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. lsP~~~:::L~::eE F rtı sız - Alman mütareke müzakereleri dün sa~ 
u:~E~tt'..~:~~ bah C ompigne de baş_ladıl~ a ya arazisi müthiş 

t::.~:~":",!~fı~ui~;j~ All!!a'!!a~ c~~UP!C!_ ~urdu_rul~~ t alan 
li:ıı Jo11onmeamın AlıJe-

11i:ıı h61ıimiy•tini ı..ı... Fransız resmi tebliği Vosgeslerde Fransızla-
,.,,..1ı İfİn, /apanye y• • :.:::;·"::b!'-;,:c:!: rın mukabil taarruza geçi!Jiiini bildiriyor Bir Jta~yan Generali esir düştü 
:::~:::.:ı!~:~"i.::·. · Hitler ve erkanıharhiyesi, 1918 de müttefiklerin 
Y•"•• ••fme•İn• m"· miitarc e şart arını tebligv ettikleri yerde, Fransız 
eaotla •"•c•lıfir 

Yasan: /\BIDiN DA VER 
murahhaslarını kabul etti ve Şartlarını bildirdi 

IR\ ün ıı:elen haberler, İll
lb:::ll panyada, İngiltere a • 

HitJer Mereş 1 F Of abidesinin a_ynen rrn af aza edilmesini emretti 

leyhindtki tahrikattaa ( 
bahsetmektedirler. Reuterin Mnd
ritten verdiii bir habere gorr, 
bpanyol ıazcteleri, arhk bütün 
bitaraflık iddialarını b rtaraf 
ederek inı;iltereye karşı şiddet
li hücumlara başlamı~lardır; bir· 
çok İ.ıgillz tebaası, icabında 
memleketi terketmek üzere eş
yalarını bazırlanıalcladırlar. 

Dljer taraftan Londra radyo
•ıt da Madrltten alman ıu hı.be· 
rl vermiştir: İ pnnyol poll ı ıe. 
niı bir suikast te klllb a 
nkıırm vhr. G Dolral Fraııkoyu 
devirmek lstlyen suıkas(4l1arın 
Sarag06•a, Valenzia, Barcelona 
ve Madritte faaliyette bulunduk
ları teebit ecltlmittir. Badbede 
ecnebi parmajı olduju söylen -
mektedir. 

&paayol :ııolisi, suikastçilerin 
lı:imilen te•·klf edildiğini bel an 
etmi.ıtlr. 

İki haber arasında bir nıiina
sebet var mıdırZ Mütemmim ma
lumat gelmedikçe bl'yle bir mü
nasebet aramak beyhudedir. Fa
kat İspanyol ııazctelerinin, İn • 
ıiltere aleyhindeki ne~riyatı, İs· 
panyanın da. harple mühim bu 
rol oynamak istediğine deUilet 
eder. Harbin ilk 9 ayında bita
raf kalan İspaııya, İtalya harbe 
ırirdikten sonra, bitaraflık yeri-
11e ıayri mubariıılik siyaseti ta
kibine başlamış ve bunu resmen 
ilin etmi~lir., Böylece, Almanya 
harpte iken ltal)·a gayri muha
rip kaldıiı ıı;ibi, italya harbe ıi
rince, onun yerine İspanya gay. 
ri muharip ,·aziyetini almı~tır. 
İtal) anın siya elini taklit eden 
İspanva, çok geçmeden bir taraf
tan Fransayı münferit ı;ulh 
yapmıya teşvik edtrknı di-
jer taraftan da İngiltereye 
kar~ı ıesini• yükseltmi)·e bn~
Jamt'hr. Bunun ilk ına -
nnM şudur: İspanyada, dahili 
harp esnasında ~ardını ı,:iirdiiju 
B~rliıı - Roma mih»erine tabi bir 
si)·aset takip etmek ) ulunu tut
m~tur. .D!işcnin dostu olmaz. 
atalar sö•üylc hülasa edebilece. 
jiıniz bu siyasetin hedtfi, )·alnız 
başına harbe devamdan menet
mek için, inıiltereyi tazyik et • 
mektir. Fransa, münferiden tes
lim olup da ortadan çek.ilince, o 
vakit W memleketi tamamile i•
ıal edeeek olan Alman ve İtalyan 
kuvntleri, k"men ispan)·aya 
ııe~ecek ve Ispanyol ordusunun 
Cebehittarık müstahkem mev -
klini ve deniz üssiinii İngilizler
den almasma )·ardım edecektir. 
l ebelüttnrık, Akdcııitin garp ka
p1sı olmak itibarıle, •evkukeyş 
bakı.: ındaıı son derece mlihim 
bir )-erdir. 

tngiltere utı kn1ıı ·ı .-e Sünyşi 
•lindc tutı ak suretile Akdenize 
hA' :nıdir. Ilı; hiı imiycti yık -
ll!J'k için. bu iki kapıyı ele ge
çirmek lıizımdır. Bunlardan Ce
belüttarık, Fransa vıkıldıktan 
_sonra, Sil\ t:~vşe naıar~n. Alnıan· 
ya \'e İtalyanın daha kolnyca ta. 
arruz edebikcekleri kapıdır; yal
ııız bu kapıyı ele geçirmek için, 
İsı;aı.~·anın mu.-afakat ve muta-

( Arka ~ · a· fada) 
ABiDi.' DA VER 

l<'rnnsız muralıhaslanna mütareke ~artlannı bildireıı 
Hitler erkıinıharbiyesile beraber 

J 1 

Al 
• 

an tal plerinin 
ı------

g ü t t ü O ü h o l1 e f 1 e r 1 
1- Mucadelen'rı yeni· 

den baş~amasına 
ı arı i afnratc: 

2 - İngiltere tarafın
dan kendisin• tah

mil edilen harbin 
devamı için Al
man yaya fam em· 
nıyeti vermek 

3 - Esası Alman dev
letine cebirle ya
pılan haksızlikların 

tamirini teşkil ede
cek bir sulhün te
sısı için lüzumlu 
iptıdai ~artlaıı 

kurmak 

Münferit kuvvetler 1 
Coınpie,gne onnam, ~l (A.A.) -

D. N. B. ; Flihrer Ye başkCima .
dan, yanında muııldil ordui3r 
ıefleri, ordu ba,,kumand<inlığ. Ş<'· 
fi, Harici ve nazırı \ e Ftc. ~r rr.u
avl11i oldu,gu hal( c, Fraıı~ız !1C\ l
tiııı, müta.c •ke -artlar· ıı n mel< 
üzere kabul etmi tir. ' 

mukaveme ediyor 
Alman ordulnri nuıpnovıı İ§f!.ill<' d v nı edi
yor. Alnıan ileri kolları C<>ııuba /..adar indi 
-~ -

Frı.ns!Z he r.ti, · «ı..ıdaki ze
vattan m .rekkeµfr Yliksek harp 
şürası aza !ndan orgeneral Hunt
zi.ııer, ha\·a .ıırn~rali Ber.ııerEl, 

(Arkası 3 tı ıcil sayfada) 
,..... ....... . .... 

"Jcan D'rac,, ... 
egınce .. 

Muhtelif haberler arasında 
baz1 devletlerin 1818 de kaybet -
tikleri ve~·a kenİlilerinin saydık
ları birçok ) erleri almak için çır
pınmıya başladıklarını öğreni • 

) )'OlUZ. 

• 

ı ~JlS (71 n a tı t -" e kadar Almanları'? 1ıı::oaı errık'eri 11e . r 

Ankara, 21 (A.A.) - Fransız 1 Loire üzerinde büyük değisik-
radyosundan alınan 21 haziran ' lik olmamıştır. 
Fransız sabah tebliği: j Vosıı:eslerdeki Alman alunına, 

Alman kıtaatı cenuba doiru kıtaatımrz ııiddetle mnkaHmet 1 
Ferrantl - Clernıont yakininde etmektedir. 
Rioına kadar ilerlem~lerdir. (Arkası 3 uneü saııfpda) 

• 

Ne garip! .. 
Muhtelif buhranlar esnasında 

bazı dcdetler kendilerini haklı 
bularak birrok taleplerde bulu
nur, fakat hiçhir şey elde ede
mezlerdi. Bııgtin &ene ayni dev
letler aynı nakaratı tekrarlıyor. 

* Alman Führeri, Fransayı sul-
he mecbur edince yavan ak.isler 
bırakan esJd haykırışlar birden
bire canlandı, zafer kampanasmı 
andırmıya başladı. Fokat bu ıü
rültünUn iizünde zafer yok ki. .. 

** 

İngiliz kıtaatı ' Eritre' de ilerlemiye başladı, ltalyan 
kuvvetleri ağır zayiat vererek firara mecbur oldu 

İngt! umr oomoardıman tayyareleri 

Ka·hire. 21 (AA.) - Kbartoı.ım J İtal:>;a zabltlerinin idare.inde bir 
dan bildiriliyc.. . j düşman piyade ta;buru ile karşı-
Uounıi koral"l(ahın bultcnine lasmJ.litır. Bu karşıl~ayı takip 

nazaraı. İngiliz Sudandaki Tf'.O - eden muharebe ş.iddetli olmuş ve 
torıze cüzitamları, bü 'Ük bir 
muvaffakı}etlc arka arkaya bas
km'<.r yapmışlarcLr. İngi:ız kuv
vetleri Eritre bududum, geçmiş
ler \'e kuvvetli dü<man kıtaatı 
tecemmüleri teşhb <Y kmişlrrdir 
dü~an kuvvetJJ. mitra1 öz kı.ı'\p
vetlerile müdafaa edilmekte olan 
muhtelif mevzilere yerleşmi.şe 
bemivordu. Bir İngiliz kc~if kolu 

dı.i<manm firarile nelicdenmiş
t'· İtalyanlar tamamile bir bas
kına uğramı~lar ve çok zayiat ver 
mişlerdir. Aralarında bir miktar 
İtalyan da bulunan birçok esirler: 
alınmıştır. Bundan lıaska birçok 
tüfek le elde edilmiı;tır. İngiliz -
lerin zayiatı yoktur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

,._ An1erika 

lktısadi müda-
faa programı 

Hazırlıyor -:'"'"l 
j Baydepark, 21 (A.A.) -

New-York: B. Roo nelt gaıc 
ittiler toplanhSl'•da, Panaıne

ı' rikan, ilıtısadi tı-~riki m•"ai 
programının. aı;;keri mildl\faa 

' pm.gramı mütEmminıi olarak 
i bir iktısadi mtidafaa ııroı,'J'amı 

taz.ammun etti~ini be~ an ~tın iş 
ve ittihazı düşünülen kdbir -
ler, rusıf kürrenıiz sulhiiniın 

munzam bir koru:yucusu ol -
mıya matuf ve muvazenesi bo
zulmuş beynelmilel vaziyetin 
tesiratına karşı bizim \:C diğer 

1 Amerika cuınhtıri~·etlcrinin ik
tısadiyatını hima~·c etmf'k için 

(bir 'ası tadır. 
- . ·. - --- ~ rl 

e tar ftarları topra 
kazanmak çarelerini arıyor 
Bulgarlar Dobrıcagı, Macarlar Transilvan
gayı, ispangol/a·r Cebelüttarık'ı istiyorlar 

Japonlar Fransız Hindiçinisini işgale hazır -Romanyadaki 
Bütün gruplar 
Birleştirildi 
Kralın idaresi al
tında " Müttehit ,. 

parti kuruldu 
:\ladrit, 21 ,-- Cebeluttarık'ın 

İspan,·aya \'erı1men lehinde ve- 1 

nidrn nüma\ işler ·başla.mı~tır. 
Matbuat a~ kca 1nııilidere hü -
cum etmektedır. İspanyadaki 
İngiliz tt" a2 rıetmleketlerıne 
avdete hazır , . .,,,yelle bulunu -
yorlar. Son nun:avışte binlerce 
Frankıst •Cc beliittarık bizimdir• 
diye bağırarak sokaiklarda dolaş
mu;lardır. 
KABİNEDE TADİLAT 

BEKLENİYOR 
Madrit, 21 (AA.) - Politik me

hafilde, .kabinenin tesekkü1ünde 
bazı tactil&ta m'itedair bir kara
nn, kabine heyetine buıı:ün ya-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

i-- .,..._ __ 

Dahiliye Vekili Belectıyede Vali ile beraber ..• 

Dahiliye V e~ili geldi 
Vekil dün şehir işleri, hak. 
kında' Validen izahat aldı 
Drhilive Vek.li Fa.k Öztrak dün 

'abahki eıkspresle Ankaradan 
eebriıınize ıı:elınlı5tir. Haviarpa-
111 ıstnsyonunda Vali ve Beledıy(' 
reiı&ı Lfttfi Kırdar, Vali mua,in-

lerı Haliık H d ', L. niyet mü
dürü '1uzafkr A' al n, 1st~ l 
Par' rcısı ~ikrt"t Slav ~<' < iter 
vırn <, Bek<- h cı! <im .. ra-

( A 1 <lSı 3 uı ,. ~a;ıfada) 
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Bu 

LERDi Ki.. Bazı ~ıda ma~del~rı: , ıthaiat ve 

nin fıatı tesbıt edıldı ihracatımızda n yı!ı lrendisine lraı 

tiıyü yastık yap:m Franaan mazisin• lfÜV•nerelr 
halı.ilıati lrabal adem•mİp oldo:fu anlo:ıılıyor. Fa
hcıt her le:Y• rotmen Fransanm ölümfmc İtılı· 
nılamaz; 6:thaaaa 6u1rünkü 11aziystind•n •onr.ı: 

b:,- mıı6ibd bin ruıailuıttıın aJICul.r ! 

