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~ Mütareke şartları çok ağır 
ij /?,.ansa hiikllmetinin aynea kabul ettiği bu 
~il t mütarekenin:. ahkamına göre: 

tansanın bütün garp .sahilleri ~iman işgali alt•nda kalacak, 
t· ~~I altında bulunınıyan yerlerdıe de küçük Alman ku~vetler.i bu 
~ . ~durulacak ve bu işgalin masrafı Fransa tarafından ödenecek

ı· 

ın , Fransanın bütün harp malzemesi ile fabrikaları zarar görme-
e· tl Almanyaya teslim olunacak, bütün Fransız telsiz istasyonları 
la acak, Alman esirleri derhal iade edilecek ve Fransız donanma 

sı Fransaya davet olunarak silahtan tecrid olunacaktır 

General Veggand Londraya kaçtı 
j aordo 22 A.A.- -Fransa 1 yan kontrolü altıııda harp so 

/ 
1'2ıanya arasında mütarek~ nuna kadar münasip göriile-

istasyonları susacaklardır. 

Fransa ile Almanya ara· 
sındaki münakalat Almanya 
tarafından tanzim olunacak 
ve Fransadaki Alman harp 
esirleri derhal iade edilecek-

ilkşam saat 18,55 te im· cek limanlarda bekliyecek 
ltııştır. Mütarekeyi F ran tip. 

as lnına Ceneral Hutsinger Bütün fabrikalar ve aske-
kÖ ~ koymuştur. ri müesses~ler zarar görme· 

'iitareke ahkamına göre, den aynen Aımanyaya teslim 
I snmat durmıyacakttr.Fran olunacaktır. Fransanın işgali 
. falya ile müzakere yap· altında olmıyan bütün telsiz 

tir. Almaııyadaki harp esirle 
ri harbin sonuna kadar Al

Sonu 2 incide 0 '~ altı saat sonra ateş kes 

arı 
1 B l l d . ah ~ "'erilect!ktir. • t 
kc.,.yokr 23 A.A.- Mü· zr Q 'rJJQn enı. ~ 

111 c Şeraiti hakkında gelen '.::I 
at· 1 k lt . . ere göre mütare e şu 
sli \qsa dayan'maktadır: za l gemısı 
4Z Harp neticeleninciye B / k 
te~ ,1 Manş ve Atlantik ~a- Bir /ngiliz a l Çl geınisine 
~oetl Almpn işgali altında 
d~~ Lktır. Akdeniz sahilleri teslim olarak zapfedildi 
40 ~i ltatya ilft yapılacak • • k d · t ki 

" l!ke müzakertelerinde ltalyan tayyare1erının Is en erıyeye a h arı 
şa lecekir. 8 bombadanlOcam kırıldı Tarablus veHabeş 
k::ı \ Fransanın. !şg~.1i al~ı~- istana hücumlar devam ediyor- Bir günde 

1''1 lunan arazının uçte ıkısi b ld 
:d~ 'onuna kadarAlman işgali üç ltalyan denizaltısı atın ı 
ele . kalacak Paris tahliye Londra23 A. p;., - Büyük cak sekiz cam kıralmıştır. 

10 1111< t/ecektir. bir İtalyan deniwtı. gemisi ı Bordo 23 A. A. - Garpte 
e ••tısız donanması silah· Aden körfe%i açıkılarında bir Almanların tazyikı artmakta· 

~id edilecektir. İngiliz balıkçı gemisine hü · dır. Diğ..!r taraftan İtalyan 
': Umumi sulhtan ev· cum ederek batırmak istemiş kıtaatı da Alp dağlarında hii 
lır •~i değişikliği yapılmıya fakat gemide 4,5 pusluk bir cuma geçmiş, fakat bu hü
l~ topla atılan tek bir mermi cumların hepsi ağır ıayiatla 
I tıdra 'l3 AA.- Fransa ile yaralanan İtalyan denizal püskürtülmüştür. 

