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Almanya ve İtalyanın mütarekeyi mefsuh 
saymaları ve ana vatan F ransasında . y~ni 

1 
işgallere girişmeleri muhtemel görülüyor 

~'l'o~ıc, 2S - .Fra.nsa. ile Italya a- tı işgal edilecektir. Buradaki sllAhlar Mütarekenin umu.mı hatları Alm!ln Bordo hUkQmeUnin kabul ettiği 

Fransu: müstemleke topraklarındaki 
.Franl'IIZ kuvveUeri kumandanlar1 ve 
sivil makamlar Bordo hllkılmetille 

rağ"men harbe devam edeceklerini bil
dlrmi~ bulunmaktadırlar. Binaena
leyh İtalyanlar burada slJAhlı bir 

~~ ırnzalanan mUl.nrekcnin met- tahril' cdilıncden teslim ?lunacaktır. - Fransız mütareke ıartıarma mUşa-
~ llUz resmen ncşredilmem1$tir. 2 - lt'ransanm Akdeniz sahlll mm· b!htlr. 
~ g_eıen ilk haberlerden anlnşıl· takaları, buralardaki üsler l§gal olu- Y~rz ~plomatlk m~a.hltlerln ka-
t.. göre 1talyanm, Bordo hUkumc- nacaktır. naatille göre İtalyan - Fransa tnUta-
~llldıın kabul edilen mütareke 3 - Şiınall Afrika, Tunus ve Faır rek~sinden sonra ortaya §Ö}le bir 
t 1't eaa.ıı itibarile şunla.rılır: takı Fransız llslerl, Clbuti İtalyan I§- vazıyet çıkmaktadır: 
~iplerdeki Fransız tahkima- gali aLlına girecektir. İtalyan işgaline terkedilmeslnl (Devamı 4 üncüde) 

'•vatan teslir1ı( irak 
Nazırları e ild.' f t 

' 

arp bitmedi!,, 
~<bısay~ ait m üsten1lck e topraklarında bir Fransız hükılmcti kurularak 

harbe devam edilecek, eski başvekil Reno Londradaki milli Fran-
sız komitesine iltihak etti 

~ransa harbi bitti,. şimdi Fransız 

l<() 

imparatorluğu harbi başlıyor 
lldra, 2.3 - ingoltcredc teşek. 

1eQen Fransız milli komitesinin 
,/rden mürekkep olduğunun 
'<lttı iliı.n edilme~i muhtemeldir· 
~ baw<>kil Pol lt~yno'nun da 
• 0 tniteyc girdiği haber \'erili
~ Cenernl dö G-01 Fransız do-

asınrn teslim olmıyaeağını 
r. etn.iatır. 

laşılmaktadır· Fransız toprakla
rında, ~·ani miistemlçke arazis:nde 
bir Fransız hükfımeti le{Jekkül e
decek, bu hiikfımet Londrada tem. 
sil edilcce1rtir. 

Fransız milli komitesi. l<.,ransrz 
imparatorluğunun her tarafından 
müzaheret ve baf;lılık mccajiarı al
m!!ktadıı:-

harbi başlıyor,, demiştir· 

Daily Telegrapha göre, İngilii 
hü.kfımetile tc§riki mesai etmekte 

(Devam ı 4 i111c ıicle > 

...... .............. .. 

Düiı Aiikaraya geldiler 
· ve ziyaretlerde 

bulundular • 

(Yazısı 2 incide) 
1 

Polopya ordusu 
İngilterenin yar..ında 
har?:o devam edecek 
Londra 25 - Polonya başvekili ge 

ne{a.l Slcorski bir beyanname neşret
miştir. Bunda Polonya ordusunun bU· 
ytik kısmının l ngi.ltcrcyc nakledildi 
ğini bildirerek blitUn Polonyalıları 

