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-: (!fil YIL:4 Sahip ve Ba;muharriri: 
ETEM İZZE'r BENİCE 

RANSIZ CEVABI . BU GECE BiLDiRiLECEK 
ompiyenden tayyare ile dönen Fransız murahhaslarının 

la iştirak ettiği fevkalade kabine toplantısı devam ediyor 
~areşal Peten kabinesinin Alman şartlarını kabul edeceği zannedilmektedir 

-- - ---

~ ransız ticaret gemileri dündenberi EN SON DA K 1 K A 
giliz bayrağını çekmeğe başladılar Amerika yavaş yavaş infirat siyasetini bırakıyor 

.,. 

keskin sirke 
küpiJne 

%arar dır 
Bul::istanda ve JUacar~s. -
landa ortaya k<>nan revızı
yonist eı:ucller tadında bıra
kılmazsa bundan yalmz ar
•ııı. bu kısmındaki sulh ü
ınidi mutazarrır olmakla 
kalmaz· bizzat .Macarlar ve 

• . 1 Bulgarlar da netice ne o ur-
ti8 <>!sun zarardide olurlar. 

o'1 -!_aua: ETEM iZZET SE."iİC& 
ı~' A. d" . b" ;dt· ~"ladolu ajansının ver ığı ır 
,. h,te göre Bulgarlar Sofya SO -

'.,. llarındıı. yeni bir nüm~\·i': yap; . ,ı., ve Alman scfaretı onune 
~it "tek: . 
.
0

• l>obriccyi isterıı .. 
1 

Akdenizde nıahreç isteriz!. ,u· ıı ....,, .. • 
\'~ 1l e 6agırını~laı-uı . ...~ .. a~arıs -

,.
1
p ada T.ransil,·an~·ayı ıstıye.~ ve 
si tolda Alman \'e Jtalyan muza_ 

1 tlini tahrik edeıı hareketler 
).. d '.. • ati cdbedecek derece e art • 

gco Itır 

e1e lir iki gün ev..-d g~rek Sof yada, 
Jll'°' •!.. Pc ·tcde ital) an ve Alman 
o"" 11.ori ile yapılan temasların ve 

111 olunan sözlerin ruh \ e ma-
1 da bu teıab\irlere katılırsa 
luı a fadc•i şart olan sulh ve 
~llttn tekrar seni yeni vesile

,... ı, daha karanlık bir akıbete sü-
ıı•.,ıııck blidadını taşıdıJ:ına 

J('ıl' ~ llıecii!ınek iktiza eder. 
o' lllıaııya ve İtalya henüz kat'l 

1te.; belli olnuan ve tefsire de 
~ ... . . 
ait bulunmn·an bir harp ıçın-
İrler. İnsanlı.ii'ın yegane ümidi 
hiıı daha ziyade ~ümul bulnıa
ı Ve bugünkü çcrçe\.·esini .aş .. 
asıdır. Bizzat Alman ,.e Ital-

'-ı- da dahil oldugu halde mu
lıeııin med{lıi~·et ,-e insanlık 
!le kadaı· tahripk8r olduğunu 

~b''•rı sefaleti ne nisbette art
'iıuı görmüşlerdir. 

!laı-bin ilk tesiri , aktığı yıktığı 
1 l ' . 
~ ~r, ınaınurclcr. nıetlenı) et e-

tı U ~~·anda garp A vrupa)tında 
l tehHke~inc: ıuo,ruz 111il~ oular
htı~~".ın ve~ yi~e ıııil~·oıdarra 

p •cıı·ın felaketındc \'e mukad
I• ı''nda sezilmektedir. Jstiliı ,-e 

Ilı t ıı~rıyan her yerde mahsul 
lolılujiu gibi harbe ha•ırlık •·e 

ttberm. dewelerin~e de n·kol
>8' Ilı'-• ' dii ıu tiir. Fransa, llolan-
~·9 llcırika lıalkıum ~u kıs ac kal-

a nıalıkı'.ım bulunJu;:u iddiası 
ı·,ue ileri~·e süriildüğii kadar, 

Ö- \'uy:;, İtalya, Norveç, Polıınya, 
il ~lovak)·a, Avu~ turyanın da 
ııı' ~- kımdan ~ok miişkül 'ııziyette 

