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Reyno Amerikaya gitti 

HERYERDf 3 lngilterede Oç sınıf silah 
altına çağrıhyor 

Londra. 11 (AA.) - Reamen 
bildiriliyor ki, yeniden üç aınıf 
temmuzda aakeri bimıete kaydo-
lunacaktır. • 

Bertin, 17 - Sabık P'rWP Bafw'1dli Rey
~ bugün wbondan bir Amerikan tayyareeine 
bin,r,k Amerikaya ıeçmiıtir. 
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Ordu, vaziyetin icahabm kar
tılamak üzere icap eden aüratle 
yeni. efradl almakta devam ede
cektir. 
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Mareş~I Peten Almanyaya sulh teklif. etti 
~ ~- - - - • - 2-t ~ - ~ - - 1-12 -

itler bugUn f!-Solini· ile gö .. 
tUşUp sulh şarfları~ı bildirece/r-
Ingiltere yalnız baŞına l ·••rp dla IJlttba. •lddetue. 

h b d . d k ~ Şerefli bir sulh 
1 deva11ı etti 

~ 8f e ey.anı e ece d1:;··.:;;::.::~~~··~;: Fransa neden sulh istiyor? 
b - kısa bir zamanda tereru b"r ulb Bordo, '17 (A.A.) - Fransa S.1- muhacirlere bütün muhabbet ve a· 

refenin sulh teklifi r Çörçil dünyaya hitaben dün gece :ı.:.ı:~ •. ~u .... i~.ı .... .:.. ·.... ::k~;:!. p:~~:o ':~:.::::~ ::.:~.!'.!:!1"~:;u 0;:;.r:.~~b·: 
• Bu nııyet, Fransanın Tllrkire • .Fransız milletine hitaben bir me.. mahuamata niba79t vermek lbım 

yazan: ASIM us d d b. ut k il 1 d' Fransa - lnıiltere ittifakından da •aJ neşretmiftir. dır., . • 
J' J a yo a 1 r n u soy e 1 ayrılması neticesini V'rebillr; Marefa}, adette 'Ve tnalıtemece J\luhasamrıta nibııyet Yermek Ç&• 

~ ~ .:.= ~=-'f;: 1 e:·:r:: !!~:=~~=i ::-~=:~ ~~klA~~~ ~~:m:a~~a~::~ı:ı:a~:ı:.,~: :~:!n~s::;e~!k!i; ı::~!;:m:!·,~ 
~iikumetme lei~aetı~d~ Londra, 17 - Başvekil Yinston lekelerini adaları . etrafına topla. bir vulfe!l ıereti ııibi baf&rnllf fan Frpnsız ordusunu övmüt n brmaia hasır olup olmadJlını sor. 
t...~A~ ~~yeti bir ~rçfl b11 ıkıam saat 22 de radyo. TJP, Nazi rejimi fenalılı:lan dlnya olarak, Utıfakların en JilzumJusu söılertne tö:vle dnım etmlftlr: mak için, diln ıece düşmana nıfi· 
~ cloı.!ıfmıttir Çekil• Bq· da dünyaya hitaben şu mesaJı net- )'ildnde sona erinceye bdar mil· k dd i "Bu ordunun muhabbetinden, 
. ~ D-~ . • .. • ,...d 1 ve en mu a eı vasfını kazandık- eskı' muharfplerı·L muz-aheretı'nden ncaat ettim.,, 
"- ~ ıcahlnda bütiia Fnn· retmitür: "!'"' e e:ve devam edeceklit. tan sonra tarihin hazin•l evrakı_ 0 

Ilı\. top1'aldarmrn iıtiliam 1.1e Fraaaadan ıelen haberler fe,-kı. Biz işlerimizin muvaffakıyet ~o. na lnükal etmif olabllir n aynı zamanda büUin milletln i- Maretal Paten, nihayet, bu imli. 
C" alarak franaamn pri bJan ilde vahimdir. Faht JUo bir hfıdi- lundı ıldecetine emlnlı. Fakat biı hlc bir ,llUİılr balını timadından eminim. tıan saatlerinde bütün Fran111 
~eriyle müıtemlekelaiDc'le se blum kendilerine kal'fı belle- dilfilnmebiıün ,.9 muhtemel bir Bu kederli saatlerde, yollar ho- milletini, hüktlmet etrafında top. 
~ devam etmek iati)oulu. ftlekte oldatwmıı hisleri Te Pran. Londra. 17 (A.A.) \ Sallblyet- Avnıpa tecavhQne alNnak bl- yunca peripn kaçmakta olan 11. lanmala dnet etmiştir. 
ite~ lcabine l'eÜİ Maripl Peten sız dehesın1n yeniden kalkınacı- tar Londf'i mabflllerlnde yaplıtı ıim mildıfaa kunetJerimize bn. 'Nllı muhacirleri diltünüyorum. Bu (DeDamı J nclde) 
...._ l"riltereclen ayn olarak Al- tına dair olan imanımızı sana. tahkikattan sonra Röyterin diplo. dl kuvvetlerini um ve llhe et. 
~h. ile ,erefli Wr aulh ppmatc maz.. matik muhabirinin ölrendillne ıö. mele Taadini verıni\ bir doa,. 
~,.._ Aalatdchiı - Biz artık billOn dOnyanın p)·e- re, hilk6metin fikri, dQn aktım t k d ı k b 
t_r.:n.".":~uaunun ~ !erini mQdafaa etmek kin )•alnıı neşredilen beyanamede münderiç :aar:r'lap~~::~::n P~uT~e~I ~r 

~
de Almanya ile ıaDı im- kalmış buluııuyoruı.. olduiu gibi zafere kadar ~~\ün kuv· run eAmlt Frannnın valın mııda: 

....... IDll7ill ....... h;s 4'! .BA~ llırU-nt ~ ........... ....... - ................ Üt'. füii ----- .... '" ... 

~;t~$ Jnğı· :wwwıl-t-ertwı_e_ F_r .. a-ns'"' ii,.a :::;;:~= .. :~:.: 
it -...vin alarak yeni bir kabine . '3 n birer mefhum oldnlu ,tbl kuv· 

~ :=:·y!~:=.-..:..:; BütUn varhkların bir kabine idare- ~::· !:::ı~r··d~eb;:!~1"::1~~n :; 'Si; da ıerefli bir aullua nrınak böyle millttlerln miı'ıellerle car-

' lln:!ıaaamatın tatili imkinla· sı·na van·ımesı·nı· tekıı·ı attı• pıştılı ıavqlarda 1alibl1et çelen. 
11' atamakbr. ıinl tek bir fahsın Teya tek bir 

• · '1:.t bu imkin.. A ı ~la~k mı?.. milletin batına koymak tarih! bir 
;" laolrta laeauz ballı CletiL Ma· Londra, 17 - lnıillere httk6me- n, deniz ve hava kunetleri ve bil- hatayı teknr etmek olut'. · 
.;~-~~ten .aibi FranllZ mdletiır U Bordodakt sefiri Ttsıl•sile Fran. Uin varlıkları aynı kabinenin ldı. Fransızlann .haıır!ıklırında, 
e..._ -.cıki bır kahraman olarak sız hük6metine mOracaat ederek resine nrlJecelttir. lnıilterede ye. hesaplarında, tahminlerinde, tu. 
t~•ı büyük bir O..,let ad.mı bir Franssı - lnılllı blrlili yapıt. ni kıra ordulan ttıkil edilmekte- tuıularında blribirine ulıfıp do-
'ıi.l~ için nuıl bir sulh k.tbul masanı teklif etmi' n pek reni• dir. Franaanın haft Ye deniz kuv latan hatalarını sayma sırası ıel. 
~? Almu ardular'llwt lla· olarak haıırlanaq bu birlllin ana •etleri saflamdır. BQtün bu lı:unet: , ınentlşllr; Jlkin bu halıların her 
f.._ bulunan Hitler bu defa hatlarını bhdlrmtıtJr. ' ler birleştirilecektir. Amerikaya birinin tecavüz ruhuna veda et-
"-'~ aleyhinde Velaay ~e- Bu şekilde tnıillere ve Frınu- müracaat olunarak esaslı yardımı mlş, inanmış Te kanmıı bir Fran. 
~.,kat kat alır biT sulh ıle nın harlcl müpaaebelleri bk' elden tpmin olunacak bu Fransıı..:.. Jnıi. sadan sadır olmak ılbl bir mı. 
~ almak hD'unclua keadini idare olunacak, Oltpadl, aikert Te Uz birlili harp nerede olana olsun ıum renk tafıdıtrnı apaçık ıöril· 
~ahilecek ma°? mali vırlıklın blrlettirllecekllr. orada birlikte bereket edecelı:Ur. yoruı n ntan mlldafaaaı uJnın. 
~ için Marifa) Petm hit Her lnliliz Franıız tebaası, her lnıiliı sefiri tanfındın verllea da aylardanberl dökülen Fransız 
'i in çok atır olan nzifr Fransız Jnslllz tebaan otıbllecek, bu proje hakkında Franııı hıtkQ. ltanını ıatebe çalanların hfirme-
ı..~ touvaffak olup olAmıYac:aiı liri memleket harp aanrlannı tak. qıeli henüı kararını bildirmlı de- tine IAyık buluyoruz. 
~- henüz bir fOJ töJlenr sim edecgler ve varlıklarını bir- lildir. HIUer tlmdiye kadar hep zor 
~ leşlireceklerdir. Harbe devam olun. bazuyu temsil elif. Mareıal Pe. 
Lı~t edilecek nokta pdur dulu mOddetçe bir tek harp kabl. A •k •ı ti · ten'in asker <re •ereni eline uza. 
~!~da ınünferit bir ..... nesi olacak ve iki memleketin ka- merı an pı o arı nacak el umalım ki umduğu şeref! 
~~nnı arayan yeni llir lai- il ımthu venn" olsun. 
~- ~· trş'dl edildiji ıırada insi· la.ip U'Ullldaki harp keaihni,.- muttetı•klere yar• Her millete aynı bayat Te aynı 
~ ,mi Wr ...,........... celctir. lnltiflif hakkını esas tanıyan, her 

~:."'::!ı~..ir Bu beyıunwnede IDSJ1ter. Ymi l)ünJacla J"8Plla- mUlell beşeriyetin bir ailf!'I sayan 1 

.. ~ı~cn bahtf!diJmek•i-ı cal& ~le .._b hikimiyeti dıma gelebı·ıecek bir. zihniyet! Serem sulhta bu 
~. ln.,.iJterenin zafere kadar ıim ı..._ ~ de elde et· Tarchr. . 
~ denm ~ii a.ydeclil· IP8Y• ~br .. Abn.~ • . işte Hitlerın fnırHlt!N')'e dAhl 
~tir. . 1 bu •urttle .............. maflup Amerika yeni vaziyeti mu.ıaffer olabilmek fcln. kullana. 
ş. halde F ile 'Allnanya •tme,e çalı~ ft 20 nci a· tetkik eli bilecf'ıi l•k .sllAh! 'zacb ~lllll ulh aktedibDİI 111' AnQpuı Wki de ,,...1-ir e yor Hiller cihan tarihinin önünde 

'dahi i~ıtere 1iJe AllllUlya ye pit N...,.,_ mm ~· <razm 2 nclde) ve bir imtihan anındadır. Yoku 
'-...:..: 5u budnfin ıarerlerinl yonnın 11111. _ ~ l L E HOan takip edecek Te paJebenln 

~ovııet er etonga ve ston· ~:n~;;~~er:~~ol~~~k~n ::~::~e::;. 
3 . !10 fırsat Ttre~ektlr. 

gagı da işrıal ettiler · ''-nt:w 
Tas ajanıımn bir 

tekzibi ~lmanyaya gEtçen Litvanya Reisicumhuru 
ile hükumet azaları tevkif edildi 

~otiolHI, 17 - (A.A.J - iJurada 
a;-ıeıa bfldlrlldiline '6re, SoTJ'et· 
~ Blrlfli, Eatonya Te Letoo,.adakl 
«ı "Yet ıarniıonlann~n takviye e · 
~l'lleıi ve SovyeUer Birllll ile ık' 
11 ıleıı kartıhklı yardım pakbnı 
le~rtıuskAr bir tanda tatbike m11k· 
1-ı ır •e b111r bi"I' hükfımet kurut 
t,:11 lcin Estonya ve Letonyadıa 
ı 'P1t'tde bulunmu~tur. EstQn)'I ve 
ı:tonla hOkllmeUeri, Sovyetler Bir 
ı~ ".'" bu laleplerinl kabul etmlt
"tdır. 