~~ıqanyii tarafından teklif tısı dt!rhal balıkçı gemisine İtalyan teb'iği 
ttt~t! umunıiyesi ile ka- teslim olmuştur. Tabtelba· Ro 23 A A B .. 

l l ltıl k h' 1 ·1· b r ğı çekilerek m.a ' · - ~gun a · 11r1 en mütare enin ana ıre ngı ız ay 8 •• .• •• .. neşredılen Italyan resmı teb 
"'· Şu suretle hülasa edi Aden limanına goturulmuş· ı· ~ · d d .1• k' 
,"· ıgın o enı ıyor 1: 

·bl , tifr. "Tayyarelerimiz bütün nok 
tar• l k,d A.lnıanya harbin sonu· Diğer taraftan Akdenizde talarda faaliyete devam etmiş 
sa.ıi b' ar Frans.1nm bütün ki lngiliz donanması iki İtal- lskenderiye deniz üssü bom 
sıl•e 'll~ahıllerindeki arazıyı yan deııizalbsı daha batır· bardıman edilmiştir. Havanın 

ıtl11 ltı lıncia tutacak ve bu mıştır. fenalığına rağmen, G ·lrbi Ak 
i'Jt' h'ıttnasrafı tamamileFran Kahire 23 A. A. - İngiliz d d k h l d " hl eniz e atar a in e seyre 

t. olacaktır. hava nezaretinin bir t8 iği d d .1 · b 
"ltı en üşman gemı erme om 
i(!~~l kuvvetleri silahtan ne göre, Habeşistan vo Trab balar alıll'l"ıştır. Şiınali Afri· 
~k •lerek derhal terhis lusa havadan ve karadan kada hava muharebeleri de· 
buıtır, Fransamn işgal al hiicumlar devam etmekt~dir. vam ediyor. Somalide 
il~ Ul\rnıyan )'erlerinde rl:ıbeşistanda askeri tecem· bir lngiliz tayyaresi 

~Clleil Ve lıulyanın küçük mitler bombardtmaıı edilerek düşürülmiiştür. Düşman bazı 
r bulundurması caiz- bir kışla tahri~ edilmiş, iki şehirleri bombardıman etmiş 

