
Nüshası her yerde 5 kuruştur 
SALJ TELGRAF: ANADOLU - IZMIR 

TELEFON: 2776 
25 ADRES: İkinci Beyler sakalında 

HAZ/RAN ANADOLU ırazetesi idarehanesi 

~·~~~~~~~~~~~~--~ 

VOJLARDA 

1940 
( ANADOLU ) MATBAASI NDA 

BASILMIŞTIR 

22 bin asker, bin zabit, teslim oldu 
Berlin 24 (Radyo) - BugUn Vojlarda 22 bin Franaız 

&1keri, ~eneraller de dahil oldukları halde bin. zabit ve 6 •ı 
motoıfze olmak Uzero 12 Franaız fırkaaı teslırn olmuıtur. 

- ---------------::-------::----:--------------- Alman ordusunun eline reçen top, tank ve mühimmat pek 29 YIL Netredilmiyen yazılar geri verilmez ı-------
ane11 Sabahçı,• günlük, siyasi gazete çoktur. 

imzalandığı, Italya hükumetince Mütarekenin 
derhal Hitlere bildirilmiştir 

Ruzvelt 
Vaziyet hakkında ma-

lumat aldı . . Fransa ile olan münasebatını henüz 
Nevyork, 24 (Radyo) - Reısıcum-

t hur R~z.velt; bugün Ayparka. gelmiş kesmedı" Sefir Bordodan ayrıldı 
Sa a ve harıcıye nazın Kordel Hulil kabul • 

ederek, Alll'.anya - .Fransa mütarekesi Londra, 24 (A.A.) - Röyter ajansı Almanlar tarafından esir edilmek teh · Mu hasa mata dün gece 
1,35 te nihayet verildi 

Hitlerin emrile Almanyada on gün şenlik yapılacak 
ve 7 gün de çanlar çalacaktır. ltalyanın, Fransaya 

kabul ettirdiği şartlar çok ağırdır 

v~ .beynel.mılel vazıyet hakkında ken- bildiriyor: likesinin mevcud olmasıdır. 
dısınden ızahat ~lmıştır. Londradan haber verildiğine göre, General De Gauelle Londrada bu -

--~* İngiliz hükQmeti Petain hükQmeti ile lunmaktadır. Burada müstemlekeler 

P 
diplomatik münasebatını henüz idame ve mücadeleye devam etmek istiyen ar i St e etmektedir. Fransız sefiri B. Corbin ve Fransız vatandaşlarına bir istinad mer 
sefaret erkanı tam diplomatik salahi- kezi teşkil etmektedir. 

Gazeteler çıkmaHa 
başlıyor 

Paris, 24 (Radyo) - (Maten) ve 
(Parisuar) gazeteleri bugün inti -
şara başlamıştır. 

Mütarekenin Almanya ile imza -
!andığı, magafon !arla halka illn e -

yetleriyle Londrada kalmaktadır. Fran General De Gauelleun almış olduğu 
sada ingiliz sefiri B. Ronald Campbell bir çok telgraflar radyoda verdiği nut
Bordeaukıı'yu terketmiştir. Keyfiyet, kun bütün dünyadaki Fransızların 
vaziyette hiç bir tebeddül yapmamak- tasvipkar hissiyatı hakkında bir fikir 
tadır. Zira sefirin gitmesinin sebebi vermektedir. 

Bordo, 24 {Radyo) - Bugün in. gelmişlerdir. Murahhasları teşrifat !arı hükümetine tebliğ etmek arzusun- dilmiştir. 
tişar eden resmt bir tebliğde, Alman- memurları karşıladı ve içtima sal o - 1 da bulunduğunu beyan eylemiş ve ---------------...... 

Amiral Reder 
Fransız 

ya, ltalya ve Fransa arasında teşkil nuna sevkeylemiştir. Burada bulu - Fransız hükumetinin kararının ilk cel- r 
edilecek olan muhtelit bir komisyo- nan İtalyan murahhasları da Fran - sede bildirileceğini söylemiştir. Buıı
nun mütareke ahkamının tatbika- sız murahhaslarını Roma usulü kol- dan sonra Fransız murahhaslan şato
tına irişileceği bildirilmiştir. !arını havaya kaldırarak selamlamıl}- dan ııynlarak hususi villalarına git. 

Bordo, 24 (Radyo) - Başvekil !ardır. Murahhaslar derhal yerlerine nıişler \'e doğrudan doğruya Bordo ile Hava kuvvetleri Fasa 
geçt i 

Belçika, Hollanda ve şimali Fransa 
sahillerindeki deniz müesse

selerini gezmiş! 
mareşal Peten, bugün Fransız mil - oturmuşlardır. telefon muhaverelerine başlamışlardır. 
Jetine hitaben bir beyanname neşret.. Hariciye ııazrı Kont Ciano ayağa Hariciye nazırı Kont Ciano da köş-
miş ve yarın Fran•a için milli bir sa- kalkarak, Duçenin emri mucibince ma kü terkederek Venedik sarayına git -
bah olacağını, mütareke ahkamının reşal Badoğlionun mütareke şartlarını miş ve Duçeye malumat vermiştir. 
Fransada olduğu gibi Almanya ve tevdi edeceğini bildirmiştir. Badoğli- Bordo, 24 (Radyo) - Yarınki salı 
ltalyada da ilan edileceğini, hüku - yo, general Roatta şartları okumasını günil Fransa için milli matem olarak 
met merkezinin Bordodan başka ye- söylemiş \'e şartların kıraatini mütea- tespit edilmiştir. Bu itibarla her taraf. 
re nakledileceğini ve parlamento ile kıp Fransız baş murahhası Hutzinger, ta. bayraklar yarıya indirilecek ve kili
ayan meclisinin içtimalara başlıya - şartlardan ahzi ma!Qmat ettiğini, bun.I - Devamı dördüncü sahifede -
cağını bildirmiştir. 

Madrid, 24 (Radyo) - Bugün; 
Fransanın muhtelif yerlerinden ge
len külliyetli harp tayyaresinin, bu
radan geçerek Fas istikametinde yol 
aldığı müşahede edilmiştir. Tayya
reler, gayet yttksekten uçmuşlardır. 

Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. Bil
diriyor: 

Donanma başkumandanı büyük 
amiral Raeder 1 7 Hazirandan 21 
hazirana kadar Belçika, Hollanda ve 
şimali Fransa sahillerindeki harp do 

nanması cüzütamlarını ve deniz mü
esseselerini ziyaret etmiş ve bunların 
lngiltereye karşı mücadelede ne de
receye kadar kullanıJ.e.bileceğini 
kontrol eylemiştir . 

Bordeaukıı, 24 (A.A) - Nazırlar 
meclisi bu sabahki içtimaında Roma
da Fransız murahhas heyetine yapı
lan mütareke tekllflerini tetkikle 

Milli Fransız Komitesi 
meşgul olmuştur. 

Saat 8.411 de içtima tatil edilmiş ve 
9.30 da tekrar başlamıştır. 

Bordeauks, 24 (A.A) - Petit Pa
risien gazetesinin bildirdiğine göre , 
Fransız ve İtalyan m111'ahhasları ara. 

D ün Londrada 
De golün 

faal1."gete 
akşamki 

geçti. General 
• 

mesaıı 
sında dün geç vakte kadar Villl Man Londra, 24 (Radyo) -
zonide müzakereler devam etmiştir. Degol; bu gece radyoda 
Müzakerelerin bugün bitmesi pek milletine hitaben verdiği 
mümkündür. şunları söylemiştir: 

General 
Fransız 

mesajda 

Roma, 24 (Radyo) - İtalyan _ - Bu gece tekrar size hitap ediyo. 
Fransız murahhasları arasında.ki rum. Zira, şu vahim anlarda Fran -
müzakereler saat 19.80 da başlamıl}- sız milleti namına serbestce söz söy-
tır. Jiyecek bir kimse .Jizımdır . 

Ormandaki şatoya, evveli İtalyan Bordo hükumetinin, Almanyadan 
murahhasları gelmişlerdir. Murahhas- sonra İtalya ile imzaladığı mütare -
(arın, aşağıdaki zevattan mürekkep ke çok zelilil.nedir. Fransanın elleri
olduğu bildirilmiştir: ni ve ayaklarını bağlıyan ve onu 

Hariciye nazırı Kont Ciano, er- zorla esarete atan bu facia nedir? 
kıinı harbiyei umumiye reisi mareşal Fransa, zorla yere serilmiş bir bok 
Badoğliyo, amiral Kovanyari, ha· sör vaziyetine düşürülmüştür. Fran
va generali Pitolo, ordu muavini ku- sız milleti, kadını, erkeği, genci ve 
mandan ırenaral Roatta ve maiyetleri ihtiyarı böyle bir zilleti kabul etmi -
erkanı. yor, edemiyor ve böyle bir faciaya 

Saat 19.28 de, motosikletli kara _ müsaade etıniyecektir. 
binyerlerin himayesinde, villaların- Fransız milleti, mukadderatını ta
dan ayrılan Fransız murahhasları yin edecek olan mücadelenin bitti -

Mısır Kralı 
Ahmet Mahir paşayı ka
bine teşkiline memur etti 

ğine kani değildir. 
İmparatorluğun her tarafındaki 

kuvvetler ayaktadır. Ve mücadeleye 
karar vermiştir. Maddi ve manevi 
bütün Fransız kuvvetleri hazırdır. 

Fransız milleti. düşmanın bir gün 

şık belirsin. 
Askerler! Zabitler! Fransız ame

lesi! IGurtuluş ve hürriyet mücadele
si için teşkil olunan mücadele saf -
!arına iltihak ediniz l 

Deniz, hava ve kara kuvvetleri -
mizin, müttefiklerimizle beraber çar 
pışarak dünya ile berab<lr Fransayı 
da kurtaracağına inanınız.> 

Londra, 24 (Radyo) - Milli Fran
sız komitesi, (Taymis) nehri civa -
rında müteaddid daireler kiralamış 
ve bugün vazifeye başlamıştır. 

Mücadeleye devam için komiteye 
müracaat ederek hizmet ve vazife 
alanlar binlere baliğ olmaktadır. 

Mi!Ji Fransız fırkasının kiralamış 
olduğu müteaddid dairelerde geceye 
kadar kesif bir kalabalık hüküm ve 
heyecan hüküm sürmüştür. 

Londra, 24 (Radyo) - General 
Degol, bugün matbuat müme"sille -
rine verdiği beyanatta, Fransız do -
nanamasının, mutlaka mücadele saf. 

General Degol !arına iltihak edeceğini söylemiş ve 
mağlup edileceğine inanmıştır. Ye - bundan emin bulunduğunu ilavp ey
ter ki, Fransayı aydınlatacak bir ı - ·!emiştir. 

Bulgaristan da sivil seferberlik 

' 

ltalyan Orduları 
Yorgun ve bitkin Fransızlara karşı 

duramadılar, zayiatla kaçtılar 
Bordo, 24 (Radyo) - İtalyan kuv- yorgun olmalarına rağmen italyanlar 

vetleri bugün Alp cephesin~ yeniden hududu bir adım bile tecavüz edeme
taarruza geçmiştir. Fransız orduları- miş ve ağır zayiatla ricate mecbur e
nın kuvvei maneviyeleri kırık ve pek dilmiştir. 

Türkiye - Romanya 
Ticaret muahedesi dün Bükreşte ve 

merasimle iınza edilmiştir 
Bükreş, 24 (Radyo) - Türk - Ru- raflarından merasimle imza edilmiş -

men ticaret muahedesi, diln Türkiye- tir. Yeni muahedenin metni Türk ve 
nin Bükreş büyük elçisi Hamdullah Rumen mahfillerinde memnuniyet u
Suphi ve Romanya ticaret nazırları ta- yandırmıştır. 

• 

Maltada Muhacirler 
iki Italyan tayyaresi Yerlerine iade ediliyor 

düşürüldü Bordo, 24 (Radyo) - Hük~met: 
Almanların yardımıyle muhacırlerı 

Kahire, 24 (Radyo) - .3ugün Mal- yerlerine göndermeğe çalışmakta ve 
taya 60 italyan tayyaresi hücum etmiş- İspanya hududlannı geçmek istiyen 
tir. Beş sivil ölmüştür. 2 İtalyan tay- otomobil ve kamyonlan durdurmakta-

Kahire, 24 (Radyo) ·- Kral Fa
ruk, bugün İngiliz sefiri Lampson ile 
İngilterenin yakın şark ord·uJarı ku
mandanı Veyveli kabul ederek gö -
rüşmüf1.ür. 