Tallln, 17 ( A.A.) Sovyet kıtaatı, , llerk)'8, dahW lfler balummdaa 
Estonyıya lirmiıtlr. HQktımet Is- blçblr dellfW1k vuku& selm17"111 
ur. etmiflir. bakanda ı.eıonya ba1kma WnlDat 

vermlf " ,eni Sovyet kıtalarmm reı-
Ka.-.. 17 (AA.) - 8ov19t kıta- metıbalD ldftelÜ mQadfaa ~ ıQ · 

lan n bll1Ü miktarda 8ov79t tq. llUIDla tnıluadulUDQ D&ve •tınlfUr-

~ buJ"a,.a a..ımekte devam edl. Jloıltooo, 17 fA.A.) - Alman 
JOr· Jllenbalınndaa &lrenlldlline ıöre, 

Litvınya ffeJaicenıhuru 8. Smetıona& 
Yeol bUk6DMUo tefklll lıaldandald \.e ubık ta1Ui4metin mOteaddU ~·. 

mtısüere18* bul sOoJtlklerl• kat. •r. dün •mm. Alman huduclu•u' 
pWıdılı ~. ıeçmiıler ,.. hapis edUmişlerdir. 

llo.ko, ... t'7 (A· A·) - Tu L 

jan81Ffldlrlyor: 
tngillzce Deyli Meyi JFUcte.st. 

Almanya ve İtalyanın prka doğ· 
nı gen'tlemealne ta.rşı koymak U· 
zere, SoV)·etler Birliğinin ida"8in· 
de. Romanya. Yuplavya ve 
TirlüYe arumda daha mUeulr blr 
ademi teeavUa , ~tı akted.ilmeai 
için tedbirler atmm• olduğunu 
yaımaktadır· 

Tu ajaııat, DeyU Meyl'ln bu ha· 
~ hak1k&t.e kat'lyyen tetabuk 
e~ ve tamamlyle yalan ol. 
duğunu blldirmefe · melUJldUr· 

Yeni Fransa Hariciye 
Nazırının . nutRu 

"Hiçb.ir zaman şeref siz sulh şart
larını kabul edecek değiliz,, 
~ 17 - Frarwz hariciye 

nuın Boduin bu akfam aut 22. 
30 da radyoda ıu nutku .aylemiı· 
tir: . • . 

''Bapekit Marepl Peten bu 
aababJı:l dekllruyonunda bütün 
Franau enerjiiinin blrlefinit ol· 
~ulunu, F,ansanın ciddi bir teh· 

dit altında btılunduğu bu sıralar
da hilkQmetin muzaffer pfleri ~ 
tarafında toplandığını bildirdi • 
BuıUne kadar milli tarihimir 

de hiç bir zaman bu kadar ııtırap 
verici müİkül bir karar verilmit 
f:leğildir. 

( /Jevamı t nclde) ı 

ltalyanm Tobruk hı va üsleri 
mütemadiyen bombalamyor 

Lon.., 17 - İft&iliz hava kuv
vetlerine mensup tayyareler bu· 
ıiln §imali Jtalyan Afrikaunda· 
iri Torbruk hava ve deniz üslerini 
bombardıman etmiflerdir. ttalyaa 
Somalili de bugün yeniden bom· 
bardıman ecillmittir. 

Moako.a, 17 - Kahireden bil· 
diri1difne göre Libyadan kovul· 
muı ola,, iki arap kabileli Mııır 
hilkuınetine müracaat ederek İ
talyanlara kaır1ı harp etmek iıte· 
diklerini bildirmiılcrdir. • 

lngiliz tebliği 
Kahire, 17 ( A.A.) - ~ aJun 

Şarktaki İD&ili,ı: hava kuvvetleri 
umumt kararglhı ttalyamn Totr 
ruk hava Q.ıle,rine kaa111 çok mu· 
••ffakıyetlI apntar yapıldılmı 
bildiriyor. 

Arada bir: 

tnıiliz tayyareleri, dütımn Jıa. 
va müdafaa toplarmın 1iddetll a• 
ttılerine ratmeıı hücumlarına de• 
vam etmiılerdir. Benzin ve mil• 
himmat depolarına ciddi hagarat 
yapılmııtır. Birçok infilikl•r ol· 
muıtur. Aynr mmtakada Elac!en 
ve Elgulbi Üzerlerine de muvıf- , 
fakryftli akınlar yapıtnuıtır. Bo°' 
bardıman tayyareleri yeniden 
Dredaovıl ve Mcri:auva'yı bombar
dıman etmiıtir. Vaki olan isabet
ler neticeli büyük hangarlarda 
yangınlar ç•lnnııtır. Bir !taly&ll 
bombardıman tayyaresi alevler 
içinde yerde parçalanmıştır. Bir 
İngiliz tayyaresini avlamak iate
yen bir İtalyan muharebe tayyr 
retine isabet vaki olmuıtur. Ar 

<D~vamı 2 nride) 

·Gazetecilikte. kehanet 1 
DOn ıecıe aaal oacla müvealleria (ikinci tabı!) diye ~ •• 
~ yml bir akpm p.et.eeı • ki, U.Ulncle ele ...ı il ele buddılı J9.. 
llbdır • bir sayfada Bltlerln ......... prt.l.armı bll4lrlyordll. ikinci •yfMlll. 
da da ~ VelrlHmlgln •oalcova)-a pteertt dylendlibae dair lU -. 

-~ . Blrtael llava& yalms .............. ...,... MatacleD baberla ıe14111 
)"!rt Cide.._ 111r 1m71d da 7olL suı 10 ye laMlar lng111& nd)'oeu da M,S. 
b'lr lf'7 ll&ytemedl. Vaki&. pset.e1er büer olank yabam olan "11)'1' oaa.&I il,..__ teYlerl ,...artar --. lııa arkadılt oıaeatı uımotumua f8ylell .. 
baher mretbatı koyımaetur. 

Bartdye ve1ımm1 .. ald llaben pllnae: Bu llaher A.nkaradaa • ._ 
ıt1ll ıöe&ertUyona da, 1ıblm lllllMlılrbnl& dllD pce aut öce kac1ar ~ 
...._ ~ )'erler ,......_....,: IUmae bö7le bir tf.)'lanm vkudlıllln 

llUaetmemlttlr. 



· 2 - VAKl1 18 HAZiRAN 1940 

·ı 1 mn Tobruk hava üsleri ısabaha kar_~ 
I a ya Sovyetier 

·Fransanın_Almanyayaj Millet Meciıs=niıı 
mütemadizen bombalanıyor - Alman hududuna 200G sulh 

(Ba, tarafı 1 incide) ı C:ıgllnrf'dc dlişm:ının hir nkını Nevyorlr, 17 - Sovyct kıtalan bu 
k~d.ın dumanlar bırakarak bü· tayyare sah::ısı bnngnrl~rından ba- eı&bı\h aaat aıua.ıı. Eııtonyuyı işgale 
yük bir sür'atle başaşağı indiği z~l:ırındn lıasorntn s~bebıyet \"ermiş_ bıı.şlc.nuııordır. logal O!'ijllGD mmt:ı.. 
görülen bu tayyarenin düştüğü tır. H~\a knv\•etlerıne mensup allı - kalar eski nnlıı.ımalarda mevcut de -
tahmin edilmektedir. nefer olmüş ve otnz kadar nefer de ğlldt. Eatonya 'Ye Letnnyıınm rı:gaH!e 

tank yığdılar (D<11tara/ı 1 lqcldı) 
Bordo, 17 ( A.A.) - Franııı rad. 

yosunda Mnre,nl Jlcteni müteakip 
~ö.ı: ı.öylcyen Anıcrıknn Kohınıbla 

ıadvosunun mftmesslll, Fnlnsadaki 
lıp~nya büyük elçisluiq, milwelıie 
müzakerelerinde pek muhtemrl O· 

lar::ık mutn\"'llssıt roııı oynıyacıığını 

ve Alman şartlarının henüz mnl6m 
olmaditını blldJrmlştJr. 

Bl.itün tayyarelerimiz üslerine yaralnnmıştır. !tus,ya. Balbktllk.1 stratejlk mcvk.1leri· 

dönrr.ü;tür. Cenubi Afrikad~ hav:' Pnlcııno'da avcı ınn·arelcmlı ha- ' -::e~=~=~!~\!~: 
kuvvetleri tarafından Şarkı Afrı· val:ıoır b:ıvnlanmaı düşman tayya. Utva.11yaya JUrıw:ri'undan taaıa kuvvet 
kada vapıJan bUcwı:ıa~. ~"-~~~a re gnıplnrı her türlü t:ııırruzdan geçirerek AJmruı hududuna yığlmflar 
8 düşman tayyaresı duşurulmu~- vazgeçerek kncınışlardır. dır. Alman hududwıda en az 2000 Rua 
tür. tankı vardır. 

Halk nasıl karşıladi? 
1..ondra, 17 ('A.A=J - Koltımblı 

railyosunuı:ı spikeri Bordodan ynp. 
tılı neşriyatla Fransanın, ordunun 
mukavemeti sonunn nuıl "'rtıladı· 

Magada asl:eri kamplara, düş- Sark! Asrikııda Sudan \"C Kenya-( 
man tavvarelerlne hücum yapıl- nın hnvo ve dentz üslerine ka11ı 
mıştır. ·Bircok isabetler kaydedil- mllhlrn hn,·a fııallyctleri yıpılmı, 
m1,tir. ve dikkate şayan neticeler elde e-

Diğer kamplar bombardıman dUmlşlir. Yerele bulunan bir uç 
edilmiş ve bir hava müdafaa topu tayyare tahrip edilmiştir. Ve m~ke .. 
bataryası iskat cclilmiştir. ri ıc isat hasnra uğratılmıştır. 

ltalyan Moyalesinde zırhlı va- Düşman tarafmdnn yapılmış olan 
sttala:- ve kamyonlar imha edil· ban akınlar Diredu:ı dcmlryQlu tc
miş ve birçvk kıtaat dağıttlmıt· sis.atını pek aı hasnm ufratmııtır. 
tır. Burada bir hava mUdafaa ba
taryası .iskat edilmi§tir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen 
dönmü tür. 

italyan tebliği 
ftalyada bir mahal, 17 ( A.A.) -

!talyan ordulnrı nmumt kararsa_ 
hından: 6 numaralı tebliğ: 

Toyycrclerfmiz diln MaHn, Kor
sika ve Tunusltıki deniz üslerfle 
tayyare -sah:ılannı bombardıman 
ctml~lcrdfr. 

Bir h:ıvn dilellosu esnasında bir 
Jnglliz avcı tayyaresi düşfir!ilmii~. 
tür. 

Maltaya akınlar 
' 

Londra. 17 (A.A.) - Jtöytcr: 
DüFJJan, salı aababındıınberi, 

)lallo iizerlnc 25 kndar hnvn akını 
yapmıştır. Dün Yl\J>ılan iki hücum 
esnasında, iblr kaç kıya pıırçnsının 
düımeal ilıerine bir ih•il ölmüş, üç 
sivil yarnlanmı~tır. Maddi hasar 
yoktur. 

Nalla unıunıl viı.11 muavini, rad. 
yoda söyledilti bir nutukta, halkın 
cesnrellnl TC soğukkıınlılı~ını öv • 
müşlQr. 

POşman tayyareleri bazı tılıanlar .• 
yapmışlardır. Bu akınlar münferit 
tayyareler tarafından yapılmış n 

Roma sevinç içinde 
bu tayyareler bilhassa geceleyin 
şehirlere Te kırlara bombalar at
mışlardır. 

Savone•de bir kişi ölıullş bir kaç 
.kişi de ynrnlnnmıştır. 

Ntvyork, 17 - Fransnnın sulh 
tckllrl Romada heyecan ve sevinçle 
karşılanmıştır. İtalyanlar bunu har 
bin sonn teJAlckl ederek ~vlnmek 
tedirler. 

Yeni Fransa Hariciye Nazırının nutku 

Nevil Henderson 
divor ki: 

Her lqiliz tüfek kullan
masını öğrenmelidir. 

T.ondra, 11 ( A.A.) - R~yter bil. 
diriyor:· 

lnglJterenin abık Btorlln bOytllr 
1 elçJsl Slr Nedi Hendcrson, l#fn
koln•de bir nutuk gj)ylf~"erelr Hltlet" 
in, bu ay içinde ve yohut Temmuz 
veya Al',lu~los veya EyJOI ayı için. 
de, lng!Jlereyl fstllAya teşebbüs c. 
deccatni blldirmlıtlr. He1Nlerso11 eli 
sİJJb ıuı,an her erkeği n her ıen· 
el, en nşn§ı bir tüfek kullonmııtı 
ölrcnmcAc tcş\"lk etmiştir. 

Sir Nevi! Henderson şöyle demiş. 
tlr: 

Hitter. !nglllereyf :renmcdlkce bu 
harbi kazanıımoz \"C lngillereyJ de 
aocnk, obloka vasılaslle bizi açlık
tan öldilrerek ve memleketimizi iş. 
sal ile bizi teslimiyete mecbur e. 
rlerek mııAJup edebilir. Fikrimce, 
HJUer bunların her ikisine teşebbQs 
edeceklfr. Artık dahıı uzun müddei 
nmatlir gibi hareket ederİıeylı. Pro
fesyoneller gibi teşkllAtlanmadıkça 
dıı Almanyayı yenemeylı. 

~mı anlatmaktadır. 
Dordo'da halk, Mare_pl Pelealn 

beyanatını dinlemek • üzere s!ikö 
netle kahvelere gitmiştir. Şimdiye 
kadar biç bir nümayiş yapılmamış. 
tır. Halk bu ant hnbe~en müte· 
hayyir ıibl g6ıd1kllyor . .Fakat bono 
ınuıavaatla kartılamı,ıır. 