İngiltere lle birlikte kurtarma harbi
ne i~tlrakc davet etmektedir. ~neral 
mllmkUn olduğu kadar bUytik bir Po· 
lonya ort.lusu kurulo.cağmı, bunun ı 
çin teşkilata başlandığını ve lngilte· 
renin yanında harbe devam edlleec
ğlnl bildirmiştir. 

~~~tal <.l<' Gol'iln beyanatından 
~1 Afrikndaki Fr:ınsız kuvvet-

li . tını.andanı general ~· o.;ucs, 
Jedeki kuvvetler kumandanı 
~l'al hlittelhauscr ve Hindiçini
\· tene ral Catou ile tcır..as etti. 

• : bütün imparatorluğun har
~ cdc.ceğini öğrendiği a.n-

Suriycdeki Arab kabile reisleri 
d~ general Mittelhauser·e müı:aca
atla bütün kudret ''e imkanlarını 
ordunun emrine amade kıldıklarını 
b;ldırmişlcrdir· 

Beruttn bir Fransız crkanıharb 
subayı ''Fra.nsa harbi bitti, fakat 
şimdi Fransız impambrluğunun 

Mühim temaslarda bulunmaga 
giden ölü sefir ! 

u 1ı arp t e lngillere
!Je en büyük hava 

·akını yapıldı 
londra mıntakasında tehlike hali 

"' üç saat devam etti 
'»lqn filosu başkumandanı şimali Fransadaki 

deniz üslerini tetkik ediyor 
hf.Orı 
:~tb· dr<ı, 2:i - Almnn layyıırel!'rl 
1 !liı:'1 İptidn~ınd:ıııhcri bu E!C'l'C 

~~ trenin ş:ırk sahillerine en lıü· 
l~d lıı:ıı"t"uzda bul ıın·muşlanl ı r. 
lııt r_~ havulis:ndc tehlike hol i 3 

11 gurnıüş, f:ıkııl bomlı:ı tılılıno · 
''f:/· he'lmi lrh~{:tle rleıı iliyor kı : 

~ lı.ın~~ı:ın ı:ın:ın·lcri ı;enış ıııik
lıır taarnuıla lıulunıuuşl:ır, 

cenuhn ş:ırki s:ıhillcriııe bombalıır 
alıııı~ltırdır. 3 sivil ölınli'j, 6 sivi l 
nır;ıl.ııı111ışlır. niq;cık ııçık şehirle· 
;.e lıoıııbal:ır c.llişınfıştür. Zarar ez· 
dır:· 

Ev\'clki ~C<'C T n~illereııin şimal 
· doğu ,.c batısınıl:ı altı sivilin öl
mesi ve 60 sivilin y:ır:ılAnnıası ile 

{Uevunu 4- üncüde). 

' TasYirlcfki r gazet c.-,lnin birinci 
s:ı.yfasma özenile bezenile yerleı;ti
rlimfş !}i>yle bir haber \·arılı : 

Moskovadan ayrılan 
Bulgar sefiri 

Ö)ffiÜ:~ı'DE GÜR~lEDJGt BlR 
ŞEKİLDE l\IERASblLE 

SELAMETLENDİ 

Moskorn, 28 (Hususi) - Bulga
ristanm Mosko\·a clçi<ıi Todor 
Hristov, hükfımeti1o bazı mühim 
temaslarda bulunmak üzere, bugün 
tayyare ile Moskovadan Sofyaya 
hareket etmiştir. 

Bulgar elçisini, Sovyet Hariciye
sinin bütün yüksek mcmurlarile. 
Alman elçisi ve kalabalık bir halk 
kütlesi teşyi etmiş V<' bir kıta as. 
ker selam resmini ifn ederek ban
do Bulgar ve Sovyet milli marşla
ruu çalmıştır. 

Her tarafa Sovycl - Bulgar bay
rak!an asılmıştı. 

Rusyada hiçbir sefire bu kadar 
parlak bir merasim yapıldığı he
nüz görülmemiştir· 
H:ılbuki böyle memsi.mle scli

metloo.en ıcflr ölmiljtlir \ 'C Sofya.-

ya cenazesi g{itürülmüştilr ; şu tel
graf okununca iş anlaşılıyor : 

' 'Sofya, 25 (A· A· ) - Bulgar a-
jansı bildiriyor: · 

Son günlcrdo Sovyct hilkfımet 
merkezinde Yefat eden Moskova 
Bulgar sefiri mille\'effa Todor 
Christov'un cenaze merasimi, kra
lın mUmessillcri hükumet erkanı 
kordiplomatik v~ birçok dostlarmı~ 
huzurilc yapılmıştır· 

Moskova sefaretine tayininden 
evvel Chtlstov Bulgar'stanın Anka· 
ra sefiriyd.i .. , 

"Ta.5\·irlefkAr ., , l•oc:un:ın bir • 
··~ta_ş:ılla lı" ı hak etti mı d c;-siniz? ... . .. ... . .. 

Da~iliye Vekili 
Bugün Emniyet Müdür

· Iüğünde· meşgul oldu 
ŞC'lırimiz<lc bulunan Dahi liye \'e· 

ki li Faik Özt rok bn snhuh s:ı:ı t ıın 
birde emniyet mlidiirliiğüııc gclnıi~ 
n• ii~lcyc kn<l:ır meşgul olmuştur. 
\"ali ,.e b.c!edi) e reisi Llıtfi 1'ır<lar 
da 'ekili burada :ıiynret elınışlir. 

' 
KUR US 

İLAN tŞLERl: Tel. 20335 

1 Peten HükOmeti şehri Almanlara 
f bırakarak Bordodan ayrıhyor 

Nc,-york, 25 - Jı'ransaya. harb 
ilan edeli ancak on beş gün olan 
ve bu müddet zarfında Fransaya 
karşı en ~üçilk b"r muvaffakıyet 
dahi kaydetm.iyen ltalya dlin im
zalanan mütarekeyle Fransad:uı 
ço~ mühim menfaatler elde et. 
mektedir . Mütareke şartlan henilz 
resmen rnalüm değilıe de gelen ilk 
haberlere göre ftalya. Fransanm 
Akdeniz sahili mıntakalarmı işı::-al 

et tikten ha~ka Clbuliyi, Tunnııu, 

Cezalr ve Fastaki tisleri ve liman
ları işgal edecektir. B ı vaziyetto 
Akdenizin garb kısmındaki bütUn · 
üsler ltaJyaya geçecek, İngiltere~ 
nin bu mmtakada istifade edebi· 
lee~ği yalnız Cebelüttank üssü ka
l3eaktrr. 

l\lfiTAREKENİN DIZASI 
J,oodra. 2.3 - İtalya ile Fransa 

(Devamı 4 lincüde), 

- ik . .. ••• • 
lakat duyulmadı 
Geniş şehrin daha çok ve kuvvetli 
düdüğe ihtiyacı olduğu anlaşlldı 

F.lle mÜtehı\Trik clüı~iU ı l "rtlc:ı lılrl ha sahalı ı::ıimırl;;cn··· 
()'a;ı.~ı ı~ iinrürlc)' 

ilk parti 
geldi 

Romanyadan 
petrol dün 

Veni · anlaşma ile 
kafi petrol, 

sellüloz ıetnin 

6 ayhk ihtiyaca 
kereste, ve 

edildi 
Ti ftiklcrimizle Romanyada yapılan kuma§lar 

I ngiliz. mensucatı derecc~indc mükemmel 
Mevcut ll\;a rc t nı ualıctl •sınırı llalı:.ı I sal.ırını.Ja .satıltı caktır. Anlaşma plya.

iy1 ve ~inııJikı vazl yı:!tc uygun b:r şe- ı;ıınıızdlt <;ole lyl karşılanmıştır. 'fif· 
kilde işlıycbilmcsı ınnl:sadile Homan tılclerimızle Huınanyada yapılan lm
ya ile yııptığımız anltışmıı nın ta tbik ı- ınuı;ı numuneleri fc\·kal~dcı bcğcnll
.ae t~lanmıştır. Tiflil• \ c yap:.ıtı s a- mı1. l ngH!z ıncntjucatı derecesinde 
tışlarnmz:ı mukabil temin e lıl cn pct iy i netice ~ ıınmıştır. 
rott:n 10.000 tonluk ille partılil dün ıı:vvclcc tng\lte:rcyc lhra.ç ccUlen 
limanımıza g-ct!rılm işlir. Yeni anl aı- tlfUl,l<nmizln Al:C:en!z yolunun ka· 
ma ile memleketin ultı aylık ihtiyacı p.~nmusı net !ccsi olarak H.oman.vnya 
O'.\ yetecek kadar r clrol, ~cl! ıHcız, l.e· gönrlcrilD•l'::Jlncı imk!ı.n buluıımasmm 
rcıstc, maden dir~[;i ve k~~'t Roman- piyasada çok iyi bir t c.o:;i r yapacnğı t.e 
yadan ithal edilecek ti r. Duna rnuka- m~n ediliyor. 
bil başta ti:tilc ve yapağı olmak üze· l Yeni anlaşmanın imza'>ına d.:ı.lr o 
re birçok ı:n.a.hsullerimiz Romen plya.- lan ııa.ber 8 uncü s.'lyf::.oızd!!W:r.) 



2 

~AZRETi"~ÜHAMME~ ~ ~<HA~Tl>.Ş c :JJ!Jf 

iLK VESiKA 
.(lbni lshak)ın lzaybolan eseri esas tutulaTah 

IBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel ya%ılmış 

H z. M uhammcd hakkındaki ilk biyografi 
.l'llrkQeye oevtrern 

24 MuhDdd~n Türlk 
Hz. Muhammed onların imana 

gelmelerini çql,< istiyordu. Çünkü 
onların ayak diremeleri Hz. ı-.ıu· 

hammedi çok müteessir etmekte;ı.
di. 

Hz. Muhammed' gelip de yan
larına oturduğu zaman onlar gene 
eski ~ildi.yetlerini tekrar ettiler ve 
gene eskiden yaptıkları tekliflerde 
bulundular. 

Hz. Muhammed cevap verdi: 
- Benim vaziyetim sizlerin 

zannetiğiniz gibi değildir. Ben 
sizlere para, şan ve ikbal verecek 
hiçbir ~Y getirmış değilim! Tanrı 

·beni Resıµ olarak gönderdi ve ba· 
na bir kitap vahiy eyledi ve size 
hayırlı elçilik getirmemi irade kıl
dı. Ben Rabbırrun elçiliğini sizlere 
ulaştrrdım ve sizlere doğru öğütler 
bildirdim. Siz benim getirdikleri· 
mi kabul ~erseniz, o takdirde 
dünya \'e ahrette mesut olursunuz. 
Şayet nükfil ederseniz, o vakit, 
ta ki Tanrı sizlerle benim aramız
da hükmünü verinceye kadar ceb
rederim.. (veya nasıl söylediyse). 

O vakit onlar da dediler ki: 
- Sen bizim sana tekliflerimiz· 

den hiçbirıni kabul etmiyorsun! 
l'ekfil~ biliyorsun ki biz burada 
bunca me5illat çekiyoruz, her 'J'!Y" 
Cfen ziyade suyumuz eksile, su yok, 
~ıadimiz çok dar •• Sen seni gönde
ren Rabbına dua et de ~ bizi BI

kıştiran dağı biraz geri çeksin. 
Memleketimizi daha genişletsin! 

Suriye ve Irak gibi, ortasından 
;nehirler akıtsın! Bizim ölrnü' ba· 
balanmm da diriltsinl Onların 

içinde Kusscyyi ibnl Kilab da var. 
O doğru sözlil bir ihtiyardı! t~. 
yalan mı söylüyorsını, doğru mu? 
onlara da soralım!.. 
Eğer onlar senin~ sOyledl· 

ğine şahadet ederler, sen bizim 
senden bu dilediğimiz ~1eri de 
yaparsan, o vakit sana inanır, 

Tanrının yanında yüksek hatırın 
olduğunu kabul eder; onun Resulü 
nazarile bakarız! .• 

Hz. Muhammed §U cevabı ver
pi: 

- Ben sizlere bunlar için gön· 
derilmedim. Ben Rabbın bana siz
ler için emanet ettiğini getiriyo
rum. Kabul ederseniz sizler için 
dünya ve ahrette saadet vardır, ol· 
mazsa, ta ki Tann aramızda htikA 
mQnü verinceye kadar sabırla bckA 
liyeceğim.. 

Onlar dediler ki: 
- Sen madem ld bizim söyledi· 

IDmizi yapmıyorsun. Öyle ise ken
din için iste! Rabbına dua et. sana 
senin doğru söylediğine §3hadet 
edecek ve bizi iddiamızdan ccvire
c.ck bir melek göndersin! 

Dua et, sana bahçcler, saraylar, 
altm ve gümüş hazineleri yollasın 
ki öteberi alın:ık için bizden biri 
gibi sen de çarşıya gitmeye rnuh· 
taç olmıya.,m! O vakit, senin 
Xann yanında bizden daha çok 
hatırın oldui;'llna inanırız. Eğer, 

iddia ettiğin gibi, gerçekten bir 

peygambersenl. .• 
Hz. Muhammed cevap verdi: . 
- Ben bunu yapmam ve Tan

rıdan benim için bir şey ic;temern. 
Ben Tanrı tarafından irşat edi

ci \·e hayrrlr müjdeler habercisi 
olarak gönderildim. Benim elçiliği· 
mi kabul ederseniz, dünya ve ah
rette saadete erersiniz! Olmazsa, 
ben sabreder, ta ki aramızda Tanrı 
lıükmünü kılmcıya kadar bekle
rim.,, 

Onlar bunun üzerine dediler ki: 
- Öyleyse söyle gqk parça par 

ça üzerimize insin! Nasıl ki, iddia
na göre, Rabbın dilerse yaparmı,ı 
Yoksa sana inanma;"Izl 

Hz. Muhammed cevap verdi: 
- Bu Tanrının i~idir. Dilediği 

vakit yapar. 
On1ar gene dediler ki: 
- Ey Muhammed! Işte Rab· 

bm biliyor ki biz burada seninle 
oturuyoruz ve senden baı:t eeyler 
yapmanı istiyoruz. Niçin gelmiyor 
da sana bize nasıl cevap verecqini 
sana kulak aSınadığı:mız takdirde 
ne yapacağını söylemiyor? 

Biz duyduk ld (Yemame)' de 
Rahman isminde bir adam bunları 
sana öğreten adamını~! Fakat, ye· 
min ederiz, biz asla Rahmana i
narumyacağız! Biz şimdi bize dü· 
§eni yaptık, artık senin hu uğraş
malarına uzun 1Alinan tahammül 
etmiyeceğiz. Tl ki ya biz seni, y3 
sen bizi mahvedinceye kadarı 

İçlerinden biri de: 
- Biz Allahm krzl.arı olan me

lelclere taprnmz! 
Bir diğeri de: · 

, - Meleklerin arabasile :Allah ve 
sen 6nümüzden geçmedikçe sana 
inanmayız! dedi. 

Hz. Muhammed bunun flJıerine 
ayağa kalktr. Anası Abdülmutta· 
libin kızlarından biri olan amca· 
zadcsi Abdullah ibni Ebi Omeyye 
kendisine refakat ediyordu. 

Abdullah Hı. Muhammede de
di ld: 

- Kavmm sana tekliflerde bu· 
Iundu. sen reddettin. Onlar btr 
nun üzerine senden, Tanrı yanın
daki büyük hatırını göstermek i· 
çin kendilerine ait dileklerde bu· 
luıxlular. Bundan sonra seni doğru 
sözlü kabul etmek ve senin arkan· 
dan gelmek istediler. Fakat sen 
bunu yapmadın! .. 

Ondan sonra, tutup senden se
nin kendin için, Rf bbm yanında 
hatırının onlardan daha yüce ol· 
du~u görmek ~ dilekler dile 
diler. Onları da yapmadın! 

Bunun üzerine onları tehdit et· 
tiğin cezalardan bir !kısmım hemen 
orada gôstermeni istediler.. Onu 
da yapmadın! .. (yahut her nasıl 
söylooiyse)' 

-- Şimdi, Tallah ben de ~in 
gözümün önünde rnerdiyenler its· 
tünde göke çıkıp da dört meleğin 
sana cahadct ettiği bir yazr ile 
döndüğünü görmeden sana inan· 
rnıyacağım! (Devamı var) 

HABER - Akşam Posta• 

1 
Bir Japon siyaset 

muharriri 
şehrimizde 

Avrupa harbi ve Bal
kanlar haklanda Japon· 

lar ne düşüniiyor? 
Japonyanm en bliyt!: siyaset ga

zetesi olan ''.Aııahi'' nin Roma ve 
Balkarilar muhabiri Dr. Kenji Ko.
uno dUn 5chrimize gelmlştir. Bura
dan Moskov:ıya. gidecektir· 

Kendis!le göril§en ga.T..etecilere, 
bugUnkli Avrupa harbi, Balkanlar 
ve Yakmşark hakkında miltaleası. 
nı söyliyerek demiştir kl: 

- Gerek Italya, gerek Alm&Iiyn 
ve gerek Rusyanm, Balkanlarda .ut. 
hu muhafaza etmeleri kendi men. 
taatıerl icabıdır. ltaly.~ AlcaenlZde 
Britanyanm nUfuz ve h!klmtyetlnl 
larmak istiyor. Binaenaleyh kuvvet 
ve go.yreUnl bilha.!s8a. onun llzerlnde 
teksif edecektir. Almanya, hududu -
nu geni§leterek bir de Balkanlarda 
kendin• bir gaile ac;mak tatemu. 
Ayni zamanda, bir anbar mesabe
aılnde olan ·Balkanları ateşe vermek. 
te menfaati yoktur. Rusya ise, Fin. 
lt.ndiya harbinden sonra ıruvvetıert. 
n1 yeniden telltll, t&kv1ye, mUna.ka.. 
JA.tmı yenıtemek, techtzıı.bm tekem • 
muı etUrmekJe· mC§gul olmağı ter_ 
cih etmeırtedb'. 

Japon muharrlri, Japonyanm her 
zaman i~.in kuvvetli ve hrudın bir 
Tlirkiye görmekten mliatefit ola.ca.
ğnu jııaret ettikten ııonra büyük 
bir hayranlıkla Tftrk aüerinin l'e

caatinden baluıedcrek §unlan ısöy
lemi§tir: 

- Kendllerlnl de j'llrdllm, dedl. 
Saı!e gtytnl§lerl, canlı ve feci bakı§
ları, geçtikleri her yerde kuvvet ve 
eelAbct bıı.vası: yanı.tan dlno.mt:t ha. 
rek!We Türk askerinin, - bazı 
milletlerde olduğu gtbl - ııtıaın bir 
••geçit aakerf,, değil, kendi harbini 
yapmnğıı. hazır bir .uhnrcbe 1\.'lkeri 
olduğunu g6rdtım. Yeni ve müterak
ki Türkiye ctım.ııurtyetlnlD kuvvet 
ve hA.klmlyet.ınt da1ııı& takdir ve te
menni ederiz. 

Bu sabah gelenler 
53 kitilik Polonyalı bir 
m~cir kafilesi ve bir 
Amerikalı gazeteci 

geldi 
Polonyalı muhacir ve eski mu

hariblerdeıı. mtlrekkep milltecl ka.
fllclcrlnln gclld devam edfi'or. 

Bu sab:ı.hkl konvansiyonel trc
nile de bir mllddet evvel Alman
yndan .kaçan mültecllerden 44 Po. 
lonyalı Yc..,oslavyadn.n, 9 Polonya
lı muhacir de Romanyada.n gclmiö
lerdir. Hepsi Sirkeci mmto.X:ıaında 
ba.?..ı otellere muvakkaten yerle§· 
tirilm.i&lerdir· Burada kısa. bir za
mruı kaldıktan eonm Surlycye gi. 
dcceklordir. Emniyet mUdürlüğU, 
son günlerde :miktarı nazarı dikka
ti celbcdecck kadar c;oğalan ltat
yadıın gelmiş Polonyalı yahudi mu. 
haclrlerin vaziyetlcrile meşgul ol
uuıktadır· Bunlar şehrimizde bir 
aydan fazla. kalımyaca.klar v~ ek. 
serisi Filistine gideceklerdir· Maa
mafilı Ameriknya gitmek istiyen
ler de vardır· 

Mcehur Amerikalı gazeteciler
den Al5SOsyetcd Pres şark muhabi
ri Jruncs Gallaghcr Stokholm ve 
Berline uğradıktan sonra buraya 
gelıni3tir. 

:Memleketimizde bir milddet tet. 
kikler yapac4k, Ankarayı ~yaret 
edecek, sonra Barka doğru seya
hatine de\•am edecektir. Amerikalı 
gazeteci birkaç ay sürecek olan 
şark scyıı.hatinl miltc:\kip Amcd
kaya dönecektir. 

1tn1yan ve Almanlarla yapılnn 
mütarckelerden sonra Fransız 
milstemlckelerirun alacnkl::ı.rı: vazi
yet ecnebi g:izetccilerdc bUyUk bir 
alaka uyan<'lırm::jtır. J. Callaghcr 
bu v:.ı;:lycti de takip etmek niye
tindedir· 

1 
Macaristandan kliring 

yolile mal getirtmek mümkün 
Bu sabah gelen bir ithalat müeu.,semizin 

mümessili son vaziyeti ve temaslarının 
neticelerini anlatıyor . 

iki memleket arasında geniş 
bir ticari faaliyet bekleniyor 

Bir mUddet evvel Budape§teye J da olduğu gibi lisans üctetlne tAbi 
giden büyük bir itlıaltı.t müessese. tutmnğa b~lamışlardır. 
sinin mümessllt, bugUnkü scmplon 
ckspre~le memteketo dönmüı, ve 
kcndislle görUı=;en muhnrririınlie 
'§U dilwte değer izahatı vermi.stir: 

