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1 dea IO a lıadu lılr ma kupca 1$, 
laJıpl ........ ptiıeaukQwda~ 
Dlll ft Yum '1'erdbDe • ...,.._.. ..... 
el ...... ldtalıau ~ ....... tlaU. 
alalılllrler. 

Sovyet hudut komisyonu Berlinde 
Hoekon. n <AA.) - Sovyet hudut komlQonu 

"- &lqam Berllıı.e hareket etmlttlr. ıconm,. Al· 
..._ • Sovyet hudut muabedm h&kkmd& mtıun.t. CUMA 21 H.UIL\N194Ô ~ YIL: 23 • SAYI: 8063 

lngilt'!r:!de askere almanlar dört 
milronu buluyor 

Loadla. J0 (AA.) - Temmuzda dlSrt yeni 
(1D0t. 1907, 1IOI. 1809) ıdl&h altm& alma .;.ağı A 
Kamaruma lll1dtri1mlftlr. 

Temmu:ı ~da kaydedflmı, bulunacak uke 
yekCnu dört mUyonu ı;e;ecekttr. 

27 TemmUZdan evvel yirml y&JlD& varmq o 
da ıılWı altm& alınacaklardır . 

"'=z !erde bulunacaktır. iDARE Evt: Ankara Cad. tST.A.NBUL•TeJcraf: VAıcrr- Posta kutuau: 48•Telefon: 21418 (Yaat) _ 2._3i0 (İdare) 

Habeşisi:anda 1 Fransa, Italyaya da 
isyan çıktı mütareke .teklif etti 

15 /talgan taggaresi ve 
bir denizaltı imlıa edildi 

........___ _____________ ~-
Fransa n ı n Sevr'i 

ve Lozan' ı 
Yazan: ASIM US 

b....~'da Marepl Peten'in rİ· 
·~~ altında teıekkül eden yeni 
~ kabinesi murahbaılannı 
\ P bulundutu phre ıönder-
1.; llrat ba murahhaslar ile Hit
~"-anda cereyan edecek mü
~~~ kat'i bir anlapna ile 
... ~ebilceii, kiiıt üzeriade 
~ oJaa bile tatbikat saha· 
~,_ Iİrebileceii Ç<"1 ~üpheliclir. 

ısebebi birinci derece mi· 
fal"lları1UD sulh ppmak· 

!Iİhcle Alman1a .,., ltalyanın 
ere ale1hiıJcle bundan IOlll"a 

,.,.-• harpte..,....._ tarafın· 
llriittefikine herbanti tekilde 
hl-dun edilmemesini temin i-

• lbenıle!cetia icabeclea ,.erleri\lal albnda bulundmm.:k. ye 
l'luııız milletinin ellerini, a· 

bqlamak •• &ütün ha· 
'- kunet kaynaklarına el 

~ Pet.a silli •-'lliı 
lllilli - blanmaa .... 
ı Wi7ik llir ukw " na· 
- dfflet ..... tanfm· 

IÖndcrilen nn:.nbhular bu 
bir teklifi imzalayabilir 

• lınzaJachklan far.zedildiji 
il!::"' icra edilebilir mi7 
;~ ile ftnflİ llİr' sulh için 

müzakeresine siriımek 
Marepl P.t. hilriilneti 

Afnapaclaki anavataa 
clabilinde birtakım te
ıirellilir Ye bu teaJdıÜt· 

ltt. "8hi edebilir; fakat Al· 
L'- ltaı,,.. talepleri anan· 
... thtchmn seçer de impara· 

sahasına intibl edecek ~ 

~ itin ""'i cleiifecektir. 
Tunuıtaki franaz umu· 

~ radyo ile neırettiii bir 
~ milyon nüfuılu ıenit 
İmparatolluğunun maka· 
den medeceiini ilin et-

• biier tanıftan Fran•a: der 
---..ı ......... nerede olduiu Ye Al· 

ile ltalya taraflllclan ileri 
teılimiyet taleWne 

bükUnıeti bma ko)'llnlf 
lliıe bu doaanmamn o tuh· 
it.at edeceii belli delildir. 

'- noktadan bakılmca llapn 
. mütareke müzakerni-

tbiıt::iı olan Mar-epl Petm 
ti mütareke elem.deki 
izzet Pqa ~ "• 
cioaanmuı •• ban kur 

• ile Fran•HID deniz afD'I 
ot'luk tabuı da ona ._.,. 

'Uiyetine seçmİt bulunan 
aya b.."llZetilehilir " öyle 
or ki F .... aama laenü1: 

• itsali altma pçmemif O" 

'~ ordaauna men.aup 
11ıııı....._--;. ~amandanlar ve •uba1· 
~~etlcc.ini terkedaek lla· 

....._yeqaet ıebebleri kur 
~maktadır. Bütün ı.a 

............ ,_ sonuna kadar barlM 
9tmek azminM bahman 

t.t. deniz, han ve kara or 
ile elbirliii etmui tabiidir. 

t istiyoruz ki Almanp 
..._ lll'Qlnda batla:PD mi· 

.laiizakerai bir aalafma 
~celenmif olsa bile lla ha· 

11111' •1ılh muahedesi olmaya· 
; •dece harp harebtlerial 
ka~en chırduncak bir te~ 

"-."ıi1etinde kalacakbr. Afil 
IDnelaeııleai lqilme ...... 

a•tı. IO <AA-> - Reuter .Ajanal 
bildiriyor: 
Ha~t.tanm her vU&yeUnde ltaı· 

yanlara kal'fl layanlar bqladıtı bü· 
dirilmektedir. 

ln&1llz bava kunetlerl terafmdan 
Habe,ı.taıld& buluU.a !t&l1&D U.ıert 
llzerlne yapılan akmlann yapanı Ol· 
dutu hıuıarat, Habetlere BOytık Bri
tanyanm taUdyetlni S.bat et.mlfUr. 

A4lell, ~ (A.A.) - Qbutl J:rltre 
llmaıılarmdan v• tava O.O olan h
abd&n buraya gelen JQlcalar, !a&111• 
bava kuvveUerfnln bDcuma neUcemn
de ha va kararpbmlll &t.efler içinde 
oldupnu ve tebrln tamami:yle bot 
bulundutunu .a,.ıemt,ıerdfr. 

Kalalre, • (AA.) - Erltftnln 11-
ı.ıerlnde sece icra edilen barekA.t ... 
numda, .tnıWa bava Jcunetlert tar&• 

tmcSan altı İtalyan tanaı-t )'&lul· 
mqtır. 

~b&hleyln diler bir ta)')'SN Sol· 
ıum'd& ye" dtlfQrillmU,ttır. ~ 
ye ate, veren mtırettebat esir edil· 
ml§Ur. Son H .. t urfmda cem'an 
OD bet İtalyan ta)'J'U'eılt 1IDha edil· 
mltıUr. 

s., tngws t&y)Veainln imha edil· 
mı, olmuı muhtemeldir. 

............ - 4lm&1I Atrlkada .. 
~kdenlade mtıtteııkler karda, bava
.. ve deD1sde t~ra bf.Jdmdlr
ıer. Franms tayyareleri Trablua n 
~ "4al!Ddakl Ukert hedellert 
muvatıa.Jdyetle bombudaman etmlf
lerdlr. 

Bqün lacUlz karakol pınllerl 'lılr 
ltaıyu den1zaltıamJ daha 'babrmlf-
lardır. <D•DtUn• 2 ndtle) 

lngiliZ tagqareleri 
Onbeş Alman şehrini 

Lontlra, 20 ( A.1'.I - Haft' naa. 1 . t~ilomuza mensup IQlp'elere la • 
relilldea tehlil edUmltllr: 1lı& •lhf• tan••rt U. ifbirll· 

DOn ıece JoliJiz tanareıertnl• ı• e4enl Jlinalden .,. SeTeıUnıen. 
hedefleri mOhlmınat tabrlblan, ~ .... ullert 8lltl'epolara Te IJorkumda 
petrol turb .. rab~. k6prtller, b tananı metdanını taam et. 
fabrika garları, milhlmmat depola. ailtlePdlr. 
rı le tanare merdanlan olmutJur. BllOn bu hedefierde yanıınlar 
Dafi bataryalannıa •'cJeÜl ate'1n• tıkarılm11br. Tobelde bir kGpril.. 
ragmen, ~k bir -taka o. re bomtia isabet eltirilmlttlr. 
rinde n bilhassa Kunea, Ham, Bu 11bah Hurlaan'lardan ıutlte
B,yfeld, Munıııer. Duren, Ş,-erte, ~ 1ılr tlloma Ruen ta;ri&N 
ö;kirhen, llunhenlladbah, H1111· me;daaında dkllmJt &<» dtifsıı•n 
born, Ermft'ltl, 1llrn1fınt,· Brunlb~ ~ hUcum ~- Dart 
tel, Nordn•y'U b•dete bbm di1Şlb1n tb'areıl Y•kilmıı Te 11 ıı 
edilmittlr. da baaan 'Ulrahlmıttır. 

Tııy)'areJerlmJaden bir tanesi ila. 
süne dönmemlştır. 

A'·clefte ta)-ayremlzilen biri bir 
düşmıın denlı tayyareslle muha~. 
beye girl,ml' ,.e bu tanareyt atır 
hasara utratmıştır. 

Yani 

,._n 611eden ıonn, BJanbaym 
!ardan m~teşekkil.bir filom\IS synı 
ta)'Ytre meidllnına htrcum ederek 
)·~iden ~ rikua ICtlrml.Ur. 
ffer 11ti ~ı dı hlo bir uJiat 
Terfim.._ )'llP....._ır. 

(Dnonu t ncldc) 

1 

kuracak 

Almanya ile sulh yapacak Fransız murahhas
lan tayyare He Bordo'dan aynldılar 

8erlia. 20 (A.A.) - D. N. B. F h -k A t. B d 
bildiriyor: ransız u ume ı or o-

Franld h~. mütareke 
mubddematı için t ayin ettiği d B • • I k / i i • murahhaalınnuı isimlerini Al· Q R l g Q 1 l C 6 R Q 6 l 
man hutQmetine bildirmiftlr. Bu . 
murahbuJar, Orıeneral Huntd·. IDlf ve ubahın uat dördünde 
cer, bilyUk el&i Noel, Viı Amiral Führere bildirilmittir. Bunun U· 
Leluc ve bava ıenerali Berıeret" nrine Alman blfkumandanlığt 
clir. tıpanya ile muhaberatm cüç· derhal, murahbaa heyetinin ka· 
ının dolayniyle, Fransız hüka· bulü için lüzumlu tertibatı atmıı· 
metinin bu tebliıatt, Alman hü· tır. 
kGınetiııe bu ıece uat birde ıeI· 8"do, 20 (A.A.) - Fransız 

radyoau, mütareke murabhaalan· 

Mueşal Peten 
MağlObiyetin se
beplerini anlattı 

run cenvbi Framadln bir hava 
meydanından kalkan bir tayyare 
ile hareket etmit olduJdaruu bil
dirmektedir. Murabbulan götü· 
ren tayyarenin kanatlan altında 
uzaktan ı&zilkebilecek beyaz 
rcukte bututl ipret nrdır. 

LODdn, 20 (A.A.) - Fransız 

murabbaılannm Alman murah 
bı.ı.larla temu ettikten aonra 
Bordoya döndüklerini cuma veya 
cumartesinde ateıin kesileceğini 
bilc:lirmif olan İtalyan radyosu· 
nun bu haberini tdaip eden lnci· 
liz radyosu ıpikeri Fransız iDii" 
rahhaı!annm Alman m~abh•le• 
nna benUz miiliki olmaclıklarmı 
aöyleınittir. 

Bordo, 20 (A.A.) - Fransız 

hilkOmeti, aerbeet tehir addedil• 
mHi için Bordoyu tet'ketmek ni· 
yetinde oldufunu blldirmittir. 

(Dno:mı J ncltlı~ 

Bordo, ta ( A.A.) - Mareşal Pe
ldn, budn qJe Ozerl, Fnnsıs mil. 
Jtjtlne hitaben bir nutuk 861Jemlt
tir. 

MarepJ, eneli, Fransız bllk6me
linin muhasamatın kesilmesini ta. 
~fP ~ .nel~nl vertn ••rl . . . 

ı 

.. ~....... "&Wan" aıd~ Fabl _.._. YUl,.a. beni ba.. 

lsviçreye 50 bin 
Frarisız askeri g_eçti 

Hepsinin silahları alındı 
n• ıaeebar etti. 13 .hMlnndanberi, 
'bir mfltareke talep etmek ıayrlka. 
bili içtinap bulunuyordu. 

lfareşal Pelen, bundan sonra 
1917 - 1918 de ve bugün Fransada 
elde bulunan kuTeTtler aruında 
bir mbkayese yaplbıt ve fÖyle de. 
mlıtir: 

1 IJlayıs 1917 tarihinde, 61dilriicil 
Do harp 11enellne ratmen, Fransıs 
orduaa 3.280.000 klfiden mDrek
kepU. Halbuki ba meydan muha~. 
besinin bqJanııcında Jl'ranııı ordu. 
sunun mlktın, MO bin kiti daha 
azdı. 1917 ma1ı~naa, Fransılların 
yan1t1da 85 ln,Ulz hrkası çnrpışı-
1ordu. 1AO maysında y&lnıı 10 in. 
lills fırluı nrclı. 

