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örçilin Avam Kama
rasındaki beyanatı 

Fransız - lıaly 
nıütareke şartları 

"Frans'z imparatorluğunun bizimle birlikte ltalyan mevkileri karşısmdaki mmtakalar 
50 kilometre, Libyada 200 kilometrelik 

birer mmtaka gayri askeri hale sokul 
.....----~J İtalyanlara karşı harbetmiş k 

eisicumhu botun silahları derhal teslim 

mücadeleye devam edeceği ümidindeyiz,, 

• 

Londra, 2J - Jnııliı Başvekili 
Çörçıl, bugün of:leden sonra Avam 
l\amaru.ır.da askeri vaııyet hakkın. 
da beyanalla -tıulunmu' ve demİf· 
lir ki: 

- Alman barbarlıtını yıkmak Ye 
Fransanın bürri)etJnl )eniden kur
mak lçın çalışacak her fo'ranııı ha
reketine yardım edt"Celi:ı:. 

Bordo hfikQmetl ile münasebetle. 
rimlıin ne oiacalı hakkındıa bir 
fe7 diyeınem, foknt, bu hüktlmet. 
Je, hapishane penceresinden ne ka. 
dar mllmkrın o"abıline, temas ha
linde kıılmaia çıı lıfacoiız. 

Reyno hiil.Cımell iJe milzakereler 
esnasınd:ı, f ngiliı hükünıeli, Fran
sıı filosu lngiliı limanlarına gön. 
derilir ve müınker:ıt esnasında bu 
limanlarda kahrııa, mütareke şarı. 
lannan ne olııcaAını Frnnsnnın Al
nıon)-adan sormasını kabul etnıiş
U. 

Çörçil, sonra ş~ ciheti ilave et
miştir : 

- Fransayn Reyno llo görüşmek 
llzere ıidi) ordum, fokat seyahate 
çıklılım uman, Rc3 nonun düşhl. 
lünil öİrendlm. 

Vaziyet o derece ıa)'ri 111rih, o 
derece karanlıktır ki bu h11111s\1 
bir hüküm Termek ve yahut tıh. 
mlnlerde bulanmak umamt menfa • 
ate mugayJr olacaktır. Hük6mete 
tam itimat ı&terilmeıinl Te miJle
tin emniyeti h:in lüıumlu tdlkkl 
tdtteAi tedbirleri almak hususun· 
da hükCımetln icap eden sabra Te 
azme sahip olduğundan emin bu. 
kanmasını avam kamarnından ta. 
lep ederim. 

Çörçil, hundan aonrı :Reynonun 
istifasını takl peden hldlselerdeıı 
bahsetmiş Te derniıtlr ki: • 

- BJllnbf, Fransız filosunun ne 
olaca~ı hakkında müsait bir anla,. 
maya varmak için ellmlıden ıele
nl yaptık. Niyetlerimlıin samimi· 
)elini bbat lçın, yeni nasırlarla 

ne gibi temas hasal olabilecdinl 
ınO!J:ıhede etmesi için amirallik 
dairesi birinci lordu Lord Loyd"u 
Fraisaya ıönderdik, filonun Al. 
manlarn .. eline ıeçmiyeceli batkın. 
da bize resmi ve kail teminat ve
rildi. 

Mütareke mukaTelesfnln ıUtıfn .. 
(DtNmı J ncldt) 

Dun Irak Nazırlarını 
kabul etti 

Aniara, 25 (AA.) -
ReiaicUlllJıur Jamet in· 
önü bugün saat 17 de 
Irak Hariciye Nazırı 
Nuri Said Pqa ile Adli 
ye Nazın Naci Şevketi 
kabul buyurmutlardır. 

Mülakatta Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoi· 
lu da hazır bulunmuş
tur. 

Moskovaya göre: 
----~ - _.,,..,, ,-,, -= ~ ... 'fl!'L ;r=z - pr=ı)f#l?,,z;uq:s:-;;sus ,-----. 

1ta1ga Arnaval uga 3 ganden -. .. l,,. ...,._ • .... ,lr ...... 

beri asker sevkedigor Dahiliye Vekili Ankaraya dönd 
Yugoslav gazeteleri Sovyet dostluğu lehinde J 

hararetli ft8friyat Jlpıyor a po n ya 
M~ko.a, 25 - Yugoslavya

dan &elen haberlere g8re İtalyan· 
lar üç gündenbcri Arnıvutluğun 
Draç Jiı:ıamna milhim miktarda 
aa.kcr ihraç e~ektedirler. Bu kı· 

iki yangın 

Sanıcı tlakkôm ll"nnrl•~n 

Düıı ııaat on dokuzd:ı Sirkecide 
Hamldhe caddesinde Yeni 'J'ilrkl. 
ye hıını altında 5.& sayıla saatti Meh 
medln dfikkanından yangın çıknıı,, 
bu dilkkAnan kindekl saatlerle dl. 
iter enalıır t:ımamen yanmıştır. 
\"angın bıllşiktekl N<'şelin şapka 
mağouıı.ına da sirayet etmiş, bura
daki şapka!arın bir kısmı ısiannıış, 
bir kısmı da kın·nıJmuşhır. \"an· 
tının nt-den çıktığı henilz teshil 
edllememi~lır. 

Dundan ba$ka dün ge~e saat do. 
kuz bıırula dolru da Gala tada Fer. 
menedlt-rde ?\ikonun üç kallı bo. 
yahanr.'linden de yansın çıkmış, en 
llst kattaki dört metre kadar bir 
yer )'anmıştır. Bu yangının da se
bebi belli delildir. Hr.r iki yanım 
hakkında da lahkiltat devam el· 
mektedir. 

talar bilauu tpodra ci.arma 
tahfft olmımaktadırlar. 

Ballcaalar M ... l..W. AJmua,a 
Rua;radaa Çeldniyc:mmı 

Laaclra 21 - Nnyork Taymia 
gazetesi Balkanlarc!üi husuraıu
luğun ualmadığmı kaydetmekte, 
ve Almanyanm )'tpraDmıf auerl 
kuvvetleriyle BalbnJarda hare
kete geçmeye çeklndifini ve bil
hassa Sovyet Rusyanın Balkan 
ıulbunun lıtikrannda huauar 
mefaatleri bulunmaaının Alman
yayı dütUndUrdllğüU tebarüz et
tirmektedir. 

Yqosla• Cuetel.-iniıı 
Nepi,atı 

Belaı-at, 25 (A.A.) - Yuıos
lavya ile Sovyetler birliii. ara1111-
da diplomatik rnünueıbetın yenJ. 
den doğrudan doğruya tHİI edil
mcıi, Belgrat matbuatının bilbaa
aa dikkat nuınnı celbetmekte
clir. Nim reamt Vreme gueteai. 
bu normal diplomatik mUnaıe~
tın yeniden tesiainin bir ıürprıı 
tefkil etmediğini, bunun Yusoa
lavyanJn yeni harici politika veç· 
hesinin bir neticeli olarak telak
ki edilmesi lhungeldiğinl yaı· 
maktadır. Senelmienberi, Yugos
lavya. SoYyetlerle diplomatik mil
naıebatta bulummyan nadir dev
letlerden birisi idi. llaamafih, bu 
iki meQılelcet araamda hiç bir hu· 
•umet mevcut değildir. Sovyet 
hWdimetiyle ticart milnaaebatın 
yeniden tesisi, hüldllnetin, harp 
dolayısiyle bloke edilen mahreçle
rin yerine harici ticaretimize ye· 
ni bir mahreç açmak arzusundan 
mütevellittir. Şimdi, aynı ıaman
da diplomatik mUnuebatın da 
tee11üaU, Yucosıavya barid poli
tikasının reallat oldulunu bir ke
re daha iıbat eder. Sovyetl~r bir
liği ile normal milnllebat tealı 
etmekle, Yuco.lavya, Avrupanın 
bu kısmında ıulh politikuma bir 
kere daha hizmet etmiı olacak· 
tır • 

Yeni Avrupayı 
nasll tanıyor 

Tok110, 25 (A.A.) - Japon harf. 
clye, neıaretl, y.bancı memleket. 
lerdekl dlplomatll' mllmeuillerlne 
aplıdaki talimata ıöndenniJtir. 

Japonya, yaJnıı Bordodaki Fran. 
ııı bk6melini lanımaktadır ve ana
'·atan Fransaıı ile olan münase
betlerinde, :Roma Ye Berlin ile ev. 
Telce bir anlaşma bulanmadılı tak. 
dlrde, Peten bük6meti ile i' söre. 
cekUr. 

Japonya, LOndradakl Holında 
hGkllmetlnl tanımakla bfraber, 
Japonya, anavatan ile olan milna· 
aebetlertnde Almanya ile, Holanda 
Hindiıtanı ile olan mOnasebetJe
rinde Holanda lnllıtemlelre bllkQı • 
meli ile if ıörecektir. 

Jlindfçinl ile olan mGnasebelle • 
rinde, Japon78, Bordo hükQmetl 
ile istişare etmekle beraber Hindi· 
çini, müstemleke bGk6metl ile it 
ıörecektır. 

NihaYel, BeJçtb, Danimarka Ye 
Noneçle olan mDnasebeU•rlnde, 
Japon) a, Alıuany. ile iş 16recet
tlr. 

İngiliz tayyareleri
nin faaliyeti 

Londra, 21 - lncllb bomber
dıman tayyareleri Alman,a. Fran 
11 •e Holandadald Alman askeri 
havı üslerini, petrol depolaruu, 
demiryollanm. fabriblarinı. Af. 
rikadı garbi çölde Birel n 
Boii me•kilerini. Aamara ta111-
re meydamnr, DlRduayi ,.mden 
bombardıman etmitler " Mltmen 
Ualerine d&unUtlerdir. 
, ha.bir Uit Lhh 

Atmaıı taJJUeleri dOn ıece 
lnsiltereye nll mikyaata bir a
kıa y&pmlllardlr. Bombllnn eJc. 
tedai tarı.Jara ~ 60 •· 
Ti1 yaraı.mmttlr. 

''Memleketin nizam ve emniyeti har 
zamankinden daha kuvvetlidir,, 
Türki,.ede Betinci kol diye Lir feY yoktur 

Dahilh·e Veklll Falk Oztrak dün 
11b4h emnJyet mlldllrlülünde ça
ıı,mışlı r. Ölleden sonra CUmburl· 
yet HoJlc Partisi Vlllyet merkezin. 
de nkilin reislllinde bir toplanh 
Y•ı>ılmı" lstanbulun umumi işleri 
etrafında ıiSrüfülmUftilr. Vekil ak. 
tam lrenile Ankara)·a d6nmüştür. 
Faik Oztrak Ankaraya gitmeden 
unl bir muharririmiıf .-ı beya. 
nı.ııa bulunmuıtur: 

.. _ Memleketin emniyet Te ısa
yifi ıra)'et iyidir. Halkıma din
yanın bu mühim TaliJetl içinde 
onunla mütenasip bir ntar ve ıO. 
kdnet halinde yapmaktadır. TQr. 
kl)ede bugün hllk6metl nı8pflltta 
maraı bırakacak en kftçftk bir hl
dise dahJ 70ktur. Memlüethı nl· 
um ve emniyeti her ıamanldnden 

daha kuneUldir. Balk Milli Ser• 
ve hüktlmete kU'fı btı,.ek Jtfr ltlıiı 
mat Te ınslyle balhdır. Bu lld 
balkın akhsellmlnin Te TalaDP«• 
verlilinin neUcesld.ir. 

