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Fransa italyaya da mütareke talebinde bului1du 
• 

Fransa - Almanya harbi yarın duracak, Fransız murahhasları Alman murah· 
• 

hasları ile konuştu ve Bordoya avdet etti. 40 bin Fransız lsviÇreye geçti 

• 

Fransız murahhasları reisi 
HUNT ZlGER 

• ... .. 

ALMANYA'NIN 
ŞARTLARI 

A I m an I arın önünde 
Kompiy•n mütarelıcai 

il• Ver••Y muaheclcel 
6 i re r numune alarelı 

lluruyor; onler nelıiuler 
•lır••, Alman ı•rtlerı
nın ti• en ez o lı•clar 
•fır o I a c • 1 ı ••hmin 
etlilebllir. , 

. 

= = 
Yazan: ABiDİN DA VER 

1E5> u satırların yazıldıp 

u;;;;;;al saate kadar, Almanya-
run harbi durdurmak 

için Fransadan istediji şartların 
neler olduiu hiıla malum deiiL 
ıl!. Bu ,artlar etrafında şuradan 
buradan sızan ,ayia ve riva • 
yetler ara&ında, hakikaten en 
yakın olanı bunların aiır olaca
iı hakkındaki haberdir. Buna 
inanmak lazımdır. Çiinkü, 

ı - Tabii ve beşeri intikam 
ve mukabele misil hissi, 

2 - İngiltereyi harbe devam 
ettirmemek için Fransaya ha -
kim olmak mecburiyeti, 

3 - Almanyanın yaptıiı &ilıi 
10-15 sene •onra, Fransanın da 
bat kaldırmaması ve 22 seııe 
sonra intikamını alamaması için 
tedbirler ittihazı, 
Alınan devlet reisi, Alman or

dusnııu taarruza sürdüiü zaman, 
Almanyanın bin senelik istikha. 
llnden bahsetmişti. Bu saz, lıü
yük imtihan başlarken Alman 
ordu unun ve milletinin ıevk ve 
heyecanını artırmak için ollylen
miş olmfkla beraber, bu.ır(tıı, Bit· 
lertn kazancbfı lıüyük 21ferl ta· 
manıile istismar etmek istlyece
lfni göstermesi itibarile miihim
dlr. 

Esasen, bu harp, bir uzlaşma ı 
aulhii ile bitecek bir laarp 4hiJL 
di; kıyasıya, öldüre81ye bir lıarp
ti, mağlllp tamamile eziloeek; ıa· 
Up uzun milcldet itin, yalııız mai· 
lftba ieiiJ, hlltUn Avrupaya ve 
hattA en az yan •ünyaya lriikünı.· 
ran olııcil:tı. Onun i~dir ld, 
Alman şartlarının çok ağır oldu
ğu muhakkaktır. 

Nitekim Popolo d'İtalia gaze
tesi, ikinci :1-lünih'in birinclsin • 
den çok daha ağır olduiunu gös
teren şu tafsilatı vermiştir: 

1 - inı:iltere ile harp bitinci
ye kadar, Fransaoın bazı kısım
lar ve a>kerı üsleri işgal altın
da bulunaraktır; 

2 - l riıll! n, Ingılı.creJı e her • 
hangi bir •uıdtc )ardıın edcıni
yeccl< ckildc tamamen >ilahtan 
trcrıt l'dılrccJ~tir; 

:ı - Frau a allın ihthatını ve 
~an~ ıuad c stoklarını Aıman~·a 
ıle ilaha) a thl':n edecektir. 

Bu üç maude. ınug!Up Fran a. 
ya kabul ettirilecek Jrtl rııı na· 
5ıl söyliyeyinı, auetu, tabu ~ıad· 

(Arkası 3 fncu sa',/ada) 
ABİDI.. DA \'ER 

ltalya; Fransızların teklifine tıpkı 
Almanyanın ki gibi cevap verdi 
Hükumet Bordo' dan ayrılıyor 

-
Amerikaı 

Hariciye 
Nazırı-, 

• 
• 

-Peten'in Fransız 
milletine h-itabesi 

. ı' 
Dün 11ıühi11ı bir 
nutuk söyledi 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. 'B. 
bildiriyor: 
Fransız hükumeti, rnütarl!Oıe 

mı"Aaddemat için tayin ettiği 
murahhaslarının isimlerini Al
man hli'kümetine biJdırmiştir. Bu 
murahaslar, ôrııeneral Huntzi•aer, 
büyük elçi NQel, Visamiral Leluç 
ve hava ı:enerali Ber.ııeret'dir. 
İspan~ a ile muhabcratın l(ÜQlii· 
jiü dolayısile, Fransız hükCıme
tının bu tebliiiatı, Alman Mllıft
metine •bu ııece saat birde ııe~ 
ve sabahın saat dördılne Flih
rar'~ bildirilmi~tir. Bunun üze
rine, Alman başkumandanlığı 
derhaj, murahhas heyetinin ka
bulu içın lıizum:Ju lertroat al
mıştır. 

MURAHHASLAR DÖNDÜ 
Bern, 20 (A.A.) - Beyaz bir 

tayyare ile seyahat e~me;kte olan 
,Fransız mura:hhasları, A!ıl'.an mu
rahhasları ile telaki etmeleri mil· 
karrer olan mahalle Yası! olmtı$
lardır. Fransız murahhasları, şiın-

( Arkası 3 üncü sayfada) BiTLER VE MUSOLİNI MVNİH MVLAKATINDA 

Almanlar Fransayı J Is.pangollar 
• J d d• j lngilterege 
ışga e evam e ıyor _ lıücum ediyor 
Bazı mıntakalarda şiddetli çarpışnıalar vukıı 

buluyor. Bordo şehri bombardınzan edildi 

Tulon teslim olmuyor 

• 

' 

, 
fRANSIZLARIN DUNKEl!K ZIRHLISI 

Bordo, 20 (A.A.) - Fransız 
radyosunun bildirdiğine ııöre, 
Tou!on me'V'ki lruıınaııdanı Ami
ral •chre hücum edilirse şehrin 
elde mevcut bütün vasıtalaı·la 

müdafaa edilecer;ıu bır beyanna
me ile !!Ari e~lr. 

Londra. 20 (A.A.) - Alınan 
rad) ooıı. Fransıı.da harbin de"• am 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Fransızr ·kuvvetleri 
fsviçreye iltica ediyor 

{YAZISI 3 uncıi SAYFADAJ 

1 • p • n y • tl e lıi in.iliz/er 
mcmlclıetlcri11c tl ö 11 m iye 

hazırlanıyorlar 

Madrit, 20 ( A.A.) - Reuter: 
İspanyol gazeteleri, artık bil tün 
bitaraflık iddialarını bertaraf e
derek, İngilttreye karşı şiddet
li hücumlara başlamıı;lardır. 

Birçok İngiliz tebaası, icab!nda 
memleketi terketmek üzere eşı; il• 
larıru hazırlamaktacırlar. 

Arriba gazetesi, şövle yazıyor: 
Falanjist partisi, şiı\ldilik mil. 

leti hali sulhta ıdare eden ııolitik 
bir aletıten ioorettir. Fakat harp 
halinde, pek muhtemeldir ki, 
kudretli bir askeri kuvvet ola
caktır. 

P i ~1' a 11 e r =~ 

Köprü üzerindeki 
taş setler .. 

Galata köpriisü iizerinde üç 
Betten müteşekkil ale!acaip bir. 
kaç tranl\'a~· durağı yapıldı. 

Bu taş . etlerin yapılışında gü
dülen gaye hiç <!iııehsiz halkın 

korku uz ve tehlikesiz vesaiti 
nakli~t·ve (tracnv )a) bihnloı.i i• 
di. Fakat o•laYa oııkan bu ta ~et
ler fa~·dalı olmaktan ziı nde za -
rarlıdır. Bilhassa geceleri köp -
rÜlÜ geçen 'csaiti nakliye bun::, 
!ara çarpmak tehlikesindedir. A. 
Jakadarler liıtfedip bu acaip taş 
selleri ışıkla belirtirlerse birçok 
\'Blandasm haJatını kurtaracak 
,.e silsile halini alarak kazaları 
önh.:.ı1iş olat:aklardır. 

** 

Caınbridge, (:\<Jas.achusetts) 
20 (A.A.) - HarİciJ·e Sazırı 
Cordel Hull bugiın Har\'Brd 
tTniversitc inde bir nutuk. ~öy
Jiyerek infirntçılığa siddetle 
hücum etnıiş \·e hürriyeti se
ven inho01nJnrht hürriyeti Sl'\·rn 
nıillctJeri ) enihnez bir ku' vct 
halinde birle~mİJ e daı et eJ le. 
mistir. # 

Hull deınistir ki: 
Amerjkan ınilletinin önündt! 

hiçbir imtihan bngünkii ka -
dar hayati bir rnahi~·et arzet -
memiştir. :Uilli i•tiklalimiz . 
lu~.-nıeıli nıÜP!'iseseJerinıiz. da
ha şimdiden diin)anın buka -

(.1r1'ı!sı :ı üııcu sayfadal 

Amerikanın 
Avrupa işlerine 
müdahalesi 

• 
Ruzvelt bir koalisyon 

kabinesi kuruyor 
Washington, 20 (A.A.) - Ro

osevelt, bir koalisyon kabinesi 
t~ltili için teşebbüslerde bulun
maktadır. &ıosevett, SOIJ. Reisi
cumhur intihabatında cumhuri. 
yetçilerin ikinci reisliğe namzet 
gösterdikleri miralay Frank 
Kouxe'un Bahriye Nezaretine, 
Stimsonun da harbiye nezaretine 
tayinlerini bugün iıyan meclisine 
teklif €'imiştir. Sitmson, Hooverin 
Cumhur Reisliği zamanındaki 
·cumhuriyetçiler hükUınetinde 
nazırlık yapmıştı. 

Filadilfiya, 20 (A.A.) - Cum
huriyet partisi reisi Jo!ın Ha -
milton, Stimson ve Knoseun şim
di Reisieurnhura &adalkat yemi
ni ettiklerini \'e bundan Jıöyle 
ona ııöre konu~acak ve hareket 
edeceklerini beyan eylemiş ve şu 
nu il.ive e1miştir: Knose ve Stiın
sonun. Avrupa işlerine müdaha. 
le arzuları o kadar tanınmıştır 
lti, l!I\ inleri tamamen anlaşılır 
bir şe\ dir~ 

Sovyet hudut komis
yonu Berlitıde 

Moskoya, 20 (A.A.) - D. N. :B. 
Aıa:ısı bildiriyor: 

1 

5,,,,et hudut komisyonu tıu 
ak,am Berline hareket etmiştir. 
Komisyon Alman - Sovyet hudut 
muahedesi hak.kında münker~ 
!erde bulımacaktır. l 

• 
Akdeniıin qarp kapuının anahtarı CEBELÜTTARIK 

lngiliz kuvvetle
ri harekete geçti 
lngiliz tayyareleri 
Almanyayı bomba 
yağmuruna tuttu! 

• 

Yeniden mühim tedbirler alındı 

~ııcıh -"erler 

Londra, 20 (AA.) - Ha\'a ne
iaretinden tebliğ edilmiştir 

Dün ııece İnei!ız tavyarelerinin 
hedefleri mühimmat iabrikala
rı, uetrol tasfiye fabrikalan, l<op
rüler, fabriıka garlaıı, m4him
mat depoları ve tayyare mey
danları olmuştur. Dafi batarya
larının şiddetli ate<inc ragmen, 
büyük bir mıntaka üzerinde ve 
bilhassa Kunen, Hamın, Beifeld, 
Munster, Duren, Schwerte, Eu•· 
kirchen, Muncheng!adbach, Ham
born, Eınmerich, Ha!?l buı-ı;ı, Brun
&buttel, Nordena -, Brunsbuttel. 
de hedeflere hücum edilll"ı,tır 

Tayyarelerimizden l:ıır tanesi 
üssüne dönmemiştir. Filomuza 
men.sup tayyareler sahil mucıa
faa tayyareleri ile iş birli$:i ece
rek İ iımuiden ve Schevcnim(cn '(!e 
askeri antreııolara ve Boı·kumda 
bir tayyare mevdanına taarruz et
mislerdir. 

Bütün bu hedeflede 'angınlar 
çıkarılnuştır. Tclcselde bir köp
rü··~ bomba isabet ettırılm ~ır 

llu sabah Hurricane'lardan mu
(Arkuı 3 üncü sayfada) 

Habeşistan da • 
ıs yan çıktı 

Assab' daki ltalyan üsleri yanıyor 
25 ltalyan tayyaresi imha edildi 

Auen, 20 (A.A.) - Cenubi E
rıtre llımanlarından ve hava üssü 
olan Assa1xlan buraya ı;ıelen yol
cı:.l&I'. İngilız bava lkuvvetlerinin 
hiicumu netice.inde hava karar
ı:ıı mm ate 1€r ıcinde olduJ(unu 
ve şehrin tarr.amlle boş bulun -

duğuııu .söylemişlerdir. 
Kahıre. 20 (A.A.) - Erythrre'

nin \İ'l:<erinde ııece icra ecııleıa ha· 
rekat e nasında, İngıliz haya ku ·
vetkri iarafınctan altı İlah an ta ·
yaresi vakılmı tır. 

Sal::ahlevın dıger bır ta\'\ are 

Sc.: .ım'da yere c rul 11şt.ll". 
Ta ı; a•e e at n ret' t, 
c r e<' lm. •ı . Son 24 saat zar
fında ccm' J İta' ta' ... 
re ı a <dılmi tır 

C .ıti, 20 (A.A) 
ıan ı b. ırı) or: 

Re_t r A
(Arkası 3 ld 



· DOKTOB BEDiA KÖKSAL'IN BlT JIAKALEStNDE. OKUYU. 
CULARIMIZ BU BAŞKA BİR ALEM İÇiNDE YAŞİYAN MAH
LUKLARIN HUSUSİYETLERİNİ 00RENECEKLEBDiR. MUHAR
RİK HAY\' ANLAR 

0

ALEMiNis BU ENTERESAN KJSIMLABINI 
AKICI BİR USL(JPLA A.'ILATMAKTADl& 

• 
Hayvaıırıılar 

• • Aıemlınıde: 2 

Müşterek m~nfaatle
redayanandostluklar 

Bundan evvelki yazıınmla 
hayvanlar arasında (Sembiyoz) 
denilen hayati hadisenin hudut· 
ları dahilinde kar~ılıklı ittifak -
J,acWıa lıahsetmiş ve yengeçle de
aiz .-ka;riki arasındaki. ebecli it
tifakı iııab eylemiştik. .Muhtelif 
dns hayvanlar arasında çok te
satlüf olunan bu beraber yaşama, 
müşterek menfaatler ve düşman· 
lara karşı birlikle müdafaa hıi.. 
di.'ICleri yalna yengeç ve eeka:ri
ke münhasır değildi•. Esasında 
birbirine düşman gibi telikki o
lunabilen ve hakikatte de öyle 
olması icap eden baııı hayvan 
ittifakları biru tamik edilince 
bunun muhakkak bir noktada 
müşterek bir menfaate dayan -
dığı görülür. Bu yazımızla bu 
bahse müteallik iki enteresan ha· 
di~den daha bahsedeceğiz. • 

ni nesiller baharın ilk ılık güneş
li günlerile beraber karıncalar ta
rafından tekrar gül ve n•eY"" a
ğaçlarına n~Iı.lol1111url~. Bu su -
retle eski U.tluk tueleıair. 

