inşaatıdır. Bu 

1 - Konya cezaevinin bir yıllık ekmek isin keşif bedeli 28878.60 liradır. 
ihtiyacı 2-6-940 ıününden 27·6-94{1 günUne 2 - Bu işe ait şartname ve evrak ıun -
kadar 2S gün müddetle kapalı zarf usuliy- lardır: 
le eksiltmeye konulmuştur. A - Eksiltme prtnamesi, 

2 - 27.6-94-0 tarihine denk gelen per • B - Mukavele projesi, 
ıembe gUnü saat 10 da Konya C. miiddeiu- C - Bayındırlık iı;leri genel prtnamesi 
mumtliği dairesinde icra kılınacaktır. D - Keşif huHiaa cetveli, 

3 - Talipler teklifnamelerini o gün sa- E - Hususi prtname, 
at 9 dan evel komisyon riyasetine vermiş F - Şose ve koprülcr fenni ıartnamesi, 
bulunacaktır. İstiyenler bu işe ait prtname ve evrakı 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli undan has iki lira mukabilinde Tunceli naha müdür
olacak ve talipler bedeli muahmmenin % lüğünden satın alabilirler. 
7,S olan {lSSS) lira (20) kuru~luk teminatı 3 - Eksiltme lS-6-194-0 cumartesi günü 
muvakkatelerini teklifleriyle birlikte ko _ saat 10 da Tunceli naha müdürlüğü bina-
misyona vermit bulunacaktır. ıın<la kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

S - Dördüncü maddede yazılı nevi gös- 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli-
terilen bas ekmeğin kiloııu şimdiki narh ile nin 2165,90 lira muvakkat teminat vermesi 
10 kuru~tur. ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göster • 

6 - İlin ve sair masraflar müteahhide mesi lazımdır. 
aittir. A - İhaleden en az 8 gün eve! Tunceli 

7 - Fazla izahat almak ve şartnameyi vilayetine müracaatla bu ite girebilmek i
görmek iıtiyenlerin Konya cezaevi direk • çin alınmıı ehliyet vesikası. 
törlüğünc müracaatları ilan olunur. (2S36) B - Bu seneye ait ticaret odası vesikası 

12541 C - Bir defada 20000 liralık ıose ve i-

Mazot alınacak 
Samsun Belediye Riyasetinden : 
Elektrik ve su santrallarının bir senelik 

ihtiyacı olan 34S ton mazotun mübayaası a
ıağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuttur. 

l - Satın alınacak mazotun muhammen 
bedeli (41000) liradır. 

2 - Muvakkat teminat 307S liradır. 
3 - İhale 10/61940 pazartesi günü saat 

lS de belediye daimi enciımeni huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen olan za
mandan bir saat evci belediye riyasetine 
tevdi edilmiıt olması lizımdır. 

S - Umumi ve fenni şartname ve muka
vele suretleri Samı;u~ belediye elektrik iş
letme müdürlüğünden tedarik edilebilir. Ve 
arzu edenlere meccanen gönderilir. 

6 - İhale 2490 sayılı knaunun hüküm-
lerine göredir. ( 4334/2S07) 12S20 

Muhtelif yol intaatı 
Hatay Viliyetinden : 
1 - lskenderun-Payas yolunun (7+296) 

dan (21+713) Km. leri aruında (14+417) 
Kın. tulünde yapılacak tesviyei türabiye, 
menfez ve şosa in$8atı kapalı zarf usuliy
le milnakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-haziran-940 pazartesi 
cünü saat ıs de Antakya'da nafıa müdürlü
ğU odasında müte5ckkil komisyonca yapı • 
lacaktır. 

3 - İstlyenler fenni ve hususi oartname-
lerlc evrakı keşfiyeyi (477) kuruı bedel 
mukabilinde nafıa müdürlüğUnden alabi • 
lirler. 

4 - Bu i:ıin keılf bedeli (doksan beı bin 
üç yüz yetmiı bir lira) (yirmi dokuz ku -
ruştur.) 

S - Muvakkat teminat (altı bin on ıe -
kiz lira elli altı kuruıtur.) 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün 
evel bu i:ıe benzer jnşaatı baprdıklarına 

dair evrakı müsbiteleriyle birlikte vil!yete 
müracaat ederek alacakları ehliyet vesika
sını (2490) aayılı kanuna uygun olarak ha· 
zırlıyacaklan teklif melrtuplarmr ve bun • 
tarla birlikte teminıı.t mektup veya mak -
buzlarını ve ticaret oda&ı vesikasını ihale 
günü saat 14 de kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmu. 
,2533) 12S38 

Ekmek alınacak 
Eskitehir C. Müddeiumumili

ğinden: 
Eıkiıehir ceza evindeki mevkuf ve mah

kQmlara ihale tarihinden malt sene sonu o
lan 31. ıs. 940 gllnUne kadar beheri (960) 
gram itibariyle verilecek ekmek günde as -
gari (lSO) aazmi (200) adet olmak üzere 
kapalı zıırf usuliyle 1-6-94-0 gününden iti· 
baren eksiltmeye konulmuştur. 18-6-940 sa
lı günü saat 16 da Eskişehir C. M. U. li . 
şinde mıiteşekkil komiıyonda yapılacaktır. 
Bir senelik ekmek belediyeden alına·cak, 

ihale günündeki rayiç iızerinden tenziline 
talip olana ihale edilecektir. Muva~kat te· 

malatı sınaiye ve sair inşaat yapmış oldu
ğuna dair vesika. 

S - Teklifler üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kada.r Tunceli nafıa 
dairesindeki eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak mıihıir mumu ile iyi-

• ce kapatılmış olması Hizımdır. Postada o
lacak gecikme kabul edilmez. (2531) 12536 

Parke inşası 
Sam$un Belediye Riyasetinden: 
Samsunda Gazi caddesinin Osmaniye 

caddesi ile lise arasındaki kısmının .,parke 
olarak yapılması kaplı zarf uaullyle mU
nakıısaya çıkanlmııtır. 

1 - Muhammen bedel: 11Hi3 lira 92 ku-
ru§tur. 

2 - Muvakkat teminat: 836 Ura IS5 ku-
ruştur. 

8 - İhale 2490 sayılı arttırma ve eksilt
me kanununa tevfikan ve 24. 6. 940 pazar
tesi gUnU saat 15 te Samsun belediyesi da.
imi enc!lmeni huzurunda yapılacaktır. 

