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Bir transatlantik battı 

Belçika. kralının çocukları 
Jfadrit, 19 (A.A.) - Portelô:ıe gitmek üzere, 

Beı~ike kralının çocukları, hpanya hududunu geç
llıişlerdir. Maiyetleri yirmi kişiden mürekkep bu~ PERŞEMBE 20 HAZiRAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8062 

Roma, 19 - Yeni Zelanda ile 
~vustralya araımda bir mayn tar
lası bulunduğu meydana çıkrnı!}tır. 
Niagara transatlantiği bu mayn
lerden birine çarparak batmı§tır. 
içindeki yolculardan 135, müret
tebattan da 200 kişi lnı:-tarılmı~tır. 

-:nrnakta idi. • fnAKIL Evt: Anlrarııı Cıu1 f!;;TA/lo'BtTl. *TelRT&f: VAKIT- POPU kutu1111: 4f'• J .. ı~tnn· 21411' fTa.zıı · 24~70 lldar&l - - ... 

Biif iin Fransız harp gemileri 
ve f avvareleri Af rikava geçti 
Sulh rnüzake- Tunusumumi~':al_ls~b~rb~ 
ı-eleri başı ıyor devam ~ı~~~~l~~!.~1~"~.~!~ı~g~~m 

,_ . 1 n g ı· ı ı• z tay· Nevyork Tayrnıı gazetesinin Mad. Fransıı harp tayyarelerinin Palın& 
- rltt.en haber aldıaına göre, bütün üzerinden uçarak Afrikaya ııecmil 

Fransız kabinesi d Ün yare ı e r·ı =-~~r-!rt ~;~~~~::::~.:·:,;,~: o=:~::fE;7.:~ 
Diğer tuaftan, yine aynı ga:ıete, sunun bUdirdiğtne nazaran. Tlmua 

h 
Fransız tayyarelerinin Almanlann vaJU wnimitsl Peyruton'un radyodtl 

mura has. larznı f • Almanya üzerine eline dilşmeklen kurtulmak için ~;t~;;e~~:kdlntad~:~~h, ... s e c l Afrikayı dolnı geçtiklerini bildir. ..,... ............ y ...,.... .................... ..._ 

. ~ akınlar yapıyor m~~~~~a, 19 - Madritten bildi- =~ k:nvu::=::nı~~=tor°:: 
t" rlldiitlne göre Fransız harp .ıemf. ğumuı bakidir. Bu imparatorluk, ce.. 

rransanın tamamen silahlarından tecridi Ye harp sonuna re~~:;:~a;e~~i:~·:i!mitti~:ava neza. ~=~ :~v::ı':d::v::!~c::kB:ı1~~1°!~~ ::!nv:t:;!~~~;~u blrma~ 
Şimal Almanyasında ve Ren mın-

~adar işgal altında bulunması teklif edilecekmiş ! ;;Y:;~r~:.~f=~:.~ ~7~:;~:.:~:~ 
t' il k. Müzakereler Fran konun novr'u şidctem bombardıman et-

\lU 1 yapmakta 1 sarayında olacak ~1.~iv:1:::r:a~~~ t;;~ı°::~1~e1:~~ 
Zorluklar Bdle, 19 (A.A.) - Stefani ajan. Fran!;anın bir mütırel.:e akdi hak- !eyzj depoları, küçük garlara, elek-

trik depoları ve unlnahna ve de. 
:undan öğrenildiğine göre Hitlerin kındaki talebine verilen Alman ce. miryollarına taarruzda bulunmuş-

.Yazan: ASIM us İtalyan - Alman şarUarını ihtiva vabını tetkik elmi1tir. }ardır. 
eden cevabı bu sabah Madrit tari- Alman hükümeli bu cevabında, Bremende 11) dakikadan az bir 

~ l{jller ordulan ile Fra.naadaki 
ı11 ~tcfikler cephesini yararak ve 
~ ~I CC ~en yardım ceJmeaİnİn 
İı~~ ı;<ıçe:rek Fransız vatanmı 
~ na etmekle, hatta iki memlc· 

kiyle Borı.lo'ya vasıl olmuştur. muha~amelı tatil husu~undakl fe- müddet zarrında 250 bomba ahla· 
Fransız k:ıblnesl t!ikert rüesa ile raitinl Fransa büktımeli murahhas. rak petrol depolarında bfryük infi_ 

birlikte fctima halın dedir. Alman• lsrını te) in eder elmH tebllte •· !Aklar ve b(r çok yangınlar ,,ı.:a
ya ile İtalyanın mütareke akdine made bulundulUnu bildirmektedir. rılmışlır. 

' 1 ltasınclaki ittifak bağını kn
~ttla kalmadı; iki millet aratın· 
lı. '-rsılmaz gibi görünen ddıt)uk 
~<l~ını da daha ıimdid~ bu· 
ıl ılırdı. Bunu Fransız ve İngiliz 
~hlet adamlannın •Özlerinden 

Yoruz. 
f) \' enj Fran11z Baıvekili Mareıal 
~~len §erefli bir sulh akdi mü.ın· 
li~ olup olmadığını anlamak için 
ltjtUe.-c mfa'acaat ettikten •onra· 
~ rıc~riyat arasında lngilizlerin 
)· tıırı.ıızlara harpte kafi dereceda 
~dıın etmediklerine dair birta
l . ıerzeruıler göze çarpıyordu. 
"V rı~liz Ba§vekili Çörçil ıımumi 
ll~Yet hakkında söyl~diği son 

muvafakat için kayıt TC fllrtsız tes_ Aynı zamanda Alman hükumeti Doklardaki benzin depnlanna 
lim olmnAı Jstemfş oldukları riva- Fransız murahhaslarını hangi tıı- bombalar isabet etmiş ,.e ı:ıo kilo. 
)·et olunmaktadır. Sulh şarUarının rihle -ve hangi mahalde kabul ede. mete uzaktan giirülecek kadar e
ana haUarının bu cevaba raptedil. bileceAini ayrıca bildireceğini de hemmiyelle yangınlar ~ıkmıştır. 
miş olduiJu söylenmektedir. Fran. ilA\'e etmektedir. Romlıerdıman tayyareleri Dort
sa tamamile silf.hlarından tecrit o- Fransır. kabinesi, murahha ~ları muntlun doğu şimalindeki Knstro'da 
lunacak ,.e Avrupa harbinin hita_ tııyln etmiştir. ve Hanover yakınındaki Misburg_ 
mına kadar kısmen ışsaı altında ka- Havas ajansının verdiği da petro1 depolarını ,.e tasfiye te-
ıacaktır. sisntını bombardıman etmişlerdir. 
Franıı: hükumetinin haber mr elektrik santraıınd:ı inmak vu. 

teblı.g"'ı• Bordo, 19 ( A.A.) - Havas ıjen- ku bulmuştur. Tayyarecilerimiz in. 
sının tasrfü ettiğine göre, Fransız filAk sesini 3000 metre yüksekten 

Bordo, 19 ( A.A.) - Fransız hii. nazırlor meclisinin bu sabah rnut_ du~:muşlardır. 
kılmeti tarafından a,ağıdaki teblia lali oldu~u Alman notıısı, bir müta. Duisbergin şimalindeki Sterıarlc
ne,rcdilnıiştir: reke akdi için Almanyanın koydu- deki benzin depolarının üzerine de 

Fransız kabinesi bu sabah Leh- #u şartlan ihtiva etmemektedir. Si. muvafCakryf'lli bir taarruz yapıl ~ 
rônün riyaseti altında toplanmı~ ve (Dt!vamr 2 ncide) mıştır. Topların obfüı parçaları ba

11 tkuna bu t~ı:-zdaki acrzeniılere 
~ .. p vcr:nekle baılanuştrr; in· 
t 1 ter-cnin F ranıaya kartı olan 
l~l!Uıiitlerini tamamen yerine se· 
, ıt-diğini ıöyJedikten •.onra Fran· 

bllılın rr.ağlubiyet facıasında en 
ıı ~ 1 . 

111 1uk rnesuliyetin Fransız ara aıt 

Amerika Cumhuriyetlerl mümes
silleri yakında toplanıyor 

dltiunu, çünkü ı::ransız Baıku: 
'da:unm Şimalı f nnıadaki H d 1. k d A k 
~harebede ordulannı geri çelr a ise er arşısın a meri anın 
~te geciktiği için altı Fransız 
~·r:lcasının kaybolmasına ve ora· • f" f f k • k 1 k 
la!ti.tngilizkuvvetlerinin~kri- vazıye 1 e 1 o unaca 
tto ~ bır devrede hareket ~a~.cı ~-
,~~~§~;:ebiyet v_erdiğını ıterıye Ruzvelt mecburi askerliği teklif etti 
11_ li kikat halde Franıanın başı- Nevyork, 19 - Amerikan hariciye J yUzde yetmi§ nlaMtinde arttırılması 
" &elen felaketin sebepleri .ra· mUate§arı Sanı.ner Velı bugüQ gaze. hususunda Amiral Stark taratmdan 
~~ bir C:eğil, birçok hatalar ola· tecllere verdiği beyanatta, yakında yapılan teklltl bir kanun lA.yiha.sı ıek.. 
11 lt' • • F bUtUn Amerikan cumhtirlyeUeri mU· llnde mebu.san meclliılnln deniz ko. a; ve bu hatalar ıçınde ran· m~stlleriıı1ıı toplanarak, yeni Avru- mlayonunun tetkJldne arzedUmı,ttr. 
a ı:tara olduğu kadar lngilizlere pa hA.digelerı karımnda Amerikanın 
bıt şeyler de bulunabilir. Fakat vaılyettntn tetkik olunacağını ve Pa.. Bu lA.ylhayır gl:Sre donanmaya 
t.11R11n her iki memleket ve mille- namerikaıı içtimaiyle birlikte AmerL ceman'an 3 milyon 760 bin tonluk 7150 
b·!'ı hayat ve mukadderatlan öyle kan hUkOmeUntn kongreyi de içtimaa geml llA.vo edilecektir. 
(:'•l' dew·ede bulunuyor ki artık davet ederek hMtaeler karfwnda va- 19t6 ıenuinde in§aatı ikmal edile
' ~nsa harbindeki mağlübiyetin zlyetin.ln tesbltlni Jatıyecegtıı! bildir- cek olan bu gemiler dl:Srt milyara ~al 

't~lllcrini askeri veya idari !lle· ımiftir. ol.aktır. 
~ 1 d b:rmak :&ı09kova, 19 - Amerika. A vnıpa Bu llyiha Frarı.sız donanmumm 

ç 1 h t b:ı.knnm an araı hAdf.Beleri kar§ıanıda bugU.nldl alyue- Alına.nya taratmdan zaptı ihttın.&11 
ı! " manasız olur. Bu İ!i illin a· tini deliJUrmeğe karar verecek.Ur: nazarı 1Ubare alınarak huırıanm~
b 'Utı!arır.a, daha doğnHu tarihe panamerlka.n'm yakındaki topıantıSJ tır. 
'ill:ınnktan baıka çare yoktur. bu cihetten mUhim olacaktır. Ameru Motörlll Fırk•Jar Arttınlryor 

) Şiırıdiki' halde inaanlığm icabı ka.n devlet nazırı dlln İngiliz ve Fran.. Ne'fYork, 19 (A.A.) - Yeniden iki 
t ~~~ dü§mÜt olan bir milletin a· .ım harp ve ticaret remilerlnın iqe, motört.ze fırka ihdaa edilerek Amerl
t t~ı hafifletmeye ve i.atilcbali t.A.mJr ve takviyeleri iç.l.n Amerikan ka ordusunun motörlU fırkalarmm 

1~kede olan Avrupa medeniye· ıimanJarmd&n 1Bt1fade edebilecekleri- adedinin sekize çıltanlmaaı lltenın.lf. 
,.'ilin lcurtuluı yolunu ılramaya ll1 bildirmiıtır. tir. 
r ışınıı.ktır. lnrtıtıereye 10 Torpido VerUlyoıo Vaempn, 19 (A.A.) - Ruzvelt, 

A. ba .--n· b" ulh • t v..ınrton, 19 (A..A..) - Bahriye 18 YIL§ma buan kadın V4! erkek bütlln 
t;' ca ~.ı U' 

1 
• ıa eyen nezaretinin bildirdiğin• g!Sre, in§&llı Amerikalılarm bUktunet hesabma 

t'zı.naaya Hitler ile Musolini ta· hemen hemen bltmlt olan 10 torpido kauıplard& bir sene mecburt tallm 
t'afu:ıc:lan gönderilen f*rllar bu ve 10 denlz.&ltı arayıcı gemiıd, :ırran· görmelerini tekli! etmi§Ur. 
~aU$i1da hizmet edebilecek mi· .sız • İngiliz aatmalma komiByonu.nun· Bu hUl'UıtakJ proje.nfn lluaualyetıe-

r? ~mrin• vertlmiıt.lr. Amerika Blrle§lk ri Yakında kongreye tevdi edilecek 
Bu aatalan yazdıi'ımız sırada Devletleri, bahriyesi, bunlarm yerine olan bir meaajda turlh edilecektir. 

lı~:ı~ mihver devletlerinin aulh kendiıi tçln daha yeni model ıemller Nevyork, 19 (A.A.) - Ford, lngi· 
rH~rı aıılaşılmıt deiildi. Yalmz tezglha koyacaktır. Uz tayyare motl:Srlerlnin en aüraUlle· 

ltıracicul buradan birtakım müp· Amerika Don.uı.ma.11 % 'O Nubetinde r!nden olan Rolls - Royce markalı 
beın §a;ialar pliyorda. Bu l*Yia· Arttmlryoıo moUSrlerden 8500 tane imal etmetı 

!Deııaını 2 rı.cide).. a Ne.,-ork, 19 (A.A.) - l)onınmanm taahhUt eylemJılir. 

zı tayyarelerin kanallarını delmi1 _ 
tir. 

Reneni \'e Ruhr hanalarında 
yapılan di~cr hücumlarda garl::ır 
ve iaşe trenlerine fııabetler nki ol. 
muştur. Bir trene üç bomba isabet 
etmiş, vagonlar bcrha\'a edilmişlir. 