AM 

Limon taciri Ilga, limonları
nın çürük olduğunu söl}lemiş 
Yem~ isılrele caddesinde 6 nu-: tutan emniyeot memurlarından 

mara.da toptan limon ticareti ya. ı Sait, Feridun, loıımiser muav'.ni 
pan Ilya Karakaşın, ihtikar te - Hakkı, zabıt tutulurken dük:k.an-
şebbüsündcn milli korunma ka- da bulunan İrfan ve avukat Va-
nununıın 32 nci maddesi delale-
.,, 

59 
"add . .. tec- siU.ki şahit olarak dinlenilmiş -.... e uncu m esıne tı:0re . 

ziye edilmek üzere müddeiumu- lerdır: Bunda,n scnra? mahkem~: 
mili~ verildiğini. dün yazmış _ • dü.kJ<indakı ııç boy limondan nu.. 
tık. İlvanın muhakemesine dün muneler aldı~~· .bunların satış. 
asliye dördündi ceza mahkeme _ fıatlarının tesıbıtı ıçın m:ıntaka tı-
sinde başlanmıştır. İlya, sandık· carel müdürlüğüne gönderilme -
ta mevcııt limonların Çürük ol- sine ve İlyanın milli korunma ka-
du,iiunu ve taneyle de. 3,5 kuruşa nununun 66 ncı maddesi hükmü-
dei(il üc kurup satacağ.nı söyle- ne göre teV'kifine karar vermiş, 
di.ğini beyan etmiştir.' muhaltemenin devamını !başka 

Cürmü ıneşhııt yapan ve zabıt güne bırakmıştır. 

Eğlence yerleri ı 
1 

fiat tarifeleri 1 
Akdenizdeki 
vapurlarımız 

Denizciler 
Bayramı __ , 
Pro6ram taııtilı · eılildi. 
Günd4s oa a•c• btqiilı 

tezahürat yepılacelı 
• 

Denizciler bayraBll progra -
mı vekaletin tasdikinden geç
miştir . 
Teınmuz sabahı bütün d!' • 

nizciler Tophanede toplanarak 
Taksime gidecekler ve abide
ye çelenk koyacaklardır. Bu • 
rada merasim yapılarak nu -
tuklar söylenecektir. Taksim -
den Beşiktaııa inilerek Barba. 
ros türbesi önünde de mera
sim yapılacak ve çelenk konu-

1 lacaktır. 

1 
Öğleden sonu saat 14 de Or

taköydeki deniz ticaret mekte
. binde diploma tevzii merasiıni 
' yapılacaktır. Saat 16 da Haliç-

te iru;a edilen atölyelerin ve sa-

- İstanbulda gazino, içkili lo- , 
bnta, ve aleliı.mum eileace yer. 
leri pahalı mıdır? • 

Dört, beş, on beş, yüz, bin kişi , 
arasında böyle bir sual soracak 1 
olsanız, size bu dört, bes. on beş, : 
yüz, bin kişi bir ağızdan haykı
rırlar: 

- Bunu sormıya hacet var 
mı ya? .• Böyle ..,Y sorulmn. İs
tanbulda gıızino, içkili l~ta, 
ve alelumum eilence yerleri pa
halıdır! Hlli şüphe mi ediyor
sunuz da •Pahalı mıdır?. diye 
soruyorsunuz? 

İstanbulda eğlence yerlerinin, 
lokanta ve gazino!arın pahalı ol
duğu kökle~mi,:; bir kanaat ve 
hatta sabit fikirdir. Büyük bir 
ekseriyet .Eğlence yerleri paha- • 
h mıdır?, diye sorulmasına bile 
tahammül edemez.· 

Gül bahçeleriJıde, meyva ağaç· 
laı·ında bahçe sahiplerinin hiçte 
hoşuna ı:itıniyen yeşil ve esmer 
renkli ufacık yaprak bitleri bu
lunur. Bunlar çok yumurtlayıcı 
ve bol nesil yetiştiren hayvancık. 
lardır. Maişetlerini, üstünde ya'8· 
dıkları nebatın üsaresini emmelı 
suretile temin ederler. Cok yu
murtladıkları için fasla albumin· 
li maddelere ihtiyacı olan bu hay
vancıklar bu maddeyi çok mik
tarda elde edebilmek üzere at
bumin cihetinden fakir fakat şe. I 
kerli maddeler bakımından 7en
gin olan nebat üsaresinden pek 
fazla miktarda emmek mecburi
yetindedirler. Bu suretle viicnt
lanııa, kendilerine o kadar lü
zumu olmıyan şekerli maddeleri 
de fa:da miktarda almıı bulunur
lar. ~ir yaprak bitinin bazım cİ· 
hazı ancak muayyen miktardaki 
şekerli maddeyi imtisas edebile. 
ct'ğinden fazla şekerli kısımlar 
hazme bile dugır olmadan bar -
saklar tarik.ile itrah olımur. 

Sembiyn Wisesinin ba.~ka 
bir miaali tle ümuhlarla bir nevi 
küçük kuşlar arasında cereyan 
eder. Sıcak memleketlerön büyük 
nehirleri boyunca ya~)'an tım. 

sahlana ağız teşekkülitı dişleri
ıain aLal'inda kalmış eski av ba
kaya!tuıı fcıui7.!tmiye mü~it de-
ği'ldir. 'J'iınalı parçaladığı bir a
vın 90nı,uz bir l~mbellij(i içinde 
hazmi ile u~ı-aş.ırken dişlcriıııu a
rasında kalnns et parçalaııc1u iz
tırabıııı duyar. Hiçbir n,•.fa bu 
artıkları temizliyemv. Tabiatta 
timsahların bu işini bir nevi kii.. 
çük bir kuş ııi>ıür. Avını hazmıle 
uıira~an ""'"~:,, dişleri aıasınıla
ki bakiyelerin iztırabın ıduymı
ya başlayınca ağzını açar, dalı.i
kalarca dostun11 bekler. Bıı dost 
ııöylecliği!ııi~ &ibi küçük biı· kut
tur. Bu k!içıi.I. kuş hiç korkrua
ılan, tim>ah Uırafından te avüxe 
..V.mak ıhtunalini dahi dii~Wı
meden v~I 1.a;ı.vanın ajfııouın i. 
çine girer. ~iTti pgasil" timsa
hın dişler; a•llSma sakııım11 bıJu: 
nan bakôyelcri, kırıntıları tenıic
Jcr. Bu !ltıda ıimsalı unur;ı:ur,lak. 
!11 .-eya :<'>iıdüfcn ağzını kapat.wı 
t ~ • i kü~iilo l.ut hiçbir endi~ 
Ju) nıa•. l,in~ devam eder. Esa
sen böyle l.ir y1'Dlışlık yap'.ığını 
hisseden timsah dostuna hiçbir 
siyBR vermeden hemen ağzını 
açar. Bu suretle timsah izdira
bıadaıı kurtulur, kü(iik kuş da 
günlük gıdasını temiıı etmiş olur. 

Bugün yapılacak top
lantıda görüşülecek 

Bunlardan henüz 
haber alınamadı 

İstanbulda eğlence yerleri pa. 
halıdır diyin kestirme bir hüküm 
vermek işin kolayına gitmektir; 
bu meseleyi mevzuu bahseder • 
kcn, suali yukardaki şekilde sor· 
manın da hakikaten manası yok
tur. Bizce bu nıeselo ele al.ındı-

at 17 de de yeni yolcu saloı\u. 
nun açılış resimleri icra olu -
nacaktır. Saat 19,30 da An -
kara radyosunda vekalet tara
fından kabotaj biıkimiydimiz 
hakkında bir konferans ter -

ı ğı zaman her şeyden önce ıu au
ali sornıak IUzımdır: 

1 
tip edilecek ve saat 21 de ~e 
limanımızda bulunacak hır 
deni:r.yo!ları vapurunda ziya-

1

. 

- İstanbulda gazino, lokanta, 
ve alelümunı eğlence yerleri ae
den pahalıdır? 

Karıncaların şekere ve şekerli 
maddelere olan düşkünlükleri ise 
herkesçe ma!Unıdur. İşte yaprak 
bitiain kendisine yaramayan te
kerli maddeyi itrah etmesi, lıtn
na mukabil karmCllllın .. ııe • 
kerli maddeleri çok sevmesi bu 
iki havvan arasında karşılıklı bir 
dostluk husule getirir. Kendileria 
•n küçük her aevi bicel<lere kar
ii pek yırtıeı olaa kanncalar yap
raı. bitlerile sonsuz bir d•tlult 
içinde yaşarlar. 
Acıkan ve bir ;yaprak bitile 

dost olan karınca, y_unsınılan 
dofruca dostunun bulunduğu ne
bata tırmanır, kuvvetli gözleri 
ve burnile yapraklar arasıaa giz
lenmif olan lnİllİ mini miittefi
kini arar. İncitmeden dostun:ı 
yaklaşır ve ince boynu:darila 
yaprak bitine dokunarak şeker 
istemiye geldiğini ve bua• em
nıiye hazır buluııduğunu bildi
rir. Esasen bu ani bekliyea yap
rak biti de müttefiki içia vü • 
cudünde sakladığı şekerli ınad
deyi barsaldanndan büyük bir 
ihtimamla yavaş yavaş bir dam
la halinde akıtarak d05tunua ba 
arzıısbııu yerine getirmlye ut
raşır. Karanc:ılar bu menfaatle
rine mukabil yaprak bitlerinı 
müşterek düşmanlara karşı garaa 
ti eder. Hatta soğuk kış meV5i
·.ım1erinde bitlerin büsbüttin ha
rap olarak nesiUerinin tükenme.. 
ınesi içia kış başlangıçlarıada ka
rıacalar müttefikleri olaa yapnlı 
bitlerinia yumurtalaruu lıüyült 
JNı- ihti1DBJ11la kea4i 111valuau 
taşırlar. Kışı eotllİyetli lıir yerde 
ıe<irea JUmurlalanla.n çaku ye-

Bu sırada Pervlnler de nikah 
dairesine gitmek üzere c\·den ~ık· 
mışlardı. Pervin otomobilin bir 
köşesine büzülmüştü. !~inde ca
ri .. bir hissi kablelvuku ,·arda. 
Nikiıh memurluğunun öniinü çok 
kalabalık buldular. Ualk kapı
nın öuiine toplanmıı,tı. 

Per\'İnin )'Üreği ağ:ıına geldi. 
Herkesin onlara bakıı,farında sa· 
rih bir Lin •·ardı. Perviniıı şiip _ 
lıesi kalmadı artık. Herkes, bütün 
Konafai:ı balkı, Raifi iıtibam 
edi)·ortlu. 

Buna nıukabil Şevkiye: 

Ticaret Veka
leti mühim bir 

karar verdi 
Kfyfünan elintl~lıi yapgJı 
il• tiftilcleri 6irlilc alac•lı 

Romanyaya 3000 ton 
y•pak 1650 ton- ti~ik 

gönderiliyor 

Romanyaya gönderilecelt 3000 
ton yapak ve ltiOO tıon tıltiğin tüc.. 
carlar arasında dün sabah kat'i 
takınmi yapılmıştır. 

Bu mallar üç ayda şehrimizde 
8oman~ahlara teslim edilecek -
tir. Bu saba.h tiftik ve yapak bir
liği toplanarak teslim şartları ü
zerinde kararlar verilecektir. 
Diğer tarıılitan Macaristandaıı

da tiftik ve yapak üzerinde ta
lepler olınuf ve nümuneler isten
miştir. Birlik bugünlerde haz;rl.a.. 
~ı nütmmeleri eönderecektir. 

Arka arkaya başhyan bu ta -
lepler kaCŞJSında tiftik ve yapak 
fiatlacı 10-20 ku~ arasında yült
sekr.jştir. 
Diğer taraftan ticaret vekale

ü tarafından mühim bir karar 
verilmiş ve Anadoluda köylünün 
etindeki mallıın Ziraat bankası 
verine birliğin mübay aası kabul 
edilmiştir. Ziraat bankasına mü
bayaat.ı kesmesi bildirilmiftir. 

Bugün kaza kaymakamlan be
le<Uye reis muavini Lutfi Akso
yun reisliğinde toplanarak gazi
no ve ickili lokantaların yeni ta
rifelerjnin tatbikatı etrafında gö
rüııeceklerdir. 
Diğer taraf!tan mesire yerle

rinde bulunan bazı yazlık bah
çelerdeki içki fiatlarının geçen 
yıla nazaran ı;ok pahalı olduğu 
görülmüştür. 

SELJ:DlJ'B 

itfaiye amir ve efradının 
yazlık eL ise'.eri 

İtfaiye amir ve eirad ına bele
diyece yeni yazlık ve lw;lık el
biseler yaıptırması kararlaştırıl

mışt:r. Bu elbiselere 9000 lira sar. 
fohınacak ve 1 ayda yayıılıp tev
ziata başlarulacaktıc. 

Hal:ç uhilinin tanzimi 
Halicin Eminönü ile Unkapanı 

arasındaki kısrru gibi Galata -
Azapkapı salıil.lfrini de tanzi
me karar veren belediye reisli,V 
bu hususta yapılacak is1ıimlak

ler için şimdiden menafii umu
miye kararı almak üzere Dahili
ye Vekfileline müracaat etmiş -
tir. 

Otobüs Seferleri 
Belediye yeni bilet 

bastırmıyor 
Bazı otobüs biletçilerinin müş

terilerden para alıp bilet verme
dj.k.leri; bazılarının da mü.şteri. 