Spiker sözlerini fÖyJe bitlnnl,. 
tir: 
Avnıpadıi sulhu uzun seneler mı.ı· 

haraza etmeye mu,·aflak olan Frın 
sıı ordusunun nıaAJOblyetJ Anupa 
ve Amerlk• için cidden bilyQJı: ne. 
ticeler doğuracaktır. 
Alınan haberlere gön~ muharebf' 

durmamıştır. Hı:ılk bezgindir, tıı . 
kmdır, yarını dilşOneqtk bir ha)Ch
değildlr. Yath hic bir ıöz hie bır 
ıezahiir gör!ilm!iyor. Olup biten 
şeyler çok onl olmu~tur. Çok gc
nl,tir. Halk lQ >llzOnil anıa,_mı. 
yor. 
Net1yor~ 11 (A.A.J - Kofumbla 

radyosunun Bordo muhabiri askerl 
Fran'!ız aözcOıilnOn beyanatına ıt· 
ren franıız ordusu bu;fln ıut 17,30 
dıı hı\IA harbe deY&m eltlAlni bildi
riyor ,.e dl3'0r ki: 

Bir Fransız askerJ sözcQsO ile 
millAkolta bulunduk. Askeri vazlye_ 
tin mühim noktası Fl'9nıız ordusu. 
nun muharebeye hAIA de,·am elti· 
ildir. DlldfAlınlı şudur ki saat ı 7.3n 

(Baıtara/ı 1 incide) 

Memleketin ruhu ile beraber 
hareket eden hükQmetimiz bu 
saatte vaziyetin fevkaUde vahim 
olduğunu görmeye ve her ne olur
sa olsun karamnızın şerefli olma· 
sını temine ıneçburdu ve bunu 
\~tı~ ....... 

Vekiller Heyetinin da henüz ıerkf sllAh edllmemı,u. 
yon Almana ve aym zauwıda t· toplantuı Muıolini yola ~ktı 
talyan ordusunun tehdidine karp Roma, 11 ( A.A.) - Mussolinf rı-

Hiç bir Fransız yoktur ki·bu
..,.iine kadar f edakirlıkta bulun
nuş olmuın ve bu feda.karlığa 

da katlanmasın. Şimdi bu vahim 
vaziyet karşısında bütün Fransa 

· cesaret, itimat ve iıtikbale emni· 
yetini muhafaza etmektedir. 

Vatan ıstırabının dinmesi için 
çocuklarımızm harap olmalarına 
son verecek bir §ekil bulmak ica· 
bediyordu. Bunun için rakipleri
mize milracaat ettik. HükQmcti
nıizin bu demarşı za!erlwle dolu 
tarihimize yeni bir sayf'a il!ve 
etmektedir. 
Dilşman büyük bir mukaveme

ti kırmışsa da moralimize h1kiın 
olabil.mit değildir. 
Kırk milyon Franuz. hemen 

yalnız başına kalarak, seksen mil· 

koymaya mecbur oldu. Ankara, 17 (A.A) - icra Ve- nında hariciye naım Kont Clıno 
Hiç şüphestz bu arada binlerce· 

1
' killeri Heyeti. huıiln ıaat l 1 de ve genel kurmay reisi mareşal Ba. 

kiıi Fransanın tarafını tuttu. tn- Bqvckilette:Bqvekil doktor Re doslio oldutu halde, Millerle 1a. 
giltere donanması ve hava kuv- file Saydam'ın riyasetinde toplan· rüşmek üzere Romadan 20,30 da ba-
vetleriyle yardımda bulundu, Bel- _m~ı.::.ıtır_. _____________ re_k_e_ı_e_t_m~ı_._t_ır_. ______ _ 
~ika; Holaiıd~ Norve~ ve Polon
yanm da yaidimiarr görüldU. Fa
kat bunlar mukavemeti müessir 
kılabilecek vaziyette değildi. 

Bugilnktl feraitte modem bir 
harp için kifi miktarda hazırlan
mamıı idik1 doatlanmız ve müt· 
tefiklerlmiz de bize linm olan 
yardımı getiremediler .lıte bu
dun içindir ki Marqal Peten hü
kQmcti dil§tnana sulh Ftlaruu 
sormaya mecbur. oldu. 

Marep.1 Peten muhasamata 
§erefli bir ıekilde nihayet vermek 
kararında olduğunu bildirdi. Hiç 
bir nman için ıcref siz prtlan 
kabul edecek değiliz. Varlık ile 
§ercf arasında bir tercih yapmak 
~elirae bu tercih yapıj.ıjuf · 
tır bile •.. Bütün blik!tmet ~efi 
her ıeye tercih edecektir." 

F raruı: Tebliğleri 
' Bordo. 17 (A.A.) - 17 lıa&trao ııabalı teblltl: 
ÇarptfDl8lar, Lerı ve Şatodwı mmtakatannda ve aynı amanda Lu&r 

battı Uzertnde 'Ve Av&lloıı'un cenubunda devam etm~. 
DUıman Saon•u bazı noktalarda geçml§tlr ve Duba latikametbltte Uer

lcmektedlr. ntıımaıun Ton.Ren kanallm geçmefc ZDUTatfak olmada. Yu· 
kan Alaasda vutyette hlçbfr degiflkllk yoktur. 

Bordo, 11 (A.A.) - 17 Haziran Franaıa ak,am tebll~ rnUbanbenJD 
Loire mmtakunıda ve Bourgogııe'da gece gQndlls deTam etUflnl bUıUr. 
mektedlr. 

Alman T ebliileri 
l"Warertn umwıd kararplu, 11 (AA.) - Alman ordul&n IJafkuman· 

danlıtaım teblJB1: • 

Fa ydah Bi,giler, msrakh şevler 
lllllİİııılİ ........ ııııiııi .......... lllllİ .... m::I ...... 

Franm: ordulan, dafıltlll§ blr halde, kUUe halinde ricat etmekteCIJr 
Fraı:wı: ordulan. cenuba va cenubu garbiye dogı-u. Jat.aıannuz tvatmd&u 
J&~dan takip edllmektedlr. Buı mU.trezeıertıı halen ııtzamıı b1r mUdataa 
YÇtıklan yerlerde ml1.tl'ezcler, bü,Y11k kayıpla ıen p~kürttllmU,Ulr. 

Şahaan bir fırka kum.aııc1a.m General taratmdan kumanda edlleıı bfı 
moUSrlQ kıtammn cllrctklrane btr hllcwnUe, Orleanı atmaga ve blr h841.n 
muclp olmdan bu ıehlrdeo Luar nehrıııı geçınc:O muvatıak olduk. 

Takviye edilen ingiliz donanması 
Fnınsadaki vahim vaziyet üzeri. 

ne Loodra mnhafili :Fransa $Ulh 
yapsa bile lngHtcrenin kendi ada. 
sına çekilerek Almanyayı tek başı
na mağlQp edinceye kadar hnrptcıı 
vazgcçilmiyeceğiııi bildiriyor. 

Böyle bir karar veren logiltere
nin şüphesiz ki en çok gilvendiltl 
kuvvet donnnmnsıdır. Bu donanma 
harbin hemen başında 1,760,000 
tonaj cesamcllndeydl. Şüphesiz ki 
bu muazuıni rnkoma dahil kuvvet.. 
ter Atlas denizi, Oky:ınuslar ve Ak. 
denizde da~ınık bir haldedir. Fıı.. 
kat amlrolllk bu lcm-vetleri o şe
kilde l:ınzim etmiştir ki her bulun
dukları denizde bahri fistünlüğü 
ld'lıııJ illbarllc dalma mubnfntıı e. 
derler. Bu kuHcllere şüphesiz ki 
Fransa dcnız kun·tlerini de kolay
lıkla ililvc edebiliriz. 

Harpten c\·vcl umum İngiliz do• 
nanması şu ni sbellc idi: 

HARP GEMiLERİ: 
Yıırşit, Küin Ellz:ıhet, Bnrhrun, 

\'aliant, ıınınyn (31,100 ıon); Ro
ynJ - Ol·, Revenge, Roynl • Sove
relgn, Rcsoluşın, Romilis, (29,150 
ton), büllin J: •ınlnrın b:ı~lıca siJ:\h. 
lıın 38,1 snntlmetrclik sekizer adet 
toptur; Nelson ,.e Rodney (33,500 
ton) 40,6 hk 9 top; Renovn ve Rl· 
pils (82,000 ton) 38,1 lik 6 top; 
Hud (42,100 ıon) 38,1 ilk 8 top. 
lnşa h:ıllndekller: Kins-Corc_ V, 

Prlnce of Vnles, Anson, Jcloys, Be
atty (35,000 ton) 35,6 lık 10 top. 

Umum tonııJ: 640,750 ton. 
Bunlnrcl:ın Voşpit ile Ro~·nı Ok 

batmıştır, Buna mukabil diAerlerl-

nin denize lndirHmlş ve donıınma. 
• om tahiye edilmiş olması muhlf'.. 
meldir. 

TA \'YARE GE~llLEHl: 
Fur.ious (22,450 ton), Eagle 

(22600 ton), Hc.rmes (l0,850 ton), 
Glorious ve Couragcous (22,500 
ton). 

Ark • Royol (22,000 ton); lllus. 
tnrikus, Cicıorhıs, FormidaLl, lu
domitabf (22,000, yahut 23,000 
lon). 

Dunl:ırdan KuraJus (femisi bat
mıştır. 

AGIR KRUVAZORl.ER 
7 ndet Kent Uplnc:te (9,800 ton), 

4 n<.1cl I.ondon (9,i50 ton), 2 Nor. 
folk (9,800 ton); 2 York (8,300 lon). 

Umumi tonaj 143,070 ton. 
HAY:IF l\RUVAZORl.EH 
4,200 ton ile 9,800 ton arnıında 

tehalüf eden 54 p:ırço ıenıi. 
Umumi tonnj: 3:i!l, 140 ton. 

TAYYAHE DAF11 KRUVAZOJfLER 
Coventry tipinde 7 ndct ( 4,200 

ton). 
Umumt tonaj: 29.400 ıon • 
FLOTf J. KO~D( KTÖRO 
Tnkrlhcn ısoo tonluk 19 s emi. 
Umum! tonaJ: 28,265 ton. 
MUHRİP LEH • 
005 ile 1850 ton ornsındn tehalüf 

eden 181 parça. 
Umum tonaj: 240,935 ton. 
TAHTELBAHIH 
MuhteJll tonajda 74 adcı ki, rne.c. 

muunun tonajı 76,500 ton. 
Bu suretle Britanrn donanm:ısı

nın umum tonajı 1,760,000 tondur. 

Hava kuvveUerimlSI rical lı&lJ.Jıdelil dll§ınan koD&rma ~ lilıha taa... 
Uyatuc devam etmJ~Ur. LUar Uz.erinde b:rçok köpı:U!er bom~larla taıırlp 
edilmlııtir. KöprUler öntıı:ıde birtkmckte olan sı~ık kolla..ra., bomba ve 
mitralytızlerle .bUcum eclllml§Ur. 

Le.Dgrea·ın ötealnde ilerllyen "1'1 kıta.ı.run11. ceauba dotııı uUt u. 
unml§lardır. Burada, Ud hava meydaıııoda. bomba dolu 39 tnyyare elde 
e&ıımıour. 

Besançon'un cenubu garbi.Binde, lsvtçre bududUn:ı ttnJmrı ve b'IJ ıru_ 
retle Lorca ve Alaud&ıı çeklleıı .Frnna kuvvetlerinin etratmdı\ld çcnber 
kapanmqtır. 

Şimali Lore:ı'de kıtal&ru:uz, Sen.)ıll~el §ehrlıı.ln ıl.ınAU garbletne )'ilk· 
lagms.ktadrT. 

BarbrUkUıı ~nubunda Majino hattının yanimuttıcıan iautade eden 
tırkalanm~ 8eı1 bir y0rtlyl4lc, dllfmannı bazaıı çok ofddeUt muk&Teme. 
tino ratınen, Ren-llarn ;ı:anaıı clvıı.nna nnnı~tır. 

Alııaada, muharebe ve piko tayyare gruptarmuz w aynı zamanda b&_ 
iV& dafl bataryatarm:ıız ·kııradaki muhrebetcrc müessir surette yardım et
ml~tlr .lılllatahkcm ltatcler ve beton mevziler, en bUyUk ~pta boıııbolarla 
bomba.rc:.tmaıı e~Ur. Düıouuıuı ha-::ı. kayıpl3.rı yaırus 8 taoedlr. Ve 
bunlr.rda.n bcı;l hnva muhıı.rebelerhide dU~ürt.UmUgtUr. üc Almaa ta1)'U'eal 
kayıptır. 