T&rkJyede beşinci kol diJ'8 bir 
Şey yoltut. Her saman her meaı 
lekette yabancı emeller beaJnnı 
çalı.oanlar ttalanabllir. Bu llbDN
den buılannın faali;yeU b.lacle de 
tesbit edilmişse de \ıcfıiımıı ted. 
birler n balkın uyanıkblı aa,e. 
ıinde bu teşehbllalet daha ilk ka
demel•de keftedlldl n ıtıül.....,_ 
bialerl baktuıda takibat yapıldı. 
Fakat )Mı hldlseler ham edilecek 
miktar Te mahiyette deliJdfr. ~ 
ten Tilrklre ba albl teJebblaler 
fçin mOsaJt bir mablt olmakta 
ma~ıır .. 

Dün gece bir amele ka 
rısını bıçakla yaraladı 
Kendisi de kaçarken bahçedeki 

kuyuya dUşto ise da kurtarlldı 
Dnn ıece Fatihte Cırçırda Par- knp kırıpnca All bıçalını çeki* 

makhk sokalıada 12 numaralı eTde kansı Mükerrem! kolundan bıeak. 
bir 7aralama nkaıı olmuttur: la •lır aorete yaralamıttır. lıll-

Bu eTin llst katında kiracı ola- kerrem kanlar lcinde "'Jelitln kom• 
rak liman tahmiJ ''8 tahliye ame. flılar!" diyel'ek )191'9 71kılıaca AD 
lesinden 37 fllıında Ali dlln aktam pfmnlf, komfQlann aokak kapı. 
llıeri eTine ıelirken karısı 25 J'I. ıından ılrdlklerlnl de ıörtlnce pen_ 
şında Mükerrem! arka bir sokakta ceredn babçe;ye atla71p bemü 
birisi Ue Jronuftırten t6nn0ftftr. A. istenalftlr. AIJ bahçede koprtea 
il hemen kananıa )"anına gıt111ı,, atzı açık bulunan lnı)'U)'a dOfmGI. 
dhme,e baf)amıf, feryadın• ıabı- 1 ba •fer kendiıl fCl'J"da ............ 
ta merharJan reıiımlt!lr. tır. Konıtulardan bir .... , J11111ı 

Kan koca karakola tatlrGlr.ıtlt • kadm• Gareba bast....._ ...._ 
ler. orada ubıt tuıahırken ilan ko. nı l:en bir kısmı da bahoere •ot
ca bantmıılardır. E•lerine ••!en a:a'1•r. ip atandr AllJI bolalmak 
Ali kansı ile J'lne UYPJ'I tatut. bıı ~. 
•Uf " aut doku ~ ...,.. 
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Fransız-lf alyan mütareke şartlan l~~a~u~~~~~~!ı~~il is:~!tiiu:fı~d!<ız 
mnhimnt on gün snrzınd:ı İtalyan Roma, 25 - :MwısollnJ nammıı. cr

klıııb.arbtye rclııl Mareraı Bodogllo 
''0 l<""rlU131% hUktlmctl namına orgcne_ 
ral Hutzı.nger tarafmdsn fmznıanmı§ 
olan Jtaıyan - Fransız mlltarekeslniıı 
ııartıan ounlardır: 

Japon protektorasma mı 
giriyor? 

içkili yerlerin tarife .. 
leri tesbit olundu hükömeLine bildirilecektir. 

l) Franaızlar, Fnı.ruıadıı, şlmıı.ıı Al· 
rlkada, bütün müstemlekelerinde 
mandam ve himayesi. nltında olruı 
:nıemlc~eUerde ltaıyaya kar§ı yapıl· 
makta olıı.n .ka.ra, hnvıı. ve deniz mu.. 
harcbeslnl durduracn.ktır. 

14) ı:rnnııız hükümcti harp RC· 

misi, tayyare, mühimmat ,.e silah 
ı;ibi harp vnsıtnlnrından hiç bir.ini 
lngiltere)·e göndermlyeccktir. 

Moskova, 25 - United Pres 
muhabirinin Tokyodan verdiği 
bir habere nazaran Ja.ponya Uzak 
tarL-taki Fransız milstcn:Jckcleri
ni protektorası altına alacaktır. 
Japon hariciye mahafilinde söy
lendiğine göre Japonya doğrudan 
doğruya Hindiçini hüktlmet~te bu 
hususta müzakerelerde buluna
cak ve ne burada Fra.'1sı:ı: hüku
metini ne de Londradaki Fransız 
Milli komitesini bu meselede ta
nmuyacaktır. 

15) .Fransız ticaret gemileri !i
manlara ç:ığırılncak Ye limanlarda. 
kiler de hnlynn Ye Almanlar tnrn_ 
fındıın müsaade wrilmedikçe de. 
nize ncılmırnc:ıklnrdır. 

2) :MUtareko dcvaµı ettiği mUddct· 
çe Alp cephesindeki ltalyan kuvvet
leri i§gal ctUklerl topraklı\r fizerinde 
kalaca.klardır. 

16) Ilnva meydanları ve di~er 
nıüesscsnt 1tnlynrılnrın kontrolü al· 
tında bulunacaktır. 

17) Frnnsnrln bulunan lıiitün ya
bancı tnyYarcler derhal ltnlynya 3) ltalyan mevkilerine karşı olan 

Fraıısız mmtakalannda elll kilomet
relik bir en.ha. gayri askeı1 mmtaka 
haline sokulacaktır. 

4) Tunus ·Libya hududunda bir 
Fra.naız gayri atıkert mmtakas.ı tesia 
olunacaktır. Cezal.r • Libya hududun
da mütareke mllddotlnce 200 kllomeL 
rcllk bir gayri nskcrl mmtakıı. yapı· 
lacaktir. 

5) Mütareke müddetince ve lngil
tere harbe dovam ettiği kadar §arkt 
.AtrUuı.da. Fnuıaız som.ali.si gıı.yrt as
keri mmalm olııcaktır. lnglltere har_ 
bl devam ettiği müddetlnco Cibutl ll· 
maru ve clcmlryolu ltaly&nlar tara. 
fmdaı:ı ltullanılıı.cnktır. 

6) Şıırkl .Afrlkndakl Fra.ıımz ara.. 
Zlsinde mevcut dn1ml müstahkem 
mevkiltT, gtı.rnizonlnr ve mllhimmat 
depoları ısumaı olunaııuyacak bir ha.. 
le sokulacaktır. Frıı.nmz SOmaUalnde_ 
kl bUCUn sllQ.lılar ltaıyanJara. teslim 
olunacaktır 

7) lngilte.re ilo harp devam ett!ti 
.Ajak.alyo, Oran gibi mUhlm deniz ve 
hava Ualerl gayri aak.eı1 mmtaka ol&· 
ca.k vo ltalyanlarm dalmt kontrolü 
eJtmda bulundurulacaktır. Bu mı:ıta
kal&rdakt mlllld idare ve r.abıt& va.. 
~NIDl P'raıımı kuvveUerl yapacak· 
tır. 

8) l'rauız hava, deniz ve kara 
kuneUerl derhal ıdWılarmda.n tecrit 
ve terh11 olunacaklardır. İfgal Olun.. 

• :m&nuf mmt&kalarda miktarı Alman· 
ya ve İtalya taratmda.n tenaıp olunan 
Ukerl kuvvet kalacaktır, 

9) Tunu. ve Franmz aomalimıde 
ancak U&y1f1 temin edecek kadar 
kunet bırakılacak, seruı terh11 ve 
8lllhJan ltaı)'&Dlara teallm olunacak. 
Ur. 

10) ıtaJyan lata1an karpmıda har. 
belmlt ol&D kara ordularmrıı top, bll· 
cum uabuı, tank dalJ 8lllbla.n ve 
dltu her tUrlll aı.ıo.ıııan ile nıWıhn
matıan İtalyanlara teaUm olunacaktır 

11) ltıgal olunmamıı mmt&kalar. 
dak1 allAh ve mtıhfmmat İtalyan, Al· 
man kontrolllııe tAbt olacaktır. 

12) Jrranaız ııı;rvınlarmda bulunan 
donanma,.Jw-eket •ttfrilmJyecek. de
nizlerde bulunan Fransız ~ODanmaın 
da «'ft1 çagtnlacak ve bunlar İtalya 
ve Almanya tarafından mtlnuip glS. 
rUlen llmanlara almarak s1l4hSJz bfr 
hale sokulacak ve enterne edllecektlr. 
MUatemlekelerin muh&t&Za1>1 için ıu
zun:ıu kadar harp gemlal eerbeıt bı.. 
rakılacaktır. Enterne edilen gemileri 
!tal.ya kullanmıyacaktır. Ancak ltaı· 
ya mütareke mUdd.etınco mayn top
latmak için bu gamllerden bazımıı 
1stlyeblllr'. 

JS) lt:ılynya karşı lrnllıı.nılmıı.k 
iızere hnzırlnnmış o1an rnayn tar. 
Jal:ırı bnrııjlnr gihi her UlrlO deniz 
mild:ıfna vasılalan ve deniz üsleri 
hakkındn Frnnsndıı mevcut biltlln 

Çörçil'in 

teslim olunacaklardır. 
18) Fransnnın işgnl oluıımamı, 

mıntoknlarındaki radyo istnsyon_ 
farı n~rlynllnrım derhal kesecek. 
lerdir. 

19) Fransız toprokl:ırı '·nsıtnslle 
yapıJac:ık olan ftnlyan - Alman ti
caretinde her türlü teııh!IAt göste
rilecektir. 

20) Frnnanda bulunan ftal)·an ııi_ 
vil, nskert ve siyast mahkumları 
derhal serbest bırnkılncaklardır. 

21) Fransadaki ltal)•an harp e_ 
ııirleri derhal serbest bırakılacak. 
lnr, ı:ransı:ı: esirleri ise sulh imza
lanıncaya Jcadnr esaretle kalacak -
lnrdır. 

22) Fransız hfikl'tmcti, bu ternftf 
l·crinc setinnck icln hiisnfinf:reUe 
hareket edecektir. 

Du mfilnreke sulh :rnpıhncayn 
kadar muteberdir. Ser.ıit yerine 
getirilmcıliğl U.kdirde İtalyanlar 
tarnfındnn her an Jıozulab!Jir. 

Bu mfilnre'kedekl şartların tatbl. 
kine İtalyan hUkQmetl namına er. 
kAnı harbiye reisi Mareşal Dadog. 
Uo memurdur. 
Fransızlann secUkleri bir heyet 

te şeraitl yerine ıctlrecek Te İtal· 
yan kararlannı Fransız hilkflmetl
ne bildirecektir. 

llanhbular l>Gndtlkır 
Boma, Si (AA.) - P'rauu: aallbl· 

yettar mtırahhu!an bug1ln aat 1' te 
tayyare ile Roma.dan hareket etmı,
lerdir. 
~ J>dıma•Ja .Natku 

LoncJm, U - P'ranm BqvekiU 
Karepl Peten bu aqam radyoda 
alSyledtlf bir nutuk ile J'ran.mı mllle.. 
t1ııe mQt&reke p.rt1armı blldirmS, ve 
Frazwz mllletfnl bfJbeesa ı,çt ve köy· 
llllerl Sfleri bqma davet ~rek, 
Fran11nm kalkmma.sı ve yeııtden ya. 
pılmaıa iclD gayret gı»termelertııi te. 
menni etmı,Ur. 

Ha"'f4l Peten mQt&reke prtıarm· 
dan bebsederken donanmanm .rbNt 
WJ tartlanJı blrçoguDun muvakkat 
oldukla.rmı bfldlr,nı1'Ur. ~al Pc
ten 8lSzlerine nihayet verirken: 

- Fraııaanm ,ere!l kurtuım~ur, 
Fransı:z hllktlmeU mUBtaklldlr, de.. 
miştJr. 