Daha fa.7.la malumat almak ve gerekli 
oartname ve keılfnamelerl görmek istıyen
ler belediye b9.0mUhendlsllğlne veya encU
mene mUrncaat etmelidirler. ( 4633/2710) 

12708 

Makina yağı ve iislüpü alınacak 
Bergama Belediye Riyasetinden : 

1 - Elektrik santralı ihtiyacı için 
(1800) kilo kuru buhar slllndir yağı (2~0) 
kılo makina yaglama yağı .ve (48_) kılo 
üstilpü açık eksiltme suretıyle mubayea 
edilecektir. 

2 - Alınacak bu mallarm muhammen 
bedelleri ceman (2008) iki bin sekiz lira-
dır. • 

3 - Şartnamelerini görmek isuyenler 
belediye kalemin.den parası.z alırlar. 

4 - E4tsiltme 20/haziran/940 tarihine 
rasthyan perşembe günü saat on beşte be· 
lediyo dairesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı yüz elli 
liradır. Taliplerin 2490 &ayılı kanunun 2 
ve ! eli maddelerinde yaaıh veelkalan ba
milen mezkllr gün ve aaatte belediye ri
yasetine müracaatları ilin olunur. 

(460S/ı690) 12704 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak . 
Aılli1• Vclıil~iııılu : 
Vekilet lıinek otomolıili ile motoıikleti için 940 

mali yılı ilıti:racı için aııerl 450 au.ı 500 teneke 
benzia açılı eklilım. ile elıaacaktır. 

1 - Ekıilt- 10. &. 940 tarilıine letadiif edea 
pazerteai ıünü aaat lS de nltalet lnaıı• n dair• 
miidiirliiiii oda1111da toplaaaa lıoıaİl:roada :rapılauk· 
tır. 

2 - lıteltliler lıw lııuaaa ait tartna-:rl .. uıeı 
lnazım " daire ıaidiirliıiiindea lıer uman paruıa 
alabilir. 

3 - lıteltlileriıı 2490 aayılı ltanoın• z.3 eli -d· 
desindeki teraiti haiz lıalaruoaları farttır. 

4 - Beher tenelıui (39Z.S) lıantlaa metıan için 
(1962,S) lira bedel talımin edilmittir. 

S - Elııiltaıeye ıirtcelderin malıa..-• lıedelin 
% 7,S ia olan (148) lira naktea ftya 2490 aa:rılı 
lıananda lıalıal edilen talıvilatı mal ıandıiına tulim 
ederek alacakları aandılt maltbuları ile birlikte ek· 
ıilıme komiıyon11nda lıaıır bulanmaları ilan ol•nmr. 

(2509) lZSOI 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci SuJh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Urfanın Birecik kazasının Halfeti na
hiyesinden Nafi oğullanndnn LutfullA.h 
oğlu Enver Kulluğ. 

Ziraat VekA.lett namına Maliye Vektl
letl merkez avukatı Güzide Alpar tarafın
dan aleyhinize mahkememize açılan 276 
llra alacak divaınnın mahkememizde ya
pılmak ta olan duruşmasında adresiniz meç 
bul olduğundan usı.ıJUn 141 inci maddesi 
mucibince ııruıcn vıı yirmi gUn mUddetle 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Dunıvmaııı bırakılan 16. 7. 940 salı gllnU 
saat 10 da mahkemede bizzat hazır bulun
madığınız veya bir vekil gBndermediğinlz 
takdirde mahkemeye gıyabınızda bakılaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak Uzere lllln 
olunur. 2266 

Ankara Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Ankara Hacımusa mahallesinde Yenl
yol: sokak 49 mı.yılı evde Osman Ziya Sa
karya. 

Askeri fabrikalar umum mUdUrlUğU ve
klll Maliye VckG.letl mtişavir avukatların
dan GUzlde Alpar tara.tından aleyhinize a 
c;ılan 32 lira 45 kuruş nlacak davasının 

mahkememizde yapılmakta olan duruşma
sında adresiniz meçhul olcluğUıırlan usı.ılUn 
141 inci maddesi mucibince ve yirmi glln 
mUddetıe lift.nen tebligat yapılma.sına mah
kemece karar verilmiş olduğundan duruş
ması bırakılan 16. 7. 940 salı gllnti saat 10 
da mahkemede bizzat hnzır bulunmadığı· 
nız veya bir vekil göndermediğiniz takdir
de mahkemeye gıyabını:ı;dıı bakılacağı tC'b
llğ makamına kaim olmak Uzcre !l(uı olu-
nur. 2265 

Aksaray Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Akııarayda toprak mahsulleri o!lıılnde 
kantarcı Bahter o~lu Ktı.zlm Tarı tarafın
dan karısı Anknrada tnBnU M. Çankaya 
bekçisi İsmail kızı Emine Safiye aleyhine 
açılan boşanma davnsının Aks:ı.ra.y asliye 
hukuk mahkemesinde yapılmakta ole.n mu
hakemesinde Utuıen kendisine tebligat ya
pıldığı halde gelmlyen ve bir vekil de gön· 
dermlyen mUddeaaleyhln gıyabında muha
kemenin devamına karar verilerek duruş
manın muall~k bulunduğu 8. 7. 940 pazar
tesi gUnU saat 15 te mahkemede hazır bu· 
lunmadığl veya tarafından bir vekil g'!Sn
dermediği surette gıyabında muhakemenin 
dc··am edileceğinin gıyap kararı makamı
na kaim olmak Uzere gazeteniz vasıta.siyle 
keyfiyetin lltl.nını ve IH\n edildiğine dair o
lan gazete nUııhı\sının irsallnl rtca ederim. 

