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lngiltere başvekili, haftaya mufassal izahat verecek 

Vaziyet halihazırda karı
şık ve karanlıktır 

• • 

Mareşal Petainin 

/"-

HİND İÇ İN İDE 

Romada 
Fransız akademisindeki 

eşyayı aldılar Almanya ile Fransa arasında yarının 
Bordo, 25 (Radyo) - Alınan ha -

berlere göre, Romada Fransız akade
misinin bütün eşyası müsader.ı edil -
miştir. 

sulbü için yeni münasebat tesis 
, __ _ olunacağını yazıyorlar 

Berlin, 25 (A.A) - D. N .B. bil -
diriyor: 

beplerini anlamağa başladıkları gö -
rülüyor. Bu bize iki komsu millet 
münasebetlerinde Hitler Almanyası
nııı senelerce arzu etmiş olduğu yazi
yetin geç, fakat iş işten tamamiyle 
geçmeden başladığ1 ümidini veriyor. 
Maamafih bu münasebetler:n şartı 

Avrupa kıtası milletlerinin nihayet 
Manş ötesinde Britanya adalarında 
oturan devletten kurtulmaAı olarak 
kalmaktadır. 

lstanbul 
Limanındaki 

Bütün Fransız gemileri 
lngiliz bayrağı çektiler 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Tuna 

tank ve romorkörlerinden bir çoğu 

daha İstanbul limanına gelmiştir. 
Bunların sarısı seksen beşi bulmuş
tur. Bugün limandaki blitün Fran
sız gemileri ve tankları İngiliz hayra_ 
ğı çekmişlerdir. 

Mesajı 

Garpte harp bitmiştir. Bu sabahki 
Alman gazeteleri bittabi bu vakayıı 
geniş sütunlar tahsis etmekte ve 
Führere ve Alman ordusuna karşı Al 
man milletinin minnettarlığına ter -
ceman olmaktadır. 

Berliner Borsen Ze'tung ezcümle 
diyor ki: 

Okyanustan Alplara kadar uzanan 
mıntakada top sesleri kesilmiştir. 
Fransa mağlup olmuştur. Fransanın 
Clemenceaudan beri takip edilen ve 
bir senedenberi azami haddine çıka
rılan mantıksız siyasetin nefceleri
ııi çekmesi lazımdır. Halb.uki bugün
kü galibinin mağluba karşı vaziyeti 
Foch Clemenceau devrinin fena ni -
yetli zihn;yetinin aksine olarak şim -
diden mağlup hasmınııı cesaretinin 
şövaleresk bir surette tanınması şek
linde tecelli eylemektedir. Bu kin 
ekmek istemiyen, fakat daha iyi bir 
"stikbalin temellerini atmak arzu -
sunda bulunan lıir zihniyettir. 

Volkischer Beobahter diyor ki: 
Fransızların mağlubiyetlerinin se-

Deutsche Allgemeiiıe Zeitung di -
yor ki: 
Avrupanın en kuvvetli askeri kuv

veti olarak teliikki edilen Fransa ce
sur bir mukavemete rağmen Alman 
hızına altı haftadan fazla dayananın 
mıştır. Almanyanın İtalya ile bera -
ber Franrnya bugün tahmil ettiği 
şartlar 1918 şartlarından çok başka
dır. Bu şartlar yeni bir hayatın teme
lini kuracaktır. Almanyanın İngiltere 
tarafından kendisine tahmil edilen 
harbe devam için garantilere malik 
olması lazımdır. Fakat bu şartlar ay
ni zamanda yarının sulhünün de te
mellerini vücuda getirecektir. 

General Degol 

Henüz ilan edilmedi. Italya-Fransa 
mütarekesi hakkında tahminler 
Londra, 25 (Radyo) - Alınan 

Türkiyede beşinci kol yoktur. Zira, Türk toprakları 
böy~e teşebbüslere sahne olacak bir yer değildir 

haberlere göre mütareke. şartları ne
ticesi olarak dün gece yarısından bi
raz sonra Fransada muhtelif cephe
ler.de bulunan Alman kuvvetleri mu
hasamata nihayet verilmesi hakkında 
emir almış ve bu emri yerine getir -
mişlerdir. Bordo hükumeti, ya.kında 
Almanya ve İtalya ile akdedilen mü
tareke şartlarını neşredecektir. İtal
ya ile akdedilen mütareke şartları , 
öyle tahmin ediilyor ki Almanya 
mütareke şartlarına nazaran daha 
hafiftir. 

olamazdı. Maamafih bu ağır ~art -
lar Fransız hükumeti tarafından 
elan millete neşir ve ilan edileme -
miştir. Çünkü Fransız hükumeti , 
böyle bir hareketin aksülamellerin -
den endişe etmekte ve bu cesareti 
gösterememektedir. İngilterece bu a
ğır şartların neşredilmesi, mütareke 
şartlarının İngiliz hükOmetince ha -
her alınması neticesidir. Maamafih 
yapılacak sulh muahedes;nin şartla
rının da böyle ağır olacağını kabul 
etmek doğru olur. Çünkü Almanya -
nın gayesi anlaşılıyor: Fransayı mu
kavemetten aciz vaziyete sokmak .. 
Bu aciz, Fransa için tahakkuk edin
ce, Almanya ve İtalya, Fransadan is
tedikleri parçaları alabilir ve Fran
•aya ne isterlerse yapabilirler. Kur -
bana teminat vermek Almanyanın 
adetidir. Mesela Çekoslovakyaya v~
rilen bir sürü teminat gibi.. 

İstanbul, 25 (Telefonla) Dahi-
liye vekili B. Faik Öztrak, bu ak -
şam ekspresle Ankaraya haraket et.. 
miş ve gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Memleketin emniyet ve asayi -
şi gayet iyidir. 

Halkımız, dünyanın bugünkü mü
him vaziyeti içinde onunla mütenasip 
bir vekar ve sekinet halinde yaşa-

maktadır. 
Türkiyede bugün hükümeti, müş

külata maruz bırakacak en küçük bir 
hadise dahi yoktur. Memleketin ni
zam ve emniyeti her zamankinden 
daha kuvvetlidir. Halk, Milli Şefe ve 
hükümete karşı büyük bir itimad ve 
sevgi ile bağlıdır. Bu hal, halkın ak
lı selim'nin ve vatanperverliğinin ne 
ticesidir. 

Rus - Yugoslav 

Türkiyede beşinci kol diye birşey 
yoktur. Her zaman, her memlekette 
yabancı emeller hesabına çalışanlar 
bulunabilir. Bu zümreden olarak ba
zılarının faaliyeti bizde de tesbit e -
d!lmişse de aldığımız tedbirler ve 
halkın uyanıklığı sayesinde bu te -
şebbüsler daha ilk kademelerde keş
fedildi ve müteşebbisleri hakkında 
takibat yapıldı. Fakat bu hadiseler 
izam edilecek mikdar Ve mahiyette 
değildir. Zaten Türkiye, bu gibi te -
şebbüsler için müsaid bir muhit de 
olmaktan uzaktır. 

Londra radyosu diyor ki: 
İtalyaıılar, efendileri olan Alman

ların emirlerine inkiyad göstererek 
Fransadan fazla taleplerde bulunma 
mış, amansız şerait dermeyan etme
mişlerdir. Çünkü böyle bir hareket, 
Fransayı mücadeleye .devam etmek 
kararına sevkedebilirdi. Almanların 
'!eraiti pek ağırdır. Buuun yanında 
İtalyan şartları da ayni ağırlıkta 

Fransa için de tabii ayni şey ola
- Devamı dördüncü sahifede -

Yeni Ticaret Anlaşmalarımız 
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Balkanlarda vaziy_et 
Italya, bulanık suda avlıyan eski an'anesine 

sıkı bir surette sadık kalıyo 
_Londra, 25 (A.A) - cRöyter lfü-ıde'öileceğinden oaha ~ok meseleler 

d riyor: meydana getirebihnesidir. Bun<la11 
'l'imes gazetesi Balkanlardaki hu-ı başka Sovyet Rusyamn Balkanlar 

zursuzluğun ne İtalyanın harbe gir- istikranndan hususi menfaatleri var
mesi, ne de Fransa mukavemetinin dır. İtalya bulanılt e-oda avlryan ~s ~ 
f:ıona ermesiyle azalmadığı fikrinde- ki ananesine stkl hll' surette sadık 
dir. kalmıştır. Muhasematın Avrnpanın 

Gazete diyor ki: cenubu şarkisine genişlemesinde ki-
Ilalkanlnrdaki vaziyetin kararsız - min kn~ancı olabilir? Ne ..Macatısta

lığı devam etmektedır. Bugünkü şe- nın, ne de diğer Balkan devlt!ilerinin. 
rnit iç:nde Bitler bir tecavüz hareke_ Bu halin anlaşllmast . llalkanlarun 
tinden çekinm~ktedir. Buna sebep dahili istikrarında en sağlam umn[ -
bilha. sa heyeti umumiyesi itibariyle ye olmalı ve ihtilafları bir. hesap tas
böyle bir hareketin artık çok yıp - viyesine tabi tutmak 1st.iyenlerin ce
ranmış olan harp makinesinin halle- saretin.i kırmalıdır. 