.ırr..n.mıı Mat.em Gtlııll 

Bordo, 25 - Fra.naanın ma.tem gU· 
ıın mtınaııobcWe bugün bUtün mo:ıı.· 
zal&r kapalı kalmış, dairelerde bay
raklar;yanya !ndirUml,,, Uketler kt~· 
lalarmdaıı çıkmamı, ve .aat taın on 
birde bir d&kika .WC~t edllmııttr. 

Franad d&bW7e ııuın Pomare Çar 
pmba gtlnU ile Fraraa.nm yeni bir 
hayat sa.thAIUla gincejiııl blldinnJı· 
Ur. 

beyanatı 
(Baştara/r 1 incide} 

l'i madde.sini keder >e hayretle o
kudum. Bu metne göre, Fransu 
harp gemilerinin Alman ve ltalyan 
hükClmetl, Fransız bnrp gemilerini, 
kendi harp niyetlerinin başarılma. 
sında kullanmak niyetinde değil. 
dir. Fakat Almnn hükQmetlnin ver
diği böyle bir resmi teminatın ne 
kıymeti olnbllir? 

ederiz ki bu imparatoı'luk, seb:ıt
klr bir surette, zaferi kaıanmaAa 
gayret edecek ,.e kurtuluş ordula· 
nnı organize edecek bir bfik6me. 
tin makarrı o~caktır. 

Dütnn hunlar, yalnız Fransı2ln. 
rın üzerinde :kornr verece~I mese
lelerdfr. Fransız menfnntlnin '\"C • 

zihnl)-etinln. ~alna Bordo hükıl
metJnln aldıilt hazin kararla kendi· 
sini ıöstereceAine inanmak bizim 
icln güçtür. 

Japon hükumeti ilk iş olarak 
Hindiçini yolile Çine siUih kcıçı
rılmasıruı mani olma.!: arzusunda
dır. Bu aebeble cenubi Çinde bu
lunan Japon filosundan bir kaç 
cüzitam Hindiçinidc Hayf onga 
gönderilmiştir. Japon bahriye ne
zareti de <lonanmasının bir kısmı
nı Hindiçini sularına gödermeğe 
karar verdiğini rcsm<:n bildirmiı:
tir. 

Fransız - ispanvol 
hududu kapatıldı 
Evvelce kaçmış olan 

lspanyollar alınmıyor 
!ladrid, 2.'5 (A.A.) - Röytcr ııjan. 

51 b1Jdiriyor: 
Fransız - İspanyol hududu, dip· 

Jomntlarl:ı Frnnsız Cezalri için vi_ 
zclcri mevcut ofnn cşhııstan rn:ıda, 
herke~ içln artık kapatılmıştır. 

Portckiz'cle ınfillecl mesele:;i cid_ 
dh·et Jmıbetmekte olduAu cihetle. 
dlr ki, bu tedbirlerin alınması ı:ı· 
rurt ı:ıörlllmü~tür. Fransn'ctoki Nor
veç sefiri diln İsı:>anyaya gelınl,lir. 
Fran~anın terki aiJAh etrne~indcn 

bir müddet en·eı, Fransııda tecrld 
kamplarına konulmuş olan lsp:m:rol 
müttecUeri ııerbest bırakılmıştır. 
Şimdi lspanyol mıık:ınınlı bunlara 
:ıvdel etmeleri için müsaade verme. 
mekledir. Memnuiycttcn ene:I hu_ 
dudu aşmış olanlar ted:if edilmiş
tir Kı%1l ~nerden hiç birisi lspan· 
yaya avdet etmek teşcblıOsündc hu
lunmnmıştır. Kendilerini bekliycn 
nJhr aki!Jetlerden dolayisiyle, böyle 
bir fcşebbilste bulunmnlıırınıı d:ı fm. 
Un yoktur. 

Alarm düdüklerinin 
tecrübesi yapıldı 
Şehrin mnblelif yerlerine ,.e ka_ 

z:ılara J.:onulmu' olan nlônn dfidük
lerinin bu snb:ıh sant 11 de tecrü
beleri yapılmıştır. Biltiln vilayet 
hududu dahilinde olon 15 i elekt· 
rikle ve •ı i elle mütah:ırrik dü. 
dil~ hcpbirdeu cnlmağa lı:ı,r:ımış_ 
)ardır. Fakat birçok yerlerde hil. 
ha~sa kıılabalık it yerlerinde, tram
vay cadd~lerindeki dUkkilıılnrda 

ve depolarda düdük sesleri duyul
m:ımı~ \'eya çok barit duyulmuştur. 

Evvelce otomobil, vapur ve diğer 
yesait ,.e fabrikaların da düdükle. 
rini öttiinneleri düşfinülmilş1'e de, 
nldrm düdüklerinin her tal'.aftan 
işitilip işitilruediAini kontrol için 
sonradan l>u fikirden vazgeçilmiş 
ve ynlnrı alürm düdükleri çalın. 
mıştır. Tecrübeden sonra kendislle 
görüştüğümüz alakadarlar:, henilı 
tecrübe hakkında kontrol raporla· 
rını ~mndıklarını, fakat yapılan 
müracaatlardan düdfiklerln çok ha
fit işllildiğini ö#rendiklerini söyle. 
mişler Tc esasen tccrfibcden maı.:. 
sııdın düdüklerin işitilip işitilmedi. 
~ini anlamak olduğunu ila\"C etmiş· 
terdir. 

Senelik sergi dün açıldı 
Ankara 25 (A.A.) - İsmctpa· 

ıa Kız Enstitüsü senelik sergisi , . . • • 
bugUn Başvekil Dr. Refik Soy· lçkılı .yerlerin tırıfclcn tnm.ı-
dare Bayan tnünü Maarif Vek;Ii 1 men te:1hıt olunmuş. tnsı.lik edil_ 
Ha~ Aı: V[-:...:ı il~ mebuslar, ~- nı~. üzere. ~aiml encfiıııcnc \'eril. 
katctler ileri gelenleri ve se~kin nııştır. Jçkılı yc~lerılc ~·e_n1.ek ser· 

• • 
11 besttlr. Anc·nk ?uko; ve hırıncl sı. bır davetlı huzurunda açılmıştır. f 

1 1 
b" t hl l'"t il 

1 
· 

S · 1 ı kt t J b 111 :rcr crı e ı rcr a < o s esı 
1 • e~1;ı açı ır ::be;ı. ,r:!c el Pb a e e· lıulundurulnın:.t rnechurlyet 1 ,·ar-
erı~1..en gen~ ır A~~ ta c c cu~n- dır. 

hu.rıyct devrınde Turk .ks~~lıg.ı· l.iiks sınıfa u:ıhil :rcrlertle rnkı_ 
nı.ı ınk_ıl~p yolunda ~eçırdıgı. istı- 11111 folıisar fi) atııın meze dahil 
halekrı ı~aret cyle!'°ış ve h-.ı ını.,- :.·ü:r.de 170 uım ltıpılacaktır. Dirin· 
~abr )'.'a~atan JD~e~.1• Şef Atat~~rk ci sı01flord:ı rııkının inhisar fiJ;tı_ 
ıle Mıll~ Şef ~nonu ye kar~ı Turk tııı:ı yüzde 150, lıirn 'rC şarabın fi
kadınlıgının titıymakta olc.ukları yatına vüzde 1::?0 znnı yapılncıık.. 
sonsuz şü!cra~ hislerine tercüman tır. · 

olmuştur. İkinci sınıflnrdo rnkının inhlımr 
Bunu müteakıp davetliler ser· fiyııtınn yiizde 90, blrı:ı Te şıırub:ı 

giyi gezmişler?ir. yüzde sot üçüncü sınıClarda rakıya 
Çocuk Esırgeme Kuru· yüıd~ ;;;, lıirn ,.c ~nroba '.rüzde 50 

munun kongresi 
Ankara, 25 (Husuıi) - Çocuk 

Esirgeme Kurumu senelik kong
resi bugü., oııda 62 merkez: mu
rahhaslarının iştirakiyle Çocuk 
Sarayında yapıl<lı. 

Kongre Kırklareli Mebusu Fu· 
ad Umay tııra!mdan açılnmı. kon
gre riyasetine İstanbul Mebusu 
Şemsettin Günaltay seçilmiştir. 
Kurumun bir aenelik faaliyet ra
poru ve bilfulço okunmuı, umu
mi merkez heyeti intihabına gesi
lerek eski heyetten açilan il!C aza
lığa Denizli Mebusu Necip Ali 
Küçüka, Bolu Mebusu Cemil, Dr. 
Zihni, mürakiP.liklere !aparta Me· 
busu Kem:tl Unııl ve Hayrettin 
intil1ap edilmiştir. 

Urkiibün üç köyünde 
}8 ev yıkıldı 

Kayseri 25 (A.A.) - Son ıün
Jerde yağan §iddetli yağmur ve 
doludan hasıl olan aeylaptan Ur
küp kasabasmrn üç köyünde 18 
ev yıkılmı~. bir çocuk boğulmuş 
ve birçok mahsul hasara uğramı~
tır. Develi kazasının iki kövünde 
de 200 baJ koyun boğulmu.ıtur. 
Eaki~ehirde ilk arpa 

mahsulü 
Eakitehir, 25 (A.A.) - Bu yı

lın ilk arpa mahsulü borsaya gel
miş ve tüccarlar arasında mutad 
törenle satılmıştır. Yeni yıl mah· 
sulümüzün geçen yıldan iki mis· 
li fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir Alman profe&öı:.ii- ~ 
nün Berlin {'adyoaundaki 

söyledikleri 
a 2 sene Türkiycde yapmıı bir 

Alman ziraatçı profesör dün gece 
Bertin radyosunda Türkçe olarak 
bir konuıma yapını§, Türkiycnin 
geçirdiği inkılap hamlelerinden 
sitayişle bahsettikten sonra Türk 
köylüsü hnkkında de:r.iJtir ki: 
~ Bütün dilnya müvacehesin

de beyan edebilirim ki Türk köy· 
lilsüne gösterilmi~ olan ihtimam 
sayesinde köylünlin her sahada 
inkişafı temin edilmi~tir. Reisi
cumhur İnönü'nü Türk köylilaü· 
ne gösterdiği yakın allka bilhaa· 
u şayanı dikkattir. 

istiklal harbine de ittirak et· 
miş olan Türk köylüsü harpten 
hiç bir veçihle çekinmez. O, aynı 
ramanda lüzumunda silaha san
lıp toprak1annı müdafaaya koşan 
bir askerılir. 

Bükrcı, 25 - Romanyannı sa
bık Ankara el~isi Stoika Bükre§e 
varmıştrr. Gazetecilere beyanatta 
bulunan cl~i, Ankar~a çok iyi 
münaseb~tler te!İ& ettiğini ve 
Türkiye ile Romanyanın yakın 
dostluk hisleriyle yckdiğerlerine 
bağlı olduklarını b:Idirm;;;tir. 

Romanyada bulunan Türk ti
caret heyeti, bugün Romen sana
yi merkezi olan Praha \la vadiain
de bazı: mühim fabrikaları ziyaret 
etmiştir. 

Türk - Romen ticari münase
betleri Romanyada çok mUııait 
bir hisle kar~ılanmııtır. 

----o,_ __ 

Romanyada 
Yahudiler yeni partiy= 

alınmıyor 
Bükreş, 25 (A.A.) ·- Rador 

ajansı bildiriyor: 
Yeni milli parti tarafmdan neş

redilen bir tamime nazaran 21 ya
şını bitiren her vatanda§ ,ahı.an 
yapacağı talep üzerine partiye 
girebilecektir. Ekalliyetler husu
si deftere kaydedilecekler ve Ya
hudiler partiye kaydolunmıya
caklardır. 

