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Düa n Tana TerdbDe IUUU,atımİi Udn· 
el eerl bet ldtallau Jtbde IO ekalll tlaUa 

- alalıUlrler. 

Dikilide beş zelzele oldu 

ltıerlba U - Amiral Rider 17-21 hazirana kadar 
Belçika. Holand& ve ıtınaıı Franu. aahlllertndel<t harp 
donanm•mnı ve deniz mtıeueaeJerlnJ tettı, ederek 
bwılarm İnglltereye yapılacak taarruzd& ne derece 
fayd&lı olablleceklerlnl kontrol etmlftlr. 

Roma. 2' - Fransa harbinden IODr& Almanyanm 
heden İngiltere olacaktn'. Alman crk!m harbiyesi ?n.. 
clltereye taarruza girl§mezden evvel lıılaJlf ısahlllerfn .. 
deki mevkilerini tahkim edecektlr. 

lzmir, 25 (Hmu•İ) - Dikilide 
· beı zelzele oldu. Hasar SALI 25 HAZi RAN 1MO ~ ' 

1 
YIL 23 * SAYI: 8067 

ya nereye 
gidıyor? 
~azan: ASIM US 

hllknmetinin imza et. 
ke pıtıan tahmin e-

n daha ağırdır. Milta
halini sulha bağla· 

hL~~a.t bir devre olduğu 
~mukavemet aahaauı. 

•~-.. kalan Peten kabinem
ttln ağıi-lıklanna rağmen 

Jnütareke prt1anııı ka· 
anlaşıhyor. Hakikaten 

L""llllan mütareke ahklmını 
gibi tatbik ederek yakm 

devrine intikal etmek 
olmadığına göre Fran 

• ,,ım,·-etinin bu türlü ümiıl. 
esi beyhudedir. Frar.
aşın müstemlekeleri 

_....,_n•-uının harbe devama 
esi ve harbe devam 

olan Jngilterenln mil· 
ile Londrada teaekkül e. 
Fransız kom.it · · em 

bir vazı 
e ahkamınm tatbUdrii 
kılacaktır; bu ise Fran 

.IJman ve Italyan iıgali· 
meçhul bir istikba

devam edip gitmesi de-

nıarepJ Peten ne kadar 
1LW11"a-·1e bir mütareke imza 

Ul'8& olsun bunun tatbi" 
Almanlan ve ltalyan· 

un edebilmesi çok 
• ihtimal ki ilk meıruıu 
Fransız donanmam L 

..... ,•-·1-rini' Almanlann ,.e 

..-~ın kontrolü altına ver 
bqlayacakta. Ve ih· 

.. bu memnuniyetsizl!k 
enin feahine kadar gi· 

bqka Ukerlllrten tecrit 
Olan Fran•nm zabitan 
u da dllfihımek lbmı· 
6nlan lflphesiz mUhlm 
tepil etmekte olan ve 
fttanlatuwı istikJAHne 

..._.ı... bağb bulunan bu 
"'luaunun çoğa gerek taJı 
'-ek milli vazifelerini 

m1IU Franaıı komt
davetiııe iştirak etmekte 

• Ve her subay mut. 
Çare bulup Fransa hu 

b&ricine çıkmaya çalıta-
~ çıkacakbr. Bu suret· 

Ya ile Jtalya emri veya 
&ltuıa giren Avrupa kt. 

• ,ıllgillzlerin emri veya nü 
~~&la_ giren deniz qın l
i.lll.lllllc:la amansız bir harp 
~nı edip gidecektir. Bu 
l .. lnlllıarip memleketler ka-
~ harici veya bltarat 
·ketler de ıstırap çekecek 

C Deuanıc ı 111:lü~ 

tt>Allll ıı:v:t: Ankara Cad. !STANBUL9Telgrat: V~ Pa9t& llutuau: 48*Telefon: 21'18 '(Tur> _ 2f370 (İdare) 

ı- PaOermo l Haro diin gece bir 
ingiliz tayyareleri .taratmdan · bıiçukta durdu 
şiddetle bombardıman edildi 
.Bir 

-.. 

italyan tahtelbahiri 
daha batırlldı 

Rom•, n ( A.A.) 
İtalyan n Fran:nz. 
murabbaslan, Ro. 
maya 10 kllomet. 
rede klin "Nia 
Caıı.sia" dald .. Ro. 
chella" vllllsında 
blriblrlerine mü. 
IAkl olmuşlardır. 

IAndra. H (A.A.) - Bahriye' ne. Kaid~. 2' (A.A.) - lnrtlls ıwmı . Saat 11,30 da 
aretlnden teblil edllmlfUr: teblllf: akdi mukarrer o. 

SUven kaaaluun prkmdakt 1Dgt • Jılüarelıe tayyare !lloWluı, reCa • lan içtima hak. 
lls deniz kuneUerl bir ltalyan de. kaUnde birçok dU,man bomtıardıman kında buıün aş:ı • 
nialt.ımıı dalla tahrip etmlflerdir. tayyareleri, dUn Kaıtaya hllcum et. l 1 Bu aureUe 10 haziranda İtalya mi§lerdtr. Akma altmqtan tuıa tay lıdaki lafsil l e • 
barbe strdflfndenl:İerl muhakkak w.. yare iftirak etmipe de, ııuarat az. de e1:fiJmlştir. 
rette batmıaa ltaıyan deDl&altdan • dır. lçtiJDa maballl-
ma adedi 7d19 ı.ut oın.ı.ta•. (Derxımı 2 nclde) ne ilk plealer. J. 
---------------------- ---- ' talyan murahhas. 

rraaıa'da muu 
··-·· gtbll 
Ula edUtU. 

IUtareke ş~rt:arı henoz Fransız milletine bildirilmedi 
Bordo, 2-t ( A.A.) - HQk6met yı. 

rının milli matem 8ilnll olarak llA. 
nına karar vermltlir. 

lan olmuthır ki 
atideki sevatbr: 
~.--.n

Koat Cl•no, uma. 
mi erkinıharbt79 
reisi Marefol Ba • 
d«>1llo, donanma 
erk Anı harbiye 
reisi amiral C.. 
vagnari, hava er. 
Unı harbiye rel. 
si ıeneral Prlco. 
to, ordu erklnı 

harbiye reis mu. 
avlni ıeneral Po. 
atla, bu zevatın 

kAffeslne maiyet. 
lerl zabitleri re. 
fakat ediyordu. 

Karııblnerler 
motoıiklelll erra. 

Alman ve l talpan mlJlare"e ıartları na 11öre Fraruanrn bu11ünkü vazi11ell. Mail çhıUu. 
Alman i1110l mınliıkaıını: kare çl: 11ller melhuz ltaluan i1fl0l mınlakaıını g&terlSof'. 

laa11tıere bmla mDnsarlıa&bd lıı..aedl 
ı.ondrrı, ıı ( A.A.) - l.ondradın 

haber verildillne töre, lnıillı hQ. 
kllmcll, Peıen hük6mell ile diplo. 

malik miloasebalını henüı idare et.. 
m~ktedlr. Fransız sefiri B. Korben 
,.e sefaret erklnı, tam diplomatik 
wlı1hi)·etlerı:e Londrada kalmakla. 
dır. 

1-"ransada J nılllz serirl Slr Ro. 
<Devamı 2 nclde) • 

dın refakat etmekte olduiu Fran. Jar Te kendilerini içtima salonuna geçmez Kont Ciano ayalaaalk 
sız murabhaslnrı, Nla Cas5ia'da in. ıötnrmüşlerdir. Duçenin emri mucibince 
mi!J olduklıırı villülardan saat ı9,28 Orada ltatyanlar, Fransızlan Ro. Badoılio'nun mütareke 
de gelmişlerdir. Te!Jrifat müdürü mıı usulü kollarını kaldırmak su. Fransızlara tevdi edecelfol beyan 
ile memurları, villlnın metbalinde retile selRmlamışlardır. Fransız etmiştir. Bunun üzerine mıırepl 

Bir Japon siyaset muharriri şehrimizde F... ... , mu.ahhHl•n•: .. ..,.ıam••· murahhulm ~... . •••••• ..... <~· .. m• J • .,.,., 

Japonyanm Avrupa harbi karşı- Bulgarıstanda sıvıl seferberlık ka-
smdaki vaziyetini anlatıyor! nunu bu sabah meriyete giriyor 

Japoayanİn en bll)'tlk .tyUI gue. 
tem olan (Aaald) nill Roma n BaL 
k&nlar buual muhabiri olan BaJ 
Kenjl Kauno beraberlllde Japon rea. 
mt lettbbarat aj&Daı "Domet,. nlD 
Balkan muhabiri Bay Kuııuo Oya oL 
dutu halde .. hrtmtse gelnılfUr · 

T&nmm11 bir Japon alyuet mu. 
barrlr1 olan Bay K&unonun ~ 
de bulunmaamdan taWade ederek 

dUn kendlalle görllfUlk. BugUnkQ 
Avrupa barbt k&rff&IDd& bir Japon 
mllnenerlnla ne fffODdOtQ!ıO Te Ja. 
pon efkUmm ne merkescle oldutu
ııu göatermeal ltlbarlle ııösleri f&y& • 
m dJkkatUr. 

Bay Kaunoya ilk 80rd\11Um IU&l, 
NUnkU Avrupa harbini Japoıılarm 
her lkt bakımdan DUJl ıördlll11 °'-
du. (Devamı 2 nclde) 

Türk - Romen ticaret 
muahedesi im·zalandı 
Bükreş. 24 (a. L) - HusuJd da tanzim edlJmi§ olan yem 

aıuhabirimiz bildiriyor : • muahede metninin büyük bir 
. . memnuniyetle karltlandığını 

Bir mUddetten~n bU~k elçi göatermittir. Romanya ile olan 
Hamdullah Suphi Tannöve~ ile· ticaret mllnuebetlerimiz bllhae 
Romanya ticaret nazın Kriatu· sa son seneler zarıfuıda pek ziya 
nun riyaset ettikleri ild heyeti de terakki aerleri göstermek· 
murahhasa arasında müzakere e tedir. Mesell daha bir taç aene 
dilmekte olan TUrldy~Roman· e\'Vel ticaretimiz bir buçuk mll
yıı ticaret muahedesi diln Tür· )"On lirayı geçme&ken bugUn ay. 
kiye namına büyük elçimiz ve P.o ni ticaret yedi milyon liraya yak 
manya namına da ti~t. nazın lafmıltır. Bilhaaa Avrupanın 
t.nnı.fmdan imza edllmi§tir. son vaziyeti neticeal olarak ya· 

TUrk ve Rumen mehafillııde kın bir atide ticaret mübadele· 
ys ptığım tahkJkat, her iki tara· mizin daha ziyade artmasına da 
ı. mena.fiinl lüm.aye edocell '*" llltillr ohuı&bilir, 

Halk elindeki silAhları hUkOmate teslims mecbur tutuldu 
Dahiliye Vekili 

Dün bir topfo.ntıya 
riyaset etti 

DUn sabah vilayette dahiliye 
vekili Faik Oztrakın riyasetinJ~ 
vali L6.tfl Kırdar, vali ve beledi
ye reis muavinleri, emniyet mu 
dtlrü, kayma.kamlann iştira.kiy· 
le bir toplaııb ya~ıllDl§, tehriıt 
umumi işleri etrafinda görtltUI· 
mU,tUr. Onda baf)aya.n toplant. 
sut bir buçuğa kadar silrmtlş. 
tur. 

Dahiliye vekilini öğleden son
ra Trakya umum müfettişi Kl· 
ZJm Dirik, Hatay valisi ŞilkrU 
SUkmensUer ı ziyaret etmiştir. 

Vekil bu akşam Ankaraya. dö· 
ntcektir. 

Japon kıtaları 
Hindiçini ve Honkong 

üzerine yürüyor l 
(Ya:m 1 rır.ldı). 

l!lofJ'a, M (A.A.) - D. N. B. Na. 
mrlar heyeU, atvıı aoferberllk kamı. 
nunµıı yarm aaat ıektzde menyete 
rtrmMlııe bu B&bah karar ver:miftir. 
Bu karar, 20 bln ktı.d&r tiltUn ame. 
le.slnln, blr kııç gUıı evvel tllıı ettı,t 
grevle aakadardır. HUkdm•t. bu 
amelenin, yabancı umurlar tar&fm 
aan greve teşvik edildiği fikrindedir. 
BugUııe kadar rrevclleri l~ bqlat. 
mağa muvaftak olamıyan hUk6met, 
alvU aefeberllk kanunu ne buna mu. 
vaffak olacağını Umit etmektedir. Bu 
kanuna güre, yann uat Hldzde ili 

balında ibulunmıyacak olan amele 
§tddetle cealandmlacaktD'. HllkQmet 
harbin liıtaç etUtt v:ıhtm vaziyet do
layaUe de bu kanunun merfyetlıı gir. 
ımulnln zaruri bulundutunu beyan 
41tmektedir. 

Sofya. ı.a (A.A.) - Gazeteler, bL 
tUn halkı. elinde bulUJ1an alJlhları, 
Uyatrolard:ı kull:uul&nlar milat.-. 
bUtUn durbtnleri hUkümcte ~allı;n 
etmeğe mecbur kılan kararnameyi 
negretmcktedirler. K&J'll gelenl4'r 
için kararnamede ap cezalar var. 
dır. 

Sovvetlerle yeni bik anlaşma · 
müzakeresi haberi do§ru değil 
Aloskoua, 24 ( A.A.) - Tas ajansı LıilJiriyor: 

Son gilnlerıle, yııl.ıııncı mılbuaı, yeni bir So\"yet - 1ürk mua_ 
lıedesinln akdi hakkındıa Sov)·etıer IlirllAi ile Ti:rkiye arıısında ıö • 
riişmcler yapıı.tı~ı ,.c hu münasebetle Türki>c Jlarjciye \pekili Saraç. 
oğlunun Mosko\"ayıı gihnek · niyetinde olcluğu hakkındn şayialar yay. 
nı:ıktudır. 