Fransada matem 
Bugünden itibaren Fransada siviller ve askerler 

yeniden işlerile meşgul olacaklar 
Bordo, 25 (A.A.) - Mütareke mü- K'<abine, sabahleyin re1 iciımhur B. 

nasebetiyle Fransız radyosunda kısa Lebrunun riyasetinde toplanmış Ye 
bir nutuk söyliy•en dahiliye nazın Pıo- müteakıben de, Lebrun, mareşal Pe
mnr.et mütareke gUnUnUn matem güllü ten ve bütün nazırlar, katedral kilise
olacağını ve kahramanca çarpı§an as- sine giderek, harpte ölen askerler.in 
:kerl~rln hatıra ının taziz ed~_ıeceğfui istirahatı ruhu ic;in yapılan ayine fe
bJJdırmi~t1r. MOtareke gUııil butün ma tirak eylemişlerdir. 
~azalar ve dükkAnlar ka~alı . kalacak Bordo, 25 (Radyo) - Hükumet, 
ve bütün resm.t b.lı:aıar ü_zerınde bay- bugün resmi bir tebliğ neşretmi§ ve 
raklar yarıya mdırılecektır. Fransız milletinin, Mareşal Peten hU-

Askerler kı~lalar~a kalacaklardır. kOmetine bağlı kalarak, bun<lan sonra 
Saat 11 de hır dakıka sükut muhafa. Fransanın ihyası için çalışmasını tav. 

za olunacaktır. siye eylemiştir. 
B. Pomaret çarşamba günü Fransız B J J 

mm:t.in_in ye~_i .?ir ?~yat _safhasına gi- atırı an vapur ar 
recegını ve bulun sıvıllerm ve askerle-
rin yeniden çalışmaya başlıyacakları- LOndra, 25 (Radyo) - İngiliz deniz 
nı bildirmiştir. naıırlığı, ticaret vapurları zayiatı hak-

Ji"ransız hükumetinin vazifesi Fran. kında bir tebliğ neşretmlştir~ 
sız milletine sükun ve -ekmek temini o- Bu tebliğe göre haziranın on yedi-
lacaktır. sinde sona eren hafta )çinde İngiltere 

B. Pomaret halkı biitün kuvvetleri- on, müttefikler 8 ve bitaraf ôevlctler 
ni memleketin nefine tahsis eylemeğe 6 ticaret gemisi kaybetmişlerdir. 
davet ederek sözlerini bitirmiştir. İngiloo:renin kaybetti~i gemilerin 

Bordo, 25 (Radyo) - Bugün Fran- tonajı 52 bin tondur. Bunun 5 bin ton
. anın hc.r tarafında bayraklar yarıya dan fazlası da Fransız denizlerindeki 
indirilmiş ve büyük ma~m akşama bahri harekat esnasında kaybedllmiş-
kadnr sürmüştür. tir. 

Kayseride yağmurlar 
Kayseri, 25 (Husu:;i) - Son gün-

lerde Kayseri havalisine şiddetli 
yağm urla karışık düşen dolu yUziin
clen ÜrküpQn üç köyünde seyl&ptan 
18 ev yıkılmı~ , bir çoc.uk boğulmuş" 
tur. Develi kaza ·ında iki köyde 200 
koyunu sular götürmii tür. 

Hazirımın 23 üncü gününe kadar 
Alman ticaret gemilerinin zayıatı 8•'7 
bin ton, İtalyanların da 224 bin ton -
dur. Himayeli kafile sistemi sayesinde 
haziranın ortasına kadar 25 binden 
fazla ingiliz vapu-ru, denizierde serbeı;t 
çe seyrüsefer etmiştir. Bunlardan ba
tırılabilenler '708 de bir nisbetindedir. 
Bu miktar, bitaraf gemilerinde binae 
bir nisbetine dUşmektedir. 

HADiSELER-Bİ LGİ LER 
. . 

Beşinci asırda Barbarlar istilisıncıa· A'dtiyatik şimalindeki halk, Piave 
ve Adige nehirlerinin ağızları arasındaki çamurlu adalara iltica etmi§ ve 
bugün dünyanın en güzel, zengin şehirlerinden biri olan ·Venediği kur -
muşlardır. Sehir yilzlerce adacık ilzerinde bir deniz k~u gibidir. Sokak
larında araba, otomobil gürilltüsü yerine suların hışıltıSl ve gemici şarkı
ları duyulur. Bilyük şimendifer istasyonundan başlıyan asıl kanat bir 
<S) çizerek şehrin ortasından geç-er ve cenubu şarkiye doğru Sen Marko 
meydanındaki bfiyük ı:ıaraya dayanır. Saray, eski Venedik hükumetlerin. 
<len kalmadır ve İtalyan mimarisinin numunesidir. Gene bu meyandaki • 
&m Marko kilisesi de tezyini sanatlar ve renkler bakımından çok gü~l
dir. Ayasof.va camiine benzer. 11 inci asırda inşMına başlanan bu kilise
vc, şarkın bUtün servetleri dökülmüştür. Eski Venedik tacirleri, Hfndf 
kadar olan sahada buldukları bütlln kıymetli taşla~ı ~tirip bura inşaatı
na hediye etmişlerdir. 

Venediğin temeli, çamur adalara kakılmış ahşap sütunlar üzerindedir. 
Şehirde 16 bin bina vardır. Bunların etrafı 170 kanalla çevrilmiştir. Bu 
kanalJarın üzerindeki köprü sayısı 400 dür. 70 kadar kilise ve saravı var
dır. :\laamafih Bizanslılarla eski temasının fazlalığı yüzünden ,ehir, bir 
.!._talynn şehrinden ziyarle bir Yunan şehridir. 

lzmir Eşrefoaşa hastahanesi 
Baştabipliğinden: 
lzmir Eşrdpaşa hastahanesi 940 mali yılı ihtiyacı için alınacak olan 

25 bin kilo birinci nevi ekmek, 1200 kilo sadeyağı, 2700 kilo pirinç, 2500 
kilo makarnn ile 1200 kilo beyaz .sabun 15 gün müddetle eksiltmeye çıka
rılarak talip zuhur etmemiş olduğundan 26-6-940 tarihinden itibar-On ıo 
gün müddetle tcmdiden yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. TaJiplerin şart. 
namelerini görmt!k ve evsaflarmı anlamak üzere her giln hastahane heye
ti iclar<ısinc müracaatları ve ihale günü olan 8-7-940 pazartesi gitnü do
kuzdan 12 ye knc.lar vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

M. M. V. Deniz levazım satın 
ala komisyonundan:· 
1 - Tahmin edilen bedeli 17185,50 lira olan 15 bin kilo sadeyağının 

2 temmuz 940 tarihine rashyan Mh günü saat on birde pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı 1288 lira 92 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta 2490 sayılı kanunda yazılı vesa
ikle ve teminat makbuz veya mektupları ile birlikte Kasımpaşada bulu-
nan komisyona müracaatları. 26 28 5164/2369 

Bornova belediqesinden 
1 - :\1ezbaha kamyonu için yetmiş teneke benzin açık artırma ile 

satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10-7-940 çarşamba günü saat on altıda Bornova bele
diyesinde yapılacaktır. 

3 - Beher tenekesinin muhammen fiyatı 420 kuruştur. 
4 - Depozito akçesi 23 liradır. 26 29 2 5 2399 
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(ANADOLU) -

iki Fransa 
Orhan Rahmi GÖKÇt 

Bugün dÜ.hya muvacehesinde iki 
Franla vardır. Bunlardan biri, Fran
sız tarihini kapayıp :Koı\ib.yen orma
nının karanhğında kılıcını düımana 
teılim eden Fransadır. İhtiyal" TC 
e1ıerjile11i ölmüJ ai~erlet"1e lcapita -
listlerden, komünistJer, papaalar ve 
kraliyetçilerden bir çoğu bu teslim 
olınüt Fransanın kadrosu içindPdif -
le~ . 

Bunlar, yA~ama."k için ölmeği h~l -
mek r.a'furetini kafalarından fırlatıp 
abnıt, mal ve canlarının le:ızeHne sı
kı sıkı yapıtmıı, Sci\ nehri kenarında 
apaf ıarkı1arı dinlemeğe . alıtmıı,, 
Bordo farabımn ya~attığı hır ~Cahat 
dünyasının bütün rehave"l ve çürüklü
ğünü tamamen te·mail eden insanlar
dır. Bunlar, Paristen kaçanlardır. Ya 
ni Pariı önlerinde ve içlerinde httrp 
vermeğe arka çevirmiş c'nsanlardır. 
O Paris ki, ıokatllarmda hala ve ha
la eski ihtilalci Franaanın barikadla
rının hatıraları vardır. 

Bütün bir dünya, bir milletin nasıl 
çürüyüp er1'ditini, beyaz bir Alman 
tayyaresinde sağa sola uçarak mü -
tarekeler imzalamağa koıan bu hü
k\inıetin manevi ıahsiyetinde tama
miyle aörüyor. Bu ne mUdhit bir yı. 
lc:ılıı Ye yuvarlanııtırl .. Hayal .suku
tuna ufnyanlar, yalnız ve eski Fran
aayı tanıyanlar deiil, hatta Hitler ve 
Mussolinidir. Şimdi, ,akla sığmryan 
ve inanılmıyacak şeylerden birini de 
tarih bütün detaylaı{yle kayc:lehneğe 
baslamıştır. 

Beri tuafta da l>aşka bir Franıa 
vardır. ikinci Fransa, eski büyük 
Franaanın alnına sürülen lekeyi sil
mek ve Kombiyen ormanlarında par
çalanan f ransız bayrağının haysiyet 
ve namusunu kurtarmak istiyen 
Fransadır~ Eski ihtilalci Fransanın 
ruhu bu !':mdi başı boş, dağınık, dün
vanm şurasından _burasınd_an a~ak
lanan ve ~esini yük:.elten Fransa da 
canlanıyot, 

Fransanın bütün ümidi, bütün ve -
raseti bu ikinci bünyededir. Onun 
saflarında şimdiye kadar dağılmı! 
ve oarçalanmuı olan eski Fransız 
milli vahdetinin organ"zasyonu ye -
niden başlar ve taazzuv edebilirse, 
bu hareket, Fransava eski ,eref ve 
mevkiini iade ettirebilir .. İhtiyar Pe
tenle Reisicumhur Lebrun , muhacir 
dalgalarının elim ve gözleri yatar -
tan .müthit tablosu karşısında, insan 
ve Fransız vatandatı olarak hq tes -
limiyet kararının zilletine boyun 
eierken, feİaket görmiq büyük mil
letlere ve bilhassa Türk diyarına 
bakmıf olsalardı, her ne bahasına 
olursa olsun, bu mesuliyeti uhdeleri
ne almazlardı. 