!er inerken biletleri f(eri istedik
leri gönilmüştür. 

Bu münasebetle dün beleliiye 
reisliğinden seyrüsefer merkezi
ne verilen bir emirle ve~ ziya
ına sebep olan bu halin önlen -
mesi kat'iyyetle bildirilmij;tir. 
D~er taraftan belediye reisli

i(i td<nıil otı>büsler için yeni ve 
yeknauık biletler bastırmayı k.a
rarlaştınrı.lŞtır. Bunlardan 9750 
ciltlik bir parti bll€ün basılm;ya 
veril~ir. 

memur imaaları aldı, bir iki ke. 
lime ile saadet!er diledi. .. 

Perrinia kalbi att)·ordu. O fe
nıı hissi kablelvukuu her an ar
tı)·orcMı. Şu yerden bU kere çık· 
5alardL- .Raif karısmı alıp git
a;eydi. .. 

celdi. A~ten ile Kaifin n'1<ilh -
ları kıyılırken. kendini nasıl tu
tacai(ını düşünüyordu. Koz) atağı 
halkının nikah ınemurhı&ua1111 1 önliBe lııirikmeleri ve kinci ıöa
lert.. bakmaları bu hissini te5kin 
etti... 

Ayten ile Kaif kolkola a~ğı 
indiler. Tam kaldırıma çıkarlar
ken, Aytenc kucağındaki iki ) a
şındaki çocuğile bir kadın çarp. 
tı. Çocuk giilüııı!cdi, Ayten ço
eu&u tuttu.: 

- Srn bana uğur ıetireceksin 
dedi, gel seni öpeyim. 
Çocuğu iki yanağından öptü. 

Yukarı çıktılar. Ayten heye -
candan sararn11ş, elleri titriyen 
bir gelin değildi. Neşeden ağsı 
kulaklarına -.arıyor, bu saadet 
güzelli.Cini bir kat daha arttırı • 
yordu ... 

Hadisesiz otomobile bindiler, 
kö~ke ha4isesiz döndüler. 

Pervin geniş bir nefes aldı... 
Döiğün için gelen kadın, erkek, 
genç ihtiyar yüzlerre misafir et
rafı kahkahaya boğuyorlardı. 

Akdenizde bulunan ve bazıları 
Fransızlara kiralanmış olan va -
puclarırruzdan haber alınama -
maktadır. Yalnız dün gelen bir 
telırrafla Antaris vapurunun Pi
reve vardığı ve limanımıza ırel
mekte olduğu öğrenihniştir, Di. 
j\erl<!ri için Fransız sa:hillerinde
ki konsoloslarımJZB telgraf çe· 
kilmistir. 

· fet verilecektir. Bu sual incelendiği zaman İs. 
tanbulda yer kirasının pahalı, 
hem de çok palıalı olduğu der -
hal anlaşılır. Lokal kiraları ayda 
beş yüz ile bin lira arasındadır. 
Her ·ıuüesscse ancak kirasını kar .. 1 

şılıyabilmek için günde 15 ilıi 30 
lira su.fi k3.r temin etmek zorun
dadır. Buna elektrik, su, müzik, 
earson ve saire gündelik nıas
rafları da binllirince, göze görü-

--- - " 

Maamafih vapurların kira müd
detleri bu ay sonunda bitmekıle 
olduilundan yakında dönecekleri 
sanılmaktadır. · 

Otobüs getirilmiyecek 
- Şehir dahili hat!Arı için bele

diyece getirtilmesi kararlaştırı
lan 35 yeni otobüsün .şim4ilik si
parişinden sarfınazar olunmuş
tur. 

Bu otıoblisler mıinasebetile Tak
simde yaptırılacak olan yeni ııe
hir garajının inşaatı da tehir o
luıım~-

Pirinç fiatlan dü~tü 
Pirinç fiatlan &On günlerde 20 

para ile üç kuruş arasında düş.. 
mü.ştür. Buna, bu seneki malıııu

Hademe ve 
Odacılarııı 
müracaatı 

Bunlar maa~laıın~ zam 
yapılmasını istiyor'.ar TİCARET VEKİLi 

Şehrimizde mühim 
temas!"r yapıyor 
~hrimizde bulunan Ticaret 

Vekilı Nazmi Topçuoğlu dün sa
bah ihracat tüccarlarile görüş -
müış. akşam üzeri fiat mürakabe 
komisyonu loplall'tısına reislik 
etmiştir. Toplantıda vali, içtica
ret wnum müdürü bulumnuştur. 

TİCARET 

Mazot ihlil<irı 

Belediye merl<ez ve müessesa. 
tı ile şehrimiı.zin muhtelif kaza-· 
larındaki belediye şubelerinde 
çalışan odae>ı, hadiınıe, gece bek
çisi, evrak nakliyecisi ve eın;;a
li gibi müstahdemler maaşları -
nın pek az olduğu ve uzun yıllar 
ca belediyeye emek vermelerine 
ra~men yaşlanınca işlerinden çı
karılıp aileleri ile birlikte ı;ok 
müşkül bir vaziyete düştükleri 
beyanile kendileri için bir teka
üt sandığı kurulmasını istemiş -
lerdir. Bunlar yıllardanberi art
tırılmıyan cüz'i aybklarına da 
yeni munzam bütçe ile hiç ol -
.mazsa beşer lira zam ya,pıLınaaı
nı rica e',·.işleroir. 

• • • r 
lün fazla oluşu ve geçen .seneden 
çok stok kalmı.ş bı.ıJ,urunası ırebep 0 

olmuştur. Küçuk haberler 

Piyasada mazot üzerinde ihti
kar olduğu hakkında şikayetler 
yapılmış ve tabkikata başlan -
ıruştır. 

Mülteci Yahudiler 
D Ün Filistinc hare

ket ettiler 

,.. 

* Fransa ile Almanya arasında 
sulh müzakereleri başlad;ğından 
frank üzerindtıki muameleler 
durmuştur. * Yaz münasebetile belediyeye 
ait park ve bahçelerin eeceleri sa
at 22 ye kadar açık kalınası karar 
b.ştırılmıştır. 

Yalnız; Gülhane parkı bu ka -
rardan hariç tutulmuştur. 

500 yenı sırada peydeı:ıpey park 

12 firaya mal olan mazotun 
60 liraya kadar faturasız satıldl
itı anıa.ılınıştır. 

-İpek fiatları yükseldi 
İpek fiallarında bir ay içinde 

1,5 lira yükselme olmuştur. 13,5 
liradan 15 liraya Ç>kmıstır. 

Polonya ve Çekosl-0vakyadan 
kaçmış musevi mültecilerden 380 
ki:;ili..k bi.ı: kafile evvelki gece 
Uruguay bandıralı Liberta isim
li yelkenli vapurla Karadenizden 
liınanımıza gelııniştir. Filiı.tine 
gıtnıekte olan musevi muhacir
ler limanımızda karaya çıkmak 
istemişler fakat polis ve liman me 
murları buna meydan vermemiş
lerdir. 

. lara dağılmaktadır. 

Bu seneki koza mahsulü çok 
verimlidir. Piyasa çla yüksek açıl
mıştır. 

Vapurda sari hastalık da oldu_ 
ğundan mülteciler hariçle temas 
etticilmemışlerdir. Yalnız kendi
lerine yiyecek ve içecek verilmiş
tir. Va.puc dün iığleden sonca li
manırr.ıztlan Akdeniı:e doğru ha
reket etmi.ı;tir. 

sonra kendi derdi canlanmıştı. 
İçi kan ağlıyordu. 

Yemek nıüddctince ev sahibi 
sıfatı ile sofradan sofraya dola
şıyor, ıni>afirleri ağırlaınıya ça
ill;1yordu ve pek tabii olarak güler 
vüz gö~1eri)·crdu. 

Bas sofrada yanyana• oturan 
yeni ;:-elinle damat baı;başa verip 
yna~ ya\·a~ konuşuyorlardı. Ay
tenc de birdenbire bir durgunluk 
gelm~~ti, ~·üzü sararn1ıştı; fakat 
yüzü giilüyordu. Mesut. çok ıııc. 
sut oldul:u belliydi. 

Raifin gö-'ü Aytenden ayrılmı
yordu. Onan s.esindeıı başka ses 
duymu:ı·ordu ... 

Geç 'akit misafirler yavaş ya
\ aş dağıldılar. Arabalar sıra ile 

1 
gelip mü~terilerini alıyordu." 

Bir aralık Raif Aytene: 
- Haydi urtık hazırlan! DedL 
- Gidiyorum. 

• Sovyet başkonsolosu dün be
lediyeye gelerek vali ve beledi
ye reisi Lütfi Kırdarı JD&kamın
da liyaret etmiştir. * Tarlabaşında Dar sokakta otu
ran ,oför Yako oillu Yorııinin ida
resindeki 1687 numaralı taksi o
tomobili evveU<i gece köprünün 
Kadıköy iskelesindeki Jriiıprü par. 
maklıi7ına çarparak hasara uğ -
ratmış, şofür yaılOılanarak tahki
kata başlanmıştır. 

rııhate ihtiyacm var, tlinlea... 
Cidden dinlenmiye muhlaçıım. 

Pervin i(İni çekti: 
- Evet paşam_ Artılı. diale. 

neceğim. 
.Öyle hıızin gülümsedi ki, ih

tiyar pasa kendini tutaınada, Per
~·ini kucakladı, iki yanağındaa 
iıptü. 

- Eğer bana ihtiyacm oluna 
hiç çekinme kızllll, sana her hu
susta elimden gelen yardımı yap
tru)'a hazırım. 

Pervin hekcanını belli etıne
mek irin konuşamadı, teşekkür 
edemedi, paşanın iki elini öptü.. 

ABLAK VE 

DOLAP LAK 

Almanlarla lncilizler ara • 
unda hakiki hava diieU... h..
ladı. İngilizler sekiz oa Al • 
maa şehrini binlea ilk defa 
luyasıya bomharthman etti!~. 
Buna mukabil Almanlar '8 la
gllterenin Miuışa ı..t..an bazı 
aehirleriae blicum ettiler. 
· N-molla ile kın pı;rer • 

tlaltda: 
..- Muharebe artık İogilis -

Alınan harbi olınıya başladı!. 
Dedi ve, iliıve etti: 
- İşte şimdidir ki, iblarla 

dolapların biribirine girdiii 
ve gi·.;ceii günler içiade bu
lunuyoruz.. 

PARA VE 
--------·-
CÜR'ET 

~imdi biraz olsun sahiden din- Akşamın işaretler aütunun-
lenmesi lazımdı. Beş on dakika da muharrir: 
uzanabilseydL. _ Fransızlar parra, parra, 

Hizmetçi Iıaber verdi: , parrra .. Diyorlardı. Paranın da 
- Bir Bay geldi, Bay Raifi is- ı bir işe yaramadı&ı anlaşılıyor~ 

tiyor_. Tarzında bir şey yazmıştı. 
- Git haber ver. Yukardn Ay-. Nanemolla bunu okumuş ola -

tenin '<' ısında olacak. .. Misafir cak ki, 
nerede? _ Fransızları 1oldnn sapıtan 

- Salonda. parra deiil; cür'et.. Cür'et.. da-

!l - RA7.IRAN tıı-ttl 

nür belli başlı gazino, lol:anta. 
ve :.ı.eıuınum eğlence yerlerınin 
rinde en az 30 ili 60 !ıra •afi k · 
temin etmek mecburiyetinde bu 
lunduklarını kabul ederiz. Ken. 
di cebine bir ş<!y kalmadan sene 
de 15,000 ili 25,00I lira kar tenun 
etmek zarureti pahalılığ"ı kendi
liı!"inden doğurmaktadır . 

istanbulda haftanın bes günl 
ve gecesi, ~i, salı, çar • 
şamba, perşembe, c:wna &ünleri 
ve gtteleri öltidür. Nereye gider· 
seniz gidiniz, beş on kişiden faz
lasına tesadüf edemezsiniz. Bu
nun için bu gibi mücsses~leria 
hayatı cumartesi ile pazara bat· 
lıdır. Onlar için sene, ııözün laal . 
manasile 365 gün değil, 105 gün
dür: Yazın cumartesi pazarlar 
yağmurlu geçınemek şartile. 

Senede sözün tam miinasile 105 
gün işliyen müesseselerden halkı 
tatmin edebilecek bir ucuzluk 
istemek iktısat ilmine uygun bir 
talep olamıyacağuıdan faydasız
dır. 

Belediyenin örtüsü ve peçetesi 
kolalı, suyu buzlu, sahnesi cazlı 
veya ince sazlı yerlerde bize beş 
kurusluk peyniri yeıli buçuk ku
ruşa ,yedirmesini istemiyelim; be
lediye de günde lınk elli lira 
masrafı olan müesseselere; yir
mi kuruşa aldığınız bir1\)'ı yirmi 
beş kuruşa satacaksınız! Deme
siıı; çünkü beyhude olur. 

Belediyeden daha esaslı bir şe;r 
istivelim; bu müesseselerde Ce
mizliji'e riayet ettirsin .. 
İstanbuldaki P'azino, içkili lo.. 

kanla ve aleliı.mum eğlence yer
lerindeki pisliği yarın anlataca
ğız. 

SELAMİ İZZET SEDES 

lnAM MAHKOMU 
Tahrik edildiği için 

24 sene yatacak • 

Kiı.i(ıthanede bir maruürada a
ğıla koy un koymak meselesinden 
aralar.ında çıkan kavgada tüfek
le Cevat ve Ali admda iki Q<>ba.. 
nı öldüren çoban Şabanm mııha 
kemesi birinci ağır ceza mahke
mesinde neticelendirilmiş, Şaban 
ölüm cezasllıa ımahitılm edilmış, 
ancak. bu cinayeti şiddetli tahrik 
netiı:esinde yaptığı kanaatine va
rılara.k cezası 24 sene ağır hapse 
tahvil edilmiştir. 

POL1a 

Miğfer mecburiyeti ka!kh 
Yaz m ünasebetile ;polislerin 

miMer giymeleri mecburiyeti 
kaldınlmışlır. !lıı karar muc.lıin· 
ce vazife halinde olan polisler de 
eylüle kadar miğfer yerine k.aa
ket giyeceklerdir. 

"Trak,, ın tecrübeleri 
Tamiri ve boyanması biten de

nizvollarının Tırhan vapuru pa
zartesi günü fen heyetleri tara -
fından Marmarada tecrube eı1:ıe 
cektir. 