"- Peştede Macar piyasaları ile 
iş yapmak imkanı ·mevcut olup ol
madığruı a~tırdmı ve Uca.ret mU
meuilimiz Bay Azizle görilştiim· 

Temaala.nm. neticesinılc Macar
larla eşya mUbe.dclcmizc engel O· 

lan bUtUn gUçlUklerin izale edildi. 
ğini ve evvelce Almanyadan ge
tirttiğimiz demir malzeme, maki•
ne, elektrik &Jetleri ve sair başlrca 
lthalAt emtiasınm Macarlstandan 
almabileccğini öğrendim· 1.facarla.r 
memleketinilzle bUyük i§lere giri
goblleceklerhıi ve teldiflerimlzi 
memnUnlyetle br§tla.d.ıldarmı bil-
dirdiler. -

Bundan başka mUhim olan nok. 
ta Macarla.rm. her JJe'vi mal için 
döviz iıı~emiyerclc kliring yoluyla 
muamele yapmaı;"I kabul et.mi, bu-
hınnıala.ndll'·· • 

Yalnız eakfslnden farklı bir ci
het var: Macarlar, Türklyeye 
g5ndereeekleri mallan, tıpkı bura-

Aziziye tüneli açıldı 
tik muhtelit katarı 

Ali Çetinkaya geçirdi 
tzmtr, ~1' - Münakalat vekili Ali 

Çetlnknya Afyonda belediye ve posta 
blnnlarınm açılma. merasimine nyaet 
ettikten aoııra Kara.kuyu yoıu:yl.:\ 
dtın :oenl inJ& dU Azlz!ye ttıneltn. 
gclerok kUpt remnlni yapDU§tır. Bit 
buçuk milyon llrnyn mal olan yeni 
tünelden ilk muhtellt katan Ali ÇeUn· 
kaya ı;e;;irml§Ur. Vekil buglln felıri
ınlze gelecektir. 

.Marunııfih bu ücret, iş yapmağa 
mani olacn.k kadar ağır değildir ve 
TUrJdyecic alınan ücrete mukabele 
olarak yapıldıi:'I bilcllrlliyor· Bu iti
barla yakında iki memleket ara:ım. 
da geniş bir ticari faaliyetin ba§· 
laması beklcnlyor· 

Mnc:u is tanda. zahiren silkunet 
hlikUın sür.mektedir. Fakat hald· 
katle bu sessizlik zoraki ,~e mu
vakkat bir vaziyctUr. 

Macarlar, son harb hadiseleri U
zcrine açıktan aç1ğa Romanyndan 
Transilvanyayı istcmcğe ba.şlamr~. 
lardır. Bundan başk"'a. Yugoslavya
dan da4ll.mumf harbden evv~l'd im
paratorluk zamanında kendilerine 
ait olan arvl)i istiyorlar. Fakat 
~imdilik glirilltü çıkarmıyorlar ve 
yeni AYıupa nlzanıında bu mese
lelerin de halledilmesini bc!tliyor
lar.,, 

lkl Sovyct .nıaliyeclsinden 
mür<.'kkcp bir heyet, bir !n~llz 
milhenclls ve Haitili bir Amerikan 
mUbcnd.la de bugUnkil semplon 
ckspr~inin getirdiği yolcular ara. 
smdadır. Bunların seyahat mnk· 
aatları §imdilik malfım değildir. 

Zelzele feliketzedeleriA 
ne yardımların umumi 

yekfuıu 
21 haziran 940 tarllılnc kadar yur

dumıızdakl zelzele fellketzedelerine 
!çerden ve dışardan yapılan teberru· 
tarın miktarı G.212.BOS lira 20 l•uruı;ıa 
be.lif olmuştur. 

Bir arnl?k 24 buçuk lire.ya lmdar 
yllk.tclml§ olan altm fiyatı&rı 21 bu· 
çult liraya kadar dll~muıtlll'. 

irak 
Nazırları 
Dün Ankaraya geldilef 

ve ziyaretlerde 
. bulundular 
Anlmra, 25 - lnık hariciye rı:: 

eksellı:ıa Nurl pap \'e acillye ıı otıl 
eluıeUna Şevket Nacl bey, dUD ~ 
ek~rea!ne bağU husust bir v~ 
Ank&raya gebnl~, hruiclye ve • JP1' 
v'ekil!erl ile hariciye ve adliye erlı I' 
trak ve Mwr elçileri 'e elç!Uklel' 
kd.nı ve Inr:,'1ltere bQyük cJ.llfk! ~ 
tep.n tnratmdan kaI'§tlnnmış111""ıP 
Bir aııkerl kıta, ihtiram re~ ... 11 
etmlşUr. Muhterem mJsa!irlctıı"" 
kendileri için hususi dafrcler ~ıo' 
dllmltı bulunan Ankarıı.palaaıı. iJI 
lerdlr. • 

lrak hariciye nıı.ımı: ekse1An5 ~ ...,ı 
pll§a ve adliye nazın eksellhı.s Şc"'·. 
Naci bey refaltatlerlnde Irak t 
I<runll Geyl~ olduğu aalde .Mit 
dan fübarcn blrlblriııl taktbell 
kamlarmda bartclyc ,·eklll Şükrll: 
rıı.çog-ıunu, ba§\"ckll Dr. Refik ~ ~ 
mı, IftlyUk Millet Mcclla1 Ret.si Jı. 
halik Rcndııyı ve adliye vekili Jo<f 

/ 
Okynn ziyaret eyliml~ler ve bil 
yaretıer iade olunmuııtur. 

Muhterem mıaatı.rıcr vc.U ve ~ 
<'1.ye reisi NeVl'At Tıı.ndoğann da 
bırakmr§larclır. 

Hariciye veklll ŞUltrü 
taratından misafirler ı;erefü:.e _,;. 
gece Marmara ltö~kUnde bir ~:. 
verilml§Ur. Bugün de ba:veldl 
tor Refik saydnm mlsn!irlerlmlZ' 
nadolu ldtibilndc bir tsğlc ziyn!cti 
mlştlr. Bu ak§am da İrak ııctaıi 
nesi tarafmdan BCfarethanedc bit 
yate rll kUr. 

Tırhan vapurunuıı 
tecrübeleri yapıldı 

Kalay ve nişadır Pl ... "l d hh• t db" J Dentzyc!ıtnn ldarcalnlD t,aırı.I aj ar a SJ 1 e Jr er t::ı.nin.mlıuıtı.n Tırhan vapuru d!lll 

Şelirlmlzde pltı.jlann hcp!lnde birer !içten ı;ıtmua ve Marmnrada tcct-1 
doktor bulun1urulacak ve hlr imdadı teri yapılmıştır. Vapur t crUbede 
sıhhi çantası ve ecza dolabı ile tık 1 mil ırtırat yııpnıı~ur. Ak..:Jama J<ll 
tcdaV1 odası aynlıı.caktır. davam cJcn lccrUbelrrde vnpuru::ı 

Komisyon kir nisbetle
rini tespit etti 

Fiyat murakabe komisyonu dUn 
toplanıı.rak knlny ve nlgıı.clır :ttyıı.Uan· 
nı leaplt ctm.l§tir. Kalay ilho.11l.tçılan· 
na ytlzde 16, perakendecilerine yüzde 
10, kalıp halinde nl.şadır için de blrln
cl ellerde yllzdo 25, ve toz halinde 
nlşo.dırm birinci ellerine yüzde 20 klr 
esa.sı kabul er' mlıtır.Nil!adırın pera
ltcndecilcrlne bırakılacak Jd\r hcnUz 
tespit edilmemiştir. 

Limon taciri beraat etti 
Limon lhtlkAn yaptığı idcllnslle ad· 

llyeyo verilmiş olan 1Iya Knr:ı.knş dUn 
asliye dördUncü ceza ınablte:ncslnde 
nihayet bulan r.:ıuhakemcsı ııonunda 
suçu sabit g\irUlemlycrek bcrnat et· 
mlştır. 

Akdenizdeki 
şileplerimiz 

Akdeniz llmnnlıı.rmda bulunan ge· 
mllerlmli.den Antares gelmişti. 
Bu sabah ta Plltın §ilcbi limana gir· 
mlştır. Ha.len Akdeniz llrnnnl:ınnda 

beş §llcblmiz daha. ,·ardır. 

Tütün satışları meselesi 
Tico.ret '"eltlleti, harice yapılan 

bazı tutun sntııılarmm uyıınclırdığı 
ıtırnzlnr Uzerlndc ehemmiyetle dur
nıujtur. Harlct s:ıtıııarm tek elden 
lunrcsindeld mahzurlar ctratllc tetkik 
cdllcrcl' ona 1;1'rc tedbirler almması 
daha faydalı g6rUlmcktedlr. 

r:ınnyad n gcldlğ::ıd n daha. mll1' 

; ! ~ : : : mel vnzlyettc oldu ~ g6rU!ın0 J: :KU~~~ ~~S~R~~Rj ~~~:~~. buzunı rde se!crkrv ba; 

,,. Bir müd~citcnbcri Uıtil edil. 
miş olnn Romanya vapurlarının 

Kl.Sstencc - Pire Jlostnları l:atanbul 
ile Köstcnce arasında tekrar baş
lamış ve ılk postayı yapan Dnçy::ı. 
mpuru dlln limanımıza gelmiştir. 

..:· üniversitede ynbnnct diller 
mektebinde mm-affnk olamıyan 
talebe için 1 Temmuzda yaz kurla
n açılacnktır. 

• DUn belediye reis munvini 
Lütfi Aksoyl:ı iktumt mü3üril ve 
b::ızı kaymakamlar toplanarnk y<'ni 
lokanta ve gazino tarifelerini tes. 
bit. etmi~lerdir· Beyoğlunun maruf 
lokanta \'e otellerinden bir ltt!mı 
IUks. diğerleri de derecelerine gö
re. birincl, ikinci ve U~Uncü eınrf 
sayılmışlardır. 

il- Pratik <'C1.acılar birliğinin se
nelik kongresi aym 9 uncu cumnr
tesi g\lnü tıınt 21,30 da r}minönli 
Hcılkevinde yapılıtc!llı::tır. 

~:· Vali ve belediye reisi Dr. 
LulfJ Kırd. r dün geç \-akit Beşik. 
tnştaki Abbasağa parkma giderek, 
parkın aldığı son şekli gözden ge
ç'rmi~ ve parkın tenvirat i'inin de 
y:ıptlmıu;mı emret mi ... tir. 

~:- Bir mUddctt<•nberi Ankarada 
bulunmal;:t:ı olan Izmir Yalisi :St"'m 
Aylmt lzmirc dönmUıttür. 

Nikah 
TeruylT. mahkemesi l"'l'lslcrlll 

r:au Cl'V" t GUcUnUn lın:ı Salih3 
c ln ile MUll.lyo bnşmUCettl§ ıııtl 
kııldl Dııy HüsnU Tol;\J'ı:Utı ottu ~ 
r ·l! v l:l'ılctl yüksek mUhencli.:J rW }> 
Muhittin ToklizUn nikMıları dlln , 
knr:ı belediyo n:ılomL,d.ı. yapılırıt~tı 
Tar:ıfry:1e uzun ve mes-.ıt bir Jlll) 

diler!::. _/ 

A$kcrliğe davet 
Ii':l.t;h n51.crlilt ~:ıb:ısl~dcn: ~-
Ort.ı. chllyetna.'llell J,.:c \ c 

yUi.sclt mel•tcp mezunl:ırı ı tcıxı~, t 
om tarihinde yedek sulJ:ıy ottuluJI p 
butunnınk Uzerc ı:evkc tabidirler·~ 
çartınn h:ıtz azkerllk llde\'inl yllP 
nıı~ orta chllyctnc.melllerdcn ~ı:))l: 
Zw mtnaup olanlıırm muayyen :ı;ıı tJ 
det iı;ınd• ııevkedilmek üzere Jıeıt' 
şubeye ma11ıcııntııın illin oj;tnur. 

·~nılnilııll r..ııı~eruı, e:ıboelndell: tft' 
~imdiye kad.-ır nııkcrUk ynpıp 

his cd!lmi,ş vey::ıhut nsltcılll• :ra~ 
nuş ''e hc:ıUz nsltero .scvlccdılDl# 
a::z ll!L atl> uo~mıu cro.tııı Y ti 
m:ı @nlcrl r.,şn~ıyn çıkanırnıtl' 
Yo.clı:ın1 lnr s:ınt (D) d&n l~ ye 
dar ynpılacakur. Bu doğu111lu :; 
~ o!.lam:ı. ı;Uıılc:-lııdo ikıımet sen 
nurus cUzdanlarite birlfütc bebeXJl 
şubeye mUracaat ederek yoklaınB~ 
nı yaptrrmala rı gelmlycnler ı1alili 
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lll\.lknn Hnrbi ve Umumi Harpten conr.a 

! 

Fransız müst.e111lekelerinde11 \ 
L C) i ;; 

.. 

• 

ah tel hah.iri b a tir 1 11 Y O r şti~~:ı:an~~ ~~~~:~;ke~u!::::;;;::;; ıeı~d~ı~~:1;ğ~u ~~~~~:se ~~~!= 
me~lesini daha ön pl~a getirmiştir. çok eski bir maz si vardır· tık de
Bugün mukadderatı mevzuubahs olar. fa on beşinci Lui I<"'ransamn uzak 

~trikada ordu kuvvetlerinin 

1 ~lrniış nispetinde arttrrıl
~ rneb\Uan meclisince ka

en dört milyar dolarlık 
tıı. ayan meclisi tarafından 
~ . intizaren Ruzvelt deniz 

dai l'iıı~ milli müdafaa. şartla
.r bir plan hazrrlamalarınt 

la tir. Kongreden yeni tah. 
{d 1erı edeceği tahmin olun

ır. 

~tidde bulunan dük ve dü
•ndeonın lngiltereye döne
ııtnnedilmektedir. 

~~lika bahriye nazırı E<li. 
~Ye kadar muharib hiçbir 

k ha:rb gemisinin satılma
~ıldirmiştir. Nazır umumi 

'a. aıt 111 destroyerin lngilte
ld tılıtıruıı için bıı.hriyo nezare
<ıırde ısrarda bulunulmuşsa 

ardıı.n hiçbirinin ı;imdiye 
ı.. 8atılmış olmadığını ilave 

Uir. 

~ ~ l'llan kontrolu altında bulu. 
0~anda radyosunun neşriya
~~e, Holanda nasyonalist 
~ olandanm tamamen naii

esini ta!avvur etmektedir· 
lıı.t:i ~ llerenin Campeador yatı 
~. an ınaynıruı. çarparak bat-

t" \'l<ııınandan ile birlikte Uç 
L iJ e 16 bahriyeli kayıptır· 

~ ~~e Star İngiliz ku~panya. 
ta 11.400 tonluk Vcllington 
~~\!tunun Finistere burnu a

a torpillendiği öğrenilmiş-

ı 

~lld hUkfımeti. devriye ya -
t 661 tonluk Pathan ismin., 
~inin battığını haber ver
" u; İki za(ıit. bir kii~Uk za-

1 bahriyeli ölmüş, bir za. 
~edi bahriyeli yaralanmıştır. 

~on tayyareleri 
.ı hükumet merkezin-
~e F t · ı· ~ ranr.ız ve ngı ız 

t 

0.nsoloaluklarını 
bombaladılar 

I)~~- •• li ·o, 24 {A· A·) - Itoyter: 
~ <:ıyc n:ızır mua\'İni bu sabah 
~ ~flri Craigie'yi dnvct ede
h~arnc yolu ile Chung
t Ukuınetine yapılmakta olan 
t(lirnatrnm durdunılmasmı 
llıiştir. 

".i afa:ısı, Ç:ınkay~~::.e ln:;i
' 3i üzerinden harb malzc. 
~~·ltiyalının durdurulma!ı i
d nya tarafmclan İngiltere 
de Yapılan tc§ebbüsün ayni 

<o a hem Birmanyaya hem de 
~ tıg•a §amil olduğunu bildir
~ır. 

80~IBARDIMA ~-

{A· A·) 

:aYitahtına kar;;ı bugiın Ja
t~a kuvvetlerinin yaptıi;ı 
~llıda, İngiliz diplomatik 
~ bulunduğu binaya, İngi. 
~~n~olosluğuna ve Fransız 

~~ıı~IDına bombalar düşmüş
<qı; \'C Fransrz konsolos

h l'IloJrruştır. İngiliz diplo -
~Yetinin bulunduğu binaya 

l'ia l'llba patlamamıştır. lnsan
'itıt yoktur· Bomb:ı.rdnnan 
~ de Chung • King'in aşağı 
~a!ıaııesindc bliyük bir yan

ıştır. 

~t~'-
~li - Zonguldak 

maçı 
'-lıt 
~ıı~• CA.A.) - Bugün Ereğli
~tbo Zoııgııldaksp<>r Ye Ere~H 
tı. e l lllaçmı ikiye kartı Uç 
~U t&kmu kuanmtftır. 

Fransa ile muharebenin son gününde müstemlekeler Fransanın yalnız At· şark kıyılarında üsler ve müst em. 
rıka ve Akdeniz kıyıları toprakları lekeler kurması lüzumunu hisset -

ltalyanl Pt ki 1 taa U 1 d ·ıngı"l\ere Mısırı deı?iltllr. uzak şarktakı.Fr:ınsız mur ı- miş, fakat bu fikir ancak ikinci ar Ya 1 ar r r Z ar a temlekl'lerı de gllnün meselesi halini imparatorluk de\rrinde tahakkuk 
• • almıştır. Uzak varktakl müstemleke- sahasına çıkarılabilmiştir· Çinin 

harbe teşvık etmedı terle bilhassa Japonya hükilmetl al:\ cenub eyaletler:ıe doğrudan doğru-

gene muvaffaklıyet kazanamadılar. kadar olmaktadır. Bu itibarla gtlnUn ya münasebette bulunmak fikrile I \ ehemmiyetli bır tne\·zuıı olan Fransız ı 859 da J{oşinşinin J.,ransızlar ta .. 
Mısırda kabine buhranı Hlndiçinisınden derhal bahsctmeğt rafından zaptı Çin bükümctile 

N
. d d" faydalı ve lüzu·mıu gordUk. Fransa arasında devamlı bir ihti-

IS n11ntakasında asker ihracı teşebbu·· - evam e ıyor Okuyucularımıza evvela Hındıı,;ınl lafa sebebiyet vermişt ir· Fransa 
tabiri üzerinde durmaları ve bu 11- hu ihtilafı vesile ittıh:ız ederek 

Londra, 25 - Mıımda yeni kabine mı k 11 y1 F 111 d' ı ·1 •• F 1 t f d k • b k 1 d mu e me nmsız n ıçın sı e Tc.nkin topraklarının zaptına te -

Su ranslz ar ara in an a im ıra 1 1 henüz kurulmamıııtır. Kral slyaııt U· 
derlerle temaıılarma devam etmekte- karıştırmamalarını batırl:ıtırı?~ Asya §ebbüs etmişti· Bu hususta ilk ha-
dir. Vefd partisi lideri Nahas paşa, topre.klarmda Hindistan 11• Çin ara· rekete geçen Franı.i - Garniye Kr
kablneyi teşkil tekli!lni reddetmiştir. sınd:ı bir yanın ada. vardır. Hem Hin- :ı;ıl<;ay deltasını zaptettiktcn sonra Londra, 2.'; - İtalyanlar, Fran. alm~lardır. Kıtalarrmız bUtiin, 

11a ile mütarekeyi · imzaladıkları cephelerde ilerlemektedirler· ~a
dünkii günün sabahı erkenden ğı Trenyende bir tahtelbahir avcı 
Alp cephesinde Fraruıaya kaf3I gemisi bir düşman tahtelbahirini 

Bunun Uzerine kral sabık ba,vekilin d.istaııa, hem de Çine kom§u olan bu içeriye doğru nlifuz etmek istcmis, 
klrdeşi Ahmet MahJr pqa ile görUı- yarımadaya Hindlçtnl lsml verilıyor. faknt 1873 te bir müsademede te
meğe ba,lamıştır. Bu yarım ada Blrmanya, !';iyam '\'e lef olmuş, bu zatın öllimündcn 
Diğer taraftan İngiliz hUkilmetinin Malaka memlefetlerile Fransıı Hindi sonra Fransızlar bir hayll müd'~"'t 

taarruza geçınişlerdir. Fakat' bu batırmıştır. 
taarruz, mütareke imzalanacağını Hava şartlarının güçlüğüne rağ
bildiği cihetle maneviyatı bozuk men kara harekatına da iştirak e. 
olması pek tabii bulunan Fransız den hava kuvvetlerimiz diin de 
kıtnları karşısında muvaffak ola • Micabla - Malta - hava limanını ve 
mamııştır. İtalyanlar muvaffakı- . Bizerta tersanesine taarruzlarına, 
yetsi1:liklerini itiraf etmcmektey - devam etmişlerdir· İki avcı tayya-• 

Mısır hUk1}meUnden ltalyaya harp çinisinden te§ekkUI eder. Toııkini zaptetmck sevdasından 
ilA.n etmesi talebinde bulunduğu gayl· F H di ı ransız in ç nl~l lsmı yenidir. vaz~eçmişlerdir. Fakat Çinlilerin 
aları sabık ba~vekil Ali Mahir p&§a 1888 tarihinde bu yanmada üzerinde mütemadi taarruzunu Fransızların 
tarafından resmen tekzip edilmiştir. 

1n Fran.'!ız mllatemlekelerl ,.e Fransız sahilde tutunmalarını ı'c:ka' 1 etli • :Bu şayiaların Muıırlıları glltere a.- .., 
leyhine kışkırtmak için çıkarıldığı himayesi altında bulunan topraklar, ğinden 1883 te I•'ransa hükumeti 
anla,ıltyor. yani Koşinııinl, Kamboç, Annam ve Tonkini zaptetmek için kat'i karar 

Tonkln bu isim altında toplanml§, vermiş ve Fransız hükumeti Tonııeler de tebliğlerinde mütemadi - remiz dönmemiştir. 
yen havaların fenalığından bahset. Şimali Afri.lı:ada Materuh'da 
mektedirler. Mars ve Barrani Sidi üsleri tekrar• 

Boruodan bildirildiğine göre, ge- bombardıman edilmiştir· Toplu birl 
ne dün Nis mıntakasında harekete halde bulunan İngiliz silahlı araba-• 
