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larını teslim edecek 
~ 
~Ork, u - Frnruıa ile Alman- mnınmatı ve dlğı:r yerlerdeki m(\yn 
~da. imzalanan mUtarekcna- tarlalarının yerlerini bildirecektir. 
ttı .... bil' maddesine göre Frar131z Fransız h\lkQmetinln' lngilizlerin koy. 
~~tt Alman hUkttmetlne almmış dukları mnynlnr ,.c diğer mUdafaa 
llıUtıaraa tedbirleri hakkındaki tedbirleri bakkmda da malQmatı vıtr-

dır. 

l'..o ııdra. 24 (A· A·) - Röyter ajansı bildiriyor: 
"'1nıan hilkfımetinin tevdi ettiği miıtarekc eartl:ırı maddelerinin 

"ı:.,, . • . 
~ ... nış hulasasını vcr~oruz: 
~ - lı!unuµ!amatın derhal durmnsı, m}lhas:ırada bulunan Fransız 

2 Ilı. sil!hlarmm teslimi· • 
t - Alman menafilni:ı emniyeti I(m aşağıda yazılı hattnı şımal 
at-hındaki arazi işgal altında bulundurulacnktrr: ' 
l!u hat Cenevre, Dole, Sanne tizerinde Chalon, Paray Lemonilll, 
~. Bourges, Vierzon'dan ve hu.fadan Tours'un 20 kilometre gar-

gcçeccktir. Cenupta Angouleme'den Mont de ~Iarsan ve St. 
~ (Droanı ı 4 ünriidc) 

~eten Blkimetı 
~~il tere Hük Om eti ta rafından 
eşra sayılmıyor 

~&ız generali Dö G~l Fransada muvakkat hü
et nıahiyetinde bir milli komite kurdu, Fran
••darı mücadeleye ~evama çağırıyor~ 

üstemleke~er harbe 
devam 

-areşaı Peten 
edecekler 
ingiliz başvekiline 

., cevap verdi : 
~~l'çil İngilterenin Başvekilidir, Fransaya ait 

t İ§lere karışmağa hakkı yoktur,, 
lııJ, 
~il:· 24 - lngillerc lıilkümc· 
>ıı dn rnnr~şnl Pcten hüktinıc
~tı illa~ Mkinılyetl ollındu IJu· 
1 ~ Cıhçtlc Jı:ıkil.l Fran :ıyı 
'111• dcıııi~·ect•{ıi nıutalii:ısında 
tıı;~rııı ilan eını i ştir. Fr:ıns:ı· 
1 1'.lz cl çi<> i ~eri çoilrılnı ı ş 

1~ r lıırritn ile tııı;ıil!erı•ye 
• ~~roluıı:ı ıı resmi teh· 

• · tnı:iliz lı iikumeti ~ıı fikirdedir 
ki ıııülldik hükiıınc tl er nrasınılaki 
resmi nn l:ı-<m:ıl:ır:ı muhalif olarak 
lınz:ılan:ın °111 • .lit.:ırckc şartları. Bor· 
do hül,üıııctini d iişm:ının t:ım .ıa· 
kirıılycti n lt ıon kovmakta \'C hu 
hlikiırncttrn !ıüliln lılirr iyrti ,.c h ür 
Fr:ınsıı '"tıland:ı~lorını her liirlü 
lemsi! lı:ıkl.:1111 neıcylcınektcdir. 

f Devamı 4 üncüde). 
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Frnnc; ız • Alman , .e Frıımnz .1talyan mütareliesindca sonra. F ransanm 
alacağı nziye ti gösterir harita~· (Bn lı arltncfa ttslyıınlar tarııfınclan 
işgal edilme si muhtemel Alp hududu tahklm:ı.tr isga l cdilmlş olnrnk 
gö~terlln~tir· ) 

Roma, 2l - Almany,a. ile mütare· 
ke) i inızııloyan Fransı;s murahhas 
hry'c li cumnrleııi - paz:ır gecesini 
Mü nihle şıeçirdiklen sonra üç mo· 
törJü üç Alman tayyare!i ile R oma· 
ya gitmişler ve dün öftleden sonrıı 

. Romaya vasıl olntUşlardır. 

İ LAN tŞLERl : Tel. 20..>35 

Paşabahçe önüncleki 

36 Fransız 
şUebi 

resmen ingiliz 
bandırası çekti 

lki lıaı:ran tayyaresinin refoko.
tlndc seyretmi, olan ,.e saal H,55 
de yere inen birlnc f tayyarede AI· 
manj%abitlerinin refakat cttHH üç 
Fransız zabiti vardı. Sant 14,58 de 
meyc.Jann inen ikinci tayyarede üç 
Fransız z:ıbiti varılı. Tam saat 
15 <le Relen üçüncü tayyareden 
yük~ek rü!bell bir Fransız zabiti 
ile sefir Noel cıktılar. Fransız he
YC'Iİ G Fran~ız 7.abitinclen, sefir D. 
J\oelclen ve bir kaç katipten ibaret· 
lir. Fraımz heyetini korşılam:ık fi· 
urc harbiye ncz.aretinden iki yük
sek rütbeli zabitle harici\-e neıarc· 
tine mC'n~up ,.e şimrli ihtiyat :zahi· 

Fransanın mütareke 
şartlarını kabulü üzeri· 

ne resmen lngiliz 
bandırası çekti 

(l"a:ısı ~ üncüde); 
~-----------------~--------------------~~ ,. ....................................... _. ... ..... ............................................... ........ ~ 

1g1e v~ 41~40 mlYtc§lCI 
IF~ lk ~ 0<eIFÖf.i1Ö1Fi1 ~@l ~it~~ lf',D 

1914 - 1918 :(93,,9. - 1940 
•ltarekenameSI mltarekeaanıesı 
. Ren nehrinin sol salıili tahliye edilecek, bu 

nehrin sağ sahilinde köprü başı mevkileri mütte
fiklerin İ{;galine gireceh, işgal masraf farını Al
manya ödiyecektir. Alman silahları teslim edi-

F ransanın M anş ve Atlantik denizleri salıil
leri Almanlar, Akdeniz sahilleri ltalyanlar 
tarafından İşgal edilecek, işgal masraflarını 
Fransa ödiyecektir. F ransanın tank, top ve tay
yareleri teslim olunacaktır. < Deı•amı ı iincüdeJ lecektir. : 

Viüat ...................... 
Nakil vasıtaları ve 

sifma nöbetlc~i! 
Gariptir ki bizde, nakH \'asıtaları 

aUrat kontrollyle sıtma nöbetleri nra
ınnda 'bUyUk bir bcnzcrllk vardır. 

Zaman r.ı.mnn nUltseden bu nöbet
lerden sonra şoförler birer sut dök· 
mU§ kediye dönerler. Şllpheslz Vel'ilen 
ldnln tcsirile... Sonrnsu:ıı uzun boylu 
izah edecelt değlllz.DUn de Uk yaralı· 
larınm;ı vcrdilt 1'.?unun çorap aöltU@ 
gibi devam edece(;'1nde hiç aUphcmiz 
olmamalıdır. Fil gö\"dclerile otobUıılo
rln, ürkek ceylll.r:ı kılıkJnrlle otomo
billerin saatte en az Hkr:cn kllomct· 
re &Urntle yol aldıkları asfaltta \'U· 

kuagclen kazalar auıı bu netice ıııı· 
dece şoförlerimizin mahareUerlnl 'le 
ehllyetıerlnl lsbat eder . Aynı zaman· 
da seyrl&efcrin §Oför!Uk vesikalarını 
dlrayetli ve işinin ehil olanlara verdi· 
ğlnl anlatır. 

Jstnnbul halkmm bunn artık inan
dığı gözönUnc nlıı:ıarak dalma bir kl· 
nin tedavisine bagvurulmalıdır. 

Samatyada işlenen feci cinayet istanbuldaki 
Bir adam analığını . göğsünü Fransız kolonisi 

parçalayarak öldürdü Harbe devam 
Cinayetin sebebi, ölen kadının katile · s!~.~~~~ın.~~m~· 

Para Vermeln ilsi ue ııadettı"g"ı" 1 tareke ~artlarını ka~ul ctmes.ı nze~ 
i.I 1 11 rinc, bi"ok ecnebı mcr.tlcketler. 

1 'd b. k b 1 d J deki Fransızlar, hültümetin bu ka-la e lf iZ U maması ır. ranna iştirak etmediktcrinI: kendl-
ıcrintn harbe devam tzmuıde ol
duklarını bildiıın.işlerdi· Bu hu .. 
susta şehrlrnizdekl Fr;msızlnrm ne 
gibi bir \"aziyet nldıJdarrnı öğren. 
mck istedik- I.stanbuldnkl Fransız 
koloni.sinin reisi M· R ebul bulun
duğu beyanatta bu husW!lta henUz 
bir teşebbUs olmatlığmı, fakat di
ğer yerlerdeki FransWıır gibi 
hıırba devam lehlıı.de bir kararııa

Dün gece Samatynd:ı fe<'I bir ci
nayet işlenmiştir. Tnhkik::ıtımıza 
nn1Jran hadise şo} le olınuştur: 

S:ıınatyadn ilacı Hüsrev m:ıhnlle· 
sinde Küçük erendi soknı1ında otu
ran 55 yaşlarında Arşe isminde bir 
k:ıdın \'nrclır. nu knıluıın l tırahiın 
hnılııde Rumclik:ı,·a~ında oturan 
bir o~lu · ılc lncgöldc oturan ,.e 
manavlık Yapan Rustem Adli isim· 
11 bir evlatlığı bulunmaktadır. AY,· 

şe. Rüstem in aıı:ılığı, a~ nı zamanda 
ı cvzesidir. \ "e Rü~ıemi b!iyütmilş· 
tür. 

HüYcm Adil bundan on sün ev
\'Cl lnegülılcn f lanbule gelerek 
Rumclikn,:anındnkl teyzczndesl lb· 
rahimin evine fnmi$lir. 

lsı:ınhula gcli~inln sebebi 1 e bir 
koç sene eHel 100 llrn kadar bir 
\)ara :ıldı~ı teyzesinden bu aefer de 

.(Devamı • llnci1de), .( Devarn ı 4 llncüde) 
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·n iltereye taarruz hazırlanıyor 
Roma.. 24 - BerlinJen bildiriliyor: 
Ic'rnnsa ile mütarC'lwden sonra, siyasi ve askeri mahafilde Fran

sa harbinin bittiği ve şimdiden sonra Alman askcrt kuvvetinin hıgil
tereyc tevcih cdilec('ği beyan olunmaktadır. 