Kral, ayan ve mebusan meclisi re
isleriyle de istişarelerde bulunmuş , 
Veft partisi azaları ile siyasi şefleri 
kabul etmiştir. 

A 1 h •• k " d d l yaresi düşürülmüştür. Bunlardan biri dır. me e grev yapmış ta, U Umet On an 0 ayı avcıdır. Pilotu kurtanlmıştır. Diğeri Dahiliye nezaretinin verdiği bir e-

d k 
bombardıman olup alevler içinde yere mirde, Fransadan kimsenin dışarı çık-

bu te biri almağa mecbur almış! düşmüş ve pilotu kurtarılmış, diğer :~:;i~~ müsaade edilmemesi bildiril-
Kahire, 24 (Radyo) - Kral Fa -

ruk, sabık başvekil Ali Mahir paşa -
nın kardeşi Ahmed Mahir paşayı 
kabine te~kiline memur etmiştir. 

Sofya, 24 (Radyo) - Nazırlar !arın teşvikiyle yapılmıştır. Fakat hü- detle cezalandırılacaktır. müre.tt~batı ölmüştü~.. . . ' Al 1. 
meclisi, sivil seferberlik kanununun kilmet ameleye iş tutturmağa muvaf- Hükumet, harbin doğurduğu vazi- Çorçıl, Malta valısıne bır mesaı tın ıyatı 
yarın saat 8 den itibaren meriyete gir- fak olamamıştır. Bu kanunla bunların yeUer dolayısiyle kanunu meriyete göndererek imparatorluğuR takdirle. İstanbul, 24 (Telefonla) Altın 

Veft partisi lideri Nahas paşaya 
kabine teşkili için teklifte bulundu -
ğu hakkındaki haber yalandır. 

mesine karar vermiştir. işe başlıyacaklarını ümid etmektedir. koymağı zaruri görmüştür. rini bildirmiştir. fiati 21 lira 20 kuruştur. 
Bunun sebebi, 20 bin tütün amelesi- Kanuna göre, yarın sabah saat 8 de ---''"----='----'------...;..:..-'-'--'---'-'=---------'-=:;;_;:.:...=::...:;;...;===~----

Kahire, 24 (Radyo) - Mısırın, ne 
olursa ol~un İngilterey,. karşı olan 
taahhüdlerine •adık kalacağı, re•mi 
mehafilde temin olunmaktadır. 

nin yaptığı grevdir. Bu grev yabancı- işinin başında bulunmıyan amele şid- Mücadeleye devam kararı 

Sayın misafirlerimiz 
Avusturalga 

Başvekilinin beyanatı 
Melbourne, 24 (A.A.) - Röyter: 

Irak liariciye ve Adliye Nazırları 
dün sabah Ankaraya geldiler 

Bütün müstemlekeler ve Suriye, 
harp edeceklerini Bordoya 

nihayete kadar 
bildirdiler 

Londra, 24 (A.A.) - Röyter: Başkumandan, Londra ile mutabık Fransa - Almanya mütarÜ;esi aktE 
Deyli Telgrafa göre, İngiliz hük(l - kalmıştır. dilfr edilmez Suriye kumandanı il 

metiyle teşriki mesai etmekte olan bir Londra, 24 (Radyo) - Röyter mu- Suriye fevkal8de komiseri görüşmüı 
çok Fransız memurları general De habiri Beyruttan bildir iyor: !er ve mukavemette mutabık kalmışlo Frıın~ız mütarekesi üzerinde müta-

)<'a yürüt.en Avu•turalya başvekili B. Ankara, 24 (A.A) - Irak hariciye 
.\fenzie• demiştir ki: nazırı ekselans Nuri paşa ve adliye 
-• İngiliz imparatorluğu terkedil- nazırı ekselans Şevket Naci bey bu

•e ve yalnız kal•a da harp edecek ve giln Toros ekspresine bağlı hususi 
kazanaca~tır. Fransız mü•teml~~e im. bir vagonla Ankaraya gelmiş ve ha
paratorlugunun mukadderatı bılınme - r:ciye ve adliye vekilleri ile hariciye 
den Fr!l~Rız hükıimet!nin aldığı kara- v,. adliye erkanı, Irak ve Mısır elçi
rın te~ırı hakkında bır hüküm verile- !eri ve elçilikler erkanı ve İngiltere 
mez. . büyük elçiliği müsteşarı tarafından 

B. Meıızıe• beyanatına şu •özleri ila- karşılanmışlardır. 
ve etmiştir: Bir askeri kıta ihtiram resmini ifa 

- « Mütarekenin imzasiyle Fran- etmiştir. 
sız mukavemetinin her tarafta bitece- Muhterem misafirlerimiz kendileri 
ğini zannetmiyorum., için hususi daireler tahsiıı edilm iş 

bulunan Ankarapalasa inmişlerdir. Gauleun teşkil ettiği Fransız miJli ko- Suriycnin kat'! surette mulrnveme- dır . 
Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz- mitesiyle birlikte çalışmak niyetinde- te karar verdiği hakkındaki haber, Suriyedeki Fransızların yakın şar 

den) - Bu sabah şehrimize gelen dirler. her tarafta memnuniy,.tle karşılanmış orduları kumandanı general Mittt 
Irak hariciye vekili Nuri paşa ile ad- Londra, 24 (Radyo) - Bugün Bey- tır. Hav zer bana şunları söyledi: 
liye vekili Sevket Naci bey, refakat- rut radyosunda bir söylev veren Suri- - On gün evvel Ankarayı terkede 
!erinde Irak elçisi Geybani olduğu ye fevkalade komiseri demiştir ki: Bu hadise, yakın şarkta da derin a- ken, müttefiklerin mağ!Qbiyetlere u. 
h.alde saat_ 16 da hariciy.e vekili $ük - Suriye orduları başkumandanı kisler bırakmıştır. Suriyedeki kara ve ramasına rağmen Türklerde gördüğil 
ru Saracoglunu! başvekıl Dr ... Refı.k general Mitte! Havzer, mukaddes va deniz zabitleri arasında tam bir birlik soğukkanlılık ve sarsılmaz azmin teı 
Saydamı, Mecl~s reıs! . Abd~lhalık zifesine Suriyede devama, bayrağın ve vardır. Suriyede münakaşa ve boz- ri altında kaldım. İtalya harbe giri 
Rend~yı ve adlı_ye vekılı F~thı Ok - vatanın şerefini Britanya imparat<>ı- gunculuk şayiaları ile bu vaziyet tam ce, kuvvetlerin yakın şarkta müttefi 
~arı zıyaret etmışler ve bu zıyaretler Juğu yanında sonuna kadar müdafaaya bir tezad teşkil etmektedir. Sur iyenin. !er lehine temayül ettiğini gördüı 
ıade olunmuştur.· karar vermiştir. Fransa imparatorluğunun müdafaası Sonuna kadar mücadele edeceğiz 

Misafirlerimiz Ankara valisine de Lübnan ve Suriye, imparatorluğun hakkında karar verenlerin önünde bu- müttefiklerimiı,in ~? emin oldukln 
kart bırakmışl ardır. cüzü olarak mücadele edecektir. J unması , hoşnu dlıığ.u artırmıştır. zafere ulaşacağız. 



·SAHiFE 2 

manya- Fra 
Mütareke şart,arının geniş hülasası 

Lnrnlra, 21 (A.A.) - Röyter ajan
~ı h5ldiriyor: 

Alman hükümetinin tc\·di ettiği mü 
tareke •artları maddelerinin daha ge
·iş bir hula<. ını veriyor•.ız: 

!\!adde: 1 - :Muha!!!!lllatın derhal 
ıl ı ması, muha5arııda bulunan Frun
~ız kıuatının •ilahlarının leillimi. 

;\fadrlc: 2 - Alman mcnafiinin em
n iyct' için a~ağıda yazıiı hattın şömaı 
v garbındal<i arazi işgııl altında bu -
lundurulacaktır. Bu hat. 

Cenevre - Dolc - :5aon-e üzerinde 
Chaloıı - Paray _ LPmonial - )fouhıis
Bourgc · - Viıırzond.~n ve buradr.n 'l'o
u rsu1ı 20 kilometre p:arl;ı'na gccecektir 
Cen·ıpta Angoulemedeu ~.foııt De Mar 
an v, Stııje:ı~ De Pidde Port a ka. 

dar. ,. 
Ru arazide henüz isg:ıl edilmemfr 

lıulunan mıntakalnr İ:<bu muahedenİI' 
akılini müteakip i~gal ~rlil<!ceklerdir. 

;\fa<ld : 3 - İşgal altında bulıınar 
mın'akada Almanya mahalli iıl?.rcdeı' 
maada eagil devletin lıüWn haklarıno 
sahip olacaktır. 

Fran.;a hükumeti lıu mak,ad ıçır 
lazım olan lıütün kclaylıkları gü:;ter~ 
ceklir. 

İnl!'ilterP ile muhasemntın <lıırma•ı 
nı müteakıp A!rcınnya ır•rp ~ah illeri. 
nin isp-alini a~v.ari~·e i11rlirr.CR:ktir. 

Frnn•ız hükilm~ti hüklımet m•rke. 
zöni i•ıral altında hulunmwan arazid· 
intihap etmekte ~rbcsttir. Arzu etti!!" 
akdirrle hiiktimct nı'>r!·;ızfni nari~e na~· 

IP<kb"lercktir. Bu t.ıkdirde i~gal altırı 
<l!l. bulunan VP buJlt'!'lmvan ar:ızn11r 
Fran.,z Jıükfımctl tarafından Pa ris 
t"ı idare erlilmı:>si icin Alman lıü'<fıme 
ti 'eap eden kolavlı ı.~rı )!nSter>cekti,. 

"fadrlP: 1 - İntizamın mııhafnzo 
s "ci11 Jüzın1 olan kıtaat mi.i"t~:::.nP 
Fran,ır. deniz ve hava kmTollori t•şbi' 
cı'ilec>k bir miiıldef zarfınrla lerhi• w 
•"ahtan teerirl erlil>c•ktir. !sti•na ~ 
<1ıJt'Cck kı~mın techiz.~t y-:-o 0 hemmivet' 
AJn,am·a Ye :talya tarafın<lan h~·in e 
rl"•cektir. 

f gal altındaki ·r~~irlP hıılıınar 
Frnnsız •iliihlı kıın·•tl ri ;_.ral nllın. 
rla hıılunm1yan arnzi,·r n kll'lırliler,,,.1~ 

tcrh's edil 0 ct-k:;r. Rıı kıtaat. iH\hl::ırı>ı• 
rlah:ı evveld~n müt '<'k 0 n;n akdi anın 
rh lmlıındukları yerlere!• te,lirn en> -
c<>ld<>rclir. 

.Ta<ldP: fi - !sıra! cdilmip't<>k olar 
ar~•irlp bııluııaıı tnpların. taııldıırın 
eslih9nın. tank d~f; t{)lllarının hizm~t. 
tc bnlu .,~ tavy:ıre!Prin. nivnd~ e ·Hhn 
~·ının. trrıktörle-rin \'(' mühinırnafın h·~
, .• u ıımuıııivesinin sa<;;]~m olarok iP< 
lim;ni Almanva ıraranti olarak faler 
erl 0 hilir. Rıı te•limatın vüsatı Alman 
va ta•afınd:ın ta:;in edil•cektir. 