'ı tunu <>rtaya koyan iddialar 
tuttur. Balkanlarda da rekol

~~,_nıubtelif feye~an ,,e tabiat 
llrleri sebepleri ile bu ~ ıl çok 

~il olduğu tesbit edilmistir. Bu 
~~l'ı bile insanlık için ıztırap, 
~ 'lt t::ıhanınıi.llsiiılük sebebi 

bu sefaleti teşmil etmek, ye
l'tı.i ınaceralara ı:-irisın€k, ölüm 

;ıı• ı"u'. dünyan:n her tarafına ı a)-
kımscniu lıakkı d~i:•ldir, ol

Jill' •a), gerektir. 
:C~ lı İtibarla Uulg·o.ristan \'e l\Ia~ 
fJ1 kt~ı1tlaki taleple• ;ıı de tadında 

. .J ~ liı11ası \'C doslaııe, nıusliha-
,ı tr ta .lı tt:sviye) c lerAt>dilınesi 
ı:ct' • eder. Aksi halin arzın bu 

1 !tıdaki sulhu ,.e ona bağlı ü
~ti nıutazarrır edeceği kader 

,'l Macarları \"C Bı•lgarları da 
ı. 
1 ne olursa ohun behemehal 
~(:s~ir ve zarardidc edeceği 
~kikırttir. Bu bü) ük ve iıkı -
<DEVAMI 3 üncü sah fede) 

siyasetinden ayrılmış olacaktır. 

Tezgahlarda bulunan iki Fransız 
Günün en mühim hadise>•, bir- Amerrkada mecburi askerli."'in 

Jeşi·k Amerika hükılm~tiııin biı" ko- ihdası için hükUrııet tarafından ha· 

Löndra 21 (Radyo) - Arneri·ka 
siyasi meJ-.afilinde, Run·e.ltin ıi
çüncü defa riyasete secilmesi mu
hakkak adderliliyor. 

Cuanh;ırivettilrr. Ruzv.:-l1cte kar1 alisyon kabil1e ·eskiline karar ver- zırlanan •kanun 15.vihesı da dün 
naenzethk koymanın Yalnna iha- -mesidir. Bu suretk Am~nka, infirat! akşam ikonıı:reve verilmi<tir. 

zırhlısı Almanların eline ~eçti lngiltere ile Sovyetler arasında yeni görüşmeler 

lngilteredeki harp esirleri de Kanadaya gönderiliyor! 
Londra 22 (Radvo) - İngilte- ı ile uzun ibir t'Örüşme vaı>mıstır. I etmiştir. Bu iki mülakat\n, her iki 

renin Mosk-0\·a sefiri dün akşam D:in de Sovvel RusYanın Londra hükümeti ali'ıkauar edrn mühim 
Sovvet harici\·e komiser ır.ua\'ini sefiri, hariciye nazırını zivaret meseleler ı:rnevzuu bahSC'lmuştur~ 

Çörçil'in birlik teklifi de tetkik ediliyor Amerika lngiltereye 10,000 tayyare verecek 
Löndra 22 (Hususi) - Fransız 

hükfuneti, Alman şartlarını tetkJ.k 
etmektedir. Bu iartlar daktilo fü 
yazı1mııı; otuz büyüık sahife tut -
maktadır. Şartların ka'bul wya -
hut reddedllımesi için bugiin karar 
verilımesi beklenımektcdir. 

Kom,. ;vende Alman sartlannı 
tebli~ elımis ıan Fransız he-yetinir 
avdet ettiği bildirilmektedir. He -
vet kabinenin fevklaade toplantı
sında hazır bulunarı>k Fon Kav
tel'den aldıkları şifahi izahat hak
kında malUmat verecektir. 