2264 

GOMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Su kapsülü satılacak 
1nbisarlar Umum Müdürluğunden 
I - İdaremizin Ankara bira fabrikasın

da mevcut 2S6 bin adet ıu ka.psülıi pazar· 
lıkla satılacaktır. 
il - Muhammen bedeli beher bini 270 

kuru5tan 691,20 lira 3 ıs muvakkat temi
natı 103,68 liradır. 

lll - Pazarlık 10/ Vl/940 pazartesi gü. 
nü ıaat 14 de Kabaata levazım ve muba
yaat ıube•lndekl aatıt komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Nümune sözll geçen ıubede görii
lebileceti gibi mezkQr fabrikadan da pa
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin ııazarlık için tayin o
lunan gün ve saatte 3 ıs miktarındaki te
minat paralariyle birlikte yukarıda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(4254)' 12499 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Bilyah yataklar alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun -

dan : 
Muhammen bedeli 11.000 on bir bin lira 

olan 3360 adet bilyalı yatak 18/7/1940 per
ıembe günü 11at ıs de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idııre binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin (825) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı cün saat 14 
de kadar komlııyon rcislişine vermeleri li
ııındtr. 
Şartnameler parasız olarak Onkara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te -
,ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(2588) 12643 

minat mikdarı (486) lirıırlır. Talip olanla
rın teklif mektuplarını yukarda gösterilen 
saatten bir ıaat eveline kadar komiııyona 
verilmesi lbımdır, nakit kabul edilmez. 
Naktin maliye sandığına yatn-ılmış olması 
ve makbuzunun ve yahut banka mektubu • 
nun ayrı bir zarfa konarak teklif mektu • 
bunu havi olan zarfla birlikte diğer bir 
:ı:arfa konularak komisyona saat (15) e ka
dar verilmesi lazımdır. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin ceza evine müracaatları ilin 

Muhtelif anahtarlar ahnacak · 

olunur. 12636 

Yol inıaatı 
Hatay Vilayetinden : 
1 - Vilayet yollarının muhtelif Km. !e

rinde (2SOOOO m2) bir kat asfalt kaplama 
ve gene (lSOOO m2) blokajh sosa inşaatı ile 
iki kat asfalt kaplama ve Antakya, İsken
derun, Kırıkhan şehirleri dahilinde (40610 
ın2) tosa inşaatı ile üç kat asfalt kaplama 
işi kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Eksiltme 20-haziran-940 perşembe 
günü saat on beşte Antakya'da Nafıa Mü
dürlüğü odasında müte~ckkil komisyonca 
yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fenni ve huııusi ıartname
lerle evrakı keşfiyeyi (468) kuruı bedel 
mukabilinde Nafıa Mıidürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin 
altı yüz kırk bi.r lira) (seksen bir) kuruş

tur. 
S - Muvakkat teminat (beş bin dokuz 

yÜz otuz iki) lira (dokuz) kuruıtur. 
6 - Taliplerin ihaleden en az ıekiz gün 

eve! bu işe benzer inşaatı baı,ıardıklarma 
dair evrakı mUsbiteleriyle birlikte vilaye
te müracaat ederek alacakları ehliyet ve• 
sikaııını, (2490) sayılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teklif mektuplarının ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale 
günü saat 14 de kadar komisyon riyaseti -
.,., makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(2S32) 125S7 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun dan: 
Muhammen bedellert ile isimleri aoa.S'ı da yazılı iki liste muhteviyatı muhtelif 

anahtarlar 18 temmuz 1940 peroembe gtın U saat 15,30 dan ıtı!Jarcn ayrı a;)Tı sıra ile 
kapalı zarf usullyle Ankarada idare bina sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln her llstenln hlzalrında yazılı muvakkat temlna.t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif terini aynı ı;:-Un saat 14,30 a kadar komis
yon relsltğlne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme 
ıellUm ve sevk ıe!llginden dağıtılacaktır. 

dairesinden, Haydarpqada te-

Muhammen 

No. 
l 
2 

Kalem İlmi 
bedel 
Lira 
7000 
5000 

12644 
Muvakkat 

teminat 
Lira 
625 12 İki atızlı ıomun anahta n 

18 İngiliz, franaıa ve ulr anahtarlar 375 

YOL İNSAATI 
Zon6uldd Daimi Encüme11indea : 
1 - Villyet dahilinde ve aıatıda ıüıerg!h, muhammen keşif bedeli, muvakkat te

ıninat ve ihale gün ve saati yazılı iiı; yolda yapılacak tesviyei türabiye yeni ve gırvye 
ıose, lstikpf ve sına! imallt iıi vahidi fiyat Üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuıtur. 

2 - İhale daimi encümende yapılacaktır. 
3 - Eksiltme ıartnamesi ve uir mUteferrt evrakı Zon~ldak Nafıa Müdüriyetinde 

ve daimi encilmen kaleminde görülebilir. 
4 - İstekliler her üç yolda birden veya bir ve bir kaçına talip olabilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr ihale tarihinden ııekiz gün eve) vilayete müraca

atla bu iıe alt alacaklın ehliyet veslkuiyle 940 yılına mahsus ticaret odası vesikası 
ve muvakkat makbuzu nya banka mektubu ve teklifine ait mektubunu muhtevi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre huırlanacak kapalı zarflarını muayyen ihale saatinden 
bir saat evetine kadar daimt encümen relıliğine vermeleri ilin olunur. (4498-2610) 
Yol Muhammen Muvakkat İhale Eksiltmenin &Ureti 

Devrek • Tefen 

Baycuma Çaycuma 
Kokakau • Bartın 
Kozlu - Ereili ıı. 
manı yolunun Deilr
menaizı • 11.ıka 
araamda 

bedeli keıif teminat Tarihi Saati tediyesi 
Lira K Lira 

174898 64 9995 17/6/940 11 940, 941 bütçelerinden 

281620 00 

75000 00 

Pazartesi 
16IlS 17/6/940 11 940, 941, 942 bütçelerinden 

Pazartui 
5000 17/6/940 11 940, 941 bütçelerinden 

Puarteai 

12610 
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~ TÜRKiYE CÜMHURiYETİ ~ - --
§§ZİRAAT BA KASI -

-----------
--

KURULUŞ TARIHl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk 
----

lirası --------- Şube ve ajans adedi: 265 ---- Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri --- -- -- -- --- --- -- -- --- -- --- ------ -- -- -- -- ----- -- --- ------ --- -- --- ------- ------ Para -----
biriktirenlere 28.800 

ikramiye veriyor 
lira ---

---
----

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pHina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

--------4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira -- --- -4 " 500 " 2.000 - ., ----------------

4 
40 

100 
120 
160 

" 
" 
" 

250 
100 
50 
40 
20 

.. 
" 
" 
" .. 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

--" ---" ---., ------" --- Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, ı Birincikinun, 1 Mart ve = 
=: 1 Haziran tarihinde çekilecektir. := = DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li- = 
~ radan &fail'ı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 := 
- fazlasiyte verilecektir. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

MlLU 1ÜDAFAA VEKALETi 

Gedikli Erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe almıyor 
1 - Kayseri'de Gedikli Erbaş hazırla

ma orta okulunun I., II .. III. sınıflarına, 
Kırıkkale'de Sanat Gedikli Erbas hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gedik· 
li Erba:t hazırlama orta okulunun yalnız I, 
sınıflarına önümüzdeki eylQlde ba$hyacak 
olan 940 : 941 ders yılı i!;in talebe nlma • 
caktır. 