Marefai Pelea, bundan ba,ka, or
dunun teçblut ltlb'arlyJe pek daha 
d6n mev)fide ~a da telııa. 
ıils eJUl'llllf ,.. s611crlne tö1le de· 
nım e~r: 

22 •ne enelkinden daha az kuv
Tetll ldijc. Aynı samanda daha aı 
dollbınmıı, daha az ordumuz, da. 
ba iZ mUttefiklerlmfı Tardı. Mal-
16bi)·ellmilin sebebi, işte budur. 

KAybôlan mablrebeden ders ala. 
csıAn. Zafenleııberl, zevki safa, re. 
daklrl&k hislerine hlkim olmuttur. 
Aı blımet edilmiş, fakat çok talep. 
le bulunulmuııur. Gayret eslrıen 
mittlr. BUl(ln, işle felaket ıellp 
çatmıı~ır. 

MareMl Peten, sözlerini şu suret. 
le bltlrmltlir; 

Ben, ,an ıflnlerinde sizinle be. 
rabercjipt. HilJlCunet reisi olark, ks· 
ra ıünle.rde de sizinle beraber ka 
lacaiım. Yanımda toplıııunız. 1ılü: 
cadele hep aynıdır. Mevzuu bahis 
olan Fransanın, Fransa topralıdır, 
Fransanın tocuklarıdır. 

Jlonlrö, ıo < A.A.J - Son iki 
glln zarfında Jun'lar.ck İni~ hu
dudu boyunea bilyük faali1et kar 
dedilmiştlr. Kadın, ihtiyar, çocnk, 
birçok ı-·ransıı muhacirim ini~ 
ye illlca etmı,ur. Birkaç 1'1• Fi-ar 
sır 61cerl de teohlıatlle hududa 
geÇtDif Te hvlcrede sillhlanndan 
tecrit edilerek bir kampa konmur 
tur. la'ricre makamlan Te hususi 
letekkliller muhacirlere yardım 
IÇJn Azami pyret sarfetmektedlr. 

Bern, JO Ot.A.) - Geçen ıece, 
yanlarında 7 bin sekiz yOz b~ygir 
bulunan 10000 Polonyalı Te 1$00 
Fransızdan miltefekkil 28000 kişi. 
lik müıtefik kılaatın Sen-'Oun ya_ 
kininde hududu ıectlkJerl resmen 
bildirilmekledir. 

;Kıtaat slJlbtan tecrit edllmittir. 
MemJebt dahilinde enleme edile
ceklerdir. 

Jlonlrö, 20 (A.A.) - Sillhların. 

dan tecrit edilmiş iki bin FralllUI 
askeri Te bO)'llk miktarda bir ıi'ril 
kafilesi Nöfltel'e varmıllardır. BWI 
lar cepheden ıelmekte idiler. ts
ritren ıeçen kıtaat arasında YID.. 
lannda auttan farkedllmiyecek 
tekilde boyaamıı zırhlı otomobil. 
ler ve kam10nlar Te sair m:ılzeme 
bulunan pilotlarla 40 zabit ve 600 
nefer vardır. 

Putarblden ıelen altı miralay ve 
tamamile motorize bir kol lsviçre 
dahilinde kampa ıevkedilmif}erdir. 

Bern, 20 ( A.A.) - Muhtelif cil
ziilamlara mensup 50 bin Fraııaız 
askerinin timdi lsviçreye ıeçmiş 
bulundulu tahmin ediliyor. 

Biltnn bu kuvvetler ılllhtan tec .. 
rit edilmlJ ve enterne edilmif}er'
dir. Bunların hak.iki rakamını ....,. 
mek imklnsııd1T. CQnkil bu miktar 
her saat artmaktadır. 

istatistik umum mudurunun beyanatı 
" Nüfuaumuzun artıımda sevinebileceğimiz bir te

zayüt niabeti hulacaiımızı ümit ediyoruz.,, 
Ankara, 20 (lluıuıf) - istatistik 

um\m mOdilril Qlll Aybar nilfus 
sayımı hakkında ıu beyanatta bu. 
ıuadn: 

- 3i00 numaralı kanunun inli. 
pr111dan, yıni on bir aydanb.ni sa· 
yıoı hazırlıkları yaJHlarak ııonu a. 
lınmı,1ır. En mühim it bina nu
maratıdıdır. Temmuz baıından iU. 
baren her tarafta numaratııj faali. 
yetinin kontroluna başJ:ınacaktır. 
Sarım lallmata"41'elerl haıırlana· 

rak vekiler heyetine TerJldl. Bu_ 
-\inlerde tasdikten çıkacaktır. Sim
di sııyım evrakının tabı lle ulra.. 
şıhyor. Bu evrak 30 ton tutmakta
dır. 

Nüfus sayımı 20 tqrinievelde JI.• 
pılacak, 25 tefrinlevelde kati neU. 
ce alınabilecektir. Sayım işinde 200 
bin memur çalıpcaktır. Bo seferki 
ıı:ı)-ımda sevinebileccllmiz milhlnı 
bir teıayilt nlsbetl bulacatımııı 

.l•hmfa edi)·o~um . ., 

Amerika dün ingiltereye 140 bom· 
bardıman tayyaresi teslim etti 

20 harp gemisi de lngilterege geldi 
IJlslll&lt're 'DeTıedllea Tedmat 

ı.,.aı.. il - Amerl.... Klfln· 
pn Kompanl fabrikal&n bOtUD bna
Wmı ı.utere7e ~tllt Bu 
fabrUcalar a:vd& bet bsıi m!tralyös 
imal etmektedir. 

AtMttJtanıa mDlteflkleN yapblı 
,.ardım her IGD ~. 

.... dDll ıa,u-.,. Jtrml tane 
Amerikan 11arp semım ~· 
~ altıq tal ...,. 1ıom11ar..,. 

dmtan tayyare.al lngllter&;e Terllmlr 
Ur. Aynca Fran.ml&r leln buırlan· 
mlf Olan MkHn bombardnn&n t&J· 
yareal de bugtln lnpllzlen teslim o. 
lUJUDuttur. 

l'rusm bUk6meU JDçanOllUlD 
tanan mo~rtı pJ&nlanm IDcDtıenJe 
nrmlftlr. Bu plblar ile Amertlc&da 
lqWsler IGln drtl b&llnde ta7JVI 
baa1rlaMcaktlr. 

v~n. ıo < A.A.) - Morsan.. 
ta'" Fr&ıwzlarla aktedllen teçhlUC 
mulcanlelertnln ıimJ!dtıD :ng1UU.. 
devredlldıtml mattnı:r.ta blldlr::ıı,ttr. 

lluk&"1e79 mııallalt t1lcl:nl• mal· 
.....,.s. J'r&uWarm m:ıtanke aıa.
keratmm neUC9elnl beklemeder. !n· 
ıtJbıl_.. tmıım ~elert lçbı fanrtkL. 
tıllllarlt •=kr "• Jllldmalltadır. 
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Müttefiklerin Amerikadaki ara-1 
zileri para ile satm aımacak 

Ruzvelt bir koalisyon hükiimeti te§kilini ayan 
meclisine teklif etti 

Vaşüıgton, 20 (A·A·) - Avru - ı lcrl~f bugü~ !\yan mccli_sine teklif 
pa. dcv:etıerinln Ycnldünyadaki n - ctmı?~~r. Stıınson, l!u,·erııı cumlıur 
razilerinin mukadderatı hııkkında relslı~ı :zemanındakı cumhurlycıcL 
:ınllzakerclerde bulunmak Uzere ler hukfımctlnde nazırlık yııpmışıı. 
Havanada. e.ktedilc-:ek olan Ameri- l\lecbu.rl Aııkerllk ihdası 
kalılar ittihadı içtimanın intizaren 
Amerika paria.mentosunun hnr:.:ıc 
enctlmeni, Avnıpalılo.rm Amerika.
dakl arazilerinin muslihane vasıta
larla veyahut pnrn ile satın almak 
suretile terk ve feragati temin et
mesi i~ Reisicumhur Ruzvclte on
ldhiyet verilmesine matuf olnn tek 
llfi mUsait surette knrşılnmıştrr. 

l'aJ{nglon, 20 ( A.A.). - RUZ\'Clt, 

btr koalisyon kabinesi teşkili fcin 
jeşebhfislerde bulunmaktadır. Ruz_ 
'\"elt, son reisicumhur Jntihnhııtında 
cumhuriyctcllerln ikinci reisliğe 
namzet gösterdikleri mlrala}• Frnnk 
:Kuksun bahriye nezaretine, Slim
Mnun da harbiye nezaretine toylıı-

Amerika Hariciye 
Nazırı 

infiratçılara şid-
detle hücum etti 

Gemlırlr, ao (AA.) - IIarlclye 
:ııa.mrı Kordel Hul bugün Harvard U
:rılveraltcsinde bir nutuk aöyllyerclc 
lntiradcılığa 11ddetlo hücum etnila ve 
hUrriyeU eeven insanlarla hUrrlyeU 
arcven mWetlerl yenilmez bir kuvvet 
Jıallnde birl~meye davet cyleml§tlr. 

Hul demfoUr ki: 
•
1 

- Amerikan mllletin1n önllnde 
l!!g bir imWwı bugUnkU kadar haya.. 
ft b1r mahiyet nrzetmeml§tlr. Milll 
bllkJAılmlz, kıymetli mUeaııeseleı1m1z, 
3aııa Dlmdideıı dUnyanm bu kad:ır 

b1r laammt ilıata eden mega· 
tehdJdlndcn masun değildir. 

er be§cr ırkı için karanlık 
JiUıııerd!r, Zira btlyük kuvveUer mev
~ubah.lıtlr ve hiç b1r mWet bUyük 
bir tehlikeye dOJmedeıı bu kuvvetle. 
& ehemm1yct1n1 bllmomUUk ede. ··n Kordel Bul, Btrlc,y!k Amerika taı1· 
Jı2nSn dllnya.nm diğer kıııımlanndan 
tecerrüt vo infinı.d neUcesl olmadığı
fi Ti bu eserin tı:ıflrad içinde devam 
İdeblleceğinl cıoııtınmek kadar bQytık 
Jıtr clmıet olamı)'&Cllğmt kaydetUktcn 
ilonra sözlerine 1111 sureUe devam ey_ 
lemı,tir: 

•• - Mlllet!er blrblrl &rdmdan kı. 
nlmq, kuvvetler birbiri a.rdmdan tu
llm olmuı ve aonra l.st1lA edilerek eıa· 
ret hallno dUJmU§tUr. Tehlike gölgesi 
latamız Uzeriııde gittikçe dııaıı. 'Ziyade 
:karamrak gcnlşletınekte ve bizzat 
ııe!aiD muhatıu:am aevkftabiı.t bile 
Q1&e dikka.Ui buluıunamw emretmek· 
~edlr." 

Sovyetlerin Romanya 
elçisi Bükreıte 

Bii.krcş, 20 (A.A.). - Rador ajansı 
l>ildirlyor: 

Sovyetler Bfrli~nin yeni Dükre;5 
!elcisi Lavrentlyef busnn saat 7.5S 
~e Bilkreşe muvasalat etmiş ve gar
~a Sovyet elcili~ başkntlbl B. Mi. 
lıailof ile Sofya clclll~i mllsteşan 
B. Potopkin, Ifarlciye protokol mü· 
~ftr muavini ve bir çok gazeteciler 
tarafından selilmlnnmıştır. 

Dük dö Vindsörün 
tevkifi şayiası 

~ iODdm, 20 (A.A.) - Dllk dl) V1ıuL 
~rtın tevkU edilmesi için emir veril· 
;ıııı veya böyle btr 3eyin dtl6tlnUJdU
itl hakkındaki gü)llnç iddiada zerre 
:tadar hakikat olmadığı bu akıam 
:f.cmc1raııa b1ldlrilmektedir. 

Bir Ingiliz muavin 
kruvazörü battı 

Lcm4n, IO (AA.) - Bahriye ne· 
llaretfnden tebliğ edilml§tlr: 

Amlrallık, 18950 tonluk .A.ııda.nla 
anuavtn knıvaz6rUnUn bir .Atman tah
telbahlrt tara.fmdan torp!llcnenılt ba
tmldığmı teessUflo bildirir. :MUrctte.. 
battan ikisi yaralanml§tır. !Bqkaca 
'lıaytııt yoktur. BUtUn mürettebat bir 
lııgWz limanına ihraç edilmi§lcrdir. 

Norveç g;lm.al sul:ırmda harekD.t 
ynpmakta olan Junlper balıkçı ge· 
pıısıntn avdeti gcçllmıJştır. Bu gemi-
2ı.lıı zayi old~"ıı tahmin edilmektedir. 