Bu hidiıe kartııında, kahraman 
ve büyük milletime karşı içimde ila
hi ve namütenahi bir heyecanın aya
ğa kalktığını duyuyorum .. 

Mailup olmuttuk. · Anavatanın 
tam göbeğine kadar girmi,lerdi. 5f'
hirlerimiz yanıyordu. Muhacir dal
galan, M"f aletin cerevanlannda sa
ia ~ola akıyordu. Bizde de hali/eler, 
damad Feridler gibi meİ'unlar var
dı ve onlar bu memleketi satarlar -
ken, Türk milleti tarihin o büyük ih
tilalini yaparak tam üç sene çarpıt
tı ve. kurtuldu. Dünvaya verdiği -
miz bu ôrnekten ne Lebrun, of' de 
ihtiyar Peten bir ders alabildi. Bila
kis onların rolü, başka türlü oldu. 
Simdi, dikkatimizi yeni Fransayı ya
ratmak İatiyecek harekete bakarken, 
onların büyük, hem de çok büyük bir 
ekıiıli olduğunu görüyoruz. 

Sef yok, şefleri vok ... Ne bir Ata -
türk, ne bir İnönüleri var. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Manisa Sıtma 
/iğin den: 

1 Şelhıöır H~b<e:!Beırö_I ~oUIJoı 
Lise kampları Dikilide 2 7 -;: 

Töreh yapılacak Zelz-1-leler arttı . Serılevhalar 
. ~i~elerih 9 ve onu~ctl sınıf_ talebele- Dikil.ide zeliele .sikl_aşmı~tır: Jiiltl d 

rı ıçın :ıçUan askerlık kamplarında saat 1.25 tle IJikilitlc iü s:mı}'e Clevttft1 Arasın a 
Jers ve talimler sona ermiştir. Kamp: eden ortn şiddete bir zelzele olmuştur. .,.,rt.ları 
taki talebeler bu münas~betle ebedı Saat 4,·iö de on saniyelik, saat 4,46 da Cumhuriyet _ Mütareke 
~ef Atatürkün h_eykelini ziyaretle 1ö - beş saniyelik. saat 5,15 de gene beş sa- müthiş., teJl btl 
tefi •apacak_lardır .. 1 temmuzda son niyelik ıclzcla ohnu~tur. Yeni hasar _. Doğru aırmıa, Ma~~l :Pe ddil· 
sınıf talebcsıne mahsus kamplar nçı. yoktut\ Beı-_gamada saat 4,55 de orta dehşeti kavryabiltcek -vatıyet~ ~:ı)'· 
lacaktır. şicldetlc ve faRılalı iki zeltwle vuku bul- Kasap için kotunu bo~ımikııterek. 
-----...::::.~---...;._-----. muşluı·ı 1ır, ıstırabı, koyunda:n .so~k;-,.çıarı 
Kanadalı Bu ne rezalet ? Cumhuriyet - Mılh f~me 

_ bitiyor. ti kalk· 
nazır/ar sÔğfÜ.lJOT: Bnvındırııi Üak kövünde Ali oğlu _ Yahu, yedi devlet ortada bittİı 

Hasa·n Önde ile karıs; Mccbure Ön - 1, Fransa mağlUp oldu, h~rp ~tillC'" 
insaniyet dü.1:mant · de boslan tarla•ında yatarken gece ?izim mllıt kUme maçları ~a 

T vakti Ali oğlu 18 yaşında Mehmed di. nı bil· 
Özçavdar ile beş arkadaşı gelmiş , Tan _ İtalyanlar da şartları 

Yalın kılıç lngil
tere kapısında, 

fakat!. 

1\1 ecbııreyi sürükleyerek zorla gö - diı:diler. ınllnlllf, 
tiirmcğe teşebbüs etmişlerdir. Suçlu- _ Bildirirler ya!... Kahra 
!ar, kadının feryadı üzerine kaçmış- bu kadar kan döktüler. . ede\'· 
!arsa da tutulmuşlardır. Tan_ Lava!, Peten kabinesın 

----*·--- ıet nazırı oldu. t'\Jl.tını 
MAHKÜMİYET - Tencere yuvarlandı, k•r-

Ottava, 25 (A.A) - cRöyteu 
Avam kamarasına Kanada büdce

sini takdim eden maliye nazırı Bay 
Ralston şu beyanatta bulunmuştur: 

Hususi muhasebe eski tahsildarla- buldu desen -2 !.. tS ,·e 
r111dan B. En\'erin , altmışJ"rayı ziro- Akşam - M-eşrutiyette sllr 
metine geçirmek suGundan şehrimiz babıali.. " iP )A· 
ağırceza mahkemesinde cereyan et- _ Tam ıamanında. ıAilnlı ıÇ ' 

- İnsaniyet 6Uşmanı elinde ya -
lın kılıç İngilterenin kapısı önünde 
durdu~u şu anda Kanadalılardan 
kendileri için milmkiln olan azami 
maddt gayreti yapmalarını talep eai
yorum. Geçen mali seneye ait 118 
milyon dolarlık açığın harp rnasarı
fı olduğunu, tnitıi gelirin bu mali 
sene içinde 'toô milyon. dola_r fazla -
laşacagını ve bu suretle 4-5 milyar 
dolara baliğ olacağını, bunun da bü
yük bir kısmının harp mak~adlarına 
tahsis edileceğini bildiren B. Rals -

mekte olan muhakemesi dün f'on\ı :a okunur mu. okunur! 
crml • ikj sene. dokuz ay ağır hap- Akşam ~ ,ANllar. ve tqzıarı. serıer 
sine karar verilmiştir. _ Bir kumaşın ik! ucuna beJl 

KARD[Ş KARDEŞE: değil mi? 
1 

hll· 
Bayındırın Hacı Beısir mahallesin- Son Posta _ fransa topraklar eıli· 

de Mehmed oğ1u Ali Dirkli ve kar - ricindekI Fransızlar harbe dev.arıt 
daşı Ahmed Dirkli birbiriyle kavga yorlar. • adı • 
ederek uzun tüfek ve tabanca ile bir- _ Hayır, henüz harbe başlall1ıtıırP 
birini yaralamıslardır. ıar. $imdi mücadele • ediyorlar. 

lilRSIZLIK sonra başhy9cak.. . bBhll·· 
C.:ıııııaovası nahlveslııc.1e Gölcük! r Yeni Sabah - Şabahtan sa ...nrii • 

köyiinde Hüseyin Yılmaz ve arkada- _Gözümüzü açınca neJ~r .. ':~rııZ· 

ton .su sözleri ilave etmiştir: 

ı.ıı Hüseyin Tok, kum nakliyatında vor, ~ulaklarımızla neler ışıtı) oııri· 
cnlışnn Mustafa Çatalın evine gire- l\laamafih ak~amdan ak~ama da 
rek 15 parca eşyaflını çalmış Ye za - fetler ayni şekifde berdevamdır .. de· 

- Şimdi iyi biliyoruz ki bugün u -
zun .seneler arzularımızı hakikat ye. 
riııe alarak kendimizi avutmamızın 

bıtacn tutulmuşlardır. Yakıt _ Baltık memleketJer~e\'fı. 
- Sov\·et a~kerlerinfn işgal h 

yeti ile a;ayis düzelmiştir ipşap~ "hı· 
.Haber - 1şgal af tında Parı• 

ZABITADA 
cezasını ödcyor_uz. Fakat . nihayet ;:~·-·-·-·---,2· -
gözlerimizi açtığimıiı VP. gelecek ha- l'olise kar"ı g~lmi.,: 
<liseleri bari:ı: bir tarzda gördüğü - Y 

y.a t.. ,_,,,. 
- Vaktiyle gırtla~ına kada~ ~"· 

ku::;afaya gömüldügünü ~a~ırhhP r,t. 
kimhilir ne kadar muztarıptır. f~'Qf• 
hiç bir .şeyi, hiç bir kim~yi affet;jJ4ik• 
Biçtiklerinı,iı, k~ndi elimiı!e 

müzü zannediyorum. Bu böyledir Fevzipaşa bulvarında Halll oğlu sa-
bıkalı Em•cr, bıçak çekmek mesele -

ve henliz geç de değildir. inden polis memuru B. Halir Aşgüne ----*----
karşı gelmiş, tutulmuştur. 

P l Çocııklcı r arasında: 
0 0 R Y Q Balçova köyünde İsmail oğlu on beş 

1 1 • d ya$ında ~ureddin Tilki, ayni köyde ngİ teren1n yanın a Ilüscyin oğlu 13 ya~ında ::\Iehıned Gü-
Londra, 25 (A.A) - cRöyten z.eli tarlada hayvan otlatırken gra tü-
Şimdi karargahını İngilterede kur fo~iyle sol kolundan ağır surette yara. 

muş olan Polonya başvekili ve baş - lnmıştır. 
k·umandan general Sikorski, diln ak - l{!ıhı·e meselesinden kav9cr: 
şam radyoda Polonya milletine hi - Karantin~<la Halil Rifat paşa cad-
tap ederek memletietinin müttefikle- desinde Abdullah oğlu Bayram bir 
rin davasına sadık kaldıiını teyit et- knhve me~eleı;inden Musa oğlu Basriyi 
miştir. taşl;.ı başından yaralamştır. 