2 - htekli talebelerin tlirlr ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin k5til hal ve 
şbhret sahibi olmaması, sıht muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak seçme ııma -
vında kazanması şarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına a
lınacak talebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta 

.. • .. .. 

Sınıf 
1 
il 

111 

Ya:ı 
14 : 17 
ıs : 18 
16 : 19 

olmak. 
Bu yaslara alt boy ve ağırlık hadleri as

kerlik şubelerindeki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi azterine 
uygun olması lazımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına lııtekll o
lanların beş ııınıflı ilk okulu bltirm!ı ol • 
malan şarttır. Orta II. ve III. sınıflara gi
recek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya ıehadetname gös
tereceklerdir. 

S - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki 
yıldan fazla tahsili terketmi:ı olanlar ve c
velcc Gedikliden veya askeri okulardan çı
karılanlıır alınamazlar. 

6 - Kayseri'de Gedikli Erbaş Hazırla -
ma orta okulunun her üç sınıfı ile Kırık • 
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun l. ıınıflarma köylil istekli, Ankara 
Musiki Gedikli haıırlama orta okulunun I. 
sınıfına musikiye hevesli Gehlrli istekliler 
alınır. 

7 - Yukardakl sartlan haiz istekliler 
!O/Hazirandan itibaren bulunduklan yerin 
askerlik eubesine milracaat ederek diğer 

kaydilkabul şartlariyle müracaat yollarını 
öğrenmeleri ilin olunur. (2446) 12449 

Askeri Orta okuluna talebe 
alınıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her Uç 
sınıfına da önümüzdeki eyliilUn birinci gü
nü başlıyacak 940 : 941 ders yılı İ!;İn talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin tllrk ırkından ol • 
ması, kendisinin ve ailesinin kötü bal ve 
şöhret sahibi olmaması sıhl muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak &e!;me sına -
vında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını 
bily{iltmüı veya küçültmil:ı olanlar. kendi 
okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka 
veya bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyla
rı ve ağırlıkları talimattaki h&dlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

da M. M. V. 1atm alma KO. da •çık ek
siltme suretiyle satın alınacağından 2720 
liralık ilk teminatları ile birlikte eksilt· 
mc gün ve saatında mezkQr KO. da bu-
lunmaları. (2657) ı2701 

Cerrahi alat alınacak 
M. M. Vekaleti Sat1n Alma Komısyo. 

nundan: 
Hepsıne uhmin edilen fiyatı 44190 lira 

olan otuz kalem cerrahi ilet muteahhıt 
nam ve hesabına açık eksiltme surctıyle 
2S/ temmuz 940 perşembe gunu saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
satın alınacaktır. İstekliler liste ve şart
namesinı 221 kuruş mukabilinde mczkQr 
KO. dan alabilirler. Eksıltmeye gırecck
ler !314 lira 2S kuruşluk ilk temınatl n 
ile birlıkte eksiltme gun ve sa3tında KO. 
da bulunmaları. (2659) 12702 

A. LEVAZIM AMIRLICl 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - 23000 kilo beyaz peynirin kapalı 

zarfla eksiltmesi 17 /6/1940 saat 15 de AD· 
kara Lv. fimirlığl satın alma komısyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhrunmen bedeli 10350 lira ilk te
minatı 776 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda gorulür. İçinde kanuni ve tica
ret odası vesikaları da bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyona ve-
rilmesi. (2Sl3) 12S21 

Su tesisatı yaptırılacak 
An.kara Levazım Amirlıği Satın Alma 

Komısyonundan: 
1 - Ankara garnizonu dnhlllnde yaptı

rılacak su tesisatı pazarlığı 10. 6. 940 saat 
14 te Ankara Lv. ~lrllği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Ke;,if bedell 1213 lira 48 kuruş kaU 
teminatı 182 lira 3 kunıı:ıtur. Yapılacak yer 
komisyondan öğrenilir ve §artne.me görU
JUr. İsteklilerin bu gibi f§lerd<'ki ehliyeti
ni gösterir vcsikalarlyle brlH günde mUra,.. 
caaUıırı. (2717) 12712 

Arpa kırdırılacak 
Ankara LevaZ1m amırlığı satın alma KO: 

1 - 700 ton arpa kırdırılması açık ek
siltmesi 22 6 940 saat 11 de Ankara Lv. 
amirlıgi satın alına komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4200 lira ilk te
minatı 31S liradır. Şartnamesi komisyonda 
gorüliır. (269S) 1270S 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Boya malzemesi alınacak 
DınİJ Lıııaıım Soı111 Alına Komİıyonaııılan : 
1 - Mncııt naal ve tarlaameıi macilıiııce talımi• 

edilen bedelı ( 47230.SO) lira olan ( l 3) kalem muh· 
telif cinı boya ulumcıinin 10. 6. 940 tarıbıne rast· 
lıyaa puarteai cıııw aaat IS de Kuımpaıa'da lıalıı
aan O.ıüz Levazım aatıa alma komiıyollllllda lta:ıah 
zarfla ık11ltmcsi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı (354Z,Z9) lira olup ıartnameaı 
•er cun iı .. aıi dalıılinde n Z36 lıarut bedel ınaka
lıilinde ad• ceçea lıomis:roadan alıaalıilir. 

3 - l11elılilerin 2490 aayılı kaaunua tarifatı da· 
lıiliııde hazırladıkları teklif mektuplarım ea ıeç ek· 
ıiltme &aatindtn bir saat neline lıidu meıkilr ko
mis:roa lıaılıanlı(ına aulılıaz mııkabiliade verme! rı 

(4ZZô 2457) lZ.fSO 

4 - İsteklilerin. şimdi okudukları okul- Sat 1 k h d 
farda tahsillerine devam ettnckle beraber Ankar 0

1 1 F~dr 3
1 keşMyad l "'" • . a rman ı an ı u ur u6 un· 

10/Hazlrandan ıtıbaren bulundukları yer • ı den: 
ferdeki askerlik şubelerinden diger kaydü- Ankara oraman fidanlığında istimale 
kabul şartlariyle mıiracaat yollarını öğren- ı gayrlsallh bulunan kazma. kUrek, çapa, 
melerinl ve buna göre de kaydükabul ka • mil, elnrnbrun,yf.ik nrabası,l!Uılık ve bez hor 

. . tum Tırpltll, tepki, tırmık, el Cıskiyesi, t ı-
lıtlarmı en geç 30/tcmmuz/940 tarıhıne ka- ıı Jı\sUk hortum, su varili. sUZgeç, parava
dar tamamlamış olmaları lazımdır. (2445) na, saç, soba, demir ve gürg n sandal~e. 