Tas ajansı, Lıu ş:ıyialıırın her türlü esast:ın {trl ,.e lıımamile 117 .. 
durma oldu~unu bildirmeiıe mezundur. 

Anadolu Ajatuının Notu: 
Tıuı ıtlanıınııt bıı 111Jrıiblaf Aııadoln 11Jıtnsı ıfıı tt)it ,.cı,.r. 

• 
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Japon kıtaları 
Moskova, 24 - Garbdeki va?.i pQn tayare~ilerinin bu hare~~t.. 

tet dolayısiyle Uzak Şarkta da trrinin kasti olduğu açıkça gorül 
bazı hareketler göze çarpmakta.. aıcktcdir. 
dır. Japon kıtalan Hongkong ve Japon kıtalan Hongkong ve 
~iindl Çini üzerinde harekete gP~ Hindi Çini üzerine yürümekte-
Eı:rğe ba.!ılaınışlardır. lngiliz dir. 
ınongkongu üzerinde Japon tch rıtE1'<iS KO!'ıi'Ol:"E tsnFA ETl1 
!fü~sl bUyüktUr. Japonlar Çuıık Tokyo 24 -~vekil 
K!ıngu işgal etmi§lcr ve Kuluma Yonai, §ural devlet rcısı prens 
b~yük mıkyasta asker çıkarmış- Konoyenin istifası hakkındaki 
!ardır. Bu şekilde bir yandan raporu imparatora vermiş ve ye
aongkong muhasara ~dilmcktf. rine şimdiye kadar şurai devlet 
füğer taraf dan da Hindi Çini ti- ikinci reisliğinde bulunmuş olan 
zerine hareket hazırlanmakta- Baranın tayinini tasvip etmiştir 
dır. Prens Konoyenin istifasının ka· 

Honkkongdaki Japon kuvvet- bUlü ve Haranın resmen tayini 
!erinin mikdan yannı milyondur bııgün yapılacaktır. 
Bir ÇQk çiıili mülteci Hindi Domei ajansı, prens Konoyc. 
Çiniye geçmektedir. l nin bundan böyle faaliyeti y~.n~ 

Çin hükfırnet merkezi bomba· partinin teşkiline hasredcccgını 
lanmış. Ingiliz ve Fransız konsc: bildirmektedir. 
loEluklan hasara uğramıştır. Ja-

'' 2 5 haziran,, Fransanın matem gunu 
(Baştaraf ı 1 incide) 

nald Kampel, Bordoyu tcrkctmiş. 
lir. Keyfiyet vaziyetle hiç bir te
bcdllül yapmnmaktatlır, zira sefirin 
gitmesinin sebebi, Almnnl:ır tora. 
fındıın esir edilmek lclılikesinin 
mevcut olmasıdır. 

General do Gol, I.ondrnda bulun. 
maktadır. Burada müsıemlellcler ve 
müc:ıdeleye de\•nm etmek istiyen 
Fransız v:ıt:ınd:.şlnnn:ı bir istln:ıt 
merkezi teşkil etmektedir. Gener:ıl 
dö Gol'ün almış olduğu bir çok tel. 
grnfl:ır, radyoda verdiği nutkun, 
bütün dünyadaki Frnıısızlıırın tas. 
vipkilr hissiyatı lıakltındıı bir fikir 
"'ermektedir. 

Ame:rllm, Fn:uısız oılW komi~ 
tanıyacak mır 

ı•a1lngton, 2 t ( A.A.) - Kordel 
Hul Amerikıının Londradakl Fran. 
sız mllll komHcsinin Amerika torn
fınd:ın tanınıp tanınmı:rııcnAıııı 
müruikıışndan imlinn etmiştir. 

Nazır, bu komite hnkkındıı dip_ 
lomaUk nıümessillerlnden henüz 
rnpor ıılmııdı~ını bildirmiştir. 
Diğer tararııın Hul, Amerikanın 

Polonya scfirj BJdle'nin Polonya 
lıüklimeli nczdindeki mesaisine de. 
vam etmek Ozcre J,ondrnya gitmek 
için emir ııldığını SÖ)'lcmiştir. Did. 
le, Pnrisle kal:ın Dullilin yerine 
Bordo hükCımetilc Vaşinston ara. 
ında b:ışlıcn frUbat olarak kalmak. 

ın İdi. 
B. Kordel Hul, Bu !Bullltln Fran.sL 

da sefir olarak kalacağı b!ldJrllml§· 
tir. 

Nazır, B. Bfdlenin Londraya ha. 
rcketinin Peten hüklimellnin tanın. 
masınn hnlel vcrmi)·cce~lni söyle _ 
miş, Amerikanın Bordo'da diğer 
mlimessllleri mevcut olduğunu ı Uh·c 
t'ylcmiştfr. • 

Geçenlerde Amcrikayo dönmüş 
olnn Kopenh:ıs elcisi B Atrton 
ilhcten hariciye nezarcli~de halı 
Avrupas1 işlerini deruhte edecektir. 

Sovyet matbuatında t.etalr yok 
Mosl:ova, 2~ (A.A) - ltö;>ter: 
Fransız - Almnn mütareke şart. 

lan Sovyet mııtbuatı ıarnfındnn mil 
tebari7. bir şekilde fal::ıt tefsirntı; 
hnlunulmnksızın neşredilmiştir. 

ltalyanın hnrbc girmesi.hakkın. 
da So\·yet gazelelerl şimdiye kadar 
hiç bir tefslruıtn bulunmamışlar. 
dır. 

i\lntarcke ıtarllan .Pransızlara 
blldlrilmemlt 

Lolldra. 2.ı .....: Almanya ne imza 
!anan mUtarekenln oartıan dünyanın 
dört bfr kö§eainde ve Ruayada. bile 
nC§rolunmu3kcn §U ana kadar Frazı. 
IIZ nıllletl şartlardan bihaberdir, 
ŞarUar hcnUz Bordo hUkOmetl ta 

ratwdan resmen m1llcte bildirilme. 
rnioUr. 
Şarttar kııbul olunurken kab~ 

ınw~ıı.r oldn 
Londriı, U - tyt haber alan maha. 

fllln Untted Pres muhabirine 'blldi. 
rildlf!ne göre, .Alman p.rtl&rı tcUdk 
olu'iıurken Fransız kabtneııtnde muba 
lcfet çıkınI§ ve birçok kimseler Fran. 
aanm bu ,clcJJde tesUnılne razı ol. 
mıyarak, hllkCmetln otmaU Atrtkaya 
G'CÇCrek harbe devamına taraftar ot. 
m~lardır. 

Molıoalar lıtıınlluete IUınıt.t beyan 
ettiler 

Roma, :U - nordodan bildirlldilt
nc glSre, F.ta:naız mecll.el mcbUBanı 
büMmete itimat beyan etml§Ur. 

Dul Kuperln tıir.lert 
Boma, H - İngiliz laUhb&rat ıı&:. 

ıın Dut Kuper bugUn beyanatta bu. 
lunarak ounlan söyleıniJtir: 

Franaada muhasamatın öurmuo ol 
m.uı, harbe devam 1ı;ln lııgill.Zlere 
daha nıu.u.ıt ıeraJt temin etmJft1r. 
~n :btı fekilda -tı:ıgUt.ere 9l16b ve 
mUhlınmatnıı 'Vf! bllhasaa. ,kuwetıerlııl 
israf etmek mecburiyetinde kalmryıı. 
cak demekUr. . 

Ftamaya ihracat durduralda 
.Boma, %1 - ~Wz Ucaret nazın 

Franııaya her tOrJU enıtia lhracnıın 
mcncdllmiıı ve lhr&eat lllaııılarmm 
kaldırılmış olduğunu bildlrmlıttr. 
lngllterede frank UU!rlndo muamele 

dıınlu 

1.ondra, 24 (,i,,\.) - f"ransıı 
Cnını:n üzerinden muamele hu ı;:ı. 
b:ıb ınun)·yeıı olmıran bir müddet 
lcln tatil edilmiştir. Hükılmet elle. 
rindekl Fransız b:ınkııotlnrını de. 
#lştirmek jşteyen mülleeilero fngl. 
!iz lirası \•ermekle de,·am etmekte.. 
dir. Her mülteci lınrtada ~O lngiliı 
lirasına lfaclnr Fran~ız frangı ıtc. 
ijiştirebileceklir. 

•n®iiılımmmwaaa 
F rar.=!z Tebliği 

Bordo, !! ı (J1.A.) - 24 hoziron Fransız resmi s:ıb::ıh tclilit;l: 
Garpta mühim hiç bir hadise olmamıştır. 
l\lcrkezde, Stclycıı civarında şiddetli ınuh:ırcbeler olmuştur. 
Alpler cephesinde, ltnlyanlnnn lckrorladıl;ı lıücuınlnr ileri J.:ılo:ı. 

-mız tararıııd.ııı kırılmıştır. llu hücumlar hic bir tarafın muka•cmct 
mcnlJerimizi ynrnm:ımışlardır. Düşman ciddi zayiııtn u~rnmıştır. 

Alman tebliği 
J.'iilıreri11 umumi J:arurgfılıı, 2·~ ( A.A.) - Alrunn ordııları ba,kunııın 

danlığının tebliği: • 

Allnnlik denizinin snhıli Jirond nehrinin mnnsnbınn Jrndnr i-;g::ıl 
e_dilroiş~r. J,a ~loşcl \'C Roşpost alındı. Dnha şarkın, J>ıı:ıUe'nin şi~~
lıne do~ra ımtıdat eden bölgeye vnrılmışlır. Günden güno çojtnlmnkta 
olan muazzam g:ınaim mcy:ıoınd:ı, lıu bölgede büyük bir topçu mühim_ 
mat deposu Almnnların eline secmişUr. 

Alsns • J.orcnde, yeniden diişman kıl:ıat v:ırç:ıl:Jrı teslim olmuo:: \"C 

Mııgino haltının lıazı hlihkômnlı znptedilmişlir. " 
Li:ronun cenubund:ı, kıtnııtımız C.irenobl \'C Kamberi istilr:tml'linde 

düşm:ının mııannid.:mc \C sıkı mukn\'cmellni kırarak ilerlemekledirlcr. 
24 h:ıziran gecesi, Alman Jıiicunı botları 3.500 tonluk silahlı bir ln. 

giliz ticaret gernlsi ile diğer beş bin tonluk l.ıir gemi lı:ıtınna~a rnunf. 
fok olmnşl:ırdır. Bu iki gemi Dungeııes limanının :ıçıklarında bulun. 
makin idi. 

Bir Almnn denizaltı ı;emlsi 23 bin ton miktarınd:ı düşrn:ın gemisi 
batırdığını bildirmektedir. 

ll:ıva kuvvetlerinin fa:ıliyeli, şimal denizinin cenubu ÜZC'rinde İ! 
likş:ıf uçuşlnrındıııı ibaret kıılmıştır. • 

Kale )":ıkınıncl:ı A1mnn nveı tayyareleri ,iki İngiliz mıılııırrlıe t:ıyy:ı. 
resi düşfirmüştiir. 

Dün ö~lcdcn sonro dokuz lngiliz tnyynrcsi llolanclıının iiıerinden 
ııcm:ığa leşelıbüs etmiştir. F~k:ıl hunlnrın nltısı Alm:ın :n-cı tnvynrelcri 
:o.·o hnvn müd:ıfnn lopları t:ırafından clüşürülmiişlür. 

BulııUnrdan istifoclc ederek, ycıll lnsiliz tnyyarcsinden iki iiçü \'esi_ 
f:ıli~eye kndnr solaılma~a ınuvnrfı.ık olmuşlar, ''C \'iş<'nhofen kfiçfık nıe,·. 
kilnln ynkmındn, köv:ii c,·lcrini homh:ırdınınn t'lmiş. ve halka mllral
yözlc hücum etmiştir. lki kişi nğır suretle ,.c dürt kişi ılc hafifçe y:ı. 
mJanmışhr. 

Geceleyin, cenubi 'C g:ırbi Almany:ı iizerinde cliismnn ııı;uşlarınn 
ılc,:ım etmiştir. Bir çok ~erl<'rıle Rayrl oo;kcrt lıcılrflcr Üzerine ntılıırı 
lıomhııl:ır, kı~:ırnt ~·:ıpmış 'e bir <"O· !!th•il h:ıl'o ~·nrnl:tnnş ,·cro öXliir. 
ınfıştür. nır koç bomba Ballık s:ıiıilind4' lıulıınnn lılr füıern k:ınıpı üzP.. 
r ne d'lşcrck. h'r miktar }:r:ınc,ız e .iri Olcür.::ıi::ı ,.e lılr mikl:ır dn yr.r:ı. 
'nmıştır. 

Bir Japon siyaset 1 Irak Hariciye ve Adliye Laz~ 
muharriri şehrimizde lan Ankaraya geldi 

(Baı lamlı 1 lrıcldeJ J - Ka.blldlr, dedi. Ese.sen Rusyıı, 
Bay Ke.uno, bugUnkU harbin mu tl Kançur.ra harbinden iUIJa.reo bl:ı:e 

hakkak 8111'ettc ~yanm :ına&l~ bu yold:ı. t~Wınerde bulunmu.!Jtur 
b.IY;~~ lıc AeUceı~pcetl kanaaUndt Rçdde,den ~dllt. 
değildir. Almnnyıınm Britruıya nd:ıla - :Sıılknnlar \'e yakın §ar'k bek 
rma muvaf!akıyctll bir hUcum yap kında Japon ınUts.ıcası ne merltezde. 
masmı lmklnmz gtsrmUyor. dlr, dedim. 