geçen İtalyanlar 'Montou'ya bir lan ve kamyonları ufak ve büyük 
ihraç teşebbüsünde bulunmuşlardır·. çapta bombalarla müessir surette ı 
Fransızlar derhal mukabil taarru- bombardıman edilmiştir. 
.7'.& geçerek düşmanı püskürtmüş Biltün tayyarelerimiz üslerine 
ve 200 İtalyan askerini esir almış- dönmüşlerdir. 
}ardır. 

VARAN YEDİ! Şarki Afrikada Cibuti ve Berbe. 
SUveyş kanalının ııarkındakl tngt - ra ile Kcnyada .d~m~n kıtala.rt' 

XUGOSLA VY A iLE 
SOVYETLER ARA

SINDA SlY ASI 
MUNASEBAT 

Moskovıı, 2i (A· A·) - Tas a.. 
jansı, Sovyetıer Birliği ile Yugo
slavya arasında diplomatik müna.
sebetlerin tekrar tesis edildiğini 

ı bildirmektedir· 
liz deniz kuvvctıtrl bir İtalyan de J bombardıman edılmiş~ır· . 
nızaltısını daha tahrip etmişlerdir. ~assu.~, Asab ve Dıredannan ü- İki memleket arasında ekonomik 

Bu suretle 10 haziranda ttaı~ ~zenne duş~an taraf~d~ yapılan müzakerelerin mtl3ait surette ne-
harbe girdiğindenberi muhakkak su. akınlar netice vermemıştir· ticelenmesinden ve anlaşmanın mu. 

trette batrrılan İtalyan denizaltıları - Dün öğleden ronra düşman Pa- saddak ımrederinin teatisinden 
,ıım adedi yediye baliğ olmaktadır. 1ıermo şehrini bombardıman et- sonra, iki hiik.O.met normal diplo -

l.ı.~GİLlZ RES!\d TEBLfGt w.şse de askeri hedeflere hasat masi münasebetlerinin tekrar te -
Kahirede neşrolunan İngiliz res-1 thusule getirememiştir. Yalnız sivil sısıne mümessillerinin tayinine 

ımt tebliğinde şu malümat verili_.i{ {ahaliden yirmi beş kişi ölmüş, 153· karar vermişlerdir. 
•yor: kişi yaralanmıştır. Avcı tayyarele- Poıtnikof Belgrada ve Milln 

"Muharebe tayyarP. filotilla!t, • 
1
rimiz bir düşman tayyaresi dilşUr. Gavrilovie< de Mosk"ovaya elçi Tu -

r efak atind e biı::çolt; dUşın" ,bom- mUş!El_rd ir- yin cdHmişleriJir. 

1baııirman tayyareleri, dün Malta-: -------'------------,;.....--...:..---..,.....;'-.;.;;.;~~· 

ya hücum etmişlerdir· Akma alt -
mışta.n fazla tayyare iştirak etmiş. 
se de h:ısarat azdır· Beş sivil ya
rnlanmıstır. Düşmanın bir "Mecchi 
200'' tip tayyaresi, tayyarelerimiz 
tarafından düşürülmüştür· Para .. • 
şiltle inen İtalyan pilotu denizden' 
çıkarılmıştır· 

Üç motörlü bir İtalyan bombar-~ 
dmıan tayyare&i, Malta üzerinde 
bir istikşaf uçuşu yapmağa teşeb-:l 
büs etmiş, ve İngiliz muharebe 
tayyarelerinin hücumuna uğrıya -' 

·ra.k alevler i;;inde dUıJürülmüştUr. 
Yedi ki§iden mürekkep olan mü -
teltebatından bir;nci ve ikinci pi -
lot paraşütle indikten ronra de -
nizden çıkarılmıştır· Mürettebatın 

Sivil seferberlik 
Bulgaristanda 
bugün başladı 

Gösterilen sebep grevci ameleyi 
işe başlamağa mecbur etmektir 

dl;":er mevcudu kayıptır· :Hacaasa Sofyn, 2i (A.A.) - Alman ajanın 
tayyare meydanı üzerine de akın. blldlrlyor: 
lar yapılmı<1, iki düşman tayyaresi 
düşürülmüş ve bir ka<;ında da yan
gın <;ıkarılmıştır. Muhtelif cephe -
!erde. faydalı neticel<'r vcrcı;ı is
tikşaf uçuşları yapılmı~tır·., 

tTı\J,YAX RES~IJ TEBIJ(il 
İtalya ela bir mahal, 2ı ( A· A·) 

- ltalyan umumi karargfıhınm 13 
nu~ar"lı tebliği: · 

Alp hududunda 21 ha:ı;ir:ıncla 
Mont Blanc'dan dcn"ze kadar kıta
larrmız taarruza bf'ÇmişlC'rdir· Yilk 
s::1c d:ı.ğın kayalarındaki mııaz:ı;am 

istihkamlar, ileri hareketimiz" mu. 
kavemete azmeden düşmanın pek 
.ı;:iddctli olan mukavemeti ve ha
va şartlarının fenalığı kıtalarnnı
zın tecavüzkar hamlesini zayıfla
tamnmıştır. Kıtalanmı:ı; her taraf
ta dikkate şayan muvaffakıyetler 
e1'ie etm~lerdir. Müfrezelerim1z 
bilhassa cüretkarane hareketlerile 
Briancon civarında kain Chanaillct 
ve aşağı Roja'da. kain Ra:ı;et gibi 
bazı istihkamları :ı;aptetmişlerdir. 
Cüzütamlarımız, !sere. Arc, Guil, 
Ub,aıH', Tinee ve Vesubie vadileri. 
nin nihayetine kadar ilerliyerck 
düşmanın istihkam tertibatına gir
mişler ve biitün düşman cepheleri
ni yandan tehdid eden bir vaziyet 

Bursa ilkokul sergileri 

Nazırlar heyeti.sivil ııc!crbcrllk ka
nunununynrın sa.'l t 8 de merlyete 
girmesine bu ımbah karar vermiştir. 

Bu karar, 20 bin kadar tUtun ame
lesinin, bir kaç gtin evvel llA.n ettiği 
grevle a!Akadardır. HUkilmet, bu 
amelenin, yabancı unsurlar tarafın. 
dan greve ~"şvlk edildiği fikrindedir. 
Bugtine kadar grevcileri işe başlat
mağa muvaffak olamıyan hUk1imet, 
sivil sefeberllk kanunu ile buna mu. 
vnffak olacağını Umit etmektedir. Bu 
kanuna S"Öre, yarın saat ııekizde işi 
b:ı.ı,mda bulunmıyacak olan amele 

TORK-ROMEN TtCA
RET ANLAŞMASI 

iMZALANDI 

Bükre:it 24 (a. a.) - Hususi 
nı uhabirimiz bildiriyor: 

Bir müddettcnberi büyük clı:ı 
Hamdullah Suphi Tannöver ile 
Romanya ticaret nazın J{ristu
mın riyaset ettikleri iki heyeti 
murahhasa arasında müzakere e
dii.mekte olan Tiirkiy!'.Roman· 
yn ticaret muahedesi dün Tür
kiye namına büyiik elçimiz ve P.o 
manya namına da ticaret nazırı 
t.ı.rafından imza edilmiştir. 

şiddetle Ce7.ala.ı:ıdırılacaktır. HükQmet 
harbin intaç ettiği vahim vaziyet do.' 
layıııile de bu kanunun meriyete gir. 
mesinin zarurt bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

SİLAHl.AR VE DtlRBÜXJ,ER 
llÜK"O.\IETE VERİLECEI{ 

Sofya, 2t (A.A.) - Gazeteler, bU.. 
tun halkr, elinde bulunan allA.hlatt, 
tiyatrolarda kullanılanlar mUııtc.ma, 
btlttln durblnleri hUk1}mete teslim 
ctmeğc mecbur kılan kararnameyi 
ne.ııretmektedirler. Karşı gelenler 
için kararnamede ağır cezalar var
dır. 

buraya 1893 te Laos 1900 da. Kuvang- kinin mcırkezi olan Hanoi şehrine 
Çav • Van arazisi de ilhak edllmı,tı.r. muntazam kuvvetler ve amiral 
Fransız Hindiçinlsi toprnkları 740.850 Kurbo kumandasında bir fllo gön
kilometredir, nüfusu 21 milyonu ge. dermişti. Bu muntazam kuvvetlere 
çer.. mukavemet cdemiyen yerli ahali 
Fransız Hlndiçinisinln Mekong neh- 1885 tc Franr·z himayesini kabul 

ri tarafmdruı ııulanan cenup kısmma etmiş ve bu topraklar üzerinde 
Ko§ln§lnl derler. Burası nehrin delta· himaye hakkı olduğunu iddia eden 
ıma kadar devam eden alçak ve ra- Çin hükumeti nyni tarihte imza 
tip topraklardır. Bilhassa. pirinç ye~ edilen 'l'iyenr.in mualıcdesile bu a
tıııUrlr. 4,5 milyon nüfusu • vardır. rnzi üzerindeki bütün haklarından 
Saygon buranın meşhur şehridir. Frı n vazgeçmiştir· Çinin Fransız işgali"' 
ıızlar bu toprakları 18590 d:ı .sUtıtı ni bir hak olarak kabul etmesi A~ 
kuvvetlle elde etmişler ve memleketı miral Kurbe'nin Fu - Çco'yu bom-
baştan aşağr imar etmişlerdir. bardrman etmesi neticesidir· 

I•"ranaız Hindlçlni.sinı.ıi ikinci parça· 
sı olıı.n Kamboç, Koşlnııinln ılmali 

garblslnde ve Siyam kl:Sr!ezl Uzer!nd-.:
dir. NU!usu 2,:1 milyondur. Mil.bedi 
lle meııhur olan ve 1932 beynelınllcl 

müstemlekeler sergisinde bir tıpkısı 
teşhir edilen Angor şehri de burada
dil' • .Kamboç 1884 t~nberi }'ran.ııız 

liimayesl altındadır. lkliml aıcak' ve 
muntazamdır. Pirinç, biber, hlntyağı 
çıkarır. Fransızlar bllhusa Kamboç 

ormanlarını ı,1etmlşler ve büyük isti· 
fadeler temin etmişlerdir. 

Bu mUstemlekenin mUhlm bir par
çaamı Annam toprakları teşkil eder. 
Burasr Çin denizi boyunca uzanan 
u 1 ooo kilometre murabbalık ve 6 
mllyon nU!uslu dağlık bir yerdlr. Sa
hil tarafları mUnbittlr. 1c;erisl ekil· 
miycn aarp yaylalardan ibarettir. PJ· 
rinç ve ipek yetiştirir. Burası 1859 
da Koşinşinin ve J865 de Tonkl.n.ln 
işgalinden ı;onra Fransız silAhlarına 

mağlQp olarak 1884 te Fransız hlmıı.
yeırtnl kabul etmiştir. 
Annamın şimalinde bulunan Tonkln 

toprakları Fransız Hlndi~inlsinln en 
ehemmlyetıl parçasıdır. l 16.000 kilo· 
metre murabbaı otıın bu toprak 8 mil
yon nüfusu barındırır. Burası çok 
mUnblttlr. Pirinç, hııbub:ıt yetl§Urir. 
Fa.kat Tonkinln ehemmiyeti yetiştir

diği mahsulde değil madcnlerindedlr. 
Tonkin geniş mikyasta nıcıdcn kömU· 
rU ocaklarına hll.klmdır, Toprakları 

altında kalay ve çınl\O mnd<'nlerl \'ar 
dır. Jo"ransa :ıilh:ıssa harp sanayii i
çin çok llizumlu olan bu madenleri 
buradan getirirdi. 'fonklne mUhim bir 
kıymet veren bir nokta ise hu top· 
rakların bot miktarda kauçuk ağaç· 

!arma malik olmaıncıır. 

Bugün Jnponyanın Hindiçiıü 
müstemlekeleri üzerinde bir halı: 
iddia etmesi çok eski :zamandan
berl devam eden bir siya.si fikrin 
neticesidir: Beyaz ırk, ABya. top"' 
rakları üzerinde hfı.kim olmamalı • 
dır. Bu n oktainazar eskidenberi 
Japon siyMetinin ana hntlanru 
teşkil eder. 1905 Rus - Japon har
bi bu siyasetin ilk hamlesidir· Ja
ronyanın Çin üzerine aWmasr, Ç~~ 
uo sahih olduktan sonra Asya t.op. 
rakları Uzerinda yerl~miş olan 
Avrupa ve Amerika. devletle-. 
rini Asya.dan çıkarıp "AS-: 
ya Asyahlanndır,, düsturunu 
yerine getirmek içindir· Onun için
dir ki 1939 harbi arifesinde !ngi
lizler Singapurda fevkalade kuv ..... 
vetli bir fissil bahri kunnuıılar vo 
Fransnyla hu havalide sıkı bir i'.i 
birliği yapmağa karar vermişler .. 
di. Fakat Holandamn Almanya ta. 
rafından istilası ortnya bir Hinci 
Okyanusu müstemlekeleri mesele
si çıkannııJ, Fransanın mağlüb o -
luşunu Hindiçlninin mukaddcratilo 
J aponyanın alakadar olmaimn. 
meydan vermiştir· Bu iki mf'.sclo 
Hindistana sahib İngiltereyi Fili -
pin adalann:ı ha.kim Amerikayı 
alakadar eder meselelerdir. Hatta 
Almanyaımi da Japon satvetinin 
Asyada ·namütenahi inkişafına ııo 
diyeceği maICım bir mesele değil
dir. 

Görülüyor ki 1940 cihan harbi 
gittikçe yayılıyor \'O muhtelif 
m'llctll'rle alakadar yeni :rcni'me. 
seklC'r ortaya çıkıyor· Bu me.sele
]('rin ne §('kilde hall~dileeeğini"'i.se 
ancak zaman göstert>bilcccktir. 

-A s A 

"' 

• 

nıı rııa.. - İlkokullar .'!ergisi vali, Romanya i 1 e o 1 a n ticaret Sovyetler ile müzakereler yaptığımız şayiaları F rans1zca ·ders 
maarll mUdürU ve kalabalık bir halk 
kütlesi huzuru ile açılmıştır. Bir hat
ta devam edecek olan sergide, yavru
larımızın meyd&J\& getirdiği muhtelif 
eserler teşhir edilmektedir. Bilha.ıısa. 

ilkokulların ders üniteleri ve dekora
tl! ya:r.ı l~lerl herkesin takdirini ka
zanmııtır. 

Kız enstitilirllniln ıenelik sergisi de 
açılml§tır. 

münasebetlerimiz bilhr.ssa 

son seneler zarfında pek ziya
de terakki eserleri göstermek· 
tedir. Mesela daha bir kaç sene 

c\·vel ticaretimiz bir buçuk miJ. 
yor. lirayı geı;mczken bugiin ay
ni ticaret yedi milyon liraya yak 
la~ınıı;ıtır. 

!Uosko\a, 24 (A· A·) - Tasa. 
jansı bildiriyor: 

Son günlerde, yabancı matbuat, 
yeni bir Sovyct - Türk muahede
sinin akdi hakkında SovyeUer Bir
ı:ği ile Türkiye arasında görüşme. 
ler yapıldığı ve bu müna.,C'betle 
Türkiye haricive ve.kili Saraçoğlu
nun Moskovaya gitmek niyetinde 

olduğu hakkında şayialar yaymak
tadır· 

Tas ajansı bu şayiaların her tür
lü esastan ari ve tamnmiyle uy
durma olduğunu bildirmeğe me. 
zundur· 

Anndoln ajansmm notu: 
Tas ajansının bu tekzibini Ana- · 

dolu ajan.sı da teyit eder. 

Orl:ı mel.lep \ c lisclcrılc i'.malc 
ı.nlrınlnrn \C Fransızc:mnı ilcrl.et· 
ınck lsı~·' rıılerc müsait şcraitle 
fra ıısızrn ders \ erilı r. 

Arzu edenler \'okıl molLı::ı.ısındo, 
"Fr:ınsııc:ı Üğrclııırni" · ic;ınine şi
fnlıt'n 'Cl :ı ırılırircıı nıürnca:ıt 
cdelııli rler. 
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Japon donanması 
Hindiçini sularında 

Tokyo, 26 (A.A.) - St.ıef&nl ajaumdan: 
Japon umumi karargA.bt, Japon Cilosunun blr kamını Hlndlc;:lni sularına. 

ıöndernıeğc karar verml§ olduğunu nan ctml§tir. 

Fransadaki lngiliz askerlerinin tahliyesi 
Madrlt 26 (A.A.) - Sen Jan dö Luz ve Bayonne mmtaka.smda Fransa

d& harp etmııs olan lnglllz ve Polonyalı efradın gemilere blD(!lrllmest tçln 
hazırlıklar yapıl.maktadır. Ingillz donanmasınm birçok c11%Utamlan bu irktıp 
ameliyesini himaye etmek için Sen Jan dö Luz açM<Jarmda bulunmakta

dır. 

ispanyada bir Fransız tayyaresi dü§tÜ 
Madrlt !ts (A.A.) - Slerra Binefarda bir FraMız bombardıman tayyare· 

ıd Bukesa tepesine dll§erek parçalanmııtır. Tayyarenin t~de silA.blar, bom
balar ve 140.000 frank bulunm\l§tur. 

Yeni Romanya partisine yahudiler gİremiyecek 
Bllkttş, !ts (A.A.) - .Ra4or &jaıw bOcUrl,yor: 
Yeni mllll parti tarafından neçedllen bir tamime nazaran 21 yaımı bl

tiren her vatanda§ phsan yapacağı talep Uzerlne partiye pebllecektlr. E· 
kallJyeUer hususi deftere kaydedilecekler ve yabudller partJye kaydolamıya
caklardır. 

lngilteredeki ltalyanlar PortelıU:Je .• 
Lhbon, 25 (A· A·) - DUn İtalyanın Londra aefiri Baatianini ile 

!ngllteredeki ltaıya sefareti ve koruıolosluğu memurları ve aralarmda 
~edl gazeteci bulunan takriben 6CO ltalyan Lizbona gelmillerdir· 

Yugo•lav - ltalyan ticaret anlcqmaaı 
Boma, 25 (A· A·) - Son zamanlarda Bratislavada cereyan et

mekte olan İtalyan - Yugoslav ticaret mllzakereleri iki memleket ara
smdald mübadelelerin mahsus b1r fe.}dlde arttmlmasmı derpiş eden 
mumam bir protokolun lmzasile nihayet bulmU§tur· 

Mütmeke komisyonu kuruluyor 
Roma, .25 - Alman hUkfuneti, Fransız hU:tillnetinl kurulacak 

m\ltareke komisyonuna iıA. tayinine davet etmi3tir· KomiSyon mUta
reke aartıarmıu tatbikma nezaret edecektir· 

Muallimler huauıi okul
larda 24 saatten fazla 
ders okutamıyacaklar 

Ecnebi ve ekallfyet mekteplerinde 
muall1mler!n ha!tada. 24 saatten faz
la den okutmamaıan bl.ldlrllmlfti. 
Buna ratmen fazla den okutan öğ
retmenlere tea.dllt edildiği ve birçok 
ölre~erln de m.en,el okut$cağı 
denle alAkalı olmadıfı glSrUlmu,ttlr. 
Bu vaziyetin dilzeltumeat ve bunlarm 
uhdelerlndeki fazla denılerhı almma· 
11 M:aarlf wkAletlnce Maarif mtıdtır-. 
!ilklerine blldlrllmJ§Ur. 

Denizciler bayramı 
programı hazırlanc:lı 

Deııbcller bayramı Procramı hazır
lamm,tır. Bayram l temmuzda kut
Jıılınıcak ve o gün saat 11 de Abide
ye çelenk konacak ve 11.40 da da 
Beşlktqta Barbaros ttlrbest 6nllııde 
meraatm yapılıp nutuklar .Oylenecek· 
tir. Gece ıaat 21 de klSprüden ve~ 
dıklSyllDden mUteaddit vapurlar t&b
rlk edilerek denizde blr fener alayı 
yapılacaktır, o cece lımlr vapunm· 
da da blr balo verilecektir. 

Bursa fınncılan bir 
tirket kurdular 

Buru.da herhaııgt blr ekmek buh
ranma ııebeblyet verflmemeat için tı
rmcılal' kendi aralarmda bir topıaııtı 
yaparak bu husu.aa d&lr flmdiden 
tedbir almala karar vermı, ve ara,armd& bir kollekut §lrket yapDUflar-. 
dır. 

Belediye iklısat mUdUrllltu tarafın
dan yapılacak tetklkattan so:ıra fı
rmcılara lAzımgelen kolaylıklar gös
terilecek ve ihtiyaç halinde Eskife
hirdekl silolardan buğday temini için 
veklller heyetinden karar almak te· 
febbOaUDde bulunulacaktır. 

~--~~----------------~ 

' :Vilayette dünkü 
toplantı 

• 

POLiSTE: 

Tramvaya asılan çocul~ 
otomobil albnda kaldı 

.Abara;yd&n Topkapıya giden tram
vay &rabuma aadmıı olan J'ertdlm 
adında bir ı.ocuk d11n biletçinin arka 