Keza tayyarelerimiz Hamburgta 
(Devamı 2 nclde) 

Kanadada 
On binlerce tayyareci 

yetİ§tİriliyor 
• Moalıova, 19 - Aaoatted Pres 

0

mu· 
habl.rl.nin Ottava (Kanadantn merke
zi) da.n blldlrdtğlne gl:Sre hava ımıtm
da çall§lllak Uzere Kanadad& yeniden 
on binlerce genç ıillh a.ıtma a.Lmınıf· 
t.ır. Kanada havacılık mektebinden 
Yakında mezun olacak bUtUn tayya
reciler derhal lngiltereye gönderile. 
ceklerdlr. 

Ayni muhabir Kanada b~veklll 
M:akenzt Klng'ln Çörçllln verınl§ oL 
duğu karara i.§tlrA.k ettlfln.t, Kanada
da mecburt askerlik için bir kanun 
projeal ha:tırlanmakta olduğunu, ln· 
giltereye yoıtanmak Uzere halen bir
çok gönUUUterln aUIJı altına almdıfr
nı bildlrnıektedir. 

İngiltere 
Sovyetlerden tank 

almak istiyor 
Londna, 1 9(A.A.) - Avam 

Kamarasında bir mebus hükumet
ten Sovyetler birliği ile tank. tay
yare, top ve diğer teşlihat satın 
alınması için müzakereye giri§· 
meyi düşüılüp dü1Unmediğini 
sormuştur. 

Butler, hükumetin bu imkanı 
derpiı etmekte ol<luğunu bu aua· 
1i soran mebusa temin eylemit· 
tir. 

Harp devam ediyor 
-- 2- awwws ~ ,_..._.,,..,.....,.~ 

Fransız kıtal arı Luarda 
yeni bir cephe kuruyor 

Bir kısım Fransız kuvvetleri de lngiltereye11eçti 
Bordo, 19 - Franaad& harp devam 

etmekte, kıtall\nnuz a~ana bUyUlt 
blr mukavemet g&termektedlr. Al. 
manlarm garpte Bröta.ı:ıya'da hareket 
eden kuvveUerl Ren'e kada.r gclmlf· 
ler ve orada durarak garp ve ılmal 
garp mmtakalanna. hareket etml§· 
lerdlr. Gayeleri bUtlln Y:an§ ıahilleri· 
nl işgal ederek İngiltereyi tel:ıdlt al
tında bulundurmakt.Ir. Bir Alma.rı. ko. 
lu Namt üzerine yUrUmektedlr, 

.Almanlar Luar Ue Brl:St:uıya araam
d& ltalmı.:ı olan Fransız orduıru Uzer!· 
ne tazla tazyik yapmamakta.dırlar. 

Almanlar Anje'ye kırlc kJlometre ıne
aatede durmu§lardrr. 

Luar cepheainde Fransız kıtal.an 

umumiyetle ve bUh~ Tur'da düıı. 

mana. mukavemet etmektedirler. Al· 
manlar merkez! Luar'da bazt köprU 
ba§ları elde etml§lerse de umumiyet· 
le llerleyememektedirler. 

İı;\içre hududuna yakm mmtaka
la.rda Şampanya ordusunun vaziyeti 
pek mUııkUlcfür. Almanltı.r bu mınta.. 
kada Şatoden'den ilerlere kadar u_ 
zanmt§la.rdır. En bUyUk tuylk Nere 
Şıı..rıaer Uzerlndedlr. Bu mmtakada 

pek u mukavemet gl:Sren Alman kr
taıa.n Llon ve Rever mmtakalanııa 
doğru ilerlemektedirler. 

Alp kuvvetıerlm.lz:e ne Almanlar, 
ne de İtalyanlar taratmdım taarruz 
edllml§ değildir. 

Bordo, 19 - Pa.ri.lten çekUmi§ olan 
kuvveUer Luar ve ıerUerdeki b.aUar
da yeni mUdafaa halları huırlamAk· 
ta.dırlar. 

Franıız Knvvetlerl Toplanıyor 
Londra, 19 - Yeniden topla.nabU

mif olan Fransız kuvvetleri Luar UZe.. 
rinde mukanmct etmektedirler. 1560 
kilometre boyunda olan bu nehir bo
yunca Uç hatta evvel hlC bir mUdafaa 
hattı yokken §imdi burada mU.tah· 
kem mevkiler yapılmıı, ağır toplar 
ve tank dafl toplan müaait yerlere 
yerleştlrilmi§Ur. Fabrlluı.lardan çıkan 
yenl Fraı:ı.sız tankları cenuba sevko
lunmU§l&rdır, Harp devam ederse bu 
tanklar dU,mana mukavemet edecek. 
tir. Yeni harp Luar cephesi Uzcrlhde 
cereyan edecektir. 

Lonclm, ı 9 - Fransız kuvvetıeıi. 
nin bir krsmı lngiltereye geçml.§lerdir. 

(Devamı 2 ncide). 

Müteaddit İtalyan 
denizaltıları batırıldı 
lngiliz motörlü kıta/arı 

Libgada taarruza geçtiler 
Moskova, 19 - Kahireden bil· 

dirildiğine göre İngiliz motörlü 
kıtaları Libyada taarruza geçmig 
!erdir. 

Londra, 19 - İngiliz avcı tay· 
yareleri Akdenizcle bir İtalyan 
denizaltı gemisini batmnt§lardır. 

Londra, 1 9(A.A.) - Fransız 
harp gemilerinin Akdenizde mü· 
teaddit İtalyan denizaltısı batır· 

!talya;:ı umıımt kararg~ı blldlrlyor: 
Deniz ke~i! tayyarelerimiz blr dU§

man tahtelbahlrlal batırmışlardır. ŞI· 
malt Afrika.da vaziyette bir değişik. 
tik yoktur. Şarl;t Afrlkada. ttaıynn 
bayrağ"ı çekerek hatlarımıza glmıe~c 
te:ebbUs eden tankJ3rrn blmayeslnde 
bir İngiliz kolu mUe.:ıslr bir mukabil 
taarruz neticesinde dağıtılmı~tır. 

Tayyarelerimiz dU§man U.Slf'rine ta. 
arruz ederek Uç tayyareyi yakmıştır. 

dıkları resmen bildirilmektedir. DUşman tayyareleri bir kasabayı bom 
Malta, 19 (A.A.) - İtalya ile ı bardıman ederek Uç kadının ve b1r

harbin başlamasındanberi geçetı kac;: çocuğun ö!UmUne aebebiyet vel'1 
ük hafta zarfındaki tayyare hü· mJşterdJr. • 
cumları neticesinde, onu kadın ve DUşman dUn gece hava akınlan 
dokuzu çocuk olmak üzere 31 ai· yaparak Ltgurl ve Plemonte'ln mer
vil ölmüş ve 41 sivil ağır surette kezlerlne bombalar atmıştır. Kimseye 
yaralanmı§tır. bir şey olmamı:trr. Hasa.rat pek ha-
ttaıyada, blr mahal, 19 (A.A..) - fittir. 

Japonya, Fransa mUstemlekelerini gözlüyor 
Roma, 19 - Japon harl~iye nazırı Arito, J aponynnın Hiııdiçinl ve 

Felemenk Hindislanı meselelerilc pek yakından a!Akadar oldu~unu 
Almanya ve ttıly.ı. elçi1erine dostça bildinniştir. 



2-VAKl1 20 HAZiRAN 1940 

F ransadaki Polonyalı
lar ingiltereye geçiyor 

General Sıkorskı'nın masajı 
I..ondra, 19 - General Sikorskf 

Fransada bulunan Polonya kuVl"el. 
lerine bir mcsnj yoJl:ıy:ır:ık, Frsın
sadakl Polonyalı kum:ındanlann 

derhal İngiliz kum:ındanlı(;ı ile te
masa geçmelerini, ş:ırkl f'rnns:ıda 

ilövüşen bütün askerlerin clerh:ıl ce
nubi Frans:ıya cckllmelcrinl buna 
imkan bulunamadığı takdirde ls
''icreye geçmelerini ,.c bu ırıcsaJı a. 
lan bütün Polonyalıların vaı.lyct -
ten arkadaşlıırını dn haberdar cl
melerinı blldinniş, Polonya kıta_ 
Jannın İngiltere )'anında harbe de
v:ım kıırıırında olduğunu ilave et. 
ruiştir. Du mesajın sonuncl:ı Polon
ya kıtnlarının Tuluz'da toplanaca_ 
j.\ı bildirilmekteydi. 

l,,ondra, 19 - Şnrkt Frensada 

dövüşen 2000 Polon)·alı asker çok 
mü~kül bir vaziyete düşmii,ken ls
vicreyc hicret eden mfıltecilerin 
Almanlar tarafından çevrilmelerine 
m:ıni olmak için ricat talebini red. 
tletmi !er ve geri cekilmelerini bil· 
direnlere: "Riz memleketimizin 
intikamını almıık için geldik de_ 
mişlerdir . ., Bu askerler Alınan tank 
larının Fransız nıiillecilert çevir
melerine mani olmalı: iı:In kucak _ 
larını'la benzin şi~elcrile tanklara 
hücum etmişler tan'lcl:ırı ateşe ver
mişlerdir. Bu redııkur Polonyalıla. 
nn mühim bir kısmı da yanmı, "'e
)'n nırulmuşlardır. .Foknt bu kısa 
dıırnklanıa mültecilerin hviçreye 
geçebilmelerine k6fi selJlllşUr. 

Sulh müzakereleri başllyor 
( Ba1 tarafı 1 incide) 

JAhlar ancak, bu ş:ırtlar ilzerinde 
• ~ ukua gelecek l.ılr ıınlaşmadan, ya

ni murahhnsların buluşmasından 

ıııonrn bınıkılacaktır. 
Fronsada carpışmaların nlh:ıyete 

ı;!ıınesinden evvel bir kaç gün daha 
~eçebilir. Ateşi kes emri verilince. 
_)e kadar arazinin mühim bir kıs
mının daha Jşgal allına geçmesin. 
öen korkulabilir. Cenubu şarkiye 
(loAru l·apılan Alman ilerle> işi, AJ_ 
man kunellerinin, mütarekeden 
~vvel ltal)ıın kuvvetleri ile irtibat 
teminini araştırdıkları • zannını 
;vermektedir. 

Murahhaslar kimler? 
.Londm. 19 - Bugün Fransız kabt

nll81 tara!mdan tayin edilml§ olan 
murahhaslar mahal ve zamanı tayın 
~ı, olan randevuya gideceklerdir. 

Bıı hcyoUn l<"ransız haric!yo nazın 
Bodulıı, General Oııshıgen ve ı.t:ösyö 
Ltoa. 'Noel'dOll mürekkep olmıı.aı kı.iv
ntle muhtemeldir. 

Sulh müzakereleri 
Frankonun sarayında 

yapılacak 
Nevyorlc, 18 - Almanya mtihMe. 

matın durmcı&r tçtn ırulh m11ukerele
rinm hitamınr ~aa.s koymaktadrr. .Al· 
manya mUzaltercye hazır olduğunu 

blldlrtr nota Fraııaadakl bpanya el
çl.M vaaıtaaiyle Fraıım h&riclyc na.. 
zrrma vc~tlr. 

suıh mUzakerelert hpanyadıı. Ge. 
neral Frankonun saraymd& yapılması 
ve Franmz heyetine Franaanm eski 
Amerika clçialnln rlyant etml'sl ku\•. 
veUe muhtemelclir. 

ltalyanlarm Popolo d'İtalla gazete· 
.si bo.§Iıca sulh ıarua.rmcıan blrl.nlıı 
lnglltere ile harp devam ettiği mUd
detça Fransanm slllUı.ııIZ bir §ekildo 
ilnr&kılması ve ırransanm ltaıyan ve 
Alman ifıall altında bUlundurulmııs.ı 
ıOlduğunu ynzmaktadır. 

Berllndc.n resmen b!.lclirlldiğinc g5. 
re aUlh içl.'1 birinci e:u-t lngUtx:re Jlc 
harp devıım clUkçc Fnı.nıwnm ıısltcr! 
lıltanı.flık ı.-azlycUndc kalmasıdır. 

Londra, 19 - Franaıı: kabine.sinin 
bu .eabıı,hkt toplantrımıa. l:ıpanyanm 
7ranaa. elçisi EksclA.n.8 Lekerilta da 
fıtırAk etm.l§Ur. 
Fraruıanm Papalılc vuıtaalyle 1taı. 

)'aya YllPmif oldlli,'U sulh teıebbtıs'Jne 
bir cevap gclmeml§Ur, 

.Roma, 19 - BugUn hiç bir sullı 
p.rtı blldirllmemJ.atlr. Müzakerelerin 
saman ve mahalllnl Almanya tayin 
jldecektir. 

Vaıington, 19 (A.A.) - Riya-
11eticumhur dairesi Ruzveltln ln
ciltcre hükUmeti tarafından ln
&iltere i~in tcrefli !bir au1h araş· 
tırmaya memur edilmiJ olduğu 
aı.rctindCki h.ıberi tekzip etmek
tedir. 

Ciyornale d'ltalyanın 

ları yirmi senede imar ve iskana 
:muvaffak olamadıkları araziyi 
paylaşmışlardı. 

Yeni Avrupa nizamı bizzarure 
miUi vahdeti ve deniz a§ın top· 
raklarm ve siyasi vaziyetlerin 
hakkaniyetli bir surette tevziini 
temin edecektir. Uzun bir Avru· 
pa ve cihan sulhunun muhik gart-
1an bunlardır. 

Alman gazetelerinin 
ne§riyatı 

• Berlin, 19 (A.A.) - Gazeteler 
dün Münihte ittihaz edilen kara
rın ne§redilmemi~ olduğunu mü
şahede etmektedirler • 

Frankfurt Zeitung Fransa ta· 
rafından. te<klif edilen mütareke 
hakkmda Almanya ve Fransanın 
alacaktan vaziyete müteallik son 
derece mühim bir kararın mevzu
ba.hiı edildiği üzerinde tevakkuf 
etmektedir. Gazete, gelecek kara
tın, talebi yapana ait olacağını da 
yazmaktadır. Yani Bordeux'daki 
Franarz hükumeti siyasi -.c aske
ri vaziyeti bir defa daha tetkik 
etmek ve tetkikatını Münib mu
karreratiyle tcsbit ederek. netice· 
lc.ndirmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Bununla beraber, gazete, Fran· 
sadaki hadiselerin kendiliğinden 
tasfiye edilmekte olduğunu ve ni· 
hai hezimetin artık önüne geçile· 
miycccğini, bundan dolayı da cf· 
kanumumiycnin çok uzun zaman 
intizarda Jcalnuyacağı fikrindedir. 