- Ciir' et ıı:eki ile birleıti
ği zaman deha olar ki, Fraa • 
aız tarihi btuıım ıın.i.salleri ile 
ıloluydu! 

İNGİLİZLEK NE-- -· ---
Yl BEKLİYOSLA&ı 

Nanemollaya sordum: 
- İn&ilizler muzaffer olmak 

için hangi ~artların tahakku -
!tunu bıokliyorlar acaba?" 
Düşünmeden bana ıu cevabı 

verdi: 
- Elli bin· tayyare, yirmi 

bin 89 tonluk ağır tank ve yüs 
bin zt tonluk hafif zırhlı tank 
yapmayı ve topyekiin şaldır -
mayı .. 

MUKABİl 

TEDBİR 

İhtikara karşı koymak içın 
hükumet satışların fatura ile 
yapılmasını mecburi kıldı. Fa
kat, el elden üstündür, arşa 
kadar .. Dedikleri gibi muhte • 
kirler de mukabil tedbir, çeşit 
çeşit. Gazetede okudum, mal 
satıyor, fakat kıymeti dü~ült 
fatura veriyorlarmış.. 

Bunu bizim Nanemollaya 
söyledim de hayret ve hü!Wıa 
etti: 

-Bak Pervin dl'di, Kozyatak
lılar bizi nelı.adar seviyorlar. 
Hepsi buraya toplanmışlar". 

Hayır, Şevkiye yanılıyordu, Paı 
vin huna emindi. Fakat bu korku 
ve heyecan diğer hisleriae ca1if 

Davetlilerden maada büyük bir' 
kalabalık yukarıya çıkrıu$tı. Ca
Jıir paşa bu yabancı kalabalığa 
bir vöz attı. Kalabalık biraz yu
muşanııştı. Gü:ıellik her şeye bi· 
kim oluyor... Gelinin harikuliıde 
güzeUiti katflSında öfke, kinler 
bi.raz suya dW;tü. 

Ağaçların altına müteaddit 
sofralar kurulmuştu. Bir içcrde, 1 

bir dışarda iken caz, ayrın bir 
incesaz he)·eti fasıla ile çalıyor
du. Büyük havuzu boşaltmışlar, 
çiftler İ(inde dans ediyordu. 

}"akat ne söz, ne saz, ne neşe 
Pervine lllir ..,v ifade etmiyordu. 
O.aa laalkt&n k~.-&usu geçtikten 

Ve u<ııka odasına çıktı. Sekiz 
vapurile İstanbula gececeklcr, 
semplon ekspresile Anupaya gi
dtteklcrı!i. Saat yediyi çeyrek ge
çiyurdu. 

Ciıbir paşa Pervinden i-zin is
tedi ve ayrılırken: 

- Desene, pahalı mal uca 
fatura formülü" 

Pervin yürüdü, İ(eri &irdi, mL ima cür'et .• Diyen direktiften 
safir odasmdaki zatı düğünde 1 ayıran ruh haleti oldu. • 
geç gelen Raifin arkadaşlarından 

1 
Dedi ve.. ilave eUi: A. ŞEKİP 

Nikih töreai eıı dakika ııürdii. - Kendine iyi bak kızım, isti· biri zannederek başını uzattı: c:::======================= (Arkan oar l 
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altık ta 400 bın Sovyet askerı mühim bir hafta 

Sovgetlerin Finlandiga'dan yeniden bazı 
taleplerde bulunacağı haber verilmektedir 
Bl'rn. 20 (A.A.) - Havas: Son 

günlerde Baltık memleketlerine 
Piren Sovvet kıtaatı mevcudu, 
Natıonal Zeitunl( gazetesinin Stok 
h<:ıtmden aldığı hııberlere göre, 
400 ıbin olarak tahmin edi1me!k
tedir. 

DF•er taraftan. Sovyetier Bir
liö-inin ya-kında Finlandiyadan 
veni isleklarde ·b'ulunacaı{ından 
llrorkulma:ktachr. 

Büikres. 20 (A.A.) -Rador A- -----------
iansı bil-diriyor: 

Sovyetler Birliğinin veni Bü:k
res el.çisi Larantief buJ!iin saat 
7.55 d€ Blikreşe muıvasalat etmiş 
ve garda Sovyet elçiliği .başka

tibi Mlhailol ile Sofya elçiliği 
müsteşarı PotQıjkin. Hariciye 
protalool müdür muavmi ve bir 
Qdk ;ıazeteciler t8•afırı<lan seliııın
lanmıştır . 

-~~--~~-------'• 

Amerika Ha- l 
• • 

rıc•ye Nazırı 

---:---

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
dar büyük bir ktsmııu ihata e
den Megalomanm tehdidinden 
masun değildir. Bugünler be.. 
şer ırkı için karanlık günler -
dir, zira bUyük kuvvetler ıı\cv
zuubahistir ve hi(bir millet bü
yük bir tehlikeye düşmeden 
bu kuvvetlerin ehenııuiyetiui 
bilmemezlik edemez. 

Fransa İtalyaya da müta-
reke talebinde bulundu Cordell Hull, Birleşik Ame

rika tarihinin dünyanuı diğer 
ktSımlarındaıı tecerrüt ve infi
rad neticesi olmadığını ve hu 
eserin infirat İ(İndc de\•anı e .. 
debileceğini düşühmek kadar 
büyük bir cinnet olamıyacağı
nı kavdettikten sonra sözleri
ne şu suretle devam eylemiş
tir: 

( Baştarafı 1 inci saufada) 
_dıden Bordoya avdet -etmiş bu
lumıyodar. Mc;lıa:;amatın cuma 
vc·yahut cumarte>i günü kesile -
cei?:ı lJ.iHmin edilımektcdir. 
PETEN'İN BEYANATI 

Bordo, 20, (A.A.) - Mareşal 
Pet~n bul(ün Öl(le üzeri, Fran
stz milletine -hitaben bir nutuik 
söylcmiştır. 

Mareşal, evvela, Fransız hü -
kü.ınetinin muhasamatın kesil -
u:ııesıni talep etmesi neti<:esini ve
ren ;;skeri hadiselerin bir tool<>
sunu çızımiş ve· demiştir ki: 

- Bu kararı, kalbim sızlıya
rak aldım. Fakat askeri va:iyet, 
beni buna ınecbıır etti. 13 lıazi
randanberi, bir mütareke talep 
eıme ınek ga11ri kabili içtinap bu-
1uııııyordu.• 
191ıı ıLE ıno 
ARASINDAKİ FARK 

l\:i.aresal Pcten, bundan sonra 
1917 - 1918 de ve buıl(ün Fran
sada elde bu-lunan kuvvetler ara
sında bir mll!kaycsc yapmış ve 
söv le demistir: 

·.ı maıJıs ·1917 tarihinde, öl
dürücü üç harp senesine rağmen, 
Fransız ordıısu. 3,280,000 kişiden 
mürekkepti. Halbuki bu meydan 
muharebesinin b~laııgıcıııda 
Fransız ordusııııun miktarı, 500 
bin k.işi daha azdı. 1917 mayısın
da, Fransızların yanında 85 İn
giliz fİrkası çarp;ş;ıoırdu. 1940 
mayısında yalnız 10 lngiliz fır
kası vardı.• 
ORDUNUN TEÇIBZATI 
Mareşal Peten, bundan başka, 

ordunun teçhizat fübarile pek 
daha dun meVlkide bulunduğu
nu da tebarüz .ettirmiş ve sözle
rınc şöyle devam eııniştir: 

·25 sene evvelkinden dalıa az 
ku.vvetli idik. Ayni zamanda da
ha az dostlarımız, daha az ordu
muz, daha a: mrü.ıtefiklerimiz 
vardı. Mağlılbiyetimiziıı sebebi, 
işte budur. 
K.A YBOLAN ZAFER 
Ka~ JıAan mulıarebeden den 

a!acagız. Zaferden beri, zevkisefa, 
fedakarlık lıislerine hıikim ol
nıu,tur. Az hizmet edilmiş, fa-
1,aı ~ok talepte bulımulınuştur. 
Gayret esirgenmiştir. Buqürı, iş
te felaket qelip çatmıştır.• ' 
MEVZUlJiBAHIS OLAN 
FRANSIZ 'lOPRAGnorn 
Mareşal Peten, sözlerıni şu su

retle bıtirınıstir: 

1 
ki Fransızlar Lebruna ve gene
ral Vcygand'a gönderdiklerı tel
graflarda harbe devam edilme
sini istemiş ve hizmetlerini ve 
mal mülklerini Fransanın emri
ne amade bulundurd u:klarını lbil
dirınişlerd.ir. 

Fransız kuvvetl~ri 
Bern, 20 (A.A.) - Muhtelü 

cüzütaıınlara mensup 40 bin Fran
cız askerinin •imdi İsvirreve geç
miş bulunduğu tahmin edlliy-or. 

Bütün l1u kuvvetler silahtan 
tecrid edilıni• ve enterne edilroi.r 
lerdir. Bunların hakiki rakamı
nı vermek imkansrndır. Çün.kü 
bu miktar her saat artmaktadır. 

Berne, 20 (A.A.) - Geçen ge
ce, yanlarında 7800 beyl(ir bulu
nan 16000 Polonyalı ve 12000 Fran 
sızdan müteşeklkil 28000 kişili&ı: 

müttefik k:ıtaatın Saint-Usanne 
yakinin.de hududu l(eçtiıkleri ret: 
men 'bildirilmektedir. 
Kıtaat silô:htan tecrid edilmiş

lerdir. Memleket dı>hilinde en
terne edileceıklerdir. 

Pou tarbeiden altı miralay ve 
ta.roamile motorize ıbir !kol ~ 
re dahilinde kampa sevlkedilmcy
Ierdir. 

•- Milletler birbiri ardın -
dan kırıhruş. Kuvvetler birbi
ri ardıııdan teslim olmuş ve 
sonra istila edilerek esaret ha_ 
line düşmüştür. Tehlike göl -
gcsi kıtanıız üzerinde gittikçe 
daha ziyade karararak geniş
letmekte ve bizzat nefsin mu
hafazası sevkitabiisi bile bize 
dikkatli bulunmanuzı emret -
ınckiedir.> 

FEVKALADE TAHSİSAT 
Washington, 20 (A.A.) - Se

nato, mijdafaaya nıutedair olan 
ve bir milyar 777 milyon do _ 
!arlık krediler derpiş eden fev
kalad~ kanun layihasını bu -
güıı kabul etmiştir. 
•-~-~·--~~~--~· 

Almanya uruguayı 
tehdit ediyor 

New-York, 20 (A.A.) - New
York Times 'gazetesinin Monte.. 
video muhabirinin bildirdiğine 
~öre. Almanya, eğer Ur~ay'dalki 
Nazi partisi liderlerinden her -
hanl(i birisi nefyedilirse, Uruguay 
ile dipkımatik münasebetlerini 

, kesmekle tehdit eylemiştir. 

Fransada harbeden Leh 
askerinin kahramanlığı 
Alman tanklarına hücum ede
rek onları benzinle yaktılar 

Berne, 20 (A.A.) - Havas: 
Dün öğleden sonra Bale mın
takasında toncu atesi çok Şiddetli 
olm ustur. Ateş peyder pey aza
larak 5aat 14 de tamamen dur
muştur. O saattenberi sükunet 
vardır. 

Bu sabaıh İsviçre hududuna 
muvasalat ed€n Fransız ~ubayla
rı, 2000 Pokm_,·a!t askerin kah
ramanlık ve feraaatlcri hakkında 
he•'!•canlı sahneler anlatıvorlar. 
Bu Polonvalılar İs\'ıcre hududu 
,·akinindeki Charguenıot civa
rında sivillerin .geçmesine im -
kiın verecek setir hareketlerile 

kendilerini isti,·erek fed'l e~miş
ler<lir. Polenvaiılar Fransaya 
yurtlarının int<kamını alrna:k 

i<'in ııeldl!klerini sövliycrek .!(eri 
cekilmekten imtına eyleınisler, 

onüteakihen Alınan tanklarına 

hlicum ederek benzin dolu şişe
lerle bu tankları vakmışlardır. 

!'lunlardan eherisi bu harekat 
esnasında ölm'Ll:;;tür. 

Fransada bir mahal, 2Q (A.A.)
Polonya Ajansı bildiriyor: 

Polonya hükumeti Alrnanyaya 
karşı harbe _de,·:ınıa karar ver -
ın4--tir. 

Beşiktaş • Fener, Vefa 
Galatasaray Pazar 

günü karşılaşıyor 
Milli <küme maçları şaımı>ivon

luğu üzerinde mühsn bır tesir 
icra edebilecek olan Fener - Be
şikta.o, maçı pazar .!(Ünü yapıla

caktır. $ampiyonaııın başında gi
den Fenel'balıçenin Beşiktaşa ye
nilmesi taıkdiı·ınde ~elccek hafta 
yapılacak maçlaı· fev1'alid.e ehem
mi yet kasbedecektir. Bu maçın 
neticesi Fenerhahçe lehinde o
lursa sarı liıci vertliler şa.mpiy<ın
l\ığu kazanmı.ş ola<:aklar ve gele
cek hafta yapılacaık maçların bi
rincilik üzerinde hiç bir te<ıiri ol
mıyacak. 

Dt_ger taraftan Galatasaraylı
lar da Vefa ile çarpı;ıacaıklardır. 

İlk yüzme müsabakası! 
İstanbul Su Svor!arı Ajanlığın-

. 

dan: ~ 
l - Bfül(emiz 940 yılı yüzme 

teı;vik müsabakalarının birınci
si 23/6/940 pazar .!(Ünü Büyük
dere yüzııne havuzunda yapıla
caıktır. 

2 - l!>vvelce klüolere l(önde
rilcn prol(ram mucibince mii<sa
bııkalara tam saat H de baş
lanacaktır. 

3 - Talebe snorculara kendi 
mektepleri nımuna müsabaka -
lara girmek ha:kikı verildiğinden 
bu yüzücülerin yarı.şlaırlan evvel 
Su Soorları Aianına müracaatı 
lazundır. 

4 - Hakemler: Rıza &ueri, A
dil Giray, Bekir Macur, Tevfik 
Böke, Nevin Ha!!San, Ali Rıza• 
Sözeralp, Nuri Bosut, Hikmet 
Üstündağ, Hüsameddin Güreli. 
Yukarıda isimleri yazılı ha -

kem aıikadaşlann mezkılr .!(Ün 
ve saatte müsaıbaka mahallinde 
bulıınmaları rica olunur. 