General Sikorski bilhassa şunları ,,.. ;... 
söylemiştir: ' l 

- Ordularımızın kısmı küllisinin Yedek-·subaylar 
fngiltereye ayak bastığ1 şu anda Po-
lonya cumhurreisi ve Polonya hüku- lzmir askerlik şubesinden: 
meti namına resmen beyan etmek is- 1 - 9·10 senelik haziran yokla -

)erim izdir. 
çtuol1' 

ROMANY ADNA\'ENI P~11 psı 
Bükreş 25 (A.!i) - ,İtador •1" 

bildiriyor: · tdt-' 
Yeni milli parti tarafından ~,şıtıt 

dilen bir tamime nazaran 21 J c.• " 
biqren liE~r vatandaş ~.ahsen y~pıı e~. 
~· talep üzerine partiye girebılr 1 • tir. Ekall'yetf ei' hususi de{tere ;ue 
dedilecekler ve )•tthudil~~ p• 
kaydolmıyacaklardır. 

RAovO . . 

terim ki, sarsılmaz irademizden hız malarını şim<liye kadar günlerinde 
alarak müstakil ve hür bir Polonya elmiyen yedek subayların yoklama
için kudretli İngil!z imparatorluğu - !arını yaptırmak için haziran ııiha· 
nun yanıbaşında mücadeleye devam Program 
edeceğiz. yetine kadar her gıin öğleden sonr- 12,30 

'General Sikorski Fransız cephesin- gelınek!ri rica olunur. 12,35 Ajans haberler! 
de bulundugu sırada Fransız cep - 2 _Yoklamasını yaptırmıyan su 12,50 Muhtelif şal'kılar (Pl.) 
hesinin inhidamı ihtimaline karşı bi- baylar 1076 numaralı As. kanunu _ 14,00 Küçük orkestra 
rinci ve ikinci Polonya fırkalarına 18,00 Program 
İsviçreye doğru bir yol açmak emrini nun onuncu maddesine göre cezalan-
verdiğini bildirmiş ve şunu ilave et- dİrılacağı ilin olunur. 18.05 Cazband (Pl.) 
miştir: Hayvan sahiplerine 19,oo KonuŞma (dıp politika) 

- Gelen raporlara nazaran ikinci 18,30 Fasıl heyeti 
ve birinci fırkamızın unsurları bu em. lzmiı- askerlik şubesinden: rn,20 Müzik (alaturka) 
· ı t h 19,45 Ajans haberleri "' rı yerine getirerek .umumun takdirini Hayvanları bu unan zeva ın ay ZO,OO MUzik (geçit konseri) , 
kazanmışlardır. van muayeneleri yapılmak üzere he- 20,35 Tiİrk nıuzik birliği konseı'l 

ESKİŞEHIRDE iLK ARPA !men şubeye getirmeleri, getirmiyen- 21,30 Konuşma (radyo gauteaH 
. Eskişehir, 25 (Hususi) - Eskişe- ter hakkında M. mükellefiyeti kanu- 21,45 riyaseti cumhur bandosu 

Shaıyrde ~ut!'~llın. ilk arpt admt~~sullü, bt.?r- }nunun 64 üncü maddesi mucibince 22,30 Ajans haberleri 
a ,.,e ırı mış, mu a oren e uc- 22,50 cazband (Pi.) 

car tarafından ı:ıatın alınmıştır. Ye_ muamele yapılacağı ilan olun.ur. 23 30 y k" g 
- - · . - , arın ı pro ram ... 

ni mahsul, geçen yıla nazaran iki k 
mislidir. v ,·[aget yükse/(; ma amın'dan: 
mücadele reis- Hususi idareye ait vergilerin taksit ayları aşağıda gösterilmiş oluP 

bilumum mükelleflerin malumu olmak ifaere olan olunur. 
Bina vergi~ Dört taksittir. 

Manisa Sıtma .Mücadele ~fmtakası Karşıyaka Şubesi için açık eksilt
me ile 40 ton ~totorin "atu~ alma~ktır. Bir tonun muhammen bedeli 105 
Lira 70 kuruş 40 'fonun bedeli 4228 lira muvakkat teminatı 317 lira 10 
kuruştur. 

1 inci taksıt : Haziran 940 
2 inci > : Ağustos 940 
3 üncü > : Teşrinisani 940 
4 üncü > :. Kanunusani 941 

Arazi vergisi 1ki taksittir. 
İhale 4 T<>tnmuz 040 P.erşembe günü :,mat 10 da İzmirde Karşı:µak:ıda 

Sıtma l\Iiicndele şubesi dairc.'!inde yapılacaktır. 
Şnrtnamesi her gün Karşıyaka Sıtma mücadele tabibliğinden bedelsiz 

olanık .1lınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 24!)0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde
ki şartaları haiz olmaları Vı! muvakkat teminatlarını yatırdıklarını gös
terir makbuz veya Banka n~ektuplariyle yukarıda yazılı gün ve saatte 

Karşıyaka Sıtma :\lücadele Dairesinde toplanacak komi:;yona müracaat-

ları ilan olunur. rn 25 29 2 2285 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğün rı'en: 

Satış bedeli 
Lira Cinsi No. Mevkii 
500 Hane 8 Kar~ıyaka Alaybey 1695 inci Meh_ 

metçik sokağı 
İdarei hususiyei vilay~te ait olup Karşıyakada 1695 inci Mehmetçik 

sokağında kain 8 s~·ılı evin mülkiyeti defaten ve peşinen ödenmek sureti
le satılmak üzere 10 gün müddetle tcmdiden açık artırmaya çıkarılmış
tır. Satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei hususiye 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
olan 4-7-940 per.§embe günü saat on birde yüzde 7,5 depozito makbuzları 
ile birlikte vilayet daimi encümenine mür.acaatları ilan olunur. 2390 

Bir yıllık kira 
bedeli 

1 inci taksit Ağustos 940 
2 inci > Kanunusani 940 
Yol vergisi İki taksittir. 

1 inci taksit Ağustos 940 
2 inci > Kanunuevvel 940 (23~) 

Lira No. Cinsi .l\_!evkii ... dt 
240 3 büyük hane Buca vılayet bahçesı ıçır1 

48 5 > > > > , 
120 43 > > > > , 

48 ' rn;ı > > > > , 
48 13/ 2 > > > > , 
72 18 > > > :. , 
24 1 > > > , , 
İdar~i hususiyei vilayete ait olup Bucada vilayet bahçesinde kiin yu· 

karıda kapu numaraları yazılı evler ihale tarihinden itibaren 
müddetle kiraya verilmek üzere on gün müddetle temdiden ~ık artırmaY~ 
çıkarılmıştır. Kira şartlarını öğrenmek istiyenlerin \er gün muhasebe1 

hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerir. ihaM 
günü olan 4-7-940 perşembe günü saat on birde yüzde yedi buçu kdepozitD 
makbuzları ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları iJill 
olunur. 2891 

-ı 
] 



26 Haziran 1940 Çuıamba 
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İzmir levazım amirliii ıatın alma komiayonundan: 
Miktarı c:nsi Tahmin tutarı Teminat Mv. ak~ası 
2000 kilo Sadeyağ1 2360 lira 177 00 
1250 • Zeytinyağı 525 • 39 38 
5000 > Pirinç 1600 • 112 50 
3000 • Kuru fasulya 600 • 45 00 
1250 • Kuru Uzüm 175 • 13 13 
2000 • Nohut 220 > 1,6 50 
2000 > Zeytin tanesi 400 • 30 00 
2000 > Sabun 620 > 40 50 

l\Iünkasanın ıekli İhale tarih gün saatı 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 9 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 9,30 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 10 
Açılc eksiltme 28 haziran ~40 cuma günü saat 10,30 
4,çık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü s;ıat 9 
Açı)< eksiltme 29 haziran 940 cumartesi gUnil saat 9,30 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü saat 10 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi gllnll saat 10,30 

l - İzm ·r deniz komutanlıltı birliklerinin ~·ukarıda cins ve mikla
tarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacı sekiz kıta şartnamesiyle 
ayn ayrı a~ık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştuı·. 

!? - İhaleleri hizalarında yazılı tarih, gün saatlarda kışlada İzmir 
levaı:m am!rli~i 'alın alma komi•yonunda yapılacaktır. 

~ Şart~amc!eri lırr gün komisyonda görülebil'r. 
4 htekliler fcaret odasında ).:ayıtlı olduklarına dair vesika gös 

termek mecburiyetindedirler. 
5 EkşlltıneYe lştirıık edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddele inde ve şartnamesinde yazılı vcıikalan ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 12 17 22 26 

fz>nir levazım amirliği satın alma. komiııt1onıtndan: 
1 - ( 130) ton sadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28-6-940 

Cuma günü saat 15 de Tophanede İst. levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (149500) lira ilk teminatı (8725) liradır. 
3 - Şartnamesi 747 kuruşa komisyonda alınır. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyoııa 

müracaatları. 25 26 

İzmir levazım amirliği aatın alma komuyonundan: 
1 - Çanakkale .M~t. Mv. birlikleri için (200) bin kilo sığır eti ka

palı zarfla satın alınaraktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 28 kuru,tan 56 bin lira bi~il -

miştir. 

:; - İhalesı 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. 
satın alma Knmisyonunda yapılacaktır. 

4 İsteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -4050-
lira ve ihale kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir-
likte koıni•yona müracaat etmeleri. 16 21 26 31 

lzmir leVazım iınirljği aatın alma komiayonutıdan: 
1 - İzmir Mst. Mv. Birı:kleri için 1,290,000 kilo buğday öğüt 

mesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - İhalesi 3-Temmuz-940 çarşamba günü saat 16 da İzmirde kış

lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 Tah:nir. edile:ı tutarı -25800- liradır. 

4 Teminat muvakkata akçası -1935- liradır. 

5 - Şartnamesi her giln komisyçında görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğ" iştirak edecekler 2490 sayılı kanuııun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermi~ bulunacaklardır. 16 21 26 1 

lzmir levazım imirliii aatın alm& komİşyonundan: 
1 -Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için (60) bin kilo sığır eti kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sığır et!.ıın beher kilosu (26) kuruştan (15600) lira biçil -

miştir. 