ı:aıı: SELAMI İZZET SEDES 
, 

F 
ransanın geçirmekte 
olduğu büyiik fela • 
ket bütün beşeriyetin, 

insaa!ık dünyasının yü.rekler a
c.ısıdu·. Asırlar boyunca, sönmi
yen ı.ir .meş'ale gibi yeryÜ7.Ü • 
nün Jört bucağına ışık salmış o
lan, asırlar boyunca, dinıniyen 
bir enerji kaynağı halinde kıt'a
lar ve denizlerde kudretli mad
de ve kavi rub ömei'i gibi çağ. 
lamış olan bu bfü•ük milletin 
1lliı-aıit'İl bildire kültür aleminin 
en büyÜk matemidir. 

Bugün, parçalanmış ordusu, 
aç, peri~. yollarda yoksul sü
rünen gi>çmenleri, kana bulan -
mış toprakları, sahipsiz kalmış 
ha vayi nesiuıısi ortasında, gene 
cihana sesini duy rmakta olaa, 
top, tüfek, mitralyöz, İ>omh~ t:ır
rakaları arasında cihan!l gene 
Marseyezini dialetip: cAlo!.. Bu
rası Pari Mondiyal~. Diye ses
lenen bu büyük mifü·tin cihan 
haritasından sillnnıesine ııe ı:ö
oiiller razıdır, ue de böyle l>ir 
iıkibcti havsalalar alab:lir. 

lik bütün Avrupaya hakim olur.> 
İşte asıl dava budur. İşte bu da
vaya göz yumnıa:nak, B.(tkça söy
lemek gerektir ... Fransayı baş -
tan b~ dola~ınız, Fransızların 
huzur ve sükfuı içinde yaşa:nak 
istediklerini anlarsınız. Fakat 
huzur ve sükltn içinde yaşamak 
demek, uyku .h.exsemi, yarını gay
retler sıırfederek, Jakaydi içinde 
yaşamak dcö-iJdir. Mukaddes sul
bü idaıae edebilm~k için müca • 1 
dele lazımdır. Her gün mücadele 
etnıek ve enerjiyi sağlam tutmak 
Iizımdır. Fraııst.7 ate~ini her an 
köriiklemelidir. Har!ıc devam et
mese · bile, kendimizi müdafaa 
da devam etmeliyiz. Fakat mü
dafaapa mücadele elemektir. )'ok
sa halimiz ne olur? İşte bizim i
çin, I"r::nsızlar için facia budur: 
Bu hakikati liızımgeldiği kadar 
kavrıyaınadık. Tenkide, kıskanç
lığa. e,;:oizmaya kurban gidiyo
ruz. Çok kere ın:masız ıjahJli mü. 
cadelelerlc fakrüddeme uğruyo
ruz. Olduğumuz ı:föi kalabilme
miz i.;in l3ız1mgeien ga.) r{"ti göz 
önünde tutmuyonız .• 

Tüccar ve satıc~nın alacağı 
kar nisbeti de tayin edildi 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu- j 

o~unun reisliğinde toıılanan fiat 
müra.kalıe komisyonu tarafuı<lan 
itk olarak satış fiatleri tes!ıit e
dilen g'da maddeleri ve bu mad~ 
deleri satacak toptancı ve pe
rakendeci tüccar ''e esnafa tura
kılacaık kar nisbetleri yarından 
itibaren mer'i,·et me\·kiine ko
nulacaktı.r. l:ev-tin vaıl"lar üzerin
de t<ıptancılar yü:odc beş, yarı 

tuorancılar yüzde altı, peraken
~r ;Lizd.e 10 llila satış ya
paca:klardır. 

Kar nisbctleri tesbit edilendi
Jier m~ddeler sunlacdır: 

5.ro.eva~lard:ı toptancılar yliz
de bes, yarı toptancılar yüzde 
altı, perakendeciler yüzde on beş 
S:ııbunda ;kinci el yüzıde 'beş, pe
rakendeciler yüzde on beş pirinç
te toptancılar yüzde dört, yarı top 
t:mcılar yüzde dört ve peraken
deciler yüzde 1 O - 12. 

iki fazlalık kabul olunmuştur. 
Bundan 'başka limon ve kahve

nin de sal.ıs il.atı tesbit edil•mi;;
tir. 

940 adetlik sand.ıklaroa bulu
nan Hmonlar yüz paradan ve 
420 r.dctlik saııdıJtlardakiler 110 
naradan perahrı.de olarak satı
lacak L: r. Şehir huıd utları icin.de 
çiğ kahve yarı topt.:ıncılar tara.. 
fından 145 ve peraıkendeciler ta
rafın dan 155, •lrnvrulıınuş ve ö,itü
tEil•nü.ş kahve pera-kende olar::ı.1< 
190 kuruşa satılacakt.r. 
Yarından itibaren tatlı& saha

sına konulan .bu fiat ve kiır mik
tar !arı azami had olarak kabul 
edihmi,,tir. Fiat müraıkabe ko
mi.svonuna ba<rlı olarak kurula
cak ;;c tetkik bül'OO!lnda.k:i me -
mı.ırlar ,,;yasayı daima kontrol 

edecekler ve bu listeye aovdun 
harket edenler milli korunma ka
nununa göre mahkemeye verile
ceklerdir. 

j Durgunluk~-. 
Dün de az miktarda. 

mal sevkedildi 
~\l~dcniz vaziyeti 'iizerine b8'-

ı gösteren ihracat ve ithalatı -
mızdaki durgunluk devam et
nıekt~dir. Dün limitet şirketi ta
rafından Macaristana 70 bin 
kilo miktarında 95 bin liralık 
tütiiıı sevke<iilmiştir. Bundan 
ba-b nrnf!telif memleketlere 
olan ihracatımız ise ancak 20 

l bin lira l1o.adardır. 
) Akdeniz vaziyeti cenup vi-
1 J~yetleriıniz ve şark mıntaka-

1 
tarile seh1·iıniz arasındaki nak.. 
liyatı da güçleştirmiştir. Tren- ı 
le ~·apılmıya başlanan nakli-
yat deniz yolundan pahalıya 
mal olmak!adır. " _,, 
D ihtikarı • 

mır 

yapan iki tacir 
Dün müddeiumumiliğe 

1 

teslim edildiler 
• 

Dün ak:;am geç vakit, tesbit e-

~~"" -----

Umwııun cğlcneesinc mahsus rakabcdedir .. Servıs yapad gar • 
yerlerin ücret tarifelerini tetkik sonlaruı yüzde doksa11 dGkuıu, 
ve tasdik el<!aek ne kadar bele- akar su te•isatının yanı başmda, 
diyenin vazifesi ise, bu gibı ., <!r- deniz içinde .Yaşadıkları halde 
lerde satılan ve kullanılan şey- denizin farkında olmıyan balık· 
lerin temidiği ve sıhhilii!ini kon- lara benzerler. Pirinciıı, t~:,ını 
trol ve ınii<akabe etmeli de bele- ayıklaınak, yağ kokmıyan (llW, 
diyenin vazifesidir, bıçak, kaşık ve bardak hıılmak-

Dünkü yuımızda, eğlence yer. tan daha kolaydır. 
lerinin pahalı olmayıp pis olduk- Gazino, içkili lokanta ve ale-
larını söylemişlik.. Bize gö:re ör- lômwn eğlence yerlerirule te -
tüleri ve peçetaları kolalı, suyu mizliğe \'e sıhhi şartlara riaye-
Iıuzlu müesseselerde halkı tat " tin imkansıdığını anlamak için 
miıı edecek ucuzluğ"lın temini mııtbaklarına bir g&ı atmak kil. 
imkansızdır. Ancak temizliğe fidir: Bu gibi müesseselerin ek-' 
hakkile riayet eden müesseseler- serisinde mutbak ve kiler ancak 
de. ve ancak kırk elli ki~inin bulaşı-
Masalarına beya.. örtü ve pe- ğını yıkamıya elveri~lidir. Buna 

çcta koyan n1ücs~elcrin, öriü ve mukabil, cum.:ırlesi ve pazar giirı 
peçetalarını kolalı kııilanmal:ırı leri, bu müesseselere 500 - 1000 
mccbuti olmalıdır. Lekelenen ör- ki i doluyor ve yiyip içiyorlar. 
tü kirli demektir, derhal degişti. ı Esasen idi gün.lerde beş on lrişi-
rilme!idir. Bir peçetayı ancak ye güç yetişen beş on garsonla 
bir miişleri kullanır, her müşte- bir iki bula~ıkçımn, tatil günleri 
ri.vc ütülü ve temiz pcçe!a veri- 500 - 1000 kişi~·e temizlil; çerçe. 
lir. BuJllar en iptidai sıhhat kai- vesi içinde hizmet etmcleriııin 
delcı-idir. imkan dahilinde bulunnuyaca • 
Bııgün İstaubulda bunu tatbik ğı çok sarih ve çok" bariz bir ba-

eden binde bir miiesse>ıt yoktur. kikat değil midir? 
Hemen hemen biitün gazino ve Cumartesi ve nazar güuleri yüt 
içkili lokantalarda, bahçelerde, de doksan dokuz \'atandaşın, 
örtüler meze lekesi içindedir ve yiizde doksan dokuz yerde, ar • 
yüz kişi ayni kirli peçctaya ağız- tık mezeleri bulaşık tabaklarda 
!arını silerler. yiyip pa..artesi günü mide fesa· 

Bcleı!iyc, bu gibi mücssesele- d.rna uğradıkları yüz.de yüıdür. 
riu ınutb.aldarıııda cAkar SU• yu 

Belediye bunun önüne geçe • mecburi ı:dn11ştır, bu .kifi nıi -
<lir? İş akar suyu temin etmekte mez mi? .. Hayır. Bunun sebebi.. 
değil, bulaşıkların temiz yıkaıup ni yarın anlatacağız. 
yıkanmadıklarını kontrol ve mü. SELAMİ İZZE.T SEDES 

Ancak şunu da itiraf etmek 
lizmıdır iri. bu darbe Fransaya 
tepeılen iume, ani bir darbe de. 
ğildir. Çok yakı!l tarihi karıştır
dığımız zaman, bugünkü halin 
Fransa için mukadder olduğunu 
.görürüz; bu kadarı bu felaket 
günlerinde Fransanın nıukadde
ratmı ellerinde tutanlarla son 
dakikaya kadar tutmuş olaalar 
çok evvelden görmüşlerdir: 

2 
O teşrinbani l!r.15 de Gene. 
ral Vegan dedi ki: 

l .- ÇocW.larınııza bayatta 

Bulgur, fasulye ve mercimek 
.<111bi dığer bütün kuru sebzeler 
üzerinde de pirinçteki kar nis
betleri kabııl edilmil1tir. Bu kar 
nisbetleri yalnız •ehrin Eminönü, 
Be\·azıt >e Beyoğlu ı<i·bi merkezi 
semtleri icindır. Nakliye masra
fı fazla ve ciro muamelesi az olan 
"e.'ırin uza:k semtlerind<>lti bak
kallar ve dülokanlar için yüz;de 

DH!er eşyaların fiatlarının ve 
!kar miktarlarının tesbitine devam 
edilmektedir. Züccaciye tikcar
lar<- bu is ir..in buı;in Ticaret O
dasında bir toplantı yapını.şlar· 

<lır. Yak.ıntla manifatura ve 
tU'hafi '"e esvasının da listeleri ilan 
ohtnaca:<:t!T. 

dilmiş olan d~mir fiatlarından 
fazla fiat i.stiyerek ihtikar yap -
mak suçile ik:.i demir taciri asli
ye sekdnci ceza mahkemesine 
verilmişler ve muhakemelerine 
başlanmıştır. Zabıtaca, bu tacir
ler ha:kkında cürrr.ume.Şhut şöyle 

Oigurıluk imtihanları Rornanyadaki Heyet 
1 

kendilerine yetecek tahsili ve -
rebiliyor muyuz? Maalesef bunu 
id'dia e.ılemeyiz. Orduda yapdan 
imtihanlarda, Fraıısada cumhu-

2 2 mart 1927 de PorReııo de
di ki: 

-Ben ibti)alsız bir adam1ın, 
~ize faşizmadan bahsedeceğim, 
ne kadar ihtiyatsız oldnğumu 
takdir edeceksiıılı. Eğer fqiz • 
ma İtalyayı kurtardı, hiç yornl
ınadan milli varlığı ~·ükseltnıi
ye çalışıyor dersem ki, diyorum, 
benden şüphe edecek, faşizınayı 
Fransaya sokmak istedii!:_inıi ı;a
nacaksnın:. Eğer faşizma, İtal· 
yada, bizim bayatın zevki ve 
şerefi saydığlmız her çeşit hürri. 
yeti kaldırdı dersem, ki diyorum, 
komşumuz beni, İtalyuua riine
aıısını Us.kanmakla ittiham ede
cek. Eğer faşist İtalya bir harp 
tehlikesidir dersem, ki diyorum, 
hem bunun böyle olduğunu l>il· 
d~eri ~alde söyleudif::ini iste -
mıven Italyanları, heu.ı. de uyu
yan ve uyandırdnıak istemiyea 
Fransızları darıltmış olacağım.> 

l kiınunuevvel 1935 de Kont 
Vladimir Ormeson deıli ki: 1 •- Bizi tehdit eden, doğ'rn

dan dol(ruya maruz kaldığımız 
bir tek tehlike vardır: Cermen 
tehlikesi. Fakat bu tehlike ne 
1914 den kalmadır ne de 1870 den 
kalma. Bu tehlike yeni değildir, 
Avruna kadar eskidir. Bir Alman
la bir Fransız münakasa ettikle
ri zaman, en.inde sonunda söz 
asd davaya ı:eHr; Alman nihayet 
l'raııı;ız '1-~t'Dlonyasından hah -
seder; .Fransız politikasının he
defi Avrupayı nüfuzu altında 
lıulwıdurmaktır; F"rıuı.<& O"e Fran-ı 
sızlar Avrunayı kendi sistemleri 
dabiJlnde oynatmak istiyorlar. 
t:;:er Fransıi bu iddiasıa<lan vaz 
l'l'(eCek olsa, Almaa • Fransıa 
Mstluğu teessüs eder ve lou bir-

- En~tem şimdi geliyor! De- ı 
ıli. 