ALMAN GAZETELtm.tNlN 
TAKDtRt 

Bükr"e!t 25 - Alnıan gazetele
ri Romanyadaki dahili değişiJ;li
ğe büyük bir ehemıniyet atfet
mektedirler. FrankEurter Zeitung 
gazetesi kabul olunan yeni re
jim ile Romanyanın dahilde kuv
veti temin etmiş olduğunu ve dış 
siyaset prcnsipini de ifade etmek
te olduğunu kaydetmekte ve Ro
manyanm bu şekilde totaliter bir 
rejimin esaslannı kabul etrniı ol
duğunu iltivc etmektedir. 

İTALYAN - ROMEN 
TİCARt MÜNASEBETLERİ 

Biikreı, 25 - Romanya ile İtal
ya arasındaki ticari münaı;ebetle
rin inki§afı Romanyanın iktisadi 
hayatında yeni bir safha açacak
tır. Romen - İtillyan ticaret mü· 
zakereJerine Bükreşte bUyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

zanı lDPılncnktır. 

Ilirinci sınıf çıı!gısı:ı i~·klli yel' 
ll•rllc k:ıh,·e Çıt)', ıtnzoz , ı• cnıs31 

o\kobüz meşruhat 10 lrnnış, çulcı 
lntıı ve rlundıırm:ı 15 kuruş, i!.ırır 

-;ınıflıınl:ı kahve ~·:ı~· Ye gnzoz \ 
dnnrhırmıı \"e •:lknlota 10, u..-ıı.,r 
sın ı flıırdo kııhvr, çay, g:n:oz :.. ı101l 
durma ve çikoln:o i,5 kurıı.u s-ııı. 
lncnktır. 

Ç.ılgısıı liik ~wer:crdc kain c ç 1 

~ıızoı M. 1 irinci sroıfl:ırd.ı 40. fkiıı 
ci sınıfl.ırd:ı 30, üçünciı sınıfl.ıı ' 
20 kuruşa verile<"ckllr. 

Y:ıryete numıır:ıI:ın ,:ö~terlJflı 
lnkdirdc 1ıelen trupun dc~erine ııört 
fiyııll:ıra yüzde l'İrmi beşten )fııılt 
kırka kndnr bır ?:cm yıı;ııl:ı''ilc<'rk 
lir. 

26.6.940 Çarşar...-ı.ba 
1 12.30: Program 'e meınl.,k.?t ~ 

ııyıı.n, 12.35: Aj~ haberleri, )2.iJV 
Müzik: Muhtelif §:ırlul:tr (l'I.) 18~ 
H.00: .MUzik: Kll;tlk orkestra, lq· 
l'rogram ve memleket .9llal avıı.rL 
18.05: Müzık: C:ı.zbaııd (1'1.1 Hi :;ıl 
?JUzlk: F'am heyeti, 19.00: l"onuş1ll' 
( Dıtı pollW<B M:!Llclerf), 19 :.!O: Jd ~· 
zlk, Oltuyruı: llum!!er 1!~uı.r, 19 4 
Hemleltrt saat ayan vo Ajıo..ns haı:t~ 
l•ri, !?0.00: Milz1k: ~~it lı~eri 'ıı 
olwyucu aıra ile). 20.36: Türk D;1UJl 
birliği ltoroı;-..mun kol18er1 (Şef: ~ 
ruct .Adnan), Gıırp ve Türk bcstcJ<&ı'• 
l:ırmın \serleri ve Arm~lze edllCI': 
hnlk tUrklllcri. Zl.30: Kamışına (R~. 
yo gıı.ıetesl), 21.-45: llUzlk: Rtya5' ı 

cumhur bandosu, 22.30: Mcmteke 
ıaat ayarı, Ajsruı, 22 50: lflızlk: ~ı· 
band (Pi.) 23,23/23..ZO: Yarınki pr0 

gra.m ve kapanış. __.,,, 

F enerbahçe klübünün 
kongresi 

Fcrıerbahre spor klülıündrn: 
Reden terlıiyesi konunu hükii111) 

lerinc intibak formalıtesinl ikr1111~ 
vo bu hususta k:ırnr fıtihnz f'dllrrıc 
ü:ı:ere 27 haziran 940 perşembe gil· 
nü snııt 18 de klüp merlırıimiıdt 
rcvknlilde kongre aktolunııcr~ınıJ~fl 
nıües~ls Atanın muayyen saottO 
klüp merkezinde Iınzır bu'ıınınıılJ• 
rı \'e hu toplantıdn ckserl)•eı oıııı~· 
chi:1ı takdirde de 30 h:ızlrnn pıı"' 
gunn ekseriyete bnkıhnnt!nn 1;011· 

gremlıln :rapılara1lı llfin olunur. 
•o• 

Ttı.kıim l'tnl l"rldı: kongrc$İ 
1 Tnkslm Yeni Yıldız (J\urıuJııŞ 

kllibü ld:ıre he:yelinden: 
0 2i. 6. 940 peı·şembe gün!i s:ıııl 2 

de klüp loknlincle yapılııcak oı:ıP 
revkal&de kon~reyc :ızaıım scınıclt" 
rJ bilhııssa rlrn olunur. 

Hııznıııııe: Beden tcrlıi.resi kanii 
n ıınn in ti bak. 

Damgal~nacak 
kontrplaklar 

Konlplıik ı.londnrdiırnsyun nl1,sıııı 
namesinde yapılan tndlldt ile ı,uıoıı 
kontr pliıkl:ırın tlcıırct od:ıı:ı torıı 

rından muayene edllcrl'!< clunııı• 
ıonrnn~ı kAb~l edilmişti. Bu lıu!ltl~ 
ta Terllr.n miMdcl bflr.ıfş ve 53uO 
ıı:ırçn kontrplakın d,ımg:ılt.ınrıı·1' 1 

lcın miıracaat v:ıkl olmuştur. ııo 
ı:tünden itlhar~n dnıngıılnnnıa işirıt 
haşlonorolılır. 

Türk köylüsü muhtemel bir 
harbe karşı zinde ve canlı bir ,e. 
kilde yetiştirilmektedir. 

Süreyya Paşa K sa haber' .. r: 
. Türk köylilsii hem ziraat, 

hem de milli müdafaa sahalarında 
vatana faydalı bir unsurdur. 

Aynı sekizinci maddeye göre, bu 
teminat, Fransız filosunun sahil 
mubafazıısına vcynbut mnyn tnrn
maya Jilzumlu cil:ı:ütnmlanna şamil 
de#ildir. Du, Alman hükumetine, 
bütün Fransız filosunu acıkça ııa· 
hil mubafnuısına tahsis imkı'\nını 
verebilir. 

Mubaklaı.k ol&n blr ıı•Y vana o da, 
dllaman tazyiki dıfmda bUlwı.ıuı, Al· 
man barbarlı~, nazı barba.rlıfmı 
yıknınğa ve Frıı.nsayı ve Franaanm 
hürrlyet1erlni yeniden kurmağa çalı
aacak her Fransız hareketine, bUtUn 
kayııaklarmmla en iyi aurette, ~ 
dnn edeceflmlsdlr. 

Tecrübeden alınan neticelere sa.
re şehrin muhtelif :'ı"erlerine yeni 
ve L:uoelli düdükler konuJacnk ve 
bazı diidükler de kuvvetlendirile. 
ceL:tir. Ynkındıı bütün vesaitin fab_ 
rikalıı.rın iştiraklle umumi bir tec
rübe yapılac.ııktır. 

Türk köyIUsü bugün müterak· 
ki ve cesur insanlardır. Cumhu
riyet rejimiyle de Tilrk k<'ylüsü
nün daha pek .çok yükseleceğine 
imanım vardır." 

Uç çocuğunun kendi ço· 
cuk la n olmadığım 

iddia ediyor 
Fabrikatör Süre:n·a Paş:ı asliye 

üçilncü hukuk mahkemesine mQrn. 
enet ederek Fuat, Suat ve Mehmet 
adındnkl Oç rocutunun kendi ro. 
cukları olnıadıAını ld<lin elmiş, a 
lcyh!erlne birer dava oçnııştır. 

• Sivncı ilk olrnllorı sene sonu ırı61 na<:elıt-tllc bir yıllık rııolirc!Jcrlfl 
Riisteren birer sergi nçnııfnrdır. 

• Edirne emniyet nı!idlltlü!:!ilnde11 

SiYtıSa tayin edilen Hocll lntcpr yO' 

ıifcslne hnıılom15tır. 
• Snlt Beyazıt adında birisi. ff. 

•:ınlıul dvarınt!a 25 camiin Jınlıl~· 
rını, ııcccadelerlni, leYhnlıırını ,e 
~:ılreslnl cıılmış, 5 sene 16 ay tı11 

ıiı cezmıına rnnhkı'1m olmıışıur. 
Nihayet, mfitnreko mukavelenı_ 

mesi. şnrtlnrn riayet olunmadığı 
)>nhnncslyle,' feshedilebilir. 

Avam kamarası, büyük Fransız 
milletinin kaderinden derin tees. 
sürlcr duyncaktır. O bilyük Fransız 
millctJ ki harpte sulhta bu derece 
uzun m!lddet onunla ba~h idik ve 
kendisini, Avrupada liberal bir kül
tilrün ve taossupsuı bir medeniye
tin terakkisini bizimle lıernber le· 
ntlnc memur telılkki ediyoruz. 
• Kuvvetimizi boşunn yormakta ve. 
yahut ncı kelimc!er s:ırfederek ve 
tahliyede bulunarak vaktimizi kay_ 
hetmckte hiç bir fnydn yoktur. Dil,. 
manın kuvveti ve mu nnllliAJ ile ve 
aynı uım:ında başka sebeplerle düş
tüğü harabı \'C esaretten Frans:ı:rı 
Jrurtarmak için Hizım celdf~i kadar 
kuvvetimiz ve oldukça uzun ömrü
müz olmasını ümit ederiz. 

Bütün dünyn üzerine yayılı bu_ 
lunan ve deniz kuvvetleri tarafın. 
lan himnyc cdllmekte devnm olu. 
11:ın ı~ransız imparntorluHtınun, 
ııfillfiklerfn ynn '"da m ücodeleye 
de,·nn:ı edecrğl Omldindeyiz. Umlt 

Bundan ao:ı.rl\ Reyııo kıı.blneal ile 
lngillz hllldllııeU ar&.smda mütareke 
hakkında yapılaıı mtlalcereıerı bahis 
mevzuu eden Çı6rçll ~atıd&ki tatsUA. 
tı vermııur: 

B. Reyno taratmdıın vaki davet 1l· 
zerıııe, beraberimdo ha.ı1ciye nazın 
Lord Hall!aks vo tayyare lmaıAtı na
zırı B. Beverbrook olduğu halde, 13 
Haziranda kend.talnl ~iyarete gittim. 

B. Reyno, cephedeki ıeraiU Ye 
Frıuısrz orduırunun va.ıJyet!ni izah et· 
tikten aonra, nıUttefild lngilterentn 
müsaadem olmadAn yalnız ~ma bir 
mUtareko ,·eya sulh akdctm!yvcef!ne 
dair Fransa. tarııtmdan yapılmlf Olan 
taahhUdUn 1ptallne ln&"lltcrcnln mu.. 
vata.kat etmesini talep etU. 

Fııınııularm çektiği ızdırabm bU· 
yUklU.,l;(lnü biliyordum. BJzim oıılar 
dereceslndo fomkeUerc mnn:z kalına
dığmuz ve harp aaba.rımda Fransızlar 
kad:ı.r ç:ırpı,,madılttmız da meçhul bir 
§ey değildi. Buna rağmen B Reyno· 
nun talebine muva!akat edememek , 
ızdrrarmda bulunduğumu cevaben bil. 
dlı'dlm. Fakat. B. Reyno'nun Amerika 
Birleşik DevlcUcrJııe müracaatta bu
ltınmMmr kıvar Altma aldık. 