Diğer tarnftnn, bu taarruzun uz:m bir hazırlığa mütevakkıf oldu. 
ğu, §ımdidcn Fransız sah:llerinde asker tahşid edildiği bildirilmekte-

dir· 

Peten Hükômeli 
(Baş laraf ı lincidcl 

Buna binaen, bıı~un, Inııiliı hü· 
kümeli hundan bôylc HordQ hiıkü· 
meline nıustakıl bir memleket hu· 
kümeli olarak b:ıkmı~ :ıcagıııı he· 
;)an eder. 
İngiliz hUkCımetl, mUstakll Franuz 

unsurlarını tam surette temall eden 
:ıre Framıanm cnternas;ronal taahhUt· 
lerbll yerine geUrere~ harbe devama 
azmeylemlş bulunan muvakkat bir 
Fransız milli komitesi teşklll teklifin 
den kaydı malOmat eyler. lnglllz 
hUkQmeU, böyle bir Fransız m1111 ko
lnltesinl tanryacagmr ve bu komite 
muıtorek dU~manla mücadeleye aztm
k~r bUtUn Franarz unsurlarını temaD 
etmekte devam eylediği ınU:ldetçt 

harbbl idamesl hakkında bUttln meae· 
Jelerl bu komite Ue mUUkere edece&'i· 
:ıü beyan eyler • ., 

FRANSIZ M1LLl 
KOMİTESİ 

Londrada teşkil olunan "Fran!!Z 
milli komitesi,, reisi Reyno kabi
nesinin harbiye mU..teaan general 
Dö Gol'dUr· General Dö Gol dün 
gece Londra radyosunda bir nutuk 
eöyüyerek bu )Joıpitenln teşekkü
lünü hılber veııııiitlr· 

GUIEB.U. n() QQJ.'0 4~ 
Bordo b~t'lmetl QQiııesi toplJ.

narak general Dö qoı·u azı vıt 

rütbelerini refetmiştir· 
FB4'~SIZ HVSTEMLEliE UIPA.. 

JU.TQRL1JGU MVCADEU:YE 
DEVAll ADdNDE 

Fraı111ı ı:ııiletemleke lıııparator
Jıığwıun ana vatanı kurtarmak 
yohuıda mücadeleye devam u
nUJıde bulunduğu teeyyüt ediyor· 

LQadrada p.J&bfyettar bir lllllllba • 
ıJaD fU bepnat yapılmıftJr: • 
Fran5ıı hükümeli tarahn~lln mü

tarekenin imzası, Fransıı kuvvet. 
)erinin Fr:ınşada 3o'qpmakt4 qlduk
ları munlaıom mµknvem~lin sona 
ermesini intaç cdece~lir. 

BuauP.l:ı b~r!JJ?er. nıijsJcml~e 
_L'!ll>aroıorl~und:ı, daha dinç bir 
lliı'iuniı,iİ~ Ti»~ını buluaılµtuna 

emareler vıırdır. Suri)edeki Fraa-
ız kumandanı general ~iUelbauser, 
rransız ı.un-cllerirıin mücadeleye 
de'l:arn için verdiiti klfnJrı ilb el. 
mişt"r. 

B ~yazda feci 
bir kaza 

8 çocuiı •andaldan deni· 
ze döküldü, biri boipldu 

Dllıı Bofazda bir .f&Jld&l lcuuı ol· 
mJ11 ve derılze d6kUleıı "kia ~\Jlı· 
tan biri boğulm111tur. Htdi.11 161111 
olınuıtur: 

Beylerbeyinde Fırın aokal'JD4a otu
ran boyacı Ali, lakelede b9Jlı duran 
Ye Necatı adında birbıe alt ol&ıJ h1r 
anda!J aah!hlne haber vermeden al
ımı w Beylerbeyinde oturan Ballh, 
Hakla, Cemil, Kadri, llahmut, Ba
Jsuddhı, Mehmet ve Nihat adlarmda
Jd Mlds çOc\Jla ldralamqtır. 
Teqtıbem çocı.ıldf.r .,uıdalm lç1.p8 

dolarak Va.ııiköytıııt dofru flderlu
lwı Botu auıarmııı klıvvew akmtı
mna kapJlmıfı&r ve tel&fa dUF,ıllfler
dlr. BU ytlzden a.ndal devr~ ı· 
çlndekller denize dökWmU§lerdlr. Et
nltan kazayı gören sandalc:ıl&r llllr
aU. Jı&dlM mabaJUne yetlfm11Jer ve 
~ )'8dialııl kurtarmı,ıar, 
yallUS 8&Wll hnlamamıflardır. Yapı
laD ı..Jaldkat D'9tic:aiDcle Sallhtıı ~ 
IU1&nk OldUIU anlqılJDJftır. au~ıu 
bo,.cı .AU yakal•nm11 ve tahldl'ata 
lıeflennnıtır. 

Maslakdaki 
otomobil kazası 
ljolar Halldin idareetndekl 1119 nu 

maralı Takll1m - Yenimahalle otobO· 
lll dlla Bfl7Qkderedeıı seUrkn mııc1r
likuyu Ue Ku14k arqmda, au terul· 
al clvarıııd& yolwa .., keuımdaki 
bllJUlı btr çınar ap.cma ~tır. 
Çarpma tam cepbedeıa olmamJf, fil
~ ~to~ .., tanlı JaanıJD kop
JllUf ~• içinde bulumıl~ dört ldp 
hatttge 7anıanmıfl&rdu'. Bunlar Ye
Dlköyde Çlrozcu eoıcatmd& oturan 
KoJ!,ılia, Galatada Necatlbey cadde81n 
de 1J7 mımarada Buaıı KuUllı, Bul· 
~ta otunA lbralalm Öldü ve 
Kanlıe&4& 13 zıumarad& MeUııt Z.. 
Jddlr. 

DDD maıt•Ulıde •)'rlaef u mWaeA· 
..,.. prafmdp bir ketlf 11'J1'1ı:ıııl 
9' JIUlllY9 arp ~ ,.ımektl 
"9 1ılrl1ılru. 1WJI etmekte olaa 11d 
... otomo1ıllln yolu lcapatm ...... 
)ıeb altata aalaplmJftır. IJ!abldlq,ta 
....... Jdıldlr. • 

Hinditınlde, umunıt ''ali. s:ınC":ı

ğıııı indirmi)ecc~nı bo·an elmiş. 

lir. 
'fıınustu, Fnın~ıı fe, !>ahide mu. 

ralıh:ısı, müı-aıleleye ıle\'am kar:ı

rııııl:ı mıısirdır. 

Fıısta, Scneıalde, Kaıl)erunda, CI. 
bulide askeri \ e sh'il maı.ııınlar
dnn sadakııllc ~·ardım erlilece~ine 
dair ıemınol ıılınmı,ıır. 

lnsiliz hüLümeıi, Fransa mü5lem. 
leke irnp:ıratorlutup4n ,·nıifesirıı 

ıfn edebilme.si için lılıın.ı olaıı ma:l 
oıılaşın:ıl:ırı )aprq:ıg:-ı haıırtlır. 

Uıış,•el.ilin l>ildirdı~i fibi, f n~ıJ. 
terenin lUl>'csi, f''ransa nn:ı\·atanının 
\"C dcniı aşırı arıııısinin tekrar la· 

ın:ınııle ih>:ı:;ıcJır. 
f"RANSIZ TA YY A.ff,Zl..EJU 
~NS\D~N UZAJıLAŞJ\'03 
Nel·york. ıs - Blrç,qk Fran~ıı 

hava tıloları lspanyol ııahUlert Uıerilı 
den uçarak cenuba d<'ıru uzaklaı· 
maktadır. 

PZ:T&lNIN ÇöRÇILE CZV ABI 
Roma, U - DUn akpm ll'ranıız 

ba§vekDI marqal Pe:.n Bordo rad
yosunda bir nutuk eöylcmiı ve u
cllmle de~JıUr ki: 
"- l'alblpı tff~rlı clol" ~ 

&ö~l.J.l.ıJ nıepJııu ok~, ~. kea 
dJ nıemlekeUntıı ~elJ.µ1dlr. ~IJ..dl 
memleketinde qlup bitene karı:llJılllr 
Franaaya alt l§len ~aıa hakkı 
yoktur. 
Kemlelc.ıtm&. lelce9IMlr, betin 

dlAJ& ıwzurwuıa ,_., ft u)llllyeti 
m-...ua k&llDıltır. 'ialnıa Fraumlar, 
keıı4i ~P.l•µ,PıWı .raı " .,... 
ke~ baklmıd& bir ~ ,.,.~..,.. 
ıer. ipmM ~~ ijlJye ·~ 
Biz tıına mahsul eJınıt blr köyJ~Yt 
tıeıızertz. kendi kendi• muaııue:yı 
bakkunııı yoktur. Daha iyi bir latlk· 
iı&Je lııammıs T&l'Cbr. Vatan qkı kal· 
blmizde yqıyor. tatıkbale emniyetle 
Gakablllris... 

RPM .. ,....._> - Manta1 htA 
Franaız radl'~ıM- btr ~~ ııltY~ 
JWI~ ~ • !1YllP.~ ...... 
tmr Jldaeue· ienlı:ld etmtftlr. 

Dlg"or ~r.ı•~ rad,roeu, 
~h~~~~.~~
de bulunan l'l"fD~ tDJU~r, JIJ 
blrilk olmaları lç!D yaptıtı blta~ 
dolayı tnsws btucamettnı protuto 
eden bir be7&11&tuu Depeyleıidftlr. 

blGlLna&lfbıl ~ 

Belpikadaki 
talebemiz 

pare.şız kıtldı 
Bu aabalaki koavanaiyo
nelle Polonyalı muhacir 

kAffl•J,.i ••ldi 
Bir ay kadar eneltfc:aret iflerl J. 

çtıı Alm&nyı.J& ~iden Tllr~OSen 
lh.san YlldJrma bUfGI? bef •t ~ 
gecike konvamtyoııel treD!le ,elmif
Ut. 
İhaaA Yıldırma .umanp~t talebr 

mbbl ~ 171 ... uı,.u. olduldarmı, l.atJü.,. U1n7aa 1Vlerdea ~ikada 
bulunan taıelıeıerlmlzbı ~u. .-ı
kıntı çektlklerlıll, bu hmuta. Berlln 
elCU111mJM mOracaat eWklmm btr 
mWıantrlmSM aörlemlfUr. 
İfP1 UDPmda Holudada Qlaıı 

ı.a.ı.y ~ Y~JJR ~ tk:aret 
JDDm••lfmJı ~ Güa4N", u~ı 
be,.u ua1an ve Mfant memurı.rı 
8trlbı 7C>l1J1la plmekte ol~ı 
teı:ratıa aa~ıu.ıı. J:11~r
dlr. YanQi e~,_., •Yd•Uerl ıı,k· 
1ep1yor. 

Almanye.da, ,.nı tlcıa"t &Dlafpuua 
llzerlne memlekettmtade bQyWc iflere 
rtrlfmek için realt bulrlıklara baf
landıtı blldlrWyor. 

ltalJ&dU kaç&D Pcıloıapb JU"dl 
mubaclrleı:tada 21 ldJWk llıll' rrup 
ve llıll' mll•tı.ı.t BalkUJf.l'da ., 
~ etJd Polcıaya .-1ceı1•rtııdefl f:ı 
k!fi dıt ~(l "QD~)'GDllia p
Urdl#J ~ arumdf.du'. 