Salondaki adamın dim dik, sert 1 
durduğunu ve garip bir sesle 
.Bekliyonıın> demesini beğen
medi ... İçine korku girdi. 

Raif indi. O da bir arkadaşı 
ile karşılaşacağını sanıyordu. Sa
londa bir yabancı gürünce şaşa
ladı; 

- Bugün evlendiğimi, bu gece 
ıle karımla berıV>er A ''rupaya ha
reket etmek üzere olduğumu bil
miyo;:sunuz zannederi.:n ... 

Karını. derken gözlerinin içi 
gülüyor:lu. Pervin iliklerine ka. 
dar ürycrdi. Yabancı biraz daha 
dilı.lcşti: 

- Affedersin.iz, biliyorum ..• Bu-
• ııun için ... Bir rezalete meydan 

verilmesin diye ... Bizzat &eldim.. 
- Anlamadım!- Ne rezaletiT. 

r~yctin 1\114 de iliın edildiğini, 
Alsas - Lorenin 1875 denberi 
Fransaya geçtiğini, kuduz sero
mnnntı Mare~I Liyote veya Sıilli 
tarafıııdan keşfodild" ğ:nı, Japon
ya, Rusya, Danimarkanın Fran
sa mü>temlekesi ol:luğunu, 1914 
harbinde Mareşal Petain ile 4 
üncü Anri'nin 3"111yaa döğüsmiq 
olduklat'ını yaz.anlar var... Be -
den terbiyesine kar~ f"'Österdi .... 
ğimiz lakaydi de ırkınuzı salıilıa 
götürmemektir. Ahzi asker nıu· 
ayenelerinde bulunanları korku 
alıyor. Sılıhat bakım.ından yarın 
dW;eceği vaziyet - hatta bugiin 
bile diiştüi:ii vaziyet • dahilinde 
bir millet nasıl büyük millet o -
!ur? .. Yabancı memleketlerde iş 
tamnmile başkadı.r. Gençliği as
kerlığe hazırlaınok için sariedi
len gayret ve gösterilen ihtima
mı ~ymak!a bitireınem ... Fa -
şist italyada çocuk ölünciye ka
dar rejimin sıkı kontrolü altın_ 
da kalıyor. Ba!'jı boı:ttkluğ'tın ye
rini di,iplin tuttu, ruhluda bti -
yük lıir inantn harareti yanıyor .• 
Alman;;.1 kalkınıyor, vatana ba
zuları idmanlı, kaiblcri s:ıilarA 
gençler ~·c~tiriyor ... Bizde dc•·
letin \'azifcsi çocukların1ıza veri
len terbiyenin yeniden millıleş
tirilmesine çalı~mak•,r; eğer hu .. 
gün terbiye milli olmaktan cıktı 
ise, bu devl~tin liıkaydisinden i
leri gelıni~tir. Arltk devlet mual
limlerin Fransız gih.i di5~ünme
lerini ve çocuklarunıı:da Fran -
sız kalh ve ruhunu yaratmaları
nı icbl!r etmelidir. Hiebir de .. ıe
tin hudl•tlan içinde müsaade ve 
ınüsantaha etnıiveceği ecnebi 
propagandasını hudutlarımızdan 
atmamız ve ancak ve ancak 
Fransız ruhunu terennüm ede .. 
cek neşriyat ikame etmemiz şart
tır.~ Bedbin ıleğilim, hakikat ol· 

(Arkası 3 iincü $ayfada) 

Pervin yakla:;tı. Sapsarı ol -
mu~lu. Nefesi tıkanıyordu. Kal
bi kopacakmış gibi çarpıyordu. 

l,er\·in a.nlanu~tı. 
Adam cevap vermedi. Cebin

den lıir paket çıkardı, açtı; bu 
mini ıniııi bir tabanca idi. Küf
leıımişti. 

Bu tabancayı tanıdtnız mı? 
Raif tabancayı aldı, evirip çe

virdi, baktı, muayene etti: 
- Evet dedi; bu tabancayı an

nem hediye etmişti. Üstünde. a. 
dHnın ilk harfleri de vudır. iyi 
amnıa bu tabanca sizin elinizde 
ve bu halde ne geziyor 

- Bu tabancayı Alemdağı ci
varında bir köylü bulmuş. Bu 
köylünün Suadiyede bir kapıda 
çalışan bir hizmetçi dostu var -
nus. Ona vermi<. .. O da baııa ver
di... 29 temmııUaııberi orada, J'1r 

• 

Roman1Jadan 
bir eksper he
yeti geliyor 
Satılan Tift.klerin teslim 

şekli tesbit edildi 
R<:ıı:ruınyava s:ıtılan tiftik ve 

vapaklann testimi ve ·bu hııırus
ta konturat yaptlması için bu -
~erde Rumanya,dan bir eksper 
heyeti şehrimize gelecektir. Dün 
sabah tiftik ve yapak tikcarları 
teslim işleri üzerinde karar v.:r· 
mislerdir. 

Diğeı· taraftan Macaristana 
gönderilecek tiftHtler için de An
karadan ihracat müsaadesi bek.. 
lenmektedir. 

Bu şekilde rnüstacel ihracat i
çiu ticaret mudür1irltleriniıı li
sans vermelerine sal.:ihiyet ve 
rıimesi kabul edilın.i.ştır. 

Sl:I.ED1J'& 

Tamir EOilt!cek yo llar 
Ü skiitlar kazası Jahilindeki 

tekımil yollar esa,,lı bir tebkikten 
~eciri~mis ve acılc:n lan1ir olun
maları icıııbecienler te.>lbıt olun -
muştur. 

!Ji . .ıer taraha.ıı şehrimizin moo
telıf semtlerindeki asfalt yollar
dan az bozulanbrın Jıepsine bi
rer kat, ook bozulanlara da ye
ni.den iki~~r kat katran sürülme
si kararla$ttrılmıstır. 

Yazı bürosu açılıyor 
Fakir halkımızın ve okuyup 

ya;nıa •bilmiyenlerin isli.da, mek
tı.ı.p yazdırmak gi'bi hu.su:,laı:da 
kar,.tlaştıkl~n müşkülatı· gören 
Beledi ve Reisliği her <kaymaıkam
lıkta bır .yazı bürosu• te.>is et
me;i 'kararlastırın 0>tır. 

yaprak ve toprak yığını altında 
kaltlı(ı için küflenmiş... Köylii 
avare dolaşırken, nasılsa taban
canın ptrıldıyan namlusu gözü
ne çarpıııı~ .. Tabancanın bulun
duğu yer, maktul Bahanın cese. 
dinin bul11ild11.ğu yerdiı· ... 

Raif durdu, düşündü, kaşları
nı çattı: 

- Gadp ~ey dedi, garip şey ... 
Hakikaten çok garip ... Acaba ta
bancaını çalan kimdir? 

O kadar 'oğukkaıılı, o kadar 
her şeydenbihaber, o kadar anla
mamazlıktan geliyordu ki, ya
bancı sabırsıdandı: 

- Görülüyor, anJaaıan1azlık
tafl geldiğiniz. giirülüyor. Kendi
mi takılim edeyim: Sorgu hiiki. 
mi)·im ... Siz de şu andan itibaren 
mevkufsunuz. 

Raifin gözleri dört açıldı: 
- Siz deli mi.siniz? Ded.i-
- Bayan Aytenle nişa.nlaııdı-

nız ııisanlanalı sizi bütün köy 
halkının. Bahanın katili olmalı.la 
ittiham ettiğini bilmivor musu
nuz? .. Bir aydan fazla zamandır 
ihbar üstüne ihbar alıyoruz. 

Raif pıırıqaiuıı sakaihna gö 
thiil: 

Büyük gol in-
1 

şaatı gruplara! 
a,yrıldı ı 

Dün 422358 lira 1 ık 

yol ihale edildi 
Büvük yol inşaatına talip çk

madığuıı g<iren Belediye Reisli
~i 422 bin 358 lirah.k Y-Ol inşa.tı

na dahil bulunan Halkalı - Nal

.bant çeşme - Hadm>'köy iltisak 
yohı ile Topçu atı.ş akulu - Da
vutpa-a y:olları, Selman çeı;ııne • 

.Maltepe a.sfatını ve Top'kapı -
Maltepe - Halk.alı, Mezbaha - Sl
la.htara~a. Küçii:l<ıı:<il - Rami, E
dirne kapı - Eviin yolannın inşa 
ve tamirleri dün ayrı.. ayrı müte
ahhitlere ihale etmi.;tir. 

İNHİSARLAR 

Çuval buhranına karşı 
İnhisariar idaresi piyasadaki 

Ç'll"Val buhranını ,ııörerek bundan 
bir mü.ddet evvel tuz yü'kile Ka
radenizde batan :z;ongul.dak va -
purundaki binlerce tuz çuvalıru 
çıkarmıya karar vermiştir. 

TİCARET 

Şark' a petrol gönderildi 
Şark ve ccnlij) mıntakalarını.ı.z

da petrol, benzin ve motorin sı
kıntısma karşı tedbir alınmakta
d:r. Denizle nakliyat yapılmadı
ğından dün Hk defa ularak ka • 
radan tı'eııle bu mmtakalara 10 
va.gon petrol, benzin ve motörin 
gönderilın_iştir. 

- Şimdi anlıyorwu.. Siz bi
zim muhittensiııiz Bay lıJUciın •• 
Münevver bir insansınız! .. Böy
le bir şeye ib ti nıal verebilir mi
siniz? 'Benin1 gibi bjr insan, dağ 
başında bekleyip arkadaşını kat. 
leder mi"? .. İn>an deli olmalı ... 

- Ben şimdilik sizi akıllı te
lakki edcmiyeceğim. Ne )'azık 
ki, 111lişah~de altına alınmanıza 
lüzuııı görmüyorum, çünkü siz 
ask delisisiniz ... 11.~ıklar çok kere 
ne YlJPlıklarını. bilmezler. 

- Hayır sizin böyle dü.şündü
ğilnüze kani değilim. Benim gibi 
münevver bir insan kntil olabi
lir mi? .. Ancak Baba ile bir gün 
münakasa ettim dive .. 

- Miin .. kaşa değil, onu ölüm-
le tehdit eddiniz .. 

- Yalan! 
- Dağru ... Şahit var. 
- Yalancı şahittir-. 
- Yalancı şahit olmasını te-

menni ederim ... Eğer masumiye- l 
tiniz tebeyyiin ederse ne mutlu.. 
Hakikati meydana çıkarmak ve 
sizi beuet ettirmek için çalışa • 
cıığıoı ... Şimdi söyleyiniz, B.ayan 
Ayten siı.i Bayan Şerınlııin köıı-

yapılmıştır: · 
Ali Ulvi adında bir demirci, 

ernniye\._ kaça•k~ılık ıbürosıma mü
racaat ederek Küçükpazarda Çeş. 
me sokağında ciemirci Prodronıos 
Yosifidisin kendi6in<len azami 
fia.tı küosu '.!'5 kuruş olan demir
den 38 kuruş istediğini bil<Hrmiı;, 
Reşat ve Sait adında iki memur 
lı.amal kıyafetine girerek Ali Ul
vi ile bera'ber Prodramosun dük
kanına gitmişler ve kilosu 38 ku
rııstan yapılan faturayı y:ııkalı -
yarak ciirmüme:ıiıut temin etnüş
lexdir. 
Prodronıos, bu demirl,eri Un • 

kananmda karalrol arkasında 22 
nınnar.ada deıniİ-ci. Garo .Mehter
yandan kilosu 35 Jrurıı.şa aldığı
nı &iivlemiştir. Bunun üzeriue, 
Garonun dfi kkinında da ayni şe
kilde ciirm.ümeşhut yapılmış, iki
si de dün akşam Adliyeye veril
m~erd.ir. 

Ma.h:keme suçluların teV'kifine 
karar vermiş, ş:ıhltler dinlenil -
dikten soma, suçhılarııı d ük:kan.. 
la.rında demirler üz.erinde keşif 
;e defterleri üzerinde tetkik ya
pılması içiu muhakeme 27 hazi -
ran perşembe günü saat on dör
de talik eıiilmiı;tir. 

"' ... "' ""' -- -... ... .. ......... 

Küçük haberler 
..... * Şoför Mehmet CeUilin idare

sindeki 2218 numaralı t.aksi oto
mobili Gala tada Necati ber; cad
desinde garson Necip Okumuşa 
çarparak yaralamıştır. * Aksaraydn Mesih pa:;ada ma
rangoz Nurinin dükk.inından il
liit caLa!ı Kadri dün Sııltanah
met Birinci ceza mahke1nesine 
verilmiş, sorgusu yapıldıktan »n
ra tevkif edilmiştir. * Belediue vapurlarda hc:maııa
rııı yolcuları rahatsız ettiklerini 
görerek her iskeleye bir de Be
lcdiııe memuru konulmasını teb
liğ etmiştiT.. 

künde beklediği perşembe günü 
nerede idiniz? 

- Nerede mi idim? 
Raif sarardı, kekeledi, bozuldu-

ğu belli idi: 
~ Söyliyemem. 
Sorı:u hakimi çatıldı: 
- Fena "dedi, çnk aleyhinize! .. 
Bu söz Ü<erinc Pervin y~klaş-

tı, Raifin kolunu tuttu. Bu hare
keti ile Raifi müşfik, ayni zaman-· 
da da .!rnvvetli bir himaye altına 
almıştı: Bu hareketi seven bir ka
dının ı.•rekcti, bu kinıaye, &şılı: 
bir kadının himayesi idi. 