16 Hazlran<ln, arada Bordo'ya ta. 
şmm.ıı olan B. Reyno'dan bir mcu.j 
aldık. 

Bu meMjda, .Amerikan cevabının 
t:ltmin edici olmadığnu bildiriyor ve 
Fransanm lnglllz • Frnnsız anla~ınn.. 
81Ildan doğun ta:ıhhUtıeripden ibra 
edllmestııt sarih surette talop ediyor
du. 

Bunun Uzorine, İngiliz kıı.blnc:;I, 
derhal topllUlDUf ve Franaıı.ya a~:ığr
dakı meMjı g~derml§tır: 

Franııız flloıu İngiliz ıtmanle.nna 
göıı.derilrnesl ve filo mUzakenlerin 
devamı roUddetince bu llmanla?"<la 
kalm:uıı taltdlrinde, !ngill~ hWcQmcU, 
Fransız hUkf.ımetlnln m!\tarclcc ;.ııı.rt. 
lan tırteme.sine muvafakat edecektir. 

Ertesi alqam, D. Reyno'yu gl!rmck 
Uzere yola çık~an zaman, B. P.ey· 
nonun dUgUrülmUf olduğwıu öğren· 
dJm. 

Bu acıklı va unutulmu hldiıonln 
bariz nok ta.1ıı.rı işte bunlardır. 

Avam kamarası, 1.ııUkbal hakkında 
en u!ak bir §ey dahi sc'Sylernckllğlml 
her hıt.lde beklemez Maamatlh, OııU
mUzdekl Jıa:ta. yenl beya~t'mlda bu. 
nu mevzuu bahıfetmekllğlm muhte· 
meldir. 

Ticaret filolarının 
zayiab 

I.ondra. 23 (A.A.) - 16 hnıiran 
günü gece yarısınd:ı hitnm bÜl:ın 

harta znrfındo, düşman hnrekAlı 
dolııyısilc husule celen fn1!1llZ za. 
yiatının 52.642 lona b:ıllğ olduğunu 
amirallik dairt'sl bilılimtekle<lir. 
Iltı ıniktnrın 562i tonu Fransız sa. 
hillcri :ıcıklarınıla müştereken ya. 
pıhın lrnrekılt esıınsında kaybedil-
nıi~Hr. 

23 haziran tarihine kadar Al· 
mnıı ticaret Cilosıınıın ?.aylntı, lnk_ 
rihcn 1H 7,000 tona vo hnly:ın licn. 
ret Iilosunılılki de 22i,OOO tona ba. 
li/t Q!maktadır. 

Sovyct - tnrrilfa ticaret 
miiz~kerelcri 

Londra !!~ - Hartclya ml!ste,arı 
Butler, Sovyet Rusya Ua yapılacnl< 
bir ucarı itila.ta mütedair mUzake
rat hakkmdald dlg'er bir suale, mllza. 
keratın lnki'!.f etmekte olduğunu vo 
takat hallhe.zırd:ı fn:ıla taftillı\t verme 
ta lın!dl.n bulunmadığmı beyan cL 
nıl.Stir. 

Diller taratıan Fuat, Suat ,.e l'ıleh
meı kendilerinin Süreyya Patanın 
ılk nıkAhh kansı olıın Madam Ala· 
riılen doğduklarını ileri ııilnnekte. 
dir!er. 

Muhkeme, bu hususta general Sil. 
rcyyonın k:ırısı Ad:ılet, kardeşi Zı. 
ya Ye kızı Haynl Sıırret Atnblnen'i 
ş:ıhit ol:ıı-.ık dinlcınc?ıc karnr ,·er
mişse de muhnl:enıeııiıı cnelki 
günkü cclscsiııde t:ıhitler gelnılye
rck şalın<lellcrinden imtina etılkle_ 
riııi blldiren birer io;tid:ı yollaıııı~. 
l:ırdır. 

Çocul:lnrın \"ekili bu imtir.a isli
d:tlorının birer itiraf olıhığunu, fa
kat ma\ıkemenln keııdilerJnf zorla 
1'etirel>i!ecc.!Jlııl süylcmlştir. 

llcyogıu nüfus memıırluğundıın 
mahkemeye gelen bir tezkereye gö
re de, tocukl:ır nürus kütüğüne 
"bııbalnrı Sürer:ra, anaları Marl _ 
dir., cl!ye geçirilmişlcrtlir. Ancak 
mnlıkeme, n!Hus memurl~uncfan 
l\lariııln, Süreyya Paşa ile nikuhh 
olup olmndı~ını sorm:ığa karar ver. 
mi,, duruşmayı ba~ka bir süne hı. 
rakmıştır. 

• ne,lkta~ civarında oturıın f'tt• 
hiye ndın<fn bir kadın evde nle$ .,. 
kııtken eteklerini tutuşturmuş. ınıı'1· 
te'i( yerlerinden :ranarak Cerrf!~j 
oaşa hııst:ıne!llno kaldırılmıştır. Jit 
hi~·o tfün ölmilştnr. 

• Mahsul mıntakı:lanndan ı:reJerı 
h:ıberlero sare bu yıl arpa mohsıılil 
rok fnzladır. 

Anka1ada 
Satılık emlak 
Ankaranın en iyi bir yerinde 

halen iyi geliri olan ve dahi Y~; 
nn daha büyük , inıaata 0U~1 

bulunan iki ev ve bir depl ~ 
panelde birden ve ayn ayrı rat;
hktır. lcrKa takdir olunan tı;de; 
leri birine (8600), ikiıPSitı 
(11.000) liradır. Almak fsteye1'1: 
terin 10 Temmuza kadar anlat 
mak üzere 214 numaralı poet' 
kutusun\ arsa rum\Uile ~kt~P 
yazarak müracaatlart. 
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Amerika tnailtereye ayda 3500 tayyare 
motoru verebilecek 

Bir ayhk kontrol 
neticesi 

MtıJU ayında yapılan kontroller 
nelicealnde alınan 248 .Ot nllnıu
neslnden on bqi, an plrtnç Te nı
f8Slalardan alınan 738 nllmımedeo 
yetm ı, dokuıu, sı.c ekmek ollmune. 
sinden eW yedisi, 121 kahve ve ça1 
nilmuneslnden sekizi, 20G Yal nO. 
maneılnıfen otuzu bozuk rıkmııtır 

Bir Amerikah 
aazeteci geleli 

Polonyalı ıntıhaclrlerln ıelltl de
nm etmektedir. DQn de 63 mlllleci 
ıelmittlr. Aynı trenle Amerikalı 
gaelecilerinden Asoalcytid Pres'ln 
şark muhabiri Je)'Dlfs Golcer 
de Stokholm Te Berlln tarlklle ıel. 
mı,ur. 

800 öiretmenin 
bir müracaab 

VllAyet bOlçeıılne Uhe edilen 13 
bin liralık tahılaatl• barem dolayı_ 
ılle ıam ıönneye bak kazanmı, 61. 
retmenlerden C7 ~tmenin maa, 
lan birer dereee Jtlkselmlftlr. Fa
kat baremin tatbiki dolayıılle ıam 
ı6nneye bak ka11nmıf 61retmen
lerln •Yt•ı 800 deli feıladır. Bu 
*etmenler maaflannın barem de. 
recelmne anan olarak illTe edl. 
len zamla blrlJkle ödenmesi tein 
alı\kadar makamlara mliracaalla 
.bulanmnt11rdır. 

..... 
Onhirlik •iaaralar 

bozuk çıkıyor 
Son umanlardı ılsaralardoıi ,i. 

kilyetler çotalmıytrr. Bilhassa ı ı 
tunıtluk slgaraların tOIOnlerl faı. 
ıa sertJetmlf, tiltl\nlerin Jt;inden 
çf\pler Te tntnn sapları tıkmata 
başlamıştır. Ayrıc• paketlerin mu· 
kaV\"alan da boıulmuıtar. Bazı si. 
ıaralann paketleri cepte taıınamı. 
yacak kadar çilrOk mukavvalardan 
imal edilmektedir. 

Paketler acıldıktan bir müddei 
sonra parcalanmekta ve slgarolar 
meydanda taJmaktadır. inhisarlar 
idaresinden bllnlann önllne ceç. 
mesi beklenmeldedlr. 

memek J:lzımdrr. 
KaJdı ki Amerika !HO icinde bu 

rakt1mı fersah fersah aşmı, Te son 
gOnlPrde ayda 3500 tayyare motö. 
rü fmal edecek h:ıle gelmiştir. 

llu mütekamil adetler, geçen 938 
yılı başlangıcında bahrimuhlti ke. 
birde yapılan manenalarda, (Kali. 
fornlyo) sahillerinden kalktıktan 
(20) saat sonra <Havay) adıılarıiıa 
Tarmıf bulunuyorlardı. Bu kadar 
geniş bir hareket kndretine malik 
olan ve beheri 5 mı 8 kfşi alabi
len tayyarelerin faraza (200) tane· 
sine dliedikJeri gibi hareket etmek 
mOsnade ve serbesli!ıl verilecek o
tuna bahrimuhiti kebirin bü)'fik 
bir kısmını dll,mana haram ede. 
cekleri muhakkaktır, Esasen Ame 
rlkıın bahri:rcsi böyle bir teşehbü~ 
se de ıirişmiştlr. H:ıtJıA bu müsta
kil bava kuV\'etlnlnlhtiyacı olan sa
bit atelycler, Jenzım ve mayi mah_ 
ruk depoları bile hazırlanmıştır. 
(Vrlıbl), sabık tayyare ana ıemı. 
al (Lanıley) Te hususi surette ta. 
dil edJJmlf 10 tane mayo gemisi bu 
korkunç müstakil hava kunetınln 
emrine verilmiş yardımcı ıemiler· 
dfr. 

Sıhhat müeueselerinde 
verilecek ili.çlu 

Sıbbal i•leri Vekllell billlln vUA. 
\'el ııhhal işleri mlldOrlllklerlne 
\ olladı~ı bir tamimde, aıhhat mil 
csscı.eleı inde mc<.'cancn tedavi edil 
ı.1ekte olan hastalara pahalı llAçlaı 
~ erildıAınl bıldirmişllr. 

Bu aibl hastalara aynı llAcua te
sJriııi yapacak ve mlleueselerin 
bütçelerini sarsmayacak şekilde 
llAçlar verilecektir. 

Maarif matbaımda 
it saatleri 

Mektep kitaplannı yetiştirmek il. 
zere Maarif matbaa•ında ıilnlilk fı 
saatinin ilç aaat kadar arttırılması, 
r:ıınr talilinin de tatbik edilmeme. 
o;f uygun görnımnş; bu hususta le 
ra vl'killerl heyetinden brar alın· 
mışhr. Karar tatbik mevkline kon
muştur. 

Florya ve Y eıilköy 
kamplan açılmıyor 

Florya ,.e Yeşilköy kamptan bazı 
ldarl sebepler dolaiıslle bu yıl a.. 
çılmıyacaktır. DlJer aemUerdekl 
kamplar a)'DJ ıamanda faall7ete 
ıeçeceklerdir. 

Tmıada çalıpn Fransız 
romorkörleri 

Tunada çalışan Fransız tank •e 
romorkörlerinden geri kalan mll
bha bir kısmının da llmanımııa 
gelmek lhere yola rakl:klan haber 
alınmıştır. Banlar da tnglllı ban. 
drraa1 altında ıelmekteıJir. 