Alman denlzaltı gebıJlerl, aon günlerde 100 bin tonll&todan fazla ba. 
clmde gemi batınn.ı~lardır. Kumnndnn Fraueııbelnı'ln ld&rutııdeld bir Ae. 
nizaltı gemisi, aratarmda 11400 tonll&toluk v~nınxtoıı !tar tn~ııı 1'!lpııru 
da. dahil olma!t U;:ere 41800 tonJJAtoluk vapur batrrmrştır. Kumnndt.n En 
draııs idaresindeki dl:er bir d~Jt.r r;emısı, aralarmda H300 tonlJA.tohı11 
Cnrinthla lng111.z :mua\1n l:ruva?.tirU de dahil olmak Uzere 22300 to:ılltlto 
luk vapur batmıugtır. Bir denlultı r;eı:ntat de Muray-Forth'da tnkribe~ 
9.000 tonııatoluk bir İngiliz muın1n kruvazörQnO batumağa muvaffak ol. 
ıııu:;tur. Rhlıı'fn geçlll§lnde bir tstlhlr.!m taburu kum:mdıuu Gantıce. cıa.ha1 
tcdaklrlıfl ile bllhaasa temayQa etmııtlr. 

Fllhrertn umumi kar&rpıu, 11 (AA.) - YP.D) Fransız hllkamf'tJ reJ!1 
Mare~al Peten, radyo fle eöyledlğf nutukta, Fraııııannı llflAhlan brrakmaaı 
l!mngeld!ğfnl P"ran.ııa: mlllcUne b!ldirmlşUr. ll:ıİ-tıpJ Peten. bu karan Al. 
ınan hUktimetlne blldtrdfğlnl ve Alman hUkCUnetin!n bu buauatakl Fraımz 
ko.rarmı ne glb! ~rtlar da.blllnde kabule hazrr olduğunu eormu, bulundu. 
~nu lmydoylcml~Ur. FUhru, iki hUkflu:etln ltt!haz edecekleri hattı hare_ 
ket hııkkınG:ı. gHrllşmck Uzere ?talyan kraIJyeU bllk~meU bqvektıı Denlto 
Musollnl ne bulu~aca.ktır. . 

FUbttr umunıl kl\rarı-Ahı, 1'7 (A.A.) - Bugün öğleden eonra Metz J.a. 
leat b!r Alman mutrezeaıne tesllm olmuıtur, 

teklifi 
.Nnyor~. 17 - Roma.dan ıreıcn ha. 

blrl•nt göre, Musolinl yarm \bugUn) 
J~leyin nıtıı.ırle görtl§ecek ve aü1b 
p.rUaruıı ltararla,tır~tır. 

Heryo istifa etti 

dünkü ıçtımai' 
~kan; rt (A.A) - .s. .... 

meclisi bugün Refet Can~~ 
ba~kanlığmda toplanarak ·ı·uım'!'. 

ye - Suriye doatluk YC iyi •-Ofl9··• 
luk mukavclnl ,,. merbut! 
manm bazı hWdlmlerlnin 

--.----Hoako\1',-l'1 - i'ıaıwz hUk1Une"1n. 
den eonra. mec.l!a rcı.t Hcryo ve Jani· 
.:ıc de i:JW'a et.ıxılflerdlr, 

·---·· .:için t•ti o&.....,.aıtdena 
Ierine ve devlet mamurJan •11'! 
Wınuı tevtait n t.SOllne -~ 
kariunıı11 bir IUllDaralı cet~e~ 
değifiklikls ,.Jll ...... büJUJll'!ı 
ki kanun llyUıalanıun ikinci 
rakettleri ,.apdmlf w lmtNl ~ 
muıtur. 

HükWDet, Şimali 
Afrikaya gidecek 

Moakova, l'1 - Öğrcnlldlğlnc göre, 
• ranmz JiOkflmeU ıtnıaU A!rllcaya 
nakledecek deniz ve bava kuvvetler• 
ı.ngllterenın ya.ıımııa orta ~kta ve 
§lalall ~Qd& harbe devam ede -
cektlt. 

Sulh teklif olunurken 
askeri ·vaziyet 

Bordo, 11 - Fra.nıuz sııJAhlyctt.at 
mabatlll l'raıaa.ıım mllnterld 8Ulb 
yapnıumı tevıtd eda ukerl v&ıJ,et 
A&kkmd& fU malrım.b wnnekt.edlr. 
.Alnıaıa~ t..ui .cNl1t oıaııurken 

o.sker1 vaziyet ;udur: 
Doııanmamı~ &a#l.amdU'. Hava lw\ 

veUerlmlz ba.u Z&,Ytata ragmen harbe: 
muvaff~·eue devam edecek va.zl -
,-ettedir. Kara ~uırvetluimWD * 
ııwkavemet et.ıııeıc~e hnk&ıı yok • 
tur. Ordulanmız cesaretle dövll§mU~ 
oldu.klan halde, üstün Alman kuvve\ 
!eri tarafından rtcate mecbur edil • 
mekte w birçok 1nmtaJtaJana ~ 
ôlmak tehlllı:eal geçtnnek&edtrler. 

Franats ordUS\J dört pupa ayrıl • 
ID.lJ vaziyettedir. Bunların yekdlğer. 
tenle irtUmtıan tamamen ,kcallmlıUr. 

1 - Piı ıBelldo ürbederkeD ftU;. 
uı, f9P. ıruta llt IDai:ıi ve Jato Vezı. 
de!. çciaJP.n ordularmuz konupmıya· 
cak va;tyette olup Alman kuvvetıcrı 
uı.mtmcwı çevril• tehUi!11&114!ı ma • 
ruzcturıu. · 

2 - P'artstan çeJtflen ~er mu. 
kavemet edebilir vulyetttıJlrler. Bw. 
far barp ederek ricat etmektadii'lor. 

1 - Daha ıarkta; Şampanyadıı 
J'ranau: ordwıunuıı ~lmaın Ue Al. 
mantar mUhlm muva.!akıyetıer ita_ 
&.'.UıDU§lardır. Yelpaııa g1bl açıtan Al
ınan orduları cenup, cenubu prk .,. 
cenubu gart.ıt JIUkameUeriııe uana. 
rak. bir taranan ı.uar·e ~eıı ordu. 
nwı 6ııUııQ keırmefa cUger tarattaD 
da Ma.jlnoyu ve geriye çeldleıı kıta. 
lan çevlrmeğe bakmaktadırlar. 

4 - Alp or<luw eakl vulyettedir. 
ltalyanla.r beotız hlçblr taamı.s yap_ 
.. ,,f' ue&hlerulr. 
lıte bl.\ vabl.ul TU!yetttr kt. htık6· 

met.in .tUlh teklitlllde buJumnuı ııeu. 
ceidnt dOJurdu A1manya 00 milyon 
nskerlerile ha.rbeW. l'ilbak1ka bu k&. 
rar ber cm kadar aca ı. De )'_,. • 
ca.k tıNka blçblr l'Y )'oktu; 

Berlin tam teslimiyet 
ıatiyor 

Londra, 17 (A.A.) - ASl<>da· 
ted Prea'e cöre Bnlindeki nazi 
makamatı fU miltaltaaadır ki, 
Franaa a~ylc tealinı olmadık· 
ça münferit bir mUtar~e derpif 
edilemez. 

Ruzvelt karan tefsir 
etmedi 

Vaıington, 17 (A.A.) - Ha· 
bcr ve:ildiğinc göre Reisicumhur 
Ruzvelt ,Ji:ndilik Fransız hilkQ· 
metinin ;ıtararmı tefsir etmemek
te ve faltat Avrupa vaziyetini ya· 
kında:ı takip cyle:nektedir. 
Pctenin karan V a.§ıng
tonda darbe tesiri yaptı 
• Va_çington, 17 (A.A.) - Mare
şal Petenin radyoda verilen beya
natı, burada büyük darbe tesiri 
vapmı1tır. 

Fransız ordusunun Umitsiz va
dyette olduğa biliniyor ldiyıc de 
Reis:çumhur Ruzveltin müttefik
lere yardımı çofNltacağına dair 
n~.dinin. bu vaziyetin dUzelmesi 
ne hldim olabJlcceği'llmit edil· 
mektcydi. 
Renoya bomba atılmıt 

Bordo, 17 (AA.) - Rcyno 
aeyahatı eanaaında Fransanın 
mcrkez.r.de bir mahalden hare· 
ket ederken, dü~ tayyareleri 
bosnbalar a~ •e ReYft9nun re· 
fakatindc bulu.nan a$ked ınaiy:eti 
erkanı ve sivil halk arasında za· 
yiat olmuştur. 

içki aatan yerlerin 
ıımflan 

Beleilf~ iı:ki SQIH yerleri lk sı. 
nıro taksim etmiştir. Dlrlııci sınıf· 
l:ırda rnkımn inhisar fiyatına Yüı. 
de 1!'>0, şarp ~e bira Yüz1c 120, 
ikinci ıunıflardn rakıya yüzde 90, 
şarnp ,.e l.ıiraya yQzdc 80, OçOncO 
sınıflarda rakıya yfizde 75, ~arap 

Ye blr:ıya yüzde 50 zam yapılacak
tır. Meıe bu fiyata dahil del.ildir. 
Diğer taraftan buralarda )'emek le 
serbest bırııkılmı~tır. ÇOnkQ yeme_ 
Re eznm! fiyat kondukça porsfyon
lnr urtıımakta, malzemenin fenası 
kullanılmaktadır. 

Rumaialde Wwn •• 
menatıkı 411hiHade mubt9Ç • 
tqzi edilecek -.si,. dair 
nun ınmuı ubaamın taylnlnl _, 
mubata ile orda ıubaylan b.,.. __ 
tine ınU.U. terfi Jreun 
liördUnc:U IUddealala 
dair nnua 11,a.u ilerinde 
çep ~-.-ıra 912 
nienkre ged verllmi1tlr. 

M ecllı çUpmJ;a ,unu tof!_ 
nacaktır. 

Vali ve kaymabm1" 
tekaüd olamıyacak 

Ankara, f7 (Huaıd) - DaJaillf' 
Vekile.il veıli. tniUkiJe ..-lllcttlfl el 
knymıık,mlann t~kaüt olaıı..ı!~~ 
ları hekkında Wr ffnae. pro,........-..:.ı 
ıırJamaktadır. Pu IJl;>I f\IO~ivt 
rnurlıit"ıl aneal lılb•fdi .ıo 111 
vazifeden ayrılabileceklerdir. 

Yeni cezaevleri 
karulacalc 

Ankara, f7 (l/ruıul) - Jılıih 
lnr111 '8hştınllp okatubnau ~~-·• 
le Adliye Vekllell it esuı 
kurulan reni caa nlert ıall 
mcsini yıkıqda lalhlk mevldl .. 
)"acaktır. Ba m6nasebetJe Mee~ _. 
ılınan ı ,5 IDilJ"Oll Jinlık labsllP'!' · 
memleketin muhtelif rerlerlnde,...,. 
dem ceza nlerl karulaeaklu'. 

Y~ biı bmm proJ 
Ankara. 17 (11..,,.f) - Ti 

mukavelesiı. blllı olma 
memleketlerden TOrk17e7e ~ 
cak ilhalAta memnaJ7et ve,. 1111""' 
diller nz'ı, U~ret mabvclelefl .. 
merbut listelerde ıtımmanı 16111 
dillt icrası ICDebl memleketi 
ınu\·akkat mabl79tte tlc.rt •~ 
akdi hususunda bflktmete 1111111 • 
yet veren mulıteJlf kaaalllann ~ 
onn .,.ruanna ilke ladll T8 leC....., 
için bil~metçe bir P.fOJe bası..-, 
maktadır. 

!'..adyo mlldiirii demv•,~ 

Ankara, 11 (Hıuaıf) - RI 
müdürlüğüne ndyo neşriyat 

Fuat Münir İeUrilmlş. eski mO 
iı%esut Cemli mllzllı uınunın 
olmuştur. ltıd)'o tamall kolU 
lfı!vedilmlştlr. /. 

Amerikan piloll 
mut tef iklera yar· 
dım edebJlecakler 
Amerika 7enİ Yuiyelİ 

tetkik ecli~or 
l.ondra. 1 '1 - Bundan llOIU'a .-

rlk&D ta~ •tıteırllden ,,.,, 
lan tayyareleri lnıDaalıDeee~ 
Bu tekllde ~ clolndaD dlJI • 
ru,a Amerlkadaa J'rua7& Jaıll., ' 
reyeu~. 

~ llUlla J'Spbll talrdlr'de ..,,._, 
tere lrraruumın kontl'atz &ltmda ~ 
nan ve Amerika tarafmd&n daJla ffJI 
kadar atılır-. bOtOa b&rp nıaJ118:: 
llnl atm aım.aa ..._ olduluJlll 
d!rml~Ur. 

!iı~tenı, tQ7an w m~ 
ol.mak Uzcre 4ıDu1bdaD bir IDllr"" 

soo mll)'Gll ~ ~--... 
yaatta bulunmaktadır. 

Lontra, 17 - RuneJt n Jrouır' 
.,a.rp nımf klln'ul devletleri .-_ ~ 
da da dahll oldulU Mide .. lllM& .... 

bir ekonomi ,.,. teUdll °':~ 
t&dn'. M.all19 " llarlolJ9 
bu !flo .mq~. 

AnıertkaJa .-.it adlt.a" ....... 
iul1ı :yapmaau. baule ........... . 
reu ve AmerlkaDm IMDfaa&JeriDI_~ 
eıl koruyncağpıa tltkik eimekt_. 