~ ltalyan tayyaresi düşürülmüş sivillerden 20 kişi ölmüş 30 ~illan 
~~~si Y~, F raıısadan harp tür. kişide yaralJ\nmışhr. 

Plqtlll ıle, .. t~yyare, :tank Mal~aya hücum etmek. iste İki düşman tayynrttsi düşü· 
~ lqltb rnuhımmatın t~sli yen hır İtalyan tayyaresı de rülrnüştür. 
ltv"eti ehdc~ilir.Hiçbir~ran' ikiye bölünerek denize düşü Cezayir 23 A. A. - Alek 
~ \t~ b· ~rıce sevkedıle· 1 rülmüştur. san1ra adlı bir Yunan vapu 
~ lı~ li~bır ticaret gemisi 1 Bugün lskcnderiyede dört ru ltalyan tayyarelerinin hü-

·•ıanı d ı k · · ·1 • cumuna maruz kalmıştır. ~ arm ar. ayrı a· defa telıli e ışartttı verı mış 
" ~h İtalyan tayyar•l·r·ı ş .. hre Bir lsveç vapuru da ayni ,, ., ~e . ve ~· '" "' 
t~'vı:t tnı~eri derhal Fran on bomba atmışlardır. Fakat sularda ltalyan tayyarelMi ta 1 

~ı~n ~dıierek silahtan bu bombaların ht>psi hedef· rahndan bombardıman edil· 
llp Alman ve ltal- lerine isabet eylememiş, an· miştir. 

P""'!. .. J 

Mütarekeyi kabul 
etmmeek • • ~ . 

ıçın 
Bütün F1:ansız müstemf e

ke/eri isgan bayrağı açtılar R 
lngiltere, denizaşırı Fransız impa..ratorJuğu~
dakikuvvetleri n mücadeleye devamı için 

lazımolan parayı temin:.ediyor 
Bordo 23 (a.a.) - Fransız teessürle karşıladığinı fakat 

kabinesi bugün ,Cümhurreisi münferit bir sulh yapm.n'aayı le· 
nin başkanlığında toplanarak ahhüt eden meşru Fransa bü
Almanya tarafından teklif ve kumetinin böyle bir mütare
Fransız delegelerince imzala· keyi kabul e t m t- s i n e 
nan. mütareke Şf\rtlarını tetkik ihtimal v e r m e d i ğ i ni 
etmış ~e bu mütarekeyi heyeti beyan etmiş, lngilterenin so· 
umumıyesiyle kabul eylemiş· nurıa kadar harbe devam ede · 
tir. Eski Hariciye nazırların- ceğini söylemiştir. • 
dan Pol Bonkur'un pek yakın- Diğer taraftan İngilterede bu 
da mühim bir siyasi vazifeye lunan Fransız genM-allerinden2 
tayin edileceği söylenmekte· Dügolde radyo ile Fransız 
dir. milletine hitaben bu akşam 

Londra 23 (a.a.) - Mü ta· bir nutuk daha söylemiş ve 
rekenin imzası münasebetiyle demişdir ki: 
bir nutuk söyliyen İngiliz Baş .. _ Fransız millt"tİ bu 
vekili Çörçil, imza hetberini Sonu 2 incide 

16 Yuşınduıı iti/Jarerr 
Her Türk genci paraşüt kullanmayJ 

öğıenecek 
Ankara - Hava kurumu Bugün vilayetlerde açılan 

kongresi münasebettle memle beş Türk kuşu Şubesi faali· 
ketimizJ~ havacılık faaliyetini yet halindedir. Bu miktar: ilk 
artbrmak üzere esaslı karar· plandıa mümkün olduğu kadar 
lar alınmıştır. Bu kararlara çoğaltılacak, büyük ViliyeUer 
göre 16 yaşından itibaren her de yeni şubeler açılacakhr .. 
genç bilaistisna paraşütçü ye Kongrenin verdiği ikinoi 
tiştirecektir. Bu nesil tema· mühim bir: karar da paraşüt 
miı~ cümhuriyet devrinde doğ çü kulelerinin süratle inşash 
muş olan bir nesil olacaktır. dır. Bu husuata bütçeye tah· 
Paraştüçü yetiştirmek üzere aisat i1ive edilmiştir. Evvela 
muhtelif Vilayetlerde Türle Ankara, İstanbul ve İzmir vi 
kuşu şubeleri tarnf ından kamp layetlerinde kuleler inşa edile 
lar kuruıacaktır. cektir. 

EN SON DAKiKA 

Fransız .. ltalgan 
Mütareke müzakereler.i 

devam ediyor 