~ 

Çinliler bir şehri 
geri aldılar 

ciwnıklus-, 20 (A.A.) - Cin AJnıı
.. bildiriyor: 

İk1 rtı.n devam eden kanlı muharc· 
belerden sonra, Çin kıtaatı, lch3ng 
ıehrtnl lıtırdad etmiştir. Bozgun ba
ltnde olan <lil~ ayni gün 6ğlcdcn 
l90nr& btr ınuk&bll tıı.nmız teeebbU-
8Uzı~ bulunc2u. EID.ıı ~rln prkmda 
muharebeler devam etmc.i'tcdir. Şeb_ 
ıhı d:f ruaıw.111:,rln ~e çtnaıer l.800 
,so,man ceaecu ~u,tn. 

Ncvuork, 20 ( A.A.J - Otı:ıv:ırlan 
bildirildiğine söre başvekil, mem. 
lekette umum1 mecburi a kertik 
hizmeti Jhdııs etmiştir. 

l\lcksikoclan selen diğer bir ha
ber, Mcksikada da böyle bir karar 
ittihaz edilmiş oP\luğunu bildir-
mektedir. . 

Flla.dllflya, :?O (A.A.) - Cumhuri
yet partisi relsl John llamllt.on, Stlm-

1 son ve Knosewı §imdi reisicumhura 
eadakat yemini ettiklerini ve bundıı.ıı 
böyle ona göre ltonu§&ca.k •e hare. 
ket cdcceklcrlnl beyan eylemi§ ve ı,u· 
nu ilAve etmiftlr: Knôae ve SUmso. 
nun, Avrupa i§lcrlne mtıdahale arzu
lan o kııdar tnnmmııtır lti tayinleri 
tamamen anla~ılır bir fieydlr. 

Macar Başveki
line göre 

Harp yakında bitecek 
Dudape~te, 20 (A·A·) - Macar 

Baısvekill Kont Telekl, Macaris _ 
tana yakmlarda ilhak edilmi§ olan 
Yukarı Macaristandıı 30 hazirana 
kadar yapılınMı icap eden &~e
ler halckmda. parlimentoda bir su
ale cevaben demlşltr ki: 

''Bu seçimler başka bir zamana 
tehir edllmfetir· Zira :lkl kolordu 
ve bir dağ livası seferber edilmiı 
bulunduğu için, scı:Icilerfn pek ~o
ğu yerlerinde değildir· Maama...""ilı 
bu seçimlerin pek yakmdn. yıı.pıl -
mnaı muhtemeldir. rura_ son hldi
c:ılcr, harbin yakmda biteceğini 
göstermektedir· 

Romen kabinesinin 
istifası m~aelesi 

Büknt. 20 (A.A.J - Rador AJa.a_ 
m, Romen hlllcrunetlntn lsttta ettJgtne 
d.ati' fena ntyetle yayılan ıaytalan 

yalanlamaktadır, 

Yeni bir dünyaya doğru 
Roma, 1!J - Messaggero ga7.elesi 

(Bir fikrin zaferi) başlığı altında 
yazdıAı malcıılede şöyle diyor: 

"Halihazırda biltün diloyanın ka_ 
nanti yeni bir Avrupnya ,.e adalet
sizlikten kurtarılmış yeni bir dOn. 
yaya, yeni bir siyası ve iktısadi .e 
nhl6kl mumzencl·e doğru gidilmek
te olduğu merkezindedir. Milletler 
arasında lıakikl bir iş birli#i de an
cnk bu sayede husule geleblllr ,.e 
Avrup:ı fikir, prensip ''e ahtül.:I 
lnymet esasların:ı istinat eden gıırp 
medeniyetinin yaşnynbilıuesi fçin 
zaruri olan şart birUIUni bu suretle 
bulncakıır • ., 

Habeşistanda 
isyan çıktı 

(Baı tarafı 1 tncldt), 
ltaJ)"Ul TeblJt1 

ttalyada btr lll&hal, (A.L) - İtal
yan umumı kara.rgAhmm 9 numaralı 
teblifl; 

Akdenlzda birçok deniz ,.e .laava Qs. 

lerl - Blzerte. Ghiaonaccia, Borgo, 
Ajacclo, Dello Oro, CalvJ, Bonitacio, 
rrovccchJo • taYY&relerimla taratm
daıı fiddeUi ,.e devamlı bir .urette 
bombardıman edllınlfUr. Bu Ualer,• 
mllbiın huarata Uğr&mıftJr. BUtUn 
tayyarelerimı.Z, hareket tlsh•rtne dön· 
mU~lerdir. 

2500 ton hacm1ndekl blr Frantıa 
torpido mubritıı, blr ltalyan tahtelba
tılrl taratında.n torpWenerek batını· 

llll§tır. 

şımaıı Alrikada Blngazt xıududun· 
daki harekat, d~m.anm birçok tankı· 
aı tahrip etmlf olan ba,va kuvvetleri· 
oln l§tlrakile devam etmektecUr. Harp 
esnasında bir İngiliz tayyaresi dU~
r(llmU~Ur. Ikt ltalyan uvcı tayyareaı 
hareket Uelerlııe dönmem!§tlr. 
Şnrkl A!rlknda dQşmamn Adcıı, 

lelin, Port - Soudan UıınWharckeJ.rl 
le Sudanda ve Keniadald diğer 11.saW· 
barekeler bombardıman eclllml§tlr 

llulıarebe esnasında birtakım yan 
gınlar çıkanlmış ve yerde bulunıw 

birçok tayyareler tıı..'ırip edllmlştıı. 

Bir ltalyan tayyaresi llmrtllharekcstnr 
dönmem]3Ur. 
DU§mnıı Llgure ve Bardenya Qzerfr, 

de hava akınlarını tekrar etnılıtır 

NU!usça tele!at ve mabsO.. ha.sarat 
yoktur. 

Korsllta Bomb&rdanan 
EcUldl 

Hoekova, %0 - ltalyan tayyıırelen 
bugtııı Korslka adaslyle cenubt Fran
sa ıehlrlcrtnl bombardmıaıı etml§ler 
dir. 

.f ransa, italyaya da mütareke teklif etti 
'"" (llaştara/ı ı iııı:ideJ Londm, 20 - F'ra.ns:z hUkOmeti haıp!er cereyan etmiş olan Loren 

ltalyaya da Miitareke . bugün Bordadan ruı.kolunmuşlUr. Baş· c.e Bedalhavz ile Tul, Pisal ve 
Tekl'f d"ld' vakıl :hlare;;aı Pctc:ı hUkfımetin saat Enunvil b-.ı-;ri\n i~gal olunmuştur. 1 

l 
1 ıe:. ten ltlb:ı.rcn §ehrf terkede<;t!g-ını ~ • 

Roma, 20 (A.A.) - Fransız ı ve .Dor<lo:ıun acıl;: "ehlr na.u olundu· B 1 k 
hüknmtinin, İspanyol hükumeti ı,unu Boı do be:edl; e rcts.ue b.ldır· a h 
vaaıtaaiylc İtalyan hUk\ımctin· mlıtir. Bordo tugUn 12,30 dan aonrn 
den mütareke talebinde bulundu· 16 c ı.c..ıar <.lort d•t:ı bombardıman 1 f ti · d 
ğu re5men teyit edilmektedir. cd.lm.,,, aır;al>tnu \'O serbest lı!r şc· ITIBillıeKe erın e 

İtalyan resmi tebliği aynen şöy- kilde ur;:ı.n Almnn tnyynrelert §ebrln 
ledir: itine _l~ bomba atmııılardır. YUzler-

Fransız hükOmcti. bugün öğle· cc öllı vardır. 
den evvel, İspanyol hükfımeti va· lllfüf!met n:arlç'c Nııı,tolımdu 
sıtaaiyle İtalyan hükumetinden Honuı, 20 - Bordod:ın ıı.-.ıan Itru 
İtalya ile mütareke akdi için mü· eız bUkCımeU lsp:ınya hududuna ya 
kalematın başlaması talebinde kın ve Atı:ınUk tızertndc Btariç'e 

ı nııklotunmu:tur. 
bulunmuştur. talya hükumeti, 

Alııınıı • tt.ılynn Kıt:ıl:ırı 
aynı kanaldan ve Alman hükume· Birle,ccek 

tinin verdiği cevap §Cldi,nde mu· nern, 20 - Ahıınn ordulnn Frıı.n. 
kabclede bulunmuş ayani müla· aadıı MnJlno hattı arkaeındıın cenubu 
katın tarih ve yeri tesbit edilmek ıı::ırkl ıstıkamettne doğı'U ileriernektc
üzcre Fransız murahhaslarının dir. Bu tarzdaki h:ıre::ct Alp dağları 
bildirilmesine intizar ettiği ceva· Uzerio<.lc §ıme.Iden geicn Almaıılar ile 
bmı vermittir. · bı··ıcşmck ıç.n dahi taarruza cesaret 

Almanlar Liyonu Ald•lar. ı>demcz bir \azl,>"ctte harekP.tslz ola 
r ~· ~a ( \.~.) _ B -;<>b·• rnlt Leltliycn 1taiyıııı ordularma yak· .r.. ~:>. ,. ' ' • u ~ • ' ı~mak ve onlarla birleşmek mnksa· 

Fransız radyosu, Alman ılerı un - dıoa at!cdUlyor. -
surlannın Ltyon §ehrini işgnl et - 1 , 
tlk:;rini bildirmlg ve bu ileri un - .\!tın lbtl~atları Z:ıptolunncal< 
surlarm arkasından daha kesif kuv Bonıo, JO Popolu d'ltıılla. guzetcsı 
vetlflr gelmekte olduğunu ilave et Hitlcrin Frnnsay:ı. teklif edeceği mU· 
m~tir- tnrcke §artlarından bahsederken bun· 
Fransız radvosunun verdiği mU- !ar arosmd:ı en mUhlmmı olnrnk aunu 

kaydediyor: Fransa topraklnrı her 
temmi.m malümata göre, 5ChirdC tUrlU yardımlara lmltOJı Vt?rmemck 
sUJtön hUkUm BUrm~ktedir ve hal· için tngtıterc aleyhlne harbtn dev.unı 
la tam vakannı munafoıa ·a clııvet mUddetince !;;gal altınd:ı kalacaktır. 
için, Ron eyaleti valisi, Liyon Dundan b8ı1ka BUyUk BrJtanyn nıey
knrd:Oali ve mahalli idnredPlt di • hine yapılacak hareketleri trnlayl:ıll 
ğer yükl!ek bir :r.atın im:ı:ll!I ile bir t.ırmak Jçln de Frnnsanm altın Uıtı-
bcyanname ne§rolunmuvtur. 1 yaUnn 1lc btit~n fJk madde atokl:ı.n 

Kabine Azalan Anamda zapt ve mUaade-re olunacaktır. 

ihtilaf 
1:.ondra, 20 (A.A.) - Alman 

radyocu, Franııada hari>in devam 
ettiğini bildiriyor. Fransız kabi· 
nesi azası, ısilihlan terketmekte 
tamamen müttefik değildirler. 

Tulon Müdafaa Edilecek 
' Bordo, 20 (A.A.) - Fransız 

radyosunun bildirdiğine göre Tu· 
lon mevki kumandanr ,Amiral, 
~bre hücum edilirse ıehrin elde 
mevcut bütün vaaıtalarla müda
faa edileceğini bir beyanname ile 
ilin etmittir. 

Bord'.>, 20 (A.A.) - Fransız 
radyoaunun turih ettiğine göre, 
Paris belediye mecliııi aza.lan, it· 
gal kuvvetleri nezdinde Pariıin 
mcnfaııtlerint> temail etmek Uzcrc 
B. Jan Şiapc'i seçmiılerdir. 

Bordonun Bomıbardnnandan 
Sonr9ki Hali 

Bordo, 20 (A.A.) - Bordo'da 
çıkan La Frana gueteaine naza· 
ran 300.000 nUf usundan bagka 
600.000 muhaciri de barındıran 
Bordo ıehri, kadınlar ve ihtiyar· 
lar nazarı itibarc alınmadan Al
manlar tarafın9an bombardıman 
edilmigtir. 

Gazete diyor ki: Bu sabah, 
Bordonun muhtelif mahallerinde 
ölüler, yaralılar, ve harabe halin· 
de evler görülmekte idi. Bir bom
ba umumi meydandaki ıığınağm 
üstüne düpU§tÜr. BirÇok mağa· 
zalar ciddi ıurcttc haıara uğra· 
mıştır. Şehrin diğer bir kıamında 
elli kızın bulunduğu bir otele 
bomba isabet etmiştir. Bordo ıü· 
kOnetini muhafaza etmektedir. 

Dünkü harp vaziyeti 
Moıkova, 20 - Fransada as· 

keıi harekat büyUk bir sUratle 
inkişaf ctmel~tedir. En mühim 
mesele Lion §Chrinin i~gal edil
miş olmasıdır. Bu §!birde birçok 
demiryollan birleşmekte, bu hat
lar kamiJcn Almanların eline 
gesmiştir. Borda<lan gelen haber· 
!ere göre Fransızlar büyük bir 
mukavemet gösterdikten sonra 
Liondan çekilmişlerdir. 

Licndnn gesen Alman motörlü 
kıtaları Sarıaya ilerlemektedirler. 
Şimali gal'bi Fransada Brcst Al· 
manlar tarafından işgal olunmuş· 
tur. Almanlar cenubi Fransada 
Atlantikten Akdenize kadar uza
nan bir stratcjiknat tesis etmiş· 
l<rdir. 