12448 bezeı,erldi, bayrak, çatlak su borusu, bo~ 

Srhiye ecza sa·ndığı alınacak 
M. M. VeHleti Satın Alma Komisyo. 

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı ıe

klz lira olan iki bin tane sıhiye ecza san
dığı müteahhit nam ve hesabına 24/hazi
ra.n/!)40 pazartesi günü aut 11 de Ankara· 

teneke, tırpan, kes, eğer. su motörll, dal \e 
ba.ğ makıısı, çim makası, çekme, çayır rna.
klnesl, çul, hamut, el fen ri, c;adır, tulum, 
elbise, 940 haziranının 10 uncu pazartC'si 
gtınU saat 14 te Ankara orman fidanlığ'ı 
mUdUrlüğtlnde komisyon huzrunda aleni 
satıu :rapılacağından isteklilerin mezkör 
gllııde orman fidanlığına gelmeleri lifin o-
lunur. (2719} 1271{ 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 1-6-940 vaziyeti 
AKTİF PASiF 

Kasa: 
Altm: Safi kilogram 71.721,816 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın safi k!logram 6.917,102 
Altma tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu ltlirinı 
bakiyeleri 

HRzine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karsıhğı 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat 

Sen edat Cüzdanı: 
Ticari senetler 

Ecıha.m ve Tahvilat Cüzdanı: 
) Deruhte edilen evrakı nakdıyenln 

A - (karşılığı esham ve tahvilat (İti· 
l bart kıymetle 

B Serbest esham ve tabvillt 

A ·anslar: 
Hazıneye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerino 

Hissedarlar 

Muhtelif 

Lira 

100.881.769,15 
ll.432.635,60 
1.834.962,92 

455.1'7,77 

9.729.456,95 
60.896,29 

27.785.420,01 

168. 748.563,-

18.879.676,-

244.837.061,12 

48.041.644,36 

8.259.629,76 

318.000,-
7.812,18 

7.808.722,-

Yekiln 

Lira 

11U49.267,67 

~.H7,77 

37.575.273,25 

189.868.987,-

2U.337 .061,12 

.56.301.274,11 

8.134.634,18 

4.600.000.-
21. 793. 780,44 

627.115.275.44 
- - - ~ 

Sermaye 

ihtiyat akçesi ı 
Adl n fevltallde 

Huıuıl 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı iıakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar~ılığı tamamen altın ola.ralı: lllv• 
ten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat: 
Türle Lirası 
Altın : Saf; klg. 

Döv:2 Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 

M.54.1,930 

Dığer doviz\er ve allcalı:h lı:lirinı 
bakiveleri 

Muhtelif 

Lira 

8.188.666,16 
8.000.000,-

158. 7(8.563,-

18.879.676,-

139.868.987,-

17.000.000.-

177.000.000,-

35.7ll.438,58 
78.12U67,90 

3 . .563,77 

32.611.068,SS 

YekOn 

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

333.868.987,-

113.835.606,48 

82.514.632,10 

ll9.i07.383,7l 

627 .115.275,44 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerineavanı o/o 3 

Kiralık : 

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

ltinlılı - Mobilyah oda. JuiıHir Hnıızbaıı Ra
flP Soysal Ap. 4 ci lııpı ikinci icat No. Z ye mürı· 
caıL 2161 

Kirelılı - ltıliroferli, 5 oda, 1 hl, 1 utre n 
tam lcoafor. Tni,dir Swre Velclleti lıarııaıadı 
llluz ıolcalı No: 3 ltıbıaa Ap. TeL 3485 /Sli 

2181 

liralılı - 3 odalı H lı-tpıı• -1ıan.,i f;dir· 
.. aolıalı No. ZO. 2181 

Kiralık daire - Y enitchir'de lam et İnö
nü caddesinde 42 numaralı Eke epartmıa -
nmm 1 inci dairesi kiralıktır. Dört bilyük 
oda ve hol vardır. Diğer konforu tamamdır. 
Şimdi tamamen bot olup sezmek istiyen -
lerin kapıcıya miiracutlan. 2226 

Kira.Irk - Iııklar caddeai Nafiz apartı • 
manı -4 oda, kalorifer, su, çamaıırlık, aan -
dık odası. Görmek için kapıcıya telefon: 
ı.sı 2231 

Satılık arsalar - Jandarma meJ<tebı el 
varında lmarca parselenmlş cepheleri ee · 
ntıı ehven fiyatla satılacak sanayi r.ad 
No. 8G. Tl. 1953 2217 

Sablık sayfiyeler - Etlik ve Keçlöre
nln en mutl'nR yerlerinde bakımlı, ıı.,ı:tıı.çlı, 

evll bağlar sanayi cad. No. 86. Tl. 1963 
2218 

Satılık - İç ve tincebeclde <'C .CO borç
lu ayda 150, 200 lira lrath müsait fiyatla 
apartımanlıı.r sa.nay1 Cad. No. 86. Ti. 1953 

2219 

Satılık - Yenitchir'in irat ıetirir muh
telif yerlerinde % 40 borçlu 300, 400 lira 
lratlı müsait fiyatlı apa.rtımanlar, Sanayi 
Cad. No. 86 Ti: 1953 2216 

Satrlık - Oda tadımı, mutfak dolabı, ma
sa, küçük merdiven, tekne, et makinesi, 
manto, İtfaiye meydanı İhtanbey apartı • 
manı kat 2. Numara ~. 2.230 

Satılrk kelepir arsa - Maltepe Ekim 
sokağındll 585 M2 arıı.a ucu:r: fiyatla veri -
lecek. Tel: 1538 2232 

LOKANTA İCARI 
Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi· 

yasada tanınmıt ve bu tipte bir lokantayı muvaffakiyetle 
itletmit olmaları lazımdır. ıo.6.1940 tarihine kadar mü· 
düriyetimize müracaat edilmesi. Orman Çiftliği 