Kordel Holde Jıast1D b&dlll&tal 111 • 

Lokantalar hakkında henüz bir 
kurar 't'Crllmemlştir. içki satan yer. 
lerln sınıfları kaymakamlarla bele
diye tarafından milJlereken test-it 
edtieccktlr. 

~ tetkik etmJt " .-to - • 
8Jndan Koncd9" prp mmt llOrnıa!JI ~ 
deki Fransız ve hgOls vsrtıkıato1 " 
Amerikan barp pmllert taratll' & 
muba.tazuma dair bir proJI tekUI ' 
mı,Ur. 



~Up dUşUndükçe : 

Göl va Irmak 
y eryüzünde aylardır &ir kr 

Jamet kaynaf!Jlası. bir 
~ manzarası var. Bq mil- . 
.,Olalauı korkunç bir ordu, saldın· 
ı:· Bin)e'tee tank. binler~ çe
lıe lr.ınyon, binlerce hücum ara· ?b hiilaıa bütün bir cehennem 
~topraklan &al'lll Jarp ~ 

7or. 
11ten ıuılıyanlar, selen haber 

~lanru ekliyerek tablo yap
~ bilenler, cli,.ol'lar ki budn 
• '"Qtı'ce kilometrelik muharebe 
~Gantan, bütün aeçitleri, bü 
~ JolLan, dailan, taflan, çıı· 
.... ve tepeleriyle bir demir tarı.· 
._, dönmüıtür. 
ı..ı..~ d~ilmiı tanklar, teker 
k_'lltrj handa hücum arabaJan, 
~taız tayyare cenazeleri kmk 
.;;.::• .ahİJNİ& ıiWI J'liiDlüı •e 
l'i _ kan çağlayanlannnı biribi· 
!~liine yığdığı ıinaan gövdeleri. 

,qq gQç bfilclcırini, periıan si· 
ti!1eri, kaçan ihtiyarlan, fellen 
~ çocuk.lan, ağlayan kadınları 
ijlt ~lemde geçiyorum. Bilirim, 
,.~~ anlatJ\muma imlin 

FaJcat İiin ruha ba ~ık 
~ içinde kaybot~u. 
ı...B.ı hu,>, eğer ona dikkatle ha 
~~· görüriiz, ki "'göl" le nr 
~ çarpıpnuından bafb bit 
• ...., değildir. 
ı.~.4.!!nanya, büyiik bir pyretle 
i:'."4tin• lizım olan ölüm YMtla 
~ ~op?ıriarak bir göl meydana 
-~,ti. 

ı.~. kısa ıürecek bir kavga için 
~nacak her ıeyi vardı: Bun 

F &'Ü \'enerck hücuma geçti. 
"-a &lkat muhnrobenin her saati, 

CÖ)ij bir ~ daha alçalb· 
~· __ Gölleri denJcr, uııuiklar, 
~r beslemeue ktzgın kavga 
·~fi albnda Ç&hucak biter. lr 
~, nehirler iae böyle deiil· 
tıJ.' Şurada burada, küçük awn· 
._,. r halinde dökülen damlalar 
ın~hrlatınca ıa kollan, onlttın 
~-.,.eniqmaımclan da layılannı 
Otlayan nehirler doğar. 
~nıiltere ve bir dereceye ka· 
~ Fnın.a. itte lnı nohirlsle ba· 
t' tra devletkr.dir. Denizler eJlr 
ll>de bulundukça, ve bq lat.ya 
~~" ülkelerden beılendikçe, 
L.""aen"·güne kuvvetleri arbaCali· ...... ... 
ı...~Yle sanıyorum, ki ••ı~" le, 
.~rlerin çarpışmaamaaki ılOD 
~ ... akan sularda kal•eak 
'-... HAKKI SÜHA GEZGiN 

~ısa haberler: · 
......___-~~~~~~~~-

tıı • l>enızyolları ~c llmo ?l~r i şlet: 
1 t~ı u.mum mOdurlüklerının ycnı 
\tl~lliıt projeleri tnmonılnnmıştır. 
11:111 id:ırc umum rnüdfirlcrl hugün
~tdc Ank:ıtO)'O giderek proJclcrln 
d ecıi •teki ınüz:ıkcrclcrlnl tnklp e_ 
t~ekJerdlr. 

ııı Dcııi7.yollnrı lıJ:ıresf tıır:ıfındnn 
.ı enıtı rl:ıı ı cin hozı rlııııon lok~ rı tıı 
,;.:.11 1 v;:>lı:ıne hi5l,undç uçıln1tşlı r. 
iJ .. ıJ ı mc•nurl :ıro ı :ıuldöt olnrn 
O 1.:u u :ı ö{ile ~ ··ınr.ıi \'crılrccl:!ır 
• E • ' ,.. • tıl r~anı h.ıkırl:ır.nc.Jn ı <ı ın~ 
11n:ın ı l k levha b:ık ırları pı)aSu) :ı 

tlitarıJm ı • tır . ' . 
11:- tı •;cslr ,·alisi Recai Gnrclı 

~r,~lll:ırın ı tc<la\•i et ti rmek Ozcre 
lırım ıuıe tmlunmnklodır. 

t ~ lzmir piyasasında incir moh 
ıı'til 4 .S kunıştnn satılmış Te knt 
'l ~lllıştır. Piyns:ıd:ı l5 bin ton lcn-

1 :tr üzüm mevcuttur. Pamuk mlk
~~ . 

d :ı 17 bin b:ı lyndır. 
.. A • r <>dn ıı:ı ,·i!ô\'eUnde hır ny znr. 
~ c!oın;ız i\ldürülıııilştür. 

Olgunluk 
imli hanları 

, 

l9 hazirandan itibaren 
ba§lıyor 

Li! e bitirme imtihanlan dün 
~celcnmiştir. Yeni imtihan ta 
l> t namcsi bUkümlerine göre 
d lpııan lise bitirme imtihanların 
a~ tnuvaffakıyct nisbeti yUzdr 

• 40 arasındadır. 
b ~l~unluk imtih:ınlarına da 19 
t qırandan itibaren bı:~ı anacak 
tr; Olgunluk imtil anlarının so 
~ arı maarif vekil!' ~i tarafından 

• ~0ndcrilecektir. Olgunluk ~oru· 
'l: tı talebenin 9, 10 ve 11 inci aı 
l!il flazda okuduğu yıllara ait bil 
~·erden ve fikri muhakemcyt" 
r Ustcnit olacağı bildirilmi§tir 
~ a~cbcnin kendilerini bu tekilde 
t~tlıtirmclcri öğretmenlerin de 
i~cbcye rehberlik yapmalan okul 

rcıerine tebliğ edilmittir. 
ilkokul &ergileri 

ti ilk okullarda bir mUddettenbe· 
• açııt bulunan sergiler diln ka 
~·.rnıştır. Ser[rlde te§hir edilen 

atar büyük bir muvaf fakıyct 
...al r:tır. • 
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] 'I Sinop mebusu Ce~det Ke
rim incedayının konferansı 

Topçuoğlu gaze
fMeseıeıer: ı 
l~ikar mucadele-i 
·sınde vatandaşla·' 
ra duşen ·vazife 
Aylardanberi hükumetin ihtl· 

Urla mficadele ettfiinl ıOrüyoruı. 
Anı.ansız bir takip henilr. yapıl. 
m1yoraa da --şurada burada yaka
lanan · hır tok lıuÇlulır muhake. 
me edıllyor; cezalarını ıörtıyor. 
hır. 

J fo'ak:ıt lhlikann kökünden yok 
i edllmeııinl istiyorsak bOtfin "icra· f 
! atı niçin hükllfheıten tıel>Uyoruz: 1 
j HükClmet peklUA biıe bir cürmü. : 
; meşhut \'e şlkllyet hııkkı \'ermiş- : 
i tir. Fakat lııti)·oruı ki lka'iıdl va . : i ıiyellmlze bir tecavüı yapılclıJı • 
• zaman bu miltccu·iıi yakaııından 
İ yakalayıp zabılaya teslim edece. 
j ~ımi:r; yerde, soknk ortasında dort 
j bir tıırnftnn da polisler akın edip 
İ bu ~uçlu:ru 'tnllhkemeye ' 'ersin. 1 
ı lerf Yani hlı en küçfik bir goy- i 
J ret bılc 11orfetmiyellm; yerlmlı-1 
! den kımtldamıyahm. Eski armut ; 
i piş oiızıma düş hlkAyesl- 1 
ı Bizce lhtlklir mücadelesinde o. i 
: 5tl vazı re hükOmetln deiUI halkın. : 
a dır. Nitekim hnlk llıtikdrl:ı ınü- j 
i c~dcleyi bcnlm~eıneıt:IH ıçiu .lfr l ; ı ~ 
: nıhayet işin d:ıhn sıkı bir şekilde : 
! kendi baıına dOşlll!IOnQ ıcören tııı . f 
i klımet şimdi de bir fiyat mura. i 
i luıbe komisyonu lh<\pı etmek mec_ 
i burlrellndc kalıuı~tır. Faknt der-
i hnl söyllyelim ki ,·atandaşlnr ik. 
! tısedl haklarrıa ynpıl:ın lhc1Ur 
! karşısında e#er kendileri hllflil 
! lıarekete seçmeyip her hangi bir 
! 01ı, Terişlerfnde tesadfif ettikleri ı 1 muhtekfrlerl hükllmete teslim el. 

1 
mlyecek olurlarsa ne fiyat mura. I 
:cal>e komisyonlarının ne de di-

l 
ğer her henııl mutnııaV\·er hlr ko. , 
misyondan hiç bir eey bekleme_ 
'linler! ,, ı . . . 

• al ıı 1H11 

italyada kalan 
Türkler 

Vazifeleri itibarile 
ortıdan ayrılmıyacaklar 

İtalyada kaim•! olan ıon Türk 
kadını NapoU konsoJOGumuzun 
zevcesi Bayan Cemile çocuğuyla 
birlikte dfinkü Semplon ebpre
siyle şehrimize geJmittir. 

Bayan Cemile, ltalyada mev
cut Tilrk kadınlariyle talebeleri· 
rizin sefaret ve konsol~luğu:ı 
6 siyelcri ii;.erlnc m emleket e 
~o d'ikleıiai, fokat vazi!c ile !tal 
'!la bulunmakta olan erkekle 

rin yerlerinden ayrılmadd:larını 
F. :ı •sadaki gibi talebelerimizin 
vuiyeti hakkında ma!Qmııtl ol.na 
dığını. Tü:k tebcası musevilcrin 
halyada i~lerine devam ettikleri· 
ni söylemi~tir. 

Diğer yolcular da tu izahatı 
vermişlerdir: 

.. _ balya harbe girdiği zl!.man 
Ni.'poli sakin bir haldeydi. Fa· 
ket k:sa bir zaman ıonra gUrUltU 
lil nümayişler l-..;ı~ladı. Ekserisı 
~ençkr v.: mektep tn!ebcleri olan 
nüır.ayi~iler: "Koraika ve Mal· 
tayı isteriz ı.;• diye bağınşryor· 
lardı. Bir aralık ;ebrin boı:nbardr 
ınan edildiği ıaıuıedildi; bağnı· 
ma kesildi, herkes saklandı, alarm 
işareti v eritrnitti. Fakat sonr~ 
bunun halkı, hava tehlikesine 
karşı hazır bulundurmak için 
yapı\dığı, hücuma uğrayan yerin 
Roma olduğu anlatıldı. 

İtalyanlar memleketlerinden 
ayrılan Tilrklere fcvka!adc iyi 
muamele etmişler, huduttan · çı· 
karken ~yamıza bile bakmaya 
ıüzUm görmiycrek bizi büyük bir 
ncz:ıl :etle uğurlamışhırdır. 

Scvahatin üst tarafı da bidiıe · 
l>iz p:eçmit. hatti Bulgaristanda 
uahi ınüşkiil~t ç.ıkanlınamııtır.'' 

Tayyare seferleri 
Harp vaziyeti yilzlln.den Av:rır 

pa şehirleri arasında trenle aeya· 
hat mügkülAta u~radığından bu 
yolculuğun tayyare ile yapılma.r.ı 
hakkınd:ı dUşUnceler baglamıgtır. 
Bu yoldan olarak bazı ecnebi 
kumpanyalar al~kadarlara mUra· 
caat ederek İstanbul ile muhtelif 
Avrupa şehirleri arasında tayya· 
TC acferleri ihdası için müsaade 
istcmi§lerdir. 

tem~ze beya~ 
natta bulundu 
Sehrimlıde bulunan Ti.carcı \'e_ 

kili Nazmi Topçuoltlu dün Takns 
Llmllet tlrketlnde me~gul olmuş
tur. Vekil tiCUk Te yapağı tüccarla_ 
rının Romanyaya glinılerilccek mnl· 
larıo aralarınrlıı taksimi için yap. 
tıklan toplantıda d11 bnlununık 
müzakereleri idare elmi.ştlr. ., 

Nazmi Topı;uoğlu il~lcdcn ~onrn 
,•ali ve belediye reisi Lut!i Kırcl:ırı 
makamında ziyaret ederek kcntl l!'i
le ,e.hr:nılıde ibtikfıra knrşı yıı. 
pılan çıılı~m::ıl3r üzerinde .:örüş. 
müş;iır. Fiyat murakııl>e komisyon· 
!arının çaJışm:ıhıra hakkında bu 
görü~me neticesinde bazı yeni ka. 
rarlar verilmiştir. 
Öğleden sonra tiftik ve yapııltı 
Tüccarlarının seçti~! bir lıcyet 

Yekilln reisliğinde tekrar loplnn
mış; Rom:ınynya gönderilecek 1150 
ton yapak n 650 lon tiftik Oze
rl nde katı .konırlar verilmiştir. Bu 
malları ellerinde hazır stok mııl 
bulunduran tüccıı.tI:ır "erecek "e 
53 tacakları tiftiğin lkJ misli nlsbe. 
tinde de yapıık vermc:~e mecbur o· 
laca.klardır. Mallar ~chrimizde Ro. 
monynhl:ır:ı ıcmmuz on beşe kadar 
ıcsllrıı edilecektir. 
Tkıırcl Vekili, tüccarların müd

dcUn ay sonundnn sonra 15 tıiln 
daha uıatılmnsı teklifini makul but 
muş, Romanya hükumeti ile bu hu· 
susta temıı~ sececeğinl Taadetmiı;. 
tir. 