Habesis~aJda isyan 
(Başlarafı 1 inci saııfada) 

. Habeşistanın her vilayetinde 

1 
Italyanlara karşı isyanlar başla
dlğı bildiri1mektedir. 

İilıl(iliz hava kuvvetleri tara
fından Habeşistanda bulunan 

İtalvan üsleri üzerine yapılan 
akınları yaµıruş olduğu hasa -
.rat, Hooeşlere Büıyülk Britanya-

nın faikiyetini .isbat etmiştir. 
Kıihire, 25 - İnıtiliz kıtaatına 

mc:c.sup kuvvetler İtalvan Soma
lisini l(eçrnişlerdir. Yerli asker
ler, l1u mıntakada sür'atle iler
lemektedir. 700 İtalyan aslkeri 
techizatile birlikte esir edilmiş
tir. 

Ticaret Vekaleti
nin tebliği 

Ankara, 20 (AA.) - Ticaret 
Vekaletinden teblii( edilmi:,"tir: 
Yabancı üllooiere ihraç edile -

cek mahsuliıt ve mamulatın li -
sansa tabi tutulması hak.kın<laki 
2/13477 sayılı kararnamenin tat
bikine mü0tedair talimatnamenin 
ikinci liste.ine gümrük tarifesi
nin 233 numaralı .pozisyonuna gi
ren siı?ala yağı ve tortusu ve ta
rifenin 4.09 numaralı JlfJZisyonuna 
giren keten w kendir elyafı ilave 
edildiğinden 'bu maddelere lisans l 
verileceği bildirilir. 

--
.. Holanda hiçbir hakkından ı-sıvasT . 

vazgeçmek niyetinde değil l so1ha:~=~~;b: 
. 

1 gôre Balkanlar 
Hariciye Nazırı Holandanın : Y~AN:u.·NuRiınMAK_ 

hakiki vaziyetini izah etti e ransanın J3..ordo'daki r hükumetinin Alman -

Londra, 20 (,'>.A.) - Holanda 
I.ıaricı ve Nazın Van Kleffens. 
Holan<i.anın hakiki vaziyetınin 
ne olduğu hakkında her türlü 
suileveh·hlane mani olmak için, 
Tlmes gazetesine v32dı#ı mek -
tuµta şunları yazmaktadır: 

Holanda hüıkiımetı Almanyaya 
;Jcarsı hiç 'bir mu.tQ'vaat hareketin
de bulunmarrıı~tır. 

Hiı.disat söyle cereyan etmiş
tir: $>maideki ve ibiliıhare ce -
nuptaki orduların kumandanları, 
·kısa ve kahramanca bir müca
delC'derı. sonra mukavemete de ... 
vaın etmenin. gerek Holanda ge
re'kse müttefikler n<>ktasından1 • 
sivil halkın çekeceği iztırablarla 

kabili telif ola:ıruyacağını ı;ıör
d:ükten sonradır ki silahlarım ter
'ketmi.şlerdir. 

Holanda hüki'ınıeti, .!(erek Av
rurıada:ki arazisi, gerekse de~ 
aşın arazisi n<ıktalarırıdan, hiç 
bir suretle arzı teslimiyet etme
mistir. 

Binaenaleyh, istilacı de.,let 
Avııuııa Holandasındaıki otorite
'Sini filen taln<iye edebilir. Faıkat 
bu hareketle Alımanya, meşrıl 
hüıküınet tarafından yapılmış <>-
1';.cak bir mutavaat hare<ketinin 
:kendisine vereceği hukuk veya 
ürrvanı hiç bir vakit elde etmiş 
olamaz. 

ya ve ltalya hükti -
mdlerae bir sulh muahedesi iın 
za etmesi veya etnıemesi halin
de, Akdeniuleki Fran•a donan -
masının, Afrikadaki Fcansa ordu 
sunun müstakileıı,.yahut İngiltc .. 
renin deniz, kara, hava kuman
danlıklarına tabi halde miişte -
reken İtalya ile muharebeye de
vamı, cenubu şarki Avrupa ile 
Balkanlardaki müsalemetin bo
zulmasında imil olamıyacaktır. 
Bu sözler ve hükümler ŞU mana
yı ifade edemez: Yani bu nuııta.. 
kadaki bitaraflaruı, garpte ve 
garbi Akdeni:ı:deki harekatın hi
taınından sonra hücuın sırasının 
gelmesi gibi düşünceleri ... 

İngiliz kuvvetleri 
ltalyanuı mııhal'ebcye iştira -

kile Alıikanın harp yangınları -
na sahne olması, tabii bir netice
nin mahsulü idi. Muharipler o
ralardaki ınüstemleke •·e bima -
ye topraklarında, limanlarında 
senelerdenberi yekdiğeri aley -
hine hazırlık yapmışlardı. 

. A 

lngilizler son hava baskınında Cenubu şarki Avrupa ve Bal
kanlarda, ı,arki Akdenizdeki mın· 
takalarda muharipleri müdafaa, 
onların menafii uğurunda .teşri

70 Alman tayyaresi imha etti 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

teşekkil ·bir filomuz Rouen tay
yare mey>danında dizilmis bir 
cok dü<\ffian tayyarelerine hüı::uım 
etmiştir. Dört düşman tayyaresi 
yakılm:ı;ı ve diğer bir "°k tayya
reler mitralvöz ateı;ile hasara uğ
ratılınıştır. 

Bır-rün öğleden sonra, Blen
heiım'lcden mütesekkil ibir filo
muz ayni ta•-.·are meydanına hü
cınn eder"k yeniden hasarat vu
ilrua ~etirmiştir. Her iki taarruz 
da hiç iiir zaviat verilmeden ya
pıl.mıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - H:l'\·a ne
zareti Rouen - Boos tayyare mey- 1 

danına yanılan hava baskını hak
kında aşa_ğıdaki mütenunim ma
lüınatı vermektedir: 

İrıgiliz H urricanelcri yerde 
bulunan 50 Jurıkers tayyaresini 
mitralyözlerle dehk dcşi.k elımiş
lerdir. İnl(iliz pilotlarının kana
atine .!(Öre, en az dört düşman 
tayyaresi yakıl:ınış ve 16 tavvare 
hasara uğratılırm-otır. 

Amiens civarında düş_man iş-

l(ali altında bulunan bir tayyare ki mukadderat gayesile değil, i
meydanında sangın ç•karılmış... cabında kendi istiklalleriııi, mil
tır. İki han.gara tam isabetler va· li varlıklarını korumak makoa
ki olmuş ve yerde 13 tayvare. tah· dile ınilll müdafaa hazırlıkları _ 
rip edilmiştir. ru tamamlamış müstakil millet-

Londra, 20 (A.A.) - Lordlar ve Ier bulunmaktadır. • 
A'·am Kamaraları bugün öğleden • Sarki Akdenizdeki Suriye ve 
sonra her ;ki kamaranın birçok Filistin, İngiltere donanmasının 
azası huzuru ile, hafi celseler yap- Akdentzdeki hikimiyeti baki kal· 
mi.ştır. Müzakerat dahili müda- dıkça harbe sahne olamaz. !\fa .. 
faa etrafında cerevan etmiştir. kils ahv«lde dahi, İtalya ve AL 
Başvekil, Avam Kamarası arzu ınanyanın. Asyanın bu mıntaka-
ettiği takdirde, iaşe nezaretinin suıdaki Arap milletlerin, esasen 
masarifi mes-elesinin de, önümüz- evveldenheri istedikleri istiklal
deki perşembe günü bir hafi cel· terini tanıyacaklarılll umara .. 
sede müzakere edileceğini iliıvc l\lezkil.r milletlerin istiklillerin. 
etmiştir. de, Sovyetler Bırliğinin dahi lıa-
Temınuzda dört yeni sınıfın yati alakalarının ve menfaatle-

-1906, 1907/ 1908, 1909- siliıh aL rinin bir ve ayni olduğu, lı:ıki-
tına alınacağı Avaııi Kamara - katin tam ifadesidir. 
sına bildirilmiştir: HAMİT NURİ ffil\1AK 

Temmuz sonunda kaydedilmiş 
bulunacak as.kerin yekünu dört 
milyonu geçecektir. 

Washington, 20 (A.A.) - Mor· 
l(antahau, Fransızlarla a:ktedilen 
teçhizat mukavelelerinin şomdi.. 
den İngilizlere de\Tedildi.ğini mat 
buata bildirmiştir. 

Al manganın 
Şartları 

Almanlar ~ransayı işuale devam ediyor 
(Başmakaleden devam) 

deleridir. Asıl ağır maddeler, her 
halde bunlar değildir. 

Alınanlar, 22 senedcnberi 11 
ikinciteşrin 1918 sabahı, saat 5,1.\ 

de Kompiyen ormanında Retond 
denilen mevkide, Mareşal Foş'un 
Alınan murahhaslarına kabııl et
tirdiği mütarekeyi ve 28 haziran 
1919 da Versay sara;ında, .Ga
Icrie des Glaces. denilen a;•aalı 
salonda imza ettirilen 440 mad
delik Versay muahedesini asla 
unutmadılar. Yıllardanberi •Ver 
say, Versay!. diye bağırddar; 

bugün, ouwı intika.i.runı almak. 
o kara lekeyi silnıtk i>tiye<~:. -
lcrdir. 

-( B~tarafı 1 inci •ayfada) 
ett· 'ini bildiriyor. Fransız kabi
nesi azası, silahlar• terketmekte 
tamamen ıınüttefik de)tildirler. 

Bordo, 20 (A.A.) - Bu sa:bak, 
FraTh5ız radyosu, Alman ileri un
surlarının Lyun şehrini i>;ıl(al et
hklerini bildirmiş ve bu ileri un
surlann aı:tkasından daha kesif 
!kuvvetler l(clıınekte olduğunu ila
ve etmiştir. 

Fransız radyosunun verdiği 
:mütemmim ımallıımata .!(Öre, şe

hirde sü:kıln hi.i-küm sürınedde-: 
dir ve ha1kı tam vekarını mulıa
faza"a davet için, Rhone eyaleti 
prefesi, Lvon kardinali ve ma
halli iıdareden diğer yüksek bir 

?atın imzası ile bir beyanname 
nesr.olunnrustur. 
FRANSIZ TEBL:G.t 

Borclo, 20 (A.A.) - 20 haziran 
tarihli Fransız aksam tebliği: 

Buıııün vaziyetin heyeti uarıu
mlvesinde ehemmiyetli bir de
'' ·iJı:lik olmamıstır. Düşman 
Nantes cenubu na ve Bourl(es gar-

bine ve Montluç-una doğru ve 
Lw'n cenubunda Vichy ve Nan
tua istikametinde keşif kolları 

ileri sürmüştür. 

Macarlar· 
memnun 
'Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar 

Başvekili Kont Telcki, Macaris
taııa yakınlarda ilhak edılmiş o
lan yukarı Macaristanda 30 ha
zirana kadar yapılması icap eden 
seçimler hakkcnda parlemen to -
da sorulan bir suale cevaben de
miştir ki: 

Bu seçi.mlcr başka bir zamana 
tehir edilmiştir. Zıra iki k.olor -
du ve bfr dağ livası seferber edil
miş bulunduğu için, seçicilerin 
pek ço~u yerlerinde değildir, Ma
amafih bu seçimlerin pek yakın
da yapılması muhterr.eldir. Zira, 
son hadiseler, harbin yalunda 
bileceğini göstermektedir. 

Bu tabii ve bc~eri zaaitaıı ken
dilerini kurtararak alicenap dav
ranacakl:ırı beklenemez. Esa~en 
az çok, ulüvvüceoap göstcrmel~ 
rini menedecek bir sebep de, İıı
gilterenin harbe de\ .ıın eh.:•,.; 
istenıe::.idir. Fran5:.aya tahmil e
decekleri ağır şartlarla hem İn
gilizleri yıldırmak, hem de in.. 
g.ıltcreye karşı ıııu,afiakıyetle 

harbe devam etmek çarelerini a
r.yacaldardır. 

·Ben, şan qiiıılerinde sirinle 
beraberdmı. Hiiktimet reisi ola
rak, kara giiıılerde de sizinle be
mber kalacaırım. Yanımda tap
lanmı~ . .Mücadele lıep aynıdır. 
M et>?Uubahis olan Fraıısaııın, 
/i'mn •a topraqıdır, Fransamn ço
cu.klanclır.• 

Dirseiine dayan.arak doinıldu: Öy
le mes'uttu ki, uyuyam.ı.rordu. Urka 
totmgyordu. 

,.- IK "J AM'l N EDE E. I HIKA YE Si -.------iOiiiiiiiiiiiiiii;iiiji;iiiio...,.iiiiii_iiiiii_iiiiiiiöiiiiiiiiii>~ 

1 AYAK 1 
aınlyol' mu? Yor•a.D.lD altında 

ouldaıurkeıı, üz: «Ama.at.» 9N c.ı

kar çıkmaz hareketsiz kalmı.ftır ... Fa
kat kaduı hissetti ki, belinde kupk 
ola.o kocasının kollan vü~udWlu bi .. 
raz daha fazla sduyor ... ICMdre.W iki 
kol ince beli sıktı ... Sıktı! • 

Yalnız Fransadaki bütün de
niz ve bava üslerini değil, Fran
sız donanması ile hava ordusu -
nun da teslimini ve bütün bu 
üslerin, en az, İngiltere harbe 
devam ettiği müddet~e, Alınau 

ve İtalyan işgali altmda kalma
sını şart koşacakl<ırı gibi, şima
li Afrikadalti bütün Fransız kuv
vetlerinin de sllıüı tan tecridini 
i.stiyecekleri ınuhallaktır. Ayni 
umanda Fransı~ demiryolları, 
tersaneleri, ı.il:ilı ve ınühimn1at 
fabrikalarını da işgal etmek •e 
bunları, harbe dernm ettiği ıniid
detçc, İngiltereye kar~ı kendi 
nam ve hesaplarına çalıştırmak 
isliyeceklerdir. 

Roma, 20 (A.A.) - Fransız hü
kümetiniıı, Lspanyul hü-kılmeti 
va:;ıtasılc İtalyan hükumetinden 
nılaareke talebinde bulunduğu 
r~:nen teyid edilmektedir. 
İtalyan resmi tebligi aynen şöy

le demektedir: 
•Frnıısız hüikümcti, bugün öğ

leden evvel, L;panvol hükumeti 
'lla.>ıtasile İtalyan hükiinıetinden 
ita!va ile mlitarnke a>kdi icin mü
lkiıknıalm başl.'l.-nası talebinde 
bıılunınuştur. İtalya hükumeti, 
kanaldan ve Alman hükumetinin 
'Vem.ıh cevap şeklinde mırkabe
led(' bulunmuş avni mülakatın 
tarih ve yeri tesbit edılmek ü
zere Fransız ınuralılıaolarının 
b;Jdirilmesinc inli-zar ettiği ceva
b..ırıı vermiştir. 