1 drle : 6 ~ fsgal altınrlıı bııl•ın. 
mıvı-ra · .:ır87:Lle nıP\·rud olup ·~t:hd:J 
mln~ mü~nnclr cd'.lmiq 01:.ı.n Fr:ınq17 
kın·vpt 0 ri t:ı.r:ıfınclan kııl'anılmt\"[l(":lk 
silıihlarln hr.rp lernzımı Alman ve ifa!. 
, .• n k,;nt•oli' ıltı d• rlenola'"ll verle•· 
l"r'ieePkt'r f $.'al P.l ınifaki 11r~zİıle 
hnrn '"''"'ımı imıline derhal nihavet 
vcrilecPktir. · 

Ilfodne: 7 - İşgal altındaki açazidr 
lT'~vcurl nhil ı•4"v~. k rJl mit..ı,fan t~r 
h:zat hii+iin !-'i13hlarivl hirlikte ,.r i\·1 

bir h:ılrle t 'lim olıınac.,ktır. Riilüıı 
i•t'hkam nlanlan ve mav;'l t.ırlalıır· 
w• mavin barnr.iiılrı taf<ilatı Alman. 

sııfintleri Fra.n aya. davet edilecekler
dir. 

Madde 9 - Mayinlere ve bahri mü 
dafaalara ta.allu~ eden bütün haber
ler Almany1.ya verilecektir. 

Fransız kuvvetleri mayinleri ta -
r amak vazifesini ü~erlerine alacak
tır. 

Madde 10 - Fransa lıill.ümeti e
linde kalacak mUsellth kuvvetlerle 
hasmane hiç bir l!.tırekette bulunmı
yacaktır. 

Fransız l'.lrdı.ısu cüzütıı.mları Fran -
sa topragını terketmekt:en menedile
ceklerdir. 

Hiç bir harp ınalzemesi İngiltereye 
nakledilmiyecektir. 

Hiç bi'r Fransız diğer devletlerin 
hizmetinde olarak Alnrai'ı'ya aleyhi -
ne çalışamıyacaktıt. • 

Madde 11 - Hiç bir Fransız ti -
caret gem:si limandan dışarı çıka -
mıyacaktır. Ticari münasebetlerin 
ba~laması Alman ve İtalyan hük(l -
metlerinin müsaadesine mütevak -
kıftır. Fransa haricinde bulunan tica 
ret gemileri Fransaya çağrılacak ve 
imkan olmadığ1 takdirde bitaraf li
manlara se:vkolunaca.ktır. 

Madde 12 - Hiç bir Fransız tay
yaresi toprağını terketmiyecektir. 

Tayyare meydanları Alman \"e İta! 
yan lçontrölil altında bulundurulacak 
tır. 

İşgal altında bulunmıyan bütün 
mıntakalardaki yabancı tayyareler 
Alman makamlarına teslim edilecek 
!erdir. 

Madde 13 - İşgal altında bulu -
nan arazideki askeri müesseseler, 
aletler ve stoklar iyi bir halde tes -
lim edilecektir. 

Limanlar, daim! istihkamlar, bah -
ri inşaat tersaneleri tahrip edilmi -
yecek ve hasara uğratılmıyacaktır. 

Fransız hükumeti, halkın işgal al
tında bulunan araziye avdetini ko -
laylaştıracaktır. 

Fran,ız hükumeti kıymetli eşya ve 
stok ların işgal altında bulunan arazi
den işgal altında bulunmıyan ara -
ziye ve yabancı memleketlere geç -
mesine mani olacaktır. 

Alman eı.irleri serbest bırakılacak, 
Fransada veya Fransanın denizaşırı 
arazisinde bulunan Alman hükumeti 
tarafından talep edilecek bütün AI -
man tebaaları Almanyaya teslim e -
dilccektir. 

Miltareke muahedesi, benzeri bir 
muahede İtalya hilkllmeti ile akde
dilir edilmez meriyete girecektir. 

Bu muahedenin akdedildiil'i İtalya 
hilkOmeti tarafından bildirildikten 
altı saat sonra muhasamat duracak -
tır. 
Muhasamatın durduğ,u Alman hü

kumeti tarafından telsizle bildirile -
cektir. · • 

Fran•ız hükumeti nisbeten az e -
hemmiyeti haiz bazı tadilat teklif et
miştir. Zannedildiğine göre, bunlar
dan bir kı•mı kabul edilmiş bir kısmı 
da reddedilmiştir. 

Şerait, yukarıda e•ası bildirildi -
i'i gibi kalmaktadır. 

vavn tevdi <'lunac<ıktır. 12,30 Program. 
'.fadılP: 8 - Frnnsıı. hii!.:Ometinir 12,35 ajans haberleri. 

m;istemleke ve lmnorstorlıık dnhilin· 12,50 müzik (Alaturka) 
<lrl.ci m•n•fiini mii:laföa irin s•rhe't 13,15 i\Iüzik

0

: Halk türküleri. 
lıır,1kıl~rak ohn kı.•ım mii,t-e•na nln. 13,30, 14,00 müzik: Karışık müzik Pi. 
ı·ak Frıı sız dım~n. 0 !fösterilec•k li 18,05 müzik: Cazband (Pi.) 
mnnda toplaıınrnk "" Almnn ve itıılva,.. 18,30 çocuk saati. 

1 Tloir~n l ') C'um~rlP>İ 
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sona erdi temıze beyanatı A zii;9e tünelı 

1 
Bir Eser 
Kar~ısf da 

Akşam kız sanat okulunun bir haf-
tadanberi muvaftakıyetıe devam .eden Viıavet bÜdcesi iade du .. n açıldı 
sergisi, evvelki ak_şam sona eı;mişti r. J 
Ve büyük tak,dir to\)Jamışhr. Bu yıl ediliyor SAİME SAf>İ 

Piycr l>'.>1.lnln muhayyilelinin car: 
land;,..,iıi; ı eıki şark kızını, ka-fe 'iı.r
l<•ıında, aedef göğii_ş)i.i udunun de -
rin , meJ8nkolik , ~ılerine dalmış o -
!arak görüyut gibiyim .. Onunla be -
raber, eski evler gözümün önü:ı.d.e 
canlanıyor. Yahuc.'ı", Rum kızlarının 
mak1ne se1lerinin duyulduğu evler .. 
Sofralarında ne biı· yenilik, ne bir çi
çek, ne bir zevlı: bulunan eski zavallı 
tat"k evleri.. ~la halle terzisinin avuç 
dolusu paralarla diktiğı' elbiselerin 
hazin kargaşalık ve biçimoizliği için
de yüri.iır_eıini şaşı.ran anamı da gÖ· 
rüyorum .. Erki ev ve eıki zevk, o bü
tün eski el ve kafa metaları ile kar
şıma çıkıyor ve bana, h

0

r de hesap 
listeai uzatıyor .. 

Ağıı· ağır, bir kô.bustan uyanır gi. 
bi etrafıma bakıy9rum: 

Cumhuriyet kız enstitüsündeyim 
ve bembeyaz duvarlarla taşlıklar ve 
bahçe içindeki kalabalığın ara.ında 
ben de varım. Bu k!zları, benim yu. 
karıda anlattığ•m kızlar ve analar 
doğurdu. Fakat bir batın içinde ne 
biiyük tahavvüller olmuı? 

Onlar yürürken, konuşur, çalışır, 
düşünürken, hayatın, cemiye:.-rn ve 
evin kendilerinden beklediği iıe ko
şarken artık, hiç de anaları gibi de
ğildirler. Aldıkları bir terbiye var -
dır. Onların elleri ile kafaları, mo -
dern ens~'tünün ortaya çılcardığ 1 ka· 
biliyet ve ruh cevherleri ile birleşe • 
rek en güzel şeyi dikmekte, en temi
zi hazırlamakta, en ruh açıcıyı ver· 
mektedir. Türk kızı bu çatının altın
dan ç•ktığı gün, bir ferd ve bir aileyi 
hayat boyunca takip eden ve bizi me 
dE.nİ SPV:ye ile sık ıılc temasa getiren 
bir cok ihtivacları kendi kafası, ken
di becerikli ell<'rİ ve kendi terbiye 
!lÖrmü; zevh' n .. karşılayıp bnıar" • 
caktır. Kalabalık arasında tesndüf 
ettiirim bir efflik kadın, heyecanla 
nemlenmiı gözlerini etrafta dolaıtı
rıyor; 

- Ben, diyor, bu kadar yıl yaşa -
dun. Bir lekeyi, fÖyle adamakıllı te
mizleyemedim. Kocama bir a-ömlek 
dikemec.'ı'm. Adam akıllı bir panta • 
lon etüliyemedim vallahi! .. 

Ve talebeden birine soruyor: 
- Kızım, yemek pitirir misiniz ye. 

mek !... Paataları da kendi elinizle 
m~ yaparsınız? 

Aldığ• cevapları hayretle dinli -
yor ve kendi kendine; 

- Yazıklar olsun bize -diye mı • 
r1ldanıyor. iki hamur tatlm ile bir 
kara kahveden batka bir fey öğre
nemedik ... 

dikiş ve biçki kısmında.n 90, moda kıs
mından 20, )1akış kısmından 15, çiçek 
kısmından 70 talebe mezun olmuştur. 

A şubesi talebesi mektebe her gün 
gelerek dersleri takip etmektedir. Bu 
şube müdavimleri Türkçe, dikiş, biçki, 
nakış, Fransızca da görmektedirler. 

C. şubelerine müdavim talebe, yal
n•1. istedikleri derse devam etmektedir 
1€1'. Serginin en ı~ng:n ksmı dikiş, biç~ 
ki, nakış ve iç camı•.şırları daireleri i
d'. Çok güzel bir (plaj da!resi) ile bir 
de ~ocuk dairesi hazırlanmıştı. Bun
lar hakikaten zeng!ıı, ihtimamla hazır-
1!•nmış salonlardı. 

Nakış kısmında nefis masa, lıe~'k 
. e karyôla örtül2ri hulunııyordu. Rir 
rlair' de tez;-'İni resme ayrılmıştır. Mo
r!:' salonu pek alakayı artı ran kısımlar 
dan lıiri idi. Burada modaya uygu n 
•qıkalar, eldiven ve çicekla, bahanın 
:·/;nc!ar, salkım kö~eleri, ırtıı fidanları 
<rnz(iküyordu. 

Diğer köşelerde de lıir aile kadın ve 
!:ızının evinde vte harntında bilmefre ve 
lı.{şarmnğa muhtaç ·hulundui(u m;ıhle
lif e"erler vardı. 
Akşam sanat okıılıınun tn!im \'e ter

hiye lıey~tini wbrik, mm•affak me•ai
ı,riniıı dtvamını t<>ınenni ederiz. 

---*---
AMERIKAYA İHRACA'!' 

Geçen harta Am~ril-an Eksport L1.vıı 
bmpanyasının Rka•aniye vnpuriyle 
renııbi Afrika memlek 0 '1cdnc 8191)() 
lira kıymeitnde 211,952 kilo zeytinyağı 
ihraç edilmiştir. Bunun 30379 lira kıy 
metinrle 77172 kilosu Arjantine, 
30643 lira kıymetinde 85944 kilosu 
Brezil> aya, 20878 lira kıymetinde 

488836 kilosu Venezoellll.yn gönderil -
miştir. 

Italyanın Mısır sefiri 
Kahire, 24 (A.A.) - İtalya sefir) 

Kont Mazzolini lt.alyaya gitmek üzere 
Filistine hareket etmiştir. 

Sefirin rdakatinde 231 itah·an vP. ı·. 
dır. · 

----.... ----~ _,.,,.__ -
hayatı ı kazanacağını ve bir ailenin 
yaıama kudret ve saadetihi arhraca
ğın• da anlamıştı. Teıellift"ni gene 
kendisi buldu : 

- Hiç olmazsa onların kurtulduk
larını v~ yükıeldiklerini görüyoru7 
ya! ... 

Ben de kend i kendime ilave ettim: 
- Bu kızlar, a yni za manda bir 

kültüre sahip oluyorlar ve enotitü 
Bu kadın, hakikatleri konuıuyor • onların elleıı' ve ruhlarını çalııtırıp 

du. Eminim ki, dıvarlardalcı', man • kuvvetlendird iği kadar kafalarını da 
kenlerdekl, .ağ ve soldaki muhtelif yapıyor .. 
elbiselere, e11 efyasına, ıapkalara , Biraz: sonra, müessese müd ür ünü, 
dantellere, nakışlara, resimlere ba- mualliınlerini ve talebesini tebrik e
karken o, boşa geçmiş bir ömrün de, ede kapıdan kalabalık dalgası 
yeknesaklığı içinde, harcadığı ve baş araaındıo şöyle düıünüyorum: 
kalarına verdiği paralara da acıyor- - Enstitü, bizde kültürlü bir aile
d\l.. Cüı1kü enstitüde yet( şen bir kı- nin meden(yet, ekonomi ve bedii 
z• . bütün bunları kendi eliyle ha - 1 zevk bakımından kuruluş ve inkişa -
zırlly.'J t;&{?1nı, parasının kendi ceb!n· ; fın 1 hazırlıyor. Deva m ! ... Devam! .. 
d~ Jr~lacaüını, icabında bu ıayede Mutlaka muvaffak olacağız!.. 