Vekil bir fkl gün şehrimizde ka
lacak Te mnhlelif tetkiklerde bulu. 
nacaktır. 

VEKILfN BEYANATI 
Ticııret Vekili Nazmi TopçuoAlu 

dün bir muhnrrlmlıe ou heynnat· 
la bulunmuştur: 

- Akdenlzdeld Taziyet dolayısi. 
le baıı ithnlAt c,yamıı~a fi~·at tc
reffilleri oJduiundan ş[klr~et edili. 
)"or. 1c ticaret umum mlldllrll bu 
sabah geldi. Milli korunma kanunu 
mucibince teşkil edilmiş olan fiyat 
murakabe komlsyonlıırlle yeni tesis 
edilceek fiyat tetkik bQrolarıntn teş· 

kili tanı hakkında buradaki allıka_ 
h makamlarla temasta bulunacak
tır. 

Mllıt konınm:ı kanunu moclbln. 

ce ber vilA)·cıtc birer fiyat mura. 
kabc komlsyonlan teşkil edilmiş 
bulunmaktadır. Fakat bundan baş. 
ta 17.Tllir, İstanbul, Ankara slbl bü
yfik piyasa merkezlerinde aynca 
ile tane fiyat tetkik hilroları kuru_ 
Jncııktır. Murakabe komisyonların· 
en gıda mndılelcrinln en mühimi('. 
rlle pnmuklu ve yünlü mensucattoıı 
halk ilıtir:ıcmı l • :ırşıl :ıync:ık kı:o;ım. 
lnrla bazı sanll.)11 iptidaiye ınadde. 
terinin toptan, ynrı top,tan, pcro 
lıcııtle fiyaU:ırı tetkik olunmakta. 
dır. Aynı znm:ında her sınıf tnci · 
rin kar payları lcsbit edilmektedir. 
Kür payı tony)'ün ettikten sonra bu 
nevi eşyanın perakende fiyntı ken. 
di kendine ortıı)·n çıkmış ol:ıcnktır. 
Perakendede koniıc:ık , fiyatlıır re,, .. 
kinde satışl:ır olursa milli lcoruıı • , 
ma k:ınununıın ihtikar mnddcsi ha
rekete geçmiş olacaktır. Slmdi)'e 
kadar roptaıı fiyotla meşgul olun_ 
muştu. Halbuki asıl mfistchliki sı· 
kan perakende fiyattır. Perakende 
ciyi serbest bırakmak müstehliJ..e 
bir fn)'da vermiyeccğınden lıu defa 
en mühim matlılcleri perakende n. 
r:ıllarınn aJQml. fiyat konacaktır. 

Benzin sarfiyanın bhdi<.li üierin
de tetkiklerde bulunuyoruz. Maa_ 
maflh Roman)·altlarla yapılan mü• 
ıakercler neticesinde takriben altı 
aylık petrol ve milştakatı temin c. 
dilmiştir. Scllüloz, kereste, maden 
direal Sjbi bazı fhli)'DClarımııın da 
temini ıçin cereyan eden müz:ıkc
renin bu harta zarfında netlcelene. 
ceğinJ ümit ediyorum. 

Akdenizln B lthalM eşyasına ka· 
panmış olıruısına raAmen iptidai 
mnddc sıkıntımız hiç yoktur. An. 
cak vatandaşların hariçten ithal e· 
dilen enıı T8 maddeler fizerlnde 
çok tasarrufknr olmnlan Uııım ve 
znrorldlr. 

Böyle bir tasıırrur hem bugOntQ 
piyasadaki darlığı giderecek, hem 
de pyrltnbit fiyat.yükselişlerini or. 
Lodan kaldıracaktır. Her sene iki 
elbise yapılırken bir tane ile iktifa 
etmek sils "e bunıı benzer JOrum!ttt 
eşynlan buhrnnh nıl)·ct geçince
ye kadar obun olmıımak mllll ve 
vatanı bir .vazifedir.,, 

Madam ~\tina 
.1 

Genç kııla1ı fuhşa teşvik· 
den 28 aya mahkum oldu 
Fulı~:ı tc~vlk ve rondcvuculıılttnn 

ııı;liye birinci cezada mııh:ıkemea ı 

)"apıl:ı ıı M:fdonı Alina ıle orkudnş> 
lnrının muhakemesi dün l>ılırıl. 
ıniştir. 

Mahkeme Madam Atlnanın Ned 
r~t, Harlkliya, Polisine .a EJenl a. 
dındakl 21 )-:ışını hltlrmemt, kızla· 
rı fuh~ıı. teşvik ellilinl aabit g~re
rek kendisini 28 ay mQddetJe hapse 
155 llrn da ağır p.ıra cezasına mRh. 
kOm etmiştir. 

Maznun Atlnanın lpn Zlzl, Mart. 
ku, EJenl, Mikelll ve Elenl beraet 
ctml~lerdlr. 

Limon stokları 
ne oldu? 

Bazı tüccarlann mağa
zalannda araıbnnalar 

yapılıyor 

Bir kalay muhtekiri 
mahken:ede 

Piyns:ıd:ı n kalny toplny:ır:ık fn. 
hlş fiyata Almak 5Uçundan evvel· 
ki glln tevki( olanan yal Te ıtriyat 
tüccarı Rabeno Pollllnln muhake
mesine dün a5ll)·e yedinci eczada 
bnşlanmış, snçln knlnyl:ırı milli ko. 
runma kanunu çıkm'ndnn evvel o. 
hp s:ıİtıf}ını iddia etmSştir • 

Muhkeme bu ciheti tesblt \•e bazı 
şahitleri dfolemcAe karar "C'rerck 
muhakcme)·l başka bir güne bırak~ 
mıştır. 

Müıakabe 
komisyonu 

Yağ fiyatları üzerinde 
tüccarlardan '"izahat aldı 

Fiyat mürakabe komisyonu 
Limon tüccarlarının limon fi· dün •kşanı Uzeri vali muavini Ha· 

y<ıtlannı üç misli arttırması üze- llık Nihat Pepeyinin reisliğinde 
rinc dUn müddeiumumilik hare- mıntaka ticaret mUdtirlüğünde 
kete geçmiş; birçok tiiccarfarm toplaıımıştır. 
mağ;ızalan ve <lcpolıın basıl mıt· Toplantıda nebati yağ tüccar 
tır. Bulunan rnüllar tcsb it olun· ları da bulunmuş. kendilerinden 
mus : cllcr1nde mal ,bulunm1yan yağ fiyatlarının tesbiti üzerinde 
tileearlardan da birkaç gün evvel malfiıru.ıt alınmıştır. Tücea.rlaı 
bol miktarda bulunan bu malları kendilerine satışlar üzerinde bı 
ne yaptıkları aottılmuştur. rakılması icabeden karlar hakkın ... 

Alınan malumata göre tahkikat da bir liste vereceklerini aöyle· 
genişletilecektir. Bugün de araş· mişlerdir. 
tırmalara devam olur.ac:ık: suçlu Bugünlerde bütün maddeler U· 
görülen tUccarlar haklnnöa cür- zerindeki tetkikler bitirilecek, fr 
mü meşhut k:ınunlarına göre ta- yatlar hakkındaki neticeler veka· 
kibat yapılacaktır. Jete bildirilecektir. Fiyatlann niı· 
~ betini ve bütün maddelerin top-

llanal imtihanları tan ve perakende aatıcılanna ve· 
ilk okullarda ikmal imtihanla· rilecck karlan veıcatet tesbit ede· 

rına önUmüzdeki cuma gününden rck alakadarlara bildirecektir. Ay 
itibaren başlanacaktır. tmrihan· 

1 
ıonuna kadar bu igler bitirilc· 

1aı bir haftada tamamlanacak~r. cektir • 

Tecavüze uğrarsak harp bizde b:r ic;c=.l olaoak, 
vatan ve istiklal için kanımız! cnafo.cağız 1 

Cumhuriyet Halk Partisi ida,re 
heyeti azasından Sinop Mebusu 
Cevdet Kerim 1nccday1 diln saat 
on sekizde Univer&lte konferans 
salonunda "Bugünkü ahval kar
§ısında Tilrkiyenin vaziyeti" mc:v
z.ıilu bir konferans vermigtir. V:a• 
lı ve Beledye R~isi Dr. Lutfi :Kır· 
dar, İstanbul Komutanı. tlnivcr
site profesörleri, talebeler ve gU· 
ride bir dinleyici huzurunda ve· 
rilen konferans bilytik bir ~l~kn 
ile dinlenmlı, birçok yerlerinde 
alkışlanmııtır. Hatip ez~üınle de· 
mittir ki: 

- Dünya ahvalinin• gittikçe 
artan ve her millet için göz3nUn· 
de bulundurulmaaı icabcden ne· 
zaket ve cherruniyeti ,.lcarfıiında 
milletçe mevcut ve imtiaale p· 
ya., birlik. şuur ve uyarukhğınu· 
.cı daima üstün tutrr.ak ve kuv
vetlendirmek için çok dikkatli ve 
kendimizi bu esa~lar içinde vazi- · 
fe halinde bulundurmak bir veci 
bedir. Türk fercll, bilhassa Ata· 
türk rejiminin evlidı olduktan 
sonra birlik vaziyeti hiç btr mil
letin erişcmiycceği bir üstUntağe 
irişmif, vatanperver Türk mille
ti doğmuıtur. FevkaHide zaman· 
larda bir milletin dayanacağı mil· 
U birlik, milli disiplindir. Bir mil· 
let vatanı ve millet menfaatlerini 
ıercfini millt birlikle korur. Bir
lik bugUn her vakitkinden ziyade 
ve hattl istiklal kadar fü:erinde 
titreyeceğimiz bir varlıktır. 

T ürkiyenin siyaseti ne olmalı 
dır? Siya&etimi.ı yurtta aulh. ci 
banda sulhdur. Biz sadece hürri
yet ve emniyet istiyoruz. Tarihe 
aığmayan bir millet olduğumuz 
kadar yeni bir millet olarak da 
bütün kuvvetimizi her türlü sulh 
teşebbüslerine hasretmek azmin· 
de bulunduk ve azmindeyiz." 

Hatip bundan sonra Sovyetler-
·ıe. Balkan devletleriyle ve diğer 
devletlerle olan dostluklarımızı 
anlatmıf, ittifaklamnmn hiç bir 
millet aleyhine olmadığını teba
rüz ettinnif. hedefimizin tek ve 
bununda yurdumuzun emniyet 
ve iatiklili olduğunu, Şefin ve 
Millet Mecli.airiin her an siyaseti 
bUtün dikkat ve ehemmiyetle ta· 
kip etmekte oldufunu aöyliyerek 
cemiıtir ki: 

- BugUn bize taarruza cesaret 
ediline bunu urıılamaya millet
çe hazınz. Türk ordusu her teca
vü.ıü emniyetle kafJllamaya hutr 
bir vaziyettedir. Geçen eylülden· 
beri TUrk .ordusu biran fevtet· 
meksi.rin hazırlığını her giln iler
letmektedir. · Tecavüze uğrarsak 
harp bizde bir ideal olacak, vatan 
ve iatiklil için kanımızı alotaca· 
ğız. Yoksa kanlammzı bir maksat 
için akıtacak değiliz. Böyle bir 
günU beklemiyoruz, fakat bayle 
bir tehlikeyi de milletçe kaf'!ıla· 
maya h:ınnz." , 

Cevdet K erim bundan sonra 

SULH. ve 
F ran.anı.n mütecarizle ıulh 

akdi, hidiaelere sırtını 

dönmeye imkD.n bt1lamıyan dii· 
ıünce erbabını, bir kere daha dü· 
şünmeye ımediyor: 
Franaanın yeni Batvekili Pe· 

ten, Almanyadan ŞEREFLi bir 
sulh iıtedi. 
• Bu ŞEREF, milletine verileme

den bir aulb tahakkuk ettiği tar 
dirde ne olur? 

Bir ihtimale göre, beklenen 
ŞEF doğrudan doğnıya veya bir 
tefekkülün maneTi hüviyetinde 
olarak, İ§le o zaman zuhur eder. 