Nanıi ve Tur kalelerinin i§ga· 
tiyle Majinodan çekilmekte olan 
üçüncü Fransız ordusu çevrilme· 
ye başlanmıştır. 

Majinoda harp hfili devam et" 
m<:ktedir. Fransızlar Majinodald 
mukavemc-ıeri tamamen kınlmıı 
değildir. 

Nevyork, 20 - Majino hattr 
nın Alsas ve Loren mıntakaların· 
da bulunan Fransız kıtalarında 
önlerinde ve sağ ccahla;ında bu· 
lunan Alman kıtalarına taarruz 
ederek geri çekilmeye bakmakta· 
dırlar. Fransız kıtaları cenuba in· 
mcktedirler. 

Almanlar Luar ağzında Sen 
Nanazi şehrine varmışlardır. Fran 
ıız ordusu Luar hatundan çekil
miştir. 

Roma, 20 - 1914 de büyük 

Re~mi harp ·:~ebliğler,i 

Alman tebliği 
Fllhrtrin u.munıı karargdlıı, 20 ( A.A.) - Alman orduları başku· 

mnntlanlıAının tebliği: 
Normahdide, Nanles'dcn Tur'a kııd:ır yultnrı J.uar'a vaı ılmış ve yu_ 

knrı Luar bir çok noktada secllmlşllr. 
Luar,ın cenubunda, mnlınrehc tııyy:ırclcrl grupları yollarda seri çe 

kilen dü~mana hücum etmişlerdir. 
Lorenin ~imalinde, mnğhlp Frıınsız şark ordusunun esir edilmemiş 

ol:ın bakiyesi, Epinnl ile Tul nrnsımln Mözel ınıııtakasındn ve orta \'oJ_ 
lıtrda ,.c yukarı \'ojların bir kısmında sıkıştırılmıştır. Eplnal, 'ful ve 
J.finevll elfmizdedir, MaJlno hatlı etrahnda, Tl:rom•il'ln iki tarafında, 
muharebe devam ediyor. Vi~scnburıfun garhındıı, l\lojino ballı yeniden 
delinmiştir. Pike bombardıman ,.e muh:ırche tayyareleri grupları, boın. 
balarla müstrıhkeın mevkilerin bü)ük bir kısmını tııhrip l'lnıiştir. 

Strasburg Alınan şehri, cenuptan ve şarktıın ıılınnııştır. Strusbur(( 
kııtedrnJlnın llzerindo Alman harp bııyrafiı dıılgnlanınaktndır. 

Burgonyn knpılarındn, Belforıtan gelen kıtal:ırln yukıırı Renden 
selen kılnlnr birleşmiştir. 

lR h:mronda, 200 bin c~lr alınmı~tır. D:.ınların nr:ısında onuncu 
Fransız ordusu kumand:ını gencr:ıl AJtıneycr ile bu ordunun kurmay 
reisi <le vardır. 

Alm:ın bn\'a kuvvcllerl, lngillcreyc karşı muknbclc lıllmisile lıaşlo· 
nuştır. 1!I haziranı 20 ha zir an:ı hnllln~·an gece, mulıurebc t:ıyy:ırc ı.ıı up_ 
lnrı, büyiik 1.Jonıb:ıl:ırl:ı, İngiliz tcslilıat nıcrke;:iııc, czcüıııle llilllııghaın
daki büyiik nzot fohriknlnrı merkezine hücum ctınişlcrdir. 50 kllonıcL 
reden görfılcn lıüyük ynııgııılıır, ınurnff:ıkıycliıııi7.i ish:ıt etmiş ve or. 
karl:ın f:elcn diller ı:rııpl:ırrı yolu giislernıiştir. Bund:ııı .soıırn, Ilul'da iki 
benzin deposu lştiııl eıtlrilmlştir. 

iki seri hücnm lıotu, Dıınscnes'in ;;:ırbınd:ı, ~-l:ınş s:ılıilinin hemen 
)'akınında, dört l1in tonilll!oluk bir ,·:ıpur lıalıı ı tıştır. Bir Alman ıJcniı· 
ııltı ırcmlsl, seklt. bin tonlliıtoluk lıir clüşınıın petrol \'aımrıımı b:ıtırmış_ 
tır. DIE:er bir denlınltı gemisi, bfr clüşınnıı kafilc~lnden ile ''apııru b:ı-
tırmaıta muvaffak olmu~tur. • 

Dü~mıının dilnkfi tayyare kayıbı yirmidir. Allı Almnn layy:ıresi 
kR)'Jptır, · 

Frans-a tcblt.'?i 
Bordo, 20 ( A.A.) - 20 Haziran ı:ırilıli Fr:ınsız ak~:ım tebll'ti: 
Bugün nzlyelln lıeyetl unınmıyc.sincle chcmmiyeıti lılr değişiklik 

olmamıştır. Diişmen N:ınles ccııuhun<la \'C Bıırge5 pnrbinrle \'e Montlu_ 
cunada doğru ,.e Uyon cenubunda Vişi Ye Nnnlu:ı istikametinde keşif 
kolları ileri silnnilşUlr. 

• 

400 bin Sovyet 
a:;keri var. 

Ucrn, 20 tA.,\,) - H~: 

Son gilnlerde Baltık memleketleri 
ne giren Sovyet kıta.:ıtı mevcudu 
Natlonal Zeltun!; :;:ızctesinln Stolı 

holmdan nl<.lıi,'I ha tıerlerc' göre 400 bin 
olııra k tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, Sovyetler rıirllğlnln 
y:ıkmda J.'inlandlyad&:ı yeni lstel:lcr· 
de bulunacııS:-ınd:ın korlıulmakltldır. 

ıngiliz tayyareleri 
(lla~tarııfı J indc/e) 

Amiens Wvarında d:lı;man işgali 

altında bulıınan bir tıı.yyııı e mcyda• 
nında. yangın cıkarılmı,,tır. iki hangıı
ra tıım isnbcllcr vaki olmuş ve yer 
de 18 tayyare tahrip edilmiştir. 

J.ondra, :;:o <A·A.J - H:ı.\·a ve 
dahili emnfj·cl nezaretlerinin teb 
liği: 

DU§man hava kuvvetleri, dün ge 
ee, lngiltore Uzcrine yeniden hU -
cumlnr yapmı§tir· lnglltcrenin ı:;l
mah şarki sahlllcrl Uzerine bom 
balar atılmı~tır. Üç ııehlrdc huar 
vukua gct'rilmi5, fnknt ynngmla; 
sönd ilrii lmiigtU r. 

T..incolnıııhirc ey:ılfltlnin · bzı r. 
tnlarma ve nynı z:ımıanda 1İıgilte
renin cenubuna ve Gnl eyaletin<' 
de bombalar nlılmıştır. 

Altı sivil ölmUı:ı, GO ki{ii yaralan· 
mıştır· Tnyynrc daff batnryn!:m 
harekete rreçmiş ve oıulınrcbe tay 
yareleri düşmanr ka11ılamağa ha. 
vnlanmrştır . .Asgari Uç dUıımıı.n tay· 
yare.si dU,UrUlmliş, bir çok dilg 
man tayyaresi hasara uğr:ıtılmış 
Ur· 

l.onctra, 20 (A:A.) - Röyter blldJ· 
riynr: ı 

DUn yapıtnn akmlar eşnumda, blı 
çol{ ınıntnkalnrda haUcm şafaktan ev 
vel aığmakları terketmedlğl ve hattı> 
birçok kimsenin bUtUn geceyi aıFal• 
lardıı ge,Çlrmlıı oldukları blldlr!tmek 
tedir. 
Şimali ıarkl saıiillerin bazı mınta· 

ltalannda, bfrc;ok alarm t;ı:ıretıcrl vc
ıilmlştlr. H:ırbln bld:ıyctindc.nberi 
ilk defa olarak halk bu kadar uzutı 

mUddet sı:mnklıırda knlmağa ~cebur 
olmu§tur. 

YUksek ln!Ulk kabiliyetli bir bom· 
b&, bir evin tlzerine tam lııabet ede
rek bu evi ve diğer lkl evi t.ama.nıeıı 
imha etml~tır. Enkaz altında bir ana 

' . 
kızm cesetler! bulunmut ve babası da 
agu yaralı olarak çıkarılmıştır. 

Londm, 2a (A.A.) - DahW emnl. 
yet nczıırcll, geçen geceki hava hU· 
cumuna alt BOn raporların madd1 ha· 
saratm nıUhlm olmadığı hakkında 
alınıın ilk malOmatı tc)1t etmediğini 
bildirmektedir. 

Ölenlerin adedi sekiz, ya.ratılarmkl 
60 dır. 

Çay kurutma 
fabrikaları tesiıi 

A11/..'ara, 20 (l/usuıl) - Zir:ınl il}. 
lctınclcri kurumu Rize çay bölge
sinde çay kurutnııı fobrikal<ırı ı~. 
!iisi lcin mütehassıs bir heyete tet. 
kikler yaptır~uktadır. \'akında te· 
sis işi kıııt bir neticeye bağlauıı. 
caktır. 

Silo ve anbar adedi 
arbyor 

Ankara, 20 ( llıısusf) - Silo ,.e 
:ımhar mevcudumuı gilnden J{une 
ıirtııı:ı!\laılır. 8 hetnııarme HOOO 
tonluk silonun inşaatı tesellüm cılil 
ıniştir. Yenlılcn Hi500 tonluk 7'k!'ı_ 

gir nmbarlıı 4500 tonluk iki anılm. 
rın inşaatı bıtmck üzeredir. Böyle· 
ce silo, nmhar ,.e depoların hacmr 
istlıılılleri 274500 tonu bulmuştur. 

Re~it kardeşler 
radyodan ayrıldı 

Ankara, 20 (llıısuıf) - Ankıırn 
r:ıdyosundıı y:ıpıl:ın dejJişiklik üze. 
rinc r:cm:ıl ncşit ,.e Ekrem Reşll 
a,.·rılıııışl:ırtlır. Yeni kudro bugilıı
lerıJc l;nıt şeklini :ılac:ıklır. ' 

Çamlık Tüneli yakında 
açılıyor ' 

fır.mir, %0 (A.A.l - Ku~adıuıı cıva. 
rını!akJ Çamlık Tünelinin inpatı Ik 
r.tı.ı) eanmtş 'o yeni tt\nclde yolcu v 
m:ı:-ş:uıd!z k:ıtıı.rlan ge~eğe ba§la 
mr,,tır. Blr buçuk milyon llraya mal 
olıı:ı tancıın nçılma resmi ay somınıı 
dotru yapılacaktır. 

rt'landıra cinayeti 
davası 

Gecen sene IUı~ıth:ınc civarında· 
ki m:ınılır:ısınıı koyıınlıırını sokıın 
çoh:ın Ce,·nt ile Aliyi m0\'

0zcrle öl
dfircıı ı:olı:ııı Şalıanın birinci nğır 

ceza ın:ıhl<cıncı.!ndckl duruşması 

dün bitirllmlş, ölOm ccznı11na car. 
ııılııııştır. Arıcak ök:nlerln mandı
raya tccnvfız etmeleri tahrik ı;chc· 

hl adclcclıl~lndcn ceııı 2.t ııene ıııtır 
hnn!ıe tahvil oluoıuustıır. 

1 Tıcaret Vekilini 
tetkikleri 

~ciırlmııı.J:: lıuluııuıı Tıcııret 
.;li Nazmı Topcuoı;ıu diln de 
ı.ıklcrlnc dc\·:ını clıııi' \'C sıı 

Lcşkiliıtl:ııuhı ııı:ı dairesinde ıhııı 
tucur!Jl'llll lmlıul cılcrck scınışın 
tıir. Ak~aıu uıcrı fiyat nıurak 
komıs~ uıııı ,.t kıliıı ı elsliği,nde 
"alkn· kudur sıırcıı uzun l..tir l 
Jantı ~upııııştır. Topl:ıntıdo \alı 

hcledı~e reisi L\ıtfl l\ırdnr, ıç 

r:arct unııını nıürlüri.I Cııhll, nıııı 
k:ı tıcıırcı müılürO A'l"nl s:ıı.ın 

belediye ıklı,.:ı t mlld!lyii, tlcnrel 
dası u.ııuıııi k:itlbi, iklıs:ıt mıid 
de bıılunhıııştur. 

Mu7.:ıkcrcler sonunda rir:ıt 
rukobc komis)onunun kutl ınc 

~ckillcrl k.ır:ırlaşmış ,.e satış fi~ 
lıırı teshil l'dılcıı m;ıddelcr üıcr 

tle son tclkıkler :rııpılıııı~tır. 1 
cins ın.ıcldc üzerinde toptan \ 'C 

rnkendc satıcıyıı ~lizdc lıesabile 
ı.iır bırnkılacuk \'C s:ıııı-ı buno S 
s:ıtış yop:ıcaklır. l\oınisyoıııı 1>0 
olarak kurııl:ıcıık iic tetkik Jıfır 

nun ınemurl:ırı ı-atı,ıarı dalm1 k 
trdl edecekler \'e s:ıtıcll:ırın fll 
k;ir ıılm:ınıasın:ı dikkate edcc 
!erdir. 