3 - İhalesı 2-7-!>40 sah günü saat 16 da Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma koll'isyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçalar1 olan 117() 
lirayı ve ihale kanunun 2 . 3. ünsü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komi~yona mürataatları. 16 21 26 30 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için (80) bin kilo sığır eti ka_ 

palı zarfla ~atın ıJınacaktır. 
2 Sığır etinin beher kilosu (27) kuruştan (216-00) lira biçil -

miştir. 

3 İhalesi 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -.1620-
lira ve ihale kanununun 2. 3 üncil maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komisyina müracaatları. 16 21 26 31 

İzmir levazım am'rliii .atın alma komisyonundan: 
1 - (318425) kilo koy.un eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

12-7-940 cuma günil saat 15,30 da tophanede İst. Lv. amirliği 
•atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli -143291- lira 25. kuruştur. 
3 - İlk teminatı 8414 lira 56. kuruştur. 
4 - Şartnamesi 716 kuruşa komisyondan alınır. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 
26 1 5 10 

l:ımir levazım a,..;rliği .atın alma komi.,-ot1updan' 
1 - İstanbulda sal1 pazarında eşya ve teçhizat anbarının tamir ve 

inşası pazarlığı 28-Ha.-940 cuma günü saat 14 de Tophanede 
İ•t. Lv. amirliği sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. 
1 - Keşif ve şartnamesi Ko. da görülür. istek/lleri kanuni vesika. 

lariyle belli saatta Ko. na gelmeleri 

İzmir levazım aırF.rliği eatın ..Jma komisyonundan: 
1 - (346600) kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

12-7-940 cuma günü saat 15.30 da Tophanede İst. Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (121310) lira ilk teminatı 7315 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi 606 ku11uşa komisyondan alınır. 
4 - İsteklileri kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ek

siltme saatinden bir .saat evvel komisyona vermeleri. 
26 1 5 10 

(ANAtDOLU) 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komiıyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

2100 
2100 
840 

2460 
216 

T. fuulye 
Patlıcan 

T. Bamya 
Kırmızı domat 
'f': Büber 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç .birliklerin açık eksHtme .suretiyle müna
kasada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 

- ihtiyacına talip çıkmadığından eksiltme on gün uzatılarak iha
lesi 5/Teın.muz/940 cuma gün(i saat ( 15 ) de kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (819) l'ra 62 kuru§tur. 
3 - Teminat muvakkata (29) lira 38 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her ı;rUn komisyonda göru.Iebilir. 
5 - İstekllierin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Ek~iltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkatalarlyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mUr • 
raca atları 

1 zmlr levazım aınirlifi satın alma komisyonundan ı 
1 - tzmlr müstahkem mevki hariç birliklerinin 41100 ton kara 

nakliyesi kapalı zaı;! usu!U ile eksiltmeye konmuştur. 
2 İhalesi 28 haziran 940 cuma günll saat on altıda İzmirde kış

lada izmlr levazım amirliği satııı ıılma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15750 liradır. 

4 - Teminat muvakkata akçaaı 1182 liradır. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - E\tsiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi -
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 26 

lzmir levazım anı'rliği satın alma komiayonundan: 
Miktarı 

< 
Kilo . -

1800 T. Faaulye 
1800 Patlıcan 

720 T.Bamya 
1845 Kırmızı domat 
180 T. Büber 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç. birlikl~rin açık eksiltme suretiyle müna
kasada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 
ihtiyacına talip çıkmadığından eks'ltme on gün uzatılarak iha
lesi 5 Tcmmuz/940 cuma g!inü saat ( \ de kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 391 lira 62 kuruştur. 
3 - Teminat muvakkata akçası (24) lira 38 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görü-lebilir. 
5 - İstekllierin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekeiltmeğe ,iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesirıde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mür -
racaatları 

lzmir levazım am'rliği aatın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

2400 T. Faaulye 
2400 Patlıcan 

960 T. bamya 
2849 Kırmızı domat 
240 T. Büber 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 
:yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından eksilt
me on gün •uzatılarak ihalesi 11 -Temmuz-940 cuma günü saat 
16 da kışlada izmir levazım amirliği satın alma ko. da yapı -
lacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 519 lira 25 kuruştur. 
3 - Teminat muvakkata akçası 38 lira 95 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekllierin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - EJc,siltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mür -
racaatları 

1 

2 

3 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 40000 lira olan 25000 metre erat yazlık ve 
iş başılık kumaşın 28 haziran ·940 cuma günü saat 11 de pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 3000 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 150 
"kurıış bedel mukabilinde aiı1'abilir. 
İsteklilerin 2490 saylı kanunda yazılı vesaikle birlikte Kasımpa
şad;ı bulunan komisyonda belli gün ve saatte hazır bulunmaları. 

25 26 2365/5205 

lstanhul defterdarlığından: 
Beyoğlunda Kuledibinde Şahkulu mahallesinin küçük ve büyük hen

dek eski karanfil yeni ilk belediye sokağında eski 29,111 yeni 25, 27, 
49, 51. 30, 32 savıları alan evvelce ev ve matbaa halen altında beş 
dükkanı olan üç katlı on beş odalı kargir apartman 22970 lira muham
men bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle bilmüzayede satılacaktır. 

Satış bedeli nakit veya ikinci tertip mübadil tasfiye. vesikasiyle de
faten ödenecektir. Müzayede 4 temmuz 94(} perşembe günü saat on 
beşte milli emlak müdürlüğillıde toplanacak olan komisyonda açıla -
caktır. 

Muvakkata teminat1 1723 liradır. Teklif zarflarının müzayedenin 
açılma saatından bir saat evveline kadar mezkur komisyon reisliğine 
tevdi edilmesi lazımdır. 15 20 25 30 4746/2180 

-
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1zmir levazım im iri iği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. l\1v. birlikleri için (200000) kilo sığır eti ka. 

palı :?:arflıı sat'n alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu (28- kuruştan -56000) lira biçilmiştir. 
3 İhalesi 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. 111v. 

satın alıı:a komisyonunda yapılacaktır. 
4 İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -4050-

lira ve ihale kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir-
likte komisyona mtiıEcaalları. 16 21 26 31 

BorıK>va Jevazını amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - Birlik ihtiyacı için (27500) kilo ığıreti kapalı zarfla müna -

kasaya konmuştur. 
2 - İhalesi 19-Temmuz-940 cuma günü 'aat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahm'.n tutarı 6600 lira olup ilk teminatı 495 liradır. 

.4 - Şartnamesi her gün Sökede asker! satın alma komisyonunda 
görülür . 

.. 

5 - İsteklilerin (2490) sayılı kanunun 2. ve 3. ncü maddelerinde 
yazılı vesika ve gene bu kanunun tarifatı dairesinde teklifat ve 

teminat mektup veya makbuzlarını ihale saatinden bir mat 
evveline kadar makbuz karşılığında Sökede askeri satın alma 
komisyonuna vermelerı ilan olunur. 26 2 10 17 2404 

Bornova levazım amirlifi aatın alma komisyonundan: 
l - Birlik hayvan ihtiyacı için (720) ton y.ulaf kaI'alı zarfla ek -

siltmeğe konmuştur. • 
2 - İhalesi 20...Temmuz-940 cumartesi günü saat 11 de Sökede as-

ker; satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Tabnıfn edilen umum tutarı (41400) liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akça~ı (3500) liradır, 

il - Şartnamesi her g!ln komisyonda görUlebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö•· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek.slltıneğe iştirak edecekler 2490 ;ayılı kanunun 2. ve 3. ncU 

maddelerinde yazılı vesikalariyle teminat (ve teklif) mektup
ları (nı ihale saatinden bir saat evveline kadar) yukarida adı 
geçen komisyona makbuz karşılığı vermeleri ilan· olunur. 

26 2 10 17 2403 

ilan 
Gedikli er baş hazır :ama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayeeride Gedikli erbat hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 ıınıf 
!arına, Kırıkkalede san'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile Anka· 
rarada muıiki ıedikli erbat hazırlama orta okulunun yalnız 1 aınıfla· 
rına önümüzdeki eylUlde batlıyacalr olan 940. 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - !etekli talebelerin Türk ırkından olmaoı, kendisinin ve aileai 
nln kötü hal Ye töhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede ıağlam çıkma. 
aı ve yapdc..cak seçme sınavında kazanması §arttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaf 
haddi 

Sınıf Yat 

Gedikli Orta 1 
Gedikli Orta il 
Gedikli Orta llİ 

14:17 
15:18 
16:19 

Olmak 
Bıı yaılara ait boy ve alırlık hadleri a&kerlik ~uhelerindeki aakerl li

eeler ve orta okullar talimatının 71. maddes.' özlerine uygun olmaaı la
ıamdır. 

4 - Her Üç okulun 1. sınıfına istekli olanlarm be~ sınıflık ilk okulu 
hitirmiı olmaları prttır. orta 2 Ye 3 sınıflara girecek olanlar bu aınıflara 
terfi ettiklerine dair tahsil ve•'kaaı veya tahadetname göstcre<:eklerdir. 

S - Hangi oınıfa iatekli olursa ohun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmit olanlar ve evvelce gecfkliden veya askeri okulbrdan çıkarılımlar 
alınmazlar, 

6 - Kayaeride gedikli erbat hazırlama orta okulunun her 3 aını
fı Ue Kırıkkalede ıanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. aınıflarına 
köylü istek!r, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfın" 
muskiye heveali feh;rli istekliler alınJr. 

7 - Yukarıdaki tartlan hııo'z iatekliler 10 hazirandan itibaren bu· 
lundukları yerin askerlik ıubeaine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
f&r!ları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ili.n olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 ı 4 6 8 1113 16 19 22 :ıs zs 30 
~·~~~~~~~~~~~~ 

ilan 
Askeri orta okulu'"'a talebe 

alınıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her üç ımıfma da önümüzdeki 

eylulün birinci günü ba~lıyacak 940 • 941 dera yılı için talebe alına • 
caktır. 