Mütareke 
aktedilmedillçe 

lh!rlin, 19 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosu, Franaanın mu
ha~matı tatil etmesi zaruri oldu· 
ğuna dair olan Petenin mcsajr 
hakkındaki tefsir hilifma olarak 
mütareke aktedilmedikçe muha· 
rebcnin devam edcceğiqi tasrih 
etmelttedir. 

Hatırlardadır ki Almanyanın 
1918 anesindcki mütareke talebi 
5 Te§rinisanidc yapılmış, bu an· 
cak 11 Teırinisanide kabul edil
mi,ti. 

Sovgetler 
Arnavutluğun italyaya 

ilhakını tanıyor 
Romtt, 1!1 ( A.A.) - Yeni Sovyct 

bü)·ük elçjsi Gorelkin, 1tnlya kralı. 
n:ı itimatnnıncsinl perşembe günlı 

tevdi edecektir. 
yazısı lıaly:ın siyasi mahrclleri, itimat-

R 19 (AA ) namenin lıa))·a ,.c Arnavutluk krn. oma, . . - D. N. B. 
bUdiriyor: lı mnJeste Yiklor Emanuet nnmıııa 
Ciyomalc d'İtalya, Münihte Füh- tanzim edilnıesile So_n·l'Uerin .Ar
ıerle Duçe arasında yapılan mü- nn,·utluğun }tnlyayn ıl!ınl mı. tanı. 
Jlkat hakk nda , makin oldlJb'llntı telı:ıniz ettırmck-

ı şu yazıyı yazmış· 
1
. 

trr· teı ır. 

1.ki d ı t dam ll"kta'...: Diğer tnrnflnn hildirildi;line sö. ev c a ı, mua a rı;ı 1 • . 1 •· ,. · ı 
1 ı ·· · d b k k 1 re. tımatn:ımcnın n.-cıınu ıncrns • 

rrıeı:;der ı;enn e mduta ı a - mi Roma haricinde nıkıı:ı gele. 
nuı ır. rar.saya ermeyan e· kt' 
idilecek prtlara gelince, bunların ce ır. 
biuarurc ağrr olacakları tasavvur 
edilmektedir. Bununla beraber 
bu ıartlar mağlUp edil.:ncmiş, fa
kat aldatılmı§ bir Almanya ve 
bir imlyaya 1918 .de tahmil edi
len Vilsonua 14 maddesinden da
ha geni! ve haklı olacaklardır. 

Unutulmamaltdrr ki, Vers.ayda 
••tipler Almanyadan ve Avus
turyaclan tahminen on milyon 
:Alman ayırmışlardı. Al:nanya bii· 
tun müstemlckelcrini kayıbctmiş
ti. Yine ayru zamanda unutma· 
malıdır ki, İtalyanın hayatı sah:r 
sı kendisine kafi oltna.dığı halele 
İtalya bütün mü temlekelcrden 

Hitler Bulgar başvekili
ne nişan verdi 

Sof un, 1!) ( \.ıl.J - D.N.B. Al
m:ıııy:ı ile llulg:ırfst:ın ıır:ısıııclu 
kfılllir anl:ı~nı:ısınm huı;:ün imzası 

müna-;chclile Pilof, Alman)•a elçfo:J 
Fon lHhtlıofen'c hu nııl:ışmnıln, 

Alm:ın - lhıl;.ırır doslluğunun, Av
rup:ının )eni \'e lidil Jıir •ıiıı:ı:ın 
beklcdliH hir rndn lahlim ı•dilnıiş 

\<'llİ lıiı· lıiirlı.1111111 ~·i"•rıııektcn do. 
ilan mc nnuniyctinl hUdlrmf,.l'r. 

Anln~m:ının nnzR,ını m!iteakip, 
Al ı l rJ i i, 1 u rrıiın1o;cbetlı· hıh
rl'r·n llıılf• r B:ı \c\ili.1c \lın:ın 

uı:ak tutulmuştu. Halbuki büyük k:ırtaiı ı :ın nııı lıu~fü.. h:ıı:ıııı 'er. 
Fransız ve İngiliz :::ıp:ır~~"rluk ı1 • • • ıı·ı llrm •. lir. 

Barp vazi~reti ır•1illet Meclisi haf- s lh kt 
.v t d b. t 1 k u yapma a 

(Baı tarafı 1 inci<lt!) 1 fabit olunmaktadır. Bir kadın a a ır op anaca zftr'uklar 
lngilterede toplanan Fransız ukert bombardıman neticesinde ölen Ankara, 19 ( A .. ·1.) _ n. M. Mcc. Ü ' i 
kuyyetlert mU$tenken harbe devam yavrusunu üç gün kucağında ta- li~I bugün Refet Cnnıtezin bnşk311 ı ı 

ı ( BuıtaruJ ı I mı ı 
etmek imkA.nmı kazanacaklardır. §ıyarak sviçrede çocuğu toprağa lıAında toplanur:ık hl\kimler ka. 
• vermi~tir. b ·' ı ı · · d · · MOtlko~-a, 19 _ Almanlar ını1h 0 • :s nununun :ızı mout e crının c ı~ 

tuncaya kadar harbe devam edeceklc lniçre Hududundaki tirilnıesı ve yeni lıazı hükiirnler 1111 
rlD1 bUdiriyorlar. Ş1mall prpte Al· Tüneller Atıldı vesi, vlll)-et hususi idarelerinden 
manlar K&n§a hAkim olmu§lardır. maa~ alan memur ve muallimlerın 
!kinci Franaız orduau Orlean'da AJ. Cenevre, 19 (A.A.) - Mont lekcıüt mııaşlarınıı :ıit kanuna mti 
mantara muazr.am zayiat verdlrdl. d'or tünelinden halka, Fransız- \'aJ,k:ıt bir ınnılde eklenmesi h:ık. 
Fakat adet itibariyle talk olan Al.. Iarrn Juk tünelini de tahrip ettik· kındaki kanunları ıkinci müzakere 
mıüılar karomnııa çekllmeğe mecbtir )eri bildirilmektedir. Bu iki tünel !erini ynp:ır11k kohul eylemiştir. 
oldu. Lcvcr'dcn geçen Alınan zırhlı lsviçı e ile Fransa arasındaki esas Meclisin bugünkü lopl:ıntmnıt.ı 
ve motörlU ku\"Vetlert Lmtoj ve Bor- muvô!.sa]a yollan üzerinde bulun· hclcıliye kanununun 23 Hııcü mad 
do ııze~e yOri.lyorlar. makta idi. de~ine bir fıkra IUl\·e!iine aft maz-
Şampanya cepbealnde AJmanlarnı bata üzerinde geçen müzakereden 

bedett Lion'dur. Almanlar Lton'a 80 Himler Pariate sonro tekrar encilnıene iade f'dll 
kilometre mesafede Şalon'da bulUD. Lorıdra, 19 _ Alınan Gestapo nılş ve devlet demlryollnrı iı;tim-
makt.&dırlar. teşkilitı şefi Himler Parüe gele- ltık kanununa müzcyyel kanuna 

Lorende LldelotenlD mukavemeti bir madde eklenmesine dair kanun 
bugünlerde kırılmadL rek zabıta mlirakabe §eflifi vazi· 11\ylhasının da birinci müzakeresi 

Daha §lmalde Almanlar Len ka:lla.- • fesini almıştır. )'apılmı,tır. 
lmı geçip Nans1')1 i§tial etmlflerdir. Pariıte Hayat ·:\leelis müzakerelerine nihayet 
Alınanlar MUurn'u da i~gal etml§ler. · k ı · Nevyork, 19 - Faris asked va· verır ·en r yasetın teklifi üzerine 
dl~lmali garbİ P'raıuada harekette lid Jursaht'tır. Paristcn gelen badema haftada bir ça~amba Riin
tnııunan Alman kuvveUertne bava or. ve Alman santüründen geçmi1 ha· leri toplanılmnsın:ı karar vermiş. 
dum da t§UrA.k etmekte ve bunlar bcrlere göre Fransayı iyi tanıyıın tir. 
bilhıusıw. 1ngll~ donanması ile çarpı§- ::Cimeelere Parlıte vazife verilmek 
makta.dırlar. tedir. Evvelce Fransızlar tafafın 

hviçreye Gesea Mülteciler dan kovulmuş olan Pol Broteve 
Afc:nboht ifgal kuvvetleriyle Pa
rise gelmit ve mühim vazifeler 
alnuşlardır. 

:?ariste hayat başlamaktadrr. 
Posta servisleri işlemektedir. Ya-

Telgrafla lisans 
talebeleri 

Ticaret Vcklıletindeıı bildirllıliği. 
ne göre bund:ın -sonr.ı ,·ekiılele 
lelgrafin ''ul<ı oi.1c:ık Jisnm; talep_ 
lcri isar edilruiyecektlr. 

Nevyoru, 19 - Bern'den bildi
rildiğine göre İsviçreye geçen 
mülteciler Alman ,artlannın ka
bul edilmiyeceğini ve Fransanın 
harbe devam edeceğini bildirmek· 
t~dirler. 

kında telgraf servisleri de çalışa· Ankara Hab~lerı".• 
caktır. Komedi Fransez cumarte- ..,. 

Sivil halk muttasıl İaviçreye 
geçmektedir. Çok acı sahnelere 

ıi akş.aını teınsillerine başhyacalr -·---·----
tır. Almanyaya zeytinya&"J 

Resmi harp tebliğler·i 

F ratVJız tebliği 
Rordo, 19 (A.A.) - i9 haziran !abah tebliAi: 1 
Düşman cephenin heyeti umu mlyesi üzerinde bfiyük taı)•ikinc 

de,-am etmektedir. 
llüşmon akşamd:ınbcri mahsüs blr terakkt kıydetmernfştir. 
Bordo, 19 ( A.A.) - 19 haziran tarihli Fransız ak~aın tebliği; 
Dretnnyi'de düşman Nııntes i:oıtlkametinde ilerlemeye çalıfma~-

ladır. Orta Luar'ın cenubunda kıtalarımız geri çekilmiş ,.e düşman 
bazı noktalarda Şer nehri mecrasına ulaşmıştır. 

Daha şarkta dü~man Roan, J.iyon "e Amberiyö İ'.'ltlkamelinde 

kıtalar ileri sürmüştür. 
Alsas'ta ve Lorenin cenubunda harekAt devam etmektedir. 

satacağız 
Anl:ara, 19 (lluıud) - Almanya

yı Ziraat Bankası tarafından zey_ 
tlny:ıjı &atılması Jçia Ticaret Vekl 
Jetinden islenen mOsa:ıde Vekalet
çe yapılan tetlı:lklerden sonra verit. 
mlştir. Almanya ile esaslı ticaret 
müzakerelerine yakında batlanaca
sı da haber verilmektedir. 

Japonya ile anlaşmamız 
tadil edilecek 

A11kara, 19 (llıısusi) - Japonya 
ile aramızda mevcut anl:ışnı:ı mu
clbinre J:ıponyad:ın ithalat ynpıla. 
bilmesi icin evvela oraya ihracat 
yaıulmn~ı IAzımrlır. J:ıponyad:ın hu 

Alman Tebliği 
• şart dolnyı:oıilc memleketimize lü

zumlu maddeler ithalinde güçlükle. 
re tesadüf edildiğinden anle~mnnın 
tadili için teşebbüslere Rirlşilmı,. 
lir. 

Fuhrerin umumi karargtfhı, 19 ( A.A.) - Alman orduları bn~ku. 
m•ndıınlılının tebllii: 

Fransız orduları, gittikçe daha fazla ınhilal etnıeklcclir. 
Sert kıtalar, Norın:ıııdiyada Serlmrgu almış 'l'e Bretnnyi'de Ren 

civarın:ı varmıştır . .Manş, cenuba doğru geçilmiştir. 
Oı·lean ile Nevcr nrasında .bir cok noktnlnrdan l.ıı:ır nehrini gec

rneğe muvarrak oldıık. Burgonyide ,seti kıtalarımız, Liyon istikanıe_ 

tinıle ilerlemektedir. 
Miihus'un F(nrbıncla Dctrort'tıın aclen zırhlı nıolörlü fırkalar, yu

knrı Henden lıileum etmiş Münster ci\•arında Yoj mınlnkasmda çok 
derinlere ilerlemiş hulunnn kıtnlnrımı7Jr. lurleşmck üzeredir. 

Daha ,imalde, N:ın:oıi alınmış ve N:ınsinln şarkında, Rcn.Mnrn ka. 
nalı t{eniş bir cephe iizerinden seçilmiştir • 

Mnjino haltı üzerinılc, Tiyonvltin iki tnrnfındıı tliişmnn hiil!ı mu
l<nver.ıcı etmektedir. Muharebe, a' cı ,.e pike bomhardını:ırı tayynrc 
grııplarımır., J.orcn'de çevrilmiş ol:ın dOşııınnın ınıık:ıveıııetini l•ır. 

mak için, müstahkem ıne,·k!lcre, siperlere, demlryoll:ırıııa, R!if.er t:ı

haşşüllerinc \'e Jrnllanııa hücum etmiştir. 
Şcrlııırg :ıcıklnrındu, 10 bin lunilfı.tohık bir ticaret gemisi bom. 

ha ile hntırılmı~tır. • 
Alnınn muharebe tayyare grupl:ırı, lnsillcrcdc lıir çok t:ıyy:ırc 

meyclanlnrınn , .e Tnynıo; nehri mnnsabındn henzin dcpol:ırına honı. 

halarla hücum etmişler ve depolarda y:ını;m çıkarmı~lardır. 
18 hazlr:ını 19 hazirnna baj11ı):ın gece Jngiliz tayynrclcri. şimali 

TC garbi Almanyn üzerinde ucarıık şimdiye lrndııı· nldıı~n ~ihi gaytl 
:ı&keı·t hedefler üzerine bombalar nltnı"ilnrdır. l'nllslrn ,.e sivil lı:ılk
lon 18 kişi ölmUştür. Bunların ekserisi, !':ığın:ı.kbra girmemiş o1an. 
l:ırdır. Düşman cliin allı tan·are kn~·hetmiştir, 5 Alman tay ·:ırcsi ka
yıptır. 