Du takdirde lngtltere hUkOmetJniD Balkaiılar lçtn harbe karl§maJ.: 
Kan.adaya, .Avuatraıyaya veya Yem tehlikell olmAdııtmdatı bahseden mu 
ZclAndııya giderek harbe devrun ede. hanir ezcümle dedi ki: 
ceğine de lhtlmn.l "'ermektedir: "ln. - Gerek ltalya. gerek Alaıanyf. 
glllz donanmuı Anıerikamnkl De de ve gerek Rusyunm. Balkanlarda ıuJ. 
teJliklmcuJ edeblllr ve bir c:lenlz çe. bu muhafaza etmeleri lıendi men. 
tc harbi bqlayablllr., diyor. fulleri icabıdır. İlal).. Akdenizd<' 

Bununla beraber. Japon gaietecı _ • Britanyanm nU!wı ve lıAklmlyetiDI 
alııin esaı mUtaıeaaı. donanma kuv. kırmak laUyor. Blnaenaleyh kunet 
veWe de lngilterentn Almanyaya mU- ve gayreUnt bllhaaıa onun tıuırlııde 
enir bir mukavemet yapaııuyacası tekait edecektir. Almanya., hududu. 
yolundadır. nu geni§leterek bir de Balkanlarda 

Japon gazetecisinden sordum: ltendlne bir gaile açmak lsteme:ı:. 
- Japonyanın buı;llnlcU .Avrupa Ayni zamanda, bir ıuıbar mesabe

harbine karrı her hangl bir bakım. sinde olan Balkanlan a~e vermek. 
-dan aıt.ka ~rmeabıe lmkln vnr le nıeotaaU yoktur. Rusya ile, Fin. 
rr ·dtt ! lindiyıı harblnden sonra kuvvetleri. 

Ankara, 2-l (.\.A.) - trak harf. 
c!~e ne.zın cltaeltı.ııs Nuri Pa§& ve 
adlf7e nazın ekBeltı.ııs Şevket Nacı, 

bugl.in Toros ekllprcsfne bağlı hususi 
bir vagonla Ankaraya gclmtı ,.e ha. 
rlclye ,.e adliye vektllert He harici. 
ye ve adliye erkbı. frak ve Muıı~ 
etı;Uerl \'e elçilikler erklnı ve lngtı. 
tere bUyük elçiliği mUateşan tartı 

:mdan karııılanmışlnrdrr. 

Bir aakeı1 kıta, ihtiram reamlnl 
it& etml,Ur. Muhterem mJaflrleri
mJz kendileri için huıusl dalreler 

ta.hata cdilmi;, bulunan An 
sa inınl§lerdlr. 

Mlstı.flrlcr refakaUerlnde t~ 
ııl K!ır.U Geyl1nt olduğu tı.lde 
16 dan iUbaı·en birblrlnl 
m:ıkADllannda hariciye vckJll 
Sarnçoğlunu, b:ı§vekU doktor 
tlaydıunı, Büyük Mlllet Mecli.11 
AbdUlhrıllk Rı;ndayı ve ndll~_,., 

etiıı Okyan zlyaret cyleıııır 
bu ziyaretler iade olunmuştur. 

Muhterem mlııaflrler vali .,. 
diye rcll1 Nevzat Tandoğ:ına el' 
bırakmışlardır. 

t. 

Fransız - ltalyan m üt 
tekesi de imzalandı 

- Yoktur; dedi. Avrupo.d& kimin nt yeniden tefkll, takviye, mUnaka. <Ba,ıaratı ı lnddeJ 

1 

ca bir mücadeleden sonra ce5111' 
h1kim olduğu bizi a!Akadu etmiyor. IA.tını yenilemek, lcchlzatım tekem. BarJo"lio general Roatta')'I bu şe. hnsma kar~ı harbi bilirmiş} 
Bizim alAkadar olduğumuz bqlıca muı ettirmekle mcegul olmağı ter - .. 
mueıe ıudur: :eız timdi, Çin lhUIA. cth ctmektedlr. raiti okumoy:ı dnet etmi,ur. Şe. Askerlirlmizln icraatı tıırlhle 
tının lklncl devre&ne fl'lrmi!I bulunu. - .I<'ransanm vaziyeti hakkında raitin okunması sona erince gene. devirlerin en şanlı bir zıı(crl 
yoru1~ tngllterenin, Çinde blr takım flkrinlz? ral llutzinşıer, Fı·aıısız. ınur:ıhhnsla. rak gözükecektir. Allah:ı ınırıııı 
huwsl men!aaUcrl blllıa.taa orta ve - Fra.n.aa Jn&#lCp oldu. Fakat yt. rının bu şer:ılUen ııhıı m:ı!Uınııt eı. dolayı teşekkür ediyoruz. . ıı-: 
cenup kısımlarda tıcnrl .nutıızu var. ııc Fransa olarak katacaktır aaoı. miş oltluklarını, bunları Fr:ınsıı Billiln Ahnan)':tnın 10 ı;illl. 
dır. Ja~yanın Çindo tııJdp ettiıfı yorum. hllktımetlııe teblilt edebilmek :ırzıı_ . raklarla doııatJlmosını YC yed• 
gaye, bu memleketi Japonya Uc ıyı - PekAlL .. mllleUertn, hAklm bir ~und:ı olduklarını ve Frausa hfiklı- ~·:nıl:ırın çnlınmasıııı emreıli~:~ 
bir mel&! arkııdqı :v&&iyeUne getire. askeri kuvvet altında yap.malan meUnln karar::ırını önümüzdeki l111İıltr 
bilmektlr. Bu husustaki gayretlerimi. prcnslblnl siz Japonla.· hoıı görüyor celsede bildireceklerini beyan el. Adolf Jl 
:zo gerek resmen, gerek el aıtmdırn musunuz? rniştir. /ta/yanın mütareke 
mani olmaya ı;aıııan BrJ~ya ımpa. - Hayır •.• Fakat her gUn yeni bir 

tah kkU ı-·ransız muralıhr.sları tekrar oto. l l d" ' 
ratorıutunun muvatf&luyetlni eıoette tar..:cla beliren a m nıetodlan mohillerlne süıürfllınüşlcrdlr. Kont arı ne er iT • 
teınmınl edemeyiz. Eaaaen Japonya. na. ka.roı m~kabll tedbirler icat et.. Lo .. _ ı.ı Bi .A rlkaD Jı 

il U Ci:ıno rla Dtı"C'"'C m:ılüıııaı ,·ermek n,...., - r mc •il" nm .Almanya ve ttalyıı ne ıttlfakı da mcğl do, dfgcr mı c er bir va.zile • ,, ZUriht bildi d!M aııre s 
üzere \'enedlk sara'-·111a •ilnıi"tir. &mm en r b.oe ., ~M bu meseleden çıknu§tır. edlnınelidlr. .. .. ~ yanın mütareke §artları anı~. 

- .Amerilw:un Avrupa harbinde Bu &özlle Japon gıızelec.lal, ··At Romada ne~redilen l:ılyanm Akdcnl:r. ııabillerlnl dl 
mOttcflklerdcıı ;veıa, dnba .ıııUessh :ı.lnrun, lolıç kuşananın,, gtbl t:r dar ieb/ia taa. meselcs1 ile cenubt I• 
bir surette harekete geçecett aö7l.:ı. bı meselin ifade ctUği manayi<> an· 0 İtalyan kontroıu nltmd:ı. bultJll 1 
nlyor. ı-~akat Japonyadan korktuğu ıııtrnak istiyordu. '.:'o.şarnağa. azmet. Roma, 2* (.t.ı\J - Sa:ı.t 20,35 le ve Franııız mllstemlekelcrtnııı 
lc;ılD buna tqebbUs e<lcmcdlgl riva. mil} ınl11et!erlıı yeni teeavıız· liSullr nşalıraki resmi ttblli( neşredil caklan yeni var.lyetler hakkıtldJ 
yet oıunriıakt&dır. Bu dotru mudur:- r1 karşısında bolJ durmamalarını, mi~tir: yıtıar vardır. 

- Dofrudur. Japonyad& bir .kı.sur. aksi takdirde kr.ybedeceklerinin ta. ltal:rn _ Frans:ı mütareke mu. ClbuU, Tu:ıua, Cezalr ve Fal 
ahali, Amerika Ue flddeW bir h:ırbf! i:"l olduğunu ::llylUyordu. nht>de-;i bugün 24 lınziruıı s:ıaı ttaıyıınlar tarn:mdan yeni ,.nıı 
girilmesi taraftandır. Bunlar kU~Uk Bay Kauno, Hlnliçinlyi Japonya 19,15 ıe Roma ~irnrındu lııcisa Ol. ileriye •Uı1llmUştUr. Şimdilik 
blr zUmrcdir. Fakat mUblm ve nU. nm iltUA edeceği rivayetlerini, Japon glnla Tillüsınıln inızıı eılilıni~tir. malfimal me\'cut dcğlldlr. ,. 
tuzlu ph.ıyeUert ihti\·a etmektedir. hUl{fımettn:n ciddiye alacağını zan ::\luahedc ltnlyıı namına bütün t. Jnailizler mütareklr1 
Lt.klô ıu.nu da düoünmelt ki .Ame • netmedlğlnt, fakat orala.nn mukadde o 

ı lalrnıı orıJıısnun kurnıoy reisi nın. d ı l /-" rlka pek btıytık . lfkyuta bir donan. ratmm, ngiltero ve .Amerikanın tar. na~ ııar .. ı ıı..•or pı' 
rcşnl BaJoglio, Frnn:ıa namına ıla '"' ~ · "' · ·" rna infaatma ...... V\Jrmu,.tur. Bu do. Y.: hMCkcUno bağlı olduğunu nöyle. Lo d 9 , 1-:_1 1 ti\~ 

"""V " "encr:ıl llutzinaer t:ırafınd::ın imza 11 ra, .... - ..... yan ar 
naıımayı k!mln için yapıyor? Blı mektcdtr. " "' d il ri -''rUl F LS * * • edilıııiştir. ruı e "u en ve ransa r bu faaliyette Japonlara t.eveccUh et. dan derhal kabul olunan §lll't11".J 

• ın.1§ blr 1Btıkamet gört<yoruz:. Sonra llU11katımr, TUrkiycye dnlr bir Saat l!l,3j le hariciye n:ızm Koni ve retsiz '\'C lı:ı.yolyet §lkendJr. t"f. 
Amerika. efkAn ekseriyetle Japon sualle bitirdim. '•Aeaki,, muharriri Ciııno Alman hfi':ümetlni tmzndan ltalya k.ar§tlmda mağlOp oıı:ııdf 
aleyhtandır. Çin _ Japcrı lhWltı ç:k. Jnponyanın, her zaman lç!n kuvvet. halıerdar elmiştir. ğ'lldlr. BflAklıt karad.'\ mU~ ,,! 
tıgındaobcri baylc ..• Bu tealrlı:, Ja. U ve hAklm blr TUrk!yo görmekten Hu ~'\Jrctle ınuhaç:ımal ıtcf'e ynrı. mukııvemet göstermekte, d~ 
R_<i1P. '"'..A.m•ı:Qtaıı Uca.ret ıauaJıedealııl mll8tetit oıacağıııı ijarct ctU1'ten.. r.tı,d:ıa"S.Oerl'B yıtıri 23 haztr:ın 1940 ve havalarda bUyllk muvaua1"1"' 
de f~ttUcr Ru9a D Ucar1 mU • llOftra, bUyUk :titr bay:ranlıltla Tllrk 1llrl1lfntfC ll!ı!f"U S-.ıallle 1,J5 'le ta. kıı.zanuıakladır. /1 
mis~t tesisine glri§mcmlzln sebebi askerinı.ıi ~ecaatindcn bl\Mcttl: ı t11 cullP.c:cktir. ırunu.J, ctbuti nuyooal koınl~ 
do budur. - Kendilerini <le 1>6rı.üm, dccC. Fülıreriıı 11111111111 kıırarr;tllır, 2 ~ ra!md:ı.ki Fraıw:zlarla birlikte 1' 'I 

(Asakl) muharriri burada p.ya.nı Sade giytnı,ıerı, canlı ve şecl b&krt· ( A.A.) - ltalyan - Fraıısız müln. devanın karnr \'Crmt§t!r. ttatyaı'~ 
ulklmt, blr kayıdda bulundu. Rwıya larr, geçUkleri her yerde kun·et ,.c reke muahedesi bugün s:ıal 19,15 ratanı. göz koymuı olmaıtile t f 
Ue olan tlcart mU::akcreleriı:ı bir seldbct h3\'ABI yaratıın dlnaml.t ha.. t.le\·am karan d:\ba. çok kuV"' 
hayli :znml\ndtr ailrdUA'tinlt, Almanla- rekdtlle TUrk aııkerlnlo, - bazı le iınınl:ınıııış ,.e 1!l,2a le Alman laeııktır. 
rın Non·eç mU11ldUltı ınralarmda milletlerde olduğU gibi - atıalll bir · hiiküıncti resmen haberdar edil. -----------~ 
yav8§ladığmr, Frana& muvaffakıyeU "geçit asker!., dcfll, kendi b:ı.rblnl ınişllr. 
e.mıaıımcla ıse etınıt peyda etUıtni ve yapmag-a h:ızır bir .uh:ıı-ebe askor; Buna bin:ıen Fransız - Alman mü. 
fimdl bir ncUceye batlanm.ak üzere oldağunu gördUm. Yeni ve ınUtcrak. ı.ırcke ıııu:ıheclcsi nıeriyetc girmek. ingiltereye 

On binlerce KanadıJI 
asker çıkarıldı 1'. 

oldutunu söyledi. ki 'IUrklyo cUmhurfyeUnln kuvvet tedir. 
Kendisinden Rusya ne Japonya a. ve hAk!miyetınl dalma ta:kdlr \'C le. Onlu hıı~kumondanlığı Frnnsıı 

raımda te~rikime:ıalnln daha ileri ınennl cuertz. lle ıııulınsomotııı :.?5 h:ıziran ,\lrıınn 
gitmesi lmkAnr olup olmadığını aor- ntıuu:r l'II :an yaz ı;tu:ıtilc 1,J;; ıe iki ıarnflnıı ı:ııll 
dum. rdUmcsini cnıretmişlir. Batıda h:ırp Moskova, 24 - lsvcç P~ 

Icri. on binlerce ka.nadnlı_..1n 
rin milkemr.lelcn techlz ev .ttt 
bir vaziyette Ingilterenin ~-J 
sıı hillcr!nc ihraç edilmiş ol . 
lnrmı ve l.:anadah pilotJarıJl 
re cdecclt1cri t.ı.yyn.relcrin ~: 
nrıdadan Ingiltereyc g~l~ı;ıl> 
duklarmı yazmakta ve ~t:l ~ 
kudar lngiltercye gönderılı?l 
lan Kanada askerlerinin hi~ ~ 
zaman bu kadar mUkemnıep
şeldlde tecbiz cdilmemil}J 
l~nnı ilave etmektedir. 