SON 24 SAAT 
:ı..cndra 22 (Hususi) - Kompi

yenrle 1918 mütareke sahnesi can-' 
landmlmak SUTetile Hitler'in hu
zurunda General Kavtel tarafın· 
dan Fransız murailihaslarına oku
ııan mütareke sartlarının uzun ol
dul(u ve tetkikinin de uzun süre
ceği zannediliyor. Ves~kalarile be
raber bu şartlar bir tomar teşkil 
etımektedir. 

Bu tarihi salı nede Fon Hes Fon 
Riı_bbentrop, General Branhiç,' A -
mıra! Rider ve Maresal Görinıı ha
zır bulumnuşlardır. 

Mütareke şartlarının ..:Sas va -
sıfların" "Öre, Fransa siliıhdan tec
rit edilecektir. İn~ilteı·e mağlUp e
dilinciye kadar Fransa Alıınan 
i•gali altında kalacaktır. Yeni ırulh-

Fransız murahhaslarına ınütareke şaı•tlarını oku~·all General Fon 
Kaytcl Hitlerle Pörüsüyor 

de 1918 de Almanya,·a ~ apılan bü
tün haksızlıJdar tamir edilecektir. 
Fransızlar ·ortları ''a taptan ka

bul, yahut reddetmek vaziyetinde 
bırakılrnıı;lardır. 0:nıımı kanaat 

Maresal Peten'in mütareke şart -
!arını kabul edece~i merkPzinde -
dir. 

Aln1anlar mütari·ke şartlar~nın 
(DEVAMI 3 ilncu sahifede) 

Kalbsiz bir ana 1 Bir mahallenin\ ltalyadan bu 
çocuğunu boğdu:evleri bir haftadır sabah şehrimize 
bahçeye gömdü taşlanıyor gelen yolcular 

:N ı.;:antas nda otııran Si. rur is -
nünde ırenc bir kadın gayrim~şru 
olarak doğurdu~u iki av"!ık çocu
. ğunu ıtırtlaıiın~ sıkmak suretile 
öldürüp C\'inin balıc~ sincıe bir çu
kura ~öınnıiiı:: ,.( hadise haber 
almarak yakalanınışlır. 

fikri isminde birisile evlernmek 
·üzere vavrusunu ortadan kaldıran 
bu kalpsiz ana a~lıva a.ö-lı va cür -
miinü itiraf etımi~ ve ceset bu sa
ba.'1 gömüldüi<ü Ytrden cıkarılmıs
tır. 

Echrnekapıda Nesli.ah mahal 
ıindc çok !!arip bir H<iise ı:>0lise 

_.bildıı .!mistir. 

Bugünkü ekspres ve 
konvansiyonelle 

kimler gelcl,i 
İtaİ ı ada t.al-ı.silde bukn 

b~leracn Eh·azar Yü.rekıı 
ale -

Be har 
Bu mahallenin cemne sokağın - Yaka bu s.;bah ~ehrıınize g~Jmiş -

daki e>leri geceler. bır haftadır sı- !erdir . 
Bunların anla Lkların~ g.:ire, ra ile tasl~nml3 ve alınan tekmil 

tertibata raPmcn bir türlü meç-
hu! taşlavıcılar bulunamamıştır. 

G"ce saat 9 dan sonr;ı •ba:sla}ıp 
12 ye kadar devam eden taşlama 
hadisesinin muzip bir ev sahibi ta
rafından yapıldıeı tahımin olun -
maıktachr. 

Italyanlar mütarekeyi bekliyorlar 

İtalyada harp münasebetile gıda 
maddekri hitiyatla 811.folunmruc
ta ve hafta.da 4 gün 'cnmemek
tedir. Ekımek ve sair maddeler ve
sika ile \'erilmektedir .. Bazı yer -
!erde aclık baslamıştır. Sık. srk 
tayyare bombardımanları olmak -
tadır. Eıcüınle Pizo şehrindeki 
tayyare meydanı ımüthış bir şe -
kikle in!!iliz tayyareleri tarafın -
dan bombardıman eclilmis, Pfao -
d'an 15 kilometre mesafedeki harp 
ı;temileri limanı ve benzin depo -
]arı mahalli olan Nivorna da bom
bardırn;ın edilerek benzin depola
rında \'mH!mlar çıkarılmı~tır. 