Bir bıaka ye~e hükumet ku· 
rulur. 

O hükumet bunu tanımaz. 
Vatanın ana kuvvetleri pey-

Sah IÇarşemb. 
18 Hazı. 19 Hnz1. ~ 
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Tilrk ordusunun kuvvetinden 
bahısetr.Uş. rnuzır propagandalar 
la :nasıl mücadele edileceğini an• 
!atmıştır. 

lnrriltereye giden 
w.!cbeler or da kalacak 

Denizyolları tarafından gemi 
inşııiye mühendisliği tahsili yap· 
mak üzer-e ln~tereye gönde· 
rilen S2 talebenin şimdilik orada 
kalarak tahsillerine başlamaları 
kararlaşmıştır. İleride vaziyete 
göre tedbirler alınacaktır. 

---o-
Şehrimizde 140 öğret-

men terfi etti 
' Orta tcdrisaf müesseselerinden 
bu yıl terfi eden öğre~nlerin 
adları maarif vekfileti tarafından 
tcsbit edilerek bütün vilayetlere 
gönderilmi§tir. Şehrimizden 140 
öğretmen terfi etmiştir. 

----<>---

Çocuk· ne§rİyatı 
İlk ve orta okul talebeleri için 

muhtelif mevzular etrafında ya
pılan çocuk neşriyatı maarü ve
killiği tarafından esaslı surette 
kontrolden geçirilecektir. Her 
yapılan çocuk neşriyatı bundan 
ıonra kontrolsüz n~rolunmıya· 
caktır. Muharrir eserini maarif 
vekaletine gönderecek, vekilet 
tasvip ettikten sonra bastıracak-' 
tır. 

Uç camün etrafı tanzim 
, edilecek 

Beledh-e Fatih, Sullansellm, Sü. 
leymııni)'e gib i tıbldelerln etraOan
nın çok bakımsız olduğunu nazarı 

dikkate a larak buralon n tanzimine 
karar vermiştir. Bunun fcfn bir 
proje h:mrlanmnktndır. 

. -, •' ,. . .. ' '°''"" ...... : "' ... 

FEKONDITE 

Tekril:amız, yazımızm çokla. 
ğundD'ft konamaımtbr. özür di
leriz. 

ŞEREF 
derpe:y yeni hükUınete i.,tibl 
es!er. 

Milletin nıhu intikal eder. 
Canin, baıhı. lınnla çarpıtmak 

iıte o zaman oh~. 
Bu hengamede elbet, kendisine 

ynrdım edenler de bulunacaktır. 
Neticede; 
Neticede hakiki §ercf ve istik· 

ıaıı 
Tarihte bunun misali ıörül· 

müştür. . HiKMET MUNIR 

18.6.940 Salı 
ı::.so Program, ve memleket saat 

ıı.ya.n, 12.35 Ajıı.ns ve meteoroloji ha.. 
bcrlcrt, 12.fıO Mllzik Ça.Uınl&r . Veci· 
ue, uG:;en K:ı.m, Cevdet Kozan. Oku. 
yan: lJUzcyyen Senrr, 13.15 !dUz.lk: 
Hnlk ti rlcükrl lAZ ze Töı;cm ve 8&
rı Recep), l S.S0/14.00 . M U7.lk : Karr 
ş.ık p?'ogram (PL.), ıs.oo Program, 
ve memleket 83.at ayan, 18.C'~ MO.. 
zlk : ııolo vo A rya 1ar (PL.) 18.80 
Çocuk a:ıaU, 19.00 MUzlk: Faaıl be
) ' Cti, 19.4~ Memleket saat ayan, a.. 
jans ve meteoroloji haberleri, 20.00 
Koııu~ma (Çlftclnln saati,) 20.1~ Mil· 
zik: Ankara radyosu küme ses ve aaJI 
beyeU fd:ıre eden: Mesud Cemil, 21. 
00 l<onuşma (lk Usat ve hukuk saati) 
21.20 Serbest saat, 21.30 :Mllzlk; KO· 
çtlk orkestra Soprano Bedriye TO. 
zUn'Un f~ttraklle, 22.SO Memleket aall 
nyan , ajans haberleri ; 2:?.60 Mtızik: 
c:ızband (PL.) 23.25/28.SO Yannl<l 
prog'rrun, ve kapanış. 
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Na:tilli Basma Fabrikası mamulatı salı§ Hanı: 
._...,. UtWreUM •D"lll""l lıalımduklannr ımbalH vtl&yet Ticaret Odalarından alacakları 'eMkalarla llbllt 
.... tacıar n eaıala a,...._ yaub Slbner Bank Yerli Mallar Pazarları Merkez, Bl\ro \"e ŞUbelerln4fm ya 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
/ 

bl!'.ra& veya tallrlren mUracaat eM.nlcnı atıı yapılacaktır. kolay müessir bir müstahzardır • 
Satış mıntakalan taksimatı ataiıda gösterilmiştir. 

ı - ı.e..w, llılarmara :ba.,..., Çonıla vtllyeUne kadar Karadeniz. a&\0&hlllndel•I \ilAyetlf'r tDccarları 

IST ANBULDAKI MERKEZl/ı1/ZE 
ı - Ankara, himlr, Adana .e ilenin vlllyetlerl tllecartan 

MEZKOR ViLAYETLERDE BULUNAN ŞUBELERiMiZE Barsak •ı Solucanı an na 
ı - Takanda ~· vtlAyetlerde'I pyrt mab&Uerckıkl ttkau'lar 

NAZiLLi FABRiKASI NEZDINDEKI SATIŞ BUROMUZA karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
scbeb olacağı tehlikeler gö2 önüne alınarak aolucan haatahklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 
mür&caat edecekletdir. 

' - Nullll •bt llüromma yapıiaak alparifler tı Bankul TMlflt•He tediye prtlt olarak da J'Önderlleblllr. 
AJAhAarlar rnk•Memls merkez.ile bllro pıbelerlne fa 'blu.at ~imek \"eya mektupla müntaı.at rıt!Df!k ıın. 

,...... ınat11a eenlt " ..,...., t.eldlt \tlU'akalanmm talep eMbllecf'klf'rl slbl aynı tekilde alpart3ter1nı 4e yapa. Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edil~n bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

ltlllrltt. 

Malların Fabrikada sandıkla teslim metre 
CiNSi • 

Yazlık baama 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijamahk basma 
Hasse 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilA~ları . 
100 'Ioa Toleııl Aluaacak 

Tahmin edilen bedeli (91.860) Jlra olan SOO ton Toleul Aakeı1 Fabrika· 
Jar umum mtıdUrlOIU merkez aatmalma komlııyoounca 28/6/940 Cuma gUnU 
ft&t 11 da kapalı zarna ihale edilecektir. Şartname lfl lira. (~91 kurut mu. 
lca1ıll1Dd• komt.yondan verilir. Taliplerin nıuvakkat teminat olan (6832) Ura 
(IO) kurtıfU bavl tekJU mektupla.rıru mezkOr gUnde aaat 13 e kadar komla· 
:yona nrmeleri ve kendUertnln de 2490 numarah kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vealkle komt.yoncu oımadıklarma ve bu iti• allkadar tüccardan 
oıtıııtıanna dair ncaret Oduı vealkaeile mezkQr cUn ve eaatte komlıyona 
mtıracaatıan. (4793) 

• • • ,. 
1000 Adet 0,16X0,22X15,50 

1159 •• o.n >< 0,11 x T ,&O 
121 ,. 0,:?5X0,23X2.20 

4330 .. O,De&X0.25X4,00 

111. 
lıl. 

M. 
Jd_ 

eb'achnda çıralı çam kereıtr • 

JOO .. O,HXO,ux2.oo 
200 •• o,ıoxo.ıoxı.oo 

14. .... 

" .. 
• .. .. 

.. .. .. .. .. 
,. ,. kalu 

Dlı budak nya mqe .. • .. 
Tahmin edilen bedeli "3MS3" lira ··~ .. kuruı olan clna, eb'at ve mlkta. 

n )'Ukarda yatılı altı kalem kerate ukeı1 f&brtkalar umum mUdUrlllg11 
merkes atm atma komfıyonunca 27~1HO pereembe &11nU saat 16 da 
kapalı zartla ihale edllecekUr. şartname ••ı,, lira '"80,, kW'Uf mukablllDde 
kGlll!Q'OlldaD nrDlr. Taliplerin muvakkat temlılat olan (2687) Ura (32) 
lrurufa haYI tekllf mektuplamu meakilr gtlnde aat ıa e kadar komJıyona 
wrmelerl ... kendllertnln de 2•90 aa)'11ı kanunun 2 Ye a ınaddelerindeld ve. 
alkle kom!ll)'ODCU oımadıklamıa •• ba lfl• allkadar WccardaD olduklarına 
dair ticaret oda11 nslliaalle mn:kar gUn ve aatıa kamlayona mUracaatıan 

<•760) • • • 
UM T9 ~ Kolaa AlmMÜ 

Tahmin edilen bedeli (48.750) llra oJaD JHO toa tHbln koku .Ukert 
J'abdk-.lar Uuıum KUdOrlQİll merkes aatmalma komı.yonunca 27-6-
lHO peqembe gQnll aat ıa de kapalı zartla ihale edllecektlr. 
~~ma (2) llill (4') lruf'Uf muk&blUndtı komisyondan •erilir. Talip. 

ı.m mu\•akkat teminat olan (MM) Ura (21) kuruıu havt tekllf mektup. 
Janm meakOr ıtlJıde -.at Uı de kadar komlayon& vermeleri " kendılenln de 
2'90 •yılı kanunun 2 ve S maddeterlndtıld nAlkle komtayoomı olmadıklarına 
... :bu 111• allkadar lilcc.ardo.n old1,1klanna dalr ticaret oduı .. atkuil• mez
ktr ıOn n uatte komı.yona mUracaatıan. o(471S8) 

• * • 
"K.a.. .. eem•aa 11% ton madea )"ala aJmaeak. 
Tahmtn edilen bedeli (44.250) olan 14 kalem ve cem'an 162 ton maden 

:V8'1 .Ulrerl Fabrikalar Umum MlldUrlU:U merku aatınalma komlayonun
c• H-4-19'0 çarpmb& gUnO aaat 15 de kapalı zartla ihale edilecektir. 
fartname (2) Ura (22) kuruı mukabilinde lromlayond&n •erilir. Tallplertn 
muvakkat temSnat olan (3318) Ura (75) kuruıu havı teklif mcktuplannı 
..-ar SUade mat H de kadar komlaycına Yermelırl •e kendilerinin de 
MIO numaralı kanunun 2.,. 8. JIUlddelerlndekl netalkle komlayoncu olma· 
dllclarma n bu tf1e allkada.r tUccardan olduktanna dair Ticaret Odası ve.., 
.uruı1e mezkilr &11n n natte komisyona mUracaaUan. (471S6) 

• • • 
1llO totl ll•raMUI dlktlm koka alınacak 
Tabmlıl edll'en bedeli (28.200) lira olan l ~ lon KarabUk dök Um koku 

A11rmt Jl'alnilcalar Uatum KOdürlOfU merkea aatmalma komlayonuaca 
._._140 çarpmba gUDO eaat 18 da kapalı zartla ihale edilecektir 
.. rlaame (l l Una (41 > 'kuruo mukabilinde komlıyondan venıtr. Tallpltrtn 
mUftkkat teminat 9lan (:?115) llrayı. bavl teklif mektuplarını mezkCır gün. 
• aat ıs e kadu komisyona nrmelerl \·e keadllerinlıı de 2490 numara!J 
bmmull 2 .,e S. maddelerlndek! Tualkle konılayoncu olmadıklarma ve bu 
.... ali.kadar tOccardan otduklarma cfalr ticaret odaaı vulkaalle mezkCıı 

stıı ve saatte komisyona mUracaaUan. (4757! 