YahJJaıloı- ııu.ıµı., ~ıtırı Jurl· 
yeye el~~. 

8uJllardarı ~a Akdenlade bir Jn
gtUz ~binde çaltF,Jltıı lta11JDJP 
bartıe ~rme•I berine 1ı1a ... nana Uti 
ca eclea Adenlt Oç Arap t&Jfa lııklbtr 
ıuceradalı IOlll'& 4tlD&.J& glMlııllmlt
ler Ye oradaa korı'l&UIJGUfle plıalf
ı.rcstr. 8Ur'adu IU'ka 4otna ..,.ıaat· 
!erine devç e4KtklJrcUr. 

Bt.lkanlardan memleketlerine gtde
mJyerek ,eri dönen Oç lnJllll 70lcu 
d&g~. 
~ bafl5& bir m11ddet evvel 

Belgra~ ~~ Yuıpelp ""'1'9P10lo
n Hac! ~ .. NQ1a •velet 
elmlfUr. 

lnlçNMJd fCD•bl taıeıı.1.- iç 
lraJdı ..... ldllrtm•Uerbadaa aıM· 
lan aıalr a..me taıı.ll1erbd ıanda 
maha11J.ar tt.ı184U .-ceset& 1ııu. 
,uıııcu konvamtyoMUe .........,...,. 

< Hıış Jıırıı/ı lıııcııırJ 

Jcan de Pied d:! Port'y:ı k;ı.d~r bu arazide henüz iş:;al ediimemlş r.un
takalar, ifpu madden ıı a!;dini mütea1'ip İit;al e,dl.Jecekl.ercllr· 

a - lı;al altpıda bulu:.an muıtaka.dı, AlmaJ?.)a, ~ ~ı.re. 
dea maada §1gil devletin bUtlln b.ıklanna sahib olacakb.r· J'ransa hi
kümeti bu maksat ı~in ı.;zrm olan bütün kolaylıkları gösteroc~th·· 
İngiltere ile mubas:ı..maıın durmannı mUtcakip Almanya, ga,p •ah!l
lerlnin İ§S'a'ini as;;ariyc ind rccektır. ~ta h.IUrQııadi bilkQr.:ıct 
merı.ezfni ~gal altın.da bulunmıyrn arzzide intihap etmelcle •~r~t
tir· Arıu ~ttlği t:ıktifrdc hü"'.:ümet mer~rz.!ni Pari.se nrıklet"b'leccktir· 
Bu t.akdird:? ~~ni aite ·;ı bulun~n \'e bulu:unıyan ar<lzbi,n Fransız llU
kiımeti tarafından P:m:;t::n iiarc cdilm~si i~iD A!~an ~Uküm.eli lcab 
eden ~o!a~·lı~ları ,;ö:tcrt"e!:' ir. 

~ - lnı.iıamuı I?!"h:ıfa::ısı i •in lazmt ol2n kıtııat müştesna. 
Fransız dem ve hau kuvı.·ctleri t~b:t e~lccek 'bir mü.ddet qıfında 
terhis ve ail:ihtnn tccr t e:iılecck ir· 1sti:ına edilecek kısmın teçhizat 
ve ehemmiyeti Al:n:ınya ve haly'.l tıırafıw:lan tayin edilecektir· ı, .. aı 
altmd:ıki arıız!d .. b·ıhına'1 Frnns:z silthlı kuvvetleri. itıaI altı~da by_ 
lunmıyrn :ır:ı.ziyc r:;ıl:l"'dilcrclt t.,1 his Cl'ilecektir· Bu kıtaat tl!ilhların.ı 
da).14 rvvcldrn mUtar::!troln akdi aoındu bulundulı!arı ~·er}erde tes
lim edcccl•l"r4ir· 

ll - 1 '""nl cdil-ıh?crJ.( ol:ın :-rt'zide buhm;m, topl::.rın. t"nl.;b~. 
-»ahların, t:ın!t d"· fi tpplarının. h z:nette bulunan tayyarelerin. piy#l
do ı:sl!!1aımuı. tra'·':>rlE>rin ve mü ı!Plm:ıtuı h"'~·c-t; ,UMı•..,i•·c$JpJ.n ıa3-
lam ı>larall tc.alb ni, Al::uı.nv:a l{ranti olar"lt talt-"l edclıilJr· Bu tu
limatın \iluti A l ... .:ııı,·a tarafm:!:ın tayin edilecektir· 

6 - lş;al al~ın :hı bul•!"rnı;·:-":ık ar"zide mevcut 01ı•1;1 lstihd:ımı. 
na ml!!nd:ı erlilr.ıiı ol~n Frıı"'ıı z l:ı.ıv-:ctlcr! tardıııdan kullanı1Jıı1y•
cak sil!hlart:ı hnrb IC'rırnıı Alml) ı ve ltnl··aı kontrqlU alt n.da 4c-:q
lar;ı ycrle~tırilCc::!"'.:tir· ı ~-lı al~ıncald ar::;icJe bn,-p lcv::::JHı .IJ;ıal"~e 
dcrhıı.1 nib:ıyct \"crl:Ccc!ttir· 

7 - fş~al a!tm~~~i araıi1c mevcut sa}Jil ve•·e. '-"r:ı ır,U,<Jaf:ıa 
tec;bl;atı Qütqn şiliblarilc bir:füte ve iyi b'r baHe te•Jim ol11nec"':t'r· 
Bütün Lstih\tAm plinlın ve ll"anı tarl~ları v~ meyp bal"l}j!:ırı ta!ıila· 
h 4lmaayaya tevdi Qluna~tır· 

0

8 - Franaa hlikümetinln mu~t,zµlt?l:e ve lpıparııtqrJult cJalJUinde
kl menafiini mUdafan için serb~•t Qır~ılac:ık olan kJ31P.l mijıte.epq. o. 
tara.it fr~nsır; donanmt'sı gösteril"cek limanda toplaıııc~~ ye .t.JJJJ.•11 
ve ·İtalyan tqntrolll altnıda ıilah' aIJ tecrjt ,~i)ere~ Jııijı'ette~atı ter
~ pJıuı~•-tır· ~JıJıJRY~ J1ijldlm~4, ~lıU ı:ıı~h.tJl~"ama v~ 1'J•YD ta
~ l~ pnµler mUateap-.. p'ıın.k bu suretle Alman k_qutmJJJ ••· 
muta UlQaaJıra te>pJ~~ o1aıı Fraruna dpıı•~!'fıll, Qri> e~JJSJ4a
,ta -•ndJ Jaı,.,.r ~~ telpın ~tjn kullump DivetJMe RJJpaft. 
ıbnı reımt surette beyan '4.tr· 1 !ll1tı111lne Al•ııafi'Din ınijda,..,ı l· 
cm tefrik edilecek lmım mlla~sn:ı oluak F,.um kl"Ut11al'IJ',&D ba· 
riç bulum bilttbt barb leflnelıri Praau:va •vdet ed,eeekltrdll'· 

9 - Mayıalara ve bahrl mndıfaalara taalJük eden "bllt01l 1uıberler 
Abnuyaya verilecektir· Fnuıı kuvvetleri m&)"lllan tarpıü va.-t· 
futııl üserlerlne alacaktır. 

10 - Fraııla bUjt~ett elinde ~~ettk m~e1J4J?. ~uvvetltrJe )ı.-· 
Jn411e hlçJ.?ir IJM4ret~ bulqnmıy,.ca~· FrMı•1~ orcJµ.,ı cUıtltQ'JJt.n 
l'z1.ua topraJıııı ~ır~etuı~tı-n Pl"ııe4'~ekleı-'11r· HJçpJr lıarp 111-aıu. 
meal ~refl ~ıt4i~~cektir. HiçbJr i'zl,nırs ~4ıtr d-.letJ~ 
!H••YAde ol~ Almanya •1-Jıhlne çaltımıncaktır-

11 - Hiçbir l'rNSll ticaret pmili llmudarı dll&rt ~ıya· 
caktJr. ıBead m .. Hebetlerln başlamam Alman ve 1taıva'll hftfım~t
lmntn mtaadestM mete"'8krft!r· ~s hft~nde~Uit!i 'ffi!iret 
~~· ç.oı.m ve Jıp;An obpadıp ~~'1Jitltaf li. 
manlua ln'kctJPacatbr· 

12 - Hiçbir ~ tayyaresi topr::ğt.nı teıJı•ı:ntycccl:tfr. Tny. 
yare meydanları ~ ye ltaJlfJJ k .. Jrolu tl~ bulundurulacak
tır. l3gal altmdf '"~ ~ ~~ rabancı tayy:ıre
ler Alman mıtamlvma teslim eclilecektir· 

13 - lfal .. tJp4& ~IJJuıaç f"-Pdeki ~ p:ı~lır. Alet
ler ve -~ lyl Jıt14• tul1-a e~O.ktir. ~tr ~I S,tihklm. 
lar, bürt lntaat ~elerl taıarib edilmiyeceJt ve haura ufratılmı
yacaktır· 

Fransız hUk~. qtpı ·~ ,.1U1Jcı,. J.>ııJupaıı &JılziVıt ~vdetlnl 
k.qlaf~Ur· Fraııa~ bllk'ffA.~· ~tlJi •t>'• v~ ~~ l~"'nl 
altmda bulunan araziden 1'p.l ~4a ~JJJ~ıaıı aı~re veya ya
b~cı ~emleketlerJ ge~~· JP4Ri o~µı. A~P eairJıri ıerbest 
bırakılncai, Fqua.4• vefa J'~qm 4~19,1'1 M•ll~ıa@f' ltP.~.n 
ve Alman hUkQmeU ~~ ~1--~ e4JitcFk bUWJa Nifı~ t~~Jarı 
~"'ya t.qlJDJ e~Ur· 

ııp~eP. nıuabeclc~ ~ueri b!r mw•R- ltaın h~fbrıe~ı llfJ JJr
tedlllr edilmez meriyete g~ı'*'tŞr· Bu ~~eıt~ ~di~ ltaJ
n JlUk~~u wa!ıp44ıı })il4irilAA-~ altı ... ı ~ ~~~·t du. 
raca~tır. .,uJı~a~ durdµh A.lmıua h~fpsı~ talNHUlltff telliale 
blldirilecekttr-

Franaız lallkbll!tl nlapellll u ehenunlvıtl laals bası tadillt teklif 
ıttıw.ftir· ZaıuııdJldiltAe J6re 1"aa1~ bir ~r,pıı ~ul '4i)ltriş bir 
~lal da recldıdilmift1r· ~rait, aqapıı:IJ, ~ Pll4Jrll4lit llbl ol-

11 Teşr:nisani 1918 de sabah sut 5,15 de Compiegne'de 
ve Almanya arası.D.da itnzalanan )914 - 18 harbi miltarck~ 
lan hula.atan tUAlardı: 

"1 - .llpıap orctw.n. Fr911p. Be\ç,\ka, 1Jikeembut1'.• 
Lorraine He Rhin nebrinin IOI eahillni tahliye eclecekleNIJ'. 