Mi!J , bOO'lbaroımanında ise 
halk müthis telaşa düşmüş ve iki 
kisi ölmüstür .• Korsika ve Cibuti
yi isteriz!• oeklindel<i gençlik nü
mayisleri el'an devaıın elmekte<llr. 

Alman orduları erkiınıharbiye 
reisi Fon Keitleı· tarafından Fran
sız murahhaslarına okunan müta
reke $&rtları tatbik ve tefsirine 
göre defişebilecek umumi bir ma
hiyet arzediyor. Mütareke şartla
rında dikkati çeken nokta, bun -
dan sonra İnııiltereye karşı devam 1 

edilerek mücadelede Almanyanın 
tam bir emniyet içinde <>lmak is
temesidir. Şartlarııı öz manası bu 
olduğuna göre, icabında Fransız 
filo~undan ve bütün üslerinden is
tifade etmek elbet te mevzuu ba
histir. 

(DEVAMI 3 iincii sahifeıi.) 

Yuır~slavva hududunda ihtiyat 
askeri hazırlıklar !!'Örülmektedir. 

Bulıraristan dan 11eçel'ken de ba
zı nümaYi.•ler işi.tilimiştir 

(DEVAMI J füıcü sahijede) 

Löndıa 22 (Radyo) - Fransız 
]\abinesi. Hitlerin mütareke <art
larını tetki1' e'mektedir. Cumhur 
reisı !.1. LöorCin 'ün, Çör çil tara -

Irak nazırları 
hareket ettiler 

Mün~k .at Vekili 
g..: medi 

B ı • bılh1.i ıtnıcıekrden bazıları 
Mi n k;ılai \ el;ıli All Cetinka~·a. 
nın ~tJ1riıni;ı.t gtlıne.k "tzere An
k'1radan hare"kci cttığit.i hral,er \Cr

nıiı-ler~c lll' ''ekil bu ~;,halı ~cbri
mize gelmcmhlir ve tahlıikatımı
u goı·e Vekil AzizİJe tünelini tef
ti~ etmd lizeı·e Eski<ehirden Ay-
Cbna gitmiştiz. • 

----c---
Hariciye umumi katibi 

şehrin1izde 
HaririJ e Veki'.lcti Katibi l: mu

m isi !\uman Rifat '.\ienemencioğ
Jıı bu •abahki ekspresle Aııkara_ 
dan ~t>hrimize geln1iştir. 

---- <r 

Lin on ihtikarı 
davasına bu sa

bah devam edildi 
1 Maznun hicabından 
1 kelepçeıi ellerile iki saat 

duvara dönük oturdu!.. 
Yeıni~tl .... l<ı Ul•J.lô~;...ı1uci limon sak~ 

ladığı \'e ficl· ıarı arttmJıi;ı iddia
siic tenuf oic·ann limon taciri İl
yannı muhakemcs 'l~ bu~ün saat 
12 den sonra asliye 4 ü· L~• cezada 

{Jk\•amı 3 öneli sahlftda) 

1 KISACA 1 
Kendine gel ! 

Ebiizzi~·aıade Velid .milyonlarla 
asker sözünden bıktık, usandık!.> 
başlıklı başıııakalesini ~u ciimle. 
lerle bitiriyor: 

- Almanlar İnqi!izleriıı lıaki -
ki vaziyetlermi bizduı de, FTan -
sızlardan da, lıatıa bizzat İrıqilizle
Tin kendilerinden de iııı bilmek -
tedirler. Bunu şimdiye kadar olan 
harek€tleri ıle isbat ettiler ı;e ö11-
~e g&rülüyor ki Ajans Röyterin 
l)a11all miluonlarına rağmen bun
dan sonra da ısbat edeceklerdir. 