Cenubi • Amerikad~ . Sovyat _ Yugoslav 
Cumhurıy~t parlısı Siyası munasebellerı 

kongresi . açıldı 1 Moskova, ~:ŞI:.~.) -Tas n-

Ru.~velte ş~ddetle jansı Sovyetler ~irilği ile Yugos 
hucum edılecek ıavya arasında diplomatik mün:ı· 

Filô.üclfiua, 24- (A.A.) - Cumhu. sobatın tekrar tesis edildiğini uil 
ri)·ct p:ırtisinin kongresi bugün hu. dirmektcdir. 
rndıı acılını~tır. Bu kongre gelecek lki memleket arasında ckono. 
lcfrlniı;nn~dc yapılacak reisicumhur r.tik müzakerelerin müı:ait suret 
lntlhııbntı Jçin ıı:ırtiııln nnmzcılf. te neticelcnm.e.sipdcn ve anla§ .. 
ııi seçeceği gibi partinin ıııenılckc. mnnın musaddak suretlerinin tea 
ıe :ırzeıJilceck politikasıııı tcshit e. tislndcn sonra, iki hükumet nar 
deccl·ıir. Dış si)•asct meseleleri lırc ma! diplomasi münasebetlerinin 
şüplıcsiı partinin programına hi4 - tc:krar tesisine müm~ssillcrinin 
kim :reri işgal edecektir. Progrıı • tayinine karar vermişlerdir. 
nıııı iııfiratçılıkln nuzYclt idaresi • Poltnikof Viktor Belgra<la ve 
nin sjyascti ıırnsında ınutımıssıı ınıan Gavrlloviç de Moskovayn 
bir Şt~Y olac:ığı rınlaşılmoktadır. elçi tayin edilmişlerdir. 

Prograıuııı CS3.!ılı uokiııları muh. 
temel ol:ır:ık şıınlor olac:ıktır: 

Amerıkayı harbe sokın:un:ı.k hu. 
rmsundn kaıt hir nzim, kıınelli bir 
milli mücl:ıfna prosrnmı Ye muı:ı:ır. 
rızl:ırn mu)aıYemel edcıdere "hey • 
nelnıilel hukuk kniılclcrl çcrçe\- ~<;J 

dairesinde olmak ş:ırtile,, yıırdım. 
Bund:ın lın~l:::ı Ruzvcllc şiduet:c 

hficıım edilecek ,.c kendisi ıncın_ 

lckctl Jınrlıe ll'ş,·ik etmekle ıthnnı 
cd ilcccktir. 

l1rogramı11 dı' politikası kısmını 
bazırlamokJn meşgul komitenin blı• 
aznsı ''herkesi tatmine ç"8lıştık., de_ 
mi şiir. 

Cumhuriyet p:ırtisi nnrnledfoin 
sectımesi ne pelincc, bu Jıususıa fi. 
1.:irlcr muhalefet nrzelınekle bera. 
ber umumi knn~nt tc Jııı ııamıeılin 
şu fic şahsfyetıen lıiri o!nc:ıgı mcr. 
k1'7.İııdeılir: 

Olıio sena !örfi \'C c~l:i rcisicum. 
hıının n~lu olıın Rnlıert Tar, elek. 
ırik şirl:r.ticri palronlarınu:ııı Yen. 
del Yilki, e!.ki re!sicıınıhur Jlu,·er. 

llk Sl'\'İlll ı;arş:ımb:ı ı;ilnü yapıln. 
4':ıktır. Hu ilk scı;lrnde n:mır.cl adC'. 
dinin 11 o'fıı'\ı nıııhteınrl i~e de hun_ 
lnıdnıı hir roE;tı s:ıdece ~cınbolik 
bir "urclle gfoteritr.ccklir. 

Çörçil bugün nutuk 
ıöyliyecek 

Londra, 24 (a. a.) - Jngiliz 
r<.ıdyosunun haber \'erdiğine gö
?C, Çörçil, yann bir nutuk söyli 
yecek ve Jngiltercnin lıalihazır 
vuıiyeti hakkmdakl ııoktni na
zannı bildirecektir. 

Bir İngiliz vapuru battı 
Londra, 24 (a. a.) - Blu star 

Ingiliz kumpanynsma oid 11400 
tonluk Velington star vapuru· 
nun Finisterc burnu a~ıklannda 
torpillendiği öğrenilmiştir. Se.ğ 
kalan 17 kişi bugUn Portoya nak 
lc<.lilmektedir. 

--<>--
Amerika - Japon müna
sebetleri bozuluyor mu? 

Moskova, 24 - Japon mehafili 
Amerikan kabinesine harbiye tuı. 
zu'.l StimJ>8on ve bahriye nazırı 
Kn oksun girmesiyle Amerika i
le Japonya nrasındaki nıünasc
bat.ın '·chnmct kccbcttiği lrnnaa· 
Ur.dedir. 

lm ı;urelle ııih:ıycl lıulmuştur, 

Hitlerin beyannamesi 
llcrli ıı, 2-t ( .4.ıU - Fiilırer Al. 

nı:ın milletine nşağıd:ıki beynnna. 
nıeyi neşretmiştir: 

Alman millt'ti, rıllı lıaft:ı toın:ıın 

olınnıl:ın askerler bolıda kııhr:ıınıın_ 

Palermo bombar
dıman edildi 

( Buşlaraı ı 1 wclcJcJ 
Be,, s1~·11 .rnralanmı:;tır. Oü~nıaııın 

bir (Macchi 200 ı tip tııyynreı,i, tay. 
yarelerlrnlz t.arafıuchn dU,UrillmUı _ 
lUr. l'ara,nu~ inen tir ltaJyan pllo 
tu dcnfzden çıkarılmı~lır. • 

üç nıotörlU bir ltnlyıın bomblırdt
aıan tnyyarW. Mnlta. Uzerlııdc bir 
Lı;tU:tıı! uçu~u yapmag-a te~bbOs et 
aııı ve İngiliz muhar'Cbe tayyr.relcrl. 
Din bUcumuna uğrayaı·ak ıı.Jc,·lcr 1 
çinde dU§UrtllmU~tUr. 

Yedi klşldcıı ı11Urekltrp olan mu. 
rcttebııtını!An birinci \'e 1klncl pılor 

p:ıra.outıe :indikten aonra denizden 
cıkıırılmı~trr. 

Dünya nereye 
gidiyor? 

lDat1ta111f1 1 ı11rle 
insanlık ve meclcniyet jil I' 

nin istikbalmi tehdid ed~ 
felaketli vaziyet içinde ancv I._ 
Uınid hatıra gelebilir. Bu d~p: 
ıövıf bir ihtimal olmakl~ 
ber §ımdi kendilerini ın ~fi 
nayan devl"tlerin kendi ~J 
atie:r'.ini gerçekten beyu~ 
bir adalet ll.-sisiııcinıkan "·dif· 
sulh Gnftlanndn görmclcı1 Lif 
_________________ A __ sı~~ 

UUrcttcb:ı.tı:ı cHğcr mevcudu kayıp 
tır. Mııccua l&yyarc meydanı Uze 
l'lnc de akınlar yapılmlf iki dUşman 
layyareaı dD1tır111m01,1 ve bir knı;ın. 

an da yangın ı:ıkıırılını7tır. ı.ıuhte. Kısa haber'er· 
il! cephelerde faydalı n"Uceler \'e. a • 
ren lstik~ uçuılan yapılmıııtır. _.... ti., 

Roma, 24 - Italya hava kuv. • TUrk armaWrler blrllğt tıır.,-0~ 
\•etleri bugün Malta ve Bizertayi muz dl!lllzcller bayram~ ıır 
muvnffakiyctle bombardıman et dentzc!lcrc l'ark otelde bil' • tıf 

zlya!eU Ycrroeğl kararı.,,.tıf111:Ş D mişlcrdir. Iki ltalyan tayyaresi -v .,.ş 
• Alanya cl\'a.rmda k,x-a .. IJÇ ~ 

Uslerine avdet ctmcmi~r. nırak gtıçlUkle ımrtanlnn l'-' ,, .. ~' 
ltalyan bombardıman tayyare dır tamlroo:ı bulunan Dentı yo''":etl'~ 

leri Marsamntruh ve Seydi Ber- Tırhıın ,;apuru dan ttP be> ;I 
nnh haya Uslerlni de bombardı- hu:ı:urundıı. ıtarmarada ttcrUbO 
man ctmi§lcr ve hiç r.ayiat ver- mi§Ur. etl'\j 
meden n\'dct etmişlerdir. • DeDlzj.oııarı uıaresınıi0 Jl1 tı 

Ingiliz motörlil kuvvetlen lo.r, gemi memur ve mor'ttcbl 
Dıadau ve diğer iki §ehir üzeri- ııçılan sa:: kurt:n.rı btlmllUr. ı#ıı: 
ne taarruz etmişlerdir. Fnknt " OUmrUl::te a.yl:ırdan~ri gc1ıl1 
mühim bir ilerleme yapamamıtı- Jta.'ıvclerln IUıaline m:ıs,ndo tıf ~ 

lınlı!c bu dc!ıı. d:ı tUcearl:ır ,e~ 
la~:r. Palcrmo t.ngiliz ta=-;,-ntc- tarı c;ckmemcı~tl'dtr. n11mın t ııı
lc n tarafından şıddetle bombıı- ıı:ı tınhvelcrln antrepo ~ dltt ıırl 
lanmı§ 20 kişi ölmüfjtür. 1153 kifti 1 raflar yQzUnden nınliyctlerınııı 
yaralıdır. mı~ otmıuudır. 



Poııtika·: 

lVlihver devletleri 
muzaffer olursa! 
Eski Fransız başvekili Rcno 

~Un Atnerikaya hitabı cevabsız 
ıı.Inıadı. Amerika cumhurreısi 

İluzvelt baskına uğra.yan demok 
l'asileri kurtarmak için askeri 
Y<:tdımlar h:ıri~ -çünk.U bu ka. 
tarı ancak kongre ittihaz ede
~ilir- bütün malzeme ve sanayj 
~nrdımını yapmayı vaad etmiş. 
lu. Son defa olmak Uzere dentr.e 
lt2gablarda.n henüz indirilen 10 
torpido ile 10 denizaltı arayıe~ı 
\rerilmiştir. Ayrıca Fransanın 
~azlycti tavazzuh edinceye ka· 
ctar bu memleket siparişleri in · 
Riltereye gönderilecektir. 

Amerikanın yaptığı bu yar<bıo 
la: plintonik bir şekilde demok 
l'asi hayranlığına istinad etme 
lnektedir. Demokrasilere Ameri. 
k:ı tarafından yapılacak yardım
:~l'l zaruri kılan sebebler bir hay 
ı rnevcuddur. Bilhassa bu yar-
dınııar Amerikanın hem ekonomı 
Sietemini, hem siyast menfaatle· 
ti.ni, hem de ideolojik bünyesı. 
tlt §iddctle a15.kadar eder. 

Amerikanın iktısadt ve mali 
LUny~si harp sonrasından itiba

.'l ~en Fransa ve Ingiltere ile sıkı 
çı· b:ı surette alakalanmıştır. Bu 

::.kımd:ın lngiliz ve Fransız 
btınydcrme gelen her türlü ma· 
tr:ıı h:ı.l Amerikan bünyesini ue 
~hrip edebilecek bir mahiyette· 
dır. Amerika dünyanın halen en 
ttlUkemmel bir kapitalist cihuJ 
tnıınz:ırasını arzetmektcdir. Bu 
Cihazın bir kolu Fransa.da bir u. 
~~ Ingiltcrede, gövdesi okyan u. 
tarı :::.;arak ·Am.::rikada yaşar. 

. Alman ve füılya:ı a!nm sade,·\ 
~ıt ara::i dr. \·::.::;ınd:ı.n 1barct dı· 
t.ildir. Lkonomi ve maliye bürı 
YC:tl::!rini ue tebdil g:ı.yesini gü 
den bir tecavüzdür. 