ltalyanlar n1üta,eke şaıtlannı Fransız 

delegelerine bildirdiler 
Roma 24 A. A. - Dün akşam Almaııyadan buraya ge· 

len Fransız delegeler:iJe İtalyan delegeleri arasında mü
tareke müzakerelerine başlanmıştır. Müzakerenin bir an 
evve! sona ermesi için bütün hazırlıklar yapılmış ve hal 

ya tarafından hazırlanan mütareke şartları Fransız Dele· 
gelerine verilmiştir 

131R MlLLf FRANSIZ KOMiTESİ KURUtDU 
Londra 24 A.A.- General Dugol bir Milli Fransı% 

komitesi kurmuştur. Bu komite, Fransada meşru bir 
hükumet teşekkül edinciye kadar faaliyette bulunacak ve 
İngiltere hükumeti Fransa namına bu komite ile temas 
eyliyect.ktir. 

lngiltere, Bordodaki Fransız hükumetin~ meşru bir hü· 
kiimet olarak tanımadı,..ını ilin eylemiştir. 
MAREŞAL PETEN INGILTEREYI PROTES ro ETr 

Bordo A. A. - Mareşal Peten dün akşam radyoda 
Fransız milletine hitaben bir nutuk söyliyerek deniz &fırı 
Fransadaki Fransızları hükumete itaatsizliğe teşvik eden 
İngiliz Başvekili Çörçili şiddetle tenkit ve lngiltere)-i bu 
hareketindeP dolayı protesto eylemiştir. Dün akşamlii 
nutkundan dolayı Gen~:al Dükal Fransa hükumetince az .. 
ledilmi§tir. -
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"Ahd. · ımız . var,, 
Yarasa kuşu uçabilmek 

için havanın kararn:asını, ge· 
cenin basmasını bekler. !şık· 
tan ürken, nurdan korkan bu 
sinsi ruhlu mahluk; yuvasını 
gizli aralara, karanlık mağa· 
ralara kurar ve sanır ki; 
güneşte görmediği gibi, ka
ranlıktada görünmez. 

Halbuki; biı onu ininde 
de, Hinde de görür ve biliriz. 

• * • 
Kurt: dumanlı havayt se· 

Vl!rmiş, çünkü avını sezer, ça 
buk yakalar ve:ezermiş Ancak 

Dum4\nın koyulduğu, kur
dun uyuduğu güne çatarsa, 
tilkinin planı, zemheri koyu
sunda çakalın kuyruğunu ko· 
parltığına dönermiş. 

• • • 
"Uyuyan uslandaıı gezen 

tilki makbuldür.,, derler. 
"Su uyur, düşman uylA

maz,, sözü de bunu teyit ey· 

ler. 

ODn afırı : 

Halkeviııin 
köy gezileri 

Köylü, yaşadığı dağların 
havası gibi saf, yarattığı va
dilerin pınarları gibi 07·temiz 
bir vatandaşhr. 

O, icabında köyünü sınır 
layan, köyüne sırt veren 
dağlar kadar azametli, suyunu 
içtiği vadiler kadar engin 
huyludur. 

Köylü, her zaman ıçm 

vatanına hazerde çelikten 
bir kftle: milletine. seferde 
uçan bir ok olmuştur. 

Onun tarifini, en büyü
ğümüz büyüklüğüne _ layık, 
tarifini ettiği şeye yaraşır 

bir lisanla çok iyi yapmıştı : 
.. köylü memleketin efendi -
sidir. ,, ya!an mı, onun önün 
de nekadar dize gelsek, ona 
ne kadar hürmet etsek belki 
de - vazifemizi tam manasile 
yapmış say tlmıyacağız. Se
nenin hnr mevsiminde, mev
simlerin her gününde bize 
daima efendilik etmiş ve et

mektedir. 

Mütareke 
şartları 
Başı 1 incide 

manyada mevkuf kalacaklar

dır. 
Fransa, bu şartları infaz et

mez veya ihlal ederse, Alman 
ya mütarekeyi d~rhal 
feshetmek salahiyetini haiz
dir. 

Mütareke nasıl im
zalandı? · 

Berlin 23 A.A. - Alman 
ajansı mütarekenin imzasına 

ait tafsilatı şu suretle ver
mektedir: 
Fransız delegelerininBordo 

ile telefonla görüşebi!melP.ri 
için dört saata ihtiyaçları var 
dı. 

AlmanKumandanlığı,hazır 