Fiilırtrin umumi kararg(ıhı, 1!1 (,-t.,1.) - Orclu yüksek lrnın:ıncln 
hl'yeti tebliğ ediyor: 

J.unenlle n Toul kalesi işgal edildi. ~lnı:ın lın:rrnğı Slrazhurg 
katedrali üıeriııcle clalg:ılanmnkt:ıclır. 

Ciyornale Ditalya 
Yugoslav gazetelerini 

protesto ediyor 
il oma, 19 ( A.A.) - D.N.8. bil. 

diriyor: 

Bugiin Ciyorn:ılc Dilalrn. lngille. 
rl' aleyhine ynpılnn rniicadclcde 
İlnl:rıınııı oynnyahileceRi role ait o. 
tarak Yu~osı:ı,·ya ı:ııcteleri tararın
clıın yapılan s:ıthi tnhmlnlerl pro. 
testo etmektedir. 

Ciyornnlc Ditnlyn, Jlalıcş harbi \ 'C 

Atnavıılluğun ft;ıly:ınlıır t:ırafını'l:ın 
işgali 3trnı.ındA, İngiliz Te J··ransıt. 
ajanslarının saydıkları :ralaııl:ırı dn 
aynı g:ızetclerin düşlinmeden ncş· 

reıtiklcrini hc.}nn etmektedir. 

Frans:ının ınanıı. J;aldıRı m:ığlıi_ 
lıh ellen sonra, Yugosl:ıv crklrı u
mumi) l',&i \·csayetıen .kurtulmuş ol. 
ı.ln{;undnn bu gazetelerin hattı ha
reketi hüshiilüıı anlaşılmamaktadır. 
Ci~orııale Dilalya y:ızıı;ını şöyle hi
tirmcktedır: 

''Cidden clostnne olnnynn n l
lııly&ıı nıillclinin şimdiye kadar 
Ytt~osl:ı,· milletin~ iht:ıl ettiği hiir. 
ınel "'e dosUul,Ja teıaı lt'Şkil eden 
bu hııtıı harekeli sadece tebariir. 
cllirmcklc iktifa cdi\'Onız.,, 

Amerika 
· Emniyet mmtakasmda 

degi~iklik istemiyor 
Nevycwk, 19 - Amerika Bir

leşik Devletleri Almanya ve 1ta1-
yaya birer nota vercrek husule 
gelen yeni vaziyettn sonra garp 
nısrf küresinde bulunan memleket 
terden herhangi birinin Ameri
kan, olmıyan bir millete teslimi
nin kabul olunmayacağını bildir
miştir. Aynı nota İngiltere, Fran· 
sa ve Holanda hükumetlerine de 
verilmiştir. 

General Gol radyoda 
konuşamadı 

Bordo, 19 - Dahiliye Nen.relin. 
den tebliğ olunmu~tur: 

J..ondnı radyosunda bir hitabede 
lJulunmu§ olan General elli Gol'Un bu
gUn hUkQme~ıe hiç bir alllkıısı yok· 
tur. Kendisinin hUkQmet nammıı ıüz 
aöylemeğe hiç bir anlUıiyctl yoktur. 
Kendisine Londradan d6nmes! emri 
veri!mi§tlr. Söylctıiği sözler ~o.ynnı 
l:abul değildir. 

Londı:O, 19 - Londra radyosu B.B. 
C., dUn gece Fruıııız milleUne \'e u
kerlerlne bir lıltabecle bulunmu!! olan 
t!Skl Frnns:z ltabfnesl harbiye mUııte. 
§arı Genenıt dö Gul'Un ba.zr mUcb.r 
aebeplcr tnhtmda bu gece radyoda a6z 
.ııöyliyemlycccğinl blldlrmt§tlr. 

Diyarbakır emniyet mü. 
dürü vekalet c:::rinde 
Ankarn. 19 (1/111111.t) - Görülen 

lüzuma hinııcn Diynrıbak1r emniyet 
miiclürü Ekrem ,·ekiıkt t•ııırine 
nlınmt!:, ~:crıne Trakya umum mü· 
feltlşliği asayiş milşn,·ir mııa\'ini 
.:'\ıırendin Arl:ıkey tıırln eılilıniştir. 

İstanbul rac! ·osu -.çalıştırılacak 

A11lwrn. 1!) (!Jıısus;) - Mntbu:ıt 
umuın mfıdiir liiğü ı~ı:ınhul radyo_ 
sunıııı fa:ıliycle gcçnıe~i t'lr:ıfıncla 

lelldklcrlnl flerlc!nıiştir. Ynkınd:ı 
hir heyet lstnnlıııln giderek inct'le
mclcrde hıı1ıırı:ıc.-:ıl-tır. 

Bir amele kansını 
bıçakladı 

Takslmrto .ı\gman sok&fmd& otu. 
rıın ve Ortaköydc •Utlln 'depoeunda 
aım:e 41 ya§U!da Bilecikli Artın ile 
karısı 3:5 ynşında U:ıygano;, son gl!.n
lcı-dc gcçlmstZlik yUzfuıden a.ık •ık 
kavgaya tutuımaktadrrlu. EYvelk1 
gUn kan koca yloc ka,•ga edJnce 
Haygano§ gece eve gelen kocasına 
kapıyı açmam11. Artın gece)1 bir ar 
kadıı..smm evinde1 gcçlrmlşUr. DUn aa 
biih ka.nımn ltollayan Artın Haygn.. 
no~u evdon çıkınca yakalanuo. ııokak 
ortaSında bıçakla kamından ve ııol 
böğrllndeıı atır eurette y&ralamııtır. 

Kısa haberler: 
• Dün ltalyad:ın Yahudi ailcle. 

rinden milrclı;kep 75 kişilik lılr mu
hncir bfilesi gelml~tir. Bunlardan 
başka UO de Polonyalı asker gel. 
mi~Ur. Askerler Suriyeye ıececek
lerdir. 

• lzmit ktgıt f&brikur, lıtllıu.1&· 
tmm meptep kttaplarma aarft için, 
ga2' tclere kAğıt verilL'Nlnl munk· 
katen duf(1unnu;tur. 

• Hılva bUcumıanndan halkı ha. 
bcrdar ctmel< llzere ıehrln muhtelif 
mmtakalamıa konulan caaavar dU· 
dti'klcrlnln yııkmda tecr1lbeıd. yaptla· 
caktır. 

Olüm 
\'aı:ifcsi hnşında hastalanarak te

dn\'İ allına nlıııan, merhum Ordu 
s:ıylnvı Recai Beyin biraderi Gire. 
sun ceıa haklmlillinden millekaH 
Halil Hilmi dün Dakırköy hastane· 
5lnde ölmüş ve Bakırköy kahrista. 
nına defnolunmuştur. 

B:ılı:ıının iiliiıııiiyle ailemiıııı te
essürilne iştirak eden dosllarımız:ı 
nlcnen lcşl'kkiir edrrim. 

llakkı Ba11'/..-al 

!ar annrnc!a Frans:ının büt'in 
mal n prp sahillerinin - hrı 
ya hudı.duna lr.a ar - Alrn!\>-ıY 
ya; bütün Akdeniz sahillerinin 
ltalyaya terki sibi havsalaya sı 
mayan ,eyler olduğa sibi hı 
tcttnin bundan IOllJ1l Anupa 
ası ile her türlG münasebetle • 
keımdc kararına Fnnaanm it 
rakini in etmek ıibi nazi 
• qiıt S,::iyetine yalqn sÖl'ÜJI 
rivayetler de nrdlr. 

Yine ba rin:retler 
Hitlerin sarih olsak Fran,. 
hiç bir sulh tartı göndenney 
ği, sadece tim aalihiyeti ha~ 
murahhas iateyeceji, •e bu 
rabbaıa ıulh prtlan imza • 
aadece dikte edilec:eii söylen' 

Fakat bu yolda tim ıalihİJ 
haiz bir Fransız murahhası , .. 
derilmit ft Wlfan bu m 
ke.ndiıine teklif edilen fal' 
oldaiu ıibi kabul ve imza etıl' 
olsa her f9Y olup bitecek midir 
Bu, gerçekten fÜPhelidir. Zi 
framanm IMagiinkü nziyetio 
f ~blade aaWıi:reti haiz llir 
rahMs pnderilae bile oaan • 
edeceği teahhütleri icra etaı 
iktidarında bulunacağı belli 
ğildir, Mesela Almanya •e it.al 
tarafından Fransız donanma• 
olduğu gibi kendilerine te• 
tart kofUlduğa takdirde F 
hükumeti §imdi nerede bulund 
ğu bilinemeyen, belki de 
Fransız bükUınteine isyan 
geldiji, yahut lngiliz do 
ması tarahndan zapJolunduğa • 
laıılacak olan Franarz harp 
!erini nasıl verebilir? 

Bu itibarla Franaaya teklif 
dilecek ıulh JMllannın yeriA1e 
tirilebilmeai için sadece t . 
mahiyette olması da kili ae;ad. 
Aynı zamanda tatbik ve icrası lı 
ricc olduğu kadar memleket .. 
bilinde de zayıf olan Fransız h 
kUmetinin imkin ve ikticlan d 
tinde bulunmıı.ıı da laznngelir. 

ASIM l1 

İngiliz tayyareleri 
(UaJlıJrcı/ı 1 i11ciıttl 

Şilo clel<trik s:ıııtralinl ve .bil> 6 
bir mUhimm3t fohriknsını bomb• 
daman etml~lcrılir. Bu fnbrlk:ı )'ıttl• 
nııştır. 

f.ondra, 19 (ıi.A.) - Jla":ı nl'ı'' 
relin in tebliği: 

Dün, lngilli lıa,·a Jmn-etlerltı 
mensup bomhı:ırclıınnn tayy:ırcıer 
şimali Fr:ıns:ı, fülcika 'e IJoJ:ırıcl~ 
Hzcrinılr. bir çok kı?şir ııçıışl:ırı 3., 
m ışlıırılır. 
Başka horubardım:ın ıan·areJcr 

de Şerhıır1r'a ynklo~:ı n motörlü ı\I. 
man nnkli~·c koll:ırın:ı hiicuın et 
mi,trrdir. · Jlunl:ır orasında p:ınil: 
olmtı!':lur. Jlir tl)k nakliye \'asıtol· 
rı imlı:ı <'dilmiştir. Tiıltün t:ıyynrc· 
terimiz s:ılımen füılcrinf! dönmü<' 
lr.rrlir. 

Diin. Şrrhıırg nıınta!<:ı~ı İİ7.erindC 
uçan avcı '\'e hşir t:ıy~·nrclerirn11 

hir düşmen homhıırdımnn t:ınnrt• 
si daşiırmn,ıerdlr. Pilotrlırdan tıi· 
rinin JlAraşülle Atladılh ıtôrfilmll' • 
tür. Bir Mhil mildafaa tnn·arernıı 
lııı ~ah:ıh Holanda sahilinde HeJder, 
deki dUşman deniz tayyareleri iW 
süne hücum etmiştir. OradR buh1• 

nan Remller arasında Jıil)ilk ,.,.,. 
ı:ıınl:ır cıktııtı ıtörülmü,tnr. 

Colope, 19 (A.A.) - D. Jtl. 
B. ajansı bildiriyor: 

17 • 18 gececin<le dü9man ta)" 
yareleri Cologne üzerine bir a]cıt' 
yapmııtır. 7 sivil ölmU1 ve bir ço" 
ğu da yaralanmıjtır. Birkaç e" 
yıkdmıt ve birkaç bina hasat' 
ltğramı§tır. 

Florya plajlan bugijn 
ihale ediliyor 

Florya plllj \'e gazinosu bugün 1.b .. 
le edllccckUr. DugUn ihale yapıJSI' 
bile aıı,ap kabinelerin tlmlrl, boyan· 
ma.st ve d1ğer hazırlıkların tamam
lanması on beı· gUıı kadar .Ur~rtn· 
den plAjlar ancak Temmuzun ilk tıaf• 
t.umda açılabilecektir. 

Belediyede bugünkü 
toplanb 

Lokanta. ve gazlnol.ırm tarf!elerl 
bugün .on <leCa teUdkten l'eçırildi1'· 
ten aonra kaU ıekliDi alacaktır. DU· 
gtln öfladen ıonra belediye reJa mU· 
&\'ini LOttl Abej'Un relal1'fndC ka)'· 
makamlar da bir toplantı yaparak ta.. 
riteler 11%erinde glirUfecck1eri1tr. 

Sokaklarda açılacak 
bacalar 

Sokaklarda halk tara.tmdlll açıl 
makta olan bacalAr bundan ıoııra be
lediye ta.ra.tmdan emaneten yapıla. 
cak, paruı blllbara halkt-'1 aıuı» 
cal•hr. Bunun tçln belediyede l:ir nıO 
hcnc!lıl:ı relellğtn 1e bir teıkll!lt ,.11,· ı 
da ı-etırilmekted' r. nu:-aya rııUsab 
lrotih&lllyle Uç ilse r:ıc~unu •lmacıı 
tır. 



~P duşundukçe: 11 ermos ihtikllrı-qapan }ozefl 
k~~ı~~~~ i2!~~ Kastro ~ürgüne m_alıkU .. n oldu ç bul du Etraf Termos üzerinıle lhlikAr yaptığı letile 59 uncu mnddesufo sore 500 mevkuf knlmnsınn \'C me\"kur kal-
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r:1fKONDi7~ 
~sac::;: Yazan: EMiLE ZOLA ; ;~,,,ren: 0.SMAN YEN.SENi. 