.:!Jf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- --------- Nazarı dikkate ------ Ankara kü(ük evler yapı kooperatifi idare meclisinden -·= ·---- Ticaret kanununun 368 inci maddesi mucibince ortakla- := 
: rm tahriri talepleri üzerine 9. 6. 1940 tarihinde akdedile. = 
- cek heyeti umumiye içtimaı ruznamesine aşağıdaki madde = = ilave olunmu§tur : _ 
_ 4-- Mevcut idare meclisi azaları ile murakiplerinin ve -== yedek i.zanm iatif aya d&Yeti ile yeniden intihabın icraaa. = 

--

2276 --
":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll('i=' 

Satılık ev - Yeniıehir Nafıa Vek81eti 
kaflısmda iki katlı on bir odalı beton ev .11111111111111111111111111111 il l llll l llL 

satrlıktır. Tel: 1538 2233 = Sayın halklmlZa müjde ~ 
Zayi - Anknrll nüfus müdUrlUğ{lnden 

aldığım nUtua tezkcremle Ankara yabancı 
askerlik ,ubcslnden aldığım terhis tezke
remi kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kilerinin hUkmU olmadığı ıııı.n olunur. Satılık apartıman - Yeni§dıir'in her _ 

semtinde bol iratlı % 40 borçlu, beton a • : 
partımanlar. Tel: l 538 2234 : 

Bankalar caddesindeki terbi • 
yevi IŞIK oyuncak mağazası 

: 330 doğumlu Meıulıı oğlu İsmail Yazgı. 

Kiralık konforlu bir oda - Ulus mey- - bu defa Anafartalar'da MODA : -danmda aile nezdinde müstakil bir oda Satılık arsalar - Yeniıehir ve Cebecinin 
3470 den Enver Göktürk'c müracaat. 2239 her semtiyle Ayrancı, İstasyon arkasında : pazarında zengin çeşitlerini sa • 

vın müşterilerine arzeder. 2237: 

KİREÇ .. KUM .. ÇAKIL 

*MOZAYİK Kiralık mobllyell oda - Bir bay için 
mobllyeli güzel bir oda kiralıktır. Yenlııe· 
hlr İnönU caddesi Emeller sokak No. 71 

2240 

Kiralık - Yenlıchir, Mimar Kemal mek
tebi k&r111r, Onovluk sokak, No: 11 kat 2, 
~ oda, mupmba, konfor, ayn garaj T: 
6520 224-4 

Kiralık oda - Gllzet, bllytlk ve her tUr· 
ıu konforlu. AtatUrk bulvannda. Müracaat 
posta kutu.su 1046 22155 

Kiralık - Bir oda. Mobilyalı. Bir bay 
için. Adliye as.rayı arkMında Kınacı kar
deşler apartımanı UçUncU kat 12 numara-
ya müracaat. 2269 

Kiralık - Jandarma mektebi civarın
da vekAletlere 5 dakika mesafede Koçak 
Ap. da tam konforlu ucuz bir daire. İçin· 
dekllere mUraca.at. 2272 

Kiralık garaj ve ev - Baknnhklıı.ra 
yakın. Yenıııehlr Mcırutlyet caddesi, Yeni
kalık sokak No. 10. Telefon 6032 2273 

Satılık : 

S.tılık biıilılet - 24 boy Tiryoınf .. rlıa ia~1iz 
ka biıilıleti satılıktır Aııtiırk bulverı Yeııiıthir 
"Cn •. biıılıl.t mainumı münuat 2165 

~tıfılı büfe - Bafe, konlre lıült açılır lııpaaır 
ıltı lıifllılı .. sa, altı saııclalya "' ıynedaıı mürekkep 
!.ir biife ıılwnı satılıktır Telefon 3011 2187 

Satılılı - Huici aolcta yanındı lıir tarafı Etli!. 
!.ir ta rafı Keçiören ufelt üzeri n lıoıe beıı u tıltlı 
arsa Hacıbıynıa No. l T 1255 2191 

S.tılılı - Çenlıayı ufaltı &zerinde IOOli M.2 
1r11 4 lıetlı inıuıa muıait 22 M cepheli Sanayi 
cad. No. 86 Ti. 1953 2192 

Sıtılılı - Çanklya ufaltı Üurınde Nailli V. 
luırımndı •tıız arsalar. Sıuyi cad No. 86 Ti. 1953 

2193 

Sıtılılı uui - Bıi n .., yapmaiı aııı111ı Et
likte ea ıiiıel yerlerinde ılınn fiyatla miirıcuı 
S.ııaJi Cad No. 116 Ti 1953 2194 

Satılılı - Ba•çeli nlerd• lıuyiilı •• luıçiilı tip. 
lerd. •caı fiyat!. mli11İI teraitle. S.na)'İ caddui 
aa. Tel 1953 2195 

Satıhlı - T enJ -diıe S clalıilu Toprelı ofüı 
yumdı No. 1104 ada Na. « per. 569 MZ. No. 
45 pır. 289 MZ. ar11ler metres! 650 lıııruıtu ••· 
UJİ cad. No 86 TL 1953 2196 

Sablık piyano - Yenlııehlr Atatürk 
blllvarı 43 numaraya mUracaat edilmesi. 

2207 

Acele satılık ev - İtfaiye meydanı ti· 
oaret mektebi yanında 11 odalı 800 metre 
&rMlı iratlı. Bayram caddul No. ı Tl. 121111 

2212 

küçük çapta arsalar. Tel: 1538. 2235 : 

Satılık otomobil - 936 husust Ford çok 
mükemmel mühendiıı, müteahhit, taşra için 
fevkallde elvedşli Telf: 2414 Sarı kışla 
karşısında Hyv. Hst. Bnb. Sahin. 224S 

Satılık - Çok temiz kullanılmııı 37 mo • 
del Fort. Görmek lsUyenlerln Ulus mat -
baaııı kııreısında Kt'ı.mll ustaya mUracaat • 
lan. 2247 

Sablık - ZUndapp marka az kullanılmıı 
motısr. İlmetpaşa mahallesi Uı:unyol, Ak· 
eehlr sokak 18 numarada 8 Uncu kata mU· 
racaat. 2249 