lanan mütarekenin imzası için 
kendilerine bu mühleti ver
mişti . Fakat Bordo ile mu
habere tesisi çok müşkül ol 
muş ve saat18e.doğru muhabe 
renin yapılmıyacağı, binaen.ı 
leyh telsizle muhabere tesis 
edilmesi teklif olunmuştur.Fran 
sız murahhasları oldukça si-

Şu halde ata sözlerini ku· 
lağımtzda küpe edelim. Ne 
kadar kuvvetli olursak o ka
dar uyanık ve titiz davrana· 
hm, bu; hem borcumuz, hem 

vazifemizdir. 

K ·· ı ·· ·· kıymet ver mi 
oy usune . . il" il . . nirli idiler. Nihayet telefoııun 

yen devletler ıstık a erını. işlemeğe başhyacağı anlaşıldı 
lıer an için kaybetmek kh-'i Fransız munhhaslarile Bor-
likesile karşı karşıyadırlar. do arasında heyecanh bir ko • • • Yurtta sulh, cihanda sulh,. 

düsturumuz olmalda beraber 
dünya hadiseleri karşısında 
gözümüzü dört açıyoruz. ; 

Hele bizim gibi ~~f~~unun nuşma başladı . Fransız murah 
yarısından fazlası_koylu olur· haslarına verilen mühlet bit 

Yurdumuzda yarasalar 
yuva kuramaz, anımızda kurt· 
lar dol~amaz, varlığımız birli 
ğimiz kuvvetimiz bütünlüğü· 

nıüzdür. 
Semamız kadar simamız 

duru, soyumuz kadar suyu
muz temiz, kalbimiz kadar 
havamız da açıktır. 

Bunu, ne bonjurlu baylar, 

ne dikolta ki bayanlar, ned ı:! 
bozulc rublu centelmenler Üu· 

' -
landıramaz. 

• 

sa ! 
Fakat iftiharla söyliyebi

liriz ki : Hükümetimiz, de _ -
delerimizin kanlarile yoğru
lan, onların terkiplerini de • 
ğiştiren mukadde!i toprakla· 
rımızın kudıiyetini herkes -
ten daha iyi anhyan, anladı
ği için onu canı ve çocuğu 
kadar seven, s~vdiği için de 
bir karışının bile ayrılmasına 
tahammiil edemiyen köylüle· 
rimize, daima en yüksek 
mevi"i vermekten ve Atamı 
zın _dediği gibi onu efendi -
Hk makamında :oturtmaktan 

.. • .• geri durmamaktadır. 
Turk gencı; . işte sırf işinin başından 
Memleket davasında; ıJeal 1 d olup bitenler .. ayrıma an 

kavgasında; ·'dunyan ı~ para~·· 
1 

den haberdar bulunması, tar 
siyle karısına, meyletmıyt~t·g ı 7 !asının başını bırakmadan 
rJtbeıiyle sandalyasına asla kıyj d tl · · kendine has tatlı . . . ~· I er erını 

met verm~yınızve vermıyecegız,.

1 
d· ı· ·ı ı tması için ona k. "A ı ı ı e an a 

Unu tmıyahm ı; ıa,, Halkevi vasıtasile el uzatı -
mızlabu yolda ahdimiz va r " yor isteğini soruyor dert 

Hataylı Şülcrü OliU L t'kı ğ ' or a ı ı yapıyor. 

Damga resmine tabi Övünerek temas edebili-

1 ·· riz ki, Tür" köylüsü, sabanı 
olmayan ba o musaıne ·ııa koştuğu en tembel öküz-

mek üzere idi.Bunlar son ola· 
rak mühletin iki saat dcıha 

temdidini rica ettiler. Saat 
18,55 le Fransız murahhas· 
ları Bordo ile müzaker~yi 

bitirmiş ve Fransız hükumeti 

mütarekeyi aynen kabul et
mişti. Vagonun dışarısında
ki ormanda bulunan Alman 
generali vagona davet edil
di ve Fransızlar mütarekeyi 
imzalıyacakıarını bildirdiler. 
Bu son dere-ce heyecanlı bir 
andı. Murahhaslarm hepsi 
mütarekeyi ayakta imzalamış· 
lardır . llkolarak imzayı Fran 
stz murahhası General Hut-
ıinger atmıştır . 

General Veygad 
Londrada 

Londra 23 A . A . - Röy 
ter bildiriyor: Fransız Har· 
biye Nazırı Genı:=riil Veygand 
mütarekt" şeraitini kabul et