2 - Kolonya, Coblentz, Mayence §chirleri, nehrin saf 
bırer k9priibaşı mevlji teşpı etmek ~· ~ g•fi~ 
ki)}~Yfi 1;ıJeY~•r\e bıe*r. nıUtt,eflJderflla lşnli ~w,.a ~ 
i3aai ku.vvederilt 'n murallannı Almuyş Oıteyecek.tir· 

3 - Almanlar, milttcfililett. 3QÇQ h•fil, ~Q Vl' 
mqinelltüfek, 3QOO bqp).bf, ıo,ıy., 1700 tayyare teslim ede 

' - Tahfü._ ~D f"'"Jıer~:ıi böttl.D aNeıi teailıüa 
miycn le,·aznn. teçhizat, erza:ı:, ~ tUrib ecıtilaU~ 
Yollar, milo~ale ve mubabere vasıtalan olduğu gibi bırak ~.-..... 

6 - '900 l~otJf, lliı0.000 vagon, 8000 Jı:amyOA y.
rile beraber mlittefilrlere verilecektir· Bunların i~i bir hald• 
şarttır. 

~ - Müte~·et _wtı q#madu Almaalann •llntlekl -
ker ve sivil esirler ve mevkuflar fıemen iade edilecektlJ'. ~ 
ler;ujn io.4.eti ıullı ..aUl.U.er.e~ esıı'!ımda göri\pUecekUJ'. 

7 - Avusturya - .MacaıUtaıı, Romanya ve Türldyecleld 
kıla1'lra, hem.en Nlti Abııan budutlan dahiline çeklleceklertllr
daki 4\lman askerleri de, müttell.lderin münasib gördükleri 
g~ri alınacaklardır. 

8 - Almanyı J3UkreJ ve Bı-.eıt _ Litovsk muahedelerile 
nn mtttemmimlerinden vugeçec$tir

Q - §arki AfriAwi&\d A1mu kıtaları, buraamı tahUy• 
lercllr· 

10 - 41Jılaalann eliAe ı~en ll:elstµ mllll ~-fllPJ. 
ile efflu ve~, AJiıJJlr, eaAAln, Romen ve Rus altınları ~ 
~ct#tır-

l 1 - Bütün Almalı üıılzaltı gemileıj, 1 ~ 
10 mubareha ıe-isl, 1 balit knıvaı:ör. en modern 50 muhrib 
tiklere tealbn eclilQcektir· Diter bütün baro •4'Jllfferi, ~U 
göaterec~kleri Alman Uı:•ruılarmda eila~larından te()rf4 edlı--·~"' .... 

12 - Milttcft~ler, ~:ı ltık den· zin,e ıcrl).tı3t,çe ""eceklır "'111 
sahil mUdafna tcrtfbatıJU ij'{al edccı?klerdir. 

13 - MUttcf Uı;~ertıı tJ?l~!ıuı, barb ıamanmda mevcut 
aynep devm ~cekUr· 

14 - ~~il 4lJUJt ~v' ~vyetlld, ıııll~.ef~lerpa 
AJapa~ &M~e tp•IJnı.eg(antır. 

15 - 8.eJtlka uJail ve limlD~I _..tiln lbuR n 
taları, J'Wılu ve l•vazma apltteflldere bırakılacaktır· 

1' - Alm'81Plll lfpliacle b •luıaan Karadeıılzclekl Ruı 
ve R• ~b gemilP.rtle uktrl m•lıeme ve ıapted.llen mlltt 
ret ~ 1 mUttelUdtre teaUm cdfltcektJr. Al~nJ&l'Jll elbfft 
DU bi roJ ~ ıarbtst bant.ılacıııı:tır. 

1 i - .&.Jıuııı;anıa lfltue.ftarh ~ııtJğT cJen!ı Jn~•at ve 
111 aft biltUa nuılruel•ltr iJ~ edfl~·kıJr· 

18 ,. Almasa ticaret ıtmllari. miltara~ed,llJ ~Mf ltitı.,.,. 
t~ 

Ur .•• 
19 - MUtueke 48 saat eneJ lltJ)11 vırilıPds tariUt f 

ilalyının motı.rıke §artları 
_ BQş laıQlı lint'idı) ınııı:cH} llad~iJio, dQııaıuRt 

)Juıakrrıler, ~at •ar Jlllll*~ı· başkanı anıi111l C.'AflJ 
ı,n111ıftır. 1''1vveJJerl lı:~rtıı,ı)' blf~,af 

lJüzakerelerin rııJ»ık bir ntJke- PrJcpJP ve ~rdu ıııteJ klf 
Yf V41lfUJIJ i~jp \IZJJJl•tlea ı,üti;ıı İcap muavini ıeneral Jl.qfl 
teknik terllbftt en,J4en alınmış aa adın" d, t~neral JfulJ 
~ıılunuyprdu. Prapşıı ID1J~h'111~l•rı, yftk elçi Noel, ıeneral Pı 
Bordo ile tebtoo ve teJ~JJ QJ~b~ amlrııl ı.eluc ve bna ı•• 
re~i yapııJ?ilJJVkl•cJlr. •eır:et IJaıır buluanauttuı-. 

Korıt Çb·ano 511at ıp,;;; tc hJJn· h'..._Y~ S'.&LJmPI...,. 
mıı mqrar~:te fprt:ıprını frımııı NtVl/Prk, 21 - Romadlll 
mtfrııhJıaşlann,. q~ııırıu1tqr. Qfı~n· m:ılQmata nı..••r•P, ft11IF•• 
kil Musollnl lçUma~e '1Nli-J11m?,..ıf nı" A~4,JJi• ~hiJierini 
tır. ılmuı istemiflir. Aynı 

l.\lermıiın, ynlnız $artların te\•dii· J;Öre, lıalyan mütareke 
ne i11lıiııar eylemişHr. Kgr!li~a a~ıısı dıı IJaf)U olpı 
aotı@• ~·~ TllpJ44 NılbPl) akdıne kad,.r bf• 

Bu hUJUıta Roınadı aıııtı•ııkl Pran~ız mltstemlekelerfnhı 
JehWt ncıredilmlttlr: lihl talep etmektedir. N 

"Pazar günü, saat 19,IO da lıal- ı ş2rt'arınm müı;akereejncJ-.ı 
:rnn l'lfU"flt,hpıtarı fltntt ~lvarırıda ' nraJİ dılffiklJkJerJ l~rJ 
bir mtvlsi4e, Pn•ııtf ıwurılahasları- eektlr. 
na 1nütareke ıarllarını tevdi elmlı· Şimali Arrikaya aid t 
lerdk leplerinln, bilahare sulh 

Ru toplantıd,, ft,ı1a adım!· Jı4rl0 Jerl enşanda Al~lsııy 
ciye nazırı f\Al}t ÇiY'9ffO, ftalıaıı 1 flmdillk bazı lhtfy11t t 
orduları ıenel 1.-ıınnay başkanı : ktlfa edileceli haber Te 

müt&clıf· • ı h 
Samatyadaki 1 Fren ız şılepleri 11111 tere mu esara 

,. 1 Tunada "'" ppıırllu wUtJet ., adılecak . 
cı naya layıalle Umanunıaa llUca etmJJ olaı' J..Andr•d•!;İ. 4Jlı•~ 

ve Pıl.lf.'*te- öıılefJDQ btflıNL&D M • • 
fBaı tarafı tiuldıJ 

hiraz para koparmak ve o parayı 
l:endisine lle"81JI J>ıpnııktır. 

Rjiıteıp bıı niftllı dlln a"ı•nı 
lı')'Zeslnin Samatyııdaki evine ıdt
mi~ ve kepdi$Jndtn pqr" islemittir. 
Teyzesi Is~ yanında para oJrnadı#ı
nı söylemiştir. 

Buna sinirlenen Rüstem Adil rle: 
"- Zaten sen b6ylısln. Bana 

kntı hiç bir THdlnl yapsnadın. 
Otl•lik m!'mlckelte beni sehlrlınıe
te leşebbüş eltin. Glh·a l>ıtna bir 
kıJ ~ulHP evlındir~ct~ljn. ,\rJık 
senden kurtulıı~alını ıUrer~k bu:ı· 
lını ~ekmi' ve kadına J•QFlffU ,,. 
mittir. 

Rüstem bı~aih kadınt'aJızın ınrJ· 
lalına sokarek yukerdaa a•altı doA· 
ru parçalamış ''C bununl3 da hır
sıaı alanıuırılc bıçatını kadının 
rastgele yerleriH NPlınaaya taaııa· 
na,flır. 

Piraı ~ra ıt•'•• AOlislır .lneri 
'.)'trdı: c,n~ı~ J?ulrpuıtıır, k-14" ya~
lamışlardır. 

Ceset ıdli)·e doltoru ıartrındım 
muayene edilmiş ve mlldde(unıunıi· 
Jlk hldlse t•ltkikatına vaalı-et et
mi,Ur. 

ttalyan elçiai 
~.Jıiredeıı aml~ 

lfalılrt, t4 (A.A.) - ttıal>'a sefiri 
Kont Maızollnl, ltalyaya ıltmek 
ilıerı Filistine hareket etmiıtlr. 

~ panı.k~p ~ ""'~ elp kıalhattan 
P'raııaaııuı Alman mütareke prtlarını vardQq ,1..tfdi 
tcf.bPl VI ima tttltt bakkmdakl ha· ~ ft' .. 

ber~ dUıa 111~ 4Ja1'1fuoca. ı.PPifNJ. Jt (~.AJ - fllb·ttr a· 
Franaız baııdıf~ lııdl~F ve 'ansı bildiriyor: 
y~ tnımz ~1 pk .... erdlr. Amerika BlrlttllJ devleJl'-rhJln 

Fra.nJız JeıD~rbıln JD-.W tmlu,a· 1.ondra bliy8k elçisi kenne«Jy, 
dutu prke~ mnm..ııı keyfJyetl Y1 radyo ile A•trlkey• lnfillı kı,ıl· 
it.yet ve Uman tdarealne btldirditl il· batana yırdısn tçla blıo ...... R!f" 
bl İllglllz kom ıo.auıuna da maıama. retmiş ve ezcümle töyle desplfllr: 
verqalftlr ''- Her flY 111 ııpnı nrtror ki 

BJı v-t lıulldaa _,. tquıa 1aa- ı-.,u,t,re. fff!'P''" lırllltnht h)'dtt 
kQıu~ .. ,..,.. b&ahauCJ.ktır. !Hfhlt ep ı.urülJ ı.ır ~qlMHJ'-r• •• 

&ll 1~'11pıgflur. JlfilJRFI t~fap, pq 

Lavaı , Bordo 
~.~~j~~-~8 J!~~~r 

yeti, bu sabah Reisicumhur Löb· 
r6n'üıı rfrutüade topfan11tıftır. 
Puy - de • Ooıpı b1n haıa ı.aval 
ve .Qt:trdo HletliY• reiı muafhtl 
rtl,.rffUet, deyltl -.•1ırı tarha ~l•Hr 
muştur. 