tarata dotru geldf#Uıi görUnce atla· 
Dlif, fakat o llrada arkadan relen 
2388 numaralı otomobilin sademealııe 
marus ks.l ak Y11zUDden ve bacak
larından ya.ralanlJliltır. 

TABTAKUBUIABINI TJCMtZJ.az.. 
EEN KEDtal ~! .. 

Cihangirde oturan·~ i.lmlnde 
bir kadın dlln karyolaaındakl tahta· 
kutulan temıt:ıemek 11te1ı, ve bir 
fiDcana Mn*1n Jloymuı, fakat dikkat
ıılzlııt yQa1lDden 'blnaln ateı almq 
ve elblHatnl tuıu,turmuttur. Kollan 
ve ebacaklan )'IUUllJf olan Bedriye 
Beyoflu haatanealne kaldınlmıftır. 

SANDALCI KA VOASI 

Sandalcı Ahmet il• ııaııdalcr Abdul
lah Hal iakeleclnde ~ alma yU&UD· 
den kavga ederlerken Abdullah eUne 
g'eÇlrdiği aandal kancaalle Ahmed! 
bqmdan yaralamı,tır. Suçlu yakalan 
llll§tır. 

SAB'ASI TUTUNOA ... 

Kasımpqada Hac&hUarev maballe
linde oturan Vasfiye evinde çamqır 
yıkarken ısar'ut tuttnuı ve yanmda 
duran mangalm UstUne d~rek yU 
sUDdeD Y&mnl§tır. Yaralı Beyoğlu 
hutaneaine l:aldmlml§tır. 

NAKiL VASITA.Si KAZALAJU 

Dtln Yedikuleden Samatyaya gel
mekte olan 2•40 numaralı t&kal oto
moblll Samatya tramvay ct.dGealnden 
seçerken seyyar börekçi Huaııa çar· 
parak bqından ve belinden yarala· 
mııtır. 

• KUçUk~azarda Kerutecilerde 
87 numara.b dükk!nda çalıpn Hakkı 
blatkletıe gezerken 3 yaşındaki Sabi· 
baya çarparak yaralamıııtır. 

Deniz hırıızlıklan arttı, 
tedbirler alınıyor 

Şebrimlzde bulunmakta olan da· ! 

biliye veklll Faik öztrak dlln vali 1 Son ıünierde limanımızda deniz 
LOt!t Kırdarla beraber vU1yete ~el- f hırsızlıkları artmıştır. Hemen her 
nılş, vali muavinleri, emniyet müdU- 1 gece deniz konanları muhtelif sa· 
rU, kaymakamlar, vll.'.l.yet §Ube mU· hillerde ma~ naları, kayıkları, mo
dürlertnln il}tlraklle yapılan toplantı- türleri so) maktadırlar. Zabıta bu 
da buhınmu§tur. Bu içtimada konuıu· )Olda sıkı tedbirler alınaj;a kıırar 
lan meseleler etrafında alAkadarlara vermiştir. Bilhassa hırsızların sa· 
icap eden direktifleri verm!§tir. Faik ı hillere çekilmiş sandııllardan istifa· 
ôztrak oehrimlzde bulunan Hatay de ederek denize nçıldıkları J;örül· 
vaıısı ŞUkrU SökmensUerle Trakya duAOnden bundan sonra sahile çe· 
genel mUtctUşl ğ1 başnıüşavtrt Sabri- kılccek veya bıı~nncak sıındal· 
nl:ı z!yaret'crlnl kabul etml~Ur. VelfD lard:ı kilrck bırakılm:ım:ısı mıntııkıı 
bu akpmk! trenle Ankaraya dönecek· polisleri tııraCındıın kontrol edile-
tJr. rekllr. 

p 
VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizii i~leri alır. 

Fransada matem 
günü 

(801 tarafı tincld~) 
aral!!mda mUtareke, dtin saat 19.15 
te imzalanmıştır· 

Muahede İtalya namına bUliln 1. 
talyan ordusunun kurmay reisi 
mareıal Badoglio, l•i'ansa namına 
da general Hutainger tarafından 
imza edilmiştir. 

Saat 19.35 te hariciye nazırı 
kont Çiano Alman hUkumetini im
zadan haberdar etmiştir· 

Muhasamat geceyanııtııdan son
ra, yani 25 haziran 1940 tarihinde 
ltalya saatilo ı.35 de tatil edilmiş
tir-

ATf;Ş KES EMRİ 
Führcrln umumi ka.ra.rgahı, 24 

(A.· A·) - ltaıyan - Fransız ıtlU. 
tareke muahedesi bugün saat 19·15 
te imzalanmış ve 19.25 te Alınan 
hükümeti resmen haberdar edil
tnl3tlr· 

Buna binaen Fransız - Alman 
mütareke muahedesi merlyete eir
mektedir· 

Ordu bafk~danlıit Fransa l. 
le mııb•samatm 25 huiran Alman 
yaz saa.tile 1.35 te iki taraftan ta
W edilmesini emretmlltir- Batıda 
harb bu suretle nihayet bulmUJtur· 

ALMANYADA ŞENLiK 
Berlln, 24 (A· A·) - Filhrer 

Alınan milletine apğıdakl beyan
nameyi neşretmfltlr: 

"Alman rnllletl. altı hafta tamam 
olmadan askerler batıda kahra
manca bir mücadeleden sonra ce. 
sur bir hamıa ltareı harbi blUnniş
lerclir- Askerlerimlain icraatı tarih
te bUtlln devirlerin en şanh bir 
zaferi olarak g6zUkecektir0 Allaha 
lfitfundaıı. dolayı tqekkUr ediyo
ruz. 

Bütün Almanyanm 10 gUn bay
raklula donatılmuınt ve yedi gUn 
çanların oa1mmMmı emredfyo. 
rum. • ., 

tmr.a 
Adolf Hltler 

FBANSADA M1LIJ MATEM 
Loadn, 2li - Marepl Peten 

hllkQmeU 25 Huiran ıUnUnU mil· 
li matem gU.nll olarak 1lln at.mit
tir. BiltUn etlence yerlen kapan
mıttır· Saat on birde herkes bir 
dakika sükut ederek harb ölüleri· 
n1n hatrralannı anacaktır. 
Praıma • Aima:nya-" ltalya mıı

tarekeshıln metinleri !talya ile mU-
·~e~dan kltk 8ek1.i aa
at sonra, yani yann neşredllecek
tir- Fransa milleti henllı mUtare
ken.ln prtlanııdan haberdar edil. 
memfştJr. 

Bugün saat dokuzda Bordo kili
sesinde harbde ölen Fran.mlar için 
ruhani blr &yln. yapılmııtır: Mera
simde cumhurre!sl ile ?!larcşal Pe
ten de bulunmu,lardır· 

B08J>O '.rEBUl>tLt~OR 
Ma:rep.l Peten hWcbıetı birkaç 

güne kadar lk>rdodan aynlarak 
hUkfmı.et merkezini başka bir ııeh
re nakledecektir· ÇtınkU Bordo 
mütareke mucibince Almanlar tn. 
rafından i§gal olunac$ktır. HUk\l
met merkezinhı Llyona nakli m'llh· 
temeldir- Llyon elyevm Alınan ia
gali altmda:;sa da Alınanlar bura
dan çekileceklerdir· 

Düdükler 
Şehrin muhtelif yerlerine ve ka

zalara konulmuş olan ıtlArm dildük· 
lcrinln bu aabah saat l ı de tecrü· 
heleri yapılnuştır. Bütün vilayet 
hududu dahilinde olan 15 i elekt
rikle ve 41 1 ello mütahorrlk dü· 
dük hcpbirden çıılmajla bıı~lamıt· 
lardır. Fakat birçok yorlorde bil·· 
hnua knlabıılık iş yerlerinde, trnm· 
vay caddelerindeki dükkAnlarda 
ve ılepol:ırda dıldük sesleri du~ ul· 
mnmış ''e)·:ı çok haCif duyulmuştur. 

E" eke oıorrıohil, vııpnr ve rliğer 
vesait 'e ftıhrfkaların dn dOdOklo· 
rlni ötıürmeleri dıişüniıhnuşse de, 
alarm düduklerinin her taraftan 
ifilllip işitilnıcdlğıni kontrol için 
aonr dan bu fıkırden ,;ıızseçihniş 
,.e yıılnız alılrm diıclüklcri çıılın· 
mıştır. Tecrübeden sonrıı keııdislle 
ı!irüştü~ümOz alakodorlar, henüz 
tecrübe hJkkındıı kontrol rııporla· 
rını nlmııdıklnrını, fakat yapılım 
mllrııcanllarrtnn diidiiklerin çok h:ı· 
fif işilildi{llnl öArcnıliklerini sö~le· 
mis'er ve cs:ısrn tccrülırtlcn ıııak· 
s:ıdın clıidiiklerin işitilip işitilme<ti
ğini nnlaıııak oldulfunu ilave eııntş· 
!erdir. 

Tecrübccltn ahn:ın neticelere gii· 
re şehrin muhtelif )erlerine leni 
VC lmnctli UÜduk!er konulacak \ "C 

bazı düdükler de kun·etlcnclirile
cektir.Yak.ındn bütün \csııitin fab· 
rıkaların j tirnki> le uıu11ml bir 
tc ... rühc y:ı pılııcııktır. 

Olgunluk imtlhanlanna 
girenler yüzde 20 

U..lerln olgunluk imtlhaıılan 22 
haztrandanberl devam etmektedir. 

B:ı aeae olgwıluk lmtibanlarma giren 
talebe n!Jbeti yüzde 20-30 oıara't ıö· 
rünmelttedlr. Bunun sebebi de liS"ler· 
den bu sene az talebe mezun olmuo 
bulunmaııdır. 

Vatan teslim edildi 
fakat harp bitmedi 

(/la~ turalı 1fncidt) 
olan bi~ok Fransız memurları ge
neral Dö Gol'lin tetkil ettiği Fran. 
sız milll lı:omlt-ıi ile birlikte çalış
mak niyetindedirler· 

GENERAL DÖ GOIJCN l "ENl 
NUTKU 

General dt> Gol dUn gece Londra 
radyosunda bir nutuk daha söyli· 
yerek deın)ftlr ki: 

.. _ Bu akl&Jll i}i Fransızlarm 
kalbinde nasıl bir hicab ve isyanın 
yUkaelcliğini. mUnhaaıran biri tara
fmdan s6ylenmeal llzun olduiu l· 
çln aöyliy~eğim. 

Fransız • Alman, ve Fransız -
Italyao mütarekelerillin şartlan 
llserlnde durmak beyhudedir· Bu 
prtlarm huliaası şudur: Fransa • 
nm ve Fraııııılann el ve ayakları 
bağlanmış, dUşmana teslim edilmlş
lerdir. 

Fakat bu te11llmlyet kllrt Uıe
rinde tesbft edilmiş olmakla bera
ber, iclmizde buna muvafakat et. 
tnlyen, bunu kabul etmlyen, 1Jıte
miyen erkek ve kadın ve gene sa-
yımdır. 

Fransa mUthiş bir darbeyle ye
re serilen bir bo~r gibidir. O 
yerde yatıyor, Mat daima derfn 
ve kuvvetli bir nefesle y&jıyacatı- · 
nı blllyor ve hissediyor. Harbfıı 
bitmediğini, davasmm cllnlenmetnlş 
oldufunu biliyor ve his8edlyor. 
lmparatorlufunda bUyUk mukave. 
met lı:uvvetl&rinln ıereflnl kurtar
mak için ayakta oldufuııu blllyor 
ve hissediyor. 

Daha timdlden Frana~ toprakla
rmm birçofunda J'ra.naanm zaferi 
için dötüşmek azminJ bildiren &es
ler yükselmektedir. Frana, mllt -
tetiklerinin muharebe etmek '\'e 
yenm&k için her zamandan ziyade 
azmetmiş oldutlannı blliyor vt 
!Wıaediyor. Yeni dünyada belki bir 
rUıı dÜ§manı yere sermek lçln kt. 
yam edecek olan maddi ve mane
vi binlerce kuvvetin mevcudiyetini 
seziyor. 

Herhalde bir gUnee, bir llmlt 
vardır. Parlıyan ve yanan Franaıa 
mukavemet eulesi vardır. 
Fransız subayları, Franaız erle

ri, Fro.am deninileri,ı ;J'~ ba
vacıinn, Fransız milhendls ve i&çi-
ıleri. • 

Nerede olursanız olunuz, henüz 
dGğüşenlcre iltihak etmeye çalıtı. 
Dil· BJ.r gün, bunu ıize vaadedlyo
rum, birlikte ıtızıde kara, den1z 
ve hava ordusunu teşkil edeceğiz 
ve bu ordu mUttefiklerimlzle bir -
ilk olarak dUnyaya, )'Urda hayatı 
iade edeceJı:tJr.,. 
İNGİLTEREDEKt FRANSIZ 
KADINLAIUNIN MESAJI 

B(iy(lk !Jrltanyadaki Fransız ka· 
dınl:ırı Cörçlllcı ve General De 
Gaulle birer mektup göndererek 
1nıfliı hilkOmellne mliıaboret hıık· 
.kındakl nzim ve knrarlınnı teyit 
eylemişlerı.lir. 

Başvekile ıönderllen mektupta 
ezcQmle ffiyle denilmektedir: 
"Aramızdan bir çoğu bizim için 

azi:ı olanları Jimdlı.lın kaybetmiş 
bulunmaktadır. Bununla beraber bu 
hürriyet mücadelesini kazanmak 
lcln her zaman 'e lıer suretle ln
ıfllere) e yardım için olan ııımimlı 
s:ırsılm:ız bir halcledlr ,.e idarenlı 
altında bu milc:ıdelenin neticesine 
itimadımız 'ardır." 
GL~ERAL Dö GOL DlV Al\"I 

HARBE M1 l 'ERILECEK ! 
Roma rnd)·osu, Sıınscbestienden 

aldıRı bir hııbero atfen, general de 
Gaulle'ıın Bordo hiikumetl tarafın· 
dıın mesleki askeriden lıırd ve ı.Ji· 
vanıh:ırbe tev<liinc knrar verildi· 
llni bildirmiştir. 

Bu hususta nıa!Cımıılına mürnca· 
at edilen general, bö) le bir :,eyden 
haberdar olınıdıiını \•e mare~ıl 
Petenden hlcblr tcıblliı:ıt almadıAını 
söylemJ4tlr. 

AHEUlKA V~ıt HVKCMETl 
TANJY.ı\OAK Mit 

l!aşlnoto11, 2~ ( A.,t.> - Amerika 
hariciye mızırı Cordell Hnll Ameri 
kJnın J.ondrtıdal.i f.'ransı:ı 1111111 
komitesinin Amerlkıı 1:ırafınclan 
ianııııp lanınına)urailını münaka· 
şadnn imtina elmlştir. 

Xatır, hu komite hakkında dip
lom:tllk mnmcssillc.'rlnclcn henüz 
rapor ulmııclıltını lıll lirınl~llr. 

UiGltJQmE \ 'E PE1'EN 
HURCMETI 

Loutlro, 2t ( A.A.J - T.ondradan 
haber 'YtrJJdljJine gôro, tn11illı hil· 
kOmeıı, Peren hilkOmeıı ile diplo. 
malik m'Una~cfıatını hennı idare et. 
mektl'dır. Fransız sefiri D. Korben 
ve sefaret erkl'ını, tam diplomatik 
sııltlhi) ellerl:e ı.ondrada kılmakta 
uır. 

Fransada fnıdliz serırı Sir Ro. 
nalcl K:ımpcl, BordO)"U terketmlş. 
lir. l\eytlyct v:ıth elle hiç bir te. 
bcdfüıl yapr.ıamakladır, ılra serırln 
gitmesinin sebebi, Almanlar tarı. 
fından Hir eı.lılmek tehlikesinin 
mevcut olınnsıdır. 

Gcıtl!rnl dö Gol, Londrada bulun. 

uaaktad ı r . .Burada milstemlekeler .,. 
mücadeleye devam etmek isliyen 
Fransıa vatandaşlarına blr istinat 
rııerkeıi tefltil etmektedir, General 
d5 Gol'iln almıf olduğll bir çok t~l. 
graflar, raılyoda ''erdl#I nutkun, 
bülun dün)·ıdaki Franıılların tas. 
vJı>kAr hissiyah hakkında bir fikir 
\'ermektedir. 

rAJaNŞA.RKTA vmn:r 
Bera\, 14 (A· A·) - lUSyter a

jansmrn Berut hususi muhabiri, 
Beruttan telgrafla bildirdiğine gö
re, Suriyenln kat'i bir vasiyet al. 
mB!t Benıtta bUyUk bir sevinçle 
karşılanmış ve ııUphesiz Yakmprk 
ta o ehemmiyetli aldaler olaeat
trr. Kara ve deniz ıabltlerl ara • 
aında bariz bir nikbinlik havası 
Yardır. Burada.ki Franmlanıı fikir
lerindeki birlik ve kat'iyet, Suri
yede münakaşa ve bozgunluk oldu. 
tuna dair diler memleketlerde ya
yılmra olan gayialarla kuvvetli bir 
tezat teşkil etmektedir· llukave -
mete devam. kararını bildirmek 
buau.sunda SuriyeDhı &ı aat'ta bu
lunması, ayn bir hO§Jlutluk doğur-
11ıuetur. 

Franaaıım bir mütareke akdi ta. 
leblni mnteakip derhal batkuman
dan ıencral lıllttelha\lAer ve yllk
tek komiler Puaux, takip edilecek 
yol hakkmda mutabık kalınt1lar -
dır. 

Üç gün evvel Ankarayı terkeder 
ken son muvaff'akıyetsizllklere rağ 
men TUrkla?in g<Sstermekte olduk
tan soğukkanltlığın tet!ri altında 
kalamı. 

Dlfer taraftan toph;yabllQiiim 
btıtüıı malbıat, ttalyanm harbe 
ğfrdtrt andan itibaren Yakmıark. 
ta, her yerde efk&n umumiyenln 
kuvvetle mtlttetllder lehine tema • 
yill ettiğini ıa.tennekteclir. 

tNGILTEREDEN F&ANSAY.A. 
tlmACAT 'l".ı\SAK 

Londra, M ( A.A.) - Ticaret ne• 
sarell tarafından neırod;Jen bir .. 
mirnıme, Korıikada dahil oldulu 
halde Avrupadaki Fransız toprakla· 
rına her tUrlO mal ihracını menet· 
mektedfr. 

Fransıı frankı liıerlnden muame· 
le muayyen olmı~fn bir müddet 
lola tadU edUnal9t1t. RfttUnet •lle· 
rlndW üaıısı~ ban~m~Warını de· 
iltlimıek isteyen milllecllere lnıl
llz Urası Ternıekte de,•am etmekte· 
dir. Her mülteci haftada 20 lnııliı 
lirasına kadar Frınsıı frankı delif" 
llN!bilecektlr. 

ingiltereye 
taarruz hazırhkları 

( 8aı taraf r 11ncidd 
neticelenen Alman baskınları esna· 
•anda 10 Almıın tııyyaresl dOşurnı
mOtHlr. 

TAARRVZ RAZIRUKLARI 
Bırlfn, !~ (A.A.J - Alman aJansı 

bildiriyor: 
Donanma bıfkumandanı ımlral 

Rider, 17 batlrandan 21 hazirana 
kadar, Belçik8, Hollııoda n şimali 
Fransa sahillerindeki harp donan· 
ması cüzütamlarını Ye deniı miles· 
seselerlni zİ)Aret elmiş ve bunla
rın tngiltereye karşı r.ıilcadelede 
ne derece~·e kadar J,uııanıl:ıbllcce· 
ğlni kontrol eylemiştir. 

İRL.Un>A KENDlStNt TEiU.t
lttDE GÖRUl'OR 

nublin, 2• ( A.A.) - Hava kuv· 
vellcri kura efradına bir hitaplı 
bulunan lrlıında baıvekili De Yale· 
rıı, mem!eketln işgal tehlikc,lııe ma· 
ruı bulundu~unu beyan elmiş ve 
söılerinl ı;u surt>lle bitirmiştir: 

.. _ Cotran ''azl)•f!ll dolayısi :rle, 
her muh11rlbln l(ôıU frlındanın 
Q~tQnı1edlr. Son lJf)nlerde harp çok 
sür'atle! ddltmlttlr. Tehlike otta· 
dan kaJkacajtına rak1Atmıt v• da-
111 tehdit edici olnıuştur. 

Tetkilit yapmalı Yaktımıı olur 
ıa, bizi iılilA etmek btl)eAln te· 
Jebbü~ünü çok hoşa ıilmlyecek ha 
le sokacaAımıza şÖphe etmiyorum." 

llARBtN' lııff:rlCDI DENiZDE 
VJ: HA\' ADA BELLi 

OLACAllTIS 
TJondra. 2• ( A.A.) - htıhbııraı 

n~zareflnln J)nrli\menfo sekreteri 
Nleolos bu •ktam radyoda ıN>Yledi· 
ıı bir nutukıı ezc:dml• CScmlfUr ki: 
"- Bu harbin neticesi 7alnıı ltı· 

rada deAil, aynı ıaJbanda aon aaf• 
halarında denizde ve havalarda 
belli o!ac11ktır. Okyanu l:ır şimdi· 
4en blıimdlr. Hnalarlla faalı)'elf 
l.:azanııca~ımız gün ise çok uzak 
c1•1ildir. Kaynaklarimız dü~mıının· 
kinden ~ok büyük, J)llotlırıMııın 
cwsarı eok yOkHkUr. O ıon zaferin 
ınna olncaıcur." 

tNOlLTDEDI: QOCtJKLABIN 
'IABL1YEll 

Londro • .H ( A.A.) - Sıhhat na· 
zareti Portsmoulh, Southempıon ve 
Goııpor& moktep çocuklarından ev· 
vel kaydedilenlerin lohli)'Hlne ka· 
rar verildiğini bildirmektedir. Dun 

Mmareke 
edilebilecek 

(Baş tarafı 