Izmir emrazı sariye ha~tah.a nesi 
Başhekim iğin den : 
H:••tahanemiz:n 1940 mali yılı yeYmi ihtiyacından aşağıda yazılı er. 

•al-: \esaircsi açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameleri hastahane başhe
k;mEğinde her gii.n görül~bilir . Eksiltme 11-temmuz-940 perşembe gilnil 
>aııt onda Tepecikte emrazı sariye ha,;tahanesinde toplanan komisyon hu-

Valim'z B. Etem Aykutun Ankara
dan döndüğünü yazmıştık Haber al
dığımıza göre vali, vilayet umumi 
meclisinin, 300 bin lira açıkla hazır
lanan büdcesi etrafında alakadar 
makamlarla temaslarda .Jıulunmuş -
tur. 

Vekaletler tetkik komisyonu, ha
lihazır vaziyet sebebiyle İzmir v · ıa
yetine 800 bih lira yardım yapılma
sına veya avans verilmesine imkan 
görmemiş, tevzin edilmek üzere bQd. 
ceyi iade etm"ştir. Vali, Ankara se -
yahatinin neticeleri ha.kkında bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 

- Gayri mütevazin görilldilğü i -
ç·n vilayet idarei husu•iYe bildcesi 
iade edilecektir. Büdce gelince dai
m! encümen veya vilayet umumj mec
li :;:nce tekrar tetkik edilerek milte -
vazin hale konacaktır. Vilayet idarei 
hususiyes"nde bir tahsilat müdürlü -
ğii ihdas olunmuştuı'. Sıhhat ve içti -
mai muavenet, ziraat ve iktısad ve
kalQtleriyle de vilayetin muhtelif iş
leri İçin temas ettim. Beled"yenin ha
vaırazı fabrikasına lazım olan k~ -
mür ile alelıtlak kömür ihtiyaç ve 
\•a-ziyeti hakkında iktısad vekille -
tiyle romasında bu işin halkın ihtiya
cına tamamiyle uygun şekilde biti -
rilmiş olduğunu öğrendim. Vilayetin 
diğe r muhtelif işleri hakkında da 
diğer vekaletlerle görilştüm. Seya -
hatimden vilayetimiz için bir çok 
faydalı isleri intaç etmiş olarak dön
düğüme kani·m. 

Parsa belediyesinden 
dilek 

Dün Parsalı Bay Hüsnü Ünver na
mında bir kariimiz idarehaneye ge -
!erek bir şikayette bulundu. 

Bu kariin söylediğine göre, Par. 
sa belediyesi, bakkaliye eşyasına ih
tikara mani olmak maksadiyle fiyat 
narhı vazett'ği halde, bizzat beledi -
ve reisinin alakadar bulunduğu bak
kaliyede buna riayet olunmamakta
dır. Bay Hüsnü bunları söyledikten 
~onrR narhın tatbikatında seyyanen 
lıa ·eket cclilme,ini ve tatbikatında 
iı:o•,asiyet gösterilmesini istedi. Bu 
rl'leğe , vaki ise biz de iştirak ede -
r iz. 

Zelzele 
Dün "nbah "aat beşe beş kala Di

kil kaza merkezinde birer dakika 
fa,ıla ile dört defa zelzele olmuştur. 
Ü~Uncü sarsıntı şiddetlice idi. Yen' 
hasar yoktur. 

Vekilin bugün Izmi ~e 
crelmes ~ muhtemeldır . 
o .. ka!at 

Haber aldığınıza göre mun~ unii 
\'ek ilimiz B. Ali Ç tin kaya, Pazaı g ve 
Afyonkarah' rda beledi)ie, posta nıe
te!graf idaresi binalarının açılınK ra· 
rasimine riyaset ettikoon smıra a iık 
kıı)'u tarikiyle Kuşadasınn_ı ç~nıtii
(Aziziye) istasyonuna gelmış, .du~keP 
iı.lden yeni vagonlardan ıııure llk 
muht~lit katarı geçirmiş ve bı.r ~~çtii
m;lyon liraya mal olan yeni_. .bu_Y~1 bıı 
n<>li iş!etmeye açmştır. VekıJımızıı~ 
gün l zmire gelmebri muhoom•ldıl· 

'Biı baha 
K.ızını damadını vurdll 

Dün Bııc nahiyes"nin Ca??Iıkr)ıi 
mevkiinde bir tarlada Eskışelı el 
Recep oğlu Hamid; tabancasını beş dt 
ateş ederek tarlada çalışan daına di 
Mümin ile Milminin karısı ve ke~eıı 
kızı Necibeyi muhtelif yerler 11 ıı 
yaralamıştır. Yakan ın sebebif k! 11• 

Necibe ile Müminin "evişerek e~ ~r _ 
meleridir. İzdivacın ,eklinden sı~ı 

11
_ 

lenerek bunu yapmış, fakat Y!fk! a U· 
mıştır. Tahkikata müdde'.umuını nı 
avini B. Sııdık Tüzel tarafından de -
vam ediliyor. 

Ilk balda ve buğ·day 
Ge~en hafta senelik ilk bakla ına~· 

sulünü piya•aya getir~n Meııeın~r
çiftçilerlnden Mu~tafa, Bağcıya B.1 • sa idaresince b"r takdırname ver• •i 
mesi ve bir pulluk hediye edılıne~
kararla~tırılmıştır. İlk buğday ıtl8 c
sulünü g~tiren Berga.mııdan. ı·cıı c 
ber Veli Yüksele de bır takdırııaııı 
verileeektfr. 

--~- * 
ÜZÜM REKOL TESI . 

Eğe mmlakasınm li7.llm rekoite.,1
: 

ni tahm n etmek üzere ticaret nıü 
dilrlüğil ve bor' a rekolte tahmi'l hd; 
yeti, yakında ilzüm mıntaka,ın 
tetkiklere çıkacaktır. 

MENEMENDE KO NFERANS I 
Menemen (Hususi) - Kaza fla: 

kevi baskanı maarif memuru b~' 
Kemal Önder, belediyenin hopat"1° · 
rü ile cvaziyeti hazıra ve radyo pro· 
pagandalarıt hakkında bir konfe -
rans vermiştir. 

BİR ÇOCUK 
CESEDt BULUNDU 
Dün sabah saat 5,30 da Bahribalıa 

parkında bez~re sarılı tahminen 7 a.ı·-

FUAR VE KÜLTORPARK 
!ık bir kız çocuğu cesedi bulunmuştu.~ 

- C.ced ilzerinde clüşmekwıı mütevel'1 

KADROSU ~ıduğu tahmin ·edilen be~l fr m_0 vrurl· 
tı:n1ir .enternasyonal fuarı, turizrr rlur. 

ve kü ltiirpark kadrosu vekiiletçe kabu 
ed:Imiştir. Bu kısım mlldürliiğünı ELEK'l'RlK. 
emekli dwizcileı·d 0n B. Efdal, mu- 'l'RAMV AY '!' ARİFESi . 
haselıeciliğin o belediye memurların. 6 avlık elektrik ve trnmvay t:ırifr~; 
dan, şi mdiye kadar fuar muhııselıeci- ni te~bit icin dün nafia nıiiesseselrrı 
liğiııi yapan R. Süreyya tav:n edilmi~- bıışkomi~er!iğind.e bir toplantı yapıl -
!erdir. mıştır . 

GELT<:NLER, GİDENLER KIZ ENSTİTÜSÜ BİNASI 
Parti müfettişimiz, İstanbul mel:ıu- Vasıf Çınar bıılvarında in~ edil." 

su B. Galip Bahtiyar Göker istanbula nı ekb olan Eı.r~ mıntakası kız enstitıı· 
Aydın mebusu B. Nuri Göktepe Anka- sü binasıııın ikmali için maarif vekale· 
raya. Aydın mebusu B. Şakir Şener tinden daha otl!z bin liralık tahsis2I 
Sökeye gitmislerdir. Mardin mebusu gelmiştir. 
B. AH Rıza Levend Aydından şehri- Bu para ile bina tamamlaı1mış oln-
mize gelmJltir. cak,.;to;ır,;.·-----------

M. M. V. Deniz Levazım satın 
kontrolii altın ela silahtan eqid edile· 19,00 müzik: Fasıl heyeti. 
rek mür0ttPbatı ferhi' olıııwcnktır. Al 19,4ö memleket saat ayarı ve 

. ıaruııda yapılacaktır. ~Iuvakkat teminat olarak para veya para mahiyc-
aıans tinde evrıık bm'.<Hınunc~ n!ınııcağından ist.!klilerin ihale gününden ev

ı·el rcmi~ııtlarıııı izro.i malsandığına yatırmaları. 

alma Komisyonundan 

1 1 

f 
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manya hükUmet; •nh'l muhafozıı•ın• haberleri 
ve maYin ta•amağa !!hım ıremiler miis 20,00 konuşma (çiftçinin saati) 
te•na olar•k hu '1ır:tlı• Alman kontro- 20,15 müzik: Küme ve saz 
llj altında limanlara ton!anac•k olan 21,00 konuşma (iktısat ve hukuk saa-
Fransız donanmasını harµ ~-•nMında ti.) 
k"ndi hu•u•t mak•ndlarını lamin için 21,20 serbest saat. 
kullanmak niyefnd• <'ımadığını resmi 21,30 konuşma (radyo gazetesi) 
••ırett.! hnrnn ~eler. Milslemleh mena 21,45 müzik: Küçük orkestra 
fiinin müdafaa•ı için tefr!k edilecek 22,30 ajans haberleri. 
k•<ım müstesnn olarak Fran.ız kam 22,45 müzik: (Küçük orkestra ) 
•ıılnrııırfan har:e hıılıırıan bütün brp 23,00 müzik: Cazband (Pi.) 

ADEN 
Son günlerde Aden ismi de hadiselere karışmş bulunmaktadır. Bir 

İtalyan tahtelbahiri yaka1anarak Adene getirilmiş ve ingiliz tayyareleri, 
buradaki üslerden sık sık harekata girişmeğe başlamıştır. 

Aden, Arabistanın cenup sahillerinde bir limandır. A$erlik noktai na
zarından çok büyük bir ehemmiyet taşıdığı içindir ki, İngiltere, şimdiye 
kadar buraya karşı çok hassas davranmıştır. 

Aden, şarkın Cebelüttarıkı saJnlır. 
İngilizler burada tam bir nüfuz ve hakimiyet tesis etmişlerdir. Aden 

~ ı şehri, sönmüş bir volkanın tam tepesindedir. 
Etrafı yalçın ve yüksek kayalarla çevrilmiştir. 

l ı 1 

h 

Sahil derindir. Süveyş kanalından geçen vapurlar, kömürlerini bu is
J.;eleden alırlar. 

Nüfusu 50 bindir. 
Aden körfezi de Hind denizinin bir parçasıdır. Arabistanla Afrika ara

sında garbe doğru Babülmendebe kadar uzanır ve bu uzunluk 550 mili 
li ı bulur. 

dı 
İngilt.!re son zamanlarda burada mühim tesisat ve tahkimat ile muhoo

lif üsler yapmış ve bilhassa İtalyanın bu sahada yapabileceği harekata 
karşı geniş tedbirler almştır. 