Sorgu bakimi dnralad.ı. Pervi. 
nin tavrı nazarıdikkatini celbet
miş_ti. Pervin konuştu: 

- Eniştem sorduğunuz suale 
tevap veremez dedi, onun söyli
}·emiyeceğini ben söyliyeceğinı. 

Bahanın katledildiği ı:ün ve sa
atte Raif benim yanımda idi; Ar· 
ka bahçedeki kameriyede konu
şuyorduk. Ona randevu vermiş
tim ... Ona söyllyecek mühim ııe'J • 
lerim var.ıa. 

(Arkan oott) 

Bugünden itibaren 
başlanıyor 

Şehrimizdeki liselerde buo;ün · 
den itibaren oi,g-unluk imti.har
larına ba;;lanılımaktadır. imti
hanlar ıbn-~La Türk.;e oltnaık ÜZ(;· 

re 4 dersten ve tahriri olarak ya
pılco.caktır. Bu i·lntı..\artlarda rnu.
vaffak olanlar yiiksek tahsil ya
pabilirler. 

~~~~-o--~~~~ 

İstanbul • lzmir hattı 
Denizyolla.rı idaresi İstanbul

İzmir hattma haftada bir ilave 
posta koymıya karar vermiştir. 
Bu postayı Tırhan vapuru yapa. 
caktır. 

Kaçırılan Kız 

Mahkemad~ kendi iste
ğile gitt;ğini söyledi 
Fatihte Türkan adında bir kı

zı kaçırmaktan maznun olarak, 
Hasan Caaşen · adında bir genç 
dün adlivcye •·erilmiş, Sultanalı
met birinci sulh ceza mahkeme
sinde sor;!usu yapılmıştır. 3or~u 
esnasında,, kaçmldtğı iJdia edi· 
len Türkan, Has:.nın kendis1rıi 

kaçırır.adığını, seviştikleri için 
kendisinin beraber gittiğini söy. 

!emiştir. 

Hasan serbest bırakılmıştır. 

REKORU 

Ankara rıtdyMu ge« '"'at 
dokuz !>uçukta İstanbulda sa
bahleyin saat altıdan itibaren 
luıll<ın okumıya başladığı sa
bah aazetelerinin bazı makale 
ve fikralarının hülasa!lnı veri. 
yor. Halbuki sabah <'a>eteleri 
ile gecenin. dokuz buçuğu ara
sında yine lstanbulda çıkan en 
az on türkçe gaute var. Eski
den sabah gazetelerinin maka· 
leleri öğle servisinde, öğle, :ok
şam gazetelerinin makaleleri 
de saat sekiz servisinde veri • 
lirdi. Gece gazeteleri de yirmi 
üç servisine bırakılırdı. 
Simdi radyomuzdan daha çok 

sür'at ve tenevvü beklerken es
kisinden daha noksan bir baL 
de matbuat servisi yapılma • 
sını siz de herhalde benim ka· 
dar hayretle karşılarsınız. 

Nanemolla ile bu mevzuu lıo
nuşıı.yorduk da şöyle dedi: 

- Filhakika içinde biz de • 
dahil olduğumuz halde bazı 
gazetelere reklam oluyor am· 
ma modern vasıtaları kullan
maktaki sür'atimize de iyi ıı;ıi· 
sal teşkil etmiyor. Eğer, bunu 
yapmaktan maksat aktaalite 

karşısında Türk matbwıtınuı ne 
düşündüğilnü vaktinde efkarı 

Ticaret müzakerele
rine devam etmektediı 

Romanyada ticaret müzakere
leri yapan heyetimizin dün şeh
rimize döneceği söy lenmi.şse de 
bunun ancak bir hafta sonra ta
hal<l<u.k: edeceği anlaşılmıştır. 

Müzakereler esas itibarile bikJıii. 
se de teferrü.at üzerinde devam 
etmektedir. Fakat şimdiden me,_ 
leketimizden Romanyaya muhte
lif maddeler üzerinde ihracat 
başladı.ıh li[ilbi oradan da benzin 
petrol ve ınolıorin göııderi!meık • 
tedir. 

Ticaret, Vekili 

Dünde tetkikler yaptı pa· 
zartesi Ankarııya dönüyor 

Ticaret Vekili N ;ı.zmi Topçuoit'
lu dün sabah Galatadaki teşkilat
landırma dairesinde me.,gul ol
muş, ihraca:! tacirlerile .ııörüq • 
müştür. Petrol lim\tet şirketi 
müdürü vekili ziyaret etmişler
dır. 

Nazmi Topçuoğlu Pazartesi gü· 
nü Ankaraya dönecektir . 

Boğazdaki plajlar 
Boqazdaki pUıjlaT bugünden 

itibaren açılmıştır. Bu yıl da 
komple biletler yapılmışnr. 

AMERİKANIN 

MESAJLA ILI 

Zavallı Fransa, düşmanına 
karşı kalıramanca harp etıilr
ten ve sulbe talip o~a mec
l>ur kaldıktan Mınra, Aweri • 
kadan, büsbütün ses sada ke. 
sildi. Eskiden, hiç olmazsa yar
dım lakırdıları eıliliyor, afada 
bir de, nümunelik, hediyelik 
kabilinden beş on tayyare fi. 
li.n gönderiliyordu. 
Şimdi Amerikanın ne dü • 

şündüğünü merak ederken, 
bizim Nanemolla şö:tle dedi: 

- Şimdi, Amerika, Fransa· 
ya teessür ve şefkatlerini bil· 
diren bir mesaj hazırlıyordur. 
Bu sükiitun manası odur. Çün· 
kü, tabii bu seferki me_saj 'IJir 
hayli uzun ve hazin edebiyat 
levhalarile dolu .. olacaktır. 
Galiba, dünya mesaja kurban 

&idecek! 
A. ŞEKİP 
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Aliiıan , şartları F ran- 1 Mihver 

b•Jd• ·ıd· T a_raf tarları saya 1 ııeı 1 (~taraf•. 1 _inci'$4?1fada) 
rın alınmasına ıntizar edilmek
tedir. 

(Ba,ştarafı 1 inci sayfada) ı •---
Visarnırai Leluc ve Fransa ekisı F a H .. k A t . 
N7~iırer, Fransız ddegelerine, i r nsız u u JD e 1 
!~r~~~;~~:ı'~~: d~rn;,~;::; ; Bor doyu terkfttmudi 
Foch'm tezli! edicı ırrUtarelre :,art- ' 
larını Ahnan murahhaslarrna d&- dir. Mllzakece devam etı:nelsJ;e-
te ettiği ayni .,_.ncta bildir - dir. . 
m';stir. ALMANLARIN RJCASI 

Bu.l('..in Compi- ormanında Londra. 21 (A.A.) - Alınan ~ 
vukua gclep bu v:ı..lt 'a, va'ktivle Al- raitini tebli.it edildikleri gfüı ay-
man <ırdularınm şerefine karı;ı nen kabul veya reddetmelen 
yapılan· hakareti silmiştır. Şere- Fransız murahhaslarmdan rıca e.. 
İlle maitlüı> ohnwo bir hasma kar- dildii(i . Öğrenilmiştir, . 
şı bu y.ı.J<'ada göster ilen vekar, .. HITLERIN ~ . 
gattlu<s iidilil(ının ~man 01.du- Führerin u.mıunı ka.rargah ı , 2_1 
sunu t.ahi<ir eıtiıti bu ınal1akle, (A.A.) - D._ N. B . • AJans ı .bıldı-
ebt."<ii bir kin ekmc;\ı matuf oı...- rıvor : C<ı rr.pıgne _h;ı dısderı.nde". 

· '- d"-- '- ' b' .._l 1, ,_.. ,_ , .. 1 sonra Fuhrer aşagıdakı cmırten roMt.. uuırn a ..l'W:: er\..:: ..,uyu .... uU' ' "' , ,.,.._ .• 

t d t --- '"l ,,_ k d \ ,rmı1 . ır . 
eza ~ı e~ue Le ır. l T 'h' ~' hat·ra ta<• Füh adın rd la 0...-. - arı .ı vaevn, ' -

rer _ "'. 0 u _r · ·u - ve gol zofeTi zhid.esi Berline na'k-
maııdaıılıgı >CU general Keıt<;'l, . ledilecektir. 2 - !ki trenin hatt.ra 
ıınu .tareke ;;aıtlarının aşa~ıua•.tı 1 olitklarının bdun ci ui•u yerler 
urıııkaıdO.emeoını vkumu,;tuı; ı tahrip edilecektir. 3 - l'.'fareşal 

Ftilın~r ve Alınan oı'dulan ~- Foch abi•ie>i -0ldu~u ~ibı muha
kı.ııruanaanı adı.ıı.a, sizlere aşagı- f faza edilecektiı. 
dKi muıkaddcınevi bildınuek.le FRAN3A HÜK.uMETİ 
kesbu,ercf eylerim: • BORDODA 

•Alınauııa,_ . Auıerika Birleşik Londra, 21 (A .. .\.) - Fransız 
devletleri reısı Wı4on tarafından hükıinıetinin Bordo 'yu terketti
ven!e11 ve müttefik devletleı· ta- 1 - : reomcn tE'kzıp e 1 lrr.cktcdir. 
rafındaıt teı;id oZunaıı teminata i- · 
timad etıı•i< ola"' .1lmaıı ordusu., 
11 ıe,rmievuel 1918 de silülı!armı 
bırakııuşt<. Bu., n.e Alman mi!Leıi
nin ıte de i1.ln1arı. hii.kll 1r..eluıin ar
zu etmeııUs olduğu ı;e mulıa.sım
Zann, ezici f<llki'l/etine rağmen 
Alman kııra, deni:: re haııa kuv
vetlerini kat'i ma,;lubiyete uğ
ratamadtqı bir harbin so11u o! -
11>u>tur. Mütarekeyi imza ede
cek ola11 Almaıı heyetinin tnu· 
vasalat ı anından itibaren, bu dev
letler, resmen verıni$ oldukları 
teminatları ihltiı etmiye b~la -
mışlardıı-. Alınan miL!emıin 
büıün iztıra.µlarmın b~laııgıcı 
bu. ı-agoııdadır. Bir millete talı
mil edilebilecek tahkir ve tezliı 
edici her şey, maddi ve manevi 
büt'iin i o:tıraplaı", bu malıa!de doii-
1u.uştu.r. Dört sene süre1ı kahra
ma1ı. bir mukavemetten sonra., 'Jle
gıine zaafı, demokrat dev!et adam
larının vaidlerine inanmak ol -
tnUi bulunan bir millete karoı 
verilen sözleT ve ııeminlerden dö
nülmüştür. 

3 eylul 1939 da büyük harbin 
başlangıcından 25 sene SOftTll, 

İngiltere ve Fraıua., ,hiç bir u
beı> olmadım, Almanya)l<I yeni
den lıarp itan ettiler. 
Şimdi, meseleyi silahlar hc!let

Ci. Fransa, mağlup oldu. Fran
az hükUmeti, bir mütareke için 
A!maa $4rtl~n bıldınlnoesini 
Alıncm hiikumetinden rica ettı. 
Bu şartların büd(rilm.esi için ta
rihi Compieqııe armam seçildi ise, 
bu, E'ransa için tarihinin fettfli 
bir sayfasını teşkil etmiyen, Al- ı 
man milleti içiıt de bütün zca- 1 

'man!anıı eıt biiyiik zilleti gibi te- ı 
!tilckı oluııaıı bir h.atırıumı, h.ak
nz!ıqı tamir edici bir adalet ha
reketi ile ile!ebed rilmek için 
!IGP'lmıştır. 

Irak hükumeti 
Hariciy• oıi Ac!liye Na:ın'r. 
laruu re•ml bir U•W• il• 
An.lıaraya rtönderiyor 
BaQdat, 21 (A.A.) - Irak hü

kürr:e1in iu ·haricivc ve '1dli ve na
zırlarını J\t ıkarava re::,...n-:.i bır va
zife ile .göndereccfa bildiril:mek
tedir. 

Romanya<la umumi af 
Biikreş, 21 (A.A. ı - Kral, Va

tana hivnnct ve casus!~\< cl1rürn
leri hariç, bütün diı\~r suclara 
ş:ı.mil ohnak üzere ~eni:;, bir si
yasi affı umumi kararnamesini 
in1zalaını:;1tır. 

Bulgar - YagosJav 
ticari münasebatı 
Bel.,grad, 21 (A.A.) - Bıı.lf!ar -

Y ~lav ticaret odası fevkalı\de 
bir içtima aA<detınistir. çtimacla 
Bul.garistanın Bel.,grad elçisi ha
zır bulunrrllı;ıtur. 

----o-

Münferit kuvvetler ı 
( Gaştcraft 1 iııci sayfada) 
AKŞAM TEBLiCi 

Ankara, zi (A.A.) - Fransııı 
radyosuyla alınan 21 haziraa 
Fransn: a~aaı tebliğ'i: 

Vo.goslE"rde. geniş bir mu _ 
ralıba halinde, kıtaatınuz şid -
il.etle loarbe ıi.ev..J. etmekwdir. 
Birçok defa düşm~nm taarruz -
larırıı ııüs4ı:ürtmiqler ve nıuvaf
fakiyetle mukabil taarruza geç
mişlerdir. 

Cephenin diğer kwnında bil
hassa Clerınont - Ferrand nunta. 
kasında mevzii çar"•ı;;ı:nalar ol -
mwıtur. 

Framıa, l>ir tek seri kanlı cm"· 
pışmalarda kahranıaııcıı mukave
metten sonra, maqlılp olmıış ve 
yıkılmıştır. Almanya, mütareke 
şartlanna vevıı müzakerelerine, 
bu derece şeci bir lıasma k.rşı 
tahl:ir edici bir nıahiııet vermek 
niyetinde değildir. · 

Polonya Reisicumhuru 
Londr!\da 

Alman talepleri şU hedefleri 
,:;itmektedir: 

1 - Müaoıleleıün yeıaid-
başlaınasına mani olmak, ~ 

2 - lngi)tere tanfnıd8ft ken.. 
diai4e talunil e4ilea Urltla d• 
vamı için Almanyaya tuo em
niıeti vermek, 

3 - Esasen Alman devletine 
cebirle yapılan haksızlık.lana 
tamiriai teşkil e4ttek )'eai bir 
sulhün tesisi için lüzuınftı ip