ikçİIİ yerlerin tarife] 
Belediye daimi encümeni tarar 

dan la ıllk edilen !ekili Jokuntıı 
gazinoların }·eni tarifeleri lıu h 
ta ınrfında tıılbik mcvkfinc ko 
cnktır. J::\'\·elcc sınır esıı ı üzer 
lınr.ırlıınan tıırifclerde içkilerin 
z.esiz ,·erilmesi şart koşulmuştu. 
huki hu giqi yerlere gidenlerin 
kiyi mrzc ile nlmaya alışık bul. 
dnkl:ırından bu karar tndil cd' 
mlş, içki ile lılrliktc mezenın 
vcrllmcsJ şekli dalın muvafık sö 
mü-;tUr. 

Lokonlal:ırın tıırHe mecburi)' 
kaldmlmıştır. 

Tarife usul!lnOn t:ıtbikl yfizün 
norsiyonlıır glttikt"e uratmış, J.: 
lanılan nınlzemenin ucu:ı:u inil 
edilmiş, bu '\urelle yemekler ne 
setini kn~ betmlştlr. nu !Ub:ırlo 
knntnl:ırın ) emek tarifeleri rckab 
lerkrrtllmişUr. 

Knhvc, gazino YC diAcr ycrlr 
tnrtfolcri cskhı gibi belediyece ı 
dik olıınncaktır. 

tekili yrrlcr lınRünclcn ftıb:ı 
ı.ıııınıırn taksime bn~l:ınneaktır. 

Limon muhtekiri 
tevkif olundu 

Yemiş iskele~inclc limon tlca 
ti yapan lira K:ırnknşın, limon 
zerinde ihtlklir yaptıilı Hıl1arı O 
rine zabıta memurları mntıııııı 
gitmişler: müşteri gibi dnvranıı 
sondıöını 11 liraya salması icaP 
<len limonlar lcin 16-17 lira ııl 
diğini tesbit ederek kendisini a 
.) eye '·ermişlerdir. 
Öğleden sonra dördüncü asli 

ceza mahkemesine ,·erilen llP1 
taciri ın:ıhkcnıede: 
"- Dcrı polislere laticsinl 3,5 1' 

ruşn satıırım dediğim limonları 

ıııe verecektim. Çünkü sandık ç 
çuriiktü. lhlikdr yapmadım ki,, d 
nılştir. 

1'\eı iccde rıınhkcmc tacirin hcl11 
tevkifine, üç gün evvel limon P 
yasasının ne halde olduğunun ti 
ret müdilrJfii;ründen sorulma$1 
kar:ır vermiştir. 

Y enicamiin cepheıİ 
temizlenecek 

Dır akşam gazetesi Eminli 
mcydnnınııı tnnzim edllmcsine JJJ 
knhil Yenicıınıiln kirli bir men 
arzelli[ıfnl, merdivenlerin yerd 
yüksel< olılugunu :rıizınıştır, YııP1 

§ınıız lahklata göre, Ycnlcami nıc: 
dh'eıılerf geçen sene yenllennı1~1 

Yerden )'fiksek j\nlan merdi" 
yoklut. Cnruiin cephesinin ,·ııP 
dum:ınlıırile rli~cr toz ,.e ıopr• 
lıırdan tdrlt'ndiAI dnitrudur. 

Eminönü meydanındaki inşaat 1 

mıım otdukt:ın sonra camlln ceplı 
temizlenecektir. 

Su ile temizlenme tecrO 
lıesi iyi netice vermemlı, kfrl 
lıiisbütün yapışmıştır. Bu itib•r 
lcıııizliltln ne gibi bir rundde 1 

~:anılması etrafında mütchnssısl 
tornfındıın incelemeler yapılın•" 
tadır. 

Bir tavan çöktü 
Vüıı gece ncyo~lun":ı çuıcurc ı. 

nıadn Allıp:ıll:ır sokııftındn }4üsc>' 
ııin olıırdıığıı G numnrıılı ~,·in .t 
\'anı çökmüş Knı-mıpnş:ıdıı IJahr•: 
<'nrlcıılnrle otnrıın J\lclımet ııı~an . 
minıle blrl"ı ynr:ılnnnrak hııdanc> 
kaldırılmıştır. 

Kiralık o-
K.ıı.wkısy Bahriye caddesi 102 :.. 

maralı elektrik, br.vagazı, aıı ve O" 
ıorlfer tcsıas.tmı havi yedi oıSAl~_'!"ıt 
:nkll ev ınecburl azimet cıota.r-;~ 
kiraya \'t'rllecektır. lstJyeıı!erln __ ,... 
veya GOS~l -- 42307 tclefou DUID'"" 
l~rına mUracaaUıtn. 
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Stoyka kendisiyle konuşan bir rrtuharririmize dedı ki: · 

·~ - \'AKAJ 

1 Aı«lenizde b-ul---un-2n-Z-rr._aa_t _b-an_k_aSI 
vapurlarımız mübayaayı kesti 

Konaolosluklanmızdan Tiftik ve yapağı 
izahat istendi birlikleri mübayaaya 

Akdenizde Fransızlar:ı kir:ılan. 
ınış ol:ın lınzı T:ıpurl:ırımn:dan bir. 
haber alın:ım:ımaktndır. Fnkat bir 
saretenin ~·:ızdığı gibi bunların 
ı:ransız hükumeti tnrafmd:ın müsa. 
dere cdlldlAine dair de bir haber 
yoktur. 

Pirede bulunan Anla.ris vapurun. 

• 
geçıyor 

Remanyodan sonra Macaristan. 
da yapalı ,.c tiClik almak için m6-
raca :ıttn bulunmuştur. 

~Jetlerin kayboJmuı, bü
-vletlerdm buılarmm u

t.&.~ bir tekilde vaziyetlerini 
~ etınit olnwlan, huıJannm 

lllfmclua cbfM'I çdmuı bu· 
-.....~ ba hini ~dir 
~-~ hayatmda Te onan 

ela dünya mü..-eaincle 

f ''Balkan sulhu muhat aza edi-. 
lecektir. ittifakımız sulhun 

einrinde bulunuyor,, 

, dan mnnd:ı dif,cr ,·npurlnr için 
I·"rnıısa Jiınnn!Jrınclaki konsolos
lukl:ırımızdıın mnlfım:ıl istenmi,tir. 
\·apurlarınıızın :Frnns:ının Akdeniz 
liın:inlarınd:ın A 'ril.ay:ı yapılan 
n:ıklıyaıtıı kull:ınıldıkları rannedll
ınckledir. 

Diler tarartan Romanya)'a lln. 
derilecek 3000 ıon yapalı Te 1850 
ton tirtik üç ayda teslim edilecek· 
lir. ihracatınki bn canlılık uruk Te 

ynpağı fıyatlıırında 10 ile 20 kuruş 
arasında bir. yükselme yapmııbr. • 

Aynca l}ehrimlzde bulanan Ti
caret \'ekili mühim bir karar ft1'_ 

miş. her tarafla Ziraat bankuıaca 
yapılan milbayaatın durdurularak 
köylüden doğrqdan dolru:va tllUk 
\•e yapaitı birliğinin mflba:vaatta bu. 
lunmasını kararlattınnıflıJ'. 

olan kunetleri temail eden 
. · bu nzifeyi tamamiyle 

ecek bir halele halanma
'i .ı~ ~ili bazı itiyatlar netice-
~ dünya aiyui müvaze

uqdan ıonra ne olacak? Ne 
•lacak diye hirtalmn sualle

Clt1aya çılanaaına sebep ol-
\'· dar. 
• lQe inaaıun llkhna gelebilen 

er arasında dünyanın mü
. · i kaybederek coıkun 
ı ~ elinde hqıbot bir bal· 

' eliketten felakete, tecavüz· 
k. feeavüze uğraması Ye arzın 
.:~ hir top gibi tekmeden tek· 

lcoımUı mukadder bir alo 

Rom.anyanm Ankara clçi51 ıs. Stoy
ka yeni kablneetnde bir propaganda 
nezareti mllııteıarlığma. tayin edllmf§ 
ve memleketine dönmek tızere Anka· 
radan fehrlmlze gelml§Ur. 

Romen diplomatı Haydarpap. ga
rmda konaoloaluk erkO.nı taratmdan 
ka11ılanmı§ ve kendiBlle görü§en bir 
muharrlrimize ıu beyanatta bulun-
mu§tur: • 

" - latanbulda bir Ud gUn ka.ldık.. 
tan sonra yeni vazifeme bqlamak Ü• 
zere Bükre§e gtc!eceğlm. 

BUyUk müttefik ve dostumuz Tll,. 
ldyede memleketimin mUmcsslll ola
rak bir buçuk ane kadar bu1wıclunı; 
bu müddet içinde TUrk mWeUııl çok 

yalandan tanıdığım ve yüksek ınczl.. 
yeUer1n1 takdir imko.niarmı bulduğum 
fçin fevkala.de bahtiyarım. Türk mil. 
Jetini, onun bUyllk ve muhterem Şeff 
tsmet lnönüne ve de\!&mlı aulb ırlya
ıetlne unutulmaz ııevgt ve hayranlık 
hlalerlle, !evkaIO.Oe doetluk intibala· 
rile ballı olarak buradan ayrılıyo.. 

rum.,, 
ıı. Stoyka, TUrk - Romen 1tutakı.. 

nm Balkan ırulhU ilzerlndeld teııfrleri 
baklandaki suale de aynı hararet, 
kudret ve neoeyle f6yle cevap ve.rml§
tır: 

" - .Aramızdaki ltt1!ııkm ve birli· 
tlıı 1st.Lkbalde c!alıa fazlıı kun etlene
ccğlne ve Balkan 8UlhUnU muhafaza 

C.az.etemlıte beyanatta b ılunun aabık 
Roıncn cıı:ır.ı Sto.) ı..a 

'ıttibi telikki edilebilir. 
it saraınb devri inaaıdan 

ile sarsar, Fakat l:ıeynelmi· 
~let bayabnd• hiç bir •-
1... !ek kuvvetin mutlaka 90llU' 

~ hüküm sürdüğü eöriil· 
tir. Tabiatte olduiu gibi 

L er bayabnda da zıddiyet
~berce Y•§8r, beraberce 

't' ler. 
~.ile çift, iğri ile doğru .. -
"lll°hirinden ayırt edilmezae 
.tlerin bayatmcl., beynelmi· 

Bulgaristandan gelen 
yahudi muhaci-rler 

Filistine gidecek olan mül
teciler şehire çıkarılmadı 

yolundak1 sarııılmaz' tealrtnı dalma 
göetereceğine 11Upbem yoktur, ltW&. 
kmUZ 8UlhUn emrindedir, 

11rl milleUn beraberllğlnl böylece 
tebarüz etUrmekten çok znk duyu. 
yonmı. Balkanlarda aulhlln devam. e· 
deceğt kanaatlndeyim.,, 

Jtoman1&ftDl yeni Ankara bQytlk 
elctıd ıı. Ra4u ~ CUmart.e.I 
sUnll tayyare ile Bllkretten gelecek 
ve Cumhurrelltmize itimat mektubu 
nu takd1m için kusa blr mtlddet aonra 
hOkQmet merkezimize gidecektir. 

lifaaet ufuklarında da tezat- gariatanlı :U:u.eevllerdcn mUrckkep SJ kendini bir kuvvet ola· ıso kl§lll.k bir muhacir ka!lleal Uru. 
~~ bqlar guvay ben<lıralı Uberta s.lmli Jel. 

1&15 Vi:rana ~ Fran· kull gemı ile Vanıad&D dUD allü 
ba:yab;reti ancak hakim ıımannn'l:A ge!mlfUr. 
kup menfi bir YUi,et BunlaıdaD bir kıam1 'karaya çıkmak 

•
.. , ___ ,_.::_ _ :.L:-1:~ !I-~ iltemiflene de &lmaD tedblrlerle bu· 
............ ~ ..... - -- • ım)'dan Tel'ilmem11t1r. GeıD1 sabi·• 
ti. A,..tafonoa mnehıılr tanm uı kolltrolU aıtmda bul~ 
\iınlcriJIİn S.lin maabeclr tadır ve hlç b1r mubaelr dıf&n CL 

~dan tadili de •Jm tekil· k&nlmıyacaktır. Bu muhacirler ~ 
~ kudret )'alUDda yqa· Une gitmek tlZere yola çıkmıflardır. 

oı... tabii sul laa.......... E~ ~ecelt ve lQecek llkmtıaı 
.... ~~,.. bir fikir W9 ........ oldulUDdU va.pal' Hm91nm .... ~ 

~fiil haline kor muetur. 
demekti. Tarihte 1laaa da· 'l'DNLB oa.mx MtJBAOtal.n 

PolOQall Y&budllerdm '2 JdfWk 
mi•ller zikredilebilir. blr mubaelr kafUe.ı de KODftllldJO
hütün tarih lloJUDCS ııel ._ .. , .... 1talyadan ,ebr1mtse pl· 

ıi-.: aüfaslan fiili ... _ 
ı- mJtUr. 