Cinsi 

B!riııei ekmek 
K0.~·11n eti 
SüL 
Yogurt 
Pirine 
Sndeynğı 
Kok kömürü 

25 

Miktarı 
Kilo 

Tutarı 
Kuruş 

15000 157500 
9500 427500 
7500 97500 
4000 60000 
4000 136000 
1000 125000 

110000 302500 
30 5 10 2387 

1 DEVLET DEI\11RYOLLARINDAN 
~---~- , . ...,,_'°'....,..~' ı •u =• 

Mahsul Satışı 
D. D. Yolları 8 inci İşletme komisyonundan: 

Mu\•akkat 
Tem inalı 
Kurnr~ 

1 

11813 
3206:1 

7313 
4500 

10200 
9375 

22688 

Id :ıremizin BMm:ıhnnc anbarında toplantıdan biriktirilmiş tahminen 
be~ trn p:ıl:ımııt ile be~ ton arna ve iki ton bakla, 100 kilo kuru fasul;·a 
ve 200 k'lo van,uk cekirdei'.ri a~ık artırma ile 1-7-940 pazartesi giinü 
s:ıa'.. 15 de Al~:ı.ncakta isle!me binasında kom:~"}·onumuzca ayrı ayrı ~n
tılac·ıktır. 

~1ecmuunuıı ıııuh rr·mcıı becldi (lG!:ı.50) liradır. İsteklilerin (12.71) 
liraı.k l\!. teminat ıııakbıızlariyle rırnayyen vakitte komisyona gelme:e
r; lazımdır. Şr.rtname<i :şletme kaleminde görülebilir. 

1• 18 21 25 2218 

Mobilyacıların nazarıdil~kat ·ne 
D. D. Yollar, oeki,."nci itletme komisyonundan: 

Al•ancak anbarıncla bulunan 11340 kilo sıkletindeki 15 aded kara
oğaç tomruğu açık artırma '.le :l-7-940 çarşamba günü saat on beşte 
Alsancakta işletme Linasında kom syonumuzca satılacaktır. 

;1ruhammen bedeli uı ,75 l'n:dır. isteklilerin 10,6:> liralık il!. te. 
minat makbuzları ile muayyen vak 'tte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartname:i işletme kaleminde görülebilir. 15 17 21 25 2229 

1 Tahmin edilen bedeli 40000 lira olan 25000 metre erat yazlık ve 
iş başılık kuma~ın 28 haziran 940 cuma günü •aat 11 de pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 İlk teminatı 3000 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 160 
kuruş bedel mukabilinde alı nabilir . 

3 İsteklilerin 2400 saylı kanunda yazılı vesaikle birlikte Ka•ımpa
şada bulunan komisyonda belli gün ve saatte hazır bulunmaları. 

25 26 2365/ 5205 

Izmir ls':an müdürlüğ~nden : 
1 - Vilay;,t dahilinde kerestesi iskan daire•inden verilmek vesair mal

ı:2ın" ,.e lıiitiin ;şç il:ği mütcahhidrline ait olmak üzeı•e Bergamanm Zey
tindağ n~hiye~i merkezinde 15, Sığaııcı köyünde 26, Dündarlı köyünde 40 
,.e Dikili merkez kazu~ında 30 ki c<man 111 evin inşası hakkında evvelce 
kapalı zarf usulü ile yapılan münakasaya talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun hükümlerine göre bu evlerin inşası 23-6-940 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler X No. lu kilrgir tipte olup beherinin keşif bede
li 475 lira 78 kuru ştan ceınaıı 52.811 lira 58 kuruştur. 

3 - Bu evlerden Dündarlıdaki 40 evin 10-7-940 gilnü saat 10 da ve Sı
ğancıdaki 26 evin ayni gi!_nde "aat 15 d~ \'e ZeytindağWıki Hi evin 11-7· 
940 günü saat l O da ve Dikili mzrkeı'.ndeki 30 evin ayni günde saat 15 •le 
ihaleleri İzmir iskan müdürlüğünde müwşekkil komisyon tarafından ya-
pılacaktır. ' 

4 - lsteklilerin yüzde 7,5 tan muvakkat t-enıinatlariyle 2490 sayılı kıı
uuııa göre icap eden vesikaları hamilen muayyen gün ve saatlerde komis
yon reisliğine müracaatları. 

5 - İşbu inşaata ait plan ve evrakı saire her gün izmir iskan müdürlti-
ğünd~ görülebileceği ilan olunur. 25 28 2 5 2385 

Torba'ı Belediye riyasetinden: 
Belediyemizin 940 yılı ihtiyacı olan 5 ton mazot 15-6-940 tarihinden 

itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 5-7-940 cuma günü saat 11 de Torbalı belediye dairesinde icra 

olunacaktır. 2380 
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lzmir levazım amirliği satın alma kom'syonundan: 
1 - İzmir deniz komutanlık• birliklerinin 60 bin k'lo ekmek il1Ü

yacı kapalı zarf usu!U ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - llıalc~! 27 haziran 940 perşembe günii saat on altıda kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma kom!syonunda yapılacaktır. 
3 - Tahm·n edilen tutarı 6900 Hradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 517 lira 50 kuruştur. 

- , artname i ko>rişyonda görülebilir. 
6 - İ·tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eks'.ltmere iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çiincü maddelerinde ve şııttn mesinde yazılı ves'luıları temi
nat ve teklif mektuplarını ihale 3aatından en az bir saat cv
nl komi,yona nrmi~ bulunacaklardır. 

12 17 21 25 

lzrnir levazım amirliği ıatın alma kom"ayonundan: 
Miktarı 

5000 Kilo Kesilmiş Rığır eti 
4000 Kilo koyun eli 
1000 Kilo kuzu eti 

1 İzmir deniz komutanlığı birlikleT.nin yukarıda cins ve mikta
tarı razılı üç blem el ihtiyac1 acık eksiltme sı.ıretiyle müna
kaqaya konmuştur. 

2 - İhale•i 27 haziran 940 perşembe günii saat onda kışlada İz-
mir levazım amirli ğisatı nalnıa komi•yonunda yapılacaktır. 

a - Tahmin ed len tutarı 3500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 262 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komi•yonda görUlebilir. 
6 - fotek ·qer ticaret oduş.nda kayıtlı olduklarına dair vesika gö:ı

lermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek.<iltmeye işl rak edecekler 2490 şayılı kanunun 2, :ı üocii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatnları ile birlikte ihale saatıııdan evvel komisyona 
müracaatları. 12 17 21 25 

lzmir levazım amirliği Jatın alma komiayonundan: 
Miktarı 

5760 Kilo T. Fasulye 
5760 Kilo Patlıcan 

2304 Kilo Taze bamya 
5904 Kilo Kırmızı domat 

564 Kilo Taze büber 
1 - İzmir M,t. Mv. Hariç b'rlikleriııin yukarıda ciırni ve miktarı 

yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık ehnme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 - Ek>-iltme.<i 5-Temmuz-040 cuma günü saat onda kışlada izmir 
levazım amirliği •atın alma komisyonunda yapilacaktır. 

:: - Tahmin ed len tutarı -1199. liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası -90- liradır. 

ı; - Şartnamesi her glin komiı<yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek•iltmeğe iş\irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar, ve teminat 
muvııkkalala:·iyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü-
racaatları. 19 25 29 3 

lzmir levazım it.mirliği •atın alma komiayonundan: 
l - Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı iç.in -450- bin kilo sığır 

eti kapalı zarf usulü ile eksiltme ile .<atın &lınncaktır. 
2 - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 saat on altıdadır. 
3 - Muhan•men bedeli 166500. liradır. 
4 - İlk teminatı 9575 liradır. 
5 - Şartnanıe< her iş günü Ankara, İzmir levazım amirlikleri ile 

İstanbul komutanlık satın alma komisyonlarında görülebilir. 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarmı belli günde ihıtle •aatiııden bir 

saat '!VYeline kadar 2490 sa.vılı kanunun istediği vesikalarla 
birlikte Fındıklıda komutanlık SA. AL. Komisyonuna makbuz 
karşılığı leslim etmelidir. 16 20 25 30 

~~..-..,..~~~~~~~~~ .... ~~~~--~~~--~ ...... ~~ 
fzmir levazım amirliği satın alma kom:· syonUndan: 

1 - Haydarpaşa askeri hastaneEin'n bir senelik yetmiş bin kilo 
süt ile 66 bin kilo yoii;ıırt ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulll!uştıır. 

2 - Eksiltme 29-6-940 giinil saat on ikideclir. 
3 - Muhammen bedelleri sUtüh on bin beş yüz, yoğurdun on altı 

bin beş yüz liradır. 
4 - Süt ve yoğurt ayrı ayrı tal'plere de ihale edilebliir. ilk te

minatı süt için yedi yüz seksen yedi lira 50 kuruştur. Yoğurt 
için bin iki yüz otuz yedi lira 50 kuruştur. 

5 - Şartnameler her gün komutanlık satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

6 - İstekl'lerin 29-6-940 günü saat on b!re kadar teklif mektup
larını makbuz karşılığı istanbul Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. 12 15 20 25 

lzmir levazun amirliği aatın alnlıı lkomiıyonundan: 
1 - Muğla Milas ve civarındaki garnizonlara teslim edilmek üzere 

ceman 450 bin kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 

konmu~tur. Muhtelif garnizonların ihtiyaçları ayr1 ayrı veya 
iki veya ilç grup halinde ihale olunabilir. 

2 - Heyeti umumlyesinln tahm·n edilen bedl!ll -101880- lira \'e 
muvakkat teminatı -7641- liradır. Parça parça verildiğine göre 
muvakkat teminatı da bu nisbette azalblır. 

3 - Hepsinin ihale günü 10. temmuz 940 çarşamba günü saat on 
beştedir. İhalesi Muğlada komutanlık .atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin; teklif mektuplarını teminata ait makbuzlariyle 
birlikte üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel satın alma 
komisyonuna vermiş olmaları şarttır. 19 25 30 6 

Bornova askeri aatın alma komisyonundan: 
1 - Ordu ha.vvanatı ihtiyacı için 360 ton saman kapalı zarfla mü

naka•ava konmustur. 
2 - İhale~i 4 temmuz 940 perşembe günü saat on birde yapıla . 

caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 5400 lira olup ilk teminatı 406 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün Sökede askeri satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 

yazılı ve•ikalariyle gene bu kanunun tarifatı dairesinde teklif 
ve teminat mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar Sökede askeri satın alma komisyon riyasetine makbuz 
karşılrğında vermeleri ilan olunur. 15 20 25 2 2234 

lzmir Jeyazını amirliii ıatın alma kom'ıyonımdan t 
1 - Gümtişsuyu askeri hastahanesi ihtiyacı için 45 bin kilo ko • 

yun eti kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ - tiuhııtrtttıen bedeli 21600 liradır. 
3 -- tik teminatı is21ı liradır. 
' 4 - • ünakasası 28-6-940 gtinli saat on iiird@dir. 

5 - Şartname i her iş günü . anİıÜldi< k tıta.nb'k satın ttlm k • 
misyonunda görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 28-6-940 g(İnü sa~l ona kadaf 
istan!ıulda Fındıklıda komııtanl1k rntııı alma _ Roiriisyoııuna 
verme! ri. 12 15 20 25 

fzrn1T levazım amirliği satın alma kom·ayonundan: 
1 - Haydarpaşa askerl hastahanesi ihtiyacı için 92 bin kilo ko-

yun efa1e apalı zari utü il!f eksHtmeye konulmuştıtr. 
2 HhRmltten bedeli 4 tıoo lir dlr. 
3 - İlk teminatı 3450 liradır. 
5 - l\Jünakasası 28-6-940 g!ln!l· saat 16 dad1r. 
6 - Şartnamesi her iş glinli istmıbtllda korntttanhk, Ankara ve lz. 

mirde levazım amirliği satın alma komisyonunda görüle • 
bilir. 

7 - lstekllerin teklif mektupların, 28-6-940 günü •aat on beşe 
kadat istanbulda Fındıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. l:t 15 20 25 

Bornô"+"a a&keri satın alma komiayo#ıundan: 
1 - Birlik ihtiyacı iç'n 12 ton patates açık ek<iltme suretiyle mü

nakasaya konmu~ur. 
2 İhalesi 4 temmumz 940 pereşmbe ~ünü saat onda yapıla • 

caktır. 