Oğretmenler hakkın-! 
da yeni kararlar 

Ht•susi okullarda 24 
öğrefmenlerin 

sa attan 
fazla saafları 

tazla ders okutan 
alınacak 

. Ecnebt ve akalliyet okullann
tla vazife gören öğretmenlerin 
hııftada 24 aaatten fazla ders 
okutmamalan tebliğ edilmişti. 
Bu tebliğ bütün alakadar makam 
tara bilditilmi§tir. Butta rağ 
merı fazla ders okutan öğretmen 
l~re tesadüf edildiği ve bir çok 
oğretmenlerin men'eei okutacağı 
dersle alAkalı olmadığı görül· 
mliştür. 

znlanan listeleri \~ekilliğe f;ön· 
deırilmeye başlanımştır. Vekillet 
il.le tedrisat umum müıiürlügii 
bu listeleri en kısa bir zamanda 
tf'dkike etmiştir. Değişecek mu. 
allim1erin adlan ders yılından 
bır ay evvel alakadarlara tebhğ 
edilmi§ bulunacaktır. 

iLK TAR1H Kll'APlABJ lÇIN 
Mt!SABARA 

Dk okul':-.· okuma, riyaziye. 
tabiat bilgisi kitabları yeniden Bu vaziyetin dU.Zeltilrpesi v-;ı 

fazla ders okutan öğretmenle-

rin uhdelerindeki derslerin alın- Alcdeır' ı· zdel''I. 
ma.sı maarif müdUrlUklerine bil ilt l\ 
,Urilıniştir. ~ 
tıNlVEKStTE LiSAN KUBLAIU va ... uraarımız 

AÇILJYOR 1 
Universitede yaz t:ıtill mUna· Vaziyetlerinden niha· 

sebetiyle a~ılacak Usan kursta.M yet dün haber alınabildi 
nnın proğramı hazırlanm.ır. tır. 1 
temmuzdan itibaren faaliyete Fransızlara kiralı bulunan ve 
b~lanacaktır. Akdenizde harp başlar başlamaz 
LlSE OLGlJNLUK UITlilA.NLARI ruemfokete dönmeleri bildirilen 

NA Gt&ENLI:R AZ ıapurla.nmızdan endişeli günfoı 
Liselerde ol~unlu!t imtihahla.. ı len sonra nihayet dUn hab~J 

rına ayın 22inci gününden itiba gelmiştir. Vapurların bulunduğu 
ren başlanmıştır. Ayın sonuna limanıardaki konsoloslanmız sü. 
kadar imtihanlar ikmal edilecek v&rilcrle temas ettiklerini ve hep 
tir. Bu seneki imtihan talim:ıtna sinin icindeki hamuleleri bol!Ja.l
mesınin ılk tatbiki dolayısiyle li tır boşaltmaz memlekete doğru 
.;elerden olgunluk imtihaularnıa yola çıkacaklarını bildirmişJer
ı.şt:ı.rak eden talebe sayısı hemaı ·.ur, 
.ı<:..men yüzde 20 30 nisbetindullı 
ımtihaııl.ır için ayr1b.n komısyo~ 
.ur giinde s,ncnk pek az taleb·· im 
tihan etmekt:::rur. Duna s1..:1 ; 

Nazmi T C;,lçuoğlu 
Ank:ıra.ya g:lti 

Jc liselerden az takbe ın:.-zuıı c. •ı L r r.1il.li~_tt~nb:!ri şchrirn.iz.i 
m&.sıdır, aıı.rnt ... ıl te:dkiklcr yapan ticar~t 

)'azılacağı gibi maarif vekilliği 
tarih kitablarmı da yeniden yaz 
dırmaya karar vermiş ve bu ka 
rarı dün alakadarlara bildlitrut1-
tır. 

MAL.\ TT A 1!l.."iST1TtJstl 
ıutmuru.-oau 

Malcltya köy enstitUsü mUdüı 
lüğüne Istanbul ilk tedrisat mü
fettişlerinden Recep Çekiç ta· 
y~n edilmiştir. 

Kalay ve nişadır 
fiyatları 

Mürakabe lcomi;yonun
ca teşbit olundu 

Fiat ·murakabe komisyonu 
ciüıı akşam ticaret müdilrtl Av
ni Sakmanın reisliğinde toplaD
ro~tır. Toplantıya davet edilen 
Jrn.Jay ve nışadır tüccarlanndan i 
zahat alınmış, bu iki maddenin 
s'.ltıcılanna bıralnlacak kA.r ve 
böylelikle s:ı.tıg fiatları tesbit o.. 
tunmu~tur. 

Neticede kalay idhaliitçıları i· 
;~n yüzde 15 ve perakendecileri 
i<~in yüzde 10, kahp halinde nt· 
şaaır için birinci ellere yUt.do; 
2~ ve toz halinde nışadır için 
viııe birinci ellere yüzde 20 kar 
l:ıı bul edilm.l<~tir . 

Maarif Vt:killiği imtihan talL wkili 1'7..ızmi rı•o;çuoğlu dün 93.• 
ms.tnamesini yeniden a12.kadat · bah tayyare ile Anka naya dön 

Nı:;-adir pc~n.lı:cndecilerine he. 
• •fü kdr mıkd:ı.rı tesbit olunma· 
ınıştır. Bugünlerde komisyon tm 
hususta katt bir karar verecek
ti!'. Bu tecavüz önünde Amerika lara tetkik ettirerek bazı madde miıştür. Ticaret vekaleti iç tica

nın sakin ke.lması Renonun i- leri değiştireceği tahmin edil ret umum müdUrü Cahid bil.. 
tiiı-et ettiği gibi yann arazi te- rucktedir. Bu hususta. öğretmen- hassa ihtikar vaziyetleri üzerin Barbaros türbesi 
~avüzü şeklinde olmasa bile ma.· ler arasında. da bir anket açıla.. d~ tedkiklerine devam etmek I-
lt ,.e iktisadt bünyeyi tahrip e· cakbr çin şehrimizde kalmıştır Etr f n 1 k 
decek ve Amerikan demokrasi. tLK OKULLARA eoo MRETMEN ---o-:--- . a ı a yapı aca 
!$İni mefluç bırakacak bir şekil· Maarif vcka.Ieti, muallim mek- Çocuk bahçeleri önü- duvar ihale edildi 
ÜC<lir. tebleri direktörlUklerine yolladı · Barbaros türbesi etrafına yu.. 

ğl bir ta.nıimde bu yı.l haziraıı rnüzdeki hafta açılıyor pıta.cak duvar düıi 3000 liraya i 

1. lş c:::.zmad:ıyanan ve k:ıpitn d~vr-.sl.'l~e n:czun olan üJ'çetruPU Ouii·;1fü::dcki Imfüı. z:ırfmda Ab !n,ıe eili1mi~tir. 'l'f.1rbenin arka· 
1·"lt r .. ;:,m.n bütün fö.aliydh..ri nj luin z.'.'.m~nm.:'.a vfü.} etkr cmr1 ~m1a e' afa aid dükk&nlar dıı 
bu ; 1iİ:y:ısa göre id:ıre eden A ne veriler~k önUmüzd..:l;i der;.; .) ı bas a~n parkı, Vali konağı cı~d buganlerue istlmlBk edilerek 
tt.cıllianın karşısına mtibadı:lr lı başına kadar tayiclerinln ya. d .. :;iuue Ni'.1antaş!nda, Şışhane .'/O yıktınlacaktır. 
l'aikyası b::tşka esaslara dayan:ın pılabilmesi için m:ıh::-em fişleri) kuşundaki çocuk bahgelerinin Dün bir çok yolların da tamil' 
galip devletler çıkt\ğı zaman A- le teahhüt senetlerininlO tem.mu resmi kü!;ia.dı yapılacaktır. vt inı:Lo:ılan ihale olunmuştur. 
111 Taksim ka.ıinosu da temnıu· ......... 
h erikanın iktisadi bilnyesi der. z:ı kadar vekalete gönderilmesini zun ilk Jınftasına dogr~ u a"ı.la- Bunlardan topçu atı§ okulu Da· 
aı çökmese bile büyiik sarsın· ;;,ndirmiştir. "' vud paşa -volu 35915 liraya, Sc. 

tıı hkr-. caktır. .} •ar geçirmeye ma um ola.· Bu sene ilk öğretmen okulla l&mi ~eşme asfalt tamiri 27 buı 
C<.ktır. nndan 600 talebe mezun olmuş H 617 liraya, Uskildar Şile yolu 15 

Taksim - n.rbiye yolu b' li s d' 'sk ı Amerika., Fransa ve lngiltere· tur. ın rnya, ua ıye ı c e, mez· 
~·c yine iktisadi sebeblcr bakı. OORETMENLERtN NA.KlLLEr.t Taksim ile H:ı.rbiye arnsmdalri baha-Silahdar ağa, Küçük köy-
tı:ı.ınaan yardıma mecbw-dur. Sağlık ve evlilik gibi mazeret. yolun asf:ılt olaı·ak inşası 100 Rami iltisak yolu da ihale edil 
Qunkü Ingillerc olsun, Fransa ler dolayısiyle bir vilayetten di· b!n liraya ihale edilmiştir. Bu miştir. 
cı~:;,un Amerikan piyasasına te- ğer bir vilayete verilmelerini is yolun tramvay rayları arasında.. Bundan başka Harbiye Tak· 
di~·e edilecek bir çok hesablara. teycn ilk tedrisat mue.llimlerinin l<i parke kısımlan kabcaktır. siın yolunun kanalizasyon inşaa 
~ d maarif müdürleri ta.rafından ha. Bundan b:ışka Surp Ağop mc- tt da 8 tenımw:da ihale oluna.. 
ııınliktirler. Eğer mihver evlet ıı- · · den geçecek · ı k 
erinin elikte ettirecekleri bir · · zar gı ıçın geııış yo c~ tır. 
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. 
inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l - ÇAl'Ula.llJe ~G nU.o:ıuııeıd mucibince bira fıc;ııarınm termlınlnde kulla~ 
ııtlaıı nıvtden 5000 kilo Rec;lna paurllkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 28/Vl/9i0 CUma güntl saat 14. te Kabataııta Levazrm '\"e 
Mllbayaat şubel!llndetd Alını Koıxıisyonunda. yapııacııktır. 

W - Pazarlığa tıtirAk etmek lııtlyen firmalar nllmunclerinl Feriköy 
bira fabrikasma vererek tecrübe ettırmelerl \'e pa.zıırlığa iı:Ur~k i~ veıı1ka 
&lnı.&lan 16.zımdu. 

iV - Şartname ve nUınune sözU gec;en şubeden parasız aıınabllJr. 
V - !eteklilerin pazarlık için tayt.n olunan gün ve saatte % 7.5 güven.. 

ınt paralarile birlikte mezk1lr komisyona mUrııcaatları. ("867) 

!fi * • 
1 - ldaremiı ihtiy:ıcı için 300 kilo sar bakır pazarlıkla satın alı. 

nacaktır. 

2 - Pazarlık 29.Vl-940 cumartesi günü saat 10 da Kabataşta le~a. 
Zlm ve mühayaat şubesindeki a.lım komisyonunda l'apılncnlilır. 

3 - İstekJilerin paznrhk için tayin o!unan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üıı:erindcn % 7,5 'gfrvenme parnlarile birlikte mezkt1r ko. 
mis;vona gelmeleri illn olunur. (5294) 

! tstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

1stımla:dnın umumi menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen 
2250 Ura lıymel takdir edilmiş bulunan Boğaziçindc Paş:.ıbahl:'e mahal. 
le!>inln Sult:ıni)·e • Köyiçi soka~ında 62 eski Gol yeni kapı lG harila No. 
lu arsanın mutasarrıfı yapılan tahkikat neticesinde bulunamadığından 
3710 No. lu kanunun 10 uncu maddesine tc\"'fiknn ic:ıp eden tebliğ ya_ 
raknlarının bu g:ıytimenkule, belediye dairesine ,.e umuma mahsus mıı. 
halline 20 gün müddetle talik edildiği ilan olunur. (5298) 

İstanbul asliye ' üncU hukuk ha.. 
kimliğinden: • 

G&la.tu1ırayda Z&ra apartun:ı.n dal. 
re 3 do mukim davacı Ha.Ucı Hayri. 
ye At&k vek1U a-yukat Abdülkerim 
t.ıu'afıııdıuı lıll!hmet Fatih ve Mwııt.ıı.. 
ta Çini ıı.lcyhletine açılan iSUlıkak 
davumılı muhakcme.!l eırasmd:ı. mUd 
deialeyhlcrdcn Ankara )'cnlhal Urla. 
lı Mehmet All <;s.rn yaıımda. mukim 
ı.ı:ahr.ııct .lt~atihe g6nderllen dava ar. 
zuhliU bir eureU mum.aileyhln Diyar, 
bakı':' tartklle Urı.ILya gLttlıtt ve ne 
zam:ın avdet edeceı:\i ve oradaki ad. 
re.1ıi maJl)m olmadı~ bcyaniy1e iade 
eılllmlı \e davacı vekm tara.!mdan 
muma.Ueyhe il!.neıı tebligat ıe:ra.ııı ta. 
leJ) edJlın.11 '1e mahkemece de muma. 
Ue,Yb Mehmet FaWıo usulen V€J llA. 
nen da.vıı. ar21uhallnln tebllflne ,.e 
t.eblft tarlliinden on beı J'Üll zar!m
dıı Ctı\'•P vermcal lUsumuna karar 
\'erilmif ve mahkeme kararı daire. 
ıilµle tıbu 61Aum bir .urcu dav& ar
ızWmliyle birlikte nı&hkeme divan.ha. 
De$1De talllc e<lll~ olmakla muma. 
lleylı l(elmıet Fatih on beı gün 
znrfmdQ. ceva.p vennedil'l veya bir 
vekil göndeımedJği t&k<iirde hakkın. 
da. gıyaben mı1ıunele it& olunacaCJ 
Uln olunur. (32623) 

UııkUd:ı.r hukuk htJtimllğinden: 
ss - 2115 

Hrtsto Olamandoğlu veklll avuk&t 
Y:>rgl ravlldl tanatıııdan müvekkili. 
nln laz kardc~i Eleninlıı kayıplığına 
hüküm ~tası talcblle açtığı davanın 
cart ta.hkikatmda mahkemece kayıp. 
ır41 tddla kılının Eleninin hayat ve 
mematı hak.kmda malllmatı olanla. 
rm t-u bilgilerine altı ay zar!mda 
mahkemeye blldinneleri 1~ln Ulnat 
lcf'ILl!ma karar vertl<llğinden mllma.l. 
leyha Elentnln llayat ve mematı 
ho.kkmda bltgilerl olanlann tarlhl L 
lt\ndan itibaren ve medeni kanunun 
aı lncl maddesi muelb1nce mahke. 
meye blldlrmeleri Hmımu gazete lle 
llAı:ı olunuT. (81626) 

İst. sporun kongresi 
htanbubpor klUbU Jdare heyetin _ 

den: 
29-6.940 cumartesi gUnü saat 16 

d& l<.IUp Jok.ıılmcla yapılacak olan 
fevkalll.<le kongreye azanın gelmeleri 
bilhassa rica olunur. 