* * * 11.-..ı& nam ve laeaüma ı l867S kilo elektrolit bakır alınacak 
Tabmln edilen bedeli (83071,101 lira ola:ı 11S6i3 kilo elel:trollt bakır 

aUteahbit nam ve besabma Askeri Fabrikalar \Jmum MUdl1rlUğU merkez 
.. tmalma koml.ycmunca ı 8-1940 peQembc a;ünU saat 14 de kapalı 

;;artta lhat. edilecektir. Şartname ( 41 lira 16 kuru~ muknbUlnde koınlııyon
dua verilir. Taliplerin munkkat teminat oln:ı IHOS lira (315) kuruşu havi 
Ulktlf mektuplarmr metkdr gUn~e ınnt ı:ı e ko.dıır komtoyona. vermeleri ve 

llerinla de 2'90 numaralı kanunu ı 2 veS maddelerQdekl vcsalkle ko. 
~Mıa·cu olmadıklarms ve bu 1ıtle aWcadar tUccardan oıcıut-:ıanna datr 
~~~ıwt Odan TesikaaUe mezlcdr gün ~e aıııı.ttc komisyona mUrııcaatıan 

(4903) 

• • • 
1 Adet llulııar kau111 ile l a4et 1)ırbo • Geaeratör a1ın&Cak 
'artnsmealn;Jekl değlflkllk dcJııyı•.le tahmin edilen bedeli "3!:.tOO'' 

in. olan bir adet buhar kazanı ile ı &det Turbo • Generatör Aslteı1 Fabrl. 
Umum Mild1lrlllğll merkez ıatınalaia komiayonunc& 3 Temmuz 940 

•ı.-ımb& g1lnU nat ııs de kspıilı zarfla lhıı.'e edile:ekt1r. Şartname 1 lira 
Jcuruı mukabilinde komiııyond:\n \'erıbr. 'f'\l plerln mU\"&kl;at temlnnt 

'"'30" lirayı havi teklif mektuplarını mezk~r günde ıaat H de kadar 
!llalalıllYCa& vermeleri ve k«ındllerlniıı de 24D:> numaralı kanunun 2 ve 3 
IMll maddelerliıdeld veaaikle komt.yoncu olmadıklarm:ı \'e bu tote 11J!ka-

toccardan olduklarma dair Ticaret Odası ~ ıılkUlle me::kQr g1lD ve 
tte komı.,.ona milracaatıarı. C'no 

Kuleli Aslrori Li&eai Direktörlüğünden: 

DllelA " Malt.,. Aakeı1 Lkelerlrıin ikinci ve üçUncU ımuflarma gir
lllı9'tl w blttb sfnDI prllarmı- tııılz ol.an naanıetleır.nin ~e amav. 

11--.=.JI RU!ren He cftnliri Kuleli ve !laıtçe llaelerlnde yapılacak. 
• Na-.tımn er. ceG 21/G/9'0 J1lnU mat ııkiıde tıbu lise1ercle bulun· 

(fil) (4942) 

fiatı §Unlardır: 
F t AT 1 
29,20 Kr. 
30,20 ,, 
36,25 " 
29,20 ,, 

Kutusu 20 kuruştur. 
1'ı'ha• Vr\.-'lr •;,. ;., 

-----· lstonbul dördii11ci1 icra mt'nıur· 
lııliıı ndon: 

Bir borçt:ın dola~ ı ınahru% ,.e 
p:ır:ıya ~evrilme!lilne karar H•rilen 
60 benfir kun·eUnde n (f\00) 1ira 
kı~metlnrle elektrik motörü ve 
(4000) linı kınnctınde b(l~·ilk kom
pre~5r ve eski kond~nsör <1~no) 
lira kıl metinde di#tr kompresor 
\"e kondnnsör ve (1500) lıra fny~. 
llnde 150 beyRir kuv,·etincle e!ek. 
trik motörü 20-fı-940 tarihine 
rıı~ll:l\'nn perşembe giinü !ı:r:rt 12 
den lllh:ıren T:ıhlakalede 7 No. h 
akar önünde )'apılacıık olan artır. 
mumda salılacaktır. Müşteriler t:ı

r•rından ''erilecek bedellef' muham
men kıymellerinfn ) U:ı:de yetm ı, 
beşini buHluğu takdirde ihale edi • 
lecek aksi takdirde satış tehir edi
lerek 1-7--940 tarihine ruıla)•an 
pazartesi günü aynı suıte yapıla • 
cak olan ikinci artırmasında en 
fazla bedelle alıcılarına 'alıl:t.cııJın· 
dan taliplerin mukı'ır giin Te saat
le mohalhnde ha1.ır hulunmalnrı 
l16n olunur. (27624) 

Altıiıordu klübünün 
kongresi 

Allınordu klübü bnıkanlrğından: 
Klübümfiziln senelik ı,ımuml he. 

yet ttlmu 23 hntnn 1140 paur 
günü saat 1 ı de klüp binasında )'a. 
pılaca1ından azanın mezkQr g(in ve 
saatle klllbe gelmeleri rica olunur. 

SAHiBi: AS/M US 
Oasıldıtı yer: VAKiT Malbaaıı 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Se\"engil 

; 
KAYIPLAR ' 

Sivas a~erlik şııhe~indf'n aldı. 
~ıtn ıerhi<1 tezkeremi kııybettlm. 
Ycnı:ılni çık:ırnr:ılımdan e11kisinin 
hükfllÜ olmadı!tı il~n olunur. 

Sh·a!ila Sarı~İıyh mahallesinden 
~albıınllarlı:ı:)ı Ho)·dıır o;okııitın<la 5 
num:ırad:ı mukim Jlao;an n~lu 311 
doğunılu, tin~ ri:reden rlo#ma Meh· 
mel Eırr. 

• • • 
Aiıe ukerlik ~tıbe:o;inıfon alrlıAını 

a!lkerllk tezkeremi reri ettim. Ye-
nisini ('ıkarnrojtımdan r,(kf!llinin 
bliknıO ,·oktur. (3:!635) 

.11R dooıımlu lımnil ofjlrı .tf11ııtn. 
fa lfrftn. 

/atanbul 5 inci icru nıtnıurlu~u11. 
dan: 

:t8/2118 
Mahcuz olııp paraya çevrilmesi. 

ne kanır \"erilen ev eşyası :.?2-,.tl-
940 tarihine le!li:ıd~ eden cumnte
si siinü ~al 11 efen 12 ye kadar 
Şi~llde (hmnnbeyrle Ahmetbey so
kajında ikbal apartımıtntnm bod. 
rum katında hlrlnd açık atllırma 
ile par:ıya çc\•rilece§inden talip o. 
tanların muayyen giin ve saıılle 
mezkur mahalde bulunacak memır. 
runa müracaatlan ilin olunur. 

(32641) 

ikmale kalanlar 
Rt~ı~ 'lltir~. ltlrh'lltl denini 
Orta ınektcı>le riy"ziye, fizik, 

kimya der.ı;Jerinden ikmale kalan 
talebeleri en eh,•en flyeUa yetlfli. 
ririm. Ders verecek münasip bir ye
rim yok. Deniz aşırı olmı:ran her 
rere istenilen saaue gidebilirim. 

Adres: Kasımpnşıı, P.aur yeri 45 
YUSUF ZIYA 

~----------------------· ... 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bdnkftsı 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

t'ara bırıı<tirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
Ziraat lbtıknsmd:1 kunıbı&rath ve l!1">n•sız tasnrrur heıta:•la.. 
rmda en nı 50 lh·ııı-n bulunanlara senede f defa ~ekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pl&na gi~re lkraut17e daltrtrlacaktır. 
• Adcı ı.ooo Ltralık 4.900 Ur• 
• • 600 . .. 1.000 • • 

40 
lOO 
1%0 
reo 

.. .. 
• 

uı 

'100 
60 

• .. 
• 

ı.ooo 

•.ooo 
G.000 

• 
• 
• 

.. •O • 4.800 • 
• ıo • l.IOO .. 

DiKKAT: 'Heaaplar.ındakt paralar btr sene tclnt1~ 5o 
llradun aşağı dUşnıJyeolere ikramiye çıktığı takdlrdt % 21\ 
fa-ılaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: i EyJOI . 
1 ntrln<-lkAnun. 1 Mart tve 1 'Haziran tarlblPrlnde eelrlleı-pktir . .. ................................... ... 

1 ürkiye 
idare 

Büyük 
amırleri 

Mellet Mecli 
hevefınden 

l - Ç'ıtnka~ı:ıa ın1a ettlr11e-::11k altı adet memur e\1 için açılan k 
zart tmıll) ıe iık•Utme)'e taJtp suhur etmep~!n<len p:ız14rJıkla .):ı.pılacııL."t 

2 - Ekıılttme 21 Haziran 1940 CUmı gllnO•llllat on beş~ BQyUk 
Mecltıl idare Amfrlcrl heyeti o'1uında yarılacaktır 

8 - P'frını ve hawuBI ıartnameıer Ue pl&nlar ber ~ Bllyl!k U ll"t 
lil1 daire qıCdürlUğUnd'!n almablllr. 

4 - T•bmtn edilen bedel <Oluz altı bin Uç )1JZ oo aektzı ııra ıaıt 

kuru,tur. 

& - Muvakkat temlaat ı :nıaı Ura !M> kunı1tur. (B~nka bmlnııt 
tubu oıacektn ı. 

8 - Ta1fpter 2f~ num&mtı kanunun 2 ,.e 3 llnctl ~nd !Pft'r' ndP V" 

namedf' 'Y•zıtı 'feefkaları t)frllkte ~UncelCUr. ı:!;j()~) ı2Cr. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işle~me Umum idaresi ilanlara 

14unammen bedeli ~13001 lira olan bir adet yaa temizleme ırı"ll 

UU.1940> Çarpmb& gilDU aaat (10,301 on buçlllı:ta Haydarpqada Qa 
naif dablllndekl komfııyon ıaratmdan aç1k eksiltme u.eullk' ısatıu aım 

Bu ite gtrmelı tatıyenlerin 19'1) lira (50) kuruşluk muvakkat le 
ve kanunub taytn ettlğr vtsalkle birlikte ekııll tmı: ıUnU saatine kadar 
misyona mtıracaaUan lbımdlr. 

Bu ı,. alt prtnameler lı:omJıyonoan parua olarak d&lıtılmakta 

ıs tamı 

Kile 

JUOO 
31.800 
83,300 
31.000 
11.800 

c 49.ıl l 

levazım Amirliüi satınalma 
Komısyonu ıllnlar. 

Ç&h l'uutye. 
Aytekadm P'uulye • 
Barbunya Fuulye. 
Kabak. 
Adet Hıyar. 

Ru.-sell dJ>-tla.de bulunan moeaueıartn yukarda ya.zıh ~, kalem 
zeal 19/ 8/ 940 Ç'arpmba pil saat H de Tophaııede Levazım Amiri\~ 
hnalDıa komisyonunda puarlıkla ek.slltmeal :yapılacaktır. Tahmin 
12,136 Ura :ış ktııılflur. ilk teminatı 910 lira H kuru~tur. lsteıtıuertn 

aaatte komisyona ıelı:neıert. (19) (4963> 

RllllMIU ellle&I 

8(1,000 Kilo 
23,000 " 
152.000 .. 

8,000 " 
8,600 Demet 

40,000 
12,000 
2•.000 

3,800 

1.400 

• • • 

P&Uıcan. 

Bamya. 
Kırmm domatH. 
Dolmalık btıber. 

Kayd&noı:. 

Yuk&nda clııa ve mlktarlan )'11zılı bet kalem eeb&e almaealrbr . 
lıkla ekılltırıast 2t~- 9'0 pszartoal glliı11 aaa.t 14,30 Tophanede Lv. A 
1111 aatmalma komlayonunda yapı\ac3ktır. Rumell clbeUnln ilk 
638 Ura 34 kunıf. Aıı14<lolu cHaetJnbı 296 Ura ~ lcunJflUr. latelrJllertn 
nunl veaJkalarile belit Aatle komisyona gelmeleri. (23) (5018) 

• • • 
Beheri dört kl~lllc 83 adet tahta kaeyola almacaktır. Jılllteahhit 

ve henb;na puarlı\lla elcalltmeııl 21~-HO cuma ctınU. aaat 14,30 
Tophanede Lv . .Amll'lifl Satmalma K.oml•yonund& yapıJacaktır. T 
bedeli J909 lira ilk teminatı 1'3 ltra 17 kurtl§tur. Şartname ,.e nUm 
komisyonda g6rUIOr. lateklllerin belli aatte muüqona ıelmelen.(tı)(l50 

• • • 
İlci b&f binek ba)'\'a?U satıJacalctır. Paza.rlıkla arttırmuı Jl).-6-

çareamba glliıU aaat ıo da Topçularda Atpazannda yapılacaktır. ı 
larlll beW aaatte aatq JMaiurutıa mllnıeutıan. (iti) (4\MM) 

• * • 
btaobulda Sa11puarmda eua ve teclüat anbennm tamir ve 

p&iarlı#l 21-4- HO cuma gtbıil eaat 14 de Tophanede ı.t. Lv. Amir 
aatmalma komlayonunda yapacaktır. Ke,tf bedeli ytrml 8eklz bin bet 
79tml1 dokuz lira altmq kuruJ, Uk teminatı 21'3 lira 50 kUTUflur. K 
ve ıartn&mest kom18yonda görilltır. ı.teklllerin kanunl ve.ıkal&rU• 
aaatte ~omleyoaa plmelerl. (20) <5013> 

lst.anbul eeled iyesi 
ııanıarı 

Harbiyede Yedek 8ube.y Okulu önUııdekt bahçe duTarmnı pıt QO]cU 
rek yeuide:ı 1n,.... açık ekalltmeye konuımu,tur. Kefit bedeli HOi lira 
kuru' ve Uk teminatı 180 lira 72 kunııtur. Kqlt '" prtııame zabıt ve 
amelAt mlld~IUJll katemlılde C~rWe<:$tlr. lı.te S-T-9'0 ~ba 
ııaat 14 de t':&lml actımende 7&Pılacaktır. Taliplerin Uk temlns.t. ınak 
Y'tJ"a mekttıplan ihale tarthindeıı 8 gün en·el ten l§leri mOdU:'lU,,ı!:ıe nı 
nc:aaU& &Jacaklan fenni ehliyet ve 9'0 yılma alt Ticaret Oduı vealU: 
rlle lba!e ıunu muayyen aaatte c!almt_ mctımende buluomalan. (3024) 

• 