Bizim malıut bu yazıyı okuduk
tan sonra sadece şunu ve. ,u ka
darııu söyledi: 

- Vellt Be:v~iiim kendine gel!. 

fmdan vapılan birlik teklifinin ka
bulü taraf~arı c.ldııih: haber ve -
rilmektedir. 

Dünden itibaren Frım<ız ticaret 
gmnileri İııoiliz bavrai1ı ce.lmıeğe 
başlamıslardır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdad1r) 

Bulgar gazetelerinde de 
avazele_r ba 1 dı:.!-

Avrupan1n mukadderatı hakkında alınac11k 

1 kararların Bulga:ristana da teşmilıni istiyorlar 
L<mdra 22 \ lfo usı)- Sof~ ada 

Bulgar r.cn(,"li~inin tez&hürr.tı de
\"aı. etmekteıl>r. Geııçles: Dobri
ce' i İC!teriz~ D;,;cleağa~ı i...teriı a
'\.'i.'iZt. lerilc dün dt· sokal<larda nü. 

ÇEk~i.:VE 

ğl naca 
Amerikan kaynaklarından 

\erilen hır habere göre Fransız 
hıila\meti, ü~üncü defa olarak 
mcrkeıini değiştiriyor. Fakat 
her merkez dei:i&tirişinde Al -
n1an tayyarelerinin lıu n1erkez 
üzeıine şiddetle hücumt:nu cez
beden Fransız hiikümeti, bu 
defa gitligi yeri son t!cret:t:. am
n1a son derece giı!i tutar.:akıır. 
A,ueı·ii:an ka~ naklarından ge
ltıı haber ~Ö) le de.-am ediyor: 

Bu ~izli :yerin isıni Bı,yariç
tir.ı. 

1914 diiına harbinde vazife_ 
!!.İııı ,.e i~ h~~-atıııı şerefle bitir
mı!'i, dula~ısilc bu harJ.Jfe \;&zi

ft'si kainıaı.!ı~ <ılına~ı iktiza eden 
)laresal Petain di~·or ki: 

- İııgilizleı· bize uı111uui harp
ı.• 85 lırha)·la )'ardım ettiler; 
bu defa bütiin )'ar<lınıları 10 fır
ka oldu. 

Bu i.hti~·ar asker ıu1uttnuş o
lacak ki, 1914 de garp cephesin_ 
deki İnı;ıliz sc~ yar ordusu, ~al
nız 4 fırkadan ibarettir. İngiliz
lerin o harpte. başka başka za
man ve mekiınlar_da kullandıjp. 
kU\ \etler 85 (ırka olabilir. Ne 
çıkar bundan? Bu defa belki 181 
fırka kullanacaklar. 

Yine hu iJıtiyar asker uuut • 
nlus olacak ki, İngilizler Fran
sız sc,·k ,.e idaresine emanet et. 
tikleri 20 fırkalık bir km•,·etle
rini, şinıalden ancak mucizevi 
bir çeviklikle kurtarabildiler. 
Yani bu kuv\'etleri, ayni muci
zen ce\'iklikle bir kere daha 
ka cırmı) a muktedir olduklarım 
göstern1ek İ<:İn mi FTansaya 
se,·ketn1eliydiler? 

( Comedie Frarfti&e"t'.!:' in Pa
rbıe tckrat:.~~W)>illerine-,lıaşla• 
dıj;;ını du~·~"Aaını#i' ina 
nın ki ~özleriüt-~ •. Biz bu .. 
uda Fransızl:t.!Y'. ~efgi;tİıh yü· 
zündeıı tiyalro";a gidemezken, 
onlar orada Ü>~-~a•lı)c• 
Anıma diyeceksiniz lı: 

1 

1 

ma~ iş yapmağa kalkkı uşfar-• da 
oolib t~rafırıtlan ıuenedilnı·~ıcrdir. 

Bulgar ı;azctclerinde dl' Nöyyi 
muahedesi aleyhinde nesr~ at ha - · 

(VEVAMI 3 uncU. ·un.rede} 

tuhafı ar 
- .._ ·c yap~ın za\·alb tiyatro? 