Ruzname: Beden terbiyesi kanunu. 
na iDUbak. 

Fransızca ders 
Orta mektep ve liselerde ikmale 

kalanlara ve !re.na1zcaaım ilerletmek 
iEtiyen1ere musa!t şeraiUe fransızca 

dera verilir. Arzu edenler gazetemJ:ı:. 
de "fransı:ı:ca öğretmeni,, ismine ,ı. 
faben veya tnhrlı:en mllracıı.at ede. 
bilirler. 

İstanbul G inci icra memurluğun-
dan: (38 - 211ti 

.'M&hcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ev e§yası 26.6.9{0 ta 
rihlne teaadül cdon ça.rşanıba gilnU 
Mat 1,5 dan 2,ô a kadar Şl.şlidc Os 
manbeyde Ahmetbey sokağında llt. 
bal apa.rtımanınm bodrum katında 
1ktncl &Çık arttırma. tle paraya veç. 
rtıece~de.n talip olanların mahallin 
do ha~r bulunaca.k memuruna mtlra 
caa.tıarı ll!n olunur. (3269&) 

ZAn - Kırklarell 2 fnci ırtıvnri 
fırka Rwı dağ bataryasından aldığım. 

askerlik tezkeremi zaji ettim. Yeni. 
ainl çıkartacağımdan eskisiniD hUl\ • 
mu yoktur. 

320 doğumlu baıail Hakkı oğlu 
lbrahim (32693) 

Nikah 
Tem}'iz: mahkeme.si reislerinden 

Bay Cevat GUcUnün ltız.t Saliha Gü. 
clln lle mUlklyc başmUfettiı mUtekai. 
dl Bay HUsnU ToközUıı oğlu Nafia 
\•ekA.letl yüksek mUhend!slerinden 
Muhittin Tolcöz:tın nlkA.hlıırı diln An. 
kara belediye aa.lonunda yapılmıı,trr. 
Tarafeyne uzun ve mesut bir bayat 
dJlerLZ. ~1ılhü kabule mecbur olurlars!l ·ı~.M e .. s .. e-·u-e a e' ır ':'"--1 de. asfalt olarak yapılacak, iki Dün ayni zamanda Taksim •; bl yoı arasında kalacak kısım satıl kışlasının caddeye bakan duvar 

l 'A devletler için bu hesa an mak üzere bahçe haline konulu lannın da yıkılması 4451 liraya ~ 
!>cliye adeta gayri mümkün ola-
eQktır. Bu suretle Amerika Umid i E l; H h · ı caktır. verilmiştir. 
eQiJmez bir şekilde zararlara uğ 1 sna. ıln 1 e,' ·ı Bu yoldan çıkacak parke ta.r ---o---
t,:ıYacaktır. Bu zararları şimdi.. ınn ba~ka yollarda kullanıla- T katı·ıı· Kanla yazılan ı·ıı·m kı·tabı 
~f~a~~ı~:~\~~~~~~t::·~: i yerıne yalanı i caktır. 1 ~d. d dünlru'' s reyze "te ki 
~1ltan sermaye aleminin -s•annld i Her jşiıı ol<luliu gibi esndhğın 1 Be ... e ıye e " 0 gu~u mu a P H a.rbjn eere)'1ln tarzı, bize 
· •rarlarını telafiye imkan vere- İ da .i>azı hileleri vardır. Kömüre! toplantı tevkıf olundu be gün yeni bir isim Ö';.. 
Cı::ktir. • ta, kaıroıık, ıslatmak, yanlı' tarı. I Dün öğleden sonra belediyede Evvelki gece Samatyada tey. r

9 
. . ba 'stT b 

• v. • { mak gibi, D~nları lıemeıı herkes! beledi 'C reis mu~vini Lutfiıı;.n zç:;,J Ayşeyi göğsünü boydan bo- ı·e_tıyor. ~ ısım . ıc:n ı ı aya 
İl Dıge! taraftan . ~me~kanın 1 üarcnuisi !çın arlık lıu keşif unu. i ri ·ase~iııdc bazı kayma.kaınlann ya. yarmak suretiyle öltlüreıı u~mış ~ır şehrın ve~a her ha~ 
ı:i~ıs_::cli menfnatle~ı takip ~en , ıuln1U, gibidir. Şimdi bir "y:ılan" iJiraki le bir toplantı yapılnu., Rü3teı:n /\dil Oner dün adliyeye ~ bır vesıleyle n~~ du~m:: 
"~am. m~~aatle~ de Amerıka·. ımodası baş!nmıştır. Bilmem nc!'c- tll' y teı:ılim o!unmuıı, birinci sı.ılh ı;e b.r ~~ndanın, dogru .\:e~a_tg-
~ l harı~ıı;ıde bıı:_ talnm a~azı f niıı marulu "Yctlikttle" cliyc, Ya. Bu to lantıda Beyoğlu ve lı:ı za mahkemes( tarafından sor· l"l b1: sıyaset adamının ısmıdtr. 
~i:e~cl~rı ile ~lı~·~l~~ povanın peyni~i "Edi:;ıc"_ ndı ile, t:ınbul t;rafmıfaki i<'kili ycl"lcrln ~"'<st;nu mi;tcr..kin tevldf olun. ~~~i:,ı:~~~~a::Zb Ç<': mt~ 
le, a.1:ı geçe~ c e ... ~ . c : karışık yağ "1rab:mn ctıkdı llt1, .,1 - ıfl:.ın. t 'sbil edilmıı:ıti". 'l'okl!t ~m:•·tur. !:' • • • \~' ., ,,.,. ı .a uı nn a :ı 
t~n.1cng1 ~f'5Clesı ht:.d hır rJy<ı.:!:l ·ı· fft'\'i, "koyun'' d,i~ c ~alı!J~orl ( Ji I~ 1 Pe .. ~ l'alfo i), ·ledl\ e hızı J{:-:til mı:ı.hkemE!dC &unlnn sv:-· ~:cngm, ı buyu<~·~_k bı; a.Jl6iklop~-

•• Q, h?..linde ortaya sıktı. Fele.. Jliıi an'atll. ".Mil'- llrdı ı:.ııı:. V;J : !t • ' - • l • ~ 1 • r id 1 lE:m ·~ti . ) odan cı.aha Vhflatlı ma)omım:ı 
tnen•. .hl ' , tarafından i• • . 1 c.l • • : HO~u. Pa lt Otc Ju ts sım.ı.a - ı~ r. •dol udu" 
et.r b ~ nın:- n k b.~- ı İıne,si~i ciı.:ı tı;t.sıt.. r.tc ~~mı "rı~. i hal cdilrııii'tir. Dif;"{'r yt>rlcr C:cı - !n~g:iL!t> m~;::dı~• yapıyor Bu ~~Hhn~.:. mıutnı<'.lt mıiru· 
~,.. 1nd~n sonr... Amel'l anın. ~ : ç, ft.;lt, km:ız \"8 armut olCJl ltıklıt i dtt< '>.ı.O•f't~ C'l"l'llTn.l.FUr dt;:rq. 8011 f:'İllllı"!"JC il]İın bozuldu 
t ~k Ckya.mı.sta bulwıan ~ilıp.ın i ç~:nyoı.,. Yalnız mej.·va nu )'a~· i 1 B~i;ün ·., ~lac::ı.k to '•:ıntıda eh Bum~1t neldim. 1.'e'-zL:nıı.lpn bi• ~U~., ?.lm:ı.dığı ~i'bi, mu\·afık ela 
ı..~aları filı bır sure~te. tehlike l!e ; lşte başka bir şikayet:. Fnfülyelcr 11 ın-er senitl~tdeki e~'erin sınıf mikd::ır Pa.ra istc.ilm. vermedi. .c6 .cı~r. 
~rşı k:ırş?y:ı gelmı§tır. 1İ içinde gıdası Jcızctl ıle meşhur ı •· g . 1 kt y Hastahaneye gı'rccclttim mani ol Zira her biri, doğrudan doğru. 

. ld ~ru üzere lı an ayıı aca ır. 

1 
Hind Felemenğini icıgale hazır • ~~lmasuıı malum ? us el k 11 ! -o---ı-o d~, bana kız bulacağını söyle· ya olmasa. bile, bih•asıta. kendi 

t~t:ın Japonyanın bu teşebbUsü f mmle me~bur hır ~-er c ç.ı :ı~. ! 1 B d l d .. ,. • f P.C mı~ti, o~u da. bulamadı. Nihayet hayatımızla, bütün insanlığın b:ı. 
r giliz donanmasının adaları iır i Bazı viliyetlerdc tecrulıe etlılmış ; an ıra arını eg~ş 'r .. ~ dün gece uınıma tak de<li, bit'.;a· yatiyle •Velev uzaktan olaun· 
~a.u üzerine §imdilik sükun de:v İ f:ıkal tm:ı netice vcrıntmiştir. Hol. ; Franeız vapurları ğ't çekip göğsüne capl:ıdım.. Fıv 
tl'~ine girdi. Fakat Almanyanın ı buki J>lyns:ıdan ~'Ilı~ binlerce kilo 1 ' Tunadll.!l llınanımn~ ...... gelerek Paşn- l~Gt knç dda Yurtluğumu bilmi 
~e ltalyanın dikte ettireceği bir •ı Delmason toplıı;\"abilirsiniz, DeL 1 bahçe Ue. Beykoz aresmdaki a:ıhı vorutn. S ; 
~illJı Hind Felemengini muhafaza masondan bu kadar fasulye ise İ demlrliyen I<'rans:z Tank, romörkür ihtikar m"'znunları ~ alı Çar~amb. · 
ıtıı}t - i d h 11.ıeıJ senede istihsal edllmc:ı:. c \•a dubalarının Jt'ranııız - Alman .... > 24 Hazı. 2'.i Hazı I: 
b· ünını Yt·rmeyecegi gib a a Miı;nl pek toktur. S:ıym:ığa lü- :nUtarekeei hnzaınndrğı haberi gelir Kalay üzerinde ihtikar yapt.;.. l 1

" çok şekilleri de ortaya ata.. zum '-'ok. "'alnız şu muh--kkak ki, gelmez İngill.z bandır:ım ~elttiklerine !ı idcliasivle yedinci asliye ceza ~ 1 1 l:aktır " ~ .. d ~ A' 18 Cema.e,·el 1111 eoıs e\•el 
• ~imdiye kQdar bilcliğlmlz hileye, ~a.ir Un bir sa.balı gaı:.3temndc bir mahkemesi tarafından tevki! e- "" 

Gröenland meselesi bugün içirl bir de "y:ılan" eklenmiştir. Bu, ht a.ı:wacııs ~ml!Jtır. . . dilen Raheno Politinin mulık .._ hızıı !)• 11ız11 ..,. 

ltı~v:mubahs edilmiyorsa yarın d 1 k- ı k' Yaptığımız tnhkılmta göre, bu keınesine dUıı de devam olun- - ---- ----------~b· Uttefik.lere kabul ettirilecek leden a 13 otil ve daha ç r ın. • haber doğl"u degild.ir. Evvelce de yaz 
ll" sulhtan sonra Almanyanm A dlr. Halk hem ııldutılı:ror, hem 1 dığmıız glbl bu veııalt mlltl\rekenln muş, ba.zı Şahidler dinlenmişt!f 

tııenkaya ayak atması mümkUn ıevki, nrzusu ile. nl:ıy edillyor. im:;:;a.Jruım:u::İıcı:ın aö:-t güu ev...-cı Muhakeme karar verilmek üzere 
Ol~bUir. Buna ancak ~imdi alına- Acaba buna hır tnre bulunma7. • bandır:ı.lnrmı tıegi,tirı.-ı.l§terdir. 1 temmuza bıralulmışbr. 
!!ak tedbirlerle karşı konulabile· mı? Bizce bulunur. Zira, h&ıfüe = ~ ,Bundııtı başka limon işinde ih 
t:ckt:ir. vnkidir Ye bir .. nıe~elcdir,,. Al~ka. ~ Altın fiyab tikAr yapmak suçundan dCirdiin. 
. işte, mihver devletlerinin zafe der m:ık:ımlnrın ''c~ec:klctl hır e-1 ttaı:;arıın harbe g!nnesı Uzorlne eh asliye Ct•z:ıda muhakeme edi-

li karşısınd3 Amerikanın uğra.. 1 n.ılr derhal b~ınun onune gcçebi • ! 2485 kuruşa. ltadar :rırtamı, olan aı. len llya Karak~şın muhakemesi 
~·ucağı zararlardan bazıları. lır. llrm ıie hır tok nomuı;lu ~sunr 1

1 

tın b1r lld gllndenbert dtlşmeğe ba.ıı bitirilmiş limoncunun cltnllli 'ia· 
• ta !!ub::ın<l:ın kurtulur. : IalllU} ,'ti dUn 2150 • kurur;a kadar bit oımadlğından bereatine ka· 

Sadri Ertem - ı~Ur. rar verilmi§tir. 

lfflJttlfJI' 
Jot'Jf.1"1 ' 30 8 Ü • 80 8 Ci 
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iktndl ıa 11 s s-.ı ıt n s " 
Aktam 19 45 u 00 19 45 u 00 
1."il.hr 2L 49 2 M 21 48 2 OS 
l.mAk ~09624.2096.U 

ilğisi bulunan ihtimal kaynak
larıdır. Kanla yazılu.n ve parasız da,ğı
tılan bu ''en veni ilim kifabı'" 
nın mı tnitıi iyi bellemeli. Zihin· 
lerdc dUrilst iz::.hlarıru ve rnUva
ı:en()Ji şerhlorini yapmalıdır ... 
v~ sonuncu yaprakl<:.rı:ıın her 
halda iyı kc;~3.nınaz:na dikbıt et. 
nıeli!. 