llNka\'emetle 
bWıUmal muvaffak da. o 
dır. Bu takdirde Fr~ 
mUtareke §artlarına hf.rf 
etmedlğbü ileri ıınrm.eıerl 
le meYCUttur. Böyle bir 
tarekenba metauh teı&kld 
ttaıyanlarm AlmAnya lle 
Fnuısanm mütareke ile 
emımıyen mmtalüı.liı.tmı 
,ebbaa etmeleri alda gele 
&Aavatan FransUı muka'f 
ml$9<ıekW', ~OUtı aııava 
llhlar du,maııa teaUm 
kerler terhis olunacaktır. 
BUGUNK'()' lNGlLlZ 

NtN ııOTALEALABI 
Lonclrada ~ (A.A.) -
~ lıÜillrl70r: 

Franaz • ltaıyan mutartl': 
latDUJl t&2D ol.arak blllııDM.-.:; 
ren, plip lhtımaller u.rtnd' 
ler yUrUtlllmektedlr .Bu b 
TelÇatm mUWeuı. .uer 
~uewı...uwı tlkirleriıı• tali 
man olacak mahiyettedir. 

DeyU Telgraf diyor ki; 
"'ComP17UdeA 80llı'&, M 

latelatcek teY olarak; 
tereye karii ~tta 
Uzero Akdeniz sahlllerl 
muatemıeke tmparatotl"a..-·.-. 
ıer kalm&ktadır. ltalJ&DJD 
tıunıan latem!f oldugu m 
l&Jlk1 oıunaııwr.,, 

Niyua KroD1kl, ayrıca I" 
lllve etmektedir: ti. 

••Qer lıluaoliııl 1'unua 
Fraııaaıım A!rlkaa&kl ar 
bangl bir yert, lstiyorııa, 
edebtlmesi için c;:arpı§DlBSl 

lecektlr.Musollnlnln yeni R
torlulu müesses olmaktan 
tır.,. 

l.Dğil~ guetelerl, general 
ıııı te~kll etmek ı;tediğt 
ıı komltetdtıe bUyUk ttuna 
k&ydeylemektedir. Dlplomadl 
rlrlerln birÇol'U, Reno, 
yo, Blum gtbi bltçok tJllıcıftJI.._ 
aızıann lngUtereye gelerek 
t.eye l§tir&k edeceltlertnl 
dir. 

"Fransa, ltaıyanm k -ndll"• 

tnp olmUf değildir. Bu aebe 
yı, ııtUıeı Franaıı tesllıJı11etl 
b& :&iyade allllnedlr .,, 

TaymJa gazetcet, diler 
Fransızların hUr olarak 
yerlerden aımaıı b&ııtrlutD 
Franaı&larm mUca&llıye de 
terini g1Mtetdiğin1 kayttet 
.a.lerlDe IOYle devam edly~ 

"Mare§&l Peteııln ne 
ukerlerlııiıı n• de i'ranae.~ 
aızların büyük eksetlyetınln 
tercwna.n 0111ugu htç ae 
delildir. Fransız askerleri v• 
halla .Alsnanın1n dikı. e~ 
prtJarm ııacaıetaver m&IJllJIJll:bıi!J 
haberdar edilmemiştir. 
fU'Uar, ltaıyu talepleri 11• 
nmoa, daha ziyade hııcaleta 
kendl.S1D1 gösterecektir. Ete' 
bUkflmetlDııı alyueU 'b\UUJI 
milleti tarafmdan kabul e 
sa o zaman, ıılmdiye kadar 
ıı~ etmi§ oldu~ mevkll 
kaybeyllyeMktlr. Yab:ıneı 
ıe de bulunan sadık Frıuıııııı 
cıaıları, Franaa.nııı tıugUnktl 
nU nıhal mahlyelll stalU ol 
bir zamatı kabul etnıtyece!d• 
gUılkU 6filUnç 1'llklıU1 lae, llel 
ziyade Amerika Birle ik dev 
hakiki mo.nasllc anı ılmak 

Deyll 'telgraf diyor ki: 
''Kanım bu tarafmda Fransd 
Une ıta111 inCinilmio d :ııall' 
mWeUnl menfur bir lhaD ~ 
nı dıışmiı, cesw ve ıecl d 
rak aelAmlarız. Bizler bili 
1'"raııa nın ruhu, Bordo hU1' 
öldUremlyece~ bir eydlr. 
milletlnln yUksr.k ruhu, bu b 
hareketlerine hiO kanfml§ 
O hUlttlmet ki Fransız mlll 
ylnl aıınamış, l"ransuı mnıe 

11 için htçblr otorite elde et 
o tıUkQmıt k1ı kendi h&Gil 
tı için bugün mWl matem 
mittir. Biz hUrrlyete ve ıe 
lı&klkl Fraııaaya dostluk eli 
yoruz. MU;ıterek eseıt dU, 
aap vereceği gun getdlgt 
li'ransayı uııutmry&cağıZ. 

Takaiın • Harbiye 
yolu ihale edil 

Beledly• lmar progranıııııll 
alt kumunm tatbikine deVadl 
tedlr. Bu arada Takaim • 
yolunun inşası tramvay l 
fı::ıdan yUz kUrur bln liraya 
ahhide Uuı.le edllml~Ur. Bu 
nallzasyon lnpatı da ihale 

lar pıttenbe ve cuma ı 
rcket edeceklerdir. 

Landra, U ( A.A.) - }111 
rcılntn tebliği: 

I>ün gOndUz Holandad• 
manyat1a dertıil'1'olu bJrJe 
t:ıfarlyle ta~·yare meydan 
rine hücurnı~r yapıltnıştıt. 
yaremiz dönmemiştir. 

Geee Alman) :ıdı askeri 
üzerinde hücumlara de\'f 
rek MecklembUl'fda, Ruhr 
nenie de milhlmmat f:ıb 
fıtbrika garları "o dmul 
nnm noktıılatı bomhardı 
mışllr, Bur•lnrıla mllhlm 
vııkua tıetlrilrrılttlr. T•> Y• 
salimen dönmüşlerdir. 
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A/,denizin l:,tlit 
ve analıt arlar ı 

Cebelüttarık 
~unlan gayet yava~ söylüyordu. - Hayır ... Zannetmem. Yalnız 

~. b:....lll'a birdenbire genç kadına kol gideceğini SÖ)'.ledi. Yanına almak 
"lllI1I uzatarak: istediklerinin kanları \'e çocukları 
.-Ah. Nuriye dedi. Benim sev vat-

tili ablam... Mesut olduğumuz za· Adam münasebetsizliı?!nin far 
llıar, size ne kadar minnettar kala· kına vararak tamire çalıştı. Faka 
Ca~. Ferid~ kendi kendine söyleniyOi 
~ Nunye mahzun bir tebessüm'e du: 

ve Ta.uca 
erıdeyi öptü. Ah Yarabbi, ne fena, ne k 
. lUla merak ediyordu. Fende- na ... 

tik ~ibi nikbin ve finitli değildi. 
,i ~rınıin tehlikeyi tamamile atlat· 

~&'lnı gönneden müsterih olarnıya 
taktı. Fakat sonra? 

baJgm dalgın etrafına bakındı. 
te düşündü: 

lo 

- Başka'.amu: mesut etmek 
ltiıeı ve tatlı bir zevk... Zaten 
f\erinıin mesut olmasını · istemi· 
}·or trıuydum? O halde... birgün 
011tt bu acıyı da unuturum ... ,, 

••• 
Ol reride, sabahın dördünü güç 

butnıuştu. Niharet hazrrlandığı 
'1tac1a Nuriye yaıuna geldi. 
ı.,.l.Jzerine giydiği ~ayyör, onu büs
"Ul'lln gen<;leştirmiş ve inceltmişti. 
\' - Yaruma Nihadı da alacağım. 
akti!c yeti~bi!eceğlıni samyo· 

tıun. 
Peride, her zamankinden daha 

~l&un görünüyor, hele kati cüm· 
elen, ~ocuk haliyle tam bir tezat 
~kil ediyordu. 
~uriye: 
- Ben de gelmek isterdim. Size 

:ltiıf etmevi te13.~la unuttmn... -

F._rıd ... genç ! dmrn boynuı.::ı 
&arııuı: 

'l' - Benim sevgili Nuriycm. 
tltiif etseydin de maalesef kabı.\' 

tdenıe-.xfun. Hem sizi yomıak iste· 
~eın, hem de J~ocaınla yal mz bu· 
llıunayı tercih ederim. 

.. 'uriye, bir şey söylemedi, sade
ct titrem: 

-7-
beniıden serin bir rüzgfü esiyor 

~·e önüne gelen güzel kokuları top· 
faYlp götiırüyordu.Yolun iki tara· 
d~aki ağaçiar \'e daha uzaklarda 
'""K eteklerinde ekin tarlaları uya· 
~ır gibi hışırdırordu. Yarı aydm· 
: Yolda otomobilin fene:leı i mavi 

ıı# ır Yol açıyordu. Etraftaki tarla· 
r lar henuz seçilmiyor, fakat kuv
roe \etli kokulan hissediliyordu. Doğ· 

'tıak Üzere 'bulunan güneşin sol· 
~.tn ı~ığı yayıldıkça her ~ey, ya\'a~ 
lavaş kendini gösteriyordu. 

et • ~ • 
vıe . Birdenbire otomobil durdu. Fe-

ıY t d • 
ts ı e arabadan atladı. 

Gözleri parlıyordu. Sabah h::ı· 
'ası ~·anaklannı kızartmıştı. Yor 
~ltık .hissetmiyordu. Fakat gece· 
iti U'nniyeti ve sükQneti kaybet· 
llıi~ gibiydi. Dü5ünüyordu: ''Ke· 
~'n gitme kararını vermişse, onu 
~ fikrinden caydrramam. Ya 
anQıramazsam ya giderse... Beni 
~aretsiz bir kadın veya her za · 
~nki gibi bir çocuk sayarsa ... 
~~isine tayık bir arkadaş oldu· 
uma inanmak istemezse? .•. 

1 
~anare meydanına doğru iler 

l:ec.ıı. Parmaklıktan gerlsinde bıra· 
.'.rken karşısına oldukça temiz gi· 
~ltlıniş fakat köylüye benziyen bir 
,1erıç çıktı. Feride heyecanla sor 
11ıı: 

.._.. .Qay Kerim burada mı? 
l':ı,~nç, Ferideye tereddütle baka· 
·"it cevap verdi: 

- Evet burada .. 
'Hareket etti mi? 

l} ~ Daha gitme niyetleri yok. 
~Un Bay Kerim bay Reşitle u~tu. 
~ e harikulMe bir uçuştu o... Fa· 
ş~t Reşit dün gece hastalandı. 
t~~i harareti var. Bay Kerim be· 
""'Cr götürmek istemiyor. 
- Götürmek istemiyor mu? 

ı. ~eride titredi. Nurivenin: "asri 
~~ . 
lll t~u.m, onun yalnız uçmak iste· 
rrı:~· Yanına kimseyi almak i~te· 
"i.~ldir.,. dedi~ni hatırladı. 
~kfa sordtt: 

}~ - Şimdi Yinm'l kimseyi a~mr 
~ ını? 

Adam da hayrette kaldı. · 
Tayyareciler tecrübe yapıyorlar

dı: Büyük beyaz kuş bir fırtına 
güıiiltüsü yaratarak uçmağa hazır· 
lamyordu. Kerim işle meşguldü 

Tayyareci e!ıbisesini giymi~ti. Sim 
siyah bir gömlekten ibaret ol:ın bu 
esvap büyük Ye zarif \'ücudunu 
daha ziyade büyütüyordu. Genç 
Bay Reşit alçak bir sandal:reye 
oturmu~tu. Halinde bir yorgunluk 
bir mahzupluk ve sessizlik vardı: 

Akdenhıln klJftll"rlndt'n biri: Ce~litar1k 

- .Fakat Kerim, bu manasız bir 
hareket.. Eğer yanınıza kimseyı 

almazsanız seyahatiniz boşuna ... 
Kerim itiraz etti. 
- Boşuna mı? Buradan h:ırekc! 

On altıncı asırdan sonra Akdenizin ıılpi ittlh.aZ eden ttatya. Cebelltantm 
en ehemmiyetli mevkilerinden biri ol_ tngillzler elinde bulunmaeınt da.ima 
mıya başhyan Septe boğo.zı ve bil • doğru bulmamış, ve busuroUe bu ım. 
hassa Cebeutıınk, .bugün dahi, aynı paratorluk kllldlnl çtizllp anabt.amıı 

ehemmiyeti daha. bUyUk bir al.ıka ilo doğrudan doğruya kendisi nlmua bile 
muhafaZ,!- etmektedir, tspaııyaya devretmeğe çatıımqtır. 

Nitekim ltalyanın harbe girdiği 80D 

on be§ gtlndenberl lspanyanm talep • 
!eri resmı olmasa bile daha. Bik sık 
tekerrür etmiş bulunuyor. 

ederek iki saat içinde, istediğim 

yere varmak hiç de fena bir ~ey 
olmasa gerek ... 

!nşallah birkaç gün sonra siz i· 
yileştikten sonra bu yol.da bir ikin· 
ci seyahat yaparız. 

Bay Reşit muhakkak gitmek is· 
tiyor, Bay Malik de bizzat git 
mek için ısrar ediyordu: 

- Siıı temm cJcrım ki Kerım 

CebeJU~I n-ığ'a ver len l<tynıet 16 mcı 
asır sonlnrmda lngillz ticaret filosu • 
oun Atlas denizlııden maada Ak.deni. 
ze de inUkal otmesllc bll§lar. Hele 
Süveyş kannlr ııçddıktnıl sonra tm • 
paratorluk yolunun merlcezlndc bu • 
lundu~u için Cebclitank ne babasma 
olursa oleun lngllizler tarafından da.
ama mubatıı.ıası arzu edilen bir mev. 
kl olmuştur. 

"Tarık dıı~" hakikatte Ur kayıı 
pnrç:•sınd~n ibarettir. Asıf dAğm ıru. 
fal 42) rr. tr ılı ... fJenlı.c ı... ru olan 

uslu, us u otururum. uı luğu <la 4 lt ıometre k .... . c.rd ır. 
Kerim kati btr c;e c:.ı~· c~vap \'er 1 • • ıı~d ·k gen ~ııt.ı ı.,,e ı::oo ı:cı:trcd lr 

. ~}· n''' '·et ıı cım·ı "Avrup:~ ı:ıur ... u' 
di. 1 dcrl<'t. Bunun t •ı l<arşıs.nutı. u a T:ın.. 

- .Hayır, hiç kimseyi atmıYt:ı c.ı. ;,,Jıi veıileıı dıc,cr mühim bir mev 
cağım. Yolcu ile seyahati bır ba~· ki vardır. 
ka defa yaparız. Sonra siz.. hem Boğazın ,.c mevltiin tarllii söyle • 

• .. ,. . . dJıtlmlz trlbl on yedin('! aaırdan ft1 _ 
sız kanmza .soz vcrcıınız. 8a} an banın ehemmiyet ltesbetmeğe başıa • 
Hicranla aramızı mı bozmak i:;ı.~- tna.kla. beraber de.hı:ı. ,evveller~ l:.lüar 
yorsunuz? gi~ıı uzun bir maziye mallklir. Bu • 

ra..<ıı sırasUc Eybm'Jer, Kaı·taeahlar, 

l".falik gülm~e b:ışl3dt; Romalılar, \'andallar, Gotlar, isl~ ı 

- Zevcem mi? Fakat ya siz lnr, Portckl:z:Hler tarafından lmllanıl. 

Kerim? mışbr. Her m!llet oraya Ba.h!p olduk. 
tan aonrıı elinden çıkarmamaya. gay_ 

Kerim acı bir te~ssümle cevap ret etml§> nihayet lspanyollara geç • 

verdi: 
._ Benimki... Benimki büsbü 

tün başka ... Hem ben söz verme
dim ki .. Onun seyahalimd~ habe· 
ri bile yok. 

Sonra ı1öyle düşündü: "Malik 
ayrı1acağınuzı bilmiyor.,, O esna 
da taY) areyi dı~an çektiler. Kerim 
ncz~ret ediyordu. Kuş hem büyük, 
hem hafüti. Tam bu sırada Keri
mın ta yanından iPce bir ses: 

- Ben ge:<lim, Kerim! dedi. 
Kerim titredi. Yüzü sapsarı ol· 

du. Sert bir sesle: 
- Buraya nasıl gclpiniz? 
Sesini titretmemeğc çalı~~rak 

Bay Malike: 
-- Malik ~y. kocam söziffiüzü 

dinler. Bana kar~ı makul da'rTan· 
numm hatıriatır mıstnıı? 

- Benim mi sözüm geçer? Bu 
adama kimsenin sözil geçmez, bu· 
nu şimdi bir daha anladım. Haydi 
Kerim biraz daha nazik olunuz ve 

llktensonra. ı 704. de İngiliz Amiraıı 
,ıuk tara!ındıın bir ba.8kmla .Lllptedil· 
mit:;ir. Fa.kal İspanyollar mücadeleye 
•Jev:ım cderc:t 1705 ııcnMine kadar 
karşı koymuşlar;, buna rağmen dağıı 
ayak bııs:ın İngilizhır, buradan çık • 
oınmıştır. 

Brltan)a hükumetinin bu yerlerde • 
ki lıtıltirniyeti 27 mart 1713 Madrid 
muahedesinin dördüncü " 1 adde6i ve 
nihayet 13 te:.nmuz 1713 Utredit mu.. 
ahcdesinln 10 uncu kısmı ile t:ıayyün 

tltti. ıngili.z lcuvvctıeri, t ı;ıgal ettikler! 
bu yerden çıkma:,;a katlycn yanaşma
.mşlar<lır. Bunun!:::. btırn ber İspruıyol
laı da cır tlı.l'lü vaz:,eı;P1iyorlarcıı . Hat 
Ul İngiltere Şimali Afr .ı~aııa. meşgul 
ı ken. 1.sp!ınyıı. bU!·UI; b:ı.zırlıklardıın 

8cnra. li79 da Frans:ı ile anlaşarak 
.-e omın ya.rdınıllo Cebelitarığa taar
~ ile muh.ı.aaru. ct.:.ı. 'Bu muhasara 
keyfiyeti 1ngUiz1erin ko.yalığıı. yer • 
leşmelerlııdenbcrJ vukun gelen on dör 
uilncU t.aarruzılu. Tnkrlben diirt sene 
kadar sUrdU. Kayalrkta!<i lnciliz as. 
kel'lerl, kendilerinden çol~ kuvveuı 
\'e ıazıa miktarda olan 1ııpanyollara 
ı."luakvemet gö11terdi. 

Neticede 1n:;ııterc, Versay muahe. 
desile, yeniden ~belitan[,'I muhatazu 
etti. • 

karınızı öpünüz. Arttk lngillcre bu nıüstahltem mev 
R~itle birlikte uzaldaştılar. •tide Akdenlzdcki daimi deniz için b .. 

~. • . istinat noktası ''ücude getirmek ni • 
Ferıdc Kenme sokularak alnını 1 yetini gösterdi; \'C mevkii tahkime 

dudaklarına uzattı. Fakat Kerim başladı. BugUn Cebelitarık dünyanın 
öpmedi. en mtıatahkem mevltilerinden biridir. 

. . . lngUizler burada yer altında istuı • 
- Buraya nasıl geldınız, sıze kamıar ınşa etmişlerdir ki, bizzat ka.-

hareketim hakkında haber veren yanın rnevkii.coğra.ff vaziyeti de bu 
kim? ;atihkıl.mlaru. yardım , etmektedir. 

Hi\diselerin bao:lnngıcrnd!l!l itibaren 
(Devamı var) geı·ek doArudan doğruya İspanyollar 

-------------- gerekse lapnn;rollar ve FramıızJıır 
Tebliğ mUştereken Cebelitan~ı z:ıptetınek 

Beden Terbiyesi Jsta.n~u1 Böl- lçin birçok teşebbüsler yapıruşlaı·sıı 
gefll Başkanlığından: do. bu tcşebbUSl!:J" son aeıl' z:o.rdtıı:la 

Profesyonel güreşler lıakkmda durmuştu. 
Genel DirektörlUğc ) azr lle milra· Anc::ı.k 10 ııcnc evvel 1!'131 d·~ ilk ts. 
caıı.t etmiş olan emokll • silvari pa.ny:ı. lhtıı!llln<!cn sonı teltrar ta • 

yUzbaşı Mehmet Ağan'ın Beden :!~-~~:ğ~sp=~~~; 1~·~esı°1ı~:;1h~~: 
Terbiyesi İstanbul Bölgf'Sİ Asb:ı.ş. nUına.yhjlcr yapıldı. HurıunlcL beraber 
kanliğına müracaatı lüzumu tcblif tıu nüma;,l;;ıler devam ctmcdl. H:tnc 
olunur· htllt\lden sonra, Franko hlll 'lmetı t ... 

· ist. sporun kongresi 
tstanbulspor k lübü idare heyetin 

deni 
20-6-9.&0 cumartesi gUnU l!aat lfJ 

da ktup Joka.lmd& yapılacak olan 
fHl:ala.de kongreye ezanın gelmt-lcri 
bi!ll3ssa rica olunur. 

Ruznama: B~clen lerti:\·csi kanunu 
m l.ıl.Ubal<. 

başına gelince \•e bil:-tn:u.rı MO hs.ruı 
esnasında Ccbelltarıgın iadc:ıl tckraı 

mevzubahs olmaktaciır. İhtimal l~l bu 
ınevklin hiçbir S'Uretle İngiltere elin 
ue bulunmasını arzu ctmlyen Alman. 
ya ve bill!aııa:ı ltalya Franko de\·Jetl. 
nı tahrik etmekte; ve ts~anyaya la • 
r!csi için bazı nümayi'şlerc önayak ol_ 
maktadır. ÇUnkü Akdenlt.ln lıir 1tıtl. 
yan denizi olr.:ıasmı blr siyaset p<on _ 

Diğer taraftan Cebelitarıkln k!U'§ı 
~<arşıyı:ı buluna.n ''Tanca" <la Septe 
boğazının kontrolü itibar!le birinci 
derecede gelen mevkilerden biridir. 
Hatt&. Tancada Us olabilecek yerler 
fazla ve bir tayyare istasyonu yap • 
mağa. müsait saba bulunma.&mdan do_ 
layı bu el'ıemml:,-eti daha büyUktUr. 
N tel.im l~IH de akdolunan b!r mua. 
hede ile .:Uellln dıı.u ~pte manl!ll.hımı 
knu .• r • Ta.nca da. d.ılıil _ t.ı b:ur.ı o~ 

ıunmaıne.sı luırarı:ı.;.trrıldı. 