Satılık apartıman - Demlrtepe'nln ha • 
vadar yerinde 8 daireli her katında 5 er o
dalı tam konforlu bahçeli k6oe b141ı acele 
satılık. Bayram Cad. No. ı Ti: 12115 2257 

Satılık JUka ev - Senevi kJraaı 3000 il· 
ra kaloriterll 12 odalı bUyük bahçeli ça • 
m~ırlık ve garajlı % 30 borçlu Tel: 2181 

2259 

Satılık arsa - BUyük M. M. yapısı ya
nında M2 82:> kunııa çift apartıman ınea· 
aına yarar Yeni Sinema Ustu. ~ Tel: 2181 

2260 
Satılık Ap. - Cebecide senevi l860 lira 

kiralı 4 daireli beton yeni % 35 borçlu. Uy· 
giln fiyat. Yeni Sinema Uatü 5. Tel: 2181 

2261 

Acele satılık ev - Etllk'te asfaltta 2200 
.\1. arsalı 6 odalı beton ev çok uygUn fiyat. 
Yeni sinema Ustu No. 5. Tel: 2181. 2262 

Satılık - 2000 • 3000 • 4:500 liralık evler 
au. elektrikli, bahçeli muhtelif semtlerde 
Yeni sinema UstU No. 5 Tel: 2181 2263 

Acele devren ıoatılık - Bakkal dUkkll· 
nı. Gllnlllk satıııı 90 - 100 lira. Tabakhane 
caddesinde No. 75 Ti. 1544 2261 

Satılık mobllye - Odll, yatak ve ye
mek odası takımlan, ve aalreden mUrek· 
kep eşya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 are.
.ııı Klll'ımtll sokak No. 8 Uat kata mllracaat. 

2270 

Satılık - Motoalklet O. K. V. marka 
az kulla.nılmıı iki klılllk motör acele sa
tılık. Doğanbey İbadullAh caddesi No. 92 
All Atalay 2274 

iş verenler 

Aranıyor - İyi dikit bilen bir ltçl ara
nıyor. Yeıııııehlr Atatllı'.k bulvarı Foto Ce· 
mal Ap. No. 8 te terzi H&yrtye'ye mUraca-
at. .2211 

-.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-
MAARlF VEKALETi 

Cemal Oğuz hakkında 
Maarif Yeki/etinden : 
Sıvu lisesi musiki öğretmeni Cemal O· 

tuz vekllllA-lmh; lnzıbat komisyonu kara
rlyle mUsta.fl sayılmıştır. Tebliğ makamı· 
nr kaim olmak üzere UAıı olunur. (2684) 

12682 

Slltnene aranıyor - Dolgıın Ucrct veri
lccektlr. Bol sUtıU, sıhatll ve Uc; aylığa ka· 
dar memede çocuğu olanların Y. ıehir Dik· 
men cad. Yayla Ap. 3 No. lu daireye milra-
caatları. 2167 

Aranıyor - iyi nyı ortı dertctde lıir ıutçi lıel· 
luıae n ıözlukçu n ıutçi yelitlirilm~k iizeu il• 
miı bir çırıiı ilıtiyıç vardır. Anefartılu C.d. Gi>ı 
lukçü s~lami Gôrdıiren'e •iirecut. 2169 

Aranıyor - Kadın terzi işçisi aranıyor. 
Tecrtlbell bir kalfa ve bir mutavo.ıısıt işçi· 
)'e !Uzum vardır. Orduevi arko.ııı şQrayl· 
devlet sıraaı AlpaytUrk. S. Seyhun Ap. No. 
8/2 ye müracaat. 221' 

Aranıyor - Kflğıt verici aranıyor. 
Çankaya matbaası dlrektörlUğilne müra-
caat. 2225 

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

İş arayanlar 

iş arıyor - Fransızca. Almanca ve bi· 
li'imum İslav lisanlarına aıina muhasebe, 
muzaaf ve defter uıullerine vakıf yedek 
subay bir Türit ıenci iı arıyor. Uluı'ta 
"Balkan" rümuzuna mektupla müracaat • 

Z243 

İt arıyor - Türkçe ve nısça blleıı dak -
tılo yazan orta derecede tahsllll bir bayan 
iı anyor. Hamam6nil Akbaıı mahallesi Ak· 
dam sokak No. il : 7 Ilayan Jale 2246 

h arıyor - 17 sene malt mUesseselerde 
çatıımııı. ticaret, banka ve muhasebe ile 
fransızca. ltalyanca, tUrkçe ticari muhabe
rat ve tercüme tılerlne çok iyi vakıf mu • 
haslp ve mütercim akşamlan milııalt tera-
1 tle tı arıyor. Uluı'ta W rumuzuna mek • 
tupla mUracaat. 1261 

Kütahya namındaki kaymak kireçleri, 
sedef parlaklığı veren yıldız marka moza
yık. topraksız en temiz MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 HU
s<>yln Orak Ucarethanealnde bulunur. Ti. 
mn n~ 

Dakik, sağlam, zarif 

Si NGER Saatlerinin 
Bay ve Bayanlara mahsus en 

yeni modelleri gelmiştir. I. inci 
Anafartalar No. 37. 2228 

Şeref Kuyumcu 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6768 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ§leri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeaseae MildUrU: N&§lt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

DAKTİLO KURSU 
8 

71 inci DEVRESlNl de o/o 50 TENZlLA. TLA AÇ'fl ~ 
Yazı, hesap ve teksir maklnele rinln usulU lstlmallnl göstereli il' 1 

kursu mezunlarına (bir) ayda D! PLOMA vermektedir. Tah811 f 194 
zın herkeıt alınır. Belediye ııırası Hanef apartımanı No. 4 Tel 

Emlôk ve Eytam Bankasında~ 
Petin para ve açık arttırma ile 14. 6. 1940 

satılacak emlak 
Esaa 

.No. :Mevkll ve nevi 
ı.,s Mlsakl MllU Mnh. Aralık So. (GözgU so.) kııdııstronun 

l 70 udn 3 pl\rs •lınd kuyıtlı l:m :M 2. ıırsa (İşbu ıır.anrun 
Uzcrlndc Hncı h h • Pı fuzulen yaptırdığı 5 No ıu bara
kası ve bahçesi vardır.) 

778 Ş nyurt Mnh. 0ccu So. kadastronun G6G nda 13 parse
linde kayıtlı arsanın 432 hisse itlbadyle 192 hiBBesl 
( tnmnmı 95 .M2. dlr.) 