dünra m8\fU9Deılnde BuDiar latanbald& 'blrlırq can kal. 
~ mewldlll'le miit.aa· dJktu llODl'& l'W8tlııe ~ ...... ,tur. ltaıyanl&r barbe sJrlDCe7e bdal' Un. 

• ._ .._ hu mi.,..... iami d118riDe ıaa muamele ebudlklertıd. 
kitaplarda JUl)am, lt&lyad& ll&Uml b&rbe flddetle ale)'h• 

hukuk iilemaaı adan w- oldulUDU. eon ft&i1et DllerlDe 
anmaaıa mevcuttur. yerlerini terke nuıcbar k&JchlrJ•rmı 
~n kadw auarf olarak ile- l6ylemlflerdir. 
"'iliümm mütaleayı bugün· Bun1ardaD bafka AkdentWld ab-4,..,,.,. haritası uz" erinde mü· luka y0z11Dden memleketlerine döne

mlyen lııgWz profa.örlerlDdeD Poa. 
-.lecek olanak l.iı,.,.;mizo tan, steıa:ııı •• PoeterdeD mUrekkep 

aabip olmumz için ortada bl" heyet, Uç J'ranmı tekD11ymlt. bu.. 
aebepler vardır. G~rülen radıuı tramlt geçerek ııeyabaUerlDe 

'- ınanara hizi aldatmama devam için AtınadaD geımı,ıerdlr. 
'-• Yupel&vyalı TOrklerdeA 12 kl§Wk 
'~~ dün,.ma da dünkü blr muhaetr k&tllul de ıelm1fUr. 

SC ıilli tezatlarla dola olaca- Stokholm konaoloıumuz 
~ tiphe yoktur. En İJİ ai,a· Stokholm koa.aoloeunuız Ha1aD Nu· 
~ ortuıada ayakta ka- r1 mezuna konvan.li)'onel treniyle 

bir me...tai tutmaktır. 
· a busünki " yarınki 

• bayabm muhafaza et· 
IÇİn sahip ·oıclaiu üç kudret 
....... tisi~: S ',, Tiirki:re popolitik bakım

~ ':ranm müteftZİa 1"r ha· 
~~için Jaam ola bir nok· 
~I ltuluamaktadll". 

- r;;r1c milleti &azat,.,. 
Ölıne)'i Wlmek1e temiD ~ 

· .-hadet eden 1lir tar•h 
. 11Ynlıp ı•lmiı Ye ••k 

~. .... tarihi hakikatten •• , 

~·· - türlı milleti bir kiild'-"· ~i ile. Hükimeti ile, Mili; 
\~ !ile ram bir intabak ballnd.,-

. ~~ü'i!üa etnfmda bir kal~ 
:"'l'UUniı olan Millet. Mect:a, 

\ı.. ~t istilmeli ümitle gö71r 
~· SADRI ERTEM 

ltandilli yokuıu 
~ tamir ediliyor 
~ "dilliden Fenere çıkan yoku
~cı;" zamanlarda denize dolru 
ı..~ıaı 16rillmüıstıır. Bu kaymanın 

il ı. _aeçmek ve yolu ıeni~lelmek Sa ""lediye 5000 lira tnhsiıınt n. 
•tı. 1ıtır. Bugünden itibaren Caali

l~IJecekUr. 
tlorya plijlan 

ihale edildi 
~ PliJlan Te belediye tarn· 
s;rı :teniden yapılan gazinonun 
~ı~i 32601 liraya Mehmet Uy. 
'~ı 1~•le edilmlttlr. Geçen sene 

Köy enstitüleri 
Muhtelif viJayetlerde 

tinıdilik )4 tane 
açılıyor 

Köy ölretmenl Te köye yararlı 
diğer meslek erbabını yetiştirmek 
üzere bu yııdan ltfba~n 'köy en•tl
tillerinin sesisine karar verlldilti nJ 
yazmııstık. Köy enstlltUerl ıslmdillk 
Kars, Malatya, Trabzon Kayaer!, 
Samııun, K.nta:nond, E~lc''"hir. Ko 
caell, Balıkesir, lzmir, Lntebur 

· gaı, Seyhan, lııpart:ı, Antalya vılil 
yetleıinde olm:ık Ozere, 14 tanedir. 

Bu ensllhilcr fRall:rete IJa~Jnmı<ı: 

lardır. 

Polonyalı, Çekoelo'V&kyalı ve Bul· 
gelmlfUr. 

Konsolos. StokhoJmdan ltlb&reta 
BelgTad& kadar aeyalıatlnl tayyan 
ile yaplDJfbr. Alman,ada tren mana. 
kalO.tmm çok g11çlepne91 .. bududa 
kadar yedi gt1D lıllrmetl dolaJISl11e 
tayyanJ1 tıercUI •bldfUı'· 

Haaan Nuri, Sirkeci garında :bek· 
19§811 Avrupad&Jd talebe aU'elerlDe 
endlfe:vt mucip bir vaziyet olmadığını 
söylemi§Ur, 

Sovyet konaoloau valiyi 
' ziyaret etti 

Sovycl lonsolosu dün ölleden 
sonrıı vali ve belediye reisi Doktor 
Uıtfi Kırdarı makamında siyaret 
etmiştir. 

Britanya adalarının 
havadan ablukası 

Almanların ingiltereye karşı takip 
edecekleri harp planı budur 

Birkaç g11DdeDberi .Almaıı tayyare- Almaııyça karp hava i.aarnmıarma 
lerlniD Bıitaıı.ya adalan .llzer1ne yap. fiddet verdikleri n .1JmaD1arm UT& 
tıklan bava taamız1an devam edi. taamızıa.nna mukabelede tıuıunduk
yor. lki gfln enel Taynıls Dehrlnln ıari glSrWUyor. Alman taarrusJarmm 
manaabmdan Humber ıı.elırlrı1ıı JDAD· alacağı flddet llllıbetıııde 1agDls mu. 
aabma kadar BUyllk Brltanya adUI· kabil taarnızıarmm da ffddeueneceıı. 
om cenup ve merkez mıntakalarma bu 1t1bar ile bundazı. aoııra bql&ya.. 
fiddeW 'bir baft taamım 1&Pllımftl cak ,oı.zı :tngwz • AJm&D mullanbl· 
Bq defa blrblrin1 takip ederek geleıı ıdnJn denJzlerden zfJ'ade havalard& 
bu taarruz flmd119 kadar Tald olu• lıık1f&f edeoeli wn'9fdl10r. 
laraı en fiddeUJal ve en clevamlJıa ol. 
muttur. lqtua ~ dA4 t.oplan 
taaııuız iki aaat A.lmaD tanareıert.. 
ae at.q &ÇIDlf ve bQWD &d&Dm lem&· 
aı projektörler Ue aydmJanmııtır. 

Btr g1lD acmra AJmNJJar bava taar
ruzl&rmı tekrar etmiflerdlr. Bu defa 
Brltanya adaamm fim&ll ıarld ve ti· 
maU garbl mmtakalan bombeJanm'IJ 
tır. Adada verilen a1Arm. lpnıtl tam 
be§ -.at lltlrmO,ttır. Alman bombar
dmwa tanareıert çok )'Wtlcktcıı 

bomba atuuflardır. 
Roma ukeı1 mahaflllnden verilen 

malQmata göre Almaııl&r BrltaD,va 
Adumm havadan bombardıman edil· 
ıneal bakmımd&n Şerburg'un l§gaJlne 
tıUytlk ehemmiyet ~ermektcd1rler. Z1 
ra bu nokta Franmz eahlllerlıı.den Brl· 
t.anya Kdalan Uzerlne yapılacak hL 
va taamWan için çok lyl blr üa hls
metlnl g6recütlr; bu sayede Alman· 
lar Brltanya adaJ&nm havadan tama 
mlyle abluka edebilecekleri k&DaaUnl 
bealemektedll". 

Jrakat İngt1ialerlD de 800 ıtınJerde 

!Meseleler: 

iŞehrin iki derdi 
Efyanızı vapura ıölilrecekslnlz; 

önünüze seksen hamal çıkar; ara. 
larında çekiştirip dururlar. Bu 
nasıl iştir? Eler belediyenin reı. 
men ''taşıyıcı" tanıtığı bazı kim· 

1 
seler varsa demek ki diğerlerin
den hamallık etmek hakkı alın 
mıştır. Du sibi vatandaısların ken: 

ı dilerine başka birer iş tutması 
1 lazımdır. Halbuki vaziyet hio te 
i böyle de#U. Bilhassa Yapur Te lls. 
1 kelelerde enalannııı taısımak için 
! blribirlerile lUJfp kakıfan bu a-

l rada da eşyalarınızı çekiştiren 
bir iürü hamala tesadilf ediyor
sunuz. Acaba belediye zabıtası 

bunlarla meşgol olacak nklt bu_ 
hımıyor mu? 

Biraz ahlak terbiyesi 1 
Şoförlerden bu şehirde halkın 1 

cekmcdijl acaba kaldı mı? Eller 
geç vakit evinize dön{ftor w eter 
nezaket ederek sizi getireo tofö
rc tııksimelreye bakmaksızın bor. 
C"unuımn ne kadar olduJunu sonı· 

: 'or!'lanız vay hıdlnizel Bu takdir
! de ödemele mecbur olduJunuz 
ı paranın en azı yirmi kuruş faz_ 
İ !.ısını nezaketinlzln ceremesi ola
'ı nık çekmele katlanınız. Merak e. 

diyoruz: Acaba İstanbul tof6rlerl 
ı bu tabiallerinden ne Taklt vazge
'cecekler. MüısterJden fada para 
\ tırtıklamamak Jçln ne "akit iyi 

~1~ta7n \'erilmi~ti. Mehmet Uy
.~ ilları iki sene mllddeUe at Dün bir pdkenll ile Bıılgtaislandan llmanrmı:a gelen 180 J..iıilik Ya. 

1 
bir insan gibi hareket edecekleri 
Şoförler cemiyetinin bu ahl6k me

~elesl qzerlnc nazarı dikkatini 
1 celbederlz! .. r. · hudl ka/ilesi 

·------------------------~ 

Sanat okulhırı 
imtTha.ıla.n bitti 

Snnnt okıı'larrnı:l itı:;lih:ınlıırı l 1-

ın:ınılanmıştır. (\flretmcn ,.~Uştı r _ 
ınek iizere cıısti.iilerc göndı..rilc. 

t•ek lalcbeııın sednıı ıı;ın lıııg·in s·ı 
ııat okulurı u~rclmcnlt'ri hir lop. 
l:ıntı ynp:ıcrıklnrılır. 

Okul kitapları 
Okulların kitap ihtiyacını temin 

etmek üzere Maarif Yekilll~i neşri
yat işleTI müdürlüğü faaliyete baı
lnmıştır. Bugün Devlet .Matbaasın. 
c•a ve muhlelir satış şube.5lnde mev· 
cut kitap sayılan tesbit edilmek 
tedir. TadiİAt yapılan kitaplar d; 
derhd basılmala verllmi,Ur. 

Deniz Bayramı 
Nafia Vekllell bir temmuz deniz. 

cileır bayramı Jçfn hazırlanan Pl'OI 
ramı alAkadarlara blldirmJştlr. 

O ınn ıaat 10 da 'Thpbanede me
rasime batlanacak ve Abideye çe
lenk konacaktıl'. Saat 14 le Denb 
ticaret mektebinden mezun talebe. 
lere dlplomalan nrllecek ,.. 1Ut 
17 de Galata yolcu aalonu açılacak
tır. Gece limandaki bllttın Yapar. 
lar donanım, olacakbr. 

Pirinç ve ipek fiatlan 
Geçea aeneden :talan plt'ino sto

kunun bu seneki mahsulün fazla o
lata •on dnlerde ffyatlann cinsine 
l6re 20 paradan ne kW'Ofa kadar 
dll,meslne sebep olmuştur. ' 
İpek flyallarında Jse mlbim 

yQkselme vardır. \'erli fabrlkalınn 
ruıa müba7nla ı...,ıam•lerı ... 

.. , fçfnde flrau.n 13,5 llradan 15 
laran çıkarmııstır. 

Bir katilin 24 ıene 
hapai iatencli 

Kendisini muhtaT HaUUe .ıcrat
tılını ötrendikten sonra kann A. 
s1Je11 31dthn Yalovalı Ahmedln 
d6rdilncü sorıu bAkimlillnde J'• 
pılan tahktbh bltlrJlmlş, Ot an
ca maddeye tare 24 sene hapsi is. 
tenerek ikinci a#ır ceza mabkeme
ılne 16nderilmltUr. 

itfaiye kurılan 
Temmuzda bqlıyor 

Temuzun dördünden iliharen it
raiye gruplorıntla pasif korunma 
kanununa ıöre itfaiye kısmına ay
rılanlar için ikinci devre kunlan 
fallycte geçecektir. Aynı :zamanda 
ekip ,eneri de ayn bir kursa df'. 
\·am edeceklerdir. Bu ayın ilk haf. 
tasında biten Ulaiyecilik e'kipind~ 
3200 kiti, ekip tefi olarak ta 4H 
kJı( Tesikl alJDlftır. 