2 - istekli talebenin Türk ırkından olmae1., kendisinin ve ailea:nin 
köyü bal ve ıöhret ıahibi almaması sıhhi muaynede aağlam çıkması 

Vıfi yApılacak aeçn:ıe aınavında da kazanması şarttır. 
3 - Bir sene tahaili ter~ edenler, yaşını TJJyültmü~ veya küçü1tmü4 

olanlar, kendi okullannm sınıf geçme sıne.vla.Y1nda ipkcıı. veya büti.inlemc 
ye kalanlar, yaıları, boyları ve ağıdıklan talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - lateklilerin, timdi okuduklan okullardd tahsil!erine devam 
etmek.le beraber 10 hazirandan itibaren bulund'>ldarı yerlerdeki aaker
liL; ıubelerinden diğer kaydükabul ı:utlarile müracaat yolların, öğren• 
melerini ve buna ıröre de kaydükabul kiilıtlarmı en geç 30 temmu:a 
940 tarihine kadar tamamla.mı• olmaları lazımdır. 

24 25 26 28 29 30 31146 3 11 13 ıs 19 22 25 2s 30 

lnhisarlar Çamaltz ]uz ası Mü
dürlüğünden: 

Tuzlamız lokanta binasında yapılacak baca teşkililtı, bulaşık tekııc
~i ve ~u deposu inşaatı naz:ırlıi?a konulmu ,tur. 

Muhammen bedel 350.0·l l!ra muvakkat teıni:ıat ukeesi 26,35 lln
d'r. Keşi~ ve şartname<( her r:lın müdürlüğümüzde ve izmir başmüdür
lüğü levazım şube•indp görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatla
riyle birlikte 2!l-6-\ı40 tarihi~e müsadıf cumartesi ırünii "aat 14 te mii
dürlüğilmüzde müteşekkil komi•yona müracaatl:m. 

14 19 25 28 2211 

Torbalı Belediye riyasetinden: 
Belediyemizin 940 yılı ihtiyacı olan 5 ton mazot 15-6-940 tarihindw 

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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SAHiFE 4 26 Haziran 1940 Çarıamba -... .- - (ANADO..Ul -
lngiliz tayyarelerinin, Almanyadaki faaliyeti 

Alman tayyareleri de, gece lngiltere üzerinde 
uçarak muhtelif yerlere bombalar atmışlardır 

Alman tayyareleri, harbın ilanındanberi ilk defa olarak evelki gece Londra üzerinde uçmuşlardır. lngiliz dafi 
toplarının ateşi ve tayyarelerin hücumu neticesinde on Alman tayyaresi düşürülmüştür 

Londra, 25 (Radyo) - İngiliz ha- rinde taarruzlar yapmışlardır. Her tere üzerine gelen Alman tayyarelerij Bu hücumlarda on Alman tayya. kıtaatın sığınaklara kaçtıkları esna· relerimiz üsle.rine avdet et~i~tirir • 
va nezareti tebliğ ediyor: iki hücum, İngiltere hava kuvvetleri Büyilk Britanya adasının şarki ve resi düşürillmüştilr. da büyük faaliyet sahneleri mil - Blenheim tıp tayyarelerımız 1 r 

İngiliz hava kuvvetleri, dün giln • için büyük muvaffakiyetler temin et vasati bir çok yerlerine bombalar at- Kahire, 25 (A.A) - İngiliz hava şahede edilmiştir. Asmara tayyare redveya hücum etmiştir. Bunlara ~a 
düz ve gece Almanya ilzerinde geniş miş olan tayyarelerimiz, salimen ils- mışlardır. Bombalardan bir çoğu a - kuvvetleri kumandanlığı tarafın- meydanının bombardımanında pek şı düşman tayyareleri havalanmış .!80 

faaliyet göstermiş, bombardımanlar- !erine dönmüşlerdir. Dün gece Al - çıklara, tarlalara düşmüştür. Cenubi dan tebliğ ediliyor: bilyük hasarat husule gelmiştir. Han- de ciddi hasara uğratılarak geri don· 
la mühim zararlar ika etmişlerdir. man tayyareleri, İngilterenin muhte- şarkide bir şehre düşen bomhalar - Garbi Colde Bire! ve Boggi mev - garlar, uçuş mahalleri ilzerine tam meğe icbar edilmişlerdir. 
Gündüz Almanyanın Ruhr eyaleti ve lif yerlerine hücum etmişlerdir. Har dan üç kişi ölmüş, diğer bir şehirde kileri bombardıman tayyareleri ta - bir duman tabakası kaplamış bulu- 23 Haziranda Blenheim tip ta:YY 8

; 
Almanyanın istila etmiş olduğu Hol. bin ilanından beri ilk defa olarak Al- de altı kişi yaralanmıştır. rafından bombardıman edilmiştir. nuyordu. Tayyarelerim'zi karşıla • relerimiz Tigaya hücum ederek ye 
landa arazisi ve "şehirleri üzerinde, man tayyareleri, Londra üzerine gel Alman tayyarelerinin bu hücumla- Bir askeri kampa tevcih edilmiş olan mak için düşman muharebe tayyare- de bulunan tayyareler üzerine bo~· 
geceleyin de gene Ruhr eyaleti ve Al- mişlerdir. Londrada alarm işareti ve rı, neticesiz ve beyhude diye tavsif bu akın tam bir sürpriz olmuştur. !eri havalanmış ise de takibe devam balar atmıştır. Bunların ha.sara 0 • • 

_m_a_n~y-·a_n_ın~ş~im~a_li_:g_a_rb_i~a_r_a_zi_s_i_ü_z_e_-_r_il_m_i~şt_i_r._B~ir.....:..ço_k~n_o_k_ta_ı_a_rd_a_n~İ_n=g-il_-~e_d_il_m_e_k_te_d_i_r.~~~~~~~~~~Ç~a_d_ı_rı_a_r_a~b-om~b_a_ıa_r~a_tı_ld~ı~ğ~ı-z_a_m~an:..__n~iy_e_ti_n_i~g~ö-st_e_r_m_e_d_il_e_r.~B_ü_tu_"n~t_a~yy~a_-~r_a_d~ığ~,-z_a_n_n_e_d_il_m_e_k_t_e_d_ir_.~~--_.. 

Mütareke 1 . ~ Münakalô.t 
Vekili 

~ ! 

komisyonu 1 -

Viesbadende toplanacak ltalya 

lngiliz Matbuatı 1 Muhacir akını M etaksas 
Karşısında ispanya ve Krala vaziyet hakkında 

F •• t k • h kk d Portekiz hudutları kapadı izahat verdi 
A fyon belediye ve 
posta binalarını açtı 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. Bil
diriyor: 

Alman - Fransız mütareke muahe
Afyon, 25 (Hususi) - Belediye ve desi ahkamına tevfikan Viesbadende 

postahane binaları, münakalat vekili bir mütareke komisyonu toplanacak -
B. Ali Çetinkayanın nutkiyle ve kala- tır. 
balık halk önünde törenle açılmıştır. Führer general Von Stuepvageli mü
Vekil, nutkunda Afyon Karahisarın tareke komisyonu reisliğine tayin et
cumhuriyet devrindeki yilkseliş ve in- miştir. 
kişafından bahsetmiş, milli mücadele Komisyonun vazifesi mütareke mu
deki tarihi, biiyük planların hazırlan- ahedesinin tatbikine nezaret etmek -
ma yeri olduğunu söyliyerek ebedi şe- tir. 
fimiz, milli şefimiz ve mareşal Çak - Fransız hükumeti mütareke komis
mağm isimlerini anmış, halka, bugün- yonuna bir murahhas ta:yrln etmeğe 
kü dünya vaziyeti karşısında tam bir davet edilmiştir. 
emniyet ve itimadla çalışmalarını söy- ---c=ll= ---
lemiştir. Halkevi reisi, şükranını be
yan eden bir nutuk söylemiştir. Posta. 
hane açıldıktan sonra ilk mektubu ve
kil atmıştır. 

---·*---
Mısırda 

Şileplerimiz 
dönüyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Fransa 
ile aktedilen mukavele mucibince 

v b • b h J Fransaya kiralanmış olan şileblerimiz
.n..a ıne u ranı uevamda den Sadıkzadelere ait Platin şilebi bu 

Kah . 25 (R d . ) Ah d M gün limanımıza gelmiştir. Haber aldı-
ıre, a YO - me a- • .. d" ·1 bl d ld d bir pn•a kabineyi henüz teşkil d • gımıza gore, ıger şı. e e: e !o a ır. 

me . t'- ' e e Bu vapurların naklıyat ışlerınde kul-
mış ır. 1 1 · · kt d'l uk. 1 L d 25 (R d ) C t . anı ması ıçın a e ı en m ave e mu-
0~ ra, a yo - umar esı cibince daha iki ay Fransız limanları 

gecesı: Mısır devlet adamlarının Y~pt!k arasında işlemeleri lAzımdı. Fakat mu
la.rı bı.ı:.. toplantıda Mısır başvekılını~ kavele feshedilmiş ve şileblerimiz av
soyledıgı nutuk, Londrada memnu~ı: dete başlamışlardır. 
yetle karşılanmıştır. Mısır başvekılı 

beyanatında, ingilterenin ne şifahen, [falya 
ne de tahriri olarak Mısır hükumeti-

. -
n!n ita~yaya ilanı h~:P .et?.'esin~ ~iç Kaazd para basacak 
bır vakıt talep etmedıgını soylemıştır. 6 

Bu hakikatin bütün cihanda bilinme
si İngiltere için lüzumludur. 

Çin tayyareleri 
J apon tahaşşüd merkez

lerine hücum ettiler 
Çunkin, 25 (Radyo) - Çin bom

Roma, 25 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 
bildiriyor: ' 

İtalyan devleti bir ve iki liretlik 
evrakı nakdiye ihracına mezun kılın
mıştır. 