tidai ııartlan kurmak. 
Bu ınakaddemeniıı kıraatini 

ıınü t... .ı.ki p, F ührer. •Deusısc/ı land. 
iWer alle;ı. nai4oıcleri aras.ıııda. va
gonu terketınistir. , 

MÜZAKERE BA$LADI 

Compigne, 21 (A.A.) - D. N. 
B. Ajan:ıı orta Avruı:ıa saatile sa
at 20 de veciyoc: 

Führer maiyetile, Comoigne 
ormanını terkeUikten ve general 
Keitel Fransız murahhaslarına 

şartlar;ru bildirdikten sonra saat 
16,25 de Fransız murahhasları a-
ralarınd:ı. müı:tkere etmek üız.,,,. 

re kendileri için hazırlanmış olan 
çadıra çckilnıi.şler ve Bordo hü
kı'.ı.ınetile ~rüşmü.şlertlir. Saat 18 
de veniden vagona dönmüşler ve 
Füchrçrin mümessili ordu başku
mandanı ,general Keitel ile tekrar 
tem... elnıh e devam ey lemisler-

Londra 21 ( A~\.) - Polonya 
Cırınhur HeIBi Rac.ldeoicz bu ak
şam Londranın Paddington ~arı
na ııelmis ve kral G<!orRe tara
fından karşılanmıstıc. 

Çocuk Esirgeme ku
ruınu kongresi 

Ankara, 21 (A.A.) - Çocuk 
&irr1em~ Kuruıtnun.un kor.J.."t'e
si haziranın 25 inci salt :!iinü sa
at 10 da Ankar;ııfa CöcuJt Sara
yında t<ıplanaıcaiı:tır. 

Polonya Başvekili. 
Londıada 

Londra, 21 (A.A.) - Polonya 
Başvekili ve genelkurunav reisi 
,E!eneral ~ikovs~i Ku jma\ .. fızasile 
birli;l;:te Parh:itcn h areket ederek 
tavv:ıre ile bul!ün Londr:ıya 
gelmistir. 

Taksim gazinosunun açıl
ması ay başında kabil 

Taksim gaziııosunun açılma
sı ancak av başında kabil ola
c;;jktır. Bu "az;rıonun kapalı 
kısrmlarının şark halıları ile 
döşenmesi için Belediyece 3000 
liralık ~alı da satın alın;,.caktır. * Suadiye vapur iskelesinden 
içeriye uzanan i.-1ce!e yoiıı.ınıın 

yeni lıir şekilde mşoı oh ......... 
Beledivece kararla,ştırılmıştır. 

İSP ANY'A - FRANSA 
HUDUDUNDA 

~run, 21 (A.A.) - Muhacirle
!in l!ittdcçe fazl.aJasmaıkta ohna
sı sebebile, İ.spanyol makamları 
l"ransız - İsı>anyol hududundaki 
kontrohi daha zi·-ade sıkılaştır
mu;laroır. Hududa yeni İspan
yol cüzütaımları ~etirihniştir. 
.BULGARİ.STANDA 
YHNi NUMAYİŞLER 

Londra, 21 (A.A.) - Sofyadan 
alın.an haberlere nazaran, bugün 
Bulgar tal€beleri yeni biı' nüıına
r4 vapmışlartlır. Alman sefare
ti önünde k>planan niirnarjşçiler 
bjJfı.hare •Dobrucayı ve Aıkdcniz 
!imanını isteriz• di ve baıtınnışlar· 
ilir. 
TRANSİLVANYA 

MESELESİ 
B<-l.grad, 21 - Budapeşteden 

gelen ha.lıericrde bir Macar he
.velinin Bertin ve Hanay: ziya
ret edeceiti bikl.irilmeık.tedir. Ög
renildığine göre. bu heyet T1·on
silvanyanın Macaristana iadesi 
yolunda Alman ve İtalran zima.ın
darl:ı.rile temaslar yapacaklar. 
dır. 
ALMAN GRUPUNUN 
ŞİKAYETİ 
Budapeştc , 21 (A.A.) - D. N. 

B. Ajall6ı bildiriyor: 
l.9 haziranda parwyıeolf) Al -

.ma.n etnik .ırrupu mtirnc.ssilleri, 
Richta~ azasından Muchl ve Fo
cob Band. e tnik grupları -rot.od ll
ri,eti na;r.ın ;ı Joasyekil Tclekiyc 
naZ!r, P;ıtaky hazır bulunci;,ıı!;u 
halde Alman ,grupunun ı;i!kaye L
lerini ha\'i bir muhtıra tevili et
mıştir. 

Başvekil, muhtıranın ihtimam
la tetkik edileceğini ,.., icabroi
yor sa yak ında oikiı:kyetlere bir 
çare bulunacağı cevabllll ve.- -
ıniştir. 

ROMA!'<'YADAKİ 
MACAR EKALLİYETİ 

Bükreş, 2l (AA.ı - Rumen 
ekailiyetler n.ıı ı rı lVIacar iı. yan ve 
meb'u»larını k<>bul ederek Ro
.manyad<rki l\tacar ekalliyetini a· 
l.ikadar eden muhtelif rn~lele
ri görüşmüstür. 
Bükreş. 21 (A.A.) - Ro()!Ilanya

d.a.ki bütün sivasi (!ruplar, l{rai 
r{arolun yÜl\.SC'k idal"CSİ ve tn1Üt
tehid parti. namı altında birleş
mişlerd.ic. 

Bu miinasebetle Kral Karol ya
rın saat 21 de rad~'l'.l ile mıllete 
bevanatta bulunacaktır. Mütteiııd 
partınin t"9kılini !>·•diren karar· 
name .ııu ak.•am n~istır. 
Kararname ıneınle.kelin biltün 
si\'asİ unsurlarını veni oarti etra-
fında t<ıplıvacaktır. • · 

Milli Rönesans c:eohesine ilti
hak etmemis olan eski demir mu
hafızlar test<n.ltı ve millet k(}y .. 
lü partisi azaları bu suretle Yeni 
milli partive ,Qi:miş <bulunacak
lardır. 
JAPONYA FIRSATTAN 
İSTİFADE ETMEK İSTİYOR 

Tokyo, 21 (A.A.) - Miı.stem

leke ııazırı ;~eneral Koise, bu~ı.in, 
kabine top!antu;ında, Fransız 
Hindicinısi rnesclosınin halli i· 
çin. utık J:ıponyanın kıuvvet is
timal etmesi mi ıaf.ım geleceği 
sualini, l<l'ndi kendine ""rmakta 
oldugunu l:ıevaıı etımiştıc. 

H<ılanda. Hmdistanı meselesine 
ıı;elınce, statı.ikonı.ın muhafazası 
ııolitlka.sına riayet e<lı!ınediı{i tak
dirde, Japonyanın burada da ica
~ına ııöre tedbirler a!mast lizun 
geldii!ini bildinnistir. 

•Minsc:ito Sak.oucachi> partisi 
namına söz söyiıyen mali.ve na
zırı. Holan<la Hindistaru ve Fran
sız Hindidnisi me;eleleri hak
kında. hllkUmetin icabeden ted
birleri alıına.sını beklL'Cliğıni söy
lemiştir. 

Tok••o. 21 (AA.) - D. N. B. 
bildirivor: 

Hindiçi.ni · •lu ile Choun,g Kin
ıı:e harp malzemesi hak.kında 

Fransanın ettiui, hattı hareketi 
oıü.talea eden Nışi Shimbun ga
zetesi, Çin muhareheşinde İngil
tere, Fmnsa ve Amerikanın al
dl'~ları ,-azi;-eti Jaııonvanın 
hk uııı.ıtamıyac.:ığını yaıJnakta ve 
~uıılar1 ilave etmektedir: 

•Bu devletler, Asvadaki emper· 
yalist r ciimlerini genisletmek e
melile Japonyayı tazy!k etmek 
istemişler fakat hata i >lemişler· 
dir.• 

-----<>----
Amerika salibiahme

rinin yardımı 
Londra. 21 (A.A.) - Amerikan 

Salibiahmeri, İngiliz Salhbiahme
rile «Saint it:zns ambulanCc. te
$ek'külüne 100 bin Sterlinlik bir 
teberrü<le bu!:mmusLu.r. 

1 :o;.p«c 1 ( ltalya arazisi müt ış 
Araba kınl~ktan SUrette bombalandı 

sonra 
Ara lıa kınltWdıuı sonra )'Ol 

g&l.eren ~ olurmuş! Şimtli de 
Fransa çözültlükten sonra yol 
pslerenler çoğaldı: 

Fransa vaklile, yok ,.öyle yap
malı, yok bö)'le etmeli, ,.ek bil
mem neye ba~vurmah, yok bil
ml!m batıg; yola sapmalı imiş! 

iyi amma ~imdiki bu ıı:avalh 
ve bayha hıısd Fraasaya lıu aa
uhatlcn verenlerin, bu ıdulları 
öğretenlerin, vaktile akıllan __ 
r-ede imi~! Sonradan yapılan lıu 
ikadar, im b1'l bel ve fallri traş
lar, .-alr.tile, karaca hiç ıhn.ma
dan, dişini tırnağına katarak laş
lık erzak.mı. toplar ve ağustes bö
ceei şarkı .öyleyip raksederek 
dalga geçerken J'11pılsa daha iyi 
olmaz mıydı! Ar"1ba lurıJılıktan 
sonra herkes yol gösterir, asıl kı
lavuzluk, 11 yola çıkmadan ge
rekti. 

(~fı l inci sayfarJa.) 

Londra, 21 (A.A) - Reıdıec A
jansı bildiriyor: 

Resmi makamattan alın.an ma. 
lümata göre, İtalya, ~ ağa· 
bombardıman tayyareleri tara
fından birçok hücumlara maruz 
kalmıştır. İtalyanın.harbe gir -
diğinden 24 saat acıma, iki çok 
biiyük tayyare ve tayyare motöri 
fabrika>1, birifoi Cenova'da Au
saldo diğeri de Turin'de fiat f.ab... 
rikası muvaffakıyeUe l:ıomhar -
dıma.n edilm4tir. 

Fiat fabrikası, ışık fişekleri ile 
bt'i bir surette teşhis edilmiş • 
tir. Müthiş tarrıtblı bir infilak 
hıısule gelmiştir. İugiliız pilıotıı 
bunu. 1600 metre irtifadan gör
müş \'e infilak o derece şiddetli 
olmuştur 'ki, pilotun alevin şid
detinden gözleri kamaşm~tır. Bir 
bombardıman tayyaresi, fabrika

sında iııgiliz kuvvet!ıı!ri, lt.aıran 
genen.ti Lııstua:ı.yi esir etmiş
tir. Me>Jkıir general. Liıbyada bu
lunan Hl nncu İtalyan ordusu -
12u.n baş mühcndlsidir. Mwnai -
leyh, İtalyan seferi kuvvetleri 
basmühentlisi sıfatiyle İspanya 
harbine· iştirak etmiştir. 
CALAİS BO.MBARIMAN EDİLDİ 

Londra, 21 (AA.) - Hava ne
zaretinin bir tebliğinde fi1oya 
mensup deniz tavvareleri tara -
fından Calais'de!ki !i\i.şman lopçlı 
mevı:ilerine muvaffal.:ıyelli hü • 
cu.mlar yapÜdığı bildirilmekte -
dir . 
YENİ KANADA FlKA.RALARl 

OS1\1AN CEMAL KAYGll.J 

Bu günü evvel
den görenler 

' nın cenup kı.smı il.zerine isabetler 
=============== kaydetmiştir. Sekiz gayet ağır 

Ottava, 11 (A.A.) - İ~il"'re
~~elen döniüncü Kanada kıta
atı, birinci fırka ile ikinci fırka
yı takvive edecek bazı cürita.ın
ları Kanada hava kuvvetleri pi
lotlarını ve bir hastabaıhcı gru
pUrni ihtiv aetmektedir, 

R<>ma. 2İ. (A.A.) - Na•ione 
Coloma le ga~etes[ İngillerenin 
Malta, Mısır, Yakın Şark. A?US
turalya, Malais adalan . Yeni Ze
ları<ia. Sudan, şarki Afrika ve Af. 
rika cenup ittihadı ile posta ser
vislerini kestiAinı iddia etmekte
dir. 

(Ba.~tarajı 2 nci s<ı .~f.:ıdıı) 
duğu gibi görülüp ka(ınılınazsa 
iter şe3· ia çaresi bulunw'. .. Akli 
M"liın, miivazene, zerafet, düriis1i 
aeıı:aket .-e itimadı ııe{s gibi 
nıemlekcrtimi.ze has mezi~etleri 
ka' betmemiye bakalım. Böyle bir 
feliikettcn n1asuıı kalınak içio, 
yabancılan örnek tutmadan, va
t.aııp~r ~· er, nan1uslu, &a\' İ lti.r 
geaçlik yetiştirelim. 

1 
l teşrinisani 1937 ıle Pol 
Reno dedi ki: 
"- İkhsadi ve Illlili bakıın-

dan, her gün bira~ daha :karı~n 
bi.ı·aı: dah:ı teJılikeH ,·aziscte ci
ren dünya ,prt.a~lndft Fran~a bi
raz daha zHif dü~ilycr. Al.ınanya.. 
da ,iJ:iılı fıtbrilı.aları gün~ )'il' ni 
dört s::ıat <;alı~ıyor. t- ült r~r biz<~: 
4Üç senedi.r Almanya ,..:...! g~· ü

düE silahlaıuııak_ ic;i'1 <:" "' h~ ı~ -or •. 
elediği Z.."1.Dtan yalan sOylcuıl•<li. 1-
tal~ a ha1·p ckrncği ile bcslcuip 
hup silihı )apn1akla meşgul. Bu 
oıillrtler yalntE madde üzeriıade 
uğra~nuyor!ar, ayni zamanda ha
leli m:ıiyelcri de bauriıyorlar. 
Genetikte harbe mütemayil bir 
ıuh yaratmak içi.n en wodern ~-a
relcrc, en ku<lretli propaganda -
hıra ba~vuruluyor. Bu iki nııllet
ten biri hurp su·asmd.o, daha doğ. 
ru.u harpten ""'1rB suilt mıu.he
de>ine kurban git ıt: .ı\.l,.....y a; 
;;teki sullı wwıhedesinden fayda
landı; İtalya, bu na rağmen bu -
gün bu iki millet bir olup mua
hedeleri parça parça yırtıyorlar. 
Almanya da harp hc)'e":ıııı her 
an artmaktadır. Tunn•ta İtalyan 
geH\:i!rin\n &öylcdiği marşın na
karatı sudur: ,Frall-'ızların saka· 