- 111 -t' ~ un • mı •aran b)r cürmü meşhutla lesbit olunduk. lira ai}ır para cezası odeme~ine, 2 dığı her günün sürgün cezasından 
~;:. aarsınbla:, yıkıntılar, bo~ tan sonra tevkif olunarak a:;~i~c <ıenc müdı.lelle bir ':~ı:ı:.·etıe ;\Ürgün 3 rün olarak tenziline karar Yer-
t~ araımd ~ • kadaı- ~ allıncı ceza mahkemesine verılcn kolmasm:ı, depo ettıı;ı 1000 lermu_ ıniştir. 
)'İir lı konuı~ ıçm ya ~r Bahçekapıda ıtrlyııtçılık yapan sun müsaderesine, 1400 Jaıruş ınnh. 'fik hastalığına müptelıi olup 'her 
tö~elr, ya gelecegı apaydın goren musevi Jozer Kastronuıı muhake • kcıne masrarı alınmnsınn, bedeli snniye kolunu, bacağını, kaşını, gö. 

ter rerek. mesi dün bitirilmiştir kendinden alınmak ı;e ~5 lirnyı geç zünü oynatarak kıvrnnıp durnn 
" n kuvvetli kara ordula~.dan Mahkeme Jozel Ka;tronun r;uçu. menıek şnrlilc lrnrıırııı gnzctrlerlc Knslro karardan sonra bııyılac~k 
~~ .. Fransız orduı~ dc!d~ nu sabit sörmiiş ve milli korunmu il:"ın edilıncs1ne, Jca.r~r temyh: ta- gibi oJmuş, yakınlarınm )'nrdımly
İı~uı, Franaanm dörtte uçu kanununun 32 inci mat.idesi delrı· rafından ta~dik e<lılınceye kndnr le. mııhkcmcden çıkarılmıştır. 
'1.ıt~Ya. uğl'amıı; göç selleri al· 
t~ ~ a~ğ~ ~f milyon insan, 

degııtırmııür. 
1 ~tıraaı muhakkak, ki bu netice, 

h~t ~, bir ay enci hiç kimsenin, 
~la Alınan baıkumandanırun, 
lij nın.;:'l'Ur nazi taraftarlarının 
ı~; a'dından geçmeyecek kadar 
·~ olda, , 
\'ıL:ı IJI, yalnız Alman tankla· 

~ll kuvveti, Almıuı hava kuv· 
~,~le. İnin üstünlüğü ile izaha 
""§.nınk, yanlıı olur. 

0t!Yi yetitmiı, cesur yürekli bir 
d' tı - bele müdafaada - ken· 
~"'den beı kere daha kuvvetliler
)' tll.libane çatpıfmanın pekili 
~lınıu bulur. Fransız Ô:>zgunun· 
~~ baıka amiller aramak la· 
~~ıcclir sanıyorum. 

ı l>lcvne", ''Majino" ya nisbet
" ileydi. Silah üatünlüğü ise Ça· 
~ede ölçülmez bir haldeydi. 
"~ t "Plevne" gazilerine kimse 
~ ~lup'' diyemedi. Çanakkale 
ı_dı. IOn asnn bir destanı gibi par-

Eyüp, Sanyer ve Osküdarda 
yeni ortao ullar açılıyor 

Gelenbevi, Gaziosmanpaşa ve Kumkapı 
ortaokullarına lisa sıQıtları ilave edilecek 

Şehrimizin orta okul -.·e lise ıhti- ı mıısı da ıuutasavverdir. 
yacı etrafında Maarif \'ckilliAi şim Orta okul ve liselere veril~n bi~ 
diden tetkiklere hnşlnınıştır. Me\'. emirde okulların bu yıl alabıleceğı 
cut orıa okullara illı\'eten Eyüple yeni t:ılehe miktarı ,.e tesis edile. 
bir kıı ortn, S:ırıycr muhlC'lit orla bilecek l>ube adetleri kısa bir z:ı
,-e Üskütl:ır 4 Oncfi orta olııı.:ık ü- manda teshil edilerek okul idare

zere şimdilik üç orta okul daha 
tesis edilect'ktir. Bundan başka li. 
se lhtiy:ıcınt da karşılnınıık üzere 
Gelenbe\'i, <inzlosmanpaşa, Kumka
pı orta okullnrınn lise sınırınrı ilii
"esl dlişünülmekledir. Ayrıca Ile. 
yoğlu cihetinde yeni bir lise kuruL 

leri tarafındarı ınoirir müdürlüğll 
,.e w!<iilelc yazılacaklır. Bu suret. 
le öniimüzdeki :rıl okul ihtiyacı 
korşılıınmış olacaktır. 

Orta tedrisat müesseseleri çifte 
tedfr;nt ~;apmıyacaklardır. 

Ticaret Vekilinin 
dünkü tetkikleri 
Ticaret \'ekili Nazmi Topçuotlu 

dün muhtelif tetkiklerde bulunmuş. 
tur. TcşklltıUandırmııda sigorta 
kumpanyalnrı direktorlerinl, fın • 
dık ihracntçılıırını, deri tüct'nrları. 
m ve halıcıları kabul ederek gö. 
rllşmliştür. Bugün de tetkiklerine 
devam edecektir. 

Akdenizde sefer eı!C'cek vapur
lara "e ticaret eşyasına ecnebi 
kuınp;ın:rnJarı tarafından sigorta 
kabul edilmcmeğe başliınması üze. 
rine Akrlenizıie sefer eden ,·apur_ 
larımızın tnşıyaeakları yüklerin 
~·erli kµmpanynlor tnnıfından slgor. 
Ta cdHmesi düşünülmüş ve bunun 
için Ticaret \'ekili l'e diğer alaka
d:ırl:ır tarafından tetkiklere başlan
mıştır. Henüz koıt lılr karar olmn. 
makta beraber şimdiden mü~bet 
neticeler eJde edilmiştir. 

0 ll~gün meçhuller içind~iz. 
~lune zihnimizin manivelasını 

, ılı Yayıp karanlık yığınlarını kal
a ta.c-ıc en küçük bir malum yok. 
~ .llrılan ancak sonra, çok aonra 
~eceğiz. 
••t 

Sandalları akıntıya 
kapılan çocuklar 

Murakabe komis
yonunun toplantısı 

·~ ondra'' radyosunda bir Fran-
tenc~ali: 

- Buraya ~lin! Burada tek· 
~ ckrlenip toplımarak yeniba,
l)?r'J>ıımaya çıkalım. 
ıyor. 

k lıtgiJtcre kıyılannda da acaba 
~.ı· 

11
Sa:nsun" var mıdır. Ve bu 

ti~suna valıtile bizd;: olduğu 
~ esatrnn ''Samsun" u ayann· 

l::rr dahi çıkmı~ nuchr? 
~iç b': gey bilmiyoruz. Bizi 

·oarı <iğretecek. 

Çö .... il: 
''"'·-r oütün harbin yükü bizim o· 

~larımıza çöktü. Arttk tek bil· 
~:ta çarp114cağız." 
biror. 
~Ütiln İngiliz: imparatorluğu· 

~llrı teraziye konduğu günde :ı.a· 
~~ baıka yapacak ne vardır, ki? •• 
"-~,, Amerilmya elbette bo!u 
1..._ tıtınedi. Fransız tark ve mus· 
j;1ll!cke ol'dul3nnm b.r.rbe devam 
~,Fransız donanmasının de
~ılel'e açılı§ı da ayn ayn birer 

''eledir. 
~ lı~ahm yann daha ne gibi 
k ldenaıez, umulmaz hadiselerle 
-~fılaşacağız. 

........___ HAKKI SUHA GEZGiN 

Lise kampları 
1 Temmuzda 

lioııc son sınır talchclerinin 
r 
111l?ı1arınn lılr tcmmuıdnn iliba. 

~· 11 lı şlnııacnklır. Bu hususta ha
l rJıkl.:ırn bnşlnnnııştır. Ramp okul 
, ~h-.cıcrinde lise 11ınıflarının di~er 

e:,cleri gil.ıi nchnrl olacaktır. 
---0--

l\onyalı - Cumhuriyet 
davası 

l l\oııyolı tbrahiru Hakkıyn neşir 
< !ıluyıa hakaretten Cumhuriyet ga_ 

l ~lc~ı aleyhinde verilen hüküm 
·ı 

1 °Yizcc beş noktadan bozulmuş. 
~r. Bunlardan biri kanunen suç ol. 
tıı a\a hile manen cezaya uğradığı 
~ aokcınece kabul olunmuş bir 
'ıtı'>C hakkındaki neşriyatta ilmme 
'tıde me\'ki nlmasını münakaşa 
. aksadı olup o1madıljını aramak 
~ 1ını:elirken yapılmnmnsı ve do\"O· 

}~ı tahkir maksadına delil göstc_ 
·ıı ... 

'"I~ o1mnmnsıdır. 

ı 1kinclsi de matbuat kanunun mu_ 
'alır olup olmadılhnın vukuf ehli. 

11 c teıı,ik ctıirl1mcmesidir. Dün ye. 
1ı''lcrı lıakılnn muhakemede, miid. 
, Qlıı:nunıt bu iki noktadan bnşkn 
~~Lclllere iştirak ' ederek temyiz 
ı ~rarınn uyulmasını, suçlu vekili 

1 rr:ııı Emin 38 buçuk har:ırct dere. 
, "~i itinde lıaı.ta geldiAini bildire
~~ l:ıJikini istemi!'! \'C muhakeme 
;~iinıuzdcki çarşar:ıbn gününe bı
~lnııştır. 

Elim bir ziya 
t~b:ık şehremlnlcrlnden Bay Yu-

1 r Rnzlnin hnreml uzun müddet-. 

1 tılıeri nıOptelii olduğu hastalık. 
tı şi(ııy{ıb olamıyarnk vefat et. 
·ı~ıir. Cenazesi bugün Feriküyün-

1 l'lti Pransız mezarlığına defnedl-
" l.lir, 1'ecler gö.rcn zevcine \"e 
11

' iııc saıniml tnzlycllcrlmlzi su
'• ırıı. 

Hayırsızada civarında bir mo
tör tarafınd n l"urtarı dılar 

'<'len lı!r tcl,trnf E\ \·clb. ı nL :ıı ı S ·n t) ıhıllt. 1 n n rcı~I: ı ıcl 
rıııdcn ıki sııll'!' Ilı duıııC' .ıe 1 ı 1 ı ı ydı:ı ı•,nı~'ır . 

;>edı çocukt:ııı tl~ııcliıııun lıJ,.' ':ı:ı nu suretl• :ınhşıhlı~ınn f,'ore, 
bir macera ge<;ıııiştlr. dorı ı;ocue\uıı :.aıu.1 .. lı ııl,rnlı) u 1 u

Rüstem. Snlfılıallin, Ekrem, Se 
r.afettln, Rıd,·nn, Tahsin \'c C".nrcr 
isiml~rinı1e olnn bu ~·ocuklardan 

ilk üçü bindikleri sandalla nkş:ını 

iizeri Yeniknpı :mlılllcrlne dönmiiş
ler f:ıknt di~cr dört çocu?un bin
dikleri Timsah isimli snnd::l gö_ 
rmmemiştlr. <.icce yarılnrına kauıır 
çocuklarrnı bekle) en hahnları \'C 

diAer kimseler polise \'e limana 
bnşvurrnu;;lar ,.e 1.ııiıün M:ırmnrn 

lim:ınlnrınn tclı;r:ıfl:ır ~·C'lmıişler. 
dir. ~ıhnyet hu sahalı ·:<.IllClılnya li-

pılarnk Hnyır~ıı ndalar:ı ıloeru 
sürilklenm iş \'e lmraüııın .Mıırıno ra 
aÇıklorınn doAru sıılıırla akıp Hll· 
ıııeğe bnşlamı~tır. Çocuklar ferynt 
etmişlerse de Jdm<ıcye duyurııma. 

mışl:ırdır. Nih:ıyet tesnıliifcn h.tnn_ 
bııldoıı !\hıdıınyayo gitmekte olan 
Gülbalı<;c isimli bir ınotör knran • 
lşkl:ır arıısındn çocukların forynt
l:ırını duymuş ,.e kendilerini kur
tnrar:ık sand:ılı dn yedeğine nlmı,_ 
tır. Çocuklar im ..suretle l'ıludonya 

!lmanın:ı teslim edilmişlerdir. 1.i_ 
monımıza tctirilcccklerılir. 

Romanya fazla mıktarda 
yapak ve tiftik istedi 

Romıııı~n hüküıııcli Tkarct \'e. 
ki'ılcline ıııürncatıt ederek yeniden 
ınülıiın miktarda llflik ,.e y:ıpıı(iı 
alm:ık istcdifiinl bildirmiştir. 

fü·l'elce sipariş edilen J ı 50 ton 
yapak 3000 ton:ı ve 650 lon tiftik 
ıe J G50 tona çıkarılacaktır. En·el
k i :sipariş tüccarlar arasında teslim 

edilılii;inllcn )·eni :-.lpari~in t:ıksi· 
mi için şıürtişmelere başlanmıştır. 

Bu siparişlerle bir müddcttenbcri 
durr,un ,;iden tiftik ,.e yapak pi:ro. 
":ısı c:ınl:ınmıştır. Ticaret \'ek.ile_ 
ti stnndardiııısron müdürü F:ıruk 
Sunll'1' dün akş:ıın Aııkııra.)'a git. 
miştir. 

1stinye havuzlarında 1 izmitte Atatürk günü 
çalışan· ameleler !:mit, 19 (llusuıl mıılıalıirimi:. 

1 1 deu) _ 19 haziran Ehl'dl Şef Ala. 
ÇI <arı ıyor tilrkün bınitc ilk Şf'rcr ''erdikleri 

Dcnizyollorı iılnre!li lar:ıfınıl:ın giindi!r. Bugün l:r.m illilrr, hu rııut
İstinyedeki fol.ırika ~e lıavuzl:ırdn lu giinü t'ngin bir tr.z:ıhiır:ıl ,.e se. 
ç:ılışan ameleler arasmda lcn5ikn. \'ine, içinde tesit etmlşlcrrllr. 
la boşlanınıştır. Bunlardan bir kıs- Bu miinasehetlc şehir ve resmt 
mı i~ten çık:ırılrıuştır. llilliin tıka. daireler bayr:ıkl:ırla süslenmiş, her 
rılncaklann umum işçi nclcdlnin t:ırnr tezyin edilmiş ,.e sccc şehir 
yüzde otuzu nishclinde olucağı bil. bol elektrik nurlnrınn g:ırkolınuş
rlirllmektedir. Jşçiler her tarartn tur. H::ılke~;nin tertip etti~i prog_ 
işlerin durduğu zamandıı açıJin cı- ram mucibince nkşnm s:ıal 17.30 
knrılmnlarına itiraz etmekle ve se. dn ~arny Lı:ıhçesinde merasim )'O. 