Sefaret mijıte11rı .,.., !Jılı·ici)'t 
nez"reJln4e seryls tefi plan p;ıyl 
Boncour, pek yakında mühim bir 
diplomatik ıraıifı bıtına ıetirllr 
cekler.41r. Bu nılfe lflH lcabeden 
muvafabl, ıinuHdtn talflt ,......,. 
lir;. 

Sehrct nılasteHrı Dp M4tF1erle, 
Chanıhu batkorısolosJ~na taf!P 
,.mm!ştlr. Sdaret ıunııe,.ıp o,.ıı. 
Peuguet D&t l1aırc, aynı Ttızlfe fıt 
Çııng • l\ln11'e tayin ·~.llmlşllr. , 

lcmnnın, fh•llfuJi1tanın, Nttn'tl" 
lfuUıodı.ıun. "'''°ll'•ııın Y' f'r.•q· 
nın törd1Jf9 l>DID!l tehıt~eJerı n 
ızhraplara manıı kalac•ktır."' 
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rv~o~u'o/ 
'9lL._ Onunla ne kadar da çok ı hayatlarını birleştiren bir elem ve 
""'llUI taimı,tm! Ah, Feride, o a~ öpilcQiüydü. 

'-. ~ kıskançiığımı ve azabımı Nuriye odaya girdiği zaman 
· f ---nur- edemezsin. Sonra sen &- Feride kollarını açtı \'e sevinçle: 
~• ~~ni bana yeminle bil· - Ah Nuriye .. Beni ~yormuş. 
.-~ tlQ. IÜr.ltle yammdan uıakl~ diyebildi ve birdenbire ağtmnağa 
i't:. ııı Sonra_ sonra... Ah sevgıh ba;ladt. 

lridc. Seni o zaman kollanın ara-
.._ alarak, st\'diğiml söylemek Nuriye ya\·aga .başını okşuyor-
~yandım. Bunu söyliyecek· du: 
~Ne ~ki yalranxlan bahtsız- - Şimdi ne yapacaksınız Feri" 

' ~ arttıran bir Mdise ka\Tadı: de? 
ti' Yan zebra öldil. Feride birden yerinden kalktı: 

lCans mllyorılara kavu~uş bir - Hemen gideceğim. Onu mu· 
}.., 'danı, böyle bir vaziyette aşkın· hakkak görmeliyim. Nuriye, nere
~ ~bahsedebilir mi}ıdi? Etseydi de olduğunu biliyorsanız söy!e· 
re' u menfaati için ~ylemi~ ol· yiniz. 
; ~ ~ydı? İşte ben bu vaziyete 

""'9llektense, susmayı, JStırabımı 
~yı daha doğru bir hareket 

ıl:~k geç kalmıştım. Artık ilini· 
~ Yoktu. Buudan sonra aramız
;'hep o para bulunacaktı. Sanki 
~ afaan §eYJer yetmiyonnuş gi· 

bir de o servet çıkmıştı. Sen 
~ olmuştun. Benim gil7.el sul
~ıuıı_ Sana temin edemedikleri· 
~ o para ile yapabilirdin. Otomo· 
~ binmekten veya bir yeni elbi· 
it tsınarlamaktan vazgeçtiğin 'r.l· 

~r gözQmün önüne Ankarada-
1:.... Feride ge'..mişti. Alacaklannm 
04Yatnu biimeden ve hesap etme
dtn alan Feride ..• ve "Ben parayı 
~ temin ettiği zevkler için seve· 
~ Sarfetmekten çekinmem. Şim-
~~ kadar ta~f ~~şey.ine . 
~· ne de öğrendun.,, dıyen 

Nwiye titriyordu: 

- Nereden hareket edeceğini 
biliyorum. ı~te mektubu .. okuyu
nuz. Fakat ... 

.Feride sözünü kesti. Y ÜJÜDün 

harareti gözyaşlarını kuruamı,tu 
Nuriye hareket etmesine manı 

olurum. Otomobille gider ve her
halde yetişirim. Bu çılgınlığı yap 
masına müsaade edemem. Onun 
benim jçin yaşamaSI ıazun. Ken· 
di.sine bunun için yalvannm. ._ 

Nuri)-e ~cevabı vermeti hatr 
rmdan ~rdi: .. Gitmesine mani 
olamazsınıı, Feride. Hem onu \Cl 

zifesinden ahkoymak hakkınız de
ğil ki.-., Fakat sonra düşündü: 
"Ben ne söylesem Feride gene iste
diğini yapacak. Herhalde o benden 
iyi düşünür.,. Sonra yava~ sesle 
ilAve etti: tri<le... Sen gene zengin olmuş· 

~ Bundan memnun olmayan 
~nu bendim, ... ~ ... ı..u seni sevmek - Onu' çok mu seviyorsumız, 
lhı.-- . ~....... Feridecik? 
~ kaybetmiştim. Gene gurur 

>'eteksin belltl .. Fakat bu guru· - Ç.Ok da söz mü? 
.:.i>·" ~ydı sen de Ferideciğim 
,,,, ıJ" kimbilir .-.. düıüne- .Jr~eridenin aözleri paıbııuatı. 
·,; ~ Ya beni ona benıetseydin, Devam etti: 

11 "-bana her ~yi unutturan fikir" - Ah, Nuriye, nasıl olur ela 
; r L. licr ~Y bitmi§ti. Fakat yalan sevmem. Dünyada ondan iyi on· 
~ ~'ltzneie ve kendi kendimi aldat dan temiz bir adam var mı? Eski· 
1 
U ~ ne lüzum var. Seni seviyo- den bir başkasını sevdiğimi sandı

f\ıın. çıı.gm gibi seviyonun. ğım zamanlar sebebler bulur çıkar 
ta, EVet itiraf edeyim. llk Jamanlar <lım: ''Sunwı için veya bunun için 

IÖyle düşünmilitüm: seviyorum,, derdim. Halbcld şiın· 

iL ~i geçici bir 8~ benzıer. di ... Hiç, hiç de öyle değil. Ne dü· 
~ teshir eden onun güzelliği ve şünüynr, ne de sebeb arıyorum. 
~ili oldu. Zamanla bunlar da Kerimi niçin sevdiğimi diliümnek 
~Ulur!,. Meğer ne delilik etmi· aklıma bile gelmiyor. Benim1.c ko· 
~Seni o kadar derin ve muti.ak nu§tuiu, yanımda bulunduğu za· 
~.llıubabbetle seviyordum ki bu manlar her yer aydınlık benim i
~ maddi manevi mevcudiye· çin ... Onun k-olları arasındayken, 
:.""le ~şti. Bundan kıırtulJ!lak ne ölümden, ne hayattan korkuyo· 
~ yoktu. Esasen sevgili F~· rum. Mesut, küçücük bir çocuk 
•~. seni ben her zaman sevnu- gibiyim ... Beni nereye götürse gö· 
~ Dıuydum? Eski büyük §tfkafr türsün. razıyım. Onun Feridesi ol· 
11\in bugünkü büyük ve nihayetsiı duğum için çok mesuduın. 
~ inkılap etmesi için uğra§tım Seviyorum. Onu bu şekilde sev
b.. ~yoldu.orsun. .. Hayır ... Bu kendı meden bir ba§kasile, evlenıni~ ol· 
~ saydım kocamın Kerimi kıskan
~ küçQk. sevgili çocak, benim makta hakkı olurdu. Çünkü ben 
~iki kıymetli Feridem oldu. büyük dostuma geri alınması kabil 
~ bir kadm gibi hlkim \'e olmıyacak şeyleri, blitün emniye· 
~tli ... fakat hunun sen de far- timi, maddi mane\-i bütün benli-

~d.ıı..~ .. deli. Hanl·ıu. .. kalHabttAırun· . benderinbi.~~; ğimi \-etmİ~tim. Farkında bile ol· 
L-..uQim madan ben onun, tamamile onun 
ka-:-:" olduğunu söylüyordun? olmu,tum. 

H A :B E ~ - Akpm Posta,, . ' 

.Dünkü maçla 
-- - ,_, ,_, - ,_, ~ ~ ,_, r::ırP:1n _, .... 

Milli Kümede baştaki dereceleri a acak takımlar belli oldu , .........................•...... , ....•......•....................... 

ıFeneır, iki ~1a<;11nda mailüp 
f· olsa _da aırtık ~aın;ıpivon · 
.•...•....••.... ,................ . .•..•..•..••••...............••••••• 

iKiNCiLiK KAT'/ ŞEKiLDE GALATASARAYIN 
Beşiktaş iki maçın'da da mağlup olmazsa üçüncü ... 

yoksa iki mağlubiyet si.yahbeyazhları beşinciliğe düşürecek 
Jo"ENERBA.BÇE - BEŞ.baA.Ş: :ı-ı 'Uzertııde .his8cdillr h4klml;yetlni kur· 3 OncU dakikada Şerene Fener mllda· Yctaı Azat - Wıhlt, SUJe,-ıııaa -
Bu hattaki mllll kUme maçlan §&m mağa muvaffak oldu. . filerlnln çarpı§IIlDJ!I arasmda.Jl çıkan Garo, 8e1er, Şeref - ZUhtü, Mehıact, 

piyonluk yolunda 1lerliyen Fenerin Bu hAkimlyetto bilhaaşa haf haltin· topa yetipn. 1brahlm, ~ dlnğl Jbşdar. Necip, Abdus 
vazt,yeUn1 kat'lle,tireceğl, mlll1 küme dl\ 1!'1kret ve E.98.dtn rolll pek mllhlm. bulacak kadar zaviye bir 1'Utle Be;,ik- Oyuna. ba§lar başlamaz Vefalılar 
UWıcillğinl do meydana. çıkaracağı 1· Kaçm SO uncu daldkasrdnyatl'- F!'k· taDm 11k gotUnU atmca f§ de~tl. canlı blr oyun •çıkanyorJar. Hatta 
ı.in hu3\J11t bir mahlyeU lbU\'& etmek- ret sağdan lrtlrdU, Top Re\ılide •• 1''1k· Oyunun umuml merkeııl elkleU ar- c;aıataaaray def&D.l!l zaman saman 
teydl.. mUıkUI mevkilere bUe dU1Uyor. Y41§ll 

GUnün en mUhlm maçı Fenerbe.hc;:e- beyazlılarda blru soğukkanlılık "t 
Begi.kla§ k&r§ıla§ması hakem Ahmet ı · iyi top kontrolU olsa netice do alacak· 
Adem.Uı :ld&reainde bqladı. lar. 
Takınılan Abada ıu tekilde dilil· Fakat oyunun 10 uncu dtlklkaamda 

mil olat&k görUyorua: Necibin l'ÜZüne blr top çarp~r. Sa-
Fmera.bçe: <.,'lbat - Lelalb, Mo- bayı terke~eğa mecbur kaıaıt"bU ()4 

zaııer - 1-'lkret, Eaat, Ömer - Re- yuncu takrmmı 10 ktft bıl'&kma~ 
W, Naci, lUellh, .Burl, K. Fikret. mecbur ltalıyQ!', 
~: M. AU - Btıanlı, 'l'ad, - 4 k~I lle oynamağa mecbur ol&Jl 

Hüeyln, Rıfat, Abmet - F.frot, Şe- Yefa hUcum hattı daha ziyade dağt-
ref, ııualılm, Halda. Hayati, nık bir oyun tıkarnıağa ba§ladı. 