lıııdan Benilo l\Iu.ı;olininin pa_ 
puçlarıııı si1rnek için fırça yapa
ca«ız! .. n1ecli~te de ~ôyledim. Ya 
harici siyasetinizi veya aske
ri si)·asetinizi değiştirmelisiniz 
dedinı. Taahhütlerinizle şiliıltmız 
mli>avi değil. Ya taahhütleriniz 
den ·vazgeçiniz ve-ya askeri si
yasetinizi tleğiştiı·iniz. Ye!ni \~
ziveti gözöniindc tutunuz: Harp 
ınc,-danuıda harp t~kniğinin iıı
ki.safı lazımdır. Yanlış "'lıaha ka· 
pılddar. , statüko. ile •Yeni. a. 
rasında , intihap yapını:.. kalk • 
tılar. Fransız, kendini tercilat& 
ser-Dest san el ığı zam.aa, c Y eai> 
ye kar'"-ı neiret duyduğu ıçın, 
muhakkak ' Statüko, JU tercih 
ed~r. HaBnJ;.i haddi zataıda ler
cih cdilel·ck olao ya «yeni .. veya 
fcliıkctti. Felaketi tercih eüi: ,ıll
manya Rca havzasını işııat etti .. 
Dün elilniıc beliğ ve kork':ınç ra
kamlar verdiler. Biliyorsunuz Al
manya ııe kadar zamanda bir de
lıizaltı gemi.si yapıvor Sekiz 
ayda. Ya Fransızlar? On sekiz 
ayda. Ve bize Almanyaya mal 
oldu~undan; birkaç misli fazlası 
na mal oluyor. Artık bu politika. 
havasını cleği.~tir._k liizuıoıi.ır. 
Bu vazi,·ctin idamcsine im.kin 
yoktur arhk. Memleketi lıaJk küt
lelerile gü~ideleri ayaldandıra -
uk geniş ve ku\'vetli bir cere
~·an kurtarabilir ... Size hakikati 
olduğu e-ibi s:;yledinı. Doğru söy-· 
liyenlcr hiçhir zaman •\iyleme -
ıni~lerdir. Evvel z:ıman müstebit
leri, fena haber getirenleri idam 
ederlermis. Ben kendi hesabıma 
bu tehlikeyi ~ göze aldun. She 
doğru~ u siiyledi111. Selameti 
bnnaa bulu~·oruw. İyi diişüoü • 
nüz. 

T 
• . ' 

arihinin şanlı dest3n 
dolu bin )• ılım keıı -
disine knştüyij. yastık 

yapun Fransanın ınazisine güve
nc!'ck hakikati kabul edememiş 
olduğu an~ılıyor. Fakat her şe
·ve ra2'nıen Fransıının ölünıüne 

inan.!lanıaz. Harp bybedilir, fa
k.at Fransa kaybolmaz. Her ~c.vi 
mahboldui',u zaman büyiik TUh
ların rolii haşlar. Atalarunızıa 
ço!' don-ru bir sözünü hatırlıyo .. 
rum: , Bir musibet bin nasihat
ten evlıidır.. S. İZZET SEDES 

bomba atılmıştır. Bu. bombalar 
yangınlar çıkarnuştır. 

Bu büyük fabrika mıntakasın
daı diğer tesisat üzerine de is<.ı.'1: • ..2 t 
ler kayıi.edilmiştir. Turin'in ~.a
linde mühim bir demirye>lu te
şa'ü.ı:ı n<ıktasıru İngiliz tayyarele. 
ri muvaffakıyetle bombaıdıman 
etmi.ş tir. 

Ceııovada 11.n;aldo fabrikası -
nın ~ imal k!s·mı üzerine- bQmba
lar a tılm~t ır. Tan·arcler ıız:ıklaş· 
tığı esnada lıiribirini takip eden 
çok şiddetli infil'lklar husule 
gelmişt ir. 

İngiliz tayyarelerin.in İ talya -
rı:n sair noktalarında yaptılı.!arı 
lı üc11 ıdarda, birqok yang ı nlar çı
karüm ıs ve Scnta sz..n-rr iovanın cia 
kain büyük b ir tayy ~·re Iabrıka
sın<i.a pek şidıldlı bir infiliık hu. 
sı.ıle gelmiştir. 

B e. tinde pek miihiın bir fabri
ka olon Capo1'i fabrikosı da nıu
vaifakıvetle bcım:lıardı:lk1n edil
miş tir. Sefli~ponentc de k5in bir 
bahri tczgal-a, Anon da kain bir 
OOkümhanede a~·ni suretle ooın
bard rman edilıniştir. 

BİR İT AL YAN GENERALİ ESİR 
Londra, 21 (A.A.) - Lyby>ıda 

\--ukubulan bir müsademe esna-

YAKL.'f ŞARK KUVVETLERİ 
Şam, 21 (A.A.) - Suriyede va

ziyet taınamile sakindir. Yakın 
şark kuv-vctleri 1tuman,danı ge -
rıeral Mitte!haıı ser, halka hita -
hen neşretll~i bir mesajda, nizam 
ve asayişi idame etır.i,-e .-e her 
türiü k.aq(a.,ınk rıkarm.ak teşeb
büslerini kat'i surette kıcmıya 
azmetmiş bıılllilduğunu bildir -
miştir. Her t::ırafta s.1tı edbh·ler 
al:nmıştır. 

Ceza evleri Umum 
Müdürlüğü 

}\nkara, 21 {iKDA111 Muhabi
rinden) - Ceza evleri "rniJllll mii
dürl üğün~ Ankara ağır ceza re
ilii Arif Güıı,_~ren. ü.;üııcii. ımıu
mi"' n1fıfetlis]tk emniyet müşavir 
mua,~ni Kemal Trak-.•;ı müfet
tis1iği asayiş müsavir muavinli
ğine tavin edilmistlr. 

Dahiliye Vekili geldi 
(Baştarafı 1 inci ~a.ıı. fada) 1 

fından kaf'$ılanan Da>'ıilıye Ve
kili va?Urla 1staıı.lıala ı!:~ 
ve öğleden sonra Belediyeye ı>:e· 
!erek Ul.Ull ruü<ldet muhtelıf ı;ıe
hir işleri ha-k-.:ında izahat :.:ı 1nı1ş
t.ır. 

Dahiliye Vekili Belediyede 
kendmle ~ı-üşeıı bir muharriri· 
mizc şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

rin kaW...!"""'4 ve ~ çoklu
ğtlUI ı1öre 1 a !ıra ite 51/1 lira ara

'.sında olacaktır.• 
Vekil; bu.gün tetkiklerine de

van edecektıc. 

t SPO.R 
--

- İstaııbula mühim şehir ih- ·Af l 
~çlarile ll\Q1/U! olmak için gel: yarış arı 
dlm. Bıı a.ra umumi :nıes(lili ar· 
kad~larımıa bir kere daha qö- • 
f'i4mek istiy<>rum. iıw.nbiılda ro!ı İlk yarışlar 7 temmuz. 
g;&nü akşamına kadar k.a.lıı.ı Ve- d I k 
kıciletimizi alakadar eden tekmil a ,. pı aca 
if!eri tetkik edeceqiın. Dahiliye At yarışlarına ail pro.e;ram ha-
Veka!etinin yeni nıe·rkcz '"' taş- zırlanawk alakadarlara göro..-
T'O. teşkilat kanuııu bu.gü..terde rillmi<>tir. Bu vıl yarışlara ııeçen 
Bii:ııük Millet Meclisinden cıka, vıldan 1 av evvel olarak Veli 
caktır. Küçük Dahiliye memur- Efendi çayırında 7 temmuzda 
/4rının maaşla.rıııa bu yeni ka - baslanılacaık ve her hafta pa. 
rıunla bir miktar zam uapılmak- ,zaı· ı;ıünleri saat 15 de vapılmak 
tadır. Bu me11a.ııda niifus me - üzere 6 hafta devam edecektir. 
mıırları, ya:ı islerinde çalışan me- Rai'(bet Ç'()k fazla olursa varılsar 
rnur!ar ve ern~aliniıı de maaşları l hafta daha temdit olunabile-
artmaktadır. Bu memuriıı'etl~r- cektir. 
de miinhcıller oldukça yeni ele· --- -o 
manlardan daha iktidarlı/arının 

{letirilme irnkclnları loacaktır. 
Çarşı ve maha!le bekçileri 

hakkında da yeni bir kanun ha
zırlanmı.ştır. Elyevm meclü Da
hifüıe enciimeııinde tetkik edil
mekte olan bu kanıınla bekçi üc
Tetlerinde miisut:'Glt temi"' edile
cektir. Ezcü.mle bazı fakir ma
hallelerdeki bekçileT az aı;hk a
lırken zenqin ve kalabalık semt
)ir bekçileri fazla ücret bulmak
tadırlar. Yeni kanun h.em bu 
ayrılı6ı ortadan kaldınu'ak ve 
hem de bekçi ücretlerinin tahsil 
şeklini kolaııl~tırmış oıııcaktır. 
Bu sekle göre badema bekçi 
paralan. birıalann kıymt"ti göz 
önüne alınarak muııyyen bir nis
bette bina verqileriııe zam ı;cıpıl
mak suretile alınacaktır. 

AyTU"a; h<ilen ma.lıatle müme~ 
sil!erine tıibi olan bekı;ill!T bun
dan sonra zabıtaıııı merbut bu
lunacaklardır. İııi 1ıizmet eden 
bekçilerin aylıkları da m,.ntaza. 
man zam yapılmak stıretile ıırt
tırıla.caktır. Meclis Dahiliye en
cümeninin bu kanunla tesbit et
tiği bekçi aylıkları şimdilik ye-

VİLAYET 

Resmi deireıerde birik· 
miş ev.ak 

Resmi daireleı'dc bulunan lii
ırum.slJ'Z ve birikımi..; evrakın ki
,iiıt lwımuro1.1 yapılmak üzere Iz
mit kağıt· fabrlkasın:ı. gönderil
!DU'Si kararlaştırıkiı i!ında."'l bu 
husasta vilavette bir komisY'QD 
4rnJması bildirihniştir. 

POLt• 

T • .,.n çöktü 
Tophanede dikimevinde amele 

Dursun o<>lu Hiiseyinin Çııkurcu
mada Altıpatlar scı4<ağındaki evi
ne misafir galen Kasıınpaşada sa
kin Mehmet İhsanın üzerine evin 
ta\'anI çökmüş, İhsan ayakların· 
dan yaralanmış, Bey-Oğlu. beledi
ve hastahanesine kaldırılıruftır. * A6malı Mescitte oturan izale 
duvar swalarınt tamir e4erlcetı 
merdivenden düşerek beli incin
m~, has~ye k8ldırıl-.
tır. 

İstanbul Defterdarlığından 
Hocapa.şa Maliye subesi mi.ik.ellellerioden Ralli h~n 14 NtJ. ia kon"&i.. yonru 
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Siyası __ 
==Vazıyet 
Şarka doğru dahi 
hareket meselesi 
• 

H iidiselerin inkişafın -
dııki sür'at, yarının 

harp badiselerinlıı ae-
reh .., aasıl elacağıa.ı ta,-in im
kinlarım vercmenıektedir. Fran· 
sıuua İspany.a t.ndudunılaki bir 
.,tirin nakle4lil4iği lıiWirilea 
.Fransa hülcilmetinin yçni meş
ru ve mesnl kahine reisi kim! 
Slll.h müzakereleri illll:a ile ne
tieelenecek 111i? Fransa Hitan -
'-. Fraııısıma Afrika4a, Sari.. 

yedeki allkeri knvvederi ae ya
pacak! n.lınanya laava enlusu -
nun İloaiheft7e yapacağı alnıı. 
kat•i miicatlelenia is•ik·=-ti, yn
bn4a byde7ied.iğiınİE meçhul
leria, biııi.iseleria ön<imüzdeld 
pUerjeki kafi iakİfah ve -ti
celerile aalap!Uilecıeklir. 
Diğer taraftan, Birlqik Ame

rik...ıaki siytii, fikri, bahri laa -
&uJ.klprı• dojaracağı yczır ka
rarlar aalaştlmad.aa, Almanya il" 
İtalyanın yeni taarruz ve müda
faa )allaruu da tayin, tcsbit im
kanları yoktur.. İçinde lıulundu
ğıımnz günler, kararsızlık ve 
müplıemiyet devresi olarak tav
sif etlilebilir. 

Bununla beraber, esaslı tet -
kik ve muhakenıcnin \·eı:ececı 
...,tict', Fransa ile sulh keyfiyeti 
ve diğer hadiselerin doğuracağı. 
vakıa, Almanyanın, tnı:iltere a.. 
dalarına karı;ı, girişecr~ ~ok çe
tinJ "Zor, yorucu, },pratıcı her -
hangi taarrınn, göreceği., karşı -
ı,~ ~ kun e!li mü da~ 11 ,. : lHU

Jnıklrye kal'Şt miiıbfaan raif
laldr&k. c-t.J"ttıltu şarki .\.iTu,::a~·a... 
Balkanlara tfoin ;ettL: miinferi· 
ılen, ~rekse Afrikayt ihmat e.. 
decel< lıir İtal~,. ile birlikle as -
krri hare f :ı teşebbüs etmiyece 
ğine dair ıodiala;ımızı haklı gös
terir. HAM1T NURİ IKMAK 

• 
ispanya harbe 

müdahaleye 
hazırlanıyor 

(8&$r114l-ııledew. devam) 
vaatı ~ttır. İspan)'a, dbette Ce 
ı.l,Jüttarık cibi mühinı bir sev -
blceni naktaya haklın olmak 
ister. Harp lıittiklen sonra. bn
ras.ıa.ı b,ıanyaya verirler mi, Vel' 

ıneıı:ler mi? Bn cihet ıaalüm de.. 
iiilclir ve hayli şüphelidir. İngil
lerenin 1104 deııberi mubahsa 
ettiiıi .ve hn suretle Ak.denize hi
kim olduğu hu mühim sevkul
ceyşi noktayı, ya Almaayaauı, 
yahut da İt:ılyanm elde bulnn -
ıtunmık istiyenemi klılia dm.ek 
yanlış olmn. İspanyaya, ita kaki 
bil bilse ılaki, mnzaffer Alma• 
wıluiıın Pireae tlağlaı-lllll ciaya
aııı ... Almaap, Cebeöittanka 
~- iisere yol iAıeıi.iii -an, 
...... ba,-ır ııliyttek kaolreıte de. 