Bu suretle nikel paraların mevkii 
tedav!llden kaldırılması mümkün ola. 
caktır. 

Vindsör Dükü 

• ranSa m U are eSJ a ın a Madrid, 25 (A.A) _ cRöyter a. Atina, 25 (Radyo) - Başvekil MI'. 
•• t J J d d" l jansı bildiriyor> taksas, bugün saat on birde saraY!l g.ı· uzun mu a ea ar ser e ıyor ar Fransız . İspanyol hud~~U: diı;ılo- derek kr_aı ~rafından kab.ul edıJını~ 

matıarla Fransız Cezayirı ıçın vıze- ve umumı vazıyet hakkında ızahat ver 
Londra, 25 (A.A) - Röyter bildi- rın hacaletaver mahiyetinden haber- Jeri mevcud olan eşhastan maada miştir. . .. . 

0 riyor: dar edilmemiştir. Halbuki bu şartları herkes için artık kapatılmıştır. Başvekıl, muteakıben Yunanıstaııı 
Fransız • İtalyan mütareke şartla- italyan talepleri ile tamamlanınca da- Portekizde mülteci meselesi cidf. l\foskova sefirliğine tayin edilmiş oJa ıı 

rının tam olarak bilinmesine intiza - ha ziyade hacaletaver olarak kendisi - diyet Jcesbetmekte olduğu cihetleclir Diyamandepolosu kabul etmiş ve uzuıı 
ren galip ihtimaller üzerinde tahmin- ni gösterecektir. Eğer Bordo hükll • ki, bu tedbirlerin alınması zaruri gö müddet konuşmuştuı'. 
!er yürilnmektedir. Bu hususta Deyli metinin siyaseti bütün fransıı milleti rülmüştür. *·---
Telgrafın mütaleaları ekseri İngiliz tarafından kabul edilir ise fransa o za- Fransadaki Norveç sefiri dün İs- [ 

~::ı:::~~~n r:~~r;::;~~ir~am terce - :fşn or~~;~y~:v~~f:ı!~~~;~: ~!~~e~~ panyaya gelmiştir. smetpaşa 
Deyli Telgraf diyor ki: cektir. G . b*. dava Kız enstitüsü sernisi 
Compiegneden ~onra Mussolini i • Yabancı memleketlerde bulunan sa- arıp Jr 6 

çin istenecek şey olarak kalakala İn- dık fransız vatandaşları fransanın bu- Ankara, 25 (A.A) - İsmet paŞll 
gilter.eya karşı h~reka~ ~-ullanıl - günkü statüsünü nihai mahiyetli bfr 1stanbul, 25 (Telefonla) _ Meş- kız enstitüsü senelik sergisi bugün 
mak üzere Akde~ız sahıllerı ye Fra~ statü olarak hiç bir zaman kabul et- bur zenginlerden Süreyya (paşa) nın Başvekil Doktor Refik Saydam, BA~'. 
sız müstemleke ımparatorlugundakı miyeceklerdir. Fransanın bugünkü gil. oğulla_rı BB. Suad ve Mehtned ve yan İnönü, Maarif Vekili Hasan ! 
üsler ka!mak~adır. İtalyanın asgari !Unç istiklali ise her yerden ziyade A- zevcesi Bn. Adalet, miras meseles'n- Yücel ile mebuslar vekaletler Her' 
bu~Iaı; ıstemı~ .olduğu muhakkak merika birleşik devletlerinde hakiki den mahkemeye nıiiracaat etmişler. gelenleri ve seçk:n bir davetli buzu· 
telakkı oluna~ılır. . manasiyle anlaşılmaktadır. dir. runda açılmıştır. . 

ı:<~vs Chronıcle .ayrıca şu miltalea- Deyli Telgraf diyor ki: Süreyya (paşa) nın oğullarının, Sergi açılırke11 mektep talebele~ınt 
yı ıl_ave etmekt.e~ır: llfanşın bu tarafında fransız mille- ilk karısı Madam Mariden doğduk. den genç bir kız talebe, Cumhur•Y! 

Eger Mussol~nı Tu~us v.e~ahud tine karşı incinilmiş değildir. Fransız Jarı iddia edilmektedir. Nilfus kayıd- devrinde Türk kadınlığının inkıl ııP 
Fransanı? ~frık":d~kı arazısınden milletini, menfur bir ihanetin kurba- Jarında da anneleri (Mari) görün _ yolunda geçirdiği istihaleleri işard'. 
her banıp bır .Y~r. ıstıyorsa bunıa:ı el- nı düşmüş cesur ve şeci dostlar olarak mektedir. Süreyya (paşa) nın zev _ eylemiş ve bu inkılabı yaratan Ebe 

1 

de edebı.lmesı ıçın. çarpışmas.ı lazım selamlarız. Bizler biliyoruz ki Fransa- cesi Bn. Adalet ve kardeşi B. Ziya Şef Atatürk ile Milli Şef lnönüye k~~ 
~elecektır. !'f uss~lınının yem Roma nın ruhu Bordo hükumetinin öldüre- mahkemece şahit sıfatiyle dinlenmek şı Türk kadınlığınm duymakta oldU 
ımparatorlugu muesses olmaktan çok miyeceği bir şeydir. Fransız milleti- istenmişse de şahidlik yapmak iste. ları sonsuz 'iiikran hislerine terce· 
uzaktır. · "k k h b h"k(I t' h mediklerini söyliyerek kanunun ken. man olmuştur. 

İ .1. t 1 . D G nın yu se ru u u u me ın are • B "t k' d tl'l ser"'h.·i 
ngı ız g~ze e erı ıı:enernl. e a - ketlerine hiç karışmış değildir. 0 bil- dilerine verdiği hakkı kullanmışlar_ unu mu ea ıp ave ı er " 

ul!1e1~nkteş~tıl .etmeb~ ı.~kte~t· ~ı Fdr1ansız kı1met ki fransız milletinin reyini al- dır. gezmişlerdir. 
mı ı omı esme u!u 1 ıma arını mamış, fransız milletini temsil icin hiç * *---
da ~aydeyl~mekted:r., · . bir otorite elde etmemiştir. O bil • Bulı0t Bor -'o -'a kalacak Leon Blıım lsvı0çre -'e Dıplomatık muharrırlerın bır ço. ku·met k' ke d' h .1 te 1. . t' . . U• Uı uı 
ğ R M d 1 H . . ı n ı acı s ımıye ı ıçın 
~ eyno, an e • eryo, Blum gı~ı bugün milli matem ilan eylemistir. Biz Nevyork, 25 (Radyo) - Amerika Bal, 25 (Radyo) - Fransız sosya· 

~ır çok ~nın~ıb Fr:nsı~ların. t;gıl- hilrriyete ve şerefe tapan hakiki fran- hariciye nazırı Kordel Hul, matbuat list partisi lideri Leon Blum, bugilO 
edreyeklge. e.re .. 

1 
u kotmdı .eye ış ırak saya dostluk elimizi uzatıyoruz . Müş. mümessillerine beyanatta bulunmuş isviçre topraklarına girmiştir. 

e ece erını soy eme e ır. te k ı· dil · ve v·ı B J't' B d h"kfi t' İ · h"kll · "" T' t . d. k" re eze ı şmanımızın hesap vere- ı yam u ı ın, or o u me ı svıçre u metı, pasaportu n1U" 
F.mes ~i~el esı ıy~r 1 

• d ğ ceği gün geldiği zaman bu fransay ı u- nezdinde de Amerikanın büyük elçisi tazam olmıyan kimselerin isviçre toP-

lı1p ra1nsa' d a_rlad~ınB arşıbsın ta mda - nutmıyacağız. olarak kalacağını söylemiştir. raklarına girmesine müsaade etmeıncl-
o muş egı ır. u se ep en o - .4 · 

layı ikin1:i Fransız teslimiyeti çok da- *--- --- · tedır. 
ha zelilanedir. Harp karada de~il de- Kızıl *- --