Dordo. 20 (A.A.) - Fransız 
hüJ..iınıeıı, serbcsl şt>hir addedil
mesi i 0 in Bordoyu terkelmek ni
yetinde olduğunu ıbı!dirmişlir. 
PARi.siN ME.:~FAATİ 

Bord-0, 20 (A.A.) - Fransız 
rad vosun un tasrih cttil(inc göre, 
Pari-s Beledh·e Meclisi azaları, 
işgal kuvvetleri nezdinde Parisin 
menfaatlerini temsil etmek üzere 
Jean Chiaope'i seomişlerdir. 
LEl3IlUNA MÜRACAAT 

Kahire, 20 (A.A.) - Kahirede-

Bellrıdc bir Lazyik: hiMetti.: Kocası 
sun sıkı sardmı. Lı: Koltuiunun altı

nı ıJık bir nefe~ ok.şuyordu: Koca.sı
nın uefe:ii. 

KüçUk nıasa.nın üstünde yanan C'ul 
rengi por-.;Olcn bir elekırik. kandilin
den yatağa klrll bir ışık yayılmlftl; 

Bu kirli ışık ort.ı.!oıutd.ı a-iiziine ölü 
renkli bir ay(ık çar;,1tı: Koca')ının a· 
y;ı.ğ'ı. Karyolanın ucunda, yorganla
rın altından çık3rak duvara doğ'ru 

kayını~. kınuld::ımıy.ın bu Çlplak aya
ğa baS..ıı• gülıimsl"ji. 

l\fes'utlu, çok me 'ultu. 

Belinde. kocasuuıı kolunu. koltu
i'unun altında koca.~ının nefesini his
settiği için mes'u•Lu; SevinçLeo uyuy:1, .. 
mıyordu. 

Yarı karanlık odaya &öz gezdirdi, 
sonra. yanında uyuyan erkeğe baktı .. 

Birdeubire içine yes çöktü: Odasını, 
yatalrnı, yanında yatan yabancı er
kei'i garipsedi. .• Yabancı bir erkekle 
:ra..n yana.. •ucak kucağa yatmasına 
şaştı. Onu, belinden yakalamış, ,röisün
den sı..kan lkl kuvv,•tJj erkek kolun 
arasuıda J'atıyordu! EvJenmek de ha.
yatın tuhaf cilveJerinden biri1d.J. 

Bir rence nslam.ak, ta1UŞD1ak, ah

bap olmak Ye cün&in birinde evlen - ı' 
met, koyuu ko7una 1.ıtmak!- Yir-

""'""!!!'!!!!:.."!'!!!!!!l!!!!._ ______ !!!!!!!!!!!2!ıı!!!l!l!le'.!!2"'!!!!!!!!"'!-!!!-!'!ı!l!!!!!!!ı!'l!"!!!!!'-'!!!llYI MUelllfl : SELAMI iZZET ~ 
mi dori saat evvel el vermekten çe
klnJlen btr ıcrkeie, yirmi dört saat 
sonra çıplak ayağ-ını -0kptm.ak! .. Şaş
mamak kabil miydi':' 

Kocl.sJ uyuduktan sonra u7anık kal

dığı t:"ttelcr, dirsctine dayanır, :ra.
rı llar..ı~lıkta elrafuıa bakınır, genç 
kızhk çaglarmı canJand•rırdı; dab3ı 

doirusu canlandırmaya çal~ll', ına -
vaff.1.k olaau;ıdı. Ya.ııınd:ı, dü'1..gün, 
pUrüı.sü.z, hiç SÜl"(mi7en bir ahenkle 

ne-fes alan erkeii cUrdiıkçe, mü
fekkiresi unu beş gün evvele u..ı:ana

mazd:; gözlerini kapar, blı· müddei du
rur. sonra açar, ya'3k od=ı.sının pen
be döşemelerini süzerdi ... Gece yarı
sı, p:ısh bir elektrik kandilinin L)ı.ğın

da göigeli a:vdıulanan eşyalar da ya

nında yatan erkek }.adar ooa. yaban

cı ı-örünürdü ... Ya.hancı fakat g-ü.zet.~ 

Kendini veri masallaı·anda.k.i peri pa
d.işahmın ktzına benzeUrdi: Hayatı 

Ye muhiti bir flJ'Plda değişivermişti. 
Bu.na sevinirdi. 

B• c-ece de ka.lbinıle bôr llevlnç 
vnrdl. 

Birdenbire yanında y:ıQn Yiic11t 1 
ürperdi, sarsıldı. yorl(anuı dışında 

kalan eıplak ay&k kımıldadı, titredi. 
cbf,ığı söndi.ırsem!.» 

Yav:ı.şça belini oyuttı,. büküldü, 
döndü, fakat koc.aboınut kotlarmdaıı 

sıyrd.~.mautı; Bütün bütün ko -
casuun göğ".ıüııe yaslandı, k.aldı. İçlıı
den ,;eı;-enl <:filinin ucuna g-eldi: ccVa.Jı
şi bir hayvanw sırhna uzandım!» 

Kendini cene yavaş, ya.v:ış k:ıldırdı, 

ba13uu uzath, boynunu gerdi, karyola
ıun ucuna, kocasının çııllak a1ağına 

baktı: cfıtie ·kOCRman!» 
Kü~ük elektrik kaı~diJlııden vuranı 

kirli, kül rehgi L~ık, bir pulıu ku.şu 

gözü ;ribi, ayağın çıplaklığını, da -
ma.la.rın kabarıkhğına varmeıya ka
dar, b'tihin teferrnatile ıneydana çıka
rıyor, parmakların boğum yerlerinJ 
büyültüyor, aralarda.ki kıHarı ı.şılda.

ttyor, sonra mübaliğalı bir bcybeı
Je, heyeti mecmuasını, iirene ve kor
kllllç bir pençe ı;eklinde davara. ak-
sett.iriyordu. 

İrkildi. silkindi, fırlııdı: uzanıp yor
nnı cekmek. aJah ör~ek istedi.-

Fa.kat bu :wda koca vücut rene kı
pırdandı, aya.k, olduğu yerde, cidfp cel
di, beş parmak rerildi, kıvrıiL.Ddı, ldi
~ük parnıağw üst.üne luvrJldı. 

Geçcu b;.r ot.omobUlıı l.iz klaksonu 
havayı paüska &ibi yırttı, fenerlerin 
geçip ~iden ışıiı şimşek gibi paktı ... 
Gürültildeo uyanacak sandı... Vücuı, 

boğuk bir horultu He ck:prendl, dur

du. Gene Jıareketsi1 kaldı: Uyanma
dı: f"a!Du: araiın parmakları, ateş or
ta~ında kalmış akreı> li.sıka.çlan &"ibi hii 
cuma lıa.fJJ' bir vaziyet aldılar ... 

Ses söndü, dağıldı, d.ııva-rlarcla bo
ğuldu; k.araulık. baştı. Ayak yav~ 
yava.j gevşedi, k.ıska,ıarı çözüldü. Ar
lık ayak, !ers pevrllmiş çırpman kıır
bağ;ı.ya benziyordu: can çekişea bir 
hayvaudı sanki c:İğrenç!> 

Ayak bn sözü duydu mu? •. Geno 
bir kadwın kendinden iğrendiğine 

kudı mıf Bet parmai;ı birden gerlldl, 
açıl~ pençeleşU ve yorgaum bir ır. ... 
narını bat parmafımn arasına sıkıf

lınp çeki~ kendi kendiııl örilti: Qa... 
ze11li bir mahcubi7etJe satıaach 

«Aman»-" Ayak .,. da1'ar 1111:1 • 

* Sa.hah ... 
Kahvaltı. tepeisinill önünde otana 

kocasmm 91pla.lt ayağ-uıa. güneş var
mqtu. Terliksi&di, c-enc çıpla.klo.. Gö
nq:lc. panuaklahnuı üsiündek.i 1&n 

lnUar 1ŞJ.l lfl] ya.nqordu. 
Karısma ~rdu: 

- Tercya.ğ' ister mis.in? 
Kaılın: iliterim?. cli7eoekti .• Tam di
yeceği sıra.da kocasının elindeki bıçak 
kaydı, aya.ğ-ınm üstüne düştü; Tam 
b~ parmağının Va&ma takıil» kaldı. 
Kadm haykırdl: 

- İstemem! 
Korktllfu,aa, b• belki manam olaa 

korkusunun sebebini kocasına SÖJ'li .. 

yebilir mi7d.i?.. Hayu, sö7lemı:,e

c~ı.tı. Şu halde bu korkalu hayatı, 

ıuiisLeri.b göriiııerelı:, daima hissi:ra

imı a:akJuarak sürecek.ti ... Ba. barata 
böyle sürwlye meebunlu: YaJu ve 
iki yüzlülükle .. 

Buna bir ancl& kat'! kanr verdi ve 
iiildi, kocasmm korkunç, baw..;a, ti .. 
rencllll a1aiun öpj.ii. 

Erkek memnu oldu, Jölsli lftlla&r
la kab&rc:h! 

Bunlar, harbi durdurmak iç_in 
ileri sürülecek şartlardır; •ulh 
şartları ise, Fransayı silahların
dan tecrit ve büyjik tazminat 
vermiye mecbur edecek, en ınü
him müstemlekelerinden malı -
rum bırakacaktır. Almanların ö

nünde Kompiyen mütareke,ile 
Ver.say ınualtcdesi, bir nün1une 
olarak duruyor. Onlar, J>C kadar 
ağırsa. yeni &artların da, eıt az 
o kadar a,Cır olacağını talımin 

edjyoruz; temenni ederiz ki, za. 
valh Fransa, binnisb" dalın ha
fif UkliUeı: karşı.sınıla. kabın. 

'\BİDİN DA Y.F.R 

• 
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ARSLANI ALI .. 

TEFRiKA No. ·-. a1..--... 

Ali, Malik Bin Eşteri kolundan 
tutarak yanına çekti 

Fmltat o anda oraya (Ali) "81- , 
di. (".fuılr,ji ~ tahmin eden
lerden biri iı:oçuıı ciderek vazi
yetten onu lııılıerdıır et.miııti. 

Ali, Malik bin Eeier'i IDohm
dllD tutara,._ oeidi. :r..'ııb'a 
tda, parmaiaım, UCU ile lıfavi)+ 
Din Drh ı"'v ,.österenk: 

- Yi. :ilf'liı.. Şıu aadıııı iti
.__ ..un ,..m on•Klir. Çak, -Dedi. 

........ .,. t '!llM ~ 

ıanda, '* ., ..,..ıe1ec1t Ve -
n t ' ' 2 • o ~ d&Ler«*. Cı!t-
._. ııtyl -- ı;Ui, 

4A8), '* e &'et ııazar.lcrile 
- ıaki1l etti, Yijıııiinıle, _,. 
- hüzün ""' meW Gelirdi. 

- E'y Ef'lbl .. BUAWı sen. ba-
• lımııt eUin, Yann, Cl!llİn 
rırlMlannm da, iMlıilll nllüarı-

- ilııuıet .... 
1 

tleri :ae -
l6ilıi .. 

0....aı6o.Jleud.i. 
'4)i) J'9 tıa .ıı.leri, mr !!'il 

.. in.. 16ykı4 ' 'j ... QiiıMii' 

aradım llCık _,.... """°''*"'"'' 14'
llb'm +u-n da (X,mıbeli) çö!-
leı iuDe (Rüııeyin) in JO)ııH:aı .. 
mİf... ;Besı>Wlai>m -.ili k>

NDU Alinin biınmur °*1l1 (Hü
M"'izı) i tetıit edenlerin ~~. 
en camymw wzileyi d&!s.ııw ey
~erdi. 

fK(JPI)
1 

YE A"VllET 

•ct 1 """' aıDDmı wtJlk 
edildi. 

lılucı:isa. O'dr_. tıopk,ya. -
nık, nw• Mı ve rr cı bir hal
clr (Şem) a QPlrildi 

"'1.lij iııııe, ... ..,. lede 
mdlili .. 1hi ~ıık del
mtmdi. Sonra, ._,R ' E -1d< 
.... ltlfıı,rrledıe bwııılıel' bıliyQk 
.. lııbln w -- iı;ind, (KMe) 
~ -w etti. 
~ ııiıı ~ ıtiı•lffi. ha

ıılıll .. -- baöni aldı. (Alt) 
,. ..,, eden* evvek:e ltiıfeye 
~ cıMlı askerler, heyecan ve
Jell - 1 .. 'lıılıl1ı:ı .,-•ı-ı. ... ~ 
ı.rdı. 
ş 1 

•• :b>rjNDç bir ... 1 su ha-
- esiyordu. KadınLınn fer - 1 7ad w fiRanı, 4iere kadar y\iık
~. 

(Ali)' bu vaziyet lreqrınciıı 
lııinleıııbire .-.ınırak: 

- Nedir bu hal?. 
• ~ ııordıı. 

v a&iyeti jzM ettiler: 
- B6oP'ace -..ıavıp feryııd etım

ler. ham4e öleıı.lerin :zeya,Jıari ve 
~- Bunlar, neticeıiz 
llıtr ~ dönen ~ ıı6rür 
ırönnez, tendi ~ ve l:ıa
lıalanm hatırladdar. Onun için 
bö"le Mıü boan ed?\ooriar. 

Diyf! ~ Vftdh!r. 
(Ali) son ~ aııiilııeemir 

eldu. Şehrin belli başh .ı.nla
nnı csıiırtan*: 

- Bu kadınları, beylı.ude ye

• -~ ...ıa.ı.ıktarı menedl
JIİ&,, 

Dedi. Bwıun iDerioe cle: 
- NMll menedebiliriz!.. Şf!

birde, hiç bir ev Yok ki, bir ııe
Wt 'Y~ obun ... Bu kadın
Jıur ve ~ar. lrocalarmın Te ba
bılanmn ölüımönden ziyade, 1111-

ların kanlaruwı iaıof ~ oı. 
duııundlın $ikhet edfyvrlar. E
Jer ~ve ııalebe ectilnıiş GI-\ 
..,m, b6yle olmazdı. 

Dive, ~ verildi. 