19ll6 r:ıcc::ire konferansında .Umarı 

! ..ıı-. şehre l· as sult.annım otoritesi al
tında zabıta kuvvetleri ycrle~tirme • 
.ı:in1 lleı-1 sUrdUlcr. Tabiatile 1ngilızler 
bıınn. mümanaat ettiler. Fran.BIZlum 
burada kuvvet buJmc.sından korkuyor 
!ardı. ıoıı de Almanyanı:n Fastıuı cll_ 
tıi çekmesi üzerine 1ngilterp., burn.sı • 
nı.n beynelmilelle~tlrilmcsi işin! tıu_ 
rirıo aklı. 1ng11tere bu mesele)'! btr 
Afrika meselesi gibi telllkk1 etmeyip 
A.\'rupayı altı.kadar eden bir mahiyet.. 
te gördUğünU beyan etU. Bunun tl.ze _ 
rino devletler Uk nokta! nazarlarına 
JıindUlcr, lspanya., Tancanın . kendisi_ 
ne verilmeslnl istiyordu. Nihayet Tan 
ca. statlUU 1923 mayı3ında tesbit c • 
cllldl. Ve lusa bir mUddet sonra 1925 
do meriyete girdi. Anla.5manııı uçun • 
cU maddesi 'l'nncayı dalına bir l:ıltaraf 
lık vaziyetine so~yor. Ve beynelml. 
Jel mıutaka. içeraindc mnblyeU ne o. 

·ıursa olsun hertUrlü askeri harekll.b 
mencdiyordu. Nihayet hernııııgi bh 
askeri işgal mcvzubahs edilmemesi 
..io kararın..,trrıldr. 

Dir müddet sonra İtalya da bu ata.; 
.. uye iştirak arzu etti. Tanca meseleS1 
nazarında büyük bir ehemmiyet! ha 
ızdl. Zira bu mcvkJ, İngiltere glbl, 
kc:ndlsini de Avrupnya mllteallik blt 
mesele olarak al~kadar ediyordu. 25 
temmuz 1928 de Tanca ıtatUaUnUn 

tadilinde; İtalya, lngillZlerin yardı • 
mile, bu statüye dahil oldu. 

İşte son hlid.iseıere kadar Tancanın 
vaziyeti budur. Bir hafta. evvel Part· 
sin su1.-utllc Fransanın mü§kW bir 
'Vaziyete girdi~! gtlnlerde I<'ra.naa Tan 
canın İspanyollar tarafından 1şgallne 

müsaade etli. Bu işgal her ne l<adaJ 
Fransa.ıım mUsaadesl ve bu beynel • 
milel mevklln vazlyetinl korumak ba 
klmmdan bapılmışsa da. netice "Up • 
heli görülmektedir, 

I~ 
25.6.940 Salı 

12.30: Program ve memleket 
saat ayarı, 12.SG: Ajnmı, 12.50: MU· 
zlk, 13.15: MUzJ.k: Halk' tUrkUleri 
Aziz ~enses Ye Sarı Recep. 13.30/ . 
H.00 Milzlk: Karışık mUzlk (Pl.) 
18.00: Program \'e memle'ket saat 
ı ,Yarı, 18.00: MUzilc: Cazbnnd (PJ.) 
18.30: Çocuk sna.ti, 19.00: Mtızilc Fıa.. 
eıl hcy~tı. ırt.45: Meınleltet saat aya. 
rı ve AJ:ıns, 20.00: l\.onuşm.ı (Çiftçi 
nin saati), 20.1.'5: Müzilc: Ankara rad 
yo.oıı !~time ses \'e saz h~yeti, :21.00 
Konuşma ( 1ktıııat ve Hukuk saati) 
21.ZO: Scrbe:ıt sııat, 21.30: [{onu§mıı 

ıH.ıı.uyo ga::et:?sl), 21.'15: MUzik: l{U. 
ı;tlk orkestra, 22.30: Memleket ı;aaı 

l.\'arı, AJ:lllH, ~2.~5; Mü~lk: l{tiçüh 
.,;:lces tra pror,rıımının devamı. 23.00 
Müzik: Cazband tPl.) 23.25/23.30 : 
~a.ı·ınki program ve l•llPIUUf· 

HALK OPERET! 

Hıılk Opereti Bu akşam Beylcrbe. 
~1 tiyatrosunda (Zır DeHler) 

1 Maarif Vel(iiliğinden 
1 · - 2'!:!J su~ııt k!munun ta~i.ı.u.....:ıu u~r v • ..ı. ... ı.....umat.n.ıımeye SÖl'9 a.ır.-

t uUr. kl , ~ J ••• .n ,,, 1.; .. t.~u w~t .... cı~ uir "taı-ih., kitabı ya-

2 - MU!i:c :ı. .. tı '. U .ı ., t.uı \:ı:ı.~lo.mal~ \"e 2$-Il-Pil cum.a. 
~.uı.u .. .-.,anu ..... ınc .• lıZt.ı .: ı;........ ; ..... ı . 

8 - .Mı.ı.saba..{li.Y& l§Urako .mrar vcl.'<jı.ı..l.ır 3..ı ~ • ·9""0 cumartesi ctınU ı:ıg~ 
leye kadar bir iııtido. ılc .M:ıa.rit vekill10 ine ruuracaa.t ederek bu müsabaka .. 
ya girecekler defterine acllarmı yazdırarak bir numara alacaklardır, 

4 - MU.sabakada birlnclliği kazanan kitı>p sertsı üç yıl sllro ile okullar
da okutulacak vo müellifine her yıl .içın· bitler lira telif ho.klcı verilecektir. 
Udncl ı;ıkan kitap serislnl y:.z:ı.:ın bir detaya mahsus olnıak Uzcro blrinclnin 
müellifine verllenın bır yıllığı, llçüncU, dördüncü ve be~inci çıkanlara da bi· 
rer deiaya ınahıru.s olmak üzere yüz lira mUka.tat verilecektir. 

O - Jııtü.eabakaya gireceklerin eaerlerini Uçur nüsha. olmak üzere maldn• 
ile ve kA.ğıtia.•ın yı\lnız; birer yüzüne yazuml.} vl ... rak AJ.aarU: vek.ılli:;t ne~rl· 

yat mUdUrlilgll..ne makbuz mukabllmcle veımeleri veya g.;ııucrme1er1 ıa.zım. 

Uır. Kitaba konulacak resim, .harita, ı;r:ı.fıkler Ve! s:ı.ırc~ asıllar.mm yaln.us 
bu nlliıbalardan birinde \re yerlerine konulmuş olarak bulunması kAftdlr, 
.MUsabakaya basdmış blr kitapla girenler de kitabın Us; nllshasmı verecek 
veya göııdereceklerdlr. ' • 

6 - :Müsabakaya girenlerin eser mlliıveddelertıe blrllkte eserleri kabul 
edildiği takdirde eııerlerlnl UA.n edilen telif haldtı mukabilinde ve her ttırıu 
waıTUf Iıakkmdan vazgeçerek Maarif ~ekllUğine Uç yıllık bir devre fçln 
terkcttiltlerln1 ve kitıı.bm o devre içindeki her b~ılışınm son tashihlerinln 
kendileri veya kendi meıruliyeUer1 altında. tayin edecekleri diğer bir zat ta· 
rafınde.n yapılacağım göster.l.r noterlikten tasdlkll bir taahhUt senedi verm.
lert de ıa.zımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması JAz.ı.mgelcn pedagojik \'e teknik vuı!lan gö~ 
teren g:ırtname ile n?terliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedin.in tormulU 
?ıılaarit vekilliği neıriya.t mUdllrlUğUnden almablUr. Mektupla istıyenlerin 

6 kuru§luk bir posta pulunu da blrllkte gôndermeleri lA.zmıc!ır. (2608) (4ı539) 

Dizel motörU ve Yüksek tazyik tulumbası ahnacakt1r 

Siirt Belediyesinden 
.1 - 120 Pı. ta.katmda 8 adet Dizel moWrlle gene aynı talcatta S adet 

y\lkııek tuy1k tulumba.mm mUbaya.ası ve S1lrt tulumba. istasyonunda mon· 
ta. edilmesi l§l kapalı zarf usu1lle münakasaya konmugtur. 

2 - Kuha.nunen keııt bedell 'S.633 llra ve muvakkat temina.t 8.272 11· 
radır, 

S - ~stıtme 31 temmuz 940 tarlhine mUsndit çarpmba gilnU sut 14 
te Silrt beledlyestnde yapılacııktrr. 

4 - Münakasa. ve ke.,ı.t evralunr görm.ek fst.lyenlerfn Ankc.ra, tst:mbul 
ve Silrt belediyelerine mUrııcaatlan il~ olunur. (15241) 

1 lstanhul Komulıtnlı§ı Satınalma Komisyonundan 1 
Komutanlık birlikleri ııenellk l bllyacı J<:fn dört ytu elli oın lulo sığır eU 

kıtpaıı zart usulü ehsUtme Ilı- ııatın alınacaktır. Ekslltı:ne t temmuz 940 gU· 
ull aaat 'ı~ dadır. Uuhammeıı bedeli yUz alt.auf altı bm be§ yilz lira olup ilk 
teminatı dokuz bin be§yll% yetmlg ~ llradtr. Şartname her ı, gUnU Ankara 
ve bmır levazım runtrllklerile latanbul komutanlık sat.malına komisyonun
da görUlebllir. İsteklilerin teklif mektuplanm belli günde lhate s:ıatinden 
bir saat evvelfne kadıır 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte Fm. 
dıklıda komutanlık salmalma komlsyonuna makbuz karşılığı teslim etme-
ler!. (l8G6) r 

• • • 
Komutanlılt blrllklerl 1çln 28·6-940 günU saat 11 de pa.z3.rlTlcla. beş ton 

odun satın almacaktır. Muhammen bedeli ikl yUz yirmi beı;ı Uradır. 1stekll
lerln belll gün ve saatte Fmdlklide. komutanlık satmalma komisyonuna gel· 
melerl. (6286) 

••• 
Bir takımı iki sandık içinde olmak Uzere 50 talwn marangoz tlllwnr a· 

lmacaktrr. NUmunesl Fenerbahçe aktarma anbarmda. görUlebillr. l.steklile
rln beher takımı kaça yapabileceklerine dair teklif mektuplarını 5·7·94.0 ta
rihine kadar Fındıklıda komutıı.nlik satmatına komisyonuna vermeleri.(5287) 

Maarif Vekilliğinden 
l - 2259 .sayılı kanunun tıı.tbikine dair olan talimntnameyo göre llko· 

kulların 4. Uncu ye 5 inci aını.fları için ikl ciltten mUteşekkll bir "Aritmetik,. 
k1t&bı yuılmaaı müse.bakaya. konulmuJtur • 

2 - Müsabaka nıUdc!etl 1-VII-l 040 dan ba§lamıılt ,.c 28- II-19U 
cuma günU ak~rurıı bitmek üzere seltlz aydır. 

S - Müsabakaya iJtirake '!:arar vcrer...lcr 30·XI-!HO cJmartesı günU ö;;
loye kadar bir istida ile Maarif vekilliğine mtiracıı.at ederek uu müsabaka· 
ya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır • 

4. - :MUsbakada. blrlnciliği kazanan kitap serisi Uç yıl :;tire ne okullarda ' 
okutulacak ve mUelll!ine her yıl için biner lira t.elit hakkı verilecektir. İkin· 
ci çıltan kitap serisini ya:z::ına bir detaya mahsus olmak Uzere birincinin mU· 
dli.!ne verilenin bir yıllığ't, U~Unct:, dôrdlincü \'e be§incl çıkanlarıı. da birer 
de!ıtya mahsus olmıı.k il:z:crc dörder ytiz lira ~Ukl!at verilecektir. 

5 - MUsab::ı.knya gireceklerin eserlerini Uçer nlisha olmak Uzcrc makine 
ile ve lca.ğttıo.rm yalııız bin~r yUzUne yazılmış olarak Maarif vekilliği neşri
yat mUdUr!UğUne makbuz mukabilinde vermeleri veya göntlermelcri lAzlm· 
dır. Kitaba konulacak re.::lm, şekll, grafikler ve salrenin asıllarının yalnız bu 
nüshalardan birinde ve yerlerine konulınuı;ı olarak bulunması kMidlr. Mü· 
saba.kaya. basılmış bir kitapla girenler de kitabın Uç ntishası:nı yerecek veya 
göndereceklercllr. 

6 - M.ils:ı.bRkıı.ya glrenlerln eser mlis\•eddelerile birlikte eserleri kabul 
edlldiğ'f takdirde eserlerini ııa.n cclllen telif hakkı muka.bllinde \"C her tUrlU 
tasarruf hakkındnn vazgeçerek Mıı.arl( vekilli[;ine Uı; yıfül{ bir devre içlu 
terkettik!erini ve . kitabın o dene içlndcld her basılı~ının .son tashilılerinln 

kendileri veya kendi mesuliyetıen altında tayin ed~cel:!eri diğer bir :z:at ta.nı
fından yapılacağını göstrir noterlll<tcn tô.sdikll bll' taııhhUt senedi vermeleri 
de l!l.wn<!ır. 

1 - Kltaplard& bulunması la.zınıgclen pedagojik ve teknik \'ll.Sıfları gös
teren §artname ile noterliğe lnsdllc ettirilecek tııahlıUt senedinin !ormUlll 
Maarif vekilliği neşriyat mildürlUğlinden alın;bllir. Mektupla !ı;Uyenlerin 6 
kuruşluk bir posta pulunu d:ı birlikte göndermeleri M.zımdrr. (2609) ( 4560) 

istanbul eeled iyesi 
i ı a "" ı a r ı 

.e\' I ve S .hh\ 1.!ilcsseselerin yıllık ih· 
tlyacı içm ı u.-;ulllJ o. :ıo ., .tun, ,,. ytmynğı \'.ı zeytin tanesi kapalı zarı 
t:sullle elcılltmeye konulmu5tur. 'l'a u.ıın lıedelt GlOO lira ve ilk teminatı 4.64 
llrn :l5 ' kuruştur. Şrırtnaıne Z<"bıt ve ı:ılUamel.lt mlldUrlU~U kaleminde gıirti· 
lecektır. lhale 8-7·940 pazartesi günll ııaat 15 te d:ı.hnl en&mende yapıla· 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbU.2: veya me~t.uplan, 940 yılma &it ticaret 
odtraı \'eııilcalarlle 2490 numaralı kanunun tnri!ntı çerc;e,,·esinde hezırlıyacak
ları lekllt mektuplarını ihale gilDU sar..t 14 de kndnr daimi enctlmenc ver· 
m&leı1. (olS!'i) 
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KAN, KUVVET iŞTAH 

. .. · ,,. :...:. 

ti 'AB E 'R-Aqam Pottast 

........................................................... 
F O S F A R S O L. Kanm en hayati kı1m1 olan kırmıZJ yuvarla cıldan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iıtah temin eder. 

Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik ,·erir. Sinirleri canlandırarak P.sabi buhranlan, uyk .ıuzluğ~ giderir. Muannid in!a" 

b:ı:darda, barsak tem~lliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatleri!'e, Bel gevıekliii ve ademi iktidarda ye 

kilo t!lmakta şayani hayret faidels temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVET, 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini d~rhal göstenneıidir ... 

şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
.......... IEml!ll!llll ........... 1!'11 ......... .. 
~------------~------------~·--------------------------~~--------------------------------~~~------~--------------------------~--------------------------------------~::::::-;----

: "":. ~ . ·. \ - . \ . . ~ 

1 lstanbul Le~azım Ami~rli~üi~nd~en~v~er~ile~n~l~1a~ri~cl~a~s~ke~rt~kı~ta~at~ı ~'ı~an~la~rı~ HER AKŞAM: HARBiYEDE 
•• BELVU 

B.\11ÇJ:;st Al.ATCRii.\ IUSl\llX .d:ı 
. • Sl.S rmAL1ÇESt 

HAMiVET VüCESES 
Bestc1:ir Tnmhuri 

.Pevlet Demiryoltarı ve Limanlara 
! işletme Umum idaresi ilanları 
Aydın ciYnrındı:ıki Çnmlık tünelinin inş:ıntı sona ermiş olduğunclıın. 

ne,·Jct tiııi lıüyiık yolcu ıll'ob:ılarının Aydın haltı üıcrinde de seyrü ';;c
rerlcri temin ct.lilmi~tir. 

llu suretle şimdiye l•:ıclar yalnız Al::ışchir üzerinden lşleınr.kle ol:ın 

doğru Ankarn _ Tzmlr ,·olen vagonları ile yalaklı ve ~·emekli ,·agonl:ır 
23-6--040 ı.ırılıınılcıı lli!J:ır~ lı::rtaıla :i sün Al:ışchir iizcrinılen YC 4 
gün Karakm•u • Aydın hattı fızcrinılcn i:;-lt>ycccklcr ,.e höylcre Ank:ır:ı -
Afyon - Din:ır - Aydın - 1\:ızilli - lzrnir :ırasında :ıklorrı'1:ısız doğ
ru yolcu serYısi le.sis edilmiş ul,ıcaktır. 

Doğru v:ıı;onl:ırın Anl•arml:ın hmir Ilasm:ıhancyc k:ılkı~ı: 
P:ız:ır, s:ılı, pcr.,enbe ~ünleri. 
ll:ısın:ıh:ıncdcn Arı!.ur:ıp t:ılkışı: 
Pazartesi, c;nrş:ını!xı, cum:ı r,ünleri. 
Ank:ıradan Alsanca~a kalkışı: 
Pazartesi, c;.arş:ımba, cum:ı, cumorte~ı. 
Al :ınc:ıkt:ııı Ank:ır:ıyn k:ılkışı: 

Parnrle~ı. c;arşamb:ı, cum:ı, cumartesi gün1eri'dlr. 
Muhterrm yolcularn il:"ın o:ımur. (5232> (3076) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i lanları ' 
Marmara Uısli Bahri K: Satmalma Komisyonundan: 

Talım.lnl flatı Umum tutarı 
C11NS1 Kilosu Kum, SN. '·'"' 
Bakla (iç) 8000 5 .. 
Bezelyo sultani 4000 7 
Araka oiOOO lO •• 
Seml%otu 10000 5 lHSO 
AYlekadm fMUlye 'l5000 l2 .. 
Taze kabak 8000 ,2.50 .. 
Patlıcan 15000 8 .. 
Bamya 5000 - 17.50 ., 
Pırasa 25000 4 

I.spanak 25000 8 .. 
Kuru aovan 28000 10 .. 
Sal~a 8000 25 .. 
Rırmızı biber 1500 25 
Domateıı 15000 • .. 
Patates 28000 8 .. 
Yeşil biber 8-000 7 .. 
L:ıhana !!5000 • 5 .. 

1 - Dentz erlerlzı!n yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda clnıı ve mıktan 
yazılı 17 kalem sebze, kıı.pıı.lı zar!wıuıııe eksiltmeye konulmu§lur. 

2 - Eksiltmesi 8 Temmuz 9!0 Pazartesi ı;UnU saat 15 de tzmıtte Ter
sane kapıaındakl komisyon binaSIDda yapılacaktır. 

3 - Bu l~c alt şartname bedelsiz olarak koınlsyondan almablllr. 

4 - Ek .. lltmeyc lştlrlfü edecek lstek)llerin 2490 sayılı kanunun istediği 
atcllll ticaret \"esikıı•arını \ c l38G liradan ibaret muvakkat tcmlnatıarfle bir· 
ilkte tanzim edecekleri teltlif mektuplarını muayyen gUn ve aııatten tam bir 
aaat e•·veline kadar lı:omlsyon b~k'Ullıf;'ma vermeleri UAn olunur. (5036) . ·:: . 

1 - Gölcük drııi1. f:ıhrik:ıl:ırı ılıliyncı içın rnul)lelir cins ve ebatta 
meı.klır mc\'kic ıc~liııı clnıck ş:ırlilc (:18,H!ll ınelrc nıikiıln kcre~lcnin 

1':ısımpa5:ıda bulun n deniz levazım satınalma komi')yonıınd:ı 27-G
!140 perşeııılıc ,giiııii o;:ı:ıı ı 1 ıle :illi p:ız:ırlığı yııpıl:ıcnktır. 

2 -'P~z:ırlığı nıuıcnkip en nz fiyat ,·erene ihalesi yapıldığı lakclir 
de l:ık:ırrilr eden fı~Jl üzerinden teminatı k:ılİ\c derh:ıl nlın:ıc:ığınd:ın 
lalıplerin huna söre h:ızırlıklı gclm.eleri (:i2:ı2) 

••• 
1 - T:ıhnılp edilen bedeli ( 40000) lira ol:ın (2:i000) metre erat y:ız· 

lık ve i~b:ışıl;l; ı.uııı"şın, :3 li:ızlrnn l!I Hı cum:ı güııii sıı:ıt 11 de p:ııar. 
lıkl:ı c:.~·ıınıc-;i )Jpıl ıl':ıktır. 

2 - ilk ıı-ıııinn•ı 130001 lira olup ş:ırınameo;i her gün lrnml~yon
dun fljQ) kııı u~ lll'ılı-1 ı:ıu?: ılıilinde :ılın:ıbilir. 

:ı - htcl-dıl,•ı ııı :!i90 ""'ılı ı.:ınund:ı y:ızılı \'C<;:ııl.le birlikle J\:ı-;ım. 