Times gazetesi diğer taraftan Fran • 
1 6 ' 

~~~~:~n afı~:nolar~=b~:ı~~~:"!: yheJ; nızlerdıbe .
1
ve hkat~alarda /spanqol şefleri Urufa~:~~:~ Nazi 

Fransızların mücadeleye devam a. l ece lT Londra, 25 (Radayo) - İspanya 
zimler:ni gösterdiğini kaydettikten Londra, 25 (Radyo) - İngiliz is- muharebeleri esnasında Fransaya ilti- Buenos Aires, 25 (A.A) - Birle· 
sonra sözlerine şöyle devam ediyor: tihbarat nezareti parlamento sekrete- ca eden ve kamplara yerleştirilen kı- şik Amer'ka bayrağını taşıyan GU' 

Mareşal Petenin ne bizzat kendi ri Nikolson radyoda beyanatta bulu . zıl ispanyol mültecileri, serbest hıra- incy kruvazörünün hareketi bu sa • 
askerlerinin ne de Fransaclaki Fran- narak, bu harbin neticesinin yalnız ka- kılmıştır. Fakat bunlara ispanyaya bah tehir edilmiştir., . 
sızların büyük ekseriyetinin arzusu- rada değil, son safhasının denizlerle dönmeleri için fransadaki ispanya kon Bu tehir Montevıeodan Urugu.va~ 

------1 na terceman olduğu hiçde muhakkak h~valar?a belli olacağını söylemiş, in- solosluklarınca vize verilmemektedir. pnrlament?sunun ~a.klarında takıb~'. 

bardıman tayyareleri, bugün Çang Madrid, 25 (Radyo) - Vindsor Dü
mı~taka~ında japon ~haşşüt merkez- künün yaveri binbaşı Filip, Dük Dö 
lerıne. hu~um ederek ınsan ve malze" Vindsorun bir kaç gün sonra Lizbon 
m~ce Japonlara çok ağır zayiat verdir- tar'kiyle Londraya gideceğini gaze-
mışlerdır. tecilere söylemiştir. 

değildir. gıl~renın <?ky.anuslara hakim olduğu Ve zaten kızıl şefler avdet etmek niye- .ı:apılmak üzere r~ısıcuı:n~ura ve il , 
Fransız askerleri ve Fransız halkı va~.ıt. za~e~ın ıngiltere tarafına döne- tinde değildir. Çünkü ispanyaya dön- lı m~kamata n.azı tahr~katı ha~kın , 

Almanların dikte etmiş olduğu şartla- cegını bıldırmiştir. dUkleri takdirde kendilerini bekliven da bır rapor gondermege vermış ol. 
- ---·* akıbeti düşünmektedirler. • duğu kararın muhtemel aksülameh -

1 J 
• ne karşı bir tedbir olarak telakki e • 

ngiliz sefiri svıçre clilmektedir. ·k--

Bordo, 25 (A.A.) - 24 haziran ları biribirini takip etmiştir. Bu taar- _ Bat tarafı 1 inci aahifede _ Bordo -'an Lonraya Ordusunu terhis edi,qor Canavar du··du'.klerı· 
Son Fransız Mütareke ahkamı Tebliği 

Fransız akşam tebliği: ruzları hudud yakınında öncü k.ıtala- «j -
Chareutesdeki Almanların hafif bir rımız tarafından durdurulmuştur. Düş caktır ve fransa aciz vaziyet egeçince döndu·· Bern,. 2.5 (~~d:,:o) - İsviçr.e fede- İstanbul, 25 (Telefonla) _ !staP'. 

ilerleyişi kaydedilmiştir. Düşman bu man Les Mauriennesde Lansimebour- Almanya ve İtalya için sulh şartlarını ral mechsı reısı Pıyegolat, bugün rad- bulda 15 tanesi elektirikli 41 tanesi 
mıntakada Angoulemi işgal etmiştir. gu hafifçe geçmiş ve sahil mıntakasın- ağırlaştırmak çok kolay olacaktır. Londra, ~~ (~adyo) - İngilterenin yocla bir sö.~dev verı:ni.ş ve Alm~ny~ : müteharrik can~var rtÜdüğ'ü te • 
Rohne vadisinde hafif bir ilerleme ya- da Mentonu işgal etmiştir. Binıı:e~ale~h hu açık ve sarih vazi. · Fransa sefırı Sır Ünal Kampel ile bil- Fransa mutarekesının ehemmıyetını sis edilmiştir Bugün bunların tecrli· 
pan düşman Aiks Les Baine ve Voret- Mukavemet mevzilerimiz bil tün Alp yet ıçın kımse yanlış kanaata sahıp til? :ıefaret erkanı bugün buraya gel- tebarüz ettirdikten ~on~a, silah altın- besi ~·apılmış ·ve yüksek ses vermecli~-
te civarına gelmiştir. cephesi boyunca sarsılmamış olarak olamaz. mıştır. da bulunmakta olan ısvıçre ordusunun ı · .. ··ı il tü. 

Alplarda bütiln gün italyan taarruz- kalmaktadır. Roma, 25 (Radyo) - İtalya- Fran- derhal terhisine karar verildiğini •öy- .er~lo~ı\m \· ı. ı . · · ·ı· e· 
sa mütarek eşartları henüz ilan edil- * 1 · t' us e ne ıce a ııım,ı.ı ıçııı ı a' 

Alman Tebliği memiştir. R emış ır. 11e,.r_,y.,·a.,p.ıl.m.a.k,.ta.d.ı.r. ______ .,.
1 

Führerin umumi karargahı, 25 (A. Fran•ız atlantik sahilleri açıkların Tahminlere göre, Fransa hilkıimeti oman yada A N A D o L u 
A) - Alm~!1. orduları baş kumandan 1' d.a ~ombardıı:ıan v.e keşif tayyarele- hit~dlyat il~ t~krar harp etmemeği taah- Bükreş, 25 (Radyo) - Romanyada Mlüfliı Cemal Öra iflaı idareıi me-
lıgının leblıgı: rımızin yaptıgı istıkşaf uçuşunda 5 u °. mış ır.. • . teşkil edilen milli partinin nizamna . mur uğundan ; l•~z;;;;c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====;:::::;;::;;;I 

Fransız seferi yalnız altı hafta de- &!tı bin tonilatoluk bir İngiliz nakliye Mduta.rekenıhn abkkamınat1tc~fı~a1 _n,,.taka. mesi, devlet hizmetlerinde yahudi nıe- Müflis Cemal Örse ait olup satıl-
vam ettikten sonra Alman ordusu _ ı gemisine bombalarla muvaffakiyetli ra, . enız ve ava uvve erı sı a.. n mur kullanılmasnı yasak etmektedi mMına karar verilen •urahi, ardak. 
nun m'silsiz zaferi ile nihayete er _ hücumlar yapılmıştır. tecrıd olunacaktır. * r. radyo malzemesi vesair eşyaları 
miştir. Bugün saat 1.35 denberi mil. Şimal denizinin muhtelif mıntaka- Suriye, şimali Afrika ve Fransız so- 1-7-940 tarihine müsadif pazartesi 
tareke meriyet mevkiine girmiştir. ıarında başka keşif uouıııarı da yapıl- malisinde mahalli emniyet için l~zım Maryşal Petaini n günü saat ıo da İzmirde balcılar i-

Dün, muhasamatııı son günü, fır- mıştır. . olan askerden madası derhal terhıs o- çinde 241 numaralı dükkande açık 
kalarımız Atlantik sahilinde kısa bir 24 Haziranı 25 Hazirana bağlıyan lunacaktır. • artırma suretiyle satılacağından ta-

Sahibi ve Ba,muharriri 
HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumi Neşriyat Müdürü 
HAMDİ NÜZHE.T ÇANÇ' AR 

mukavemeti kırdıktan sonra Royan- gece bir kaç bombardıman grubu Harp esnasında müsadere edilmiş mesajı lip olanların ve bu mallarla alakası 
dan Gironde mun,abına ve Anfo. merkezi İngilterede bir kaç hücum olan italyan vapurları ile eşyası he- -Baıtarafı 1 nci Sah ifede-- bulunanların yevmi mczkıirda hazır Abo • 6 Aylığ ı 800 
ulemee g:den hatta kadar llerlemiş- yapmış ve tayyarelerin bulunduğu men italyaya teslim edilecektir. bulunmaları ilan olunur. 2400 nee Yıllığ ı 1400 kr. 
!erdir. bazı hava meydanları ile bazı tayya- Fransız donanması, Fransız liman- cek kuvvete istinad etmedim. 

Rhin cephe8inde ve Lorrainede re endilstrisi müesseselerini bombar larında kalacak ve silahtan tecrid olu. Biz, taahhüdlerimizi harfiyen ifa 
düşman yeni müstahkem mevziler dıman etmiştir. nacaktır. edersek, ha"m da bize verdiği sözü 
kaybetmiştir. Dün gündüz bir İngiliz bombardı- Fransız ticaret gemileri, ya fransız tutacaktır. 

Vosgeslerde Donanda 22.000 ki. man tayyaresi Stavanger _Sola tay- veya bitaraf memleketler limanlarına Fransızlar; çok çektiniz. Bundan 
şilik bir düşman grubu teslim olmuş- yare meydanı üzerinde uçmuştur. gideceklerdir. sonra da çekeceksiniz. Bir çoğunuz 
tur. Esirler arasında bir ordu kuman Fakat bu tayyare bombalarını at _ Fransa, italya aleyhine propagan- eski işlerinizi bulamıyacaktır. H:ı • 
elanı general ile üç fırka kumanda - nıadan Alman avcı tayyareleri ta_ da yapacak kimselerin harice çıkmala- yat güçlese.c~k. v~ ge.çin1?1eniz zorla-
nı general de vardır. rafından düşürülmüştür. rına müsaade etmiyecektir. şacaktır. Bılırsmız kı, sızı aldatmak 

Lyonun cenubi garbisinde Sant • Dün gece İngiliz tayyareleri yeni- Fransız üslerinde bulunan Polonya. istiyenlerden değilim. Hak'kati oldu-
Etienne ve Annonay alınmıştır. den şimaıt ve garbi Almanya üze _ lı Çek Norveçli Hollanda veya Bel- P:u gibi söyliyorum. Ona göre hare -

Savoiede dağ avcı kıtalarımız şid- rinde askeri hedeflere hasar yapma- dkaJıJdrıa ingili;ler, teslim edilecek- ket ediniz ve kendi nefsinize güvene
detli ~urette müdafaa edilen düşman dan uçmuşlardır. Alman bahriyesi tir. rek yarafarınızı tedaviye çalışınız. 
mevzılerini bir çok bölgede delme- hava dafi bataryaları şimal denizi Taahhüdat ahkamı harfiyen tatbik Bu gayretinizle vatanın derin yarar 
ğe muvaffak olmuştur. sahillerinde iki İngiliz tayyaresini edilmezse, it.ıılya mütarekeyi feshede- lar, da iltiyam bulacaktır. Manevi-

Aiks - Les Bains alınmıştır. düşürmeğe muvaffak olmuştur. bilecektir, yatınız sarsılmasın . > 

lzmir Belediyeıirden; 
İtfaiye, Hasta, Cenaze; otomobille

r' le Temizlik kamyonları ve iş vası
taları için senelik 3100 teneke Ben
zin satın alınması, Yazı işleri müdiJr_ 
lüğündeki şartnamesi veçhile kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 12865 lira mu
vakkat teminatı !J65 liradır. İhalesi 
5. 7. 1940 Cuma günü saat 16,30 ela
dır. 2490 sayılı kanunun tar'fatı da
hilinde hazırfanmış teklif mektup
ları ihale günü saat 15,30 a kadar 
Encümen riya•etine verilir. 

21 26 30 4 

Yabancı memleketlere 27 lira 

idarehane; İkinci Beyler ıokak 

Gündelik Takvim 
Cemaziyelevvel: 19 
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