Rakı aabıı azaldı 
Son fiyat yQkseımtJert )'ilzündPn 

rakı satışlın ro'k amlmı~tır. Azol
ma miktarı yüzde otuzdan fazladır. 
Bira gatıtı ise menim icabı art. 
maktadır. 

lstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

l'dbk tık &eatlaa& 
klruı ( 1) 8ellcllk 

84,00 6,30 Unkapanında Harraççı Karamehmet .Mahalleal Ulktlbl 
Caddeırt 2 Numaralı ve 25,tl metre murabbaı ll&halı ana, 
cı na. 3 eene mUddeUeı. 

lM,00 

60,00 

11,70 Unkapanmda Harraççı Karaıııehmet lılahalleai Uakllbl 
Cad. 21 No.ıı Arsa, (1 ill 3 acne mlldde~le). 
Ycnı?ıahçede M!marslnan mahallesi 57 61 No.l.J Bo9tan 
(1 eene mllddetıe). 

223,00 16,88 Yen!bahçeda Mlmaralnan mahallesi 63,65,67 NoJı Boataıı 
(1 sene mUddeUe). 

240,00 

190,00 

240,00 

18,00 

18,00 

Kerestecilerde Sandemlr maJıallesi Kere tecller caddesi, 
128 metre murabbaı sahalı arsa cı ılA 3 eene mllddeUe) 
KereatecUer, Sandemtr mahallesi Keresteciler Caddeal, 
un1 numaralı Arsa. (1 ilA. 3 sene müddeUe) 
Kereatecllerde Sandeınir mah&llcal Keresteciler Caddeal 
86, 67. 69 NoJı Ana. (1 il~ 8 sene mUddeUe). 

..oo 0,00 .EyUpte Ullmtlpuyu ao ağmua m trCık me rlık mabaW, 
U Ut. a acııe mU !deUe) . 

Yıllık k1ra muhammeıılı:ıri Ue ı.u • :ı.ıı.nat mı t.arları yukarda .;azılı P7• 
•menkuller hlzalarmda g5sterilen mu lc r i .n klıa;;a verilmek üzere ay-

ayn açık arttırmaya konwııuııtur. Şarbameıer Zabıt ve Muamel&t MU· 
dllrlu,tı kaleminde görillecekur. lhale ıın/940 Pel"§embe gÜnu aaat H de 
Daimi Encllmade yapılacaktır. Taliplerin Uk teaıtnat makbuz ,e~a mek. 
tupl&rUe ihale gUnQ muayyen saatte DaJml Encümende bulunmalan. '(5368) 

* * • . 
Temi&llk f§lert hayvanatmın yıllık lhUyacı için lllzumu olaıı 400,000 kilo 

eaman kapalı zart \&IUllle ekalltmeye konulmU§tur. Tahmin bedeli 11000 lira 
Ye flk teminatı 8~ lirada. Şartııame Zabıt ve MuamelAt XfldtlrlQ#O kale· 
llliDde &'lrillecektlr. İhale 11/7/0!0 Perşembe gtlnU saat 16 de Daimi EncU. 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 
1Jlma alt Ticaret Oduı TU1ka1arlle 2490 numaralı kanunun tarıtatı çevre· 
öde bazırlayacaklan teklif mektuplarmı lh&le gUDU saat H do kadar Dat-
aıı Encümene vermeleri lbundır. (~9) 

1 ileniz Lnazım Satınalma Komısyonu ıllnlan 1 
l - Tııhınin edilen bedell (40000) lira olıın (21>000) meln: 1:1 ııt uz· 

Irk u lıbaşılık kumaşın, 28 Haziran 19.CO cuma günü asal ıı de pazu 
!ıkla e:CsHtmesf yapılaca~hr. • 

2 - tık teminata (3000) lira olup şaı·tnnınesl ber sıın komfı;yon
dan (150) kuruş bedel mukabmnde alınabilir. 

3 - fsteklılerln 2490 18)'1lı kanunda Jazıh vesalkle birlikte Kasım. 
paşada bulunan koml~yonda belli giln 'e saatle hazır bulunmalan.(5205) 

• • • • 
ı - TalımiD edilen bedell (17185.60) lira olan (~) kilo aadeyatı-

am 2 Temmuz 940 tarihine rulayan" Salı stınU aaat ıı de pazarhkla elaıUt. 
ınMl yapılacaktir. 

2 - İlk teminatı (1288) Ura '(92) kurul olup ıartı:ıameat her gt1D ıtomı.
JODdan alınabilir. 

a - !ateklllerin bem ıun ve saatte 2f90 aayılı h111ında yuı1ı v..W. 
" temJnat makbus nya mektuplarlle birlikte Kumıpapda bulunan Jcoma. 
)'Ona mDracaatıan. (GlM) 

"SENi 
SEViYORUM,, 
diye mırıldandı . 

Şayet bu kolay ve cazip 
siizellik tedbirini, kul· 
lanıraanız aize de aynı 
tözü aöyliyecelderdir. 

Her paç im, bu kelimelerin ahen
ıtııt duymak hOl)'Umdadır. Buna da 
pek ,aJand& naU olablUnlnls. Ketfe 
dilen bu pek baalt g11zelllk reçeteal 
ayeslnde ve yaJms bir kaç gt1Ji ar· 
fmda 9"lmlilt11Dfal J1llclleltebWr ve 
ca&lbeıılzl arttirablllnıbds. En umer 
ve en Mrt bir oUdl laeyazlatıp 7UJDU. 
p.tacak n perua,e ll1ık bir bale if
rat edec:ekUr. Keza, 90lmUf ft .Syah 
benlerle dolu bir ten tuelqecek Te 
af bir bal &lleütJr. 

Bu -~ mOteJıa..,,, bu DUi· 
batlal okuymım: •"l'ufl1e edllmlf, 
t:ue ltqmak " •Jtfayatmm cilt 
tlsertnde fnka'&de JU!Duptıcl bir le
.arı vardır. Bu Ud UD.IUJ'. haJUıa.zırda 
dlter lnınetlendlrtct. ba!O)'.ld .,. be. 
yulabcı amurıarıa beraber be;yu 
(,.,..) Toblon kremi terkibine ka.
nıtmımqbr. 3 sGD zartmda Toka· 
ton kremi cUdlnlzl, hlt beklemedlttntz 
bir derecede rt'z.ellO§tlrecell ve J'UDIU
ptacaktir.,, 

Halle Opereti 
Bu ak:;am Beykoz 1.akele t1ya\ro

ınında: (C(> YILDIZ) 

.................. 1. 
KIRALIK DOKKAN 
Betiktatta Akaretlerde 20. 

23, 28 numaralı diikktnlar 
açık arttırma auretile kiraya 
verilecektir. Verilen kira be
deli aabılam bulduğu ve ta· 
tipler taatdut ettllf takdirde 
talipler aruuıda kur'a kefide 
edilecektir. hteJdllerin 3. 7. 
940 çarpmba gUnU aut on 
beıe kadar Beıiktafta Aka
retlerde 54 numarada MUte· 
velli Kaymakamlrğına milra· 
caat etmf'l""r; 

ı.t.ıılıuJ Aallye Oaaacıa Balmk a. 
klmllttndea: 

Galatuarayd& Zara apaı1mla dal· 
re a te mukim davacı Hatkıe Baırl• 
ye Atak veldll avukat AlıdtlDrerbD 

taratmdan Mehmet ll'atlh ve Kustata 
ı;ını aleyhlerine açdaD l8Wlkak da· 
vaauuıı mubakemul mumda mtıd.. 
deiale;yhlerden ADbra Yenlllal Urfalı 
J.lelımet Ali Ç&rb )'&lllllda makim 
Mehmet l'&Wı'e sÖJ!derilen dava ar
uhall bir aureU mumalleyhln Dl)'ar• 

ua.ur tarikiyle Urlaya &ittJtt ve ne 
:uıman avdet edeceği ve oradald ad· 
rest mal~m oJınadıgt beyanile Sade 
edllmil Te davacı vekili taratmd&D 
ıııumauey'be 1lAnen tebligat ıcruı ta.. 
lep edllml§ ve mahkemece de JDum&
Ueyh Mehmet l'atlhe UIUlen n Ulnea 
dava arzuhallnln tebllttne ve teblll 
tarihinden on bet CllD zarfmda cevap 
vermesi lüzumuna karar verilmlt ve 
mahkeme karan dairealnde ifbu UA
DJD bir aurett dava arzuha1ile birlikte 
mahkeme &vanhaneaiııe talik edi1mfl 
olmakla mumaileyh Mehmet J'atuı 
OD bef IÜD artmda cevap YOl'IUdll1 
veya bir vekil g3Ddermedltl takdirde 
.bakkmda gıyaben muamele Ua oluna· 
cağı uıuı ulunur. (32706) 

r . ) KAYIPLJ H --
Uaklldar iakeleaiııe ait bir kıta eh· 

liyetnameml kazaen zayl etUCfmdea 
yerı1a1ııl çıkaracatmı, eaktwlnln btlk· 
mfl yoktur. 

f1ü p111ıa..........ıı ...... 
aaldbl Bl8eylD ZAFl:B 

••• 
S&hlbl oldufUJD (3308) Dumarab 

Çift yQk arabamm pltkesmı •Jl et. 
Um. Kaydml alldlreceğimden ealdlıl· 
nln bUkmQ olmadlj'ı llAD olunur. 

ıı:ı.kl7 btu7oa hddeel 11 -
manda lleluneı otla BAKU 

(82707) 

••• 
Rize jandarma 1nımaııdalrlmd& 

aldıj'mı aakerUk teakereml DJl et· 
tim. Yeıı18hıl çıkaracalımdan el1d.IL 
nln hUkmU yoktur. 

318 doiUOJlu SWeyman otlu Baldu 
(32'104) 
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~--------·-----------------Kok Fiyatları 
ETlBANK EREGLI KöMUR lŞLETMELERt 

MÜESSESESiNDEN: 

2/12889 No. lu Hcy'eti Vekile kararile taEdik edilen 5 No. 
lu K.oo.rdi~.asyon H.ey'eti k~rar~ m.ucibince kok kömürü ijlerinin 
tanzımı muesseseınıze tevdı cdılmıJ olduğundan, Ankara İstan
bul, İzmir ve diğer §Chirler için tesbit edilen satış fiy;tlariylc 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiıtir: . 

1- FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
aynı fiyat.) 

a) ANKARA 

için 
Tonu 
T.L. 

b) 

c) 

d) 

Asgari bir vagon, hamule acnedi üzerindeki D. D. 
Yolları tartısr mucibince olmak üzere müessesemizin 
veya ~ücs~esemiz ş~raitinde çalışacak olup Beledi-
yece gostenlecek talı depolann sat:ş fiyatı. 23.30 
Müessesemizin m~rkezi depolariylc yukarıda tavzih 
edil~n şekildeki. t;ıli depolarda müşterinin vesaitine 
teslım • Satı~ fıyatr (Gazhane deposu merkezi depo-
muz mahiyetindedir.) 24.-
iSTANBUL 

MüessetıemiT.in ve yine müessesemiz şeraitinde çah
ş~cak .ol.up keza Belediyece gösterilecek tali depo ga. 
hıplerının depolarında ve gazhanelerde mü~terinin 
vceaitine teslim. 21 _ 
fZMtR • 

Al.s~ncak'd~ Belediye gazhanesinde mü~terinin ve
~ıtıne ~csl~m: (İzmir kok satıı itleri İzmir Belediye. 
tane vcnlm.ıştir.) 24 -
DIGER ŞEHiRLER . 
Bu şeh~rlere_..Banka ~arafından sat\JJar ancak (Fob) 
yapılabılecegınden fıyatlar §Öyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok Karabük 

16.10 
-.-

21.60 
18.50 

. B~ ~e~itlerde kok almak isteyen satıcılar, eğer o şehir Be
ledıyesı Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi namlarına ser
bestse sipari! verebilerlcr. Ankara, İstanbul. İzmir haricindeki 
as~e.~ maka'!1lar veya sanayi ı;nüesseseleri ihtiyacı için kok kö· 
muru a.lmak ıs~eycnler Ankara ya Etibank'a müracaat e<lerler. 
~u şehırlerdckı teshin koku sah! fiyatı yukarıda Fob fiyata nc.k· 
lıye ve ton ba1ına muayyen bir k5.nn ilavesiyle mahalli Bele<li· 
yelerce tesbit edilecektir. 