Ô)'UD& Fener bqladı. Hat haltmda 15 inci dakikada SWeymanm p ...... 
keııllen bu lı'1cumdan .cara Bqlktq- :nndan SalAhaddin ilk golQ çık&rdr, 
lıl&r usun paalı hUcuınl&rla açıldılar. Du golden 23 dakika aonra da Cemil 
San - Llclvert. mUdataumm mUgkW bir kala vunıotte Galata.saraya ikinci 
vaziyetlere dU§t.UtUııU görüyoruz. golU kazandırdı. 

Nitekim Feııerbahçe ilk mUhlm teh· Zaten zevkalz bir §ekilde cereyan e.. 
ilkeyi 15 inci dakikada geçirdi. lbra· den maçm birinci devreal do bu ıe .. 
hlmln kala ile Hakkının önüne 1ndi..r'- kilde sona erdl. 
dili puı ~. bet metreden acele lkl.ııcl devre her iki takımm da tam 
bir vuruf]a cb,an attı. bir becerik.slzllği lçindJ devam edl-

Bu .tınat.tan & dakika 80Dr& l'ene yor. Vefalılar kale önünde blraz top .. 
Hakla, J"ener blecJaUe brp Dqıya lanabllaeler pekMa sayı yapabllecek-
k&ldığt Jıalde topu dl:p.n 70lJadı... ler .. Fakat nerede? Bu llal Galata•-
. Bepktqlılar kaçırdık.lan bu 1k1 gol· ret fçerl kaçıyor. Re!ıUJdıı cıırtaamı iç • tılc Fener yan aahMma lntflcal etmı, rayda lılle 10}c. 
lUk .fı:raattan 80Dra ıreııerba.hçelller mevklinde yakaladı. GUzel bir ıut, vaziyette •• Fııkst geri taraflarmm çok GUnUn en ,.O.Zel golUnQ M inci da.
toplandılar.. M. AllnJD plonjonun& raımen 1kinct c;::ı.lı§muma. rağmen hUcum hattının klkad:ı. Süleyman güzel bil' f&Ddelle 
Sağdan Fikret vasrtulle ,apılan dc!a Bealktq ağlarında... durgunluğu, hele 110lagık \'e lçl.ıı bo· yaptı. 

hllcumıar Siyah - Beyaz kaleslne tell· !ki mnhim eol .fuaatI k&çlrdıkWı sukl\JIU, :Befiktap. 2 met bir pdeıı Artık Beyircllerl bile sıkmata bal-o 
Ub Ghl1W· M>Dra ıt-0 maııap ftZl,ete cltlfen Be- mUtemadlyen maıırtııD edl)'or. l&mJI olan oyun da. iı&bayı Fener -

Nihayet bU hQcmnlar 11em.erealııl flkta§tb bu dene artık bellnl dofrUI- Bu mahrumlyeU 900una Jıcaaar de· Be§lktlı§ taknnl&rm& terektmek t~ 
g&ıterdf. 20 inct daktk&da' AfdUl taca#t umuıuu,or. vam etU. Ve Be§lktq bqka bir gol nlhayot buluyor. 
gene Fikret vamtaalle yapılan blr.hU· BUcum hattmm beklenilen oyunu yapamadan 2·1 mağUkbiyctıe aahayı ?ırl!ll} kllmede dUn OJD&n&!l bU 01\m. 
cUm top art ~ Uzeifnden gUzel çıkaram•muı bunda mnıwiı lmll olu· terketU. kadar dll§Wc deNcede t&tall bir 01IA 
ortal&DdI. Topa X. Ali ve Rebll beta- 10r. Ve devre bu.neticeyle 2·0 Fener Üj1JDda her mı tanıt da ta.zla gol seyretmedik desek, j-alan ~11emll 
ber ç;Juyorlar. lııL All topu bloke et- lehi.De blUyor. kaçtrd118.!'. Hete Bef(ktqm baflaııgrç- &ayılamayu;. 
mek lınkAnmı bulamıyor. Arndıuı çı- IIU.Nct DJ:VBE ta kaçırdığı tırsatıar unutulur a ler 
kan topa yeU.ten Burl, Feneri.o. ilk Devre ba§lar bqtamıu: Beıtlı::tq a.- detıld!. Blr!nct devre ır.ner ~· 
go!Unll yapıyor. . baaıyor. Oatuste arkı llll§lerde Feııet lklncl devrede lse daha .ziyade Be~ik-

.nu golden sonra Fenerbnh~o oyun knlcslnl kanamı' görUyonız. Nihayet ta§ hlklm oJil&DU§ltt. 
Fcnerbahçe artık mlllt kUme pm· 

Dün Büyükderede yapılan 
plyonluğU.nu tamamlle garanUleml§ 
nzlyettedlr. 
İkiDCWk de, ID&Çlarml kaybet*! 

• 

Yüzme· teşvik müsabakalannda 
bllo Gaıataaarayuııbr. 

Hususi maçlar 
\ 

100 metre kurbağlamada yeni Türkiye 

Kaldı Be§lkt&§ln n.ziyeU .• Be§lktaf 
)'&pacağı, iki mac;:mda da ıiı&gIQp ol· 
mamak prtıle ınWl lcUme UgUnc\Ull· 
ltlnü alacaktır. Alut takdirde önün· FE..~EBBAHÇE B· • BEŞiKTAŞ :S. 

rekora tui• edildi 
lHO aeneat yUtme p.mplyonuı ha· 

zırlık mtı.ab&kaıarma dün BüyQkde.. 
rede Beyaz Park p.zllıosu y(lzm• ba 
vu-:l&nnda bılflandıı 

BUyUk bl1' &cy1rcl kUUesl önünd 
yapılan bu yarıflara G:ılataaaraylıl&· 
rıu elliye yakuı mUaalıık ile ~rdlklen 
bu yr.rıflara ceçen 8'!beyUzmc pmpl· 
)'ODU Olan Beykoz klUbU, ancak dört. 
be§ yanoçı ne ıotlrtk etti. Yüzme 
sporlannda yenl oıınuma ratmen 
Be§ikt.8.§lı yUzUcillerln sayın bile sa. 
rı • slyahtılan geçJyordu. 

Beden Terbl.,yeal seaeı dlrektörlQ
ğündell gelen omlr U&erin• )'llzmelenı 
mektepWer de lftink edebilecek. aD· 
cak aldılt derece mektebllehlne ola. 
cak, puvanmdan klUbQ lltltade ede-

rekor 1,28 ne Beykollu Kektn'e llftU. 
2 - Re§it (G.8.> 1,35,8, 8 - htav. 

ro (Kolej) 1,36,1, ' - llkender 
(Pangallı) 2,1,ı. 

ıoo sımnE~ : 1 

L>ört Gaıatasaı"Clylı mUsabıkm gir 
dl!'I bu yar11ta: 

l - Sadullah Olgun (8,20,0), 2 -
Mehmet 8,(9, 3 - Kemal (7,1,S), ' -
tstavro (1,18,). 

Atlamalar 
Galat.ıı.saraylı l{emal 53,70, Bey. 

kozlu To.JAt IH,30, Beyh"1>ZIU Hakkı 
H,72, Galatas:ırayh Mehmet 43,30 pu· 
van &llDJ§)ardır. 
IXlOO BAYRAK: 

deki iki maçını da kaybederaa, An· 
kara taknnll.rmm nlt:mda yani 5 ın
cUlğe dU§ecekUr. 

GAL&TAMB&T • VU'Aı H 
San • Kmmllldar mun ktlmede 

ikl.ııcUltl pruWtmelt lQID bu maçı 
muhakkak 1c11anmaJc mecburlyeUn· 
de ... 

Hakem Tank I~ ~ 
oyunda tatnmı&rm l&ba4a f1l fekDde 
göz117ot'US: 

DUn Fenerbahçe stadmda milli 
kflme maçlarından evvel l3tı§llttae -
Fenerbahçe B takm>lan huaual bir 
mUaabaka yapmJllar ve ~ J'e., 
nerWerln M gallblyetlle ut1ee .. 
lcnmlltir-

HALICIOOLU. ŞAl'ADPOa 
MAÇI.ARI 

DUn Hallcıoğlu uh•anA• Halı
cıoflu futbol A ve B tılmnJan De 
Şafakapor A ve B tlkmılın hamt 
birer mtls&baka yapılmııtır. S. ta-
kımlan karoıl•f"'&.llDI s..ı, Ata
Jamlan mlll&bakumda da 11De 
Halıcıoilu etipl 2.1 pllp plmtttlr. 

U:ŞILKOY MB&SINDA 
~ ~yanmadı. Evet onu uyandı
~!,, 

( ""---- ) mtyecekUr. 

-------------~-----•ar~ Büyükler 

Bu mtıaabakaya Gal&taaarayır 3 
takım, Beflktq klUbU de bir takım 
Ue tıtlrllk etti. NeUcede: o.Jatuara71 0-- - Panik, J:t

fak - OelU, Eaftl', -- - lkıdll, 
8aWaacldla, Olndtıs, Otımll, Stlle7· 

DUn YefllklSy ll&baamd& )'8Pdan 

ll'eridedk okuyor, mütemadiyen 
~u. Yalnız ara sıra asabi 
~~ ile karalarunı!ı kfiğıtlan 
~anna götilrmek .. için duru· 

lbı lıir gQn acı hakikatleri, istikba· 
Cllı.t tehditlerini unutmuştu. O ken· 
'·o saniyenin saadetine bırak· 

Oııu sarho§ eden, bapm döndü· 
~bu mektup ·acı ve ümitsiz ~ir 
18.....~ mektubu değildi. Kadriyen~ 
~mektuplarına da benzemı· 
~· Bu herhalde roman sayfa· 
~ Yer bUlac:ık kadar edebiyat 
ı.ı. \l d'lildi. Fakat hayat gibi ta· 
"'ll'di. 