En1ir alnul..tır, o:rnaınıva mec
burdur. 

Ben de d~rim ki, Alman (Ku
mandaııtur} una ya~lı ı:özlerle 
müracaat edip: 

- Bi2i bu şerefsizliğe dü~ -
n1ckten siz esirgeyin!. 

Dc;ı:Ierdi, bunu taşyürekli 
(Von) anlar ve kabul "derdi. 

( Coınedie Francaise) in tem
•illere başlaması, bu müesse
senin taşıdıg• (Fransız komed -
ya-.) ismi bakımından ınüthi• 
bir ifade oldu gözümde. 

Alı. Fransı2 k<>medJası!. 

• Polony n 20 giin ·içinde tuzla 
buz oldı.ğu zaman hepimiz bu 
mili.tin ordusuna tee' ;itler 
yagdınnadık nıı~ Bitler (H bu
nu •öyle izah etti: 

- Harp tarihinde misli gö -
riilmeıniş bir hadise!. 

Polonya 20 gün içinde tuzla 
buz oldu, fakat Varşou kapıla
rııırla sulh dilenciliğiuc çıkma4L 

Almanlara: 
- Anan vahşi, baban yahşi! 

Ben müıtefilLlerimden ayrılıya 
"" ayaiuıa düşüyorum! Baaa 
loir avuç toprak bırak da i(inde 
uılıı akıllı oturayım! demedi. 

Ya Fransanın hali?. 
. leğer bu zaınana kadar gi" -

diiğümüz örnekler içinde ea 
miikepımeli Polonyayını,! Hal
buki PolonJ·a, Fransanııı ııa _ 
rantisi altındaydı. Demek ki 1' 
ter•ine oln1alıymış. Demek lı:i 
Polonya, Fransayı garanti et
.meli~·miı!. 

• 
Fransarun, i~iııden '-'e dı~ 

tlaıı bu nisbette yıkılmı <>lda
ğımu kinı.se, akıl ve idrak •a -
hl bi kin1'e tahmin edenıudı. 

Xe Bitler, ne Gestapo. ne Al. 
ınan kurmay heyeti, ne :i:ngil
tere, ne Amerika. ne Rusya, u 

( DEYAMI 3 ;lncü sahıfed&) 
NECiP FAZIL K.ISAKUR.K8' 



En. .:sr.~.:i 
I.SPt\ '~ ~.'lYA .. 

Şu aunya ne gariutir. Iki ~ se
ne evvd, fa;>aın l dahıli harbi sı
rasmda, \'ÜZ bınlcrcc İopanyol mül
tecisi, kafile kafile, aç, susuz, pe. 
rk;an, F'ranoaya iltica ediyordu. 
Şimdi de görüyoruz ki, kafile ka
file Fran;tz mültecileri İspanyaya 
akın ediyor. 

Fransızlar o zaman, İspanyolla
ra iyi bakml'ilar ,sıhhatlerine, gı
dalarııı:ı dikkat etmişlerdi. Şimdi 
s.ra isoanrollarda ... Onların da, 
bu sefer, ayni dikkat ve itina ile 
Franstzlara bakması lazım gelir. 

Uedeniyet dünyasında, yeni harp 
insanlan adeta köşekapmaca oyu
nuna çıkardt. Acaba, bu oyun da· 
ha ne bdar devam edecek~. 

DÜN,YA, BU, 

BELLİ OLMAZ .. 

Bu",fan e\'velki Fransız kabıne
sınde harbiye rnüste.şarı olan Ge
neral Gol Londraya gitmiş, ora
dan, radyo ile bir nutuk söyliye
rek Franstz kuvvetlerini İngilte- , 
reye davet etmiş, yeni bir ordu 
kuracaa;nı söylemişti. Şimdi, Bor
deaux'da bulunan Fransız hükü
metı, bu işgüzar generali geri ça
ğırıyor ve onun sözlerinin, Fran .. 
stz hükumeti namına söylenme • 
miş olduğunu ifade ediyor. 