3 Umuru tahmin tutarı 1200 lira olup ilk teminafı 90 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün Sökedc a•keri satın alma komisyon~nda 
görülür. 

5 - hteklilerin yukarıda bild'rilen vaktinde temiıratları ile bir
likte Sökede askeı·i satın atma komisyonuna gelmeleri. 

15 20 25 2 

lzmir levazım aınfrliği satın almtı komisymnırıdmı: 
Kilo İlk temiııatı 

1~2.373 kamolina pilavlık 3348 lira 94 kr. 
3,820 bertona pilavlık 

33,807 maretelli pilavlık 
34,000 komalina çorbalık 
16,000 maretelli çorbalık 1626 lira 65 kr. 
Yukarıda cins ve m;ktarı yazılı 25U ton pilavlılt ve çorbalık ılirincin 

ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmesi 27-6-940 per~zmbe günü saat 14,30 da top
hanede ist. levazım iimirliğf satın alına kômisyoılunda yapılacaktır. 

İstekl:lerin kanuni vesika ve temina lariyle belli saatte komisyona gel
meleri. 

SAHfP! S 
lzmi · levazım .!mirliği satın alma komisyomıııdan: 
1 - (130} ton deyağı alınacaktır. Pazarlıkla ek~iltmesi 28-6-940-

Cuma günü saat 15 de Tophanede İst. levazım iinıirliği satın al
ma komisyonunda yapılacııktır. 

2 - Tahmin li (149500) lira ilk teminatı (8725) liradır. 
3 - Şartname i 747 kuruşa komisyonda alınır. 
4 - !steklileri Jrnnuııi v ikalariyl beraber h ili saatte komi.yona 

mütm:aatları. Z5 26 

lztnir levazın iimfrliği satın olma komisyonııııdnıı: 
i ~ Konuıtıınlık hir:lıkı rini seıı 'k ihtiyacı için (250} ton ad~yal!:r 

·a lı zAtf il uliyle satı alın:ıcaktır. 
2 - Muhammen bed~ (312500) olup ilk teminatı (16250) liradır. 
3 - Şartnamesi he gün izmir, Ankara, levazım amirlikleri istanbul

da komutaıı.lk satın alma komisyonunda görül.,bilir. 
Eksiltme i 12-7.940 !inil at 16 da İst. fındıklıda komutanlık 
satın afma komisyonunoa yapılacaktır. 

5 İsteklilerin kanunun istediği vesaik ile birlikte teklif mektupla· 
rını belli tün<k salt\ 16 e kadar korai. yorıa vermeleri. 

25 28 3 8 

Balıkesirde Eti Bank garp lin
yitleri işletmesinden: 

Bundan hö.vlc her kim isterse parası peşin verilmek, siparişi asgari on 
beş gün evvel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teslim edilmek, bir 
vagondan aşağı sipariş yapmamak şartiyle a~ğıdaki fiatler üzcrindw 
kömür alabilir, 

SOMADA: 
Parça 30 milimetreden büyiik 
Ceviz 10-30 
~ekompoze % 40 parça ~< 60 cevizden mürekkep 
Tozlu fındık OtlO 

Tavşatdı vtf Değirmisazda: 
Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15-40 
fu!kompoze % 40 parça <:< 60 cevizden mürekkep 
T. fıııdııt 0'/15 

6.75 lira 
5.75 lira 
6.00 lira 
3.20 lira 

6.75 lira 
5.75 lira 
6.00 lir.ı 

2.30 lira 
Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden siparişlerin bir ay evvel bildiril-

mesi lazımdır. 22 25 28 1 4 

Salihli Beledigesinil.en: 
1 - Salihlid~ 2ôl4 metre murabbaı kaldırım işçiliği açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

2 - İhale günü 8-7-940 tarihine rastlıyaıı pazartesi günü saat 15 
tedir. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Talip olaılların şartname~:ni görmek üzere Salihli belediyesine 

müracaatları ilan olunur. 22 25 28 1 2346 
lzmir belediyeıinden: 
Beled yemizin varidat servisinde 

65 lira aylık ücretli bir tahsil memur 
luğu ile kırkar lira aylık ücretli bir 
seyyar tahsildarlık ve bir tebliğ me-

I stanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan: 

murluğu iç·n 28-6-940 tarihine rastlı- Cinsi Azı Çoğu Mu. fiat M. temihat Şartname şekli 
yan cuma günü sabahleyin saat 9 da K • L' K Bedeli 

ı Eksiltme tarihi 

musabaka imtihanı yapılacaktır. Ekmek 705000 872000 kilo l~~ ~=· 7~04 ui3 480 Kapalı 26-6-940 çar~amba saat 15 
Tahsil memurluğu için lise ve seyyar Francola 31000 44500 kilo 15 > > Kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15 
tahsildarlık, tebliğ memurluğu için Karaman eti 82500 99000 kilo 55 11058 75 738 kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,30 
orta mektep ıiıe7lunu olmuş ve as • Dağlıç eti 61000 85000 kilo 58 > > kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,30 
kerlik fili hizmetini bitirm'ş olup :;.; Kuzu eti 8900 15000 kilo 54 > >. kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,30 
yaşın, mütecaviz bulunmamak şart- · b. 15 30 
tır. İsteklilerin riyaset makamına ev- Sığır eti 68000 89000 kilo 40 > > kapalı 26-6-940 çarşam a saat ; 
rakı müsbiteler:yıe birlikte mOraca- Süt 159000 187000 kilo 12 1992 75 133 kapalı 28-6-940 cuma saat 15 
atları lüzumu ilan olunur. Kase yoğurdu 10500 16000 adet 5 • • kapalı 28-6-940 cuma saat 15 

1 - Basmahanede, Alsancak oto - Kilo yoğurdu 14000 18500 kilo 18 > > kapalı 28-6-940 cuma saat 15 
büs durak yerindeki tütün kişesinin Mutbah yumuttMı 280000 380000 adet 2 1430 63 • kapalı 28-6-940 cuma saat 15,30 
b'r selle müddetle kiraya verilmesi Günlük yumurta 190000 255000 adet 4 50 > > kapalı 28-6-940 cuma saat 15,30 
işi yazı işleri müdürlüğfintleki şart .Sade yağı 29500 38200 kilo 130 3724 50 249 kapalı 3-7 .940 çarşamba 15 
namesi veçhile 22-7-940 pazartesi Zeytinyağı 18200 25000 kilo 62 2689 50 180 kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu - Zeytin 5000 7500 kilo 22 > > kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
hammen bedeli 288 lira muvakkat te Zeytin 5250 7300 kilo 28 > > kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
minatı 21 lira 60 ku11uştur. Taliple • Beyaz sabun 24400 32500 kilo 37 > • kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
r:n teminatı öğleden evvel iş banka- Yeşil sabun 11550 17850 kilo 26 • • kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
sına yatırarak tay:n edilen gün ve Tereyağı 4250 5300 kilo 125 534 38 • kapalı 3-7-940çarşamba saat 16 
'aat.te enciimene müracaatları. Kuru kayası 2300 3350 kiltı ~O 6921 76 462 kapt;lı 5-7-940 ~uma saat 15 

2 - Otobüslerin kanepe kılıfları- Kuru fasulya çalı 25000 30000 k'Io 26 > .> > • • > 
111n senelik yıkanma ve ütülenmesi Kuru fasulya horoz 1~00 16700 kilo 28 > • > > > > 

işi, yazı işleri mildür!Uğ'(indeki şart· Nuhut 25300 32000 kilo 20 · > > > • • > 

namesi veçhile 22-7-940 pazartesi gü l?irnç 35000 45000 k'lo 80 > > > • > • 
nü sat1t 16 ya uzatılm1ştır. Muham - l?rinç 48200 64000 kilo 32 > • • > > > 

men bedeli 1314 lira n\uvakkattemi- Yeşil mercimek 1400 2000 kilo 22 > > > • > • 

natı 99 liradır. Taliplerin teminatı Kırmızı mercimek 11050 16400 kilo 18 > > > > > > 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak Kuru üzüm 12100 1590Q kilo 25 > > • > • > 
makbuzlariyle tayin edilen gün ve Kuru barbunya 18600 24600 kilo 20· > > > > > > 

saatte encümene müracaatları. Kuru soğan 85500 49000 kilo 7 > > > • > > 

3 _Şehir ot.elinin yıkılmakta olan Patates (battal) 40000 50000 kilo 8 > • • > > > 
eski gazinosundan çıkan mermer taş Patates (kaba) 48000 61000 kilo 9 > > > • • > 
!arın satışı işi, yazı işleri müdürlü • Bulgur 42500 4850Ô ltilo 14 • • > > > > 
ğündeki şartnamesi veçhile 22-7- Soda 19300 2450Ô kilo 6 > > > > > > 

940 pazartesi günü saat 16 ya uza· Domates salçası 2550 3900 kilo 28 > > > • > > 
tılmıştır. Keşif bedeli 960 lira mu • Tuz 25500 31000 kilo 6 • • • > > • 
vakkat teminatı 72 liradır. Taliple - Toz şeker 64400 82000 kilo 37 3455 50 163 kapalı 5-7-949 cuma saat 16 
rin teminatı öğleden evvel iş banka - Kesme şeker 4000 6000 kilo 40 • > kapalı 5-7-940 cuma saat 16 
sına yatırarak makbuzlariyle tayin Makıtrna unlu 20000 26000 kilo 21 1561 53 > kapalı 10-7-940 çar§amba saat 15 
edilen gün ve saatt.e encümene mu • . Makarna irmikli 7500· 10800 kilo 26 > > ., " > > 
racaatları. Şehriye unlu 15000 20000 kilo 21 • > ., ., , • 

• 4 _ Çocuk yuvasına senelik 21 Şehriye irmikli 2000 3001! kilo 26 > • .. .. • > 
kalem muhtelü erzak satın alınması Pirinç unu 5150 6550 kilo 25 > > ., " > > 

'şi, yazı işleri mUdilrlü}ündeki şart:- Urt 21300 2!ll00 kilo 18 > • ,. .. > > 
namesi veçhile 22-7-940 pazartesi Kuskus 700 850 kilo 26 > • ., • > 
günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu • İrmik 900 1450 kilo 25 • • ., ., > > 
hammen bedeli 4480 lira 50 kuruş, Beya~ peynir 8250 11200 kilo 45 702 • kapalı 10-7.940 çar~amba saat 15.30 
muvakkat teminatı 337 liradır. Ta • Kaşar peynri 4200 5400 kilo 80 • • kapalı 10-7. 940 çarşamba saat 15.30 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş ban Sıhhi müe"'eseleriıı 1940 mali yılı ihtiyacları olbaptaki şartnamelrri ve nümuneleri yeçhile eksiltmeye ko-

nulmuştur. 
kasına yatırarak makbuzlariyle ta ' ı _ Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet' müdiirlüğü l bina'1nda toplanan komisyonda ya-
yin edilen gün ve saatte encümene pılacaktır_ 

müracaatları. 25 5 15 21 2- Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, muhammen fiat, muvakkat garanti miktarları karşılarında gös-

ZA YI terilmiştir. 
930 senesinde İzmir ikinci mu ha - 3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler i.;in ihale saatinden bir saat' evvel istekliler teklifi havi ve ağzı 

bere alayından aldığım çavuşluğa mühürlü zarflarını makbuz mukabilinde komisyina vermeleri lazımdır. l\Iektu.Plarda teklif olunan 
terifiime aid olan vesikamı zayi et - fiatıerin nem yazı hem de rakamla yazılması kanuni mecburi yettir. 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 4 - İstekliler umum mUessesele rjn bütün ihtiyaçları veya bir mües"se~enin bir şartname dahilinde bulu-
hilkmü olmadığını ilan ederim. nan büt!in ihtiyaçları için t.e klifte bulunacaklardır. 