25.6.~40 Salı 
1!!.30: Program ve memleket 

saat ayon, 12.35: Ajans, 12.50: MU· 
zile, 13.15: MU.:ı:ik: Halk tUrkUleıi, 

A;'.'z Şcns":t ve Sn.n Recep. 13.30/ 
H .00 :MUzilt: Karıjık müzik (Pl.) 
ı~.01): Program ve ıncmfoket saat 
: yarı, 18,05: MUZilt: Cazband (PL) 
18.30: Ç.Ocuk saati, 19.00: Müzik: Fa. 
sıl heyeti, 19.45: Memleket saat aya
rt ve Ajans, 20.00: Konu§ma lÇiftçi
nin ıaatl), 20.15: MU:ı:lk: Ankara rad· 
yoau kllme ses ve saz heyeti, 21.00: 
Konuşma (1ktı!lat ve Hukuk saati), 
21.20: Serbest saat, 21.30: Konu§ma 
(Radyo gazetesi), 21.45: MU.zlk: KO. 
çllk orkestra, 22.30: Memlek aaat 
ayan. Ajana, 22.t5: MUzik: :M:tıçtık 
orkeııtra programının devamı. 23,00: 
Müzik: Cazband (Pl.) 23.2:;/23.SO: 
Yarınki proı;-ram ve kapamı. 

HAl.K OPERETİ 
Halle Opereti Bu ak§n.m Bcylerbe

~1 tiyatrosunda (Zır Detiıer) 