jildir. O laaWe •kesemediğia eli 
öp de başına koy!. 

lstıaıı,ya, C..lıdüuank'ı alamaM 
daW, Fraasız ve İm?iliz mü.stem· 
.lekelerin.in 7aı,'ması esnasında, 
keodis.i.ae lı.ir pay düııeceğ,ini bi
li1\ Süzüne uygun bir ~İ)'&!let 
takip etmek ıncclıııriyeti.ndedir. 
Onun içindir ki, hemen, Jngilte
re aleyhtarı bir si)'asel takı1ıiıie 
hazırlanmış ve Cebelüttarık bo
jiazınıiı garp u~mla, Atla~ Ok
yaı\tJS11 üerindeki lıııeynelalilel 
Tam:a şdırini işgal etmiştir. Di
~r laraftall Cdtclüttıınk kale.. 
sinia tam lıtarşısındalı.i Ceute (Sö 
ta) ıla esase11 İspaayolhnn elin 
dffir. 

Tllllıı:aaın iKUi. L.paa,._ıa Co
Wiiu.ık 'a bqa )'llpacaC• kare
ketia loir.inci ..ıwu idi.. iJuaci 11dı
... U y•k•n4a, FrlUl.Sa teslim o( ... 
ıl,.P .... ,.. olma4J&ı takdirde,. 
AJmaa wcı.su Pirene cla&larıaa 
geldiklea .....-a, atacaktır. Al
man, italyaa n İspaayol knv
retleri, müştereken, Cebeliitta
rık deniz iissfinü tahri\e ve kale 
yi düşörmiYe ~raklardır. 
Bö)'lece Cebelüttarı'k İspanyadaı 
olduju cibi ,!Urikadaki R.if deni
len lspaııyııl Fasından da iheta 
edilecektir. Fransanm elinde bıı 
lunan Cezayir ve Fas barlte d• 
Tam etmedikleri ve buradaki 
knv..-etler Rif topraklarını ele 

CC!(irmtk imkanını bulamadıklar 
takdirde, CC!helüttarık lıoğu:ı, ka 
le uzan müddet mukavemet etso 
\lahi, İngiltt ılonaaması i~ia ge
çilmez, bir hale gelir. 

hpanya, tnpltere aleyhinde 
harbe girmeden e•·vel, Kifieki or 
dıısnnn takviye et.nııek suretile 
bw:anın, ya şin1ali Afrikadaki 
Fraasızlara yahut da, ııönderil -
mesi muhtemel bir İnciliz seferi 
1ı:ıı .. v..tjne karşı mihlafansım te
min edttektir. c .. belütlank'm 
müdafaası !takımından Fransa -
um şimali Afrikadaki topnılıla
ruiın ve kuvvetlerinin harbe ıl• 
vam etmeleri son derece miilıim
tlir. Bakalım, bu, miimkiin elalıi
lecek mi? ABIDİN DAVEB 
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A L LA H 1 N • A L·ı - SATIŞ İLANI 
İstanbul 4 jincü icra Memurlu&undan: 

ARSLANI 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. 3L79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T .A.Q. 19,•7 m. 15195 gm.zo K'lt' 
lM8 DL 1%8 Km. ızo Kw. 

TEFRİKA No.'" 88 22 Haziran Cumartesi 

Halil ve Eda t.:ıı-aı'ından Vakı:t Paralar İdaresinden 22769 ikraz nuınr 
rasile borç alınan j)araya mukabil birinci derecede lpotek' gösterilmiş oh.tP 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına· Y~ 
minli üç ehli vukuf tara!ından (640) lira kı.ymet takdir edilmi~ olan Kasım• 
~ada Hacı Hüsrev mahallesinin Hac.ı Hüsrev caddeı;;lnde eskı 4 müker.ret 
yeni 8 kapı No.lı sağı Arif M.enz.il ve balıçesi1 arkası Hüsameddin bahçesi, 
solu l\.1ustaıa iıenzH ve bahçesi önü yol ile çevrili bir ahşap evin evsafı ~• 
mesahası a~ağıda yazılıdır. 

r-

lslômiyet, Cumhuriyet esasına müs-
13,30 
13,3$ 
13,50 
14,20 
14,30 
15,15 
18,-
18j)5 
18,30 
19,-
19,15 

Program 
Ajan• haberleri 
Ti.irk müziği Kapıdan girildikte kırmızı çini döı.;emeli ufak bir antre

1 
buradan dôtt 

oasamak merdivenle inildjkte zemini yJne kllmızı çini döşeli zemin kalı üze
rinde_ bır ınutbak, bir oda ve mutbak:ta bir kuyu, mutbakta.n bahçeye çı}i.ılıt 
bir kapı, bahçede bir armut ağacı ve bjr de abiaP kümes vardır. 

tenit bir idareyi kabul eylemişti Halk türküleri 
Riyaseticumhtw bandolu 
Müzik: cazbant (pi.,) 
Program (.Ali) daha hiıla vicdan müca· 

delesi içinde yuvarlanıyw .. Ma
tvetinde, henüz keı:ııdisine aadık 
olan on beş bin kadar asker bu
bımnasma raj!ımen, büyük ve in
sani ıbir hisse kapılarak, beyinı" 
de yere zaaf ~u. 

Asiler, (Alil nin bu vaziyet.in
den bc>l ıbol istifade ediyorlar ... 
(Ali' yi (küfür ilhad) ile itiıam 
edecek derecede ileri ııiderek: 

- (Ali )ye de, (Muaviye) ye 
de lAnet olsun. Bu iki ıidam, (kur'. 
an) m ahkamını değiştirdiler. 
IBinlesce ehli islanun kaıunı, ken
di :ınak.sadları uğrunda heder et
tiler. 

Diye, bar bar bağırı;YQr:lardı. 
(Ali), bunlara nasihat etmek 

here (Zeyyat bin Nasır) ı ıııön· 
elerdi. Fakat, bu zatın sarfetti
l'i fesahat ve belagat, &silerin ü
ıterinde en ıkiiQük bir tesir bile 
husule ,getiremedi. 

Asiler, cemiyetlerini büyülttük
~ büyütüyorlar ... Adetiı, mü
kemmel ve muntazam bir ~ 
liıt vi1oude ııetiriyoriaııdı. iBöy. 
lece, adetleri binleri ıı~n isi
lıer, oehri terıkettiler. Fakat KQ
lfeden de büsbütün uzaklaıımıya
rak o civarda (Hırvar) isminde 
bir kDye yerleştiler. Orayı ken
dilerine lllel1kez yaptı.klan son
a, (Ş.t> bin Rebii) isminde bir 
adamı, riyaset mevlkiine ııeçirdi
Jer. 

ME6ele, ııittik<;e ehemmiyet 
kesbediyardu. Fakat buna mı,ı.. 
kaıbil, • asilerin tedibi i<;in • (Ali) 
de daha hfila bir hareket eseri 
.ı<irühnüyordu. 

Sib bin Rebii, riyaset mevfkii. 
11e geçer l!eQinez, (Ali) yi tehdi
de haşladı. Ona teklif etti.iti 
maddelerin en b8"ınrla. (hilafet
ten istifa) meselesi vardı. 
Artık (Harici) unvanını alan 

Asilerin iddialarına nazaran (Ali) 
hilafetten istifa edecekti. Ayni 
zmnanda (Muırviye) de hilafet 
m,.kamma geçemiyecekti ... Islam 
camiasının ne ııuretle idare o
kınacağı bahsine f(elince, bu ca
hil ve idraksiz adamlar, buna 
bir türlü şekil veremiyorlardı. 
(Calıiliyet devri) nele oklujtu gi
bi, şimdi de bütün müslü.ı:nan 
beldelerinin, .kendi (Emir) leri 
tarafın<lan idare olunma.sına ta
raftar ı:rörün(Worlardı. 

Halbuki, cahilivet devri, artık 
ooktan ge(,lll'li:şii. Isla.miyet. başlı 
llıaşına, müstakil bir camia şek
lini jktiı;ap ebmiş ve bu kü tlcde 
ICııııııhuriyet) esacına mustenid 
lbir lıi*ı'.l:met idare<ii kabul ey le
m.işti. 

Bu hülruır.eti, komşu devletler· 
le büyii:k iıarplere ı?irişıniş ... Irak, 
Türkistan, Bızans hi.iıkılmetleri· 
le Afriokanın şimalinde bir çok 
lbüyüık arazi parcaları zaptctmi-ş. 
Bundan dolan da isliı.rn hüküme
tinin etra!mda, bir cak düşır.an
lar belirmişti. 

Jslam hüıkürneti ancak efradı·. 
nın dini itt>hadı sayesincil'!, bu 
düsmanlara karşı ilroyabiliyordu. 
!Bu ittihad bozuh.ro da. o koea 
Cumhuriyet bir takıım parçala
ra ayrıldıllı takdirde, intikam al· 
mwa mühe 'Ya olan komsu hü
ik.Uınetler der'hal mırka.beleye 
"Cl'ec .. Jer, islamİ''etin bütün var
lı/tını paranı Parça edeceklerdi. 

Hariciler, bu elim neticeyi tak
dir edC'IJJJYorlar, kör ve kızıl bir 
taassuba kapılarak islamiye i in- , 
J-ııliıJ ve iınl:ıaya sevkedecek te-
60h ılslere airisiyorlardı. 

(Ali), Haricilerin bu hareket
ler ini büyük bir d.ikkatle takip 
ediyor, meseleyi 'kan dökmeden 
tıal ve tesvi.,e etmek istiyordu. 
!Fakat bu busw;ta tercih ettiRi 
tec.el::ıbüsler, hiç bir netice ver
miyordu. 

Asiler, :bir taraftan (Ali) yi is
tifa ettirmek için tazyikte hu· 
lunurıken dijter taraftan da, !ıarp 
hazırlıklarına devam ediyorlar ... 
iAli, i.stifa etmediği taıkdirde onu 
c .. bren mat etmek istiyorlaroı. 

Ali, bu hazırlıkları haber alı
,, ilsileri bu fi'kirden vaz g~ 
çirm.ık için Hırvar köyündeıki 

1 merkeze, sıık. 813< murahhaslar ve 
.heyetler y<ıU..yorc1u. Faıkat bun
ların hiç biri. cahil ve idl'ıW<siz 
'6ilere söz geçi.remiyord u. 

Arbk (Ali) için yapılacak son I 
lbir <;are .kahn~ı. O da, ıbizzat kal.
kıp asilerin merkezine giderek 
onlarla anlaşınaktı. Ali, bunu da 
yaptı. 

Bir ~ün. ;bc>yııuna sadece zül
fikan takar,.k ibirdenhire atına 
bindi. Maiyetinrlekilerden hic 
timse.ve bir şey sövleıniye Jüzunı 
!?Örmeden, ans12ın fıısilerin mer • 
kezine (Şib bin Ümev:ve) nin o
turduitu eove ,girerek, pervasnca 
selfıın verdi: 

- Ey mii.slüımanlar! .. Sizinle, 
bizzat ll'Öriişmiye _geldim. Silaha 
müracaattan evvel, ya siz beni 
ikna edin yahut ben size bütün 
kanatlerimi söyliyeyim. Ona 2()
re ibir hüküm verin. 
. Dedi. 

Hiliciler, birdenbire sasır<hlar. 
Aıikası.nda zır'lı bile ~unmıyan 
(Ali) nin !böyle telk basına ken
di kar~larına ı?eı.. ~innesi
ne havretler icinde !kaldılar. 

Bazıları, (Ali) nin bu cür'et
k!rane hareketini bir fmrat ad· 
dettiler. Derhal 01l'llll üzerine a
tılarak par<;ala:mak jstedlJer. Fa
kat bazılan da, (Ali) nin bu mel" 
4ane hare1<etini takdir ederek: 

19,45 
20,-
20,30 

20,50 
21,20 
22,20 
22,30 
22,50 

22,50 
23,25 
23.30 

Rajif müzik: (pi') 
Radııo caz orkestrası 
Konuşma 

S~lmiş eserlerden Tiirt 
mü.ziği 
Ajans haberleri 
M iizik: Pi yasa şark ılım 
Konu~ (giiftün mesııle· 
Zeri) 
Türk müziği 
Küçük orkeSU. 
Serbest saat 
Ajans haberleri 
Kon~ma (ecneOô dilde· 
kısa dalga ilV 
Cazbant (~!.), 
Yannki program 
Kapamş 

... l• ' .,.. .... , ,. ). 

.. , 1 

1 Sterlin 5.24 
lü,-100 Dolar 

100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Ftt 
100 Florin 
100 Rayişmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 

Z9.2'1Z5 

--
0,97 
17t50 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 

ı adet 2000 liralık = 2000.- lir' 
3 • ~000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • M • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l eubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınclteşrin tarih· 
terinde yapılır. 

- Ali, 111 anda bizim misafiri
mizdir. Ona bu şekilde J-ıücu:m et· 
mek, üıanettir. Bunu, yapmama
:byız. 

Diye, amada.şiarını bu fikir -
den vaz ı?e<;irdHer. 

100 Çek Kronq 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

13.11 Nafıa Vekaletinden 
Hwilerin ileri .ıelenleri lop. 

landılar. Alinin karsısında bir 
meclis yaptılar Münaıkaşaya baş
ladılar. 

26.3725 

0.625 
3.425 

35.355 
31.005 

9/7/940 pazartesi &ünü saat 16 da Ankarada Nafia Vekaleti binası için
de malzeme müdürlü~ odasında toplanan malzeme eksiltme, komisyonun