1 Padişııh. ~lar +a ıqta.;yle 
flaber "'°'1e""1'l zorlu @lbiseleri 
alı.ı:ıdı. 

.istanbuıda ve ea raıodıı esasen 
nımır sarf:intı vardı. Ha!A:JJt 
-.ııu>leri ~ saınıH'a rııjbet 
tıöstenUlderi ,..._ • sarırrda da .,..;;.. 
aer&J'll.. ~lM. er:kiınına öteden
~ padi.şaıhlar tarafmdan sa -
mut .k'Arkler v@ri.lırdi. 

Sıuwyın hll9Sa ilı:lid<ı;u bacası 
•ardı. lstaabıskla, F.dirnede aa:
tnm' .lı6ı4det iıı parralıırı ve .n.t

divanca ta 'rin edilmi9ö-
1Meeel!; mzamen ılı::ü~ .._ 

8l!n aamiıi'd3n 1:ıii lı::ürlı: ~ 00!<
lllD - ııarçasın * bil' lııiclı. 

(Ali) 3ailer taraıu.ian hııJ
tı.n iDad edilmiş olduj'tunu an
ladı. Aleyiıindeki bu g:ıl.,yan ve 
heyecanı teııltin edebilmek ~~ ne 
~i tedbirler alına1ı: lizun ~ 
ceıiini diieiinmlye ~dı. 

En münaııip tedbir, .haWca h4ti
bti anlatmatı: olacaktı. All ele 
böyle vaotı. Derhal h_.,, amıt 
semt cımıilere tooladı. Hutbe
lf!I' ft YiazJar 'ftf'erek s.tın cab
nısmda ne kadar miqlııiil v112iyet-" 
tf! kaldıihnı anlattı. Aleyhinde
ki cereyanın bir d@receye lı.adar 
öniıııl aldı. 

ı 

Fakat bu vaziyet. bir lı:ac; gün
den tazla devanı etmedi. Salin
de Kufeli ll&kerleri isyana tc!l
Yilı: .-ın. olan (Güriz 'bin Ummi
.Yei Teıımn.i) ilııninde bir adam 
«iinün birinde ortaya atıklı. Şelı
rilı ortasında, @linde bir yeşil bay
rak okluiıu halde: 

- Allahtan başka, hükmeden 
JIOl<tur, (Ali) ise, kulların ha
lı;emli;:tini kabul etmiştir. Artıık 

ona biat ve iıaat etmek caiz de
liildir. 

Diye baiırmıya b lad •. 
Cahil. idraksiz ve muhakeme

den aciz olan bir haLk :<Ümresi 
derhal K>ürizJ in basına toplan
dı. Bir kaç ?Üz kiş.iden miir@k -
tııı!o bir kafile halini aklı. 

(Ali), bir hamlede bu kafileyi 
~bilirdi. Hatta, Malik biıı 
J'.ııter, keD<i.isirıe müracaat ede
rek: 

- Ya Em.irülmüminin' .. Müsa
ade et. ~u isileri derhal tedip 
aievinı. Bana öyle geliyor iti, 
bu i~ git.tikçe büvilyeceık... Mu
avive,in ı;*anhi(ı ııaileden da-
1111' büyüık bir eN+ııımiyet keslıe
dıecek. 

De<H. 
Fa'kat 'Ali) Malik'in lju tek

ıtfini reddetti: 
- Ya Malilk! •. Ben ııcr~ (Ce

men de ve ııerek (Safin) de dö
... ilen isliırn kanlarından (!olayı 

son d"recede müteessırim. Şiln
di, ber:m yüzümden kan dökül
mesine Dll!lll m üııaade edebili -
rim. 

Diye Cl!'YMI verdi . 

( A1'kaft _,.) 

.__.l!stct=·· 

40/830 

:eeyoj!u J'lruzata i talyaıı -
- karlwnda .Merı apwUmamDda 
18 Jlo. da Eftalya tarafından Kadı -
köy Söjlitlü Çeşme caddesi ili No.da 

· Ebe :r.ıtika banesinde tnu!Wn Yorııi 

İskıenderidio aı..,.bine açm11 oldutu 
boeanma davasında ntöddaaley~ ıön
derilen dan arzubalinin teblig ıım. 
haberine vıerUen meşruhatta muhata
bı adttsten blr tok sene eıvvel çıkıp 

,....; adresi bilinmediği l'llZ'lı buhm
ma!flna binwn 1'-bllğı.ız iade edUditi 
göri.ılmekle dava arzuhallne yirmi aün 
zarfında cevap vermt'Sine u muba

km>e gılnü olan l~/7/940 pli saat 
9,30 da mahkemeye gelmesi ~a bir 
vekil &Ond•ı:mesi gönri<'"llled:İl• talı;
dirde muhakemeye eıya ben devam olu
nacaiı davetiye makamına blm ol
mak uzere ilin olunur. (2769f5) 

1 

imal eder !er, etrki srnur ıruı:'k
leri tei<rar tahta vaparoazla1'h. 
Simdi iıııe .arayın llllJllUl' isr&ta
tı bütün İstıınbıı.hın larfiyatlnP 
'l(eÇD!iştı. 

V ııktlle, Voyvıoda kızının :da.. 
salından evvel İstaıibulda bS 
aamur pareası yüz kiuru.şa alm&
ıken simdfbin kurusa alını vordu. 
Samura diiııltünliik 90Jl derecıe:ıııi 
bulmuştu. 

Ill!Vrin ..,irleri '°yle ylw:"f'IH'
Jerdl: 
Ol kada1' nzqbeti va~ "-ı-' · 
Oldu talı088Ülu ıımn emn asır 
Böy~ kalı,,.,, olur zikiyıı\n 
N•nwi lcelbüka fııyı hıazir , 

•••&• 

DALGA UZUNLOOU 
TA.P. 31.79 m. M45 Km. ZO Kw 
T.A.Q. 19,47 m.15195 Km.ZO Kw 
ım m. us Km. lZO Kw. 

latanbul S inci icra memurluğundan 

aayıl~,=~e"':~~ı!0:::a:ni~:"v:: °':;: K~~~~~35 Ev:li": ı:~.::~91!~~ I~ .•• ı.s_.T_A_N_.•.u_.L __ .ı_E_L_E-D_l.Y_E_s_ı .. N_.o_E_N .. 
linya birjncf derecede ipotekM olup :yine İngılı:z tPhaasından Valter Sigere 

:t 1 Haziran Cuma 
U,30 Prog.-ı. 
11,35 Ajcıtu hııbe-rleri 
12,,16 Muhtelit fGTıc.ı.r (pl.) 
lJ,30 .Ka,...U. ~m (pl.) 
18,- Proqr-
18,0S Senfonik pl<ikltıT 
18,30 Kıı~ pt'Oqram (pl. l 
19,10 Alaıurlco müzik 
19.45 Aıanı hcberleri 
20.- Alaturka müzik 
20 ;ıo KonU4f1111 
20,45 Faftl heıım 
21 ,10 KonUfmG (biblioqrııh/111) 
21 )() K'iiçük orkestra 
22,30 Ajana haberleri 
:12,50 müzik· Cubıınt.(pl.J 
2J,25 Ycırmki ptogıara 
Z3 ,30 Kapan~ 

lstenbul tt.ılk .. ndıl• 
Tlrrk eno11lm tlrkelhııden 

Z4 llulnın lM tıırihlHen l:ti
lııuen son Mr it'anmısa kadn ' 
tiJelerimizin ...tıda ıösterllm 
•atlenle a~ ı..ı .. aeaimı .. yıa 
mö,terilerinabe •ildiriria. 
SABAH: -t t.31 - U 
AKŞAM: -t u - 15 
CllA&'DCSİ: -t 9.» - 11,30 

İmü~ Sabllııi ve Netıiyat ~ 
rektörü: E. İZZET. Baııılclıiı yer: 

SON TELG&AF Basımevt 

ait bulunan ve heyeti umumiyesine ehli vukuf tarafıudan 1210 lira «Wğer ko
nulmuş olan tapu kaydile evsafı aşajıda yazılan Boğaz.ıçi Bek:ekte7an ko
bağ;ı sokagındaki bahçeH kÖ§k ve tarlası açık arttumıya kooulmU§tur. 

TAPU KAYDI: Eıılti 13 M. Yeni 1 kapı 111yılı bır taratı - tarluı ve 3 ta
rafı umumi yol ile çevrili Ahmet Selia vakfından 9 d6nOm iki e'Ylıelc miktann
do bahçeli köti< ;ı., ayni mevkide eski 13 M. yeni J sayılı ılu lanrfı tarla .. e 

iki tarafı lfrazeoı ahet"e ferağ olunan ımhal ve bir laıalı Kafal'Of tar!aaı bir 

tarafı umumi ;ıQI ile çevrili Ahmet lialiı vakbndan 1111 - lld - milt
tanndıı larla. 

EVSAJi'I: :ıo sayılı büyük kö>k 2'elDini P.,i dötıeli 9fttreoi iki sofa t oda bir 
ınulbah ve bunun çatı kııtıoda da 3 odası -.e uımlninde çift tulumbah sar
nıcı olup kötkün üzeri döşemeli ve tavanlı ve taraııası bWımduğu haricen 
7ai&lı boyah ve bu köşkun müşternilltından bir '9018 iki oda bir belii bir mut.

bahı ve deniz ceplaeı;inde tarlası olan ..,,mi Jdrııir bir !ıuam olup bundan 
başka zenlini çimento çatısı ahşap bir garajı da bulunduğu bahçenin etrafı 

telle çe\irıll içinde tabil bir tarzda yapılmış havuzu çam ve meyve apçları bu
lunduğu; 

Z! SAYJLI KÖŞK: Ahşap ve kArsiı' olmak üzere iki - ve 3 oda bir 
pıutbah bir beta çamaşırlık ve ahırı bu1und.UCU ve claba farla bilgi edinmek 
llrt.enilirse ehh vukuf raporunu ıörmek üzere dııin7e dlllıra n.._....ııe mü-
ral-aat etmeleri . 

ı - Her iki gayrimenkul bir &artnamc ile satılacaiı w açık wMuıM

tnın 30/7/940 sah &ünü da.irode saat it don 18 ya kadar icra edilerek wmı

ml muhammen değerinin yüzde 75 ini buldUİ(U takdirde ını;e~risine iM!e olu

nacaltı ve bulmazsa en cok arttıranın teahliüdu baki kahDU: uzere 16 IÜll 

ıı!.ııha u.atııanılt 14/7/940 ÇIU'i'lmba &ünü ayni valDtte Y-1acak il<inci --
1118Sındo en çok ıİrttırana ihalesi icra lulınacaiı; 

2 - Baika ipotek alacaklılarla - .ııter allıcakblmr ft irllfalc hakkı 
# 

sahiplennjn hak ve alacaklarına b\mılıile faiz ve ma.sra:fa dair oMrı iddiala-

nna ililnından itibaren 20 gün içinde pvrakı müsbiteJerile icra daiftl8ine 

bildırHmeleri ve aksi halde haklan tapu Mcillerile sabit olmadıkça •hl be
delinin paylaşmasından hariç kalacakları; 

3 - Arttırma şartnamesinin Hfınmdan itibaren 15 gün sonra ~ ce
rebilmesi için dairede açık bulunduruJacatı; 

4: - Arttımııya iştirak edecek alacaklıların hcy 0

f"tJ mttmuası itibarile 
muhammen değerinin ytizde 7,5 ğu nisbetJnde pey .ukc;csı vermeleri veya 
mill! bir bankadan teminat mektubu getirnıf"lerj ıuzumu RAn ohınur. 

(27699) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 

Şışlı 

Beyoibı 

Gatnt.a 

• 
• 
• 
• 

Kasımpıap 

Beyoğlu 

;. Meşrutiyet 
Kuloglu 

Jtemankaı 

> 

• 
Yenicami 

• 
G. Haoan P&fa 

Ye..ôi.şeh.ir 

· Kiralık 
Sokai;ı 

Ebe Kız 
Turnacıbaşı 

IJanıp lııkeleei 

> > 
> • 

:M. Ali Paşa HaD 

Fermeneciler 
Kayık iıılteleori 

s-..ıar Ömer 

• • 

Emlak 
Ne.at Cinİii A71ık ll:ira 

t6/23 Apart. Birinci daire 20 
81 3 üocü Vaklf han daire 8 18 
20 i ncı Vakit han oda 21 7 
20 1 ncı Valı:ıf han oda 22 7 
20 6 ncı Vakıf haP ocı.. 23 ' 
40 Oda 18 

U0/142. Dükkiın 75 
41 Arsıı 12 50 
58 Dükkiın 6 

~ > u 
&! +at ~ 326 > Mülhak 17 

_..__,,,...:..:.::.::.:...,:.;;,..~~_;_~~~~......,,~~-:-""::-'.~~ -~~~~~-
43 Ev V.mf Paralar 24 

Tophane 

BeyutJu 
Ortaköy 

> 

Çllkur Karakurum 
Ta§merthvw Pa Janga 

• > 

21 Hane birinci kat tO 
21 Hane dordöncıi ka ı 8 

Y111aındıı 1-iı _,1Alcin 31/5/KI lünilne kadaT ~ verilmeııi ı.nabbmftır. İhalesi 25/6/IKO günii 118at 15 
de vapıl• Jı • 1 ~!eril> yü7.do!"ı ,5 ı>e7 ~!erile lııenber Beyoilu Vakıflar Mudüriüıiü ... karat k.alemme nııllra-

, • . (8llf) 
caauan. 