Pazaryerinde 816 ncı sokak kun- 5 İstekliler 1940 yılı ticaret o dası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garan-
duracı 322 doğumlu Kenan ti makbuz veya banka mektuplarını kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. 15 25 2134 
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Petainin murahhasları, bir vagon restoran· 
da Fransayı Almanyaya · peşkeş çektiler 
Fransa meydan muharebesi kayboldu. Şimdi Okya

nuslar meydan muharebesi başlıyor 
lngiliz ve Amerikan gazeteleri, Bordo hukiimetine şiddetle hücum etmekte ve Fransız milletinin, Marseyye

zin emirlerini daima kalbinde taşıyacağını yazmaktadırlar. ileri, yürüyelim, yürüyelim .. 
Londra, 24 ( A.A) - Röyter bil - to Alman efendileri üzerinde hiçbir rağının dalgalandığı diğer yerlerde Deyli Herald diyor ki: her halde daha hafif olacağını bir çok gazeteleri, Peten hükumetinin Alrrık •;. 

diriyor: tesir yapmıyacaktır. hiçbir şüphe veyahut tereddüd yok - Büyük müttefikimize ve ayni za - clefa düşünmek fırsatlarını bulacaktı. şartlarını kabul etmesini ha~·rctle a 
Almanyanııı silahtan tecrid edile- Deyli Herald diyor ki: tur. Tamamiyle egoist doktrini ile manda bize ihanet edilmiştir. Peta - Belki de Fransaya bir istikbal izi bı - şılamışlardır. . 

cek olan Fransız harp gemileri hak- Petain hilkılmeti ayan ve mebusan nazi Almanyası insanlığa esaretten inin mürahhasları bir vagon restoran rakılmı~tır. Fakat bu alay eder gibi bir Ne\'york Herald Tribün yazıyor·~ 
kındaki mOt:areke şartını bahis mev meclislerinin karşısına çıkmaktan im başka bir şey veremez. Eğer kuvvet- salonunun masası üzerinde Hitlere şeydir. Fransa bugün arzusu hilafına cBu; şüphesiz ki Fransanın, elde e 
zuu eden Times gazete.si diyor ki: tina et!11iştir_. B!naenaleyh ~iç ?.ir le. kabil olsa Almanra. büt~n. insa- Fra~say~ takdim etmiş~erdir. F~an - ~ir Alman ?arp makinesi h_?line. İ!l~ı- mediği takdirde sonuna kadar muk•\'8 

Bö 1 b" b d 1 b"" 1 meşrutı otorıtesı yoktur. Petaın hu - nıyete cebren menfı sıstemını kabul aız ınkılabının hamlesı bu dakıkaya lap edecektır. Fransanın muttcfıkı ıle mete devam edeceğini bildirdiği şeref· 
• Y e. ır m:n a an ge en . oy e kılmeti hiç bir selahiyet almadan ettirebilirdi. Fakat İngilizler, Fran- kadar sarsılmamıştır. Fakat şimdi beraber bildiği biitiin sırlar dilşmana r Ih d ğ"ld" F üttefiki in· 

bır vadın, hatta, Bordeauks hükQ - Fransızlar namına bk şeyler yap- sızlar ve bunların Amerikadaki dost- bazı korkakların zafı neticesinde fnş olunacaktır. ı. su c ı ır. ransa, m ulh 
mefne dahi itimad telkin edebilece- mış olan bir askeri komitedir. !arı emindriler ki, kuvvetle bu iş :va- Fransa alemdarı olduğu bir davayı Geçen hafta B. Çör~il demokra::sinin gıltereden ayrı olarak milnferid 8 _ 

§'i tahmin olunamaz. Deyli Meyl diyor ki: pılamaz. Avrupanın ruhu ölmemiş - yüzüstü bırakmak emrini almıştır. yaşaması için bu derece kahramanlık- imzalamamağı taahhüd ~tmişti. BU •. 
Nevs Chronicle gazetesinde Ver- Lebrun ve Petain zelilane teslim tir. Ve Avrupa nihayetinde kurtarı- Fransa mücadeleden kaçmıyacak - la felaketlere katlanan Fransız milleti- ğır şartların kabulünün manası Y~. 

non Barlett diyor ki: olmuşlardır. Fakat Fransız milletinin lacaktır. tır. Fransa Mar::;eyyezin emirlerini ne karşı (şövalyör:;k) bir surette hare- nız Fransnnın vahim saatlerde .milt .1 - - Fransız harp gemilerinden kaç ayni tarzda hareket edeceğini ve bu Bordeauksdaki nazırlar mücadele- daima kalbinde taşıyacaktır. ileri 1 ket etmişti. Fakat hafta sonunda mü- fiki İngiltereyi yalnız bırakması deiı' 
tanesinin Fransız limanlarına dön~ teslimiyeti tasvip eyliyeceğini zan - yi terkettikler. Fransa meydan mu - yürüyelim, yürüyelim.. t.areke ~artlarının kabulii karşısında ayni zamanda Fransaya Hitlere ~·ar: 
mekten imtina edecekleri maalesef netmiyoruz. Fransa ölmez. Fransız harebesi kayboldu demektir. Şimdi Nevyork, 24 (A.A.) - Röytcr: duyulan kederi ve hayreti bildirme- dım. Almanyanın pasif müttefiklefı 
belli değildir. Fakat Almanların elle imparatorluğu teslim olmaz. İngilte- yapılacak Okyanuslar meydan mu- Nevyork Times yazıyor: mezlik edememiştir. ve muti ort.ukları olmağı da tavsb·c e • 
rine düşecek olan gemiler İngiltere re, Fransanın ihya edileceğini, Fran- harebesi kalmıştır. Fransız milleti bir giln mütareke - Nevyork Times makulesini şöyl" bi- !arı emindirler ki, kuvvetle bu iş/~-
aleyhine kullanılacaktır. sız imparatorluğuna müzaheret eyli- İngiliz imparatoduğu sık1 dayan· nin merhametsiz şartları üzerinde htik tiriyor: Petcn hlikümeti, Franı1ız milletıt1!11 

Bunu, Fransız hükumeti azası da yeceğini taahhüt eder. malıdır. Çünkü dünyanın tek ümidi mi.inli verecektir. Fransız milleti. eğer cBugün müdhiş olan \'aka şudur ki, reylerini almadan Fransayı teslim iC111 

bilmektedir. Fransız hükumeti ayni Londra, 24 (A.A) - Times gaze - bundadır. Fransanın kurtulması i - hükumeti milcadeleye devam için müs- A\'rupanın iki hiiviik demokrat mille- kurulmuı-ı hir hiikiımettir. \"e bu hiJkıl· 
zamanda şurasını da bilmelidir ki, tesi yazıyor: çin yegane il midin bunda olduğu mu temlckelerine veyahud yabancı mem- ti artık miittefik · değilclirler.:. m~t Alm~n diktntöriln\in keyfine bai· 
Bilahare yapacağı herhangi protes- Ne lngilterede ne de İngiliz bay· hakkaktır. leketlere gil-;e idi hu meşum cezanın Lonclrn. 2.1 (Radyo) _ Amerikan lıdır. :. 

ftalga Fransız ~ubaları fstanbuldaki 
15 günde 7 tahtelbahir Paşabahçe lımanında 

kaybetti lngiliz bandırası çektiler o·ğ 1 d k. ·ıı 1 . b. 
Londra' 24 (Radyo) _ ttalya mu- ts.tanbul, 24 (Telefonla) -. Tunad.a ) er yer er e 1 mi etf aş arı gı 1 

Fransızlar Çörçil 
Bııgün bir söylev 

verecek 
Londra, 24 (A.A.) - İngiliz radyo-

Fransa, Italya: ile 
de mütareke 

imzaladı 
harebeye iştirak edeli henüz 15 giln seyırısefer ederken son vazıyet üzerı- k d h b d b 
olmuştur. Bu mOddet zarfında Ak- ne Paşabah_çe ~i!'1anına ~len 36 ~ran- SODUna a ar ar e evam sunun ~a er ver~.iği.ne göre, !J· Çörçil - Baı tarafı l inei ıahiff'!de -
denizde vukubulan harekatta yedi sız dubası ıngıhz bandırası çekmış ve y~rıhn 1

1
)!hr nutuk s?yltı~·chcekkkYe 11ııgk~lterkc- sclerrlc harpte öleııler için ayinler ya· 

. . y ke f" ı· Lo d b"ld" · t• d•J • • • • J nın a ı azır vazıye ı a ınca ı no - 1 kt 
İtal~an . ta~t~lbahirının batınldıgı y ıye ı n raya ı ırmış ır. e ı mesını ıstı yor ar tai nazarını hilclire~ktir. pı aca ır. 
tesbıt edılmıştır. Kalaycılr-•a * Roma. 24 (Radyo) - İtalya - Fran-

Akdenizdeki ...,, . İstanbul, 24 (Telefonla) - Şehri- bi harbe devam edilmesini istiyecek- • • ,. sa miltarckesi, bugün italya saatiyle 
bırakılan kar mızdeki Fransızların ne yapacakları lerini ve bunun için bir kararname Bulgarıstanda sılahların rn.

1
35 de imza edilmiştir. 

t . hakkındaki suale Fransız konsolosu neşredeceklerini sövlemiştir. I d b ? talyn namına genelkurmay başka• 
stanbul, ~4 (Telefonla) - Fıat mu- Repol diğer verlerdeki Fransızlar gi- • top anması ne en aca a nı mareşal Badoğliyo ve Fransa nantı· 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Akde - rakabe komısyonu, kalaycılardan top- ' · na da general Hulzinger imza etmişler· 

Şilep/erimiz 

nizdeki 'ileplerimizden alakadarla - tancılara yazde 15 ve peraken&cilere - Sofya, 24 (A.A.) - Gazeteler bütün dir. . 
ra mahimat gelmiştir. Şilepler. yük_ yüzde 10, nişadır için birinci ele yüzde Duf Koperı·n beyanatı halkı. elinde bulunan ıııilnhları. tiyatro- .Mütarekenin imzalandığı derhal }Jıt 
Ierini boşaltır boşaltmaz limanlar- 25 kar tespit etmiştir. _. la.~da. kul~nn~.ıa~lar müste~na, biit~n !ere bildirilmiştir. 
mıza döneceklerdir. clurbınlerı hukumete tes~ım etmege Muhasemat, İtalya saatiyle 1,35 de 

Peten vapuru battı Bastiganini Lizbona me~?ur kılan kararnameyı neşretmek. ve Fransız saatiyle 12,25 de duracak· 
J. 'I::' •• f • •• k tedııler. tır. 

~ndra, 24 (Radyo). - Hind ?~k~- . Varaı .r ransanın mun erıden mutare e ~Karşı gelenler için kararnameli<> 
metı, Peten maseJllh tıcaret gemısının Lızbon, 24 (Radyo) - İtalyanın agır ~ıalar \"ardır. Hitlerin mesajı 
battığını bildirmiştir. 2 zabit, 2 kilçük Londra sefiri Bastiyaniniyi I;oiıdra- kdet es• d l "lt Z ---*-
zabit ve bir bahriyeli ölmüştür. 7 bah- dan getiren İngiliz vapuru bugün lima a m ın en ngı ere arar E t 1 k ' Bcrlin, 24 (Radyo) - Hitler. bu g~ 

Ve ce Alman milletine hitaben şu mesaJI 
riyeJi yaralıdır. na girmiştir. görecek degv ildir as 1 yo . neşretmiştir: 

Mosko,·a, 2·1 (A.A.) - Tas ajansı Alman milleti! .. . • 
Londra, 24 (Radyo) - İstihbarat yeceğini, ingiliz milletinin, mücadele- bildiriyor: Ordun, 6 haft_a .· k::ı~e~ b:r ~~. 