da 12933,50 lira muhammen bedelli 240 parça mobilyanın kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

(Arkası var) 100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Eksiltme ıartnamesi ve tefertuah bed~lsiz olarak malzeme rnüaürlilğün. 
den alınabilir. 

İmtiyaz Sahı\i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı 7er: 

Muvakkat teminat 970 lira 02 kurtı:ştur. 

Esham ve Tahvilat 

SON TELGRAF Basıınevi. 1938 % 5 ikramiyeli 19.-

Istan bul Defterdarlığından 
Sın 

No. Adı ve soyadı 

ı H. Keseciyan 
2 Sol•ı< Ali 

3 Adem gök 
4 Cavi.<l Bor 
5 > • 
6 Fehmi Bık...""-..."ı Z 

7 Fazıl özeroem 
8 > , 

9 Hu_eyin Özkal 
10 Aziz 
ll Ahmet 

12 Mubattem \"e 
Cevdet 

13 • 
14 ).ı!us.ta:fa 

15 i~an 
16 > 
17 Arslan 
18 Sabri 
19 Yaşar 

20 • 

Girgm 

21 Besım Bülbül 
22 ) > 
23 Andon 

24 Salim 

iti 
Adresi 
l\.fahallP sokak 

saat tamiri S. Demir Kıble Çeşme 
Yemişçi ve Y Sinan Ayazma K. 

sebzeci 
Kantarcı S. Dem1r K.i.lnt<ırcılaı

Zeytjnci Z. K. Z. Kapı 

• • 
Marangoz Y. Sınan Kazancılar 

Sergi S. Demir Sergile-1 

• 
Fırıncı 

AıiCl 

Meyva hal 
Ktiçük pazar C. 
Z. Kapı Yoğurtçu 

Kahvehane H. Gıyac,;t t!ın H. Ketdll 

KomJsyoncu Z. Kapı Yoğurtçu 

> 
K&mürcü 

Kantarcı 

> 
Kahvehane 
Süplir&erci 

Aşçı 

> > 
H. Gıyasettin Saatçi 

S. Demir Kantarcılar 
> > 
> B. Kutucu Jı? 

Z. K. Z. Kapı 
> Çardak 

> > > 
Kahvehane H. Gıyasettin Hacı kadıJl. 

> > > 
Keoe kağıtçı z. Kapı Z. Kapı C. 

Kundura Y. Sinan Arap Çeşme 
tamircisi 

K.N. 

81 
1 

e 
119 
47 
?O 
12 
62 

J6/l 

1/2 
16/l 
49/l 
49/3 

82 

26 

30/l 

Vl.RGİNİN 

157 50 
157 50 
45 00 

27 30 

13 50 

245 oo ııo 25 
371 87 55 Ol 

30 (J(J 

210 00 
80 00 

63 eo 
63 
27 00 

120 00 
120 00 

30 00 
30 00 

24 00 

o 43 

49 43 
22 50 

03 
05 

6 80 

7 40 
14 80 
3 62 

~ 

5 46 

2 70 

22 55 
ll 00 

o 10 

~ 89 
4 50 

01 
Ol 

1 36 

1 70 
3 40 

73 
18 

4 91 
2 43 

4 86 

9 90 
2 41 
o 06 

65 

4 05 

2 60 
l ll 
2 22 

5 53 

l 45 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

.• 
> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

25 iıı~an Sergi S. Deı:nir Sergiler 137 ! ~! > 
26 llaçik Yllş meyva Z. Kapı Sergiler .. 11 > 
27 Ali Ko.hvehane D. Taş K. Çeşme 8 105 00 8 97 1 99 > 
28 :Menmet Kafesçi S. Demjr Kutucular 26 90 00 13 91 2 78 2 50 > 
29 Zehra Sahh Ambalajcı > Limoncu J/l 108 00 12 02 > 
30 Alehmet Re-:ep Kunduracı H. Gıya.;ettin H. Kadın 73 27 00 10 49 2 10 3 78 > 

31 M. Emin Madrabaz Y. Sinan Keresteciler 15'1 03 01 > 
32 İhsan Sergi S. Demir SerııHer 137 6 77 > 
33 İhsan Ardiye z. Kap1 İpçiler 33 90 00 l 96 > 
34 Naci ÖZçaylak Saa\çi H. Gıyasettin K. Pa>ar 22 63 00 7 34 1 •7 1 32 • 
35 A. Tanaş Yumurtaeı Z. Kapı Z. Kapı C. 52 117 00 Ofi > 
36 Leon Acen·ıyan Kah'Vehane S. Demir Keresteciler 105/119 420 00 5 59 > 
37 Mehmet Kabzunal > M<yva hali 114 262 00 117 QO 23 68 > 

1 

IP-•pOKTOR --• 
Feyzi Ahmet Onaran 
Clid4'e n rillre-rl;J>e mllt.elı&uliı 

Adres: Jlabıill Cafaloil• 
~oku"' köşesinde No. 43. Tel, 238 

ZAYİ - Rizenin Pazar Askerlik şu

besinden ~ılmış olduğum askerlik ve

sikamı kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 

318 doifvmlu Ali oiln Sadılı 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHlLıYE MÜT AHASS!SI 

Divanyolu 104 

Terrtibeli ve İtimadJı 

BİR KAPICI 

Zenlin kattan karşıuklı iki ab;ap merdivenle birinci kata çıkılır 
BUÜl'iCi KAT: Bır ııofa üzerinde bir oda, bir hela bir y\iklüktür. 
İKİNCİ KAT: Bir sola üzerinde bir yük ve iki küçük oda J.ie bir heliıaaa 

ibarettir. Buradan dar bir merdivenle taraçaya çıkılır. Burası camekanla 
iki kısma ayrılmış· bir oda halindedir. 

1 

UMlT.Mİ EVSAFI: Binanın hey'eü umum1yesi ahşap olup tamire muhtaç .. 
tır. Elektrik tesisatı vardır. 

MESAUASl; Tamamı 93 met,.e 65 ııantimelıe murabbaı olup 41 metıe 25 
Rntimetre murabbaı bina, bakiyesi bahç.ediJ'. 

Yukarıda hudut, evsaI ve mesahası ya21h gayrimenkulün tamamı açık 
aritırmıya konmuştur. 

l - jşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesl l/7/940 tarihinden iti· 
haren 938/-i.634 No. He İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen nuına
rasuıda herkesin görebilmesi için açıktır. İlA.nda yaı.ılı olanlardan fazle roa
ltimat almak istiyenJer işbu şartnameye ve 938/4634 dosya numarasile me
mtU"iyeümize müracaat etmelidir. 

~ - Art\ınnıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetllı yüzde 7,5 iu ni,be
linde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad• 
de 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayrimenkul üzerindekj haklarını hususile .faiz ve ma.srata dair olan 
iddialarım işbu ilan tarihinden itibaren 20 giin içinde evrakı müsbit.elerile bir
likte memuriyet.iınize bildirmelerj jcabeder. Aksi halde hakları tapu sicUi il• 
sabit olmadıkça satış bedelinin payla§masından hariç kalırlar . 

4 "-- Gösterilen günde artlmnıya iıtlrak edenler arttırma ıartnamesini okU• 
muş ve lüzumlu mal1lmat alınış ve bunları tamamen kabul etrnl§ ad ve itibat 
ohm urlar. 

fi - Gayrimenkul 1/8/1940 larilıinde persembe giinü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bağrılclıktan sonra eıı 
Cok arttır ana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamm~ kıymetin yüı
de 75 lnl bulm,.;, veya aatıu lstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakb
lar bulunup ta bedel bunlanıı bu gayrlmenkul ile temin edilmi~ alacaklarırJJll 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttırarıın teahbüdü baki kalmk üzere 
arttırma 15 gün dal_ıa lemdit edilerek 16/8/940 tarihinde cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında arttınna bedeli saı. 
is\iyenin alacağına rüçhanı alan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile te
min edil~ alacaklan mecmuundan !adaya çıkmak ve muhammen kıyme
tinin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale ,Yapılmaz. Ve satış talebi 2280 No.lı kanuna tevfi
kan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ilu::le olunan kimse derhal veya verilen nıüh• 
let içinde parayı vermezse ihale kararı fesbıolunarak kendisinden evvel en yük
sek teklilte bulunan kimse arzetn1i$ olduğu bedelle almıya razı olut'sa ona, 
razı olmaz veya bulunmazs.."l heman on beş gün müddetle arttırmıY8 

çıkarılıp oıen çok arttırana ihaJe edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 den hesap ılı~nacak .faiz ve diğer zararlar ayna 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad
de 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvin\t ve tanzifat ve dellAliye resminden mütevellit 
Belediye rliswnu ve müterakim vak:Jf jcue.si alıcıya ait olmayıp arttırma bede
linden 1ıenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
4 ilncü icra memurluğu odasında l~bu il~ ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı illn olunw-. (5184} 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BltLGltV•ıı:KLIAiNE -

OR OBIN 

İstanbul Defterdarhğından 
iiocapa;a Maliye ıubesi mükelle:tıerlnden Emir Slınasaryan han 29 No. 

da tütlln tüccarı Arif Cemale: 
929 mali yılı verginiz tayin edilen günde komisyon davetine icabet et

memenizden itiraz komisyonunun 20/5/940 gün ve 59106 sayılı kararile 
tasdik edilmiştir. Keyfiyet tebliğ yerine geçmek üzere llftn ohınur. (5158) 

lnhisarlar Umum MUdürlUQUnden 
• 

ı - Keşif şartname ve pl®.ı mucib.ince idaremizin Ankara umum n1il-
dür1ük binası bahçesinin yolları ve Wsisatı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye 

"konmuştur. • 
ıı - Keşit bedeli 11019.30 lira mu"akkat teminatı 826,45 liradır. 

111 - Eksiltme 5/Vll/940 cuma günü saat 15 le İstanbulda Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki abm; komisyonunda J'&pılacaktır. 

JV - Şartnan1e sözü geçen levazım tubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
bapnüdürlüklerinden (56) kuruşa abnabilir. 

v - Münaka::;aya girecekler mühürlü tekJjf mektuplarını kanunı ve-
saikle yüzde 7,5 güvenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu Küt;Ukpazar Maliye JUbesi müklletıerinden yukarıda adı ve iei ve ticare1g3h adresleri "Yazılı şahıslar terki tica

retle yeni adreslerini bildirmemiş ve ebellüğa salflhyetli bir kimse göstermentlf ve ~apıl.an araştırmada da buluna
mamış olduklaı1ndan hizalarında gösterilen yıllara ait kaz:ı.nç, buhran ve zam vergilerini havi ihbarnamelerin bizzat 
tebliği münıkün olamamıc:hr. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikah tebliğ yerine geç-
mek üzere ilan olunur. (5145) 

İş arıyor. İsteklil~rin (kapıC'l) ru

muı.ile İstanbul 176 posta lrutusu ad

re!'line yazmaları. l 
'ft prtnamesinin (F) fıkra~ında yazıJı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar (saat 14 de kadar) mez.
kfil komisyon başkanlığına makbnz mukabHinde vermeleri l&zımdır. 

(4975) 

A OL 
d d--·- J'I· din•lik F O s F A il S O L , Kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıl<lan tazeliyerek (Oğaltu. Tath iştah Umiıı eder. Vücn e .,,,......., ırenç ı.., , 

verir. sinirleri canlanchrarak asabi buhranlan uykuınu.lup giderir. Muannid inkıbazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatle· 

rinde, Bel ıı:ev,ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ,ayanı ba~et faideler temin eder. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
F O S F A K S O L' iin: Diğer bütün kuvvet ıuruplarından üstünlüğü DEV AML1 BİB SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ tıe ilk kulla. 

nanlarda bile tesirini derhal ıı:östermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