miyeı ek BorJoyu terk ile 
Londraya gelmiştir. Gene · 
ral Veygand Londradan 
Fransz milletine ,bitab ede -
rek, bu yüz kızartan müta
rekeyi kabul etmiyerek mü 
c.:adeleye devam edeceğini 
söylemiş ve bütün Fransız
ları mücadeleye davet dmiş· 

re ve temsiller lere ayak uydurabildiği gibi 

Ankara- MaliyeVekale ti, al askerliğe geldiği zaman yük· 
dıtı yeni bir karar ile me· sek müzika tak1mlarının çal 
nafii umumiyeye hadim cemi dıkları en atır parçalara tem 

yetlerle, C. H. Partisiııin hir po tutturmasını, t"n seri harp 1 .tı.·r •. •••••••••• 
kolu olan Halkevlerinin vere vasıtalarile boy ölçüşmesini dönüyor. hte yiiksek kabili· 
cekleri balo, müsamere, t e m de biliyor. yeti ile dir ki köylü, rnemlı'!-
sil ve benzeri eğlencelere Kazmasının kaba sapında ketimin efendi si, rnemleketi-
ait biletlere davetiyeler ve nas trlaşan parmakları, orıse. miıı deste~i, bekçisi , kalesi 
ilinI6rın miktar v~ zamanlıt kiz ay kadar kısa bir za - bir fikir He canıdır . 
mukayyet olmaksızın damga manda kağıt üzerinde kalem Lavantası toprak kokusu: 
resmind~n muaf olduğunu oynatmasını, kafasıd!\ gazete süsü, zeytin dalı, buğday ba· 

Az maaş alan Dahiliye me
mutları ter/ i edilecek 

Bekciler işi de hallediliyor 
lstanbul - Aı1karadan 

buraya gelen Dahiliye Ve
kili Faik Ôztrak, gazetecile 
re verdiği· beyanatta, bu se· 
ne Meclise sevk edilen ka
nun en mühim kanunun Da 
biliye teşkilatı karunu oldu 

ğunu söylemiştir. Faik Öz -
trak bu kanunda şehirlerin 
dahili emniyeti ile alakadar 
olarak bekçiler meselesinin 
halledildiğini ve kanun çıkar 
çıkmaz bekçilerin emniyet 
müdürlüklerine bağlanarak 

Sovyetlerle 
Almanlar 

Karşılıklı tahşidata 
deve1.m ediyorlar 
Londra - Sovyet Donan-

ması Baltık denizinde toplan 
maktadır. 

Almanlar Litva11ya hudut 
l'lrına tahşidat yaptıklarını in 
kar etmekt .. iselerde Bükreş 
te bu haber ısrarla teyit o
lunmaktadır. 

Stokholmdan verilen mev· 
suk bir haberde de Sovyetle 
rin bugün Litvcınya, ve Eston 
yada bir milyonluk bir ordu 
yığdıkları bildiriliyor. 

ıspauya hallcını isya-
na teşvik 

Londra - Haber ve-rildıği 
ne göre, ispanyada halkı ge 
neral f'ranko aleyhine teşvik 
eden beyannameler dağıtan 
gizli teşkilfıt unsurlan lsp<m 
ya polisi tarafından şiddetle 
aranmaktadır. Bazı şüpheli 
eşhas tevkif edilmiştir. 

Mısır kabinesi 
istifa etti 

Kahire 23 A. A. -- Ali 
Mahir pcışa kabinenin istifa 
sını krala vermiş, kral istifa 

maaşlarının kıdem ve ehli · 
'1 

yetlerine göre, 10 lira ile 
50 lira arasında tespit edile 
c •ğ'ini, layihanın DahiliY~ 
encÜml!ninden geçtiğini .be· 
yan etmiştir. Vekil, yin~ 
meclise takdim edilen Dah1 

liye Vekaleti küçük memıır 
maaşlarına ait bir kanun~dıı 
bulunduğunu, bu kanuouıı J 
ıüfu>, t1"ırir1 ~ V! diğ-er rne· Q 
muriyetlerde çalışan küçiİ~ Şi 
memurların vaziyı:=tlerini dil' h• 
zelteceğini söylemistir. ~ l 

Mütareke içifl ~: 
Başı 1 incide 

hacalet vesikasını kabul ,,de' 
mez,, donanmamız ve miiS' 
temlekeıerimiz sapasağfaıll 
duruyor. Namuslu fraıı· ltl 

.. , "" sız, her vatanperver ve bil ~ıe 
yaşamak istiyen Fransız der ~ }' 