RESMİ HARP TEBLiGLERi nazırı Duf Koper, bugün matbuat mil- ye devam için bundan sonra daha bU- Son g(inlerde yabancı matbuat yeni cadele esn:s~n~a büJü
1 

ki aH .. ta~ı ı iş 
messillerine beyanatta bulunmuş ve yük bir azimle hareket edeceğini ve bir So\•yet Türk muahedesinin akdi ne geç:~e . ~ raman 1 ar g?s rm k. 
Fransanın münferiden mütareke ak- hükumetin de, Fransaya yardım kili- hakkında Sovyctler birliği ile Türkiye ve .ku...vetlı .hır d.Oşm~nla ç~ı ~ı,ar~ • 

Fransız Tebliği · detmesinden tngmerenin zarar görmi- !etinden kurtulduğunu söylemiştir. arasında görüşmeler yapıldığı ve uu g.nı P ccphesındekı vazıresını bıtırm ~ 
~ • · İ münasebetle Türld.re ha.rich·e vekili tır. 
Bordeauks, 24 (A.A) - 24 hazi - Alpler ycephesınde . t~lyanların 

1 
· Saraçoğlunun Moskovavn git~ek nive- Alman ordusuna yardımcı olan Al· 

ran tarihli sabah Fransız resmi teb- tekrarladıg, hücumlar ılerı kıtaatı - ngı•ıı•z tayyarelerı• tinde olduğu hakkında· ·ı ·ialar ·~v- !aha şUkrolsun. 
Jiği: mız taraf!nd~n kırılmıştır. Bu hü - maktaclr. ş,) , :} · Alman ordusunun .zaferini kutlula· 

Garpte mühim hiç bir hadise ol - cuml~r ~ıç. ~ır. tarafta mukavemet Tas ajansı. bu şayiaların her türlü mak için:. yarın~an itıbaren Alma~.~:ıl· 
mamıştır. Merkezde Stetienne civa- mev~ılerımız.ı y ~ram!1mışla!dır. t>~qastan ari ve tamamivle uydurma ol- nın on gun şenlık yapmasını ve kılıs_8 
rında şiddetli muharebeler olmuş - Düşman cıddı zııyıata ugramıştır. p J b b d • • J duğunu bildirmeğe me~undur. çanlarının yedi gün çalmasını cmredı· 
tur. • • ... .... ~- a et mOyU Om ar ıman etffiJŞ er Anadolu ajansınn notu: yonıın. 

lngıhz teblıgı J J •• J • • h • • J d• . Tas ajansın. ın bu tekzibini Anadolu Adolf Bitle,. · 
Ve ta Y t t ci t ı 1 Londı·:ı. 2,1 <Radyo) - tt~lya111ıı. 

Kahi~:: 24 (A.A) - İngiliz res - myuharebe tayyare.ıe.rinin ~ü.cu.muı_ıa an us erını a rıp e mış er ır ajansı :ı eyıc e<;. askeri hiç bir fedakarlık yapmadığı 
mi teblıgı: ugrıyarak alevler ıçınde duşürülmüş Kahire 24 (R d . ) 1 T L d ?4 (R d ) . t T t halde Fran!-la\'a ağır sartlar kabul et· 

Muharebe tayyare filotillası refa - tilr. Yedi kişiden ibaret olan müret- tayvareıe'n· bugü·na MJo k - t ngı ız 1°n. rab, '"'n pa 1Y
0 

- nbgı ızb ay R } tirdiö-i sövleı;mektedii. 
k t . d b" k dü b b d teb t d b. . . "k" . ·ı t • a aaya aarruz yer erı, ug n il ermoyu om ar- om en vapur a rı ,., . 

a ın e ır ço . ~man om ar} - a ın .an. ırıncı ve 1 ıncı.pı 0 pa- etmişlerdir. İki tayyare hangan ya- dıman etmişler ve oradaki İtalyan Londra, 24 (Radyo) - Fransanıtt. 
man tayyarelerı dün Maltaya hu - raşiltle ındıkten sonra denızden çı - kılmı t İk" İta! t . dil .. 1 .. 1 ıı.." 1 . t y ne Almanvn ve ne de italya ile imza· 

t · I a· Ak lt t k I t Mfl tt b t d"ğ ş ır. ı yan ayyaresı ~ mı ~.rı ı e u..ı.arsa a ıs asyonuna agır S .~ l • b / ., · . · 
cum e ~ış er !r·. ına . a mış an arı mış ~r. re e a ın ı er mev şilrillmilştilr. Tayyareler salimen üs- bombalar atmışlardır. Hasarat mü- eı er erıne aş ıgor !adığ'ı miltareke ahkamı iııgilterece 
fazla ta} yare ıştır!l~ etmışse de ha - cudu ka}ıptır. . . lerine dönmüşlerdir. himdir. Bükreş, 24 (Radyo) _ Romanya malumdur. Alakadar mehafil. miltare-
sarat azdır. Beş ısıvıl yaralanmıştır. Macaasa tayyare meydanı üzen - vapurlarının, yarından itibaren Ak- kc Ahkamınm ilanını sahırııızlıkla bck-
Dilşman bir Macchi - 200 tip tayyare- ne de akınlar yapılmış, iki düşman !emektedir ~ 
si tayyarelerimiz tarafından düşürül- tayyaresi dilşürülmilş ve bir kaçında Fransız matbuatı deniz seferlerine başlaması kararlaş- . 
miiştür. Paraşiltle inen bir İtalyan da yangın çıkarılmıştır. tırılmıştır. ---*--
pilotu denizden çıkarılmıştır. Üç mo- Muhtelif cephelerdP. fay dalı neti- Marsilyada bulunan bir Romen va 
törlü bir İtalyan bombardıman tayya celer veren istikşaf uçuşları yapıl - - - purµ yola çıkmıştır. Ticaret Vekili 
resi Malta üzerinde istikşaf uçuşu mıştır. *---
yapnıağa teşebbüs etmiş ve İngiliz Fransanın, bir buçuk ayda bir milyon iki yüz elli Fransız vapurları İstanliul. 2·1 (Telefonla) - Ticuct 

Vekilimiz IL Nazmi Topçuoğlu bııgüıt 
Ankaraya hareket ctmiştit·. Alman Tebliği bin kişi kaybe~ğini yazıyor 

Führerin umumi karargahı, 24 (A.jdığını bilclirmekte~i~. . . . Bordo, 24 (Radyo) - Fransız gaze- fında bir milyon iki yiiz elli hin kişi Davet ediliyor A N A D Q L U 
A,:> - Al~~~ orduları başkumandan- ~ay~ kuvvetlerı~ın. faalıre~ı şımal teleri; ingiltere başvekili Vinston Çör- kaybettiğini ve yardımsız kaldığını Borrlo, 2 ı (Radyo) _Fransız hü-
lıgının te~hgı: . . . . . . lenızının ce~ubu üzermde ıstıkşaf ~- çiJin nutkundan bahisle yazdıkları ma ileri sürerek İngilt.creve hücumlarda kCımeti, bütün ticaret gemileri kap - lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiii!;;;i!i::;:;;:e;;;'I 

Atlantık '1cnızının ~ahılı Gırondı ~uşlarınclan ıbar.et kalmıttır. Calaıs kalelerde Fransanın bir buçuk ay zar- bulunmaktadır 
nehrinin (maglagına) kadar işgal e ıakinincle Alman avcı tayyareleri iki ' · tunlarına verdiği bir emirde, Frant:ız 
dilmiştir. La Rochelle ve Rochepost a tngiliz muharebe tayyaresi dilşmü§tür. limanlarına ve buna imkan buluna-
lndı. Daha şarkta Poitiers'nin şimali Dün öğleden sonra 9 İngiliz tayyaresi Prens Konoye Fransız tayyare· sı· mazsa her halde bitaraf limanlara il-
ne doğru imtidat eden bölgeye varıl Hollandanın üzerinden uçrnağa teşeb- tica etmeleri liizumunu bildirmiştir. 
mıştır. IJUs etmiştir. Fakat bunların altısı AI- Birlik partisi için çalış- Fas~ giderken düştü *• 

Gilncien giinc çoğalmakta olan mu 'llan avcı tayyareleri ve hava müaafaa . ç kl 
azzam ganaim meyanında bu bölged< topları tarafından düşürillmüştür. Bu- mak Üzere istifa etti ve parçalandı OC U QT 
büyük bir topçu mühimmat deposu AJ. 1utlardan iı-ıtifade ederek 7 İngiliz tay_ . . E . . . 
manların eline geçmiştir. varesinden iki ücü Ve~tfalieye kadar . 1:0k~0•. 24 (Rad~o) -. ~rens ~on~- Madrıd, 2.4 <,Radyo_) - Bır Fraıı- "lln g ere nakledılıgor 

Alsasce - Lorraine de yeniden düş ı;okulmağa muvaffak olmuşlar ve Vi- )enın ıs~faın üze.rı~e )erme •. şur~) 1 sız tay_raresı, Fas~ gıderken Bosketa Londra 21 (Ra Jvo) _ Port ~ı 11 
man kıtaat parçaları.teslim olmuş v< "'SChenhofen kilçilk mevkiin yakininde- de.vlt~t reıs muavını Haro tayın edıl - tepelerınde rere. du~:rek parç:ll:ı.nmış- ile cli<Yer ~·thil p,nh1ı·r.lcr'ndckı· coc~tık~l~t-

Sahibi ve Ba~muharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumi Neşriyat Müdtlrü 
HAMDI NÜZHET ÇANÇ AR 

Ah 6 Aylığı 800 
One:YıJlığı 1400 kr. 

Yabancı memleketlere 27 lira 

M ·· h tt b · t"hk' t '· k .. l"" 1 · · b b d t · mış ır. tır Ta\.·yarerlekıler olmtı;t·· · ,., · • •" • ' aJıno a ının azı ıs ı amı zap e· <ı oyu ev erını om ar ıman e mış D . .. b"ld" d"V. .. · " . . ı'li uı. rm emin vPrlerc nakli knrarlnştırılmıs 
d ·1 · ı· ve halka mı"tralvo··zıe hilcum tm"şt· umeı ajansının ı ır ıgıne gore, Tauyarede hır çok dmwahrla 140 · , ' ' ' • idareha ne : ik inci Beyler ıokak 1 mış ır. "' · e 1 ır.. K · b d bö ı · b" . " ·"' • ' \'.C hıınuıı içiıı geniş t.cri ibat ·ılınnw-

Lyonun cenubunda kıtaatımız Gre lki kişi ağr surette ve dört kişi de ha- ~rens ?~o~e un. ~n Ye yenı 1~: hın frank buhııımuştur. tı r • ' ~ 
noble ve Chambery istikametinde dilş tifce yaralanmıştır. lık par~ısının teşkılıne hasrı mcımı · * Gündelik Takvim 
manın muannidane ve sıkı mukaveme· Geceleyin cenubi ve garbi Almanya edecektır. * 
tini kırarak ilerlemektedirler. ijzerinde düşman uçuşlarına devam et- * Vindso·· r ou·· ı,.. u·· Japonya Cemaziyelevvel: 18 

24 haziran gecesi Alman hücumbot· ıniştir. Bir çok yerlerde gayri askeri l t l b · a 
1 lan 3,500 tonluk silahlı bir ingiliz ti· hedefler üzerine atılan bombalar ha- J aponqanın a e l -.ıadrı• -'e vardı l ·ı · 1 EVKA T 

caret gemisi ile diğer beş bin tonluk 4!arat yapmış ve bir çok sivil halkı ya- Tokyo, 24 (A.A.) - Röyter : ır~ı uı ngı tereye nota vermış S D. !. " · 

1 bir gemi batırmağa muvaffak olmuş- ralamış veya öldürmüştür. Bir kaç bom Hariciye nazırı muavini bu sabah Madrid, 24 (Radyo) - · Dük Dö Tokyo, 24 (Radyo) - Hükumet, Sabah 4, 30 Ak,am: 19,45 
J. )ardır. Bu iki gemi dün Bennes Jima. ba Baltık sahilinde bulunan bir Gsera İngiliz sefiri B. Craigieyi davet ede- Vindsör, maiyeti erkaniyle bugün bura bugün ingiltereye bir nota ver!Jli~ ve Ögvle :l 2, l6 Yatsı ıt,48 
nının açıklarında bulunmakta idi. l(ampı üzerine dOşerek bir miktar rek Birmarne yolu ile Cungking hilku- ya gelmiştir. Kendisi bir kaç gün burn- mareşal Şan • Kay - Şek hükümcti11e 

Bir Alman denizaltı gemisi 23.000 Fransız esiri öldürmüş ve bir miktar metine yapılmakta olan silah teslima- da kalacak v~ müteakıben Lizbon yo- yardım edip etmiycceği hakkında kat'i ikindi : 16 17 lmıak : 2, 09 
ton miktarında düşman gemisi batır- da yaralamıfhr. tının durdurulmasını talep etmittir. liyle Londraya dönecektir. cevap verilmesini istemiştir. .._ ____________ _.. 
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