Hak•k:ıten bu generalin yaptığı 
iş de tuhaf!. 

Biıy le felaketli günlerde, bütün 
aklı erenler birlik olmalı! ne ya
pılacaksa beraber yapılmalıdır. 
Herkeoin bir tarafa çekmes~ kuv
veti daha beter dağıtma<>: mı?. 

Yoksa, bu general, aklı srr~, ko
lavc:ı Kalıraman kesilmek ve dev
let :-urmak mı istiyor?. Dünya l;ıu, 
belli olmaz .. 

~E:-1 BÖYL~ 

ACAR.\?. 

Bu ,ene, -mekteplere nazar değ
di, Pa,:ba... Orta mekteplerdekı 
mu\•affaklyet derecesinin düşük -

Liselerde olğunluk 
imtihanına başlandı 
Lise bıtırme imtihanlarında mu

vafLk olarak üniversiteye ve ya· 
hut yüksek mekteplere girmek is
tiyen talebenın olgunluk imtihan
larına bu sabahtan itibaren başla· 
nılmıştır. 

Bugün ilk defa türl«;e ~rupu -
nun tah,riri olarak imtihanı yapıl
mışt!r. 

Vekaletten gönderilmiş olan im. 
tihan sualleri Galatasaray, Pertev
nıy al, Kabataş, Haydarpaşa, Eren· 
köv \•e İstanbul k12 liselerinde t0ı>
lanan talebenin ve Maarif Vek.i • 
leti umum müfett,i.<;lerinin önün· 
de açılmış ve talebe hemen cevap 
vevmege ba.şlamıştrr. 

Bu yıl lise bitirme imtihanla -
rında muvaffak olan talebenin sa. 
yısı pek az olduğundan bugünkü 
imtihanlara da mahdut miktarda 
talebe girmiştir. 

Bu imtihanlar 28 haziranda bit-
mli; olacaktır. , 

--o--

Bulgar talebesinin 
üniversitemize rağbeti 

;;>ı.:hrüniz üniversitesi dişçi ve 
eızan fakültesine 150 kız ve erkek 
talebe devam etmektedir. Bunların 
arasında cnebiler de bulunmakta 

lügü söylenip dururken, şimdi de, 
liselerin işi meydana çıktı. 

Bir gazele y azıy<ır: 600 kişilik bir 
lisede, ancak 53 k ı sınıf geçmiş!. 
Bu netice, çok na... Acaba, se
bebi ne olsa gerek?. Çocuklar mı 
çalı~mıyor, mualli:mler mi öğret
miyor, kitaplar mı fena, program
lar mı?. Tedrisat şartları, mektep 
binaları, sınıf mevcutları ve saire 
ve saire ... Elbette bir sebebi veya 
birçok sebebi vaı·dır. 

Y.:ıksa, yeniden bir maarif şu
rası daha mı toplamalı?. 

SÜTE SU 

KARIŞTIRMAK 

Sütçülerin belediyeye yaptı.kla
n gari" bir müracaat var: 

- Efendim, demişler, süte narh 
koyunuz, Çünkü, zengin ve büyük 
mandıralar ucuza satarak fiat kı
rıyorlar. Fakir sütçı.iler de rekabet 
mecburiyeti dolayısile süte su ka
tıyorlar •. &ı katılmasının önüne 
ueçmek isterseniz, narh koyunuz. 
Yaptıkları hileyi bu kadar sa -

mimi ve açık bir lisanla söy liyen 
başka esnaf gördünüz mü?. 

Belediyenin yerinde ben olsam, 
sül;çüler cemiyetine bir madalya 
veririm. 

VAPURLARIN 

BOYA."il 

Geçen kış karaya oturan \·e ar
tık işe yaramaz diye ümit dahi ke· 
silen şu meşhur Trrhan vapuru ta
mir oldu ve eskisinden d::ıha sağ· 
lam halde meydana çıktı. Tırhan 
evvelce beyaz boyalı i 1ken, şimdi 
siyaha •boyanıyormuş' Bu, neden 
acaba?. Başından kaza geçti de, 
matem alameti olsun, cii.,·e mi?. 