Yukanda mevzuubahis askeri makamların ve kıtaatın ta· 
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre testim 
edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi dcpolariylc. 
G:azhaneler ve Etibank şeraitindc çab§Clcak, yani onunla aynı 
fıyattaı:ı _satıJ yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar hanemde kaJa~ak semt depoları keza Belediyelerce göstcriılr 
ve bunların satış fıyatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLER!: Telefon No. 

ANKARA ; Etibank Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesi 3006 
1STANBUL: Ereğli Kömürleri İ§letmesi 
Kok Servisi (Tophane İskele Caddesi No. 28) 44i67 
ZONGULDAK : Ereğli Kömürleri lılet-
mcai Kok Servisi 145 
Df ôER ŞEHİRLER : Etibank Umum 
Müdürlüğü Ticaret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TALI DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 
tarafmdan ilin edilecektir. 

4 -TEDİYAT: Kok bedelleri tamamen pe~in olarak tedi
ye edilecektir. 

5 - TESLtMAT : 
Resmi devair ve müuaesatın derhal bağlsntılan;ıı yap

maları ve ihtiya~larınr azami 31-10-1940 tarihine kadar tesellüm 
etımleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacakhr. 

Ankara ve İ&tanbulda kalörifer tesisatı bulunan hususi bi· 
na sahipleri ihtiyaçlarım mahalli Belediyeler va!\ıtasiyle en geç 
15-7-940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CtNSLERt : 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü için 

tek satış fiyatı kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmiı; talimatname mucibince tevziat yapıll· 
caktır. Hususi tevzi şartları aşağıda göstc;rilmiştir: 

Kalöriferi olan resmi devair ve mUcueaat, apartıman 
vesair binalar Karabük ve bir kısım Gaz:hane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bu
luncluğu semtin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 
Sömikok, talep edildiği ve stok va::iyeti milsait oldur•u 
takdirde, sobada j·akılmak üzere mübayaa edccekl;;e 
verilecektir. 

7 - STOK: 

Akara, İstanbul ve l::mir'de talepleri karşılayacak 
miktarda stoklar tesis edilmiş olduğundan ihtiyaçların ıırasiyb 
karırtanması için alakadarlarm yukarıdaki adreslere müra
e-aatları. 

. Pevlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen hl'rlcllcrlle ınlklnr \C çasırtarı oş:ığııJ:ı :r:ızılı (:l} grup 
malzeme hrr Rrup n)rı nrrı llııılc edilmek iiıere ıtı. 7. t9i0) pcr~cnı 
be ~ünü hizalorınıl:ı y:ızılı sa:ıllt'rde IJayıJ:ırpnşoıfo Gar binıısı rlah

0

ilin: 
clckı komlsyorı lnr:ıfındıııı aı:ık cl<sillmc mulile s:ılın nlınac:ıklır. 

Bu i~e J:irmck isteyenlerin lıcr grup hizn~ııırl:ı y:ızılı mıınıkkal te
minat ,.e k:ınunun tayin rıtlıti , ·esaiklc hirlil..:le eksiltme günü saatine 
kadar komlııyona mfiraC'nnll:ırı lüzımdır. 

Bu işe ait şorlnome!cr komisyondan parasız olar:ık dn!ııhlm:ıkt:ırlır. 

Mııh:eme • Miklnrı 
1 - Süpcrrtüks kayn:ı:.. :;;;o 1-\g. 

loıu 

2 - Muhtelif cbatt:ı 1 i90 Ks. 
otojen kaynağı için 
dökme demir çubuk 

3 - 'Mııhlelif dns ,.c 3G90 Kg. 
rh:ıtt:ı çelik elek. 
tı od {iyi cinı). 

Mulı:ımmen 
he deli 

iia lira 

l\fu,·nkkal 
teminnlı 

:ıs,t3 lira 

Eiisillme 
Sa!ltİ 

10,30 

1521,50 ., 114,12 •• 10,45 

4583,47 ,. 313,77 .. 11,00 

(5260) 

1 
'r-..a-• • 

Sağlığının kıymetini tıllen bayanların aevo ae\·e kullanncağı ecı birtnc1 Adeı 
bezleridir. Mikropsuz. \ıfa.k, yumuşa.ktrr. En lnce elbiseler altında belli 
olmP.Z ller ~~znnedıı ve b!h1lk mal!'Eznlnrda ı~rmll n• flağl bulunur. 

' Mi 

tstanbul Levazım Amirliği satınalma ı 
Komisyonu i1An1arı -Muhtelif numnra!arda 100 çifl kunıJur-.ı kalıbı alınııcaktır. Pnzıır

Jıkla cksıltnıcsi 23-6-940 cuma günü saat 15,30 da Tophanede T.Y. ıL 
mirliği s:ıtın olma komls~cıııunda y:ıpılacaktır. Tnhnıin hcdcll l7rı linİ 
knll lcmlnolı 2fı lira 2S kuruştur . .:\ümune ,.e şarln:ınıc~i komisyonda 
görülür. (46) 52GH 

• • • 
Adet 

400 Nn.akot taht&3T. 
1 Hamur Teknesi. 

Da\'utpqa fmnı için yukarda yazılı hamur tahta \'e teknesi almacak.. 
tır. Paz.arlıkla eJ{a\1tmesı 27/6/ 940 Perı~nıbo günU aant a de rophanedc 
Le\'azım Amirliği Satınıılma komisyonunda yapılacalttır. Tahmin :.A.'cleli 680 
lira, 1lk teminatı !il liradır. Şıırtnamu ,.e nUmuncleı-1 komJsyonua gl:lrülUr 
lsteklllerln kanun! veslkalarlle komisyona gelmeleri. (37) (51!!0) 

• • • 
3i:! kutu kompıirne Dc:;enan alınacaktır. I'az:ırlıkJa eka!ltmesl 27/6/ 9•0 

Per§embe günU aant l:i de Tophanedrı Levazım Amirliği Satınatma komls. 
yonunda. yapılaca.ktır. Tahmin bedcll 2352 lira M kunı5, katı teminatı SS• 
lira, 88 kuru~tur. t:ıtcltlllerin belli saatte komisyona gelmeleri. (•3) (ri20!>> 

il' • K 

Kilo 

2000 Sufr. 
2000 Talk. 
1000 Ol•sit dö zenk. 

Yııkarda mlktıın yazılı Uç kalem ecza ahnacaktır. Pııznrlrkla eknlltmC81 
317/040 Ç.nqıamba gUnU saat 14,SO dn Tophanede Levazım Amlrııtt Satın. 
alma korıılayonundıı yapılacal{tır. Tabmln bedeli 2'i'OO ıtrn, ilk teminatı ~O!! 
lira 50 kuruştuır. Şartna.me."Jl komiayonds görülür. İsteklilerin belli saatte 
ltomlsyona gelmeler!. (ö6l (:1319) . ~. 

100 adet karyola Ul.mlr ettirilecektir. Pazarlıl.:la ekailtmcsi 3/7/ 940 
Çaroamba Silnü saat 15 de Tophan'!de Lcvar.ım Amirliği Satm:ıtma komla· 
yonunda. yapılıv;:ıklır. l\'.aryolalar Beylerbeyinde Sıh:ılyc tranı;lt deposunun 
g6rUlür. Tahmin bcdell 2280 lira, ilk temlnatl 171 liradır. Şartnıımc:ıl komis
yonda görWUr. btckllle~n belll saatte kon;lsyona gelmeleri. (57) (&320) 

"' . . 
AdPt 

2000 BU)1.ik demir sikke. 
<000 I\'.Uçük demir sllcke. 

Yukarda mlktan :rauh GOOO adet de.mir sikke atmacal•br. Pazarlıkla 
rkılltmcsl ·3/7/0tO Çarr;a.mba günU saat 15,SO da Tophanedo I..c\•azun Amir· 
ıtt;ı Satınnlma koml3yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4 ıoo lira, ilk tc. 
ıniruıtl 330 Uradrr. NUmunelerl koml&yondıı. görUIUr. •rııl!pler de numune ge· 
tlrebıllrler. latcklllcrln kanunt YCsikalarile beraber belli ıaatto komisyona 
ı:etmelerl. (ul!) {03Z1J ...... 

nameli Ciheti Anadolu ()lh{ltl 

S0,000 kilo 40,000 I'l\llıcarı. 

:?3,000 ., 12,000 Bamya. 
~2.000 ,, 24,000 Kırmızı domates. 

6.000 ,, 3,600 Dolmalık bUbcr. 
6,000 demet l,400 Maydanoz. 

Yuknrda clns ,., mlkt4n yazılı beş kalem sebze alınncn'ktrr. PazarrtttıR 
eksrıtm-:sl 4/7/9~0 Perşembe gtinU saat 14,30 dn Tophanede Levum:ı Amir
liği Snt:ı:ıalma komlııyonu:ıda yapılacaktır. Rumeli clhetlnlu ilk teminatı 6~8 
Um 34 kunı,, Anadolu ciheUnln illt teminatı 29G lira 25 km·u§tur. btchille· 
rln kanunI \'eslkalarlle belll saatte komisyona gelmeleri. (:5:!) (5315) 

"' .. 
156,420 adet Uı:non almncaktır. Pazntlık:a ckslltmc:ıl 4/i/ 0!0 Per.şcmho 

gtinü saat H de Topha:ıooe Levazım Aınlrliğl Satına.ima komisyonunda ya. 
ptla.cıılctır. Ta.hmln bedell '1392 Ura 00 kuru!', ilk teminatı 351 llro. 05 kunı:ı· 
tur, Şartnameıl ko!nlayonda gürühlr. lsteklllerln belli aaatto komhıyona gel· 
meler!. (30) (:;31Cl 

* • • 
Üç yUz; on ıcklz bin dört yUı: yirnıl be§ kilo koyun dl alınacaktır. Ka· 

palı :ı:ar!lıı eks!ltmcsl 12/i/940 Cuma gilnU a:ı.at 15,30 da Tophanede tstan. 
bul Levaum Amlrligl Satmalma Konıl.syo:ıunda ynpıla.cııktır. ~l'ııhınln bedeli 
yüz kırk Uc; bin iki yilı: doksan bir lira ylrml b<'§ kuru§, ilk temlnıı.b 8!114 

Ura 1:16 kuruııtur. Şartnamesi il6 kunı~ komtayonda.n alınır. lstel:lllerln kıı.· 
nıın\ vealkalarUe beraber tekli: mektuplarını eksiltme saatinden bir saat 
C\'Vel komisyona. \'ermeleri. {M) (5313) 

.. * * 
Üç yUz lurk altı bln altı yllz; kilo sığır eti aımacal{tır. J{ap:ılı urna. ek· 

s!ıtmcal 12/7 /940 Cuma &{lnU saat 15,:::o da Tophanede lstanbul I.cvo.zJm 
Amirliği Satınatma komisyonunda yapılaca!üır. Tahmin bedeli yl.lz; ylrıııl 

bir bin Uç yUz on lira, Uk teminatı 7315 ika :50 kuruştur. Şıı.:-tnamesl GOG 
l;uruşa komisyondan alınır. lateklilerln kıınunt vcslknlarllo beraber tekllt 
mektuplarını eksııtmc enatlndcn bir saat evvel komisyona vermeleri. 