ı - VAKiT 

Kaytp aranıyor 1 -
Tokatta Pcr.ı.zun evinde oturan , 

Tol:atlı Azmi Uzunyanın 5 Y:l§ında ·• T •• k . c . h . t. 
~~~şı.;~~k ~~ 8~~c~!~':4 ;~~~:~ · ur ıye urrı urıye . ı ~ ' 

EN Bi~iNCı 

taraflarında kaybdımuşlardır. z e t B k 
ŞfmdJ Misak takriben 30, Siranuş 1 r U a . d n ·ası 

tse :;:> yaşlarında olacaklardır. An:ı._ U "U. 
ları Gangalc!an geri dönerek lııtan. 

bula gelmiştir. ŞimdJ son dcreco ac_ 
fil ckmeğo mUhtaç bulunmaktadır. 

nu iki kı:.rdc~ler hal<ktnd:ı malfımatı 
olanların allan rızası için 1stanbulda 
Samatyada Sulumanastır kiliaeı.1 

lı'zmetçlal Bay Mardlroaa haber ver
meleri rica olunur. 

. Kuruluş larihi: 1888 

Kan, KuVvet, lştiha ŞurUb~dur 

ıstanbuı Levazım Amırliği satınaı~j 1 
Komısyonu ıfanları ~ 

20,000 kilo beyaz peynir alınacaktır. KapalJ zartla ekailtıncal 5/i 1940 
Cuma gUnU saat 1~,30 da Tophanede Lcvr.zım Amirliği Satmalı:ıa komlsyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira, ilk lcmlnatı 600 liradır. Şart· 

namesi komlayoııda görUlllr. Isteklllerln kanuni vealkalariJe teklif mektup· 
J&rmı lha,le eaaUnden bir saat ewcl komisyona \'ermeleri. (26) 15070) .. . . 

%1,000 kilo kaşar peyniri alınacaktır. Ko.palı zar!Ja ckslltmcsı 'J/71940 
Cuma gtıııU saat 16 da Tophanede Istanbul Levazım Amirliği S:ıtmaım:ı ko
mlayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,650 lira, ilk teminatı 1023 lira 
'15 kuruştur. Şartnamesi komisyonda ~ııruıor. lstekUlerln kanuni vcs!kaıa_ 
rUe beraber tekli! mektuplarını ihals saatinden bir aaat eHcl 1<nmuyona 
vermeleri. (27) (5071) 

8M 
Do 

Tahmin bedelJ 
Llra Kr. 

• • • 
ilk ~natı 

Lira Kr. 

15,900 10,308 7i3 10 btanbul Sur Dahili. 
16,880 2,025 60 151 92 lsta.nbul Sur Harici. 
22,0150 2,646 198 t5 Anadolu Ciheti. 

Yukarda miktarı yaz.ılı SUt 5/7/940 Cuma g11DU aaat 15 .de Tophantde 
Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda kapalı :ıarna ckıılltmesl yapı· 
Jacaktır. Şartnamell koml.lyonda görUIUr. lstcklllerln kanuni vealkalarlle 
tel:llf mektuplamıı ihale uaUnden bir Aat evveline Kadar komlayona ver· 
melerl. (28) (~72) 

• • • 
ıao ton sadeyağı almacaktır. Puarlıkla eksiltmesi 28/6/940 Cuma gUnU 

aat 15 de Tophanede blanbul Levazım Amirliği Satınatma komisyonunda 
)'&ptlacaktır. 1'abmiD bedell yUz kırk dokwı bin bef yUz lira, ilk teml.ııatı 
l'l~ liradır. Şartnamesi 747 kuruşa komı.yondan alınır. lateklllerin kanuni 
~arlle beraber belli aaatte kom.layona gelmeleri. (42) (5208) 

* * * Adet 

6 32X6 iç ve dq i!JıUk. 
4 30Xl5 iç ve dlf lllUk. 
2 KllJ\a<>n. 
2 KIAkaon dD&me. 

Yukarda ya:ıh dört kalem ma.lzemenl.ıı pazarlıkla ekalltmeet 26/6/940 
Çaqamba g1lnU aaa.t 15 de Tophanede Levazım Amirll#i Satmaıma komll. 
)"ODUDda yapılacakur. lateklllerln temlnatıarlle belll aaatte komıayona ıeı. 
melerL (3t) (G128) 

•••• 
'1000 kilo tıbbi alçı alınacaktır. Puarbkla ekailtmeat 26/6/940 Çar .. m

oa 1UnU ıaat 14,30 da Tophanede Levazım Amlrllgl Satınalma komtayonun· 
a yapJlacaktır. Tahmin bedeli 2450 Ura, ilk teminatı 183 lira 73 kutu§tur. 

.~artnamesl komi.lyonda ıtsrQIUr. Isteklllerın kanuni veslkalarilc belli ıaatte 

• omls7ona reımelerl. (36) (~128) 

• • • 
İlk 1cminall 

Kilo J,ira Kr. 
Ui2,3i3 Kamolina pil:ıvlık. • 3318 !H 

3,820 Bertona " 
) 

33,8U7 Marctelli " 
) 

34,000 Kamolina çorbalık ) 

16,000 ?ılaretclli " 
) 1G2G GO 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2:>0 ıon pilavlık ,.c çorbnlık pi_ 

rincin :ıyn ayrı puarlıkl:ı eksiltmesi 2i-0-!HO ~crşeınhe ııünü sanı 
U,30 da Tophane lst. Lv. amirliği satın almn komisyonunda yapılıı. 
caktır. lstek111crln kanuni ,·esilm ,.c leminnll:ırile lıelli saaıte komisyo
na ıelmelerl. ( 41) ( 5207) 

• * • 
2000 adet k:ır gözlüğü alınacaktır. Pnzarlıkln ek:;iltmcsi 2-i-!lrn 

sah ((Ünü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği ıı:ılın nlma konıhyonund:ı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1000 Jir:ı ilk teminatı 75 liradır. Niimune_ 
si komisyonda sörülür. (-47) (5265) 

* * • 
Beheri dört kişilik 83 adet tahin karyola alınncakıır. Millcııhlıirli nıını 

Te he~:ıbınıı tıa1.nrlıkla eksiltmesi 28-G-940 <'uma ı;rınü sont 14.30 cl:ı 
Toph:ınedc 1sı. I.". ilınirliıJI s:ılın nlın:ı J\o. cin rapıl:ıcnklır. Tolımin bt". 
deli 1909 Jirn ilk teminatı 143 lirıı 17 kuru~tur. Ş:\rtnanıe ,.e nlimıınesi 
Ko. da görülür. lsteklilerin belli :saatle J\o. na gelmeleri. (4:i) (j:!fi3) 

• • • 
Bir No. hı Dikını e\·inrle lıirikıııic; olan 100 fon yünHi kırpınlıdıın 

ba laniye lRPlırıl:ıcııktır. Pııznrlıkla eksillmcsi 2-7-91() salı günii 5ııaı 
14,30 da Toplı:ınerle L\'. fııııirliğı salın alma komlsynıııındn .rnpılac:ık
tır 1mnlirc ikretiniıı tahmin lıcdeli ı:!OO lira ilk teminotı fıO lirııdır. 
Sa;tname Ye ııiimıınc~I komisyonda görülür. tsıcklilcrin milli fnhrikn 
sahibi olması şnrllır. (48) (5261i) . . " 

Dikim e\"lcrindc birikmiş olan (jj ton yünlii kırpıntıdan yiin çorııp 
fpJi~I l"aı>lırıbcaktır. Pazarlıkla eksillmesl 2-7- 940 s:ılı glinü snııt l t 
de Toph:ıncdc ı.,._ 6mirliğı 5:ılın :ılnı:ı komisvonıınıl.ı \'Rpıl:ıcaktır. tına_ 

Jiye üerctinin ı lımiıı bedeli !.!'iOO lira ilk ıenıiııalı 187 lirıı 50 kııruş_ 
tir. Şarlnum~ ''C iplik nümune~i komisronıl:ı r:öriiliir. lsıcklilerin nıilli 
fabrika ahibi olma~• ~ıırıtır. (4!l) f526i) 

• * • 
l\fuhlelif ıııımarnlar<lıı 100 ı:ırı lrnııılıır:ı kıılıbı :ılın:ırıı~ıır. Jla7.ar. 

lıkla eksiltmesi 23- G- OfO runı:ı günü s:ı~t 15,30 ılıı To!lhanedt' l.v. a_ 
mlrllili salın ıılma komlı:)'Onııncln y:ıpılaı-:ıklır. Tnhınin hedeli li5 lira 
kati teminatı 2fi lirn 2;; kuruştur. ?\ümunc ve şartname!ii komls;ronda 
tlrfilür. (46) !i2fi0 

Gelibolu Belediyesinden: 
Cinsi Miktarı Bedeli ınuh:ıııııucııi ';O i,5 Temiıı:ılı 

1.1. '·'· Lavemarin kümürü 200 ton :HOO ., .. .. 
•• ıJ 

Makine yn~ı l iOO kilo 301 :W.32 
Silindir l a~ı 200 ,, i:,o 50 :!5 

1 - Gelibolu elektrik sanlr:ılının bir senelik ihlil ıırı olnn J uknrıd:ı 
cins ,.e miklnrı ·yazılı iic J,:ılcuı cşy~ (2il> :;:in ıııiidı.lel '.e açık eksillme. 
)'e •uımuştur. 

f'l:__ Eksiltme 16-7-940 tarihine rastlaynn snlı sllnü snnt 16 da Ge
libolu belediye encümeni huzurunda ynpılacakhr. 

3 - Taliplerin tayin edilen gün Ye snnlle bcleıliye dniretindc bu_ 
unmoları ddnllc maliımat almak isleyenlerin Gelibolu belediye riya_ 

leline mür:ıcaatlnrı ilim olunur. (5255) 

S:ıhilıl: ı'.SUI L'S Umum ne,rıyntı ldnre eacn: 
n •<ıld•i:ı )er: VAKiT llalbaaıı Ref lk Alımet Sevenull 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilan lan 

Muhammen Dedeli (1600) lira otan ( 100) adet \·agon tathlratında kulla 
oılmak il.zere aıırtta la§mır komple PUlva.rizatör (:?S.6.940) Cuma gUnU saat 
(ll) on birde Haydarpa;ada Gar binası dahlll.ııdckJ ıtomiayon taratındatı 
aı;ık eksiltme usulUe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlertn <,120) liralık muvakkat temlnat ve kanunun 
tayin ettı~i vcaalkte blrllkle eksiltme gUnU saatiııo kadar komtsyooa mU
racaatıarı tA.zımdır. 

C:ı l;ıe alt t;:ırtnıımcler komisyondan parasız olarak dıı!ıtılmaktııdır. 
(4848) 

••• 
Muhammen beıleli 21656 lira olnn Alpullu Ye Çerkesküyde birer su 

hazine \'C "ıı kıtlesi ile pomp:ıcı blnıısı inşası işi knp:ılı ıarr mulilc ek. 
siltme)·e çıknrılınışlır. Münak:ısıı 10-7-910 çarşnmhıı giinü s:ıot 11 Jc 
Sirkecide 9 lşteııne lıinasın<lrı A. E. komi~yonu tıırnrınıJ:ın yapılac:ık
tır. lsteklilcı ın tr.ı ıln:ıı ,.e knııun1 \'csaikl ihtinı edecek, knpah ıarrıa_ 
rını aynı gün s:ınt 1U a kudar konıi<;yona wrıneleri llızımclır. Şarhın. 
meler 108 kuru, ıııukuhilinıle Sirkeci ,·czncsindcn temin edilir. (5103) 

• • * 
Aydın ı-h·nrın<lnki Çamlık tünelinin inşaatı sonn ermiş olıhığıınd:ın, 

dc,·Jet tipi hüyük yolcu uralıalurının Aydın hallı üzerinde de scyriı se
ferleri lemin cılilmiştir. 

nu surellc şimdiye k:ıdnr yalnız Alaşehir üzerinden işlemekte olan 
doğru Ankıır:ı _ lzınir yolcu ,·agonları ile ~·at:ıklı ve yemekli tagoıılnr 
23-li-!>40 tarihinden iıihnren haflada 3 gün Alaşehir füeriıırJeıı YC 4 
gün Krıtakuyu. Aydın hattı ii7erlnden işleyecekler ,.c höylecc Ankıır:ı -
Aryon - Dinıır - Aydın - Nazilli - İzmir nr:ısınılıı nktarm:ısu; doğ. 
ru yolcu sen·isl tesis edilmiş olacaktır. 

Dojlru vagonların Ankarndan lımir Dasmahnneyc k:ılkılı: 
Pazar, salı, perşcmbc günler. 
Iln!'imnhanedcn An karaya kalkı,ı: 
Pazartesi, ı:arş:rmba, cuııın günleri. 
Ankaradan Al.sıınealla kalkışı: 
Pazarlcsl, çarşamba, cuın::ı, cumarlesl. 
Alsancaktnn Ankaraya kalkışı: 
Paıarlesi, çıırşıımbıı, cuma, cumarle~i f{Ünleridlr. 
Muhterem )Olcıılara mn 0 1un11r. (:1232) (3076) 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve nsıflatı :ı,ağıda yazılı (3) grup 

malzeme her grup ııyrı ayrı ihale edilmek üzere (11. i. 1!140) pcrşern. 
be günü hizalarıncln :razllı liOallerde Jfaydarpa:,adıı Gar lıinaı11 ılııhilin_ 
deki komls ı>n lıırarınılon açık eksiltme u:mllle satın nlınnr:aktır. 

Bu işe Jirıııck isteyenlerin her ~rup lıiz::ısınrla y:ızıJı ıııurnJ,k:ıl tc
minııl ve knıııır11111 tayin elliği '·esaikle birlikle cksillnıc giirıü .s:ıaliııc 
kaJıır komisyoıın nıürac:m:ılları liızlmdır • 

nu i~e ail şo.rınaıneler komisyondan parasız olarak d:ı~ltılm:ıkl:ırlır . . 
Mah:eme Miklnrı 

1 - SüperOüks .k:ıynıık 250 Kg. 
tozu 

2 - Muhtcıır ebatla 1 i90 Kg. 
oıojen kayn:ığı için 
dökme clcmir çuhuk 

Mıılı:ımmen 

bedeli 
77j lira 

1521,50 " 

)lıı'":ıkk:ıt J:ksillme 
tcmin:ılı sa:ıti 

8j,13 lira 10,30 

114,1!! 
" 

l0,4j 

3 - Muhlelir cins "e 3Ci90 l\ı;. 4:iS3,f7 ,. ::ı:ı,;7 ,, ll,00 
chntla çe~ik elek. 
lroli (iyi cins). 

<:ı21i0) 

1 ııeniz Levazım Satınalma Komi~yonu i.An 'arı ' 
Marmara Uull Balırt K. Satmalma Komiıyonuaclan: 

Taluulnl ilah Umum tutarı 
C'l~SI Klloeu Kanıo ss. u~ 

Dakla (iç) 8000 :; 
" Bezelye 3Ullanl 4000 1 

Araka 4000 10 .. 
Semizotu 10000 :; 

" 18~80 
Ay§ekadm faaulye 16000 12 .. 
Taze kabak 8000 2.50 
Patlıcan 15000 8 
Bamya 5000 17.50 •• 
ı•ıras:\ 2;)000 4 
Ispanak ~000 8 .. 
J·~uru aovan 23000 lO " Salça 8000 25 
ı-:ır:ntıı biber ıwu :3 
Domatr.s l:IOOV 4 " Patates :.:sooo 8 .. 
Y"°'.'il ı ıtıcr 8000 7 " l.al.;ı.,a 2~ 5 " 

1 - Deniz erlerinin yıllık lhUyaı;l&rından olup yukarda cins "e miktarı 
yaulı 1i kalem ııebze, kapalı ~artuııuıııe ekıılltmeye konuımu~tur. 

2 - Ekıılltmt!ll 8 Temmuz 940 Pazartesi günU sa:ıt 15 de lzmltte Ter· 
aane kapısmdakl komisyon blııaamda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt ıartname bedelsiz olarak komisyondan almabiftr. 

4 - El<.alltmeye IJUrAk edecek ı.ııteklllerin 2400 sayılı kanunun istediği 
sicilli ticaret \"eslkalarını ve 1386 liradan ibaret muvakkat temlnatıarlle bir
ilkte tanzim edecekleri tekllt mektuplarını muayyen gUn ve saatten tam blı 
saat ev~·cııne ka.dsr komisyon bqkuılığına vermeleri llAn olunur. (5036) 

* * • 
1 - Gölcük Jeniı fabrikaları ihli)·acı için mııhlelir cins ve ebatla 

ınczl.iır mcYkic teı.linı eınıek ~:ırlile (38,449) metre mikabı kerestenin 
.Knsımp:ışaıla Lulunan deniz levazım s:ıtınalma komisyonunda 27-G
!>40 perşembe günü saat l 1 de iıdl p::ıznrlığı yapıl:ıcaktır. 

:.? - Paznılıj:jı mülcnkip en nz fiyat Yerene ilıa"esl ynpıldığı lnkılir
dc tnknrriir eden riyal üzerinden teminatı k:ıtiyc derh:ıl alınncaAındnn 
tııliplcr1ıı buna -;üre hnzırlıklı gelmeleri (52:i2) 

• • • 
1 - Tııhmln edilen bedeli (40300) lir:ı o:an (25000) metre croı ynz_ 

!ık Ye i~h:ışılık kuma,ın, 28 llaıir:ın ıoıu cuma giinü s:ıat 11 de pıııar. 
Jıkl:ı e~sillmesi y:ıpıl:ıcaklır. 

2 - llk ıenıinnlı (3000) lir:ı olup ~artnamesi her snn komisyon
dan ( 150) kuruş bedel mukabilinde alınabllir. 

:ı - hıcl\lflcrin 2490 s:ıyılı kıınund:ı ynzılı '\"es:ıH,le birlikte l\:ıc;ını_ 
p:ış:ıd:ı hulun:ııı komisyonda belli gün \'e saatle hazır bulunm:ıl:ırı. (5205) 

Sermayes.i: lot>,000,000 Tü~k Lircısı 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari hcT nevi banka mur-meleleri 

rara b1rıktırenıere 28,800 Lıra 
ikramiye Verivor 

l.lraat llanka~mcl:ı kumhııralı '1e ı:: ... ""'Z tas-arrur bmıapla. 
rrnda en az üO llrnsı tııılımırnlarn senede 4 defa <;ekilecek 

kur'a ile a~ağıdnkl plllnu ı;iire ikramiye d:ığıtala(·akur. 
t Adet ı.ooo Liralık t.000 Ura 

t ,. 600 ,. Z.000 • 
t • ı~o • ı.ooo • 

tn 
100 

.. .. 100 
~o 

. .. UIOO 
1).000 

• 
• 

120 • 40 • tJICO ,. 
lfl(! ., !O • S.200 ,. 

DlKKAT: Hesnplnrındnkl paralar bır seoe 1~1ode 60 
llradau aşağı dUşmlyenlere tkrnınlye çılttığı takdirde c;;, 20 

• fnzlaslyle verilecektir. Kurulnr sPııcde 4 defa: 1 EylQl 
ı Blrlnf'lkflnun. l Mnrt \"el Hnzlran tarihlPrln•JP çekll<'ı-Pkttr 

• •. ... • .. ... .., • ·, .. .. ... •':S ... •• -<· ' . • f • 

AskErl Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

200000 Metre TorbA:ık Bez Almaca:• 

Tahmin cdllc:ı bcclcll (~0.000) 1 ra olan 200000 metre torbalık bU Ati' 
kcrl Jo'abrfüal:ır Umum MUdUrlUğU Ml•rl:ez Satmalma Komisyonunca 8/ 7/g4 
Pazartesi günU saat l5 te J<apnlı zartla ihale edilecektir. Şartname (4) Ur 
mulcablllnde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (5250) llray h:ıvl tokllf meklupl 
rmı mezkQr günde .ıı:ıat H de kadar lcomlayona vermeleri ve kendllrrln!n ff 
2490 numaralı kanunun 2 \ ' C 3.maddclenndeld vcsalklc kom:syonc:ı olmadık 
!arına ,.e bu l5lc al~kadar tllccardıuı olduldanna dair Ticaret Od:ısı veslk 
sile mezkQr glln ,.o saatte komisyona nıUracaatlan. C:;G::i) 

* * ııc 
1 Adet bııhar kauı.nı ile 1 adet Turbo _ Gcneratör almaca.k 

Ş:ırtnames!nde!d değl~tkllk dolayıslle tahmin edllen bedeli "32 400 
Ura olan bir adet buhar kazanı ile 1 adet Turbo - Gencratör Aııkcı1 Fabrl 
katar l:mum MlldUrlUğU merltez aatınalma komisyonunca 3 Temmuz 94 

çar~amba sUnll ıın:ıt 15 de kapalı zartlıı lha'e edilecektir. Şartn:ıoe l lir 
62 kuru, mukablllndo komisyondan vcrlllr. TaJlplerln mı;vakkat tcmına 

olan .. 2430" lirayı bavl teklif mektuplannı mezkQr gllnde en.nt H de kad• 
komisyona vermeleri ve kendllcrlııln de 2490 numaralı lcanu:ıun 2 ve 
Uncu maddelerindeki \'Csaikle komisyoncu olmadıklarına ''e bu işle a!Ak• 
dar tUceardan plduklanna dair Ticaret Od83ı \"cslkadle mezknr ıUn v 
eaatto komisyona müracaatları. (4974) 

• * • 
'ıute:lJıhlt nam \"C bl.'Sllbına IJ8G7ll kllo elektrolit bakir alınacak 

Tahmin edilen bedeli (830il,101 J!ra olıın 118373 kllo elektrolit 
mUtcahblt nam \'e hesabına Askert Fabrikalar Umum MUdUrlll:U m:?ı it<" 

~ıı.tınalma koml3yonu:ıca 1-8-19tO peroıembe gUnU sa.at 14 de kapat 
zar:ıa ihale ed:Jccektır. Şartname ı 4 ı lira 16 kuru, mukab:ıı.1~0 :..omlayou 
dan verilir . . Tallplcrln muvakka~ teminat oh:t 5~03 ı.ra (5G) kul"U§U ha~ 
tekil! mektupıannı meıkdr günde ARt 13 e kadar komlayona vermeleri 'V 

ı:endilcrlnln de 24DO num:ır:ı!ı ı·a-ı·ınun 2 ve3 maddeler:tndekt VC38lkle ko 
mlsyoncu olmadıkt.m:rı ve b:ı ı~ıe alil.kadar tUceardan olduls.Janna dal• 
rica.ret Oc!a:;ı ,.c .. ikaslle mezkQr ,.Un \'C ea.atte komisyona mllraeaatıan 

(4993) 
• * * 

600 - 1000 ton uerll ı:11ıers pamuğu alınac-ak 
T:ıhmin edilen bedeli (280.000> lira GOO - 1000 ton :rerli Jinter .. 

ıı:ımut;u nskcrt fnlıriknlar umum ıniidiirlüğil merkez satınalma komi~ .. 
yonunca 11- i-O.tO Jıerşeınbe günü saat 15 ılc kapalı uırfla ihale edile· 
cektir. Ş:ırlnaınc (14) llr:ı mukabilinde komisyondan ,·erllir. TalipJeriJ\ 
mu,·aktot teıııinol olıın (14.050) lirorı ho\"I ıcxıır ınekluplı:rını nıezI:<ır 
glindc saat 14 ıle kadar komisypııa ,·erınc'eri ,.e kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun !? vc 3 mııddclerindeki 'esaikle komls)·oncu olm•
dıklarınıı \"e im i~le nlılkadar lllccıırdan oldukforın:ı dair lic:ırel odası 
,·eı1lkasilc mezkur siin \'C s:ıalle komisyona ıuürncaalları. (5131) 

• • * 
20 ton f uro l:rom aluıacak 

1'ahmin cclilen lıedeli (200.000) llrıı olan 20 lon rerro krom askeri 
rabrik:ılnr ıınııım miidi.irliiltıi nıerkeı snlın o}mn komisyonunca 12_,_. 
!lto p:ızarlcsi ı.;iinii s:ıot 15 ıc kaı>:ılı f:ızla ih:ıle edilecektir. Şartnınıo 
( 10) lira ınıı!.:ulıiliııılc komisyondan verilir. Tuliplerin nıu,·akkat teınl .. 
nal olan ( Jl 250) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde snaf H 
de k:ıdı.ır komisyona \'Crnıcleri ''C kendilerinde 2490 sayılı k:ınuntJfl :J 
\C 3. ın:ıchlclcriıuJekl ,·csaikle komisyoncu olmadıklarına '°e bu işle al.i· 
k:ıdar ınccnnlan olrluklnrına clnir tic:ıreı odast vcsikasilc mezkur sün 
\'c s:ıa:ıc komi~lon:ı nıürncııal!arı. {5214) 

Iskenderun belediye refoliğinden 
Belediyemizce miinac;ip görülecek lere kurulup teslim edilme} şar· 

ille elektrikle işlrr büyük tiple \'e uzıık mesafelerden sesini i~ittirebile• 
cck c\'sarıa miin:ık:ısa Jlc lıir adet canıl\·nr düdüğü satı~ alınacaktd'· Kt. 
şif lJt"clcli liOU liradır. Münakasa müddeti 15 gün olup ihale S-1- 940 
çarıµmlıa gü:ın ı;:ıaı 15 de beledi)·c encümeninde yapılacaktır. tıtekli .. 
lerin 4:; l i ralık nıın-:ıkknı teının:ıtlarilc birlikle encümende haıır tmluıı .. 
ınaları ,.e muhasebeden de her an iz:ıhnt isleyebilecekleri llAn olunur• 

(307~) (5S33) 