hal bena iltihak etmeli "e ti 
lngilt~re ile yan yana sonıı0 

kadar harbe devam ey}eoıe' 
lidir. Altın kay:ıaklıuıııuz ı0' 
çok boldur. Bu Fransız ,,,; 
Alman harbi değil, cih•~ 
harbidir ,, ~ 

Londra 23 (a.a.), - fr' 
sız, .:\ıınan mütarekesi mii11.~ Qs 
sebetiyle" salahiyettar b~ n 
menbadan şu tebliğ ııeşf t 
dilmiştir: U' 1 

Fransızlar tarafından ~' g 

tarekenin imzası, Fransa~ ~ 
muntazam bir şekilde dev•~ I 
eden mukavemeti kıracs~1 

Bununla beraber bütün f ~~ 
sız müstemlekeleri ilejT~ıl' 
Fas, Cezayir, Suriye Ba ~( t 
mandanları harbe devatıl ,, 
rarmı vermişlerdir. lngilte 1-
hükumeti, vazif el ... ·rini 'f' I ~ 

·· sıe ınak. isteyen Fransız mu rJ 
lekelerine her türlü r' ~ 

d k 
. . ıe 

yar ımını yapma ıçın 

birlerini almıştır.,, pİ( 1~1 

yı kabul eylemiştir. Kabi· ricas\ 
ne yeni hükumet teşekkül e· 1" ı: 

Mareşal Petenio, ~ 

k d · b d k Bordo 23 (a.a.) - •ti 
diııceye a ar ış aşın a 8 vekil Mareşal Peten, rJı '•J· 
lacakhr. Yeni kabinenin Vefd rP ~ı 

bir telgraf çekerek, ha ıııı tıı 
partisi Lideri Nahhas paşa vam ettiği müddetçe A ı fı 
tarafından teşkili muhtemel - 1 e 

kıtalarının Bordoyu işga t.fi ' 
~d!!!!!i~r·~~~~~~~~~~·ı m,..sini rica eylemiş ve 

1 
~ 

bu telgrafa verdiği ce~ it 
ınareşahn ricasmı kabıl 1 

ltalya ile mütare
ke müzakereleri 

başladı 
Roma 23 A A. - Al • 

manya ile mütarekeyi imza
lıyan Fransız heyeti, İtalya 
ile de bir mütan·ke yapmak 
üzere Fransız heyeti bu ak 
şam Romaya varmışlardır. 
Üç Alman tayyaresile bura 
ya gden, Fransız heydi on 
kişi<.len mürekkeptir. Heyet 
gelir gelmez derh?l otoıno · 
billerle meçhul bir semte gi· 
derek mütareke müzakerele-

t iğini bildirmiştir. Mo1 
FRANSıZ - ALMAN l ~ ~c 

RE.KESlNG2 TAD ~ r; 

Bordo 24 (tt.a.) ı ~ı 
lıukuınetı, mütareke şs~ ~~ 
11111 b tzı maddelerinde 51 J 
mıye.sız tadilatyapıl rı1 !1 ,, 
ıııaryadaıı istemiş, bıı b1 
!attan bazısı kabul "'.~, .. ~ ıtı 
hddolunnıuşt~r .. Mdeğır fıf 
nin aslında hıç bır r 
lik yoktur. .-g~ ~r 

alakalılara bildirmiştir . üzerinde fikir yürütmesini ~ağı; muziki, kuş cıvıltısı, su rhe başlamıştır. 
öğreniyor. .c;ızıltısı, çam fısıltısı olan köy 

!\Jahiye Müdr10 

imtihanı d9ıı' 
Vilayet maka011 ~ ·ıı ~ 

NahiyeMüdürlüğÜ 1~be 
ranın 27 inci pe.r~t etle 
nü saat 15 le Yı:lllipıl~ 
sabaka imtihanı Y8ıoı'~ 

MıSIRDAKl lTAL YAN ELÇİSi 
Kahire 24 (a.a.) -- hal· 

yanın Kahir~ elçisi:beraberinde 
230 İtalyan tabaası olduğu 
halde ltalyaya gitmek ÜZC'\re 
bugün Filistiııe hareket eyle 

miştir. 

O, köyünden gelirken lu yurtdaş, sen ne:kadar ince Gündüzde 
iş\enmemiıj tabiatten bir par ruhlu, ne~kadar yüksek zevk Ş 
ça iken Mehmetcik gurupu - lisin, katkısızını, senin gibi .. Ne eker şe Y 
na ruhundan bir Mehmetçik temizini~ her şeyin tabiisini Gormek fırsatını kaçırmayınız. 
zerre.;i daha ilave ederek "Y kullanırsın. Bilmem seni gıp ı-Nc.-~ :yat Müdurü 
rıldıjı iÜn, köyüne, her ı lıi etmiyl!n var mı ? Selım ÇtLENK 
tlirlü bilgilerle yüklü olarak SEZER C.H.P. ınalbasında basılmıştı 

hr. Lise mezunu 
0 ,,e 

tile talip olanlarırı 1,,ı birlıkte müracaat 
olunur. 