{:51) (0314) 
• :r.. 

lstanbuldıı Sıılıpa.zarmda eşya Ye teçhizat anb:ı.rınm ttunlr ,.c ınzoasr pa· 
ıarlığı 28/ 6/040 Cuma gün~l saat H do Tophanede lstanbul L"vazım Amir. 
llğl Satuıelma I\'.onıisyonunda yapılacalüır. ı~eşit bedeli ylrml ec.klı: bin beş 
yU.z yctml3 dokuz llrn. altmış kuru§, ilk tenfinatı 2143 lira &O kunıotur. Re· 
§il ve §artnamesı Komisyonda görWUr. lstcklllerln kanuni ve:ılkalarlle belU 
saatte komisyona gelmeler!. tH> (5210) 

$ J(. • 

Yollamada mevcut 1''ort kamyonunun pscsi tf..mlr ctttrtleccktır. P~r
lıkla cluılltmesl 27/6/ 910 Perıembe günU saat 15,30 da Tophanede Le\·3 :um 
Amlrll[;'t Satmaicıa I{omlsyonunda yııpüacaktır. lt~ekJUerln tcmlnntınrflc 
belli saatte komisyona gelmeler!. {fit) {~1 i) . :(... 

20,000 kilo o1uıljentl atı alınacaktır. Paz:ırlıkla cl:sillmc.sl 3/7/0tO çar 
~amba gUnU saat H de Tophanede lııtanbul LcYO.Zım Am!rllt,I satmatnıa Ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bcdr.ll on yedi bin lira., ilk temlnatt 12;rı 
liradır. Şartna.meal komisyonda görUlUr. l:ıtetti'lcrtn kanunt vesll:nlarile belli 
saatte komiayona gelmeleri. (~11) (1J318) 

l nh l s'ar l ar umum 
müdürlüğün den : 

- h.l:ırcnılz ihtiyacı için :ıoo kilo saf bakır p:ızarlıkla salın nlı. 
nacaktır. 

2 - ~azarlık 2!1.VI-940 cumartesi sünü saat 10 da Kahntıışt:ı lna. 
zıru \ ' C nıübııycııı şubcsjıırleki alım komisyonunda y:ıpılacnklır. 

:~ - tsıcklilcrin pazarlık için tayin o!unan gün \'C sontte ıe!\llr eıle
cekleri fiyat fiıcrinden % 7,5 gfiçenme panılnrile lıirliklc mezkur ko 
mlsyonn gelmeleri illin olunur. (5294) • , . 

• 

, l:Mllm"l!"llPS*l:!*cı'4:ıı1+aem!tmew•ıı:ı1 •me1111••ı::a:s:ıwawmımmmm••••aa z::nMi111ilwamı:1•11~ 

Türkiye ~umhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş larihi: 1838 

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

Zirai ve tic~ ri her nevi bank3 mu-- meleleri 

t1ara bırıktırenıere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
.liru:ıt B:.&uknsıwfa kıtuıbııı-nlı "e . :. ·~···· :z tnsa.rruf he..;11111 
rmtlu en nz 50 lirası hıı!ıııı~nlara ı-ıcnC(le 4 defo <:ckflece 

kur'n ıl<' n-;;a(~ıdu~d ııH\ııu go:-e ı:n.!ıniyc dnı;ıtıln.ı·ııktır • 
• Aı:cı a.oun Ülru!ık .ı.0110 t.ar• 
ı cıı:o • vıan .. 
ı .. ı::.o • ı .ooo • 

ıo ıco .. 4.0011 • 
• cıo .. fi O • r..o:ıtı • .. 40 

• ~o s .200 ., 

UlRl\AT: Hesaplarınrtnkl paralar bir sene ıclnde 6 
lirndan aşağı dUşmlyeolere ikramiye çıktığı takdirde ';d ~ 
razlasıyle verilecektir. Kuralıır senede 4 defa: 1 EylO 
1 Rlrını·ll>Onun . 1 M:ırt çe 1 Hazl ron rarlh!PrindP çekll<'"ektl 

Blt .. !IZmaB~:r.ıı:~s::::;:ı:33m::::~m:::mm:ıamııİlm1m::ldl 
--------~·----------~ ·~--~....,...--..;;... ___________________ 1 

Askeri f abri!rnlar Satınalma Komisyonu ilanıarı 

Ekmek ılan• 
l'ahnıln edilen Dedeli 3382,0 Ura olan 3SOOO kilo ekmek 'l'ophane saı 

zarı Askeri Fa brlkala r yollnmasındakı Sntmatına kor:ılııyonunca -p,;6/ 
Cuma günD aaa.l H de açık eksiltme Uo lhalo edilecektir. Taliplerin uıı 
mlnau olan t2~3l lira (69) kunı§U herhangi bir mal mUdUrlllgDne )'8tl 

ra.k a.ı:ı.cakları ronkb:ız ve 2490 an>·ıh kanunun 2 ve 3 tincQ maddeJer!O 
vesalkle blrl.kte ml'zkQr gUn \•e saatte komf3yonda butunm:ıı:.ı.rı llln oıUO 
Şartname her glln komi3yonda görUJebil!r. H.8%G) 

4 • • 

r::rc:ıı \ "e :i'.onı;ul :!al:tan llalark6yllne 9300 ton Lavcmarln kOmUr'Jl> 
l:ı;ıtt:nlma:n l;apalı za.rCla 2 Temmuz 0{-0 Salı gUnU s:ınt 1J do J.stanwl 
Sahpazarmd:.ı. Atıkc.rl Fabrfö;tlnr l'.ollanıasını:aı.ı nı:.tın::ı.lmn ı.omı:ıyoı:ıuP 
ihale cdilccel<tlr. Beher tonuna truımln edilen nynt 19j kuru~tur. I.stek1flt 
Uk lc.mina.tr olan 1360.13 llranrn l..lalenndığı nıa.kbuz'..ı '\'C)'ll luuı1'.a tenıl 
m~ktub;.ı 113 :!~9:> No.ıı lmnunw1 :.ı ve 3 Uncu mndclelcrindcl:l vcs:ılkl il 
zar!l:ı.-mı nynı gUn saat 13 e ka.dar ve.·meterı.•ı;:ırtnıımc er cun koruis) 
dn görUlcb1llr. l 'l8ES) . "'. 

1fl mı.lem Dt.·mır llllllı<'mc .\lmaca!c 

Tahmin eclilcn bcd"li {!:050i) lira (5!5) kuru~ o!3.!I lG Jmkm demir 
zcmc As1'.crt Fntırlk.'llar Umum mUdU~lU[,il merlc::z s:ıtmslmıı kom!syoı:ılll 
10/ 6/ 040 Cumartesi gUnU sut ill de lc.ıı.p::ılı .z&rfia llinle edilecel:tır. ~r 
rnc p!ı.rc:nz ola!'llk l.or:ılsyon<bn ~cr. ıı.r. •rnll?lc:in muvnl..kııt teminat ol 
<15::S} llro. (iJ lcuru. tı h:wi tcklll mc'htuplurmı mczı.tır ı;U!ı'lc s:ı.at ıo tı il 
tiar komisyon o. \·ermeleri 'o ltcndilcr'<ilb de 2{9J sııy:lı Jcıınunu:ı 2 ~c 
m:ı.d<ldcrlud..?k l v.Jıc..~.1~ lcorcl jo:ıcu o!Lı:ı.C~:lı:.":"m:ı ..-c bu •• ı~ n!:!:ad:.r 
cardan olrJuklarmrı. dıı.lr Ticaret Od:tsı Ye!!l:::.ı.ı:;!lc mczkC.r ı;Un ve ıı :ır.!t" 
m!syona mUro.c .. atl:m. {3182) 

• JJ:"' 

2.> Ton Nl!tcl Al:nn<":ılc 

Tahm!rı cd.lcn bedeli (81.250) llrn olan 25 ton nl:<el APkl'ri f.'l\brl~.ı 
Umum MUdUrl~.ı 'Merkez &ıtı::ıalm:.\ z-ı:onı~syonun::a 12/E/9~0 Pıız:ırt."tl 
nU snat 16 dıı ltnp:ı.Jı zıırfln lh:ıle c'1llec~lct!r. şartn:ı.ıno (f) Ur:ı. (7) it 

muk:ıbllin~c lcomlsyo:ı!J:ın vcrlllr. Tal!plcri!ı m~ıvaidmt temln:ı.t olnn (~J 
lira (50) lcuruş·ı hnvl tc!\llt mclltup!::ınnr mez'kc.r .r;t'.n !o ı;cat l~ e kadar JI 
misyona. vcrmcJcrl ve lıe:ıd!lerlnln de 2·:90 nuı::ı:ır.ılr ka.nun:.ın 2. ve 3. rıı' 
delcr!ncleld ve.:.:ltkic konı!3yoncu olmndı:duma \'C bu işle a14kad:ır tU 
elan 01<.lukt:ınn:ı. dair T1ca.rct OJ3~1 ,·osııcıı:ılte mczkOr ~Un \'e snatto kO 
yona. mllraCllatlnn. (5243) 

lstanbul Emniyet Sand "tğ: Dire:~tifrliiğ:indctı: 
9;)0/1331 

ı:oınly<-t Sıı.ndıgına bortlu i;IU B" Y l'.:tlf '-:ırl&forlne llln yo!l)l<ı ~ 
B:ı.y Raif, l~adıkoy TuJlacıbaşı Haeımust;ıto. mah:ıllcsi eski ca 

yeni Cnmllgcri! çıkm:ızı so!uık cald 4 mükerrer yeni 7 numaralı ah~ 
ltö;kUn tam.am:nı b1rlncJ derccedo ipotek ı;6stcrcrol• 1.12.937 tarihinde ~ 
heeap num,uusilo Sandıf!'ımızJon aldı~t (10.?5) lira borcu 13/~/9-10 urill 
ko.dar ödemedlğlnde:ı tnlz, komisyon va ma:mrirt ile l>crnber borç cı24S> 1 
(05) kuru~a Yarrnı,tır. n:.ı &cbcpto ~20:.: num:ıralı lronun muclblnco haJloD 
icra tnkibl ba,lı,mal• Uzcrc tanzlnı olun:ın lhbarn:ı.L1e bortlu::un mull&~ 
n:\medo gö:ıterdiğl lkanıctgt.hı.ruı ı;CS.ı1erllmlı; !::;o ı:e borçlu Bay r.al.!iJI ısfl 
9(0 tn:l!:ıtn1c .rutmr:b yazılı adrest ;ı öldUS-U nnlaşılmı!J ,.e tcl:.llğ yatılııIXI 
m~tır. Me:ı:ltllr kanunun 45 inci ma 1cleııi vefat lıntlnda tebllğ'atm nan sureti 
le yapılmasmı fımlrdlr. Borçlu lllU Bay Rnlf mlrascılan işbu U.1n taflh 
iUbıı.rc:ı bir buçuk ııy içinde Sıındığımız:ı r.ıUrııcaaUo. murislcrlnln ııorc1J0 

Memeleri veya kanuııen kıı.bulc ;~yan bir lttraz!an ı·ar3a. bll:llrme.leil l 
dır. lı!lrr.tı~ılar ipoteği kurtarmıızlar veyahut ~lıyan taklbl lJ.!1.6 d 
sinde durdurmıızlarM lpotel:ll gn~TI menkul mezkCır kanuna gl:lrc ~dJ1' 
.eatıl:ı.cnl;tır. Bu cihetler nleJtadnrıo.rca. bUl..'llp ona garo h:ı.rekct edflmel' 
her blrin<;ı ayrı QD 1hbanıııme tebliği mıı.ka.mma kaim olmıı.k ~ ~~ 
yet ru.n olunur. ('349) 
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S:ılıilıi: ıtSm US 

O:ısıldığı yer: VAKiT Matbaaaı 

Umum neşriyatı idare eden: 
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