pıış;ııl.ı lmlıııı .ı l.11111 : ,yonılJ hcllı •ıııı n· o;.1:ılle lı:ızır huhınmnl:ırı.C520:il 

inhisarlar umum 
• 

m(jdürlüğünden: 

t --· Ş~rı.:ı.ıııı,· ı ı.ıu::lblnc- .! ı a.1.!l santıifllj tulumba mUle:ılıhidl nnın ve 
h,.saLım.L p:wartıı.ıa ıı:ı.tın aJın:ıcalttır. 

ll - ::Jub:ımmen '.'!de!! si~ 9JO lira pıuv:ıl•kat temlnııtı H.2~ liradır. 
m - Pazarlık Ui·7-~40 rl\::•ır-tesl gtinli ı::ı.:ıt 15 te I\:abata~ta teva:ım ve 

mUbnyıı:ı.t §Ul:~s.r.C:c.t! alım l<oml:ryonunda y:ı.pıl:.cn!ttır, 
IV - Şartname aö::U ;-cı;::n ~ubcc!e görlllebilir. 

V - ts~ •'•!ilerlzı p:ı?~ırlılt için t~yin olum:n gUn \•c ss:ıttc y<.lzde 7,:S ı;tı

. \ ~ı:ır.c p:ıras!!e l. ~:ı:.t.:: mı::::.ur l:omlsyo:ı ı rnUr. c:ı:ı.tı:ırı. (5:?90 ı 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
ı ı .. .:-e:n::e m~311,t.ı.ıca i:e mU\"ezzı ve batb:ıl:ıe: al:n:ı.c:ıl:tır. Mils:ıbakaya 

~~:u~. lt,ı.-: ar:uıacclc \"esil:alnpn nevi ve mahi;'etı vaA.yet P.T.T. merkez 
mıJr.;!rı:ı:ı.e:- ndcn llllrculllr. ImUbru:IP.ra '"iliyct merkezlerinde 10 temmuz 
~r, ı: :-ş-;.mba ~U sa:ıt 9 <l:ı b.:ı!Jl:ınaca!ctır. Taliplerin e\"?'alu mUsbltelerinl 
tamı:.ıı1:ıı~,j> 'ı.:\yet P. T.T. mllc'lUrlUlderlno mUrac=!tılla isim \ e adreslerini 
kayclett.ı:-..~!cri ll!:umu Hin o!u::ur. (<it~) 

50.000 kilo ııadcy:ı:t kapalı zarfla alınacaktır. lhalesl 8·7-940 pazartesi 
gilnU saat J 5 de J<ayserl aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
b:deli 55.000 hra. ılk teminatı 4125 liradır. Şartname.si Ankara, latanbul ı..v. 
Amlrt:klcri ve h'.ay&erl ruıker1 satınalma komisyonunda görUIUr. lsteklllerln 
ilk teminat ve kanunun 2 v~ 3 Uncu maddelerinde yazılı ves:ılkle birlikle 
teklif mektuplarım. ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver
meleri. (831 <5041) . ,,. . 

1650 ton ·odun l<apalı zarfla el<slltmeye konmuı.ıtur. Muhammen bedeli 
3i,9:i0 lira ilk teminatı 2846 lira 25 kuruştur. !balesi '-7.940 perı.ıembe gUnU 
&'\at 15 de Sıvastll ııskerl satınalma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 
teklif mektuplarını llı:tle saatinden bir saat ev"eline kadar komlıyona veril · 
meal. Şartnamesi lst. Lv. Amirliği aatınalma komlıyonunda görüJUr. 

(63) (49~H) 

• • • 
35.000 kilo koyun eti kapal' zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 3-7 .940 

çarşamba ı;UnU saat 16 da Balrkeslrde Kor satınaıma komlıyonundk yapıla
cakUr. Evsaf ve şartları komisyonda görUIUr. Muhammen bedelf 15,750 lira 
muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruı.ıtur. lsteklllerln kanuni veslkalarlle be· 
raber teklif mektuplarını ihale ııaatlndcn b!r saat en·eline kadar komisyona_ 
vermeleri. 160 (4935J 

• • • 
1,290.000 k!Jo buğday öğtltmesi kapalı zarna eksiltmeye konmUJtur. L 

balesi 3·7-940 çar§arnba gtlnU ııaat 16 da Izmlrde Lv, Amirliği ııatınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2:i.800 lira ilk teminatı 1935 lira· 
dır. şartnamesi hergün komisyonda görUIUr. lsteklllerln Ucaret oda.tında ka.. 
yıtlı olduklanna dair vesika göstermek mccburlyetlndedlrler, lsteklllerln ka
nuni veslkalartre tekltt mektuplanm ihale saatinden blr saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (66) (4967) 

* • • 
Aşağıdl\ yazılı mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. lbale-

ıert 3 ·7.940 çarşamba. gUnU hlzaıermda yazılı saatlerde San-
kamqta asker! aatmalma komisyonunda yapılacaktır. latekUlerl!1 kanuni 
\'eaikalarlle teklif mektuplarını ihale Hatıerlnden bir ııaat evveline kadar 
'komlııyona vermeler!. Şartnamesi Ankara, tstanbul Lv. Amlrllklerl aatinat.. 
ma komiııyonlannda g6rülUr. ( 67) i 49'\8) 

Cln.st Mlktan tutan 

8ıftr ett 
Odun 
Kuru aovan. 

kUo 11ra 
462.000 83.160 

2.000.000 
180.000 

21.100 
15.300 

• • • 

teminatı 

Ura 
62S7 
1575 

1148 

ihale aaatı 

14 
r 1630 

Bayburda teslim prtile bir milyon kilo odun kapalı za.rtıa eksiltmesi 
8 temmuz 940 pazarteal gllnU aut 15 de Erzincan ukerl aatmalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedell 17500 lira ilk teminatı 1312 llra 50 ku
ruttu,r. Ş&rtiıameat ber«tın Ko. ela görUieblllr. Teklif mektuplarmm ebillm• 
saatinden bir ıaat evvel Ko.na verilmesi. (69) (4970) 

• • • 
Aıağıda yazılı meva4 hlzalarmda yazılı g1ln '" saatlerde kapalı zarfla 

Karakösede aıkert aatmalma ko~layonunda 'aatm almacaktır. tateklllerln 
ihale saatinden bir aaat evveline kadar kanuni vesaik ve tekllt mektupl&nDJ 
komlııyona vermeleri •. (36) (483-i) 

Karak&ıe 

Sur be han 
Iğdır 

Ka.ızman 

Beyazıt 

Kara köse 
Iğdır 

Kaızman 

· Kııraköse 
Iğdır. 

Sığır eU tahmlıı bedell tık teminat 
Kilo Lira 
135.000 21.600 
190.000 ss.250 
160.000 28.000 
12~.000 21.875 

44.000 
O.Sun kilo. 

617.6215 Ul.441 
862.700 23.293 

1.694.1500 38.127 
Tezek kilo. 

4,000.000 34.000 
2.500.000 2:!.000 

• • 

Llra 
1620 
2(94. 
2100 
l6il 

1158"10 
1747 
1860 

2:S:SO 
l8i5 

• 

İbate gUnU ve ıaatl 

17·7·940 15 

" 
" 
• 

1-7·9{0 11 

Karıı garnizonu lçin bir klloııuna tahmin edilen fiyatı lG kuruı olan 
480.000 kilo sığır etl ne bir kilosuna: tahmin ed~fen fiyatı 2 kul'U§ olan 
3.000.000 kllo odun ve Ardahan garnizonu için bir ki}osuna tahmin edilen 
fiyatı 15 kuruı olan lH,000 kilo sığır eti ve Göle gaml:onu i~ln bir kilo. 
suna tahmin edilen fiyatı U kuruş olan 120.000 Idlo sığır eti ka1>3lı z:ırfla. 

eksiltmeye konmuııtur. 480 ton aığır eUnln ilk teminatı 50l50 lira. 3 milyon 
kilo odunun ilk tcnılnatı 4500 lira. 144 bin kilo sığır etinin ilk teminatı 

1620 lira. 120 ton sığır etinin llk temlzıatı 12660 lira. 480 ton sığır etinin 
şartnamesi 933 ve 3 mJlyon kllo odunun p.rtnamesi 300 kurup. almak ve 
diğerlerini parasız almak isteyenler hergün komisyona gelmeleri. 480 ton 
aığlr etlzıin ihalesi 10-7-940 çarşamba gUnU saat 14 de \'e 3 milyon kilo 
odunun lhaleal aynı gUn saat 15 de, 144 bin bin kilo aığır etinin ihalesi saat 
ı~.30 da. 120 ton sığır eUnln 16 dadır. Ekslltmeye ı:-irl'cC!\ler!n 2~90 sayılı 

kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde yar.ılı \"es:ıfü ,.e te!tlıf meittuplannı lha. 
le saatlerinden en az bir saat r.v\'cllno :>ad:ır K~rsda Asker! S:ıtmalma Ko. 
misyonuna vermeleri, (91) (ü04DJ 

• • * 
5-1.000 kllo koyun eU kapalı zarfla 5-7-940 cuma gUnU saat 16 da eksilt· 

meye konmuıtur. Tutan 16,200 lira ilk teminatı 1215 liradır. şartnamesi ko. 
mlııyonda ı;örlllUr. ihaleye l~tırak edecekler nıusyyen gUn \"e ııaatten bir sa· 
at cvvellzıe kad:ır teklif mektuplarını Erzurum Lv. Amirllğl sntınalma ko
misyonuna \'ermelcrl. (57) (4935) .. • * • 

Kap.ılı zarna 22 ton s:ıcıcyağı alınacaktır. ihalesi S·7.9·10 pazartesi ı;O· 
nU saat ıı de Edlmcde çskl mU~lrlyet dairesinde ııatınalma komisyonunda 
yapıtac:ıktır. Tnhır.ln edilen bedeli :?7.:iOO lira teminatı 2063 ııradır. Evsaf ve 
~artnamesl h:ırgUn k'lml%yondn gorm[ır. lsteklilerln s6zU geçen ı;Undc ihale 
saatinden b!r sıı.nt e\'Velınc kad:ır lcklll mektuplarını l<ornlsyona \"ermeleri 

(59) (4937) 
• '!- • 

1.440.000 lti!:ı sı:ır eti kapalı zar:ta eksiltmeye ltonnıuıstur. !halesi 11i-i· 
O 10 pazaıtesl gUnU saat l:S te y:ıpıl:ıc:ı.ktır. .Muhammen bedeli 511,200 lira. 
ıı::: temın::ı.tı :;s.::10 liradır. Dvs:ı! ve ş:ı.rtnameııl l:oınlsyon:l:ı. gllrül<lr. Js
tcltlilerin l:anunl vesaik ve tentlnatı:ı.rile tckll! mel:tuplarmı ihale aaatlnden 
lılr s~t C\'\'cllnc l:adr.r Edlrncdc s:ınayi kı:laGllld3. askeri aatmalma komls· 
ronunn vermeleri. (lZ::;) (52GS) 

* * * :;40 ton kuru ot kapalı urfla nlınac:ı.ktır. Muhammen bedeli 27.000 lira 
ilk teminatı 20::-ı llr:ı.C:ır. lhalesl ll-i-940 per~embc gtınU saat 9,30 da F.JJ.: 
zığ tllm,.n s:ıtmalma komisyonunda yapılı:ca!<tır. lsteklllerin belli glln ve sa· 
nttcn bir saat cvvcJino kadar kanunun izahları dnhlllnc!e ta:ıı:lm cdcc,.!tlerl 
teklif mektuplarını ltomlııyona vermeleri. Ş:ırtnıı.mesl An!:ara, lst:ı.nbul Lv. 
Amiıll!tlcr1 ve El~ığ tUmen satınalma ltomisyonlannda g6rtııur. 

(130) (:S273) 

A§ağıdn y:ı.zılı mevad 16· 7-940 pazartesi gUnU hizalarında yazılı .,.tW' 
de kapalı zartla satm alınacaktır. Evaat ve ıartnamesi komisyonda ~ 
tstek!Jlerln teklı! mel<tuplannı ihaleden en geç bir saat evveline kadar r.dV 
nede Lalap:ışada aııkerl satmalnuı kom~yonuna vermeleri. (132) (5276) 

Cinai Miktan Tutarı 1Jk temin.ı lbaJe ... ti 

Sı:ğır eti 
Sadeyağı 

kilo Ura Un. Kr. 
293.ooo 103.550 &<27 ro 
70.000 94.:SOO :5975 

* 'i- • 
37.000 - i400 - 9400 - UOO - 7400 kilolardan ibaret olmak üzere lift 

grup halinde ccınan 68.600 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye k()lllllıJI• 
tur. Hepsinin tahmin bedeli 82,320 lira ilk teminatı 5366 liradır. Gruplar .yrı 
ayrı da lhale edilebilecektir. Ekslltmclert l2·i-9~0 cuma günU saat 11 "" 
LUleburgazd:ı askhrı •mtmıılma komiııyonunda yapılacaktır. ,şartnamesi JıCI" 
gUn komisyonda görülUr. Tckııt mektuplan belll l>lli\ "e saatten bir saat ~ 
' "eline kadar ltomlayona Yerilmesi. (134) (527i) 

• 1(. • 

Kapalı zarfla balye ballnde 600 ton kuru ot almacaktrr. K~bamıneD tır 
deli 30.000 lira ilk teminatı 2250 liradır. lhalest 15·7-940 pa:arteıl günü ,.aC 

16 da KUtahyada Top. A. satınalma komtsronunda yapılacaktır. Tekli! :ısıe•• 
tuplannm ihaleden bir saat ev\•elino kadar mezkClr koıptııyona veril,_.ı. 
Şartnamesi komlııyonda görülUr. •(136) (5279) 

• .v.. 
10.000 ton eşya nakliyatı kapalı zarfla eksiltmeye lmnrnuştur. tt>al,

ll-i·940 gUnU .11aat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 280.000 lira Uk ır 
mlnatt H.950 liradır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlllderl , .• 'P" 
zurumda Kor sabnalma komlsyonunaa görUlebi!ir. lateklilerln mua11" 
günde ihale saatinden bir saat evveline kadar tekli! zarflarını Erzuruıtıcl' 
Lv • .Amirllğl satınalma ltomlsyonuna vermeleri. (137) {5280) . :(. . 

tkl adet hangar kapalı zarfla yaptırılacaktır. lba!esl 15·7·940 pa::at'~ 
gUnU .11aat 16 da Çorluda Kor satınalma koml3yonunda yapılacaltlır. 1',.ıl 
bedeli 185.533 Ura 46 lturuı ilk teminatı 10.528 llradır. Ke,,it ve prtııaa>.,ı 
927 kuruşa l<omlayondan almır, tstcklılerin kanunun 2 ve 3 Uncu maddeıertrı· 
de yazılı belgelerfle birlikte belli gtln ve saatten bir !&at evvel teklif ıııe~· 
.tuplarmı komisyona .,·ermeleri. (138) (5:?81) . ~. 

•Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı IGO kuru~ olan 25.000 kilo ldrofil r-· 
muk 12 temmuz 940 cuma gllnU saat 11j.te Ankarada M.M.V. satınaınıa 1'°' 
da pazarlıkla. satınahn:ı.cağından 1steltlilerln 6750 ııralık katl temlnauartl' 
birlikte pazarlık giln ve saatinde mezkfır Ko. da bulunmaları. (131) (5214) 

~ . . . 
Beher klloauna tahmin edilen fiyatı 28 lira olan ::;oo kilo Piramldon ı~f· 

940 cuma gtlnU aaat 11 de Ankarada iM.M.V. l!atmalma komisyonunda~ 
Irkla aatm almacaktır. lsteklilerin 2100 lirıılık katı temlnatıarile birlikte >' 
karada komisyonda bulunmaları. (135) (5278) 

• 1( • • 

Bebcrine tahmin edilen !!yalı lW kuru1' olan 17.600 adet !ronk göJISld' 
kapalı zarfla ekaııtmeyo konmuıtur. lh:ı.lest ll-7-IKO perşembe günU lfl#' 
11 dedir. İlk teminatı 2310 liradır. E\'l:at ve ıartnameai lM kurup korııll' 
yondan alınır. tsteklllerlzı kanunun emrctµg-t belgelerle lbale saatinden en,. 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ankarada M.M.V. aatmalm• Jıo' 
mlsyon?Da vermeleri. •(115) (5212) . ~. . 

Mllteahhlt nam ve beJJabına beh~r metresine tahmin edilen ttyatı ,a 
kurll§ olan 1.049,"29 metre 90 santim porta.tıt çadır bezi açık el•sııtmo sur" 
tile mUnakasaya konmu§tur.-!halesl 12·7·940 cumıı günU s:ınt ıı dedir. 1111 

teminatı 74.771 llra 90 kuruştur. Evsar ve §artname3i 4985 kuruşa koırı1' 
yondan alınır. lateklllerln kanunun emrettiği belgelerle ihale gün ve saati'" 
de Ankarada M.M.V. satmalma komisyonunda bulunmaları. (118) (52115) 

• :;. * 
60.000 metre yazlık elbiselik kum&§ pazarlıkla aatm alma.cAktır. !ı{uball'. 

men bedeli 48.000 lira katı teminatı i200 !lradır. puarlığı 4-7·940 perşeııı1" 
gUnU saat 11 de Ankarada M.M.V. hava satınalma komlııyonunda )·apıl"' 
caktır. İdari ~artnaıne, evsaf ve numunesi hergtin komisyonda 2.ıo kuruf' 
alınır. hteklllerln muayyen glln ~·c saatte katı teminat ve kanun! bcı,cıcrl18 
birlikte komisyonda bulunmaları. (119) (521G) 

(ı ~ • 

Keşif hrdcll 25:ii2 llr:ı 32 kurıış ol ::ın l\o:ıp Di:.:iıııe\"f elcl..trik te 
ı;is:ıtı kapalı 0ı:ırrı.~ ~ksiltıneyc konulıııı15lur. Eksiltmesi 11 / ıcııt'°u' 
I !HO pcrşenuc gm111 !Hl!!I 1 ı ,;, c::-ılıı. ilk lemin alı mı 7 lira 90 kııı·ıı:. 
olup ş:ırln:ıınr~i l:!R l.ıınış:ı J\o. daı1 nlınır. T:ıliı>leriıı mu:ın·en ,·akil 
l'ın hir ~n:-1 t·Hcliııc kat.l:ır ı:ırfüırını Ank:ıratia M. M. \' . .'s:ııınsJııl., 
1\u.' ııa \'crıııl'lcri. (126) (5269) . ~. 

Ke~ir lıcdcli 32i12 lir:ı 2:; kurıış olan Kayseri Dikime\"i cıeı.ırik 
tesisatı k::ıp:ılı z:ırfl::ı cksillmryc kunulmuşlur. Eksillmr~i 10 / teıt111' 11' 
/ !HO çarş:ıııılı:ı günii ~not J0,5 d:ıdır. llk leminntı 2453 iira 47 1cur11' 

şarlıı:ımesi 11H kuruşa lfo. d:ın a!ınır. Tnlipledn ihale ıa:ılındall 11ır 
sa:ıt en-eline kadar ınrflarını Aııkaraıla l\I. l\l. V. Satınalma J'o. n
Yerınelcrl. ( t 2i) (5270) . ~. 

Keşif brrlcli 31084 lira 87 kuruş ol:ın .ı\nk:ıra Dikime;-! elektrik 
tesı~aıı k:ıpalı 7.:ırrı:ı eksiltmeye konmu~tur. ı:ksillınesi 10/6;9~0 <11': 

ş:ınıba f!Ünü s:ıat 11 dedir. ilk teminatı 2331 lira 37 kuru~ olup ~rtıı•,. 
mc~i 15G kuruşa Ko. d:ın :ılınır. Tnliplcrin ihale saatınd10 bir saııt e'

1 vcliııc k:ııl::ır z:ırfl:ırını Aııkar:ııl:ı :'ıl. 1\1. Y. S:ıtın:ılın.ı Ko. ııa vcrll"t':er' 
(128) (5271) . "' . 

Keş if !Jctlc!i 2G323 lir:ı 41 kuruş olan iki pa\·iyon kopalı zıırfl~ 
ck~illıııcrc konulmuştur. Ek~illı1H•-;i 1117 10.ıo pcrşcnlıc siinil saat! 
dedir. lik teminatı 1974 lir:ı 3u kuruş olu~ ş:ırln:mıcsj 132 kuruş• 1'

0
; 

dan :ılınır. Taliplerin ihnlc sn:ı!ıııd:ııı Jıir saat evYeline k:ıd:ır zıırflarııı 
Aıık:ırada :'ıl. ~I. \'. Sutıııalııll l\o. nn n~rlııc;lcri. (129) (52i2) 

... ,,. . 
5000 çift yemeni 2G/G/!>4rl ç:ırı;arnlı:ı günü s:.:ıt 1:; de paıırlı~ 

~:ıırn :ılıııac:ıklır. 1steklilerin belli ~.{ıi:ı Ye '>:l:ıllc Kay'Scride Kor Sntın 
ın:ı konıisyoaun:ı gelmeleri. (139) (52i82) 

• %'°• • • 

!?O ton zeytin paı:ırlıkl:ı satın nlıııac:ıktır. Muhammen fiyatı 19 Jı~ 
ı ll'•lur, J>!17:ırlı~ı :.!3/fı/940 r.•ıınn g;::til sa:ıl lı} .ı., Tekırda8ınd:ı a~kef 
S:ııın:ılına koınisyor..und:ı )apıl:ıc:ıktır. (13::) (j2i(i) ,_,-

Darülaceze Müdürlüğünden 
1 aktır· Darlll~ccı:e mUc::sesesi ve hıı.staneslnc 15 kadın hademesi a ınac. 

Bu i~I yapmağo. kendisinde ltUV\'Ct ve kudret _giirenlcrln hergUn miler,ııeae)" 
• mUraca.attan. (5288) 