'NUriye "bir hakikat!,, <M:m!şti: 
~ bu, yalnızlık ve sessızlık ı· 
bir Yükselen ve Mi~ ümit eden 
a~m sesiydi. 

llunu Feride i,itmişti. Bu. ara· 
1~aki uzun mesafeye rağmen 

100 MSrBE SERBEST: 

24.6.940 Pazarteai · 

Allı Gıılatasaraylı mtıaabılun l§tl· 
rlk ettiği bu yarı§ta, yukarıda da 
söylediğimiz glbl bu y&nJÇJlarm bir 
kıanımm talebe olman balebtyle de· 
recelert k1Qpler1 lehine değtl, mektep. 
teri lebine göaterllml§Ur. 

12.80: Prograrıı v• memleket aaa't ı - lılabırıut (Haydarpqa) 1,3, 
ayarı. 12.~: A.janl, 12.60: lırlU· 2 - Kemal (Bursa Erkek Llaesl> 
zlk: Kuhtellf prkılar (PL) 13.30/ ı,H, 3 - SaduHah Tosunoğlu (Hay-
14.00: ldlizik: Kanfık hatıf mUalk darpqa) 1,1',2, ~ - ?ırlehmet (G.S,) 
(Pl.) 18.00: Pr~m ve memleket 1,16,f, 5 - Kemal (G. Osmanpa11a) 
aaat ayan, ıs.oe: Müzik: Koro Eler- t,17, Orhan yanrı tcrketmı~ur. 
lerl, (Pl.) 18.30: .KUzik: Radyo caı ıoo METRE smTUSTU: 
arkestraaı, 19.10: J.ıllzik: Okuyan: Bu yanea Uç auct ı1urak attı. Bir
Muat&fa Çağlar, Okuyan: Azize Tö- (Ok seneler Türktye blrtnclm olmUJ, 
zem, 19.46: Memleket saat aynrı, ve lcıl·metll §D.mplyonlanmızdıın Galata· 
Ajaruı, 20.0Q: Müzik: Fasıl hcyettp saraylı Suat Erler gUzel ve rııhat bir 
20.30: Kooutmıı: t Umuınt terbiye ve ytlzü~le birlncll~I J(auınnıal<ta ,Uç. 
beden terblye&I ı. 20.415: KUzlk: Zey· ı ili< çekmedi. 
bek havalan, 21.00: MUzlk: Okuyan ı _ Suat Erler (G.S.) 1,34,4, 2 -
Safiye Tokay, 21.10: Serbeıt saat Adnan (Beılktagl 1,41,18, 3 - lsken 
21.ao: Konu§Jna (Rad)'O gueteal) ier ıPangııttı Ust:s!) l,IH,2. 
21.45: Konser Takdimi: Halli BedU 
Yönetken: ve mllz1k: Radyo orltcs.. ıeo METRE KUI~AG \LA.."KAı 
tra11, 22.80: Memleket saat ayan, A· ı Dört yüztlcUnUn l1Ur~ ettlfl bu 
jana, 22.50: Küzik: C&zba.nd (l~l.) yo.nşta Beykozlu Yusuf yeni TUrldya 
!?3,25/ 23.30: Yarmkl program 9e ka rekoru yaptı. 
panış. ı - YusUf (Beykoz) 1,2,,6, e.sld 

ı - Mllbmut, Vedat, Ali, Sadullah 
(G.S.) ,,,7,1, 2 - Kcmııl, Vedat, 11. 
Kemal, Re§lt (G.S.) 0,32,3, Bedri, Te· 
kl.ıı, Kemal. lillcmctten mütc§ekkll 
Beşlkla§ takımı 0,35 Ue Uçllnctı oldu. 

Uçüııctı Galataarlray takımmın son 
yU.züctısU Y&n§l bıraktığından takım 
derece alamadı •. 

Bu müsabakalardan sonra .u topu 
antrenmanla.rı da yapılml§tır. 

Küçükler 
Küçtikler araamda yapılan 100 met

re aerbcat, mrttıatU, kurbafalama Te 
•OO metre serbclt yan,Ja.rı cJa Cok 
zevkli ve heyecanlı oldu. Bu yanıtarı 
da bUytiklerde oldutu &lbl hemen hep. 
•ini Galatasaraylı ıençler kazandı. 

Bilhassa 100 m etre serbest ild ecrJ 
Uzcrinden yapıl<lı. 

1940 acnes1 yüzme mllsabakalarmı 
munffaklyeUe açan IU çorl&n aja· 
nma eeylrcllert.a rahat \'e ulaıırnadaıı 
muaatıakatan aeyredebllmelerinl te·· 
mtıı buauaunda y rıt ycrlırt tntl.lıabın· 
dan, va yanıların intizamını kaybcl. 
mcdcn icrasını temin eden hakemleri 
mız~ de tn;ıckkUr eder, b:lfarıl:ı\ dJ. 
teriz. 

T. K. DELIDAG 

maa. 
Feneryıldırtm • Y•fllld'JIPOI' ID80IDJ 
2-0 l'eneryıldmm kuanm11tır. 

Atletizm karşılaşması 
-. ,_ ~~~ ,,,_, -- -~ 

Fenerliler Kurtuluşlu atletleri 
39 a karşı 86 poVanla yendiler 

D ü n ı.·cnerbahçe stadında 
Kurtuluş atletleri ile Fenerbah.,c 

atletleri arasında. 4. sencdcnbC'r! 

devam edilen atlcUzm müsabrüm. 
larrnın dördüncüsU ~·np:lmı~ttr· -

Kalnb:ılıl< m rnlth bir BCyircl 
klltl f tArafnıtıan 1113 ile takip 
edilen mUe.:ıbakalıı.r netlcesir..dc, 
Fcntorll ntletlcr knt'!'tlnşmnlardn 
86 puvan kazanmt§lıır, buna mu · 
kabil 39 puvan knybctmi§lc>rdir· 

GünUn birincileri şunlardır: 
ıoo metrede Melih, 800 de Rı

:m Makl!lut, 400 metrede Ancos, 
200 metre maniada Neriman. 1 
milde Rıza Maksut-

200 metrede AUneıı.s, çekiç at 

matla tzzet, güllede Alet, diskte 
Ha:m, yüksekte Mehmet, •~ta 
Vlc:ırcpulo!, ciritte Melih, uzunda 
.... ,.oı;ludur· 

100x4 bayrak yanımda birinci 
Fener takımı olmuştur. 

t 
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l 



6 ___ _L __ R J\ B E R - ~~m Posta!t 

~ 
~ 

=m~\ , ıstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici ı 
m: askeri kıtaatı i 'anlan 
1 ---------~ ?~ Tophanede Saraç Evi M: den: 

d!i 

iül !i:1 

"
.::; .. .. 
ı· :1 

~;;= 
m1 
·=il ::_ 
=:ı= !·:i 
=== .... ... :ı 
iiH 
·"· .... 

BEREC 
The Ever Ready Co fabrikasının 

INGILIZ MAMULA Ti OLAN 
Bateri Anod Telefon ve Cep pilleri 
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ıstanbul Beled ıvesı 
ı·ıan·ıarı 

Ta:k:ı1m gazino.su ofisinde tesis edilecek havagazı ocakları ile ıskaralık· 
:an tef1satı açık eksiltmeye konulmuştur. I~e~if bed~Ji 2100 .Jlra. ve ilk t&mi· 
ss&tr 202 Ura 50 ku~tur. Ke§if ve şartname zabıt ve muameltı.t mUdUrlüf;'il 
~eminde görUJecektir. !hale t-7-940 perııembe günü saat 14 te daımı enclı· 
mende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz VJ!ya mektuplan, ihale tarihinden 8 gU.o 

enel An f§lerl müdilrlUğUne mUracaatıa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılı· 
::ıa Ait Uca.ret odur vesikalarile ihale günü muayyen saatte dimi encUmcnde 
bulunmaları. (5059) . • 

Tahmin 
bedeli 

1622.2~ 

ıno.ao 

1211.00 

mso.oo 

tık 
teminat 

121.67 

209.27 

90.88 

132.00 

• • • 

Hasekt, Cerrahp3.§a, Beyoğlu ve ZUhrevt hast~ar 
ha.1tanelerlle Zeynep KA.mil Doğumevinln :rılhk ihti· 
yacı için a1macak reçel. 
Hastanelerle sıbht müesseselerin yıllık ihtiyacı için 
alınaca.k un, makarna, şehriye, nişasta. ve plrinçunu. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu, ZUhrevl hastalıklar 

hastanelerile Zeynep Ka.mil Dofumevin!n yıllık ihti
yacı için alınacak beyaz ve kaşar peyniri. 
Haseki, Cerrahp&§a, Beyoğlu zührevi ha~talıklar 

hastanelerile Zeynep Kil.mil .Doğumevlnfn yıllık ihti· 
yacı 1çin a1macak yumurta. 

• .-ırahmJ.ıı...beılellerl ile ilk teminat miktarları yukarda yuılr mevadı gıdl· 
j"• ~~g:ı~ JJµre ayrı ayrı açık e.UUtmeye Jr(jDUlmU§tur. Şartname· 

,4r zabıt ve muamel!t mildUrlUftl kalexp.ihde görlllecektli'. "!hale 5·6·9""'1 
eı..-ma. gilnü saat H t<? dafml •neli.mende yapılaeaktrr. Taliplerin ilk Nmino.t 
:nıı.kbuz veya. mektuplan ve 940 yılma ait ticaret odası veıtikalarile ihale gU-
o.U muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5093) ' ' 

,, ..... mt'JI ......................... -.~ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bdokası 

Kuruluı Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 T..ürk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mu~meleleri 

,Para biriktirenlere 28,800 · Lira 
ikramiye Verivor 

~ira:ıt U:ınkasmda kuruhıualı ve iY)·• •"~12. tasarrnf hesap1:ı... 
rmda cıı az 50 lirası bulunanlara sene-ele 4 de!a çektıecck 

kur'a ile aşağıdaki plılua göre ikrıuniyo dağıtılacaktır. 
' • Adeı ı.ooo t.ır:ılık ı.ooo Ltra 

' • 500 .. 2.000 • 
• .. 260 \ • ı.ooo 

'° .. 
• 11)() • 

100 
(,0 • 

4.000 
6.000 

• J 

• 
• 
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DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 
liradan aşağı dUşmiyenlere ikramiye çrktığı takdirde % 20 
rnz!aslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eytnl, 
l BııinrikAnun. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekile<-ektlr 

Saraç makine ve elişlcrine va.kıt işçi alınacaktır. Istcldilcrln istida, aşı 
ve hUsnUhal kfı.ğıdı He birlikte imtihanları yapılmak Uzcre Tophanede Sara<: 
evi müdürlUğilne mUracaatıarı. (120) (5217) 

* * 70.000 kilo s1ğtr eti l<apalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Tal\min bedeli 
9800 lira ilk teminatı 735 liradır. İhalesi Mldyatta askeri satınalma komls· 
yonunda 4·7·940 perı,:embe gUnU .saat 10 da yapılacaktır. tsteklllerin kanuni 
veslkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. l90) (5048) 