Cnlele düşeceklerini söylemektedir- pılmış, hu miinasebctlc Türk Yolu 
ler. gazeıc~i başmuharriri Rifot Yüce, 

-o--- büyük Atnnın, Jzmite ilk gelişleri· 
Liman idaresinde tayin ne ait hatırnlarını nnlotmış. ö~rcl-

, men Nuri Dol!nn cin, Ehcdl Şefin 
İlt&nbul mıntaka Jlmntt relallğt şehrimizde .!iÖylerllği tarihi nutuk

ldaro ııetl R&.lllh kontrolörlUğe tayin tan pnr<;nlar okumu,, lztnitin 
edilmlf \'e yerine de terfi.an Şe\'ket cumhuriyl'! . dl'uinılc konıştullu 
Akacı getlrilmlıtJr. lıiiyük 4'!scrler sayılmıştır. \'ali, ko. 

nıutnnlar Ye bir kısım ınl'lmslrırı -
"Yavuz,, un top atışlar• ını7.ın iştir:ık elll~i merasime hin. 

Yarın Yal'uz zırhlısı tor:ıhndan 
Adıılıır arka~ında toıı atış talimleri 
yapılacaktır. nu clv:ırdnn geçecek 
nsaitin dikkatli huhınması ·ve a
çıktım seçmesi lıildirilmekteclir. 

lercc hnlk ta f~tir:ık etmiş \C hu 
münaselıctle bir çay ziyafeti (le 'c
rilıni~tir. 

· 12 yaşında bir kız 
kaçırılıyordu 

Bur~, (Husu!!;I) - Tuznl:lı k6yün
Burıa emniyet amirliği den 12 yaşıannt1n bır kız Nıllıtcr c:a· 

yuıa su dolduınınta giderken GnUnc 
17 yaşında. bir genç çıknralc kızın 
zorla ırzına taarruz: etmek tııtcml~ac 
de; krmı anaııt ile babam yetl~crek 

zıı. vallıyı bu tanrnu:ct:ın kurtıırmı11te.r
dır. Suçlu kaçmı§br. 1'"al;at z:nbıta 
tarafından aranmaktadır. 

Buna, (RIJSQ~) - Emniyet !miri 
mlz Kemal Konya emniyet Amlrllğl. 

ne taylll edllml§tlr. Yerine de Hopıı 
emniyet Amiri Salt tayin olunarak 
ıehrimir.:e gelmlı ve yeni vazlfeslue 
bqlaDU§tır. 

Bir demir tüccarı 
adliyeye verildi 

Fiyat ınurnkabe komisyonu dün 
okşnın mıntokn ticaret müdürlüğün
de iç tic:ıret müdürü Cnhidin reis
liğinde lopl:ınnıış, toplnntıda ,·:ıli 
mua\·inl Hallık Niluıt, belediye ik. 
tı :ıl nıudurü Saffet te bulunmuş_ 
tur. S:ılış riyaUarı \'e liıccnrlurn bı. 
rJ'~ ılacıık bir miktarları kail su
retle te:.bıt c<lılınio; ol:ın mııtlı.lelrr 
c l bıı kere r.iizden geçirilmiştir. 

ır ııı-.. ııı::ın listelerin vekdlctce 
lusdık cılılıııcsi luzımrltr. Fakat bu 
iş idn ,-ıık.it kayl>eıflleceli 1;örül
dlı~ilnclcn listenin n~ktılete [oiönde. 
rilıueclcn burada bulunan vekil ,.c 
iç llc:u~ı müdfırü tnrafıııdon tetkik 
rdilccck Ye derhal t:ıthik s:ılııısına 
ltonul:ıc:ıktır. Diğer l:ır.ıfl:ın diin_ 
kil lopl:ıntırl:ı milli korunma kamı. 
nun:ı muhalif hareketle bulunnn 
hir lıircarm ncllireye \'erilmesi kn
r:ırl:ışmışhr. llıı tüccar B:ıkl Tez
can ismınde bir demir IOccnrıdır. 
Baki Tczc:ın Amcrikndnn getirdll}i 
bir miktar ınalı hilkt'ınıetin teslılt 
cltiiii fiyattan tazloyn satmıştır. 

Hava Gedikli 
okuluna kayıt 

Yeni bir emirle lın\'a gedikli o. 
kullnrına 20 ynşınn kndar lnlebe 11. 

Jınınnsı lıilılirilmiştir. Bıı hu usta 
lrnyıtlııro ha'}lnnmıştır. 

Denizaltı _ kabloları 
değiştiriliyor 

Elektrik idaresi dünden ilibn
ren Sarnyburnu ile Snlncıık ,.e Tn 

"rnbya ile Deykoz ar:ısındok1 cleni7.. 
:ıllı .knblo!ıırını cleğlşUrmeğe baş. 
l:ımışıır. nu anıeJi~·c 4:; snn süre • 
cc~lir. \'ııpıırlnrın kablolnrn tnkıl 
ın:ınınl:.ırı için !JC'Ce günrlllı tfeniı 
iizerinde i~nrct hulunclurulncııktır. 

Öğleden sonral<i 
mütalea saatleri · 

Orta tedrisat milesseselcrindc im 
yıl tatbik edilen yeni tedrisat şek • 
li üzerinde Maarif \'ekilllğl önü· 
müıdeki yıl için bir karar alınış. 
tır. llıın:ı gore tnlclıe öğleden son. 
raki mütalcaJ:ırdan istisna edile
cek ve serbest bırakılacaktır. 

Konya vapuru 
M udanyaya i§liyecek 
Denizyollan ld..'\resi Mersin poata.. 

lannın lı.\ğvl Uzerine lzmlr - latanbul 
yolcu nakliyatını muntaz:am bir §e· 

kilde temin için Mudanya hattma btr 
ilA.ve posta yapmağt dU~nmn,tu. Fa· 
lınt tnzıa vapur bulunıı.maml§, buıııın 
llzcrlM kllçUk olruı Ülgen ~'Bpuru ye. 
rin~ lıtanbul • .Mudanya nrıısmda 
ı:onyn vapurunun tııletllmcsı karar. 
lll§mıştır. 

------ô-

Bakırköy halkevinde 
konferans 

Sinop mebusu Cevdet l\erim in· 
ccdnyı yarın akŞAm Ilakırköy bal_ 
.kc\'İn<le hadct siya'.'tetimiz hakkın
da bir l:onrernns verecektir. 

- nu bnrı~m:ının Jıli!ün şıını bn-· 
na uit & Jı ı:. .. ı .. J)o • Fuhh h:ıkl· 
kuti s:;yJcıııdıyını. Beni lıu hare. 
kete ı;evkeden konm Terczı.ıtr. 0-
ımn Rayet iyi bir kalbilc katır gibi 
bir kafaı;ı Tardır; o kadar ki, bir 
şeyi ni;•etine koydu mu muhakkak 
yaptırır .• Annemizin kederden b11s. 
ta olduğunu bilmem nereden öğ.. 
r~nmJş; bundan müteessir olarnk 
dün Ak~am bana adamakıllı çattı. 
Dizim bu darguılı.jımızın manasız 
olduAunu, sonunda hepimizin zi
yanlı cıbcoğımızı bana anlalmoAa 
uı:traşı)•ordu. Bu sabah tekrar aynı 
nakarat başladı. Ben de zaten bU.. 
tün ııece uyumnmıştım. 

Hemen Tereze bak verdim .. Fa
kat bizim moruğu kandırmek ıüc 
olacoğınd:ın korkuyordum. Tereı o 
vnıifeyl de füıtfine aldı. Ve Jhtiynr 
l.öpayörü yumuşatmak ftln fevkn. 
IAde bir çare buldu. Mahut tarlayı 
cUtliAe öyle fahiş bir fiyata satıı_ 

caAız ki, lıizim ihtiyar kendisini 
ınuuırterler muzarrert sanacıık. Şlm 
eli Jerve ile Klerden bir ricam vnr. 
Eler benim evimin saadetini ister~ 
seniz aldatılmağa razı olunuz. Her 
7..amıın kendini. akıllı ve bizleri ap. 
tal snnan kayın pederimin bu k:ı

na:ıtıe k:ılmasınn mfisnmah:ı ediniz. 
O dıı sevinsin. 

Jerve uülerek: 
.!... Hay! Hay! istediği kadar pa. 

ro ,·erelim. Esnsen ıüzel mahsuller. 
le bezenmiş tarlalarımızın ortnsında 
çirkin bir leke gibi duran o taşlı l'e 
ısırganlı topraklar çlflli(llmlı için 
bir ayıptı. 

.Mesele halJoJmuştu. Yeni bir tnr
ln knznnan <:iftliğin binlerce ton 
buAdayı gene değirmene gidecekti. 
Anne iyileşecek ,.e bir aralık ken_ 
dl kcidlnı )'emek dcllliAinde bulu
nan nlle, kardeşlik TC muhabbet ra
lııtalarlle tekrar birleşecekti. 

Dürt erkek knrdcşln hlr nrnd:ı 
,.e lıarışık bulunmasının verdi~i 

sevinç, bırdcnbire, Şarlot, l\ladc_ 
len, J.uiz ve Margerilin içeri gir
me Hı· bir k;ıt unh:ı arttı. l.uiz, an. 
ne~inln lınslalığıııı işıtince, iki hem 
1re5ini alıp tıeJmişli. Ve bu kafile 

ıı;cri r:ird,ği zııma:.ı ne kadnr sD
liını lii ı 
\mhruaz neşeli hır eda Jle: 
• - Ol Heyetimiz ,pek tamam. A
ıleta bir Layrııım gunü toplantısı! •• 
Görilyor musun anne, hruıta olma. 
malısın, L!itün maiyet alayın hep 
n:rnı temennile ayaklnnn:ı kapan
nıoi:a geldi. Azıcık başının '1ğırması 
ıın hile mnsaadc yoktur. 

\·e üç knrdeşten r;onrn içeri llen
j:ıınen girince gühneler iki misli 
oldu. 

:'dotyö: 
- BcnJameni :ız dohn unuluyor. 

duk! drodi. 
Mnrynn: 
- Gel ynvruın, gel sen de nnnc_ 

nl öp. Sen koz:ıll gibi olclu~ıın f<:in 
bu büyükler IMiCe edıyorl:ır •• ilen 
~eni şını:ırtsnm rla lıu ikimizin hl
lecC"ği bir iştir, değil ınl? S:ıh:ıhlnh 
heri :rnnımd:ı oldu~unu \·e bir pnr. 

r:ı gidip dol:ışm:ıklığını b~n Jstcdi
,:rnıi ı.öyb ene! 

Bcni~men, t:ıtlı f:ıkat mahzun hir 
gillümscmc ıle: 

- J.fıkln ben nş:ığııla idim anne. 
Hepsinin geldiklerini gördüm. Yu
karı çıkmak için e\ vel:i blrihirlt'. 
rinc sarılmnl:ırını lıckledim. 

Yirmi bir )'aşındn, ince )'apılı 
hir delikanlıydı. Hiç Jınsta olmadı· 
ılı hnldc anesl onu bütfin evli'ttln_ 
rından daha ihtimamın b:ıkıırdı •. E
s:ıscn hepsi onu güzel yüzü \"e mu
nis tabiatından dolayı severdi. 

• (Devamı var) 

Hukuk Fakültesinin 
sözlü imtihanları 

Hukuk fnküllesinde sözlil ;nti
hanlara dünden itibaren bnşlan
mıştır, 1mtihan kısa bir zamanda 
ikmal edilecektir. 

T ırhan siyaha 
boyanıyor 

Tamiri bilerek hnuzdan çık:ın 
denizyollarının Tırhan \'Opııru ı;i_ 
yah renge boyanacnktır. D1~er bO
lün beyaz renkteki '·:ıpurlnrın dıı 
siyaha boyan:ıc:ığı söylenmcklcc1ir. 

Kongreye Davet 
Be,Iktaş ilk 01.:ullarmdaki yol:sııl 

çocuklara kardım cemiyeti: 29 ha
ziran cunı:ırtesi günü saat 14 le hro. 
yeti umumiye top1antısı icra kılı. 
naca~ından cemi.ret vo şubelere 
mulcan·et azııl:ınn Beşiktaş cum. 
huriyel h:ılk partisi binasında hu
lunmalan bildiriliyor. 

Kiralık 
l{.adıköy Bahriye cadde.şl 102 nu

maralı elektrik, ha\'agazt, su '"e ka. 
Jorlter tcsJaatmı havt yedi odalı müs
takil ev mccbuı1 uimct dolayısfylc 
ldraya ve.rUecckttr. lsUyenlerliı eve 
veyn 60831 - 42397 telefon numara. 
!arına mümc:tatlan. 

i 1 a n 
80.000 Türk lirat;ı sermayclı 

"ALBERT SlON VE BİRADE· 

Rt CAM TlCARETi TORK Lt· 
MtTED ŞİRKETİ" nin 6 Mayrn 
940 tarihinde hissedarları tara· 
fından verilip 23 Mayıs 940 tari 
hinde tescil ve 29 Mayıs 940 ta 
rihindc ilıln edilmi' olan kararı 
mucibince şirketin sermayesi 
40.000 liraya indirileceğinden 
ıirkettc alacak iddiasında hulu· 
nanlann ticaret kanununun.396 n· 
cı maddesine tevfikan alacakları· 
nr kaydettirmek için İstanbulda 
Çiçckpazarında 32 - 34 numaralı 
§İrket merkezine cumartesi ve 
pazardan maada her gün saat 10 
dan 12 ye kadar mUracaat etme· 
lcri iian olunur. 

'
4ALBERT SlON VE BIRAOE· 
RI CAM TiCARETi TORK 

LiMiTED ŞiRKETi" 

Rakıya zam azdirl 
M UPTELALARI sözleri

ni açacak, bidd~tten köpü
recek ve belki hona ta'nedecek· 
lerdir. Fakat gene söyleyeyim. 
Kendi menfaatleri, miJli eıhbat 
ve ııelametin menfaati için söyli· 
yeyim: Son 11.'ıval dolayısiyle in
hisar maddeleı:-.ine yapılan zam.!ar 
arasında Rakıya. yapdan zam az 
gelmittir. 

Biz milleti, R.c:ı!cmın ~iddetli z:a· 
ranndan lcurtannak için bir ıelcr 
açmııtık. Bunt:n için Birayı ucuz· 
lattılı; propcgandas:nı yapbk; 
piyasaya dağıtt:k. 