Spor - - --- . 
Bu hafta yapılacak 
milli kuma maçları 

l•lonbul futbol Q}anlıluulu: 
t - Atalıda ıösterflen milli U· 

me mıolan bu puar Feaerbüce 
ıtadında npılacalüır. 

Galatuara1 - Vera 11&t ll,16 
hakem Tıınk Oıereqhı. J'ID bL 
kemleri Bahattin Ulak, Necdet 
Gezen. 

Feoerbahçe - Befiktaı aut 17.15 
hakem Ahmet Adem. Yan hakemleri 
Sami Açıköney, Samih Dara~. 

2 - Sut 11,30 dl Fenerbah- -
Beflktat (B) tüunlan ı.,..... 
eaklardır. Bu maçı Sellml Aka1 ı .... 
rw 'eclecetUr. Ya11 ha....._. &Ilı 
Cıer, Netet Sumandır. 

EVLENME 
Tanua bayimis T.adr » 

tmolut'un Bayan Rül49 119 
wlenclildedni mema'lll4b«ll 
haber aldJk. Genç ...... 
tebrik eder, aadet1er cUllds. 

Mü1arekesiz bir harp 
Bu )'lllarda biç OJ'U9CÜp ka7ta ... lröt•iatle, ......... 

düldrinlırmın pencerelr laine ait mi.,.ıik Wr _.Pli._.. 
rİ1ldeaı bektnm mı?- Bqtaebap lammt --~-· • ıilihla ~lu! •• Küçücük tanklar, O • 1• 1klll• .._ellili ı:: 
ta11•elw, tiifeldtr, nwlQneli ti· kat " m '"ISW. ıkwjjfa 
fek modelleri, harp gemileri, ta- ~ .da7alaıa ..,.Jaat --.... 
L-- -- --L .ı:...:1-! lllllU mini lafta tlJli ... .,.. 
u.nc:a .ve.---~ ~- mulann, - lrjnıN&r, .... ·-Eıkı aunlenn, ıozlen yabnca ...,...._ dütflp .. ._,.,. ..... 
kapanan ve •:rafa kalkım:a açı- ima Wr • .._ ._. 
lan elma yanaldı bebekleri, kın-- n ~ ;--t ı 
ma. fhnendiferleri, bacı :ratmula· ~6..& ikinci pliaa cilz q 
n, i9~ ıolnılmut Nl.lk reak t.&· 11 Fabt .. .. ki ...,.. w 
ta j'umartaJsmdan hiç hir eter libJara :::;:. Wr ,_.. 
yok. Yahut, camekin1arın en iken ahflllllk ~ tlal•• 
Y . . l lk' v k ı- ..... sirmiı ........,... 
_ ır!!ı ~ evve ... .!- a ~ chr~E:.:~~~.:; 

. 21 ~ ll!IO declifi sihi. ba:rat. ..... Aı ılı 
Yangın tehlikesıne bir harptir ki ...- aillla .W. 

karşı ölünür. 
Şellreııwı•tl Avrupaya birçok ttia- HiKMET lılOllfllt 

tye &l&t ve edevatı slparlf etmlftlr. 
Bunun için harik komtqonundan elli 
bin Ura almm11tır. Bundan llODI'& 

yangmlarm öıı.Unll almak için Şellre
maneUnce yeni lnp&t projclertnin 
yangın tehlikesinden korunmak uuı.. 
na mUateniden yaptınlmaaı te'karrOr 
etmı,tır. 

:E -> 
~ 
< ... 

c~. ICumarte.t 
21 Hazı; 22 Ha11. 

t4 Cemı.evel l' !ı ı cmı c~el 
bızır '' hıııı •8 

, .. Ueı \'Aılılltı t;&alU '&Aııh .. .,.,., 

Oünc.'tlıı 

®t-ı,·ı ' %1 1 " ' 18 1 " 

vtıe JJ 18 ' aı 12 ıe ' 11 
tkmdl ı n ı n 11 11 ı a 
AkfUll 11 " 11 .. 11 " 1J ... 
l'&tal 11 " 1 .. il " 1 .. 
ı-11 1 •• il 1. •:a 

21.6.940 Cuma 
12.IO: Proıram ye _,....t ll8t 

ayarı, 12.815: AajlD ft meteol'Oloj ..... 
berlerl, 12.!50: KOSlk: ~tellt prim. 
tar (Pl.) 13.30/14.00: KOslk: ~ 
program (PL> ıa.oo: Prop&m w 
memleket aaat .,-an. 18.0G: Kbllt: 
Uvcrtllrlor n aalr 8ellf•Dlk plülar, 

' 18.80: Ktıafk kanf1k ~ (Pi.) 
19.10: Kl1ıdk: Okı179a: ...,_,ıt Cıl
deDaea. 01N7&n: A.me .,..... ıt.• 
U:emlüet .at ayan, ajua, -.00 
K11s1k OJa17U1: İtadff• Erbl, <*a. 
,.a: Kuta!& Çattu, IO.IO g...._ 
ma, I0.'8 Klllılk: J'aml U,.U, tı.10 x...- (8Dıll~) IUO Jı1L 
ilk: D4:Qk orkestra. IUO-KmaWrel 
.. ı. aıuı. ajans !l*rlat, anat. 
--..ı • Tıı.lı,vDAt. Kamblıo • ~ 
-- (~). 22.llO Jnllk: Cllo 
md <PL.> ... ;ıs.ao ~,.... .... w-..... 



ll - VAKiT 21 HAZiRAN 1940 ................. t,N. •"'i ... -; ; .... . ' .... " . 

f' O S F A R S O L. Karun en hayati kıamı olan kırmızı yuvarla cıkları tazeliyerek çoğaltır. Totlı ıştR?1 temin 

Vücude deva.nlı ıençlik. dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk·.:suzluğu giderir. Muannid in!u· 

hazlarda, barsak temb~lliğinde, Tifo, Grip. Zatyrrieyt:, Srtma nckahatlerine, Bel ::cvşelc1iğj ve ademi ihticlc.rd3 ve -kilo almakta ,ayani hayret faidcler temin eder. 

FOS FA R S O L'ün diğer bütün kuvvet şurut:.lanMan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, J<~UVVET, 

1 KAN, KUVVET iŞT AH 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini der:ıal cöstennesidir._ 

şurubu Sıhhat VekA:etinin resmi musaadesını haizdir. HER ECZAtJEO:: BULU:ıuıt 1 
.... · --- .... _,, . ,. ... . - WWJlitiA'i.!m~ 

~----------~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~·---"' 

--, il ________ _ :] ıstanbuJ Levazım Amirliği satmalma 
Komışyonu ılanıarı 

-
T. iş Bankası 1 adet 2000 llrL • 2000.-Ura 

1 . 1000 - IOOO.- • . .. 800 • - aooo.- . 
12 • 2SO .. - aooo.- • 1 1940 Küçii_k Cari •O .. l~ .. -·~·- .. . 18 .. 60 • - 1750.- .. 

1 
Hesaplm 

210 .. ~ • - 152!50.-: -

Keıideler: 1 Şumt. 1 Ma. 

lkram~ye Planı y11, 1 Aiuıtoa, 1 l lrincite,rin 
ta r ihlerinde yapılır. 

1 ' 1 -
\., . ., ~:~~:~,~::ndon "~ ~· ~~~~=!t~ .. A~~~~!~ 20. 
dığım nüfus cfiıdıınımla Kadıköy 23, 28 numaralı dükkanlar 
m:ılmi!dürlüJ;i!ndc mnk:-n·ct 1185 _ açık arttırma suretile kiraya 
1922 nuın:ırnlı mülki ll)ıuış bernı 1 vcr!lcc,ektir. Verile~ kira bc· I 
cüzdanımı k:ıylJetLim. Yenisini çı. deh ıabıkını biıldugu ve ta· 
.kar:ıcağımd:ın eskisinin hükmü ol. lip~cr .taatdut ettiği .tak"'di~dc 
mıy:ıac§ını bildiririm. talıplcr arasında kut a ke~ıde 

/\'igde poli& mem11rluğu11tları ma- edilecektir. fateklilcrin 3. 7. 
lıllen mütd:alt Omer ogliı llasnrı. 940 çarıamba günü saat on 

' (32ti7i) bcıc'kadar Bctiktaıta Aka· 
*'* retlcrde 54 numarada Miltc· 

Sinop askerlik ~utıesindcıı alınış vclli Kaymakamlığına müra· 
oldujum terhi-ç tezkeremi 938 yı_ caat ctml'!l"n. ... 
lırJda za) i eltim. Yenlc;ini çıl:arla- ••••••••••ıl 
ca#ırnd:ın es!,isiniıı hükmü kıılma. 
dıimı beyan ederim. Kocaeli asliye h11k11k hôkimliğin-

3.!J lcvc/lütlii. 1/iiseyin Oylu Ra. den: 
ma:an Çabuk. (32675) 

* * * 
6/Ci/940 s:ıı>l t.lol.uzd:ı Fatih mal. 

müclürlüğünclen ıılmı~ oldu~um ii~· 
a~ lık maıış tulorı ii lira nakit p:ı. 

ra ile berat \"C m:ı:ış dızıl;ınımı 1rı. 
yi cllim. P:ıro lml:ııı:ı :ıit olsun cıiz
rlıın l'C bcrnlımın a~::ıgıdııki adresi_ 
rne 1:öndcrilmesini insaniyet nııını. 
na diler aksi takdirde im clizdanln 
her:ıtın yenisini al:ır:ı,ğımda:ı hük. 
mü olm:i<lığını iliın <'rlcrinı. 

Arlı',e..'i: Yeılıl.ıılcde ıracı Piri ııı:ı
h:ıllcc;i S:ırmaşıkh sokıık 6 nıını:ıra. 
da mukim D:ıkırl.üy ıni"lg:ı mnlıke. 
rnei şeri)e L:ctebe~inrlcn ve Bakır.' 
köy •s.ulh mııhkC'nıesl kiilipli{linıll·n 
mlUeknit Omcr $.ıip. (3:!6i3) 

••• 
E~'üp 36 ncı ol.ulun beşinci sını

fından aldığım J!)3S-1939 senesi 
diplomamı zayi cllım. Yenisini rı_ 
karacağımdan rski:siniıı 1.iı'.mü 
yöklur. 

693 . nıınııırıılı .ili Çeşit !3:?Gil) 
• • • 

lstanbuJ limanından nldıJıın ve 
39 senesi rüsumu Yer.ilen liman 
cüzdanımı zııyi e.rleclim. Yenisini 
alacıığımdan cski'linin hiiknıii yok. 
ıur. , 

A~rı: A:l: O:merı 

*** 
929 tanhindc Davulpaşa orta o. 

imi ~ nci sınıftan aldığım ınsdik
namemi zayi ettim. Yenisini çıka_ 
raca~mdan eskisinin hiikmü kııl. 
mamışhr. 

naımtpoşa orla okul 3 'fo.'o. lu Ali 
"fJilu Fai<lıırı. C32666l 

. 
lı:mitin Kemalpaşa mahnllt'sinde 

mukim Eşrer kahya oğlu ııırafın. 
dan: lstıınbuldn Deşiklaşla \'enima
h:ılleclc Bostıınüstii sokak No. 6 da 
llırikt:ır ıısın Fatma Yanında Ruki 
ye lklıal :ıle) hine a~ılan boşanm; 
cJavasıııılnn dolayı ıni.iddcialeyhin 
gösterilen adre~te lıulunmamnsın
(Jnn bu uaplaki cla\"Cliye htanbulrJa 

miinteşir Yakıl g:ızeıc~ile iliınen 
lelılii; kılı11mı5 ,.e mahkemede is
b:ılı ,·iic ııt ctıncrllğinden hakkında 
gıl!ıP kararı illihaıınn karar ,·eril. 
mis olc.luğundnn son duruşma günü 
olarak tayin kılınan :-i-7-9&0 ırü
nii s:ınt 10 da m:ılıkcınede hezır hıı. 
lunnı:ısı lüzumu f.( r .rrıp kararı nıııka· 
mın:ı kaim olmak iizere il&nen tcb. 
liğ olunur. (!.!ii01) 

Be~il.ta~ icra memurluijurıdarı: 

Bir :ıl:ıc:ığın lemini btifası için 
l:ıhtı hnc·zc alınıp paray:ı çenilnıe. 
sine karar ,·erilen kah,·eh:ıne r~ya
sınd:-n, s:ıııdnly:ı, nı:ısa ,.c .s:ılrenln 

2!-G-!HO lnrihiııc mfr•;:ıclif p:ı. 
zarte~i ıJiinii snat !) elan ~aal 10 R 

l:aclnr lkşiktaş aknrellcr Şnirneılinı 
enddc!iiinılc 23 nıım:ırıılı dfıkkiında 

s:ılılııcnklır. Yüzde yetmiş lıeşi bul
madığı takdirde ikinci ':ırlırmnsı 
2fi-(i-!>40 l::rihino müc;aılif çor. 
ş:ımh:ı giiııiı aynı yerde aynı -s.ıaı. 
le ihale~ i kaliy~i içra edilepeğin_ 
den tııliplerin yemvi mezkur ,.e sn. 
aile nıMıallinde h:ıı.ır buhınılurıılo. 