... * * 
A§ağ'ida yazılı mevad hlzala.rmda yazrlı gUn ve .saatlerde kapalı zarflıı 

eksiltmeler! yapılacaktır. lsteklllerin ihale saatlerinden bir saat evveline 
kadar tekllt mektuplarını Çanakkalede müstahkem mevki satmalma l<amis 
yonuna. vermeleri. Şartnameleri komlsyo1;1da. g!:lrülUr. (79) (5011) 
Cim. .Mfkt,arı Tutarı Teminatı • İhale günü ve saat 

Koyun eti 
Sadeyağı 

Koyun eti 

kilo lira lira Kr. 
45000 20.250 1518,75 
ıM.ooo 19:s.ooo lı.opo 

19.500 8.385 629 • 

• * * 

6/7/940 
ll/7/940 
4/7/940 

11 

11 
16 

576.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhaıesl 10·7· 
940 çar~ba gU~ saat 16 da Er%Urumda Lv. Amirliği satma.im~ komisyo
nunda yapılacaktır. Şartname.si komisyonda görUlür. Tutarı 97 .920 lira ilk 

teminatt 7344 llradrr. lsteklilerin Jhale gün ve saatinden bir saat evvelıne 

kadar kanunt vesika ve teklif mektuplarını komisyona vermelcri.(71)(50391 

* * * 11.110 çüt yemeni müteahlılt nam ve hesabına açık ·eksiltme suretile 
mUbayaa edilecektir. Muhammen bedell 33.330 lira ilk tcmilıatı 2499 lira 75 
kuruştur. !halesi 5·7·940 cuma günü saat 15 de Kayseri. askeri satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve 
Adana, Kayseri aekert aatınalma koml:ıyontarmda görülUr. tsteldllerin kanu· 
nun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teırrtnatıarile belli saatte 
komisyonda bulunmaları. (82). (~040) 

* * * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 800 kuruş olan 10.000 çift okur kun· 
durası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Kunduralar için Uçcr binden aşa 
ğı olmamak gartıle teklifler kabul edilir. !halesi 6-7·940 cumartesi günü sa 
at 10.30 dadır. 5250 li.ra.dtr. Evsaf ve gartnamesl 400 kuruşa komisyondan a
Jmır. 1.stekillerin kanunun emrctttğl belgelerile ihale saatinden en az bir 
ıaat evveline kadar teklif zartıarmı An karada M.M. V. Satına.ima komisyo
nuna vermeleri. •(93) (5079) 

• * * 
35'00 ua. 4000 çlit er !otinl pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli 26,000 Ura. katt teminatı 3900 llradır. Pazarlığı 25--0-940 3ah günU 
saat 11 de Anka.rada M. M. V. Hava. Satrnalma komisyonunda. yapılacak
tır. Evsaf ve şartnamesi 130 kuruşa. komisyondan alınır. İsteklilerin bclll 
gUn ve saatte katı teminat ve kanuni bclgclcrile komisyona gelmt:lerl. 

(100) l5ll9) 

••• 
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fiOOO adet battaniye pazarlıkla. satın alınacakttr. Muhaıfımen bedeli ı ======== 
•7.500 Ura kaU teminatı "125 liradır. Pazarlığı 29·6·940 cuma gilnU saat 10 
d& Ankarada .M.M.V. hava satmalma komisyonunda yapılacaktır. toorı şart
name, ev~f ve :ıUmunesl 238 kuru§a komisyondan alınır. Isteklilcıln muay
yen giln ve saatte katı teminatı ve kanunı belgelerile koınisyond:ı bulunma 
ıarı. o(108J (5167) 

• •• 
Beherine tahmin edilen fiyatı 600 lira olan 100 adet seyyar fırın p:ı.zar· ı 

lıkl& mlWalC&aaya. konmu~tur. lha.lc.sl 26·6-940 ça.r,amba gUnU saat 11 dedir. 
Katı teminat 8500 liradır. Evsaf ve şartnamesi :ıoo kuruşa komisyonda n 1 
al~r. 1steklUerin l<anunun emreWğl belgelerile ihale saatinde .Ankarada 
M.M.V. Hatmalma komisyonuna gelmeleri. (117) •(5214) 

1135 ton linyit kömUrU kapa: za;fla :ksııtmcyCf konmuştur. Şartnamesi 1 

Anka.ra,·tsta.nbul Konya. Lv. Alnirllkterı aatmalmıı. komieyonlarrnda okunıı· ı 
blllr. Muhammen tutarı 16.571 lira ilk teminatı 1553 lira. 51 kuruştur. lhalcsl 
10·7-940 çarşamba gUnü saat 11 de Konyad:ı Lv. Amlrllğl ııatmalma komis· ı 
yonunda. yapılacaktır. lsteklllerin saat ona kadar tekli! m~ktuplaı·mı kom;3. 
yona vermeleri. (122) (5219) • .. • ı 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (52) kuruş olan 30.000 çi!t yün çorap 
kapıılt zarfla eksiltmeye konmuştur. ~hales\ 10-7-940 çar~amba gilnU saat 
11 dedir. 111) teminatı 1170 Hradır. Ev!ııl ye ~:ırtnamcsl l:omi3)·vnd:ı. ı;llrlililr . 
lsteklllerin kanunun emrettiği belgelerle en az ihale saatinden bir saat evve· 
Jine kadar Ankara.da M.M.V. satınalma komisyonuna tcklit mektuplarını 

vermeleri. (116) ,(5213) T. iş Bankası ı adet 2000 lira. = 
3 • ınoo .. ... 
6 .. 600 .. -

3000.- .. 
3000.-. 

- 3000.- .. 12 .. 
40 

250 .. 
100 - 4000.-. lstanhuİ Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 1940 Küçük Cari 

~ .. 
210 .. 

50 .. -::nso.- .. 
2.j .. - 5250.- .. Komutanlık birllklerı· ıçln 25·6-940 gilnU saat 11 de 1683 kalas pazarlıkl<ı 1 Hesaplar . 

satın alınacaktır. Şartnamesi bergUn komisyonda görUlebllir. lstcklilerin bel Keş ideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
li gUn ve saatte Fmdıklrda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. ikramiye Planı yıs, 1 Ai;ustos, 1 tkinciteşrin 

tnrihlcrin"de vnpılır 
<5237
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* * * l!Unaka.sa gUnU talibinin vermiş olduğu fiyat komutanltkça pahalr gö 

rüldUğilnden komutanlık birlikleri ihtiyacı için elll beş bin kilo kabak elh 
1
• 

beş 
0

bin kUo taze fasuİye pazarWtla satın alınacaktır. MUna.kasaaına 25·6·940 
giinU saat 15 te başlanacaktır. letek!Uerin belli günde ve saatte Fındıl•lıda 
komutanlık ııatma.lma komisyonuna. gelmeleri (~198) 

* * • 
14·5·940 günü ta!İbl çıkmıya.n GUmUşsuyu hastanesinin aşağ'ıda yazılı 

iki kalem tavuk ve piliç ile tekllt cclilen flyatlan pahalı görülen dört kalem 
yiyecek maddeleri tekrar kapalt zarf usulile satın alınmak Uzere eksiltmcyt ~ 

konmuştur. Eksiltme 6;7·940 gUnü saat onbirdedlr. Şartnamesi hergUu ko· 
misyonda görüleblllr. !steklllerin belli gilnde saat ona kıl.dar teklif ınektup· 

ıarmt Fındıklıdaki komutanlık satınalına komisyonuna vermeicrl. (5031) 
Cinsi Miktarı Muhaın Be. Muvakkat Te. 

Yoğurt 

P~törize sUt 
Çiy elit 
Tavuk 
Pilic 

kilo Ll. Kr. Li. Krş. 

40.000 8000 00 600 00 
40.000 10000 00 750 00 
20.000 3000 oo' 225 00 
2000 adet 1500 00 112 50 
1000 " 500 00 37 ~o 

23.000 00 1724 00 

• • • 
Komutanlıkta şaseler! mevcut kırk yedi kamyonun ktrk beş tanesine 

yUk karoseri lkl tanesine de su tankı pazarlıkla. yaptırılacaktır. Pazarlılr 

27·6-940 gUnU saat on. beştedir. Karoserlerin muhammen bedeli yirmi dört 
bin yedi yUı elli, su tankmm muhammen bedeli ild bin altı yüz liradır. Şart· 
namesini görmek için hergtln iş san.tinde ve pazarlığa iştirak için de belli 
gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komi.<ıyonuna müracaatları. 

(5238) 

• • • 
Komutanlık blrllkJerinin senelik ihtiyacı için iki yüz elli ton sadeyağı 

kapalı zarf usulile satın almacaktlr. Muhammen bedeli Uç yUz on iki bin 
beş yüz lira olup ilk teminatı on altı bin iki yUz elli liradır. Şartnamesi her
giln İzmir vo Ankara.da. levazım tınılrllkleri, lstanbulda komutanlık s:ıtmaı 
ma. komisyonlarında görUlebillr. Eksiltmesi 12-7·940 günü as.at on altıda 

tstarıbulda Fmdrkllda komutanlı!< sntmaima komlsyonunda ynp:ı:ı.caktır 
İsteklilerin kanunun istediği vesaik ile birlikte teklif mektuplarını belli gtin
de Sa.at on beşe kadar koml!ıyona vermeleri. (5130). 

1 
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Devlet Demiryoıtan ve Limanlarıı 
işletme Umum idaresi ilan lan ~ 

141 
Muhammen bedeli ( 4350 ı lira olan 1100 kilo mutıtelit eb'atta aıxı~ 

slclml, 500 yumak 0,5 mım llk bilet slclmJ 650 ldlo muhtel' eb'attı:ı. tıı~ 
' . ~' llz sicimi ı 500 kilo kalafat ipi ( :!. 7. HHO J salı gilntı saat ( 11) on bi • 

llaydarpaşada gar binası dahlllncİı~l;i l<omlsyon t:ı.rafmd:ı.n pazarlık u- 1 ,1 
s.-ıtın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (652) lira (50) kuruşıul< iı• 
teminat ve lı:anunun tayin eltlıtf vcsalkle birlikte paz:ı.rlık eUnU saatıoe ıc; 
dur koml!'lyona mUracaatıarı llzımjır. Bu işe alt şcırtnameler komı~yood 
parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 49081 

• •· * . ~ 
Muhammen bedeli 32610 lira olan 300 ton motorin 2-7-940 s:ılı gUnU ş 

15 de kapalı zarf usullle Ankarada idare blnasıncla s:ı.tın almacaktrr. ır 

· Bu işe girmek lstiyenlerin (24.45.75) liralık muvakkat teminat ile ıtaP 
.nım tayin ettiği vesil<ala.rı ve tekliflerini aynı giln saat 14 de l•adrır ttoıııl" 
yon reisliğine vermeleri IAzımdır. ' 

Şartnameler 163 kunış.--ı Ankan ve Haydarpaşa veznelerinde satııııı31'o 
tadır. (4943) 

V AKIT' matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namma dizin isleri alır. 
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