öant 
/ 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet, 
< -

kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak So l ucanları na 
kBl'fJ ~- teairHdir, Barsak aolucanlarının büyiklerde ve Küçiilderde 

hutabklanPda buuu aebeb olacağı tehlikeler göz önüne abnarak solucan 
kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve 
müstahzar 

halkımıza tavsiye edilen 
her eczanede bulunur r 

1 

Kutusu ·20 kuruştur. 

bu 

Tümm İl1l 
Bedeli T~mi.nat 

604,00 37,80 ....._yuilröylinde Uıttiy• So. 17 No.taJ ,., ıo kap" Nı . 
504,00 37,80 /; " " 27 " 12 ft 

~2.00 32, •• • " ,, 37 " 18 u " 

43210(} 32,4• > N tf 35 Jt 17 N H 

'32,00 32,0f > ,. " 31 .. 15 u " 

412,00 32,48 > " ., 41 " 24 " 
a.ta,t0 •,eo > ~ • " ıe ,. ı• " " 

Tahmin bedelleri. He ilk teminat Jalktarları yukarıda yazdı gayrı 
lruller satılmak üııere ayn, ayn açık lrlbmu,ya konulmuetur. Şartnaı 
Zabıt ve Muameliıt M6dllrlüğü kaleminde Plriilftoektir. İhale 28/6/IMO c 
rünü saat 14 do: Doııml .Encümende ;yapılacaktlr. Taliplertn ilk teminat 
buz veya mM.tuplarile ihale gunü muayyen saatte Daimi Encümende 
lunmalan. ( 4874) 

Galata Spor Klübünden: 
2S haziran 1- alı rünü .... ı yirmide klübümllırilıı fevkalade k 

akdolmıacaktır. Aaalann bulunması rica ohınur. 

latanbul Üçüncü icra memurluğundan : 
Tamamına - llra kJ,JJDet t.ıcdlr olunu Be;Joiluııda Hüoeyinaja 

hal!esind• Abanoz IOkaimda ookl 3t 7eni ae kapu ve 341 ada 7 parsel 
7ılı 18J'i<an •v 1. Pı'naleJi ev 10. prtıen fff 1- cıenubm .J'OI ile mahdut 
~ nwf ı.-.. açılı. arUmna ile_.. ~e karar -ıı 
lir. 

ll:Y8An: -- dılvarlan Ursir. Dahili akaJDI llhııap. Beı kaltır. El 
trik, terkos teoisatı vardır. Genel nlerdendir. 

ZDdN llAT: Sokak18ıı ag '"'sa-kll ..un; -rmer dÖfCli sahanlık 
mmlı kapudan girlldikte bir 90fa illerlne 90kak cephesinde bir oda arka 
alaturi<a heli aydınlık mahalli Vlll'dlr. 

BO-UM KAT: Zemin kattaki ~ cm bir aı,,ap basamakla Jııjlir 
mini !arnuzı çiui döşeli maltız ocaklı moa!l.J'llı: tekne sablt raf ve tel do 
içinde ve bir kuyusu ..e aydınllla "-8u olen mutbak ve merıliven altı v ..... 

BiıtiNci llAT: On dört basamakla ç*ılan bir ...ta üttrine l'ÜlD>lli 
oda sofada aralık musluk taşı vardır. 

İJdNC'İ KAT· Bir sofa ii3eri.ne karfılıklı lki oda alaturka bir hela va 
dır. 

tlÇÜNC'Ü KAT: Bir !JOfa üzerine ilti oda :oem.ini kırrQızı çini döşelı dt 
wr korkuluklu kUçUk bir taı·aça vardır. Zem.in bir:iııci ve ikir:ıci katların a 
pp ve aksamı yağh boyahdır. c!ephede birinci katta müselles bir çıkın" 
bodrur ı zeının kat pencereleri demir pa.rnlaklı~lıdır. 

MESAHASI: Umum ıneı;alıa 37, iO M 2 olup 41,00 M2 aydınlık geri k" 
binadır. 

1 - işbu gayrimenkulün artt.Jrma J&rinamesı 20/8/940 tarihinden ıt.ıb 

ren 939/248 No. ile İstanbul Dörüncü icra dairesinin muayyen No. sınd8 berke 
Bin ıörebilmesi için açıktır. İlilnda yazılı olanlardan fazla malümat alamk iJıti 
lt!t' .işbu f8J1Damıe:ye ve 939/248 dosya numaraiiile memuriyetimize 
elmelidir. · 

2 - Arttırmıya iellrıık içDı yulı:anda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisb 
tinde pey veya milli lıir bank8"'11 -.mat -ı<tubu le'Vdi odileccktir. (Mad 
de 124) 

3 - İpotek oahibi alacaklılarla diğer al&ader!arın ve irtifak hakkı sahi 
Jerl:nin gayrimenkul üzerindeki haklarını b"8118ile faiz ve masrafa dair oıa 
iddialannı ifbu ilan tarihinden itibaren :.ıo ilin içinde evrakı müsbilelerlle bor~ 
lllı:te memwiyet.i:nıiu bildirmeleri icabedef. Aksi halde haklan tapu licil i il 
sabit olmadıkça satış bedelin.in pıayiafmasından hariç kahrlar. 

4 - Göalerilen pd• -=- iflirak edenler arttırma ııartııamesi.ni oku
muş ve lüzumlu malümat almış ve bunlan iamamea kabul etmiş ad ve itibar 
olucurlar 

5 - Gayrirnenlrul 26/7/1940 tarilunde peqenıbe (Ünu saat 14 den 16 ya 
kadar İ~1.anbul Dördftncii icra menmrhılunda üç defa bağrıldıktan ıJOnra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammei:ı kl)'metin ytiz
de ~.; ini ~lmaz veya IBbf isliyenin alacağına rüçhanı olan diğer alac-akh
lar bulunup ta bedel bunlann bu gayrimenkul ile temin edilmi~ alacaklarının 
mecmuund:.ın fazlaya çıkn1azsa m çok arttıranın teahhüdü baki kalmk üzere 

aTtt.ırma 15 gün daha temdit edilet'ek. 9/8/940 tarihinde cuma &ünü saat 14 den 
18 ya kadar İstanbul Dllnlüncü icra memurluğu odaaında arttırma bedeli sa~ 
istiyen,tn aıacağlna rüçhanı elan diler alacaklıların bu gayrimenkul ik te .. 
min edilmit alacakları ınecmuımdan fa7.laya c;-ıkmak §artile en çok ~rttırana 
!hale edillr. Böyle bir bedel elde edı!m .. ,., iha)<, yapılmaz. Ve satış talebi dü
lf'r. 

8 - Gayrimenkul kendisine Uıııle ahnan kimse derhal 'ft'Ya verilen nllih
let içinde parayı vermezse ihale kararı feobolunaralc kendisinden <'Vftl 111 ~ 
Nk teklifte bulunan kimse arzetmie oldui\ı bedelle almıya razı olursa oııa, 

razı olımı% ....,.a belunmazsa hemen on beıı ııün müddetle arttımuya 

Çl1carılıp en cek. arliırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
&e'('en günlıeT içjn yüzde 5 den hesap ılunacak faiz ve diğer zararlar Eıyrıl!a 

bükme - lı:almaksmn menıuriyetimizce alıoıdan tahsil olunur. (Mad
de 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde "'8rak y•lruz tapu fenığ haJcını yil'
mi ~nehll: vakıf taviz bedelini ft ibe~ karar pu]lannı vermi;re mecburdur. 

Müteraklın "Yergiler ienvi1'9.t ve tanz.J:htt ve dell8.liJıe resminden mütevellit 
Belediye rüsumu w müterakim 1'ltkı1 iıcıareei alıcıya ait obnayıp arttırma bede
linden tem.il olunur. İtbu gayrimenku! yuk:anda gösterilen tarihte İatanbul 
' üncü icra mernarlu#u o<iaaında ifbu ilin ft gö...terilen arttırma prtıuımeıri 
dairesinde oatılacağı illn ohmur. (27684) 

Çocuk Hekımi 

r. Ahmet Akkoyunlu 
ksim-Talimı..ne PalM No. 4 

Askerlik işleri 

336 Doğumluların 
yoklaması 

Fatih Askerlik Şu~sind~: 

Samur ticaretinaen eıı ziyade 
~ra kazanan Rw;lard1. O vakit
ler RU6lara Moskof derlerdı. 

ber vel'!liısi ilave olunmw;tu. 1 
Pazardan maada her ırüıı saat 

15 den ı<'Ma. Tel: 40127 
~a çıiıırnışlardı. İstanbukla an-

1 - 33ıl değıunl.uların ilk yok
• hıma•ı 3G/Hazirıın/940 tarihinde 

ı hitıun hodmaktııdır. Buna rağ. 
men bam nriikelleOerin henüs 
yoklamclarmı yaptırmadıklan 
.. rül:mekledir. Rus:Yanın lstanbula samur itı

ncatı bir MıSU' hazinesine baliğ 
olııywdu. Devlet hazirıesin<le 
iç lıuillede mW r#e wnura veri
len JMll'alar doMıvuile on para 
blmamıştı. 

Bir • Sl6ıD İlrlıtımı em
retti: - Ser_,. ne kadar kıall!ii
fRllf! vana hepııinj aamıula 4ö
teviniz! ı& 

v eziriiızaın Geftenlııı- bu 1-
manr. btiıma:1"1'll illenne ııe ~aP.
caklarım ta§lr<l'lar :t..asen. ~zi
nede on para J'(Jktu. 

S llltan .lıııratı!m, !bununla cf:a 
bkniidı. 1lcinci ff!mlanı hüma
-,unla 8Ul1U da emredi vordu: 

- iPıı:zarda ne kadar anber var-
118 .iıJbıra ediniz. 

Sulta İtl'jlıbim. saray <j.oJdtı -
- kıı<lu\ların :ııorlu deral(uşla
r.ına .ancak anberle muka •emet 
.ecli'\'WaU. 

·Cfnal 'Jıoııanm ~ıaimırı van
sı' ılnber ve bftliınııt iıl.1, Bu se
tıeDle s'amur .,,.,,diıw 1- d~ an-

Sultan İbrahim. valilerine, -. 
cırk beylerine, hakimlerine, rica
line, &mlllr kürk 'Ve aııber .ııön
dermelerini f.emum aylomiı;ti. 

İBtanbuldaki kapu bthüdala -
nndıuı bhren, cebren umur ve 
an~r tahsil olunuyordu. Bu • 
ülif İatad>uJ. Jıtı!kıMaa da top.. 
Jamyordu. Veaniyeoieriıı lrinıt 
hapi&, kim; nefy, kimisi i.şke
ile ı:ıerışan ~u. 

Sarll'.'l'lla öte<lenberi ipekli dö
eemeler, sırmalı vastııklar lm:U..-
nılıMı. . 

Simdi bunlann hepsi kaBııııwr 
\ı. Padisah samur istiyordu. S.. 
murdan ol:ınıyan hlç bk ııeyin 
,ııôzunde kT?'ffleti yoktu. 

Bütün sarayın e9k.i ~elim 
ve agır kumaşlı ~emeleri, per
deleri sökülüp a\ılnustı. Yarle
rine samurlar ~-

9ı.ıltan İ'bra.hilnin nazarında 
dün• an n en muteber en nefis ruhe 

en ziyade ferıoh veren k'Yllldtar 
bir metaı vardı: 

- Saımur .. 
Padişahın iltifatına mau..har el-

mak >stl\'er.rcr &am\H' tııl<cBini ya-

'1f!r ve samura malik olanlar mev- iııtıııı..ı 4 iin<u İ<ra M-'aiw>-
ki saıhi:bi oluyorlardı. ...., : 

Saraya wnur w mııber Uıkdiın l!Ukecide HA>capafa JUMlıalloeinm. 
eden dı9qirme .::; 1 arılar, va- ~ Mcsesıet oEbnde .mulrirn iken 
liliklere, wmirllklcr ~ olu - lııMolı ıı...neıııaaı _...ı .ı.ıı Kad-
ywdu. J'lıpe: 
k=#-.ıla __. ,.._ tıir ,,... 4 ~ü knı oioıimıin.lııı "915M ...._ 

mi ııelcffki ....,,,._ ahım .._ :ııı ....,,_ile ...-vele ·oımı ~-
beril.es if'i .. üµ _.ta. :Ne C>- - boran\11.dan ıiolayı :ioıwı-
lursa olıııtm lıaemı belaıdan lım- lıal Birine! Hukuk mahkemesinin 
tannak · · ev;.,de Öİllaa.-.r 18/1/llS7 tarllıli ve 1137 /13 No.h ıh\;
~ 'ltzmıdı. ,.ıı lla<i2 loorwına ıöre Hoea paşa 

:ıstımbula bir «ani iR A!Dm' ge· 
leceği haber alsım4el;i. Geminin 

RelınEiıi ııeciıkıiı.i$i.. 8an:Y kadın
ları telaşa d'&ştü. 

Bııitıla Şekerpare cı8Dlık iizen! 
hemen Can•lıftrcle:re .ıamı.r 

' ı ar>dı. Gemidıe bakınan sa
m ur ve anber Cam*elede satın 
alındı. 

İıstanbWa ,ııeielı eaınw yük}li 
ıııaniler vaflr:ıwe ~ Freı*

lıı!r '.l'futriin panısını Uın* için 
ktanbula __,. w Clılıer 1-!>
Y'OI' 1Nıdı. 

(A..k-.....ı 

mehallıel:miı:ı EbUSSU\lt sok.ı.ğında M

iri 80 yeni IO/l iıcİ kapı No.h 35 ads 3 
paneldeld ....,.ıimenkut!intız haczed.1-
..,;Şti~ Haciz icramıın ,..,.;yeti lnkılip 
tdttek Iİılıyrimenlnıle 15/41940 tari
hinde va~ ve ~ umum~ 
l380 lira ~ lal<dlr ediln>ittir. ic
no..,. itlAo~unuuun 103 tilıcii mad

-· l!Ore_,,a_ )'<lpıian bu b.a
ei& muamelesi için oamlN&A gönderi
Jee* dav.cl;yenin lkametgAhınızm 

İDe<;hul bulumnaoı haoebüe 16 em 
-ılelio WinC'll leb!liiM lamır veril-
1Dl(I oktu!?tmdan Meze w muameoleye 
1* dl:y~ ....,... 16 gıin ıçmde 

•1.J9!"11f! mıJN~ada büıdırmen1%. Ju.zu-_ 
mu i& olunur (276&3) 

Z - Bu değumtalardu JGkla -
..-loırmı yaptırmamıt olanlar ı.. 
- ..-.,a miincaatla 30/Hazi
nıa/949 tMilıine Udu yaıttır
Eı abi taktir4e .... erlik bnıt
mun 13 ncii .,,. •d ,ıi mucibin
ee tt'Za görecekleri iUın olunur. 

" Şubeye davet 
EmillÖDii .-erlik ...... den: 
İbrahim oj'. Mehmet Kecep 

(Jeoloji) ~iköy keza Ba~ret.. 
tin oi· Kıimiran ist._ Malmiut oj. 
:Ne.-zat Şcmali :bt, keza Hasaa 
Tahsin oğ. Mustafa Zati Gemlik 
lıeza Muhsin Bekir 1.t. keza~ 
met oğ. Ş,eyit Dağdevirftl Edirn• 
ı.em.-n •u.beye ıetmeleri ilan .,.. 
Junur. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

Otıl.4lbe ........... -----
Ad es: Habıill Caialella 

1oku•u llitUlnAh Ne. ta. Tol :838 