cak memuruna miiracaat elmelcri 
ilan olunur. (2iCi!l4) 

800 ton yulat alınacaktır. Paza '·kJa eksiltmesi 2·i/6/940 Pazartesi 
gUnU aaat 15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği satııı alma ltomlsyonunda 
yapılacaktır. lsteklilerin kaU teminaUarlle belli aaııttc komi3yona gelınelerl 

(24) 50~3) 

• * • 
Adet -6 32X6 iç ve dl§ l~ııtlk. 

• 30X5 iç ve dıt l~Uk. 
2 Kl~on. 

2 Kllikson düğme. 
Yukarda yazılı dört kalem mal::cmcnin p:ı.zıı.rlıkla ekııiltm<>ııi 26 Gı ~10 

Çarıamba gUnU sa.at l~ de Tuphanedc Lcvozım Amirliği Satınalma konıls. 
yonunda yapılacaktır. lııtcklilcrln t.cminatııırilc belli ııaatte kom!ııyona ı;el. 
meleri. (34) (5126) 

* * "' 7000 kilo tıbbt atçı alınacaktır. Pazarlıkla cksiltroeıt 26/Gı940 Çarfam-
ba glinll saat 14,30 da Toph:ınede Levurm Amirliği Satınaıma lrnmlsyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin ~deli 2450 lira, ilk teminatı lS~ lira 75 kuruştur. 
şartnamesi komisyonda görülür. leteklllerln kanuni veslknlarile b~lll s:ıııtte 

komiııyona gelmeleri. (36) l5128J 

Metre 

1650 Nefti Çuha 
1050 Ucivert Çuha. 

150 Ma\'l ÇUha. 
150 Gri Çuha. 

Yukarda renkleri yazılı 3000 metre yaka çuhası almacaktır. 'Par.ıırlık1a 

ckııiltmeııl 25/6/940 Salı g\lnü a:ı.at 15,30 da. Tophanede Le\·azmt Amlrlı~I 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahıpln bedeli 13,SOO lira, ilk tem.
nalı l~ liradır. NUmuneleri komtayonda görülür. tstcldilerin kanuni vesi. 
K.alarile belli saatte komlayona gelmeleri. I l35) l512i) 

* * • 
Adet 

400 Pinakot ta htııat. 
l HaJDur Teknesi. 

Davutpap. fırını için yukarda yazılı hamur tahta ve teknesi almat:ak_ 
tır. Pazarlıkla ekailtmeıl 2i /~/940 Perııembe gUnU ıant H de Tophanede 
Levazım Amlrllğl Satmalma komisyonunda yapılacaktn·. Tahmin tcdell 680 
lira, Uk temlı:ıatı şı liradır. Şartname ve nllmunelcrl komisyonda görülür 
lsteklilerin kanuni vea!kalarile komlııyona gelm.elerl. (3i) (5129) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iP ıŞfe me Umum. iaaresi itantı-rt 

Muhammen bedeli 82610 lira olan 300 ton motorin 21719•0 saıı günlı 
aaat 1!5 de kapalr zart usulü De Ankarada İdare binasında ıatm alınacaktır 

Bu tıe girmek ııtıyenlerln (24'Ş,ilS) Uralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettlğl vealkalan ve tekllflcrlnl aytıı gUn saat H de kadar komls. 
yon relallfiııe vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 163 kurup. Aııkara ve Haydarpaıa veZtli!lerinde satılmak· 
tadır, (4943) 

• • • 
Muhammen bedell (1300) lira. olan bir adet yağ temizleme mııklne.ııl 

(3/j/1940) Çarıaınba gUnU saat (10,30) on buçukta Hayda:-paşada Gnr bi
nuı dahlllndekl komlayon tarafından açık eksiltme uııullle saun alınacaktır. 

Bu l§e girmek lstlyenlerin (97) lira (~O) kuru!luk mu\'aklcat te:-ıl:t'lt 

ve kanunun tayin etUfi vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kada.r ko 
misyona mUracaatlan llzımdrr • 

Bu ııe alt §&rbıameler komisyondan paraaız olarak 
0

d~ğıtılmaktadır. 
( 49~1) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu i lAnları 1 
1500 Ton Elelrtroll' Bakır Aluıa.cak 

Tahmin edilen bedeıt (500.000) Ura olan 500 ton elektrolit baktr Aakefl 
Fabrikalar Umu!D lıllldUrlUtü MerkeJı Satmaıma komisyonunca l/8/9j0 
Perıembe gtlnll aaat 15 te kapalı zartla ihale edllecektlr. şartname (:?il) Ura 
mukabilinde komtayondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 123.7501 
Jlrayr havl tekıtt mektuplarını mezkCır gUnde ııaat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralr kanunun .2 ve S. maddcterlndekl 
\'eaatkle komlayoacu otmadıklanna ve bu işle aı!kadar tüccardan oldukta. 
rma dair Ticaret Odur vesika.aile mezkilr gün ve ııaatte komisyona müra. 
~aattan. ( 4927) . . " 

1'10 Ton Elektrolit TUtya Almacak 
Tahmin edilen bedeli (110.500) lira olan 170 ton Elektrolit tutya Aııker1 

Fabrikalar Umum mUdUrlUğU merkez aatmalma komisyonunca. 1/8/ 940 
Perşembe günll uat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 151 tin 
(~) kunJf mukabilinde komlıyondan '·erilir. Tallplerln mu\'akkat teminat 
olan (677lS) lirayı havi teklif mektuplarını mezkCır gUnde saat 15 §e kadar 
kom!Jıyona vermeleri v• kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde· 
lerindekl veaalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alAkadar tUccarciar> 
olduklarma dair Ticaret odası v~kasile mezkCır gUn ve ııaatte komisyona 
mUracaatıarı. c 49:.!6) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

• 
çı;çır yangınyeriııtle Sofular mahalleıılnln sorular cad<leılnde 882 ha

rita numaralı ve 326 metre murabbaı sahalı araa aatıl1J1Ak .tızere açık arttır. 
maya l:onulmu,tur. Tahmin bedeli 1250 lira ve Uk teminatı 93 lira i5 kuru, • 
tur. Şartname Zabıt \'e MuamelAt MUdUrlUğU kaleminde görülecektir. Ih.ille 
8/ i / 940 Paza.rteııl günU saat U de Dalmt Encümende yapılacaktır. Tallple· 
tin ilk teminat makbuz \'eya mel<tuplarile ihale g-UnU muayyen saatte Dal 
mt nncümende bulunmaları. (5137) 

• • * 
Taksim Gazinoıu Veatlyerinln tevali lle mutfak bankol&rıl\m ı;lnko kap

lanması !çln 2490 numaralı kanunun 46 rncı maddesinin B fıkruma tevtı. 
kan puarlıkla ihale edJlccelttir. Tahmin bedeli llS76 Jira2 kuru, ve teminatı 
236 lirn 40 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt lUldürlUğU ka'emlnde 
gör'Jlece!ttlr. İhale 26/ G/940 Çarıamba gUnU saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Talipleriıı teminat makbuz \•eya mektuplarile Fon işleri mu. 
dUrl~ğUnden alacakJan fenni ehliyet veıılkaaı ve IHO yılma alt Ticaret Od~ı 
\•eı!kalarile ihale gUnU, muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. 

"1)138) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: . ' 

- Şarlllıırıc \·c numunesi mucibince bır:ı fıçılarının termımlnd<' ınıl' 
arlan neviden GOOD t;llo P.e<;!n:ı p:ızıırlıkla aatm aıınııcııktır, 

II - l'aı:arlık 28/Vl/!!10 Cumıı ı;ün{l saat 14 te Kabala,ta Le\·,.zıı?I tf 

r.IUbnyaat şubc:ıındekı Alım Komlsycounua ynpııac~l•tır. 
HI - Pııznrlığn işt!ralı etmek lstlycn firmalar numunelerini reri1'6• 

bira fabrikasm!l \'ererek tecr{,!:ıe rttlrmelerl vo p:ıznrlığa lştlrlik ıc o ,e~1 

armaları ır.zım }!'·. 

rv - Şartn&me 1·e nlımune sözU geçnn şııooden par:ı I": ıılınab! ır 

\.' - 1stcldUerin pauırlılt için tnyln olımnn ı;1\n \'C saatte '1ı 7 rı gU1't 

me p:ıralıırtıe blrllltte meükt'ır komlııyona milrac:ı.nlları. 1 fı:!jil 

"' .,. * 
1 - Ş:ırtn:ımNI .mucibince 10Xl8 ebndında ljQ \C 0X10 cbadı.nd8 

ton kömUr pazarlıkla &.'1.lm olınacatıtır. 

Jl - Paz:u lılt ::!81 VI 9~0 Cumartc31 ı;Unü r.:ıat l O d:ı Kabataşta ı...t 
vazını ve Mlib:ı/o t ~ut:estndel.I ıılım ltor.1i'3yonunda y:ıpıl"cslttır. 

III - Şartname ııB::U geçen ıı11bcdrn parasız elınnb:llr. ,. 
ı V - btektılcrl'l pazarlık için tayin olunan G'ı·n \"e ıı ıttc trk il r 

ccklerl flat !~rlnde:ı 'lı 7,G güvenme pnrnl:ırile t::lrlUıtc m"zl:tır ırr.1 

~~racaatları nan olunur. ( -r.o ~ 

, ••••••m•mı:ı.am•••••••cı•a•cxır;ı•il'llll"IBiJ ıı; ii* ;tv ıxr 

Türkiye Cumhuri~1eti 

Ziıraat Ban ı,a§i 
Kurulu~ f arihi: ID88 

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

7.ir=ıi ve ticari her nevi b~n'rn mu- '11efoleri 

t'2ra bırıktırenıere 28,800 L1ra 
ikramiye Verivor 

l. ı ruut H:ınkıt-.ırııla kumbaralı ,.c i:. ·)~•".:ız tasıırrur hesııııl• 
rını1a en ıt7. :;o lirası bulııııarıl:ırn scncıle 4 defa c;ckflCl'r) 

kur'a ile nşağıclııkJ pl{ınu go:-o tıcruııuyc ılnğıtılacnktır• 
ı Aılı·t 1.1)()(1 l.lrulık 4.000 t.ırıa 

4 r,cıo z.ooo • 
4 ,. töO • 1.000 • 

Cll 

100 

120 
lfJ(l 

.. .. .. 
1011 

41) 
.. 4.000 

!i.000 
4.KOO 

ıo s.:wo 

• 
• 
• 

Ull<I-\AT; Bcı::uplnrındnkl paralar bır sene 
1 

liradan aşa~ı•ıtnşnılyenlore il.ramiye ~ıktığı takdirde ~ ~1 razlasıyle ,·ıırilec·cktlr. Kurular senede 4 <lefa: ı gyıil 
ı Birinl'il:~nıın. ı Mart ve 1 llm;lra n tıırlhlerindP çekllPı•eli' 1r 

--~~!'!'~~!'~!'~~~!'!'~~~~~~~~~~~!'~!'~~~!_~"111"'; 

1 ı!eniz Levazım Satmalma Komısyoııu i:aa:ad 
l\iarmıını Uııaü B;ıbrl K. Satınıılma KumlsyonuntLın: 

Tshm:nı rl:!,:ı tJr:lur.ı tu:.at1 

c·ır.-..;t l~llosu huru:: SN. Ltra 

Bakla (iç) 
Hı:~clyc &ultnnl 
Araka 
Semizotu 
.Ayşekadın fasulye 
T:ıze kabak 
Patııc:ı.n 

sooo 
4000 
400U 

10000 
15000 
8000 

15000 
Bamya 5000 
Pırasa 2j000 
Ispanak 25000 
Kuru aovan :!3000 
SalçA 8000 
ı:ırmızı biter rnoo 
Domates 15000 
Pata.tes 28000 

::i 
j' 

ıo 

J 
ı: 

2.50 
8 

1750 
4 
8 

10 
n-... .ı 

" :.:> .. 
4 .. 
8 

" Ye~il biber 8000 7 ,, 

18!lJO 

... 

Lahana 25000 G ., arı 

l - Deniz ederinin yıllık lhUyaı;:larından olup fUkarda cins 'te rnlltt 
r:ızılı li kalem aebze, kaaı~ zarfusulılc ck:ültmcyo konulmu~tur. ftt' 

2 - EJ:siltme.sl 8 Temmuz 010 Pazartesi gUnU ::aat 1U de tzS11Itte 
aane kc.pısı:ıdakl komi3yon binasında yapılacaktır, 

.s - Eu l§e alt ıartname bedelsiz olarak konılayondan almatPlr. cdlgl 
• - Ekıılltmeye i§UrAk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanuısun tsf tı r 

sicilli ticaret \"C11il:alannr \'e 1388 liradan ibaret muvaklmt temın•tlarflll r 
ilkte tanzim edecekleri teklif mcktup!armı muayyen gU:ı ve saatten ~~:) 
ııaat cHdinc kadar komiayo11 ba,kanlığına vermeleri il!n olunur. (:>il""' 