795 Yenice Mnh. Eski Uzundede Yeni TlmUr So. kadıı.s • 
tronun 243 adn 7 parselinde kayıtlı 63 M2. arsa (Uze
rtndckl barııkn Avund ık zade Bay Osnmna aittir.) 

002 Misakı Mım .Mnh. Bolu palas arkasında kadnstronun 
16 nds 26 pıLrs<>llnde kııyıth 134 M2. arsa 

972 Cebecl Topraklık clvıırındn kadastronun 1022 ada 6 
parselinde kııyıtlı 84fı M2 arsa (Hatip Mehmet ve Ce· 
mile arsaları ortıısındadır ı 

ı 14'ı Ctlılı s mtınde yukarı Jnclrllk mevkllnde kadastro
c ııı 1796 ada 8 parııelınde kayıtlı 2782 M2. bağ 
• ı rinde Mltat San \'örUk'Un fuzuıt evi vardır). 

3()00.-

929.-

oo•-
2010.-

169S.-

Peşin para ve açık arttırma ile 18. 6. 1940 salı 
ıatılacak emlak 

019 Yenice :Mah. Aysln so. çeşmenin yanında kadastronun 
243 ndn 14 parselinde kayıtlı arsanıu 96 hissede 6 
hls.'Jesı (tamamı 118 .M2. ı 

ll25 Etlik, Aşağ'ı Eğlence mevkllnde, kadastronun 1781 ada 
44 parselinde kayıtlı 4340 M:.!. tarla (A~çı İbrahim ne 
n.o Y. Ali Rıza bağları arasındadır). 

1126 Etlık, Aşağı Eğlence mevkJlnde, kadastronun 1781 ada 
3 parselıntle kavıth 22181 M:.!. tarla (Polis Ömerln 
bağının yanındadır.) 

1127 I<:::tlik, Aşağı Eğlence mevkUnde, kadastronun 1781 ada 
4 parselinde kavıtlı 800 :M2 tarla (8 parselde kayıtlı 
kuyulu tarlanın yanındadır). 

ll28 J<::tllk, A§ağı Eğlence mevkllnde, kadastronun 1781 ada 
12 pıınıellnde kayıtlı 6205.50 M2. tarla CUzerlnde Ünzl· 
le Altma.zın 19 taj. No.Ju evi vardır.) 

1129 Etlik, Aşağı Eğlence mevkllnde, kadostronun 1781 ada 
38 pnrsellnde kayıtlı 30. 1,110 M2. tarla (4-3 parselle· 
rlnln ;>anında olup içinde bir adet zerdali ağacı vardır.) 1233·

l - Yukarıda mevklleı1 ve mesahalan yazılı emlAk pe:ıln para ,..e •ç 
eat ılıktır. 

2 - Arttırmllya iştirak edecekler içinde, mUhUr kullananların mUJl 
d n tasdik ettlrnıelerl ve mllzayede sırasında verllen bedel mukadder 
takdirde, taliplc.rln depozltolarım nisbet dairesinde tezyit eylemeleri 1 

3 - 1hale. yukarıdn g6sterıldiğl Uzere, birinci kısım için 14-G-1940 
kısım için de 18-6-1!'140 salı gUnU saat onda bankamız satış komisyonun~ 
İstelılllerln o giln drpozlto akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoP' 
servlsinl' mllrııl'natlan (2614) 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1 

-
-- Kuı tüyü yashk, yalak, yorgan 
----- Dünyada en iyi istirahat vasıtasıdır. 
-- Kuu t0)11, yastık, yatak, yorg~nJarını kullananlar bunu her z.amaO 

!er. ( ı) liraya alacağınız bir kuştUyU ya.atık bunu lsbata ktlfldir. 
t<'nzlll\t yapılmıştır . .KuştUyU kumaşlarının her çeşitleri vardır. 

- satış yeri: Çakmnkçılarda ıumdalyecller sokak Kuştuytl fabrik8'1-
- satış yeri: Siimerbank Yerli Mallar Pazarı. 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

İ İKTİDA 

H _O VRMEöiB i 
T abJ etleri her eczanede bu 1 unu r 

,(Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

,Jlllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 

--
~ Meşhur Sİ NGER saatlerinin en son çe -------------------§ ,Bilhassa kadınlara ait elmas ve pırlantalı fevk•! 
: zel çe§itleri 4 - 5 gün için bir sergi halinde teşhir edı 
: dir. Bu müstesna fırsatı kaçırmamaları sayın S-fl 
: menfaatleri iktizasındandır. 

An af arf alar caddesi ~eref Kuyumcu maaaıaS' 
- ' .,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••11 

Ankara Birinci İcra Memurluğundan 
Adedi 

20 
Numarası 

29 
Tarihi tamı del 

15.5.030 Blleclğln Nuauhlar kllyüıı 
Mehmet r: 

10 62 29.5.930 Golpıızarından Tahir Ol· 1"' 
10 225 26.3.931 Gölpaz.a.rından Tahir Ol·A-JıJ l 
10 242 3.5031 Pazarcık Yağ Mehmet O•>ı 
l O 243 3.5.931 Pazarcık ~Uleyma.n Oli,şl'J-' 
20 22S 1.4.931 Pazarcıktan Rqlt o~IU 

Yuknrıda lslnılerl ya7.ılı zevatın borçlanndan dolayı sahip oıdıııd"' 
bankası hlsııo sen.etleri dairemizce sııtılac aktır. ıı.1 " 

Ancak borçlular zayi olduğUndan bil.hl sle me:ı:kQr hisse senetıet1 

kat makbuzları teslim Ptmemlolerdlr. ıı. ~ 
Bnnluı.dan 1 kinci nUııhaları alınacağını.lan zayi hisse makbUzlllrıııı ~r 

dultları llAn olunur. 

~==================================::::::::~ 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 

En aon dllnya haberleri 

Matmazelin Bebeği 

Baş rolde: 
Ginger Roggers 

Kahkaha filmi 
Seanslar: 
14.30-16.30-18.30 da 

Gece aaat tam 21 de 

HALK SİNEMASI SUS 
Bu gUn bu gece 

AS! KAHHAMAN 
Baş rollerde 

Vıı.rner -Baxte -
F. Batholomen 

F. Hartholromew 
Seanslar 

Saat : 14.30-16.30-18 30 
ve 11 de 

Saat 12,l~ te 
ucuz matine 

MEKSİKA GtlLtt Sa.at 

s l\lJ 