Filhakil:a bu "daha ez 7.ararlr'' 
içkiye karşı temayül fazlalıı~h. 
Rakıdan kısmen uzalda~ılmıı . o· 
luyOl'du... . 

Lakin Jfındi t:ım fırsnttr. Alr 
nan tedb:Clcr arasında Ra!ıının 

-> 
~ 
<( 
f-

Perşembe 

20 Hazı. 
Cuma 

21 Hazı. 

ıs Cema.evcı ,ı .. < cnııı c~, 
bızır '-O htlıı 11 

OCncşln 

rt•ır.--ı • 4 :s 8'442S8U 

ôtıo 
1klııdl 

Ak3am 
Yata& 
1mımk 

12 l~ 4 Sl 12 18 
16 16 8 82 16 16 
19 44 it 00 19 u 
21 48 ' 2 °' 21 48 
ı 07 6 %S % 08 

4 Si 
8 82 

12 U\l 
~ 6-1 
6 :3 

f İyntına fazlaca bir ilave yapıp, 
Biraya olan istim:un dcree....-sini 
takviye edemez miydik? 

Her ikisi de milli zirııat ve sa
nayi mahsulü; Devld Hazinesi· 
ne kar ttmt:ı edebilecek v:ısıtnln 
ama1 mcmlo!cctin u:::n:mi sıh.'ıat 
bünyesini her teYdcn evvel dü· 
§Ünmeye mecbunız. 

Hll~UET MONIR 

20.6.940..Per~e: .. ıjc 
12.SO: Program ve mcıntclcct Eaal 

ayan, 12.35: Ajll.IUI \'e meteoroloji ha· 
bcrlerl, 12.r;o: Mllzik: ıs 30/H.OO: 
l\.Illzlk: l{arışık hafif mllzlk (Pl.} 
18.00 Prognım ve memleket s:ııı.t ayn· 
n, 18.0j: MUzlk: Operetler !Pl.) 
18.80: :r.IUzik Radyo caz orlcestraa.ı, 
Soprano Bedriye TüzUn'Un l§Uıl>Jdle, • 
19.10: :MUzll<: Fasıl heycU, 10.45: 
Memleket sant ay:ı:rı. Ajıms, 20.00: 
tıllzlk, Okuya:.::: Mııhmut Karında~. 
Qkuynn: Mc!harct Satnal), 20.SO: 
Konu~ma, 20,45: lJ'Uzik: Halk tUrkli· 
teri, (&ırı Rcc::-p), 20.55: :MUzlk. 21.10 
Konuşma (Süı~nt saaU). 21.80: :MU. 
f.11:: R:ıd:;o orkestrası, 22.20: MUzik: 
Mt>?oC!l:cr (Pi.) 22.80: Memleket saat 
n;nr., J jaı:ı3 hııbcrlcri, 22.50: MUzlk: 
Caz?ıa:ı1 (Pl.) 23.25/23.30: Yarınki 
pro;rnr.ı ve knp:ı.nış. 
--~ 

Halk Opereti 
22 hıı7.lrnn cumartesJ akşamı Ta~. 

sim Allıntepc bııhçesindc 
(Zil\ QELtLER) 



4 - VAKlT 20 HAZiRAN 1940 ,, ......................... ~.!imi--
Türkiye Cumhuriyeti 

Zir· at Bankası 
KuruJuş f arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve tic:l.ri her nevi be.nka mu1.me le-ler i 

·Para bır ıKtırenıere lB,8UU Lrra ~ 

ikramiye Verivor 
Zlrıtnt Hanknsmdıı kum:ıııral ı \'6 ;~. • .•i ·~ol ta.'!>arrnf heo;ıtı•la. 
ı·mda en nz 50 lirası buluııaniarn scııcrle 4 defa çeklhwek 

kur'n ile aşaf:ıdak..1 plCinıı göre ıı..raıni>:c cl :ığıtılacaktır. 
• Adet t.000 Uralık 4.000 Ura 
• • ~co .. t.ooo .. 
' • ıso • ı .ooo • 

40 
•co 
1:?0 
160 

• 
• .. 

JOO 
110 " 

• 
4.000 
~.000 

40 • 4.81)0 

20 • ll.200 

• 
• 
• 

DlKJ\:AT: HesaplarındakJ paralar bir sene l~lnde !lo 
!ıradan aşnğı dUşo.ıiyeulere lkranılye ~rktığı takdirde % 2lı 
fazlaslyle \'crlleccktlr. Kuralar senetle 4 defa: ı Eylfıl. 
1 Rlrlacfkftnun. l Mart \'e 1 Haıiran tnrlhlf'rinrtı> ~ekilPr·f'l<flr 

a=a .lll8miJ .. !IBl ......... ızm1m1m .. mm1m ......... 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonu ı lan ıarı 
ll1Utcnbhlt nam \'O ht'9nbnın J 18678 kllo elektrollt hclktr alınaca~ 
Tahmin cdtlcn bedtll (83071,10) lira olan 1!8673 ktlo elelrtrolit bakır ' , ,, 

müteahhit nnm ve hcs:ı.bma Aııkert Fabriltalar Umum MUdUrlU~ merkez 
Satmalm~ komisyonunca 1-8-19i0 pcr~embc g1lnll tatıt U de knpalı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) lira 16 kuruo mukabılinde komlııyon· 
dı::.:ı verilir. Taliplerin mu\•akltııt teminat olan ~03 llrn ı r;S) kuru,u lıavl 
tekli! mektuplıınnr mczktlr g1.lnde Mat 13 e kııdnr komlsyon:ı. vermeleri ve 
kend"leıi.nln de 2-!90 numaralı kanunun 2 ve3 maddelerindeki ve.saikle ko. 
mlsyoneu olmnclıklıı.nna ve bu l~le .ıı.IA.ltadar tUccar<?an o!duktarma dair 
'l'icnret Odası vesikasıtc mezl:~r gUn ve cuıtte J;omlayona mUrncc.atlan 

( rno:n 
* *. 

1 Adet buhar ı.aunı ile 1 ndct Turbo • 0('nerntor nlınaoık 
Şaı1.n11me.:".lndc!d dc~i;ılkllk ~ <!olayıslle tııhmln cc!ilen bedeli "32.400' 

Ura olan blr adet buhar kazanı ile 1 adet Turbo • Gcnf!ratUr Aakert Fabrl. 
kalıır Um:ıı:n MUdUı IU@ ır.erkcz anlınnlmn ltomlsyonunca S Tcmm\1% 910 
ça11:ı.mbn gtlnU ııaat 15 de kapalı zartla ihale edilecektir. Şartname ı lira 
G2 kuruş mulc:ıb!lindc lrnmlsyonüan \'Crlllr. Taliplerin muvak!tat teminat 
ola'l "::~t;O" lirtı"l h:ıvf teki! t..ıcktuplannı m~k(ır günde sa.at 14 de kader 
l om' )Ontı \'ernelerl ve lıcndlleıinln de 24!l:l nunınralı kanunun 2 ve 3 
Uncu mııdc!cleriiıdckl "<esallde ltomisyoncu olmad:klarm:ı ve bu ı:ıe a.IAJm. 
dar tUcc'lrtlll".1 old•ıklarma dair Tlc:ır<t Odası ,·c::!kulle m:zk<ır bi}n ve 
:ınttc J;otnkyona mtırac:ıatınn, ( 4974) 

* * * &C:> Ton Tolcuı Alın&ı'~k 
Tahmin edilen t:edell (91.6:50) lira olan EOO ton roıcuı A ker1 P'abrıka 

l:ı.r umum mUdUrJUğ ı merkez sntmalmn komisyonunca 2 /6/9 ıo Cumıı gtln{I 
uat 16 da kapalı zar na ııınıe edilecektir. Şartname ı o lira ı ::.91 kuruş mu. 
ka.b111nde ı:omlsyondan \'Cri~lr. Taliplerin ırıuv.al<kat ter.ıin<>t oı:tn ı6'-.~2) lira 
(:IOl kuru,u hııvı teklif mcktupll\rmı rnt'~lcQr gtlDdp rııınt ı~ e kndsr komls· 
yona \'ermeleri \'e kendilcrlnin de :?4DO oumaralt kıı.nunun 2 \'c a. maddele. 
rlnd,.kl \cııa!kle koml~7oncu oı:nııdıtcıarrnn ve Jıu t:ıı._. aUH:octar tUı;~·ardan 
olduklarma dair Ticaret Odası ves'lknsll~ mczk!ır gün \'e san~te komisyona 
mil:ııcaatlan. 14 79!i) 

1 Deniz L~vazını Satınalma Korr.ısyonıı ı ıı1 arı ' 
' eee+•.-a-n:s:ı• • ::1 ••IJW<Giwe·~~:acı wm , 
1 - Tahmin edilen ~dc.'ll (l1800J lira olan 14001 ton Karabı..ı; t.:oH ;;o 

mUrl!nUn, 21 Ha::lran 940 tarihine rnalayan Cum:ı g:.JnfJ aaııt 11 de kapalı 
zarfla eksl.ltnıts1 ynpılaC31ttıt. 

2 - t:!c teminatı 18".l:')) lira olup ~artnamçıl her ı;tir: •,.,.,, :ıy'>'lda:ı pa. 
rıısız olarak nl•:ınbllır. 

3 - lıı:el:lllcrtn ~400 ıa},lı kıın"r.•ın t· rl' tı <! ıı:ıı•:r.:c tanl'.'.'nı eCJecek· 
!eri kapalı teld!C m ... ct:ıp: nrıı en ;;~c 1-elli ı;iln \•c ı:aotten bir szııt en·elfne 
kad:ır Knııımp:ı ~ ...... \..uıun:ın komlııyon b:ı..;>kanlı., na mııkbm:. m•kabllıncfo 
vermeleri. (4634) 

Devlet Demiryolfarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

l1uhıımmcn bedeli (1600) lira Ol':ln (lf)('ll 31Pt VQwl)n t:ıth1rattndll kUJl8 
nılmnk üzere sırtta tn;,ınır komple Pılh'llr!zoıtör ı'::~.(i 9~0) Cuma ~UnU sa:ıt 
{11) on birde Ilaydarpaı; Jıı Car btn:ısı dnhlll:ı Jcıd ko:n!s;·ou tarafından 

sçık e:a.llme uııull!c sa~n atrnııcııktır. 
Bu ı,e glrn~k lstlyenlerlıı 1120 ı llrıı lıl< m:ıvnkkıı ı temınat \"e kanunun 

tayin ettiği \•eaalkle l;!rlll<te cl{glltme g{lnU snstıne kndar )tomiııyona mu. 
racaatıarı IAzımdır. 

Bu tşe alt ~ıırtnamcler ı..-om!syoııdan parsııı7. olarak cı;ı::tılmaktadrr. 
(484111 ---=· .. 

S,4,HJnt: A~W lJ.'i 

Basıldığı yer: l'AK11' Alatbtİaıı 

~'!.!!::ZSWMICCS:U::&WtWWWW 

Umum ~eşı ı .·:ıı ı ıılare <'ıll·n: 

llcfık Alımcı Sc\'cngil 

ı dt 
www ··~. ' ıstanbu i :avazım Am1i~li g1 .. i satmalma 1 

· ! ·~o mısyonu ı an arı 
~ ...................................................... .. 

Saflığmm k ıymetini bilen bayanların eeve seve kuııanacıığı en blrlncl ldet 
bezleridir. Mikropsuz, ufak, yumu~aktır. En ince elbiseler altında belli 
nım:ı:: H':':" ~'"1:":1"'1" ve hliv11k 'T&" "?ll'ard'l :<'•""1 '1 ,.,. ::ı~ı bu!unur. 

--· .. ' 1\ M'*A IWI 

': 

------

is t anbul B elediyesi 
ilanları 

Hn.ııUıhancle:lc Zcynııp Ktunll Do~umevl ve srhht mUc::ııcmt.m yıllık Uı 
liyacı için !Uzumu olan odun Ye kömUr knp:ılı :tar( usulllc cltlliltmcye konul
muııtur. llcı:m.uunun t~hmin bedeli P163 lira i5 kuru~ YC ll'k teminatı 6~7 
lira 29 kuru~tur. ~artn:ı.rne Z:ıbıt ve Mutım('l!ıt MUdUrll!ğU knlem'nde goril 
ıcccl•tlr. lbale 5/T19'.0 Cuma gUnU ı;ı.ıat Hi de Daimi J~ncllnıt-ndr. yapıla· 

cnktrr. Taliplerin teminat makbuz veya mektupları ve 040 yılına alt T"caret 
Odası vcsilıalarlle 2190 numaralı kanunun tarilatı çevre.sinde hazırlayacak. 
ııırr teklif mektuplarını ihale gllnU aiıat 14 de kadar Daimi EncUmene \'Cr. 
mclt-rl ı~ıımdır. ı M9:il 

· İstanbul_ Defterdarhğından : 
ı ı 4 Haziran 9i0 tarıhlnde reııml gazete ile ne;redılen 3S43 sa;>'llı mua.· 

mele ' 'ergisi "kanununun muvakkat l inci maddcsl hUkmUne göre bıı kamın 
ınucit>fnce yeniden mtlkellt'flyete giren şııhı~ ve mUessesclerln tulacal;J11rı 

defterleri knnunun merlyetl t:ırlhlnden itibaren bir ay zarfında rasdı:c et
tirmeleri mecburldlr. İlerde cezaya çarpılmamak için yenld~n muanıeıe ver. 
g{ai ile miikellef olanlarm kanunen •ay\n edilmiş bulunan mUddctın sonu 
olan 1 T<'mmuz J 940 Pazartesi i"Untl ak~amına kndar ıt~ftf'rdarlık blnuın· 
daki bUtoya C:efterlerinl ibraz ettirerek tasdik etUrmetcrı: 

2) Yeni kıı.nuna gore mUkellerterln tutmaya mt'cbıır oldukları dPfterle· 
rln ne l:'lbi esıı11lıtrı ıhttva <'dcceğl kanıınıfa meıo:kQr bulunmat:tadır. Bazı nıU
csseacl~rln kanuni esaslara uygun olmıyan dctterler1 ta!ldlk ettirmek üzere 
mUracaat eylemekte bulunduklan görüldll~dt>n, at~kadartarm Detlerdar
lıktakl bUroya müracaat ederek, muamele vergfal kanununun tutuımurnr 
emreyledi~ deltcrlerin ne glbl eııaslarr ihtiva eueceğt hakkında mah'.ımnt 
almaları ve bu 11Urctle yanlrt ve nokııan dettcr tasdikin e meydan verilme. 
meal !Uzumu 11An olunur. fı!lO.> 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Şartnarneai mucibince 10X18 ebadında 150 ve oxıo ebadmda 50 
ton kömUr paurlrl•Ja satın almacaktrr. 

II - Paıa.rhk 28/VI/940 Cumıırteıl gti.DU saat lO da Kabataıta ~
vuım ve mUbayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yaprlacnl:tır. 

ın - Şartname 11ö:ı:U gcı;en şubeden pnrasız almablllr. 
JY - İsteklilerin paz&rhk için tayin olunan. gUn ve aaatte teklif ede

cekleri tiat üzerinden % 7,ıı güvenme paralar!le birlikte mezkQr komla· 
yona mUracaatıan ilAn olunur. ' (5098) 

l:WDi'll '-"Jbt"U Anadolu el.beti 
• 

80,000 Kilo 
23.000 .. 
52,000 .. 

6,000 .. 
6,600 Demet 

40,000 
12,000 
24,000 

3.1100 
1,400 

Patlıcan. 

Bamya. 
Kırmızı domates. 
Dolmalık büber, 

11.ayd&noz. 

Yukanda cins ve mlktarlan yazılı be~ karem 'Sebze atmace.ktrr Nı..·r· 
ırkla ekalltmeıı 24~-940 pazartesi ~U saat H,30 Tophanede Lv. Aınlr. 
llği aatınalma kOmlayonunda yapılacaktır. Rumeli clhctinln Uk temJtıııtl 
638 flra 34 kunı,. Anadolu clbetlnln 296 lira 2!) kuruftur. Iııtekııterın ki• 
ounl veslkalarile belli 13atte ~omlsyona gelmeleri. (23l C5016) 

• • • 
• Beheri dört kl~llik 83 adet tahta karyolıı alınacaktır. MUte&hhlt n,ııı 

ve he&abına pazarlıkla ekailtmeal ~ı~-910 cuma gtlnU saat U.,30 dl 
Tophanede L\'. J.mlrl!ğt Satmalma J{omlayonunda yapılııcaktır. TahDI~ 
bedeli 1!)09 lira ilk teminatı 143 lira ı 7 kuru,tu r. Şart.name \"il nuınuııefl 
lmm\syonda görlllUr. teteklllcıin belli natte komisyona gclmelerl.(21)t51ll 41 

* * * latanbulda S:ılıpazannda eşya n tecblzat anbarmm tamir ve lnştl~ 
pazarlı~ ::ı~- 940 cuma ı;UnU saat 14 de Tophanede lııl Lv. Am1rll~ 
11atınalma koml11)·onunda yapılacaktır. Kc~C bedeli ylr;nl sckl.z bin ~ )~ 
yetmiş dokuz Ura altmış kuru~. ilk tem\nats 2143 lira 110 kuruştur. l{c., 
ve şartnameı:i 'komisyonda görWOr. latckllltrln kanuni veslkal&rile ııcUI 
ııaatte komisyona gt"lmelert (20) (IK>l3 1 

• • 
20,000 kilo beyaı peynir 111tnacaktır. Kapalı :zartla eksl.ltmesl 5/'i /9~0 

Cuma gf.lnU ıta3t 13,3? dil Tophaneı1e Levuım >.mlrllğ-1 Satınalma konıf~'O' 
nund:ı yııpılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira. ilk teminatı 600 llra!ltr ısart· 
namesi komisyonda görUlılr. lstek111erin kanuni veslkalarile teklU mı?lttUP-
ıarmı İhRle ~a.;tınden bir pat ev\'cl J<omlsyona vermeleri. <'2G) ıııc~ı 

• • • 
21.00IJ kilo ka}"r peyniri alınacaktır. Kapalı zarfla ekslltm,.ıl f'>ff/9"9 

Cuma gtlııU 1ıaı:t 16 da Tophantde lırt.anbul Lr.'l"urm Amlrllğt Satınııırna ı.o
mh•yonunda yapılııcaktıT. Tahmin bedeli 13,6:10 lira, ilk temin~tı 10'28 ıır• 
75 kuruştur. ~artnamcııl komisyonda görülür. lateklllertn kanunt ve.si~,. 
rlle beraber tekli! mektuplarmı lbals ııaattnden bir aaat evvel koı:nJs:.·~ 
vermeleri. (27) (lıOfl) 

85,900 
16,SSO 
22,0M 

Tahmin bt'deU 
Lira Kr. 

10.308 
2,025 GO 
7.,646 

• • * 
t ik temlnab 

Ura Kr. 

773 10 
151 92 
19~ 46 

latanbul Sur Ds.hll!. 
lstanbul Sur Harici. 
Anadolu CihcU. 

Yukarda mll<t&n yazıh SUt ti/ 7 /940 Cuma gUnU uat 15 de Tor>!"ı!!.,eıf' 
Levazım Amirliği Satmal.ına Komisyonunda kapalı zartla eksiltmesi yapı• 
ıacaktır. Şartnamesi komisyonda görUIUr. bteldllerln ka.nu?ıt vesık4\taril' 
tekti! mektuptarrru ihale aaatınden bir lallt evveline kadar komisyona ,.·et' 
meler!. (:?!!) (0072~ 

• • * 
1kl adet Mlynmin marka kea1m maklnul ile her makine için 76 dllııııı' 

destcreli ve 75 dilzllne dPstereaiz kesim bıça~r alınacaktır. Pazarlıkl<ı eıuılıt' 
mesl 21/6/ 9-10 Cuma gU.nU saat 115 de Tophanede Le\'ll::rm AmlrtlStl Satıtl• 
alma komiayoounda yapılacaktır. lateklllerln belli saatte katalog ve ~ıııl· 
natlarile komisyona gelmeleri. (30) ı 50i41 

l·stanbul Mıntaka E·ıman Reı·s'ıı. g""ı.nden •· -- ifi • • Rekor marka ikl adet 1500 kiloluk baıkUI almacaktır. Pauırlıkle etısf't 
ınesl 2:1/6/040 Salı gtınU saat 14 de Tophanede Uvazım Amlrtltl S:ıtce.trıı' 

21 Haz.lrıın 010 gUnU Adalar arkaıımdaki a.lhl\da bUyül< toplarla at~ komisyonunda yıpılacaktrr. Isteklilerln kati tcmlnatlante beili ıra.atuı ı<o' 
yapılacaktır. Bu clvarlardan geçecek meraklbin mUteyakklz bulunmalan 
U!n olunur. (:!094) 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden : 

Kuleli ve Maltepe Aaker1 Llselerinln ikinci ve UçUncU 11ınıflarıns g!r
mıoğe lateklf ve bUtUn girme ~rmr haiz olan namzetlerinin ırec;me amav. 
lan 21-22-:?4 Haziran 9-tO günleri Kulell ve Maltepe tleeterlnde yııpıl:ıcalt. 
tır. Namzetlerin en geç 21/6/940 g11nU aaat sekizde işbu liselerde bulun 
malan. ,., (611 (4!1421 

~~--~---------------------------~-~~----
ZAYi 

E~dir :ıl:ıy 2:iG tabur ıl, bölük 2 
den nldıüım a~kerlik tezkeremi za. 

yi etıim. Yenisini çıkardı~ımdnn es. 
ld~inin hiikmil yoktur. 

328 tı:~eırnılü füzenin 7.inı:irli 

köılrÜ köy!lnden nunaı 0~111 Ali ö. 
mer Yazınlar. (32653) 

ikmale kalanla r 
Orta mcklcptc rh·nziyc. fııik, 

kimYll. derslerinden ikmal<' knl:ın 
tnlebeleri en ehn•n firnll3 ycllşlf. 

ririın. Den verecek milrı::ı~ip bir ~I'· 
rim yo!\. n eniz a~ırı olmıyan hl't 

yere i~lenilen ~:ıaıte siılebllirim. 

Adre~: J\asımp:ı~:ı. rnz:ır ~·eri 87'ı 

misyona gelmeleri. (31) (50To) 

* * * 
On altı bin Uç yüz otuz kilo tere)'1lğl alrnacaktrr. Pazarlıkla ckslltnıe~ 

:?6/6/ 940 Çarı:emba gilnU a:ıat 14 de Tophanede tııtanbul Levazım Aln!rlll' 
Satına ima komlıyonunda yaprtacaktrr. Beher kUoaunun flatl '1:1 kıaıış ol\ll' 
ilk teminatı HO~ lira 46 kuru,tur. Şartnamesi k.omlsyonda görutUr Jı;t.e1'" 
illerin kanuni veslkatarlle belli saatte komisyona ı-elmelerl. CS3) ('°71> 

\t • * 
4S.OOO kilo pııtatea almacaktrr. Puıa.rlrkla. eksiltme& 2:>/6/9~0 Salı ,;>· 

nU aruıt 115 de Tophanede Levazım Amlrllği Satmatma. komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 3360 llra, ilk temlnııtı 2:12 liradır. Şartonme.'li J<O" 
nılsyonda görlllUr. lateklllerln kanuni vealkalartlc berab<'r belli aette JcO' 
m!ıııyonn gelmeleri. (Z:S) ı:roB·O 

• • • 
.Bir adet Atlr\a marka monte kundura makinul alml'Lcaktrr. Pa:>:ırlı1'~ 

eksiltme.si 23/G. 9i0 Sa.lı gtlnti sa.at 14,30 da Tophanede: IAva:mn Amlrlll1 

s~ttn:ılma komisyonunda yııpılacaktrr. !ateklllırln kati tf'ml,rıatln:rlte b4'1ll1 

S..'3tte komlı;yonıı gelmeleri. (32) (ti0'i6l 

--------------=-------------------------------------~---------------------~-------------------------~--~ 
1 Ur k i ye (~umhurl yet 

AK T 1 F 
Ka.~a : 

A.ltm: Sa11 Kl~ra.m 71 7218~2 
Bıı.nkrıot 
Ufaklık 

f)rıhildel."4 M ııhahirler: 
Altın: San Kil~ 
filrlr Lira!l1 • • 

llariçtel:t Muhnbirl,..,. : 
Altm: san KilOi!T&m IH\Sl1 R'l ı 

AitrnR tahvili btı:• ""'~~·zt 
dih-iz!rr 
Di;;.er fö\.'17.ll"T Ve ~l"C}U 
Klırine bakivt'1er1 

n~:in ,. *n.lı1ıt1frrt: 
~ruhteı f"dilen •vraJcr ıak. 
dive h~ılı~1 

- Kan•ırııın ~ • q ·maddE>ltrfof' 
tf"t-fikan f-lAzıne tarafından 
vaki tedivat 

• ~~><-rl"! ,..,izdtınt : 
rır.~ rf !~n"'t!"'t . , , 

P,., .'ın•rı ,.,. tnhvı1ıif cıiz~n .. • · 
( neruhte f'!'rli lt"n evnkı ıuı k. 

A l dıvenin r, .. r<:rh~ı :-sham t'e 
l<t h vi! ii t iti ~ı ri k p:rrf't le 

B Scrbe~t ,. .. h~m ve tahvil~t: 
A ııırn., 111r: 

Flnıneve kısa va.:ielı ı vans 
Rltı'rı \'e cHh·11 tızcrıne 
fahvı!at lizerlne 
Hıssed:ırlar 
Uuhtelif • 

• • • 
• 

. 

100 881·8S3·G2 
10·50t-717-

ı.sıs.7;1.2; 

161 .(l t ::.rı. 

!).112 Giö·lO 

60·4'!2·4. 

2 1 · jj;).6?,!).fll 

153·i48·563-

19.310. 100.-

251.370.M5.'3G 

4~.1 SG.538.!.>3 
S.2~9.62~. 75 

6.437.00J.-
8.620.18 

7.8~1. 7?2.-

Vl"kı/n 

Ba nkası 15 1 6 ı 1940. vaziv c t. t 

Lira 

113.255.327.8!: 

rnı.<M5.o: 

31.218. 73J.2C 

139.438.367.-

2~ 1.;} 70.~:i.GS 

Sô.41~.168.~ 

. 

1 4 .254 .~Az.ıe 

4.50J.GOO.-
20.465.982<!!1 

G31.12'l ~'!!U5 

PASiF 
~ f!T1'l1 a ue 
Thfitınt o l(r,.~: 

l\di ve fevkaHld~ 
• Hu~usf 

• • • 

• • 

T•ıl<!ı..,.ild~ln Ban1.'fV>tltır : 

d Deruhte edilen evrakı nakdive 
rl Kanunun fl . P ınadö,-Jerin tev. 
1 

1 
!ikan Hn .. ıne t11r~t'rndan \.'ak! 
tedh-at 

~ Deruht~ e:ii!en evrakı nak. 
ıl dive baki•·esf • 

Kıt~th~ı t:!mnnıpn eltm nt,.r3k 
:lh·eten •t'ıfavüle ve!Pdill'n • 
Reeslmr• r.ı•Jl..-abill iliıvtı-n t~ 

1 

d3 . \':I ,. ... d. 
a!ET1DUAT 

Tiirk lira'1 
Altın S. Ki~. 

• • 

1 

Oö\'iz taahhüdatı: 
Altın:ı t,hvili ka~I dövi?Jer 
OiP.'er ctö\'i;ı;ler ve ala.cakh mı . 

.rin,., b<>ki\'c!erl • • • 
Muhtelif • • , e , 

... 

••-ziılı 
. •am 

G. 138.GGG. 15 
6.000.000.-, 

1ss. 748.563.-

19.310.196.-- , 

139.438.367 .-

17.000.000.-

' 

Ltnı 

l!i.000.C~--

"' 1ss.so:ı.ooo.- 35t.~3n.:;;7.-

31.087.063. 75 
78.124.167.90 10:>.21 ı.2::ı.c5 

.. 
3.2ô5.54 

2&.862.660.92 26.S!)j:rZG.~1 
tt5.91G.(i37.~9 

. . 

1 Temmum 1G3S tarihinden itibaren: Iskonto hac?di ';"'o 4 Aıtm Uıerint % 3 