Diver beyaz vapurlar da siyaha 
boyanacakmış!. Bu arada tabii şu 
Etrüsk vapuru da siyaha boyana.. 
cakt.r. Zavallı, o talihsizin de e
peyce macerası var. 

Bü.tün kış beyazlar giyinmiş o
lan vapurlar, demek, yazın .;iyalıa 
bürünecek?. 

AHMET RAUF 

IKüÇüK HABERLERi 

Mevhum 
teskilat 

J> 

Sığınak bahanesile halkı 
dolandırmaya yeltenen

ler yakalanıyor 
Şelıirimizde .bazı açıkgözlerin 

sığınak yaptırma mecburiyetin • 
den istifade ederek halkımız< do
land trmağa kalkıştıkları ~rül • 
müştür. Ezcümle bazı kimselerin 
ev ve apartımanlara giderek: 

•- Biz sı.i(ınak in:;a teşkilatı -
na (!) mensubuz. Sizin evinize sı
ğınlli< yapacağız!.. diye yü..1<.sek -pa· 
ra aJmağa tesebbüs ettikleri, ay
rıca yine birkaç kişinin de ayni su. 
retle sıhhi ecza, ilk yardım leva
zımatı satmağa } eltendikleri ha
ber alınmışttr. 

Kadtköy ve Moda semtinde de 
pasif korunma kitaplarını mecburi 
imiş gtbi yüksek fiatla ev sahip • 
!erine &atmağa kalkışan birisi ya· . 
kalanmıştır. 

Emniyet müdürlüğü bu kabil 
sahtckurlıklara ve halkımız< do -
!andırmak istivenlere kat'iyyen 
meydan bırakılaması için icap e
cicn emirleri vermiştir. 
Halbm:ızın bu kaıbil ahvalde he. 

men en yakın polıse müracaatları 
icap etmektedir. 

Tahririnufusda 30 
ton evrak 

20 teşriniewelde şehrimizde ve 
memlekctimiziı1 her tarafıncia ya
pılaca'' olan ·umumi tahriri nüfus 
mU.nase:Jctile şehrimizdeki nüme
ıotaj faaliyeti eber semtlerde ik
mal ,ohmınuştur. Bu hususta ay -
başında her tarafta umumi bir 
kontrol yapılacaktır. 

Di~·'~ taraftan yeni sayım tali
'uatnanıeleri de hazırlan:p tasdik 
clunmak üzere Heyeti Vekileye 
v~rilmistir. İstatistik U. Müd.ürü 
Celil Ay barın beyanatına ı;:<ire sa
.vım ewı.kının da tab'ına başla • 
:ıılınıştır ve tekmil memleket nü
fusun•ın yazılacağı lnı evrakın a
ğırlığ: 30 ton tutmaktadır. 

-<r--

Elc'er ve şıhhat 
*Şehrimizdeki canavar düdük- ınenıurları 

!erinin öttürülmesi tecrübesi salı Tekmil belediye ve hususi idare-
günü sabahleyin saat 11 de yapıla- !erde caltşan sıhhat memurları ile 
caklır. ebelerın barem kanunu şümulüne * Büyükderree bulunan birkaç alınmaları kararla:;tırılınıştır. 
Frans:ı, ıı;emis! dünden itibaren In- i=============== 
giliz lı~yrağı çek.ın.işlerdlı-. Li:n~::ı 
reisliği bu keyfi:,ettcn haberdar 
olunmamıştrr. * Elazığda geçenlerde her1cesi 
alfı.kadar eden ıbir hadise olmuş 

ve doktor Kazun isminde birisi 
manevi kızının bikrini izale edip 
hamile bırakttktan sonra zavallı 
kızcağızı morfinle atıl bir hale ge
füip Murat suyuna atarak boğ • 
muştu. Elazığ ağırceza mahkemesi 
doktor Kazımla vak'ada iştiraki 
~rülen karısını 30 yıl ağır hapse 
mahkum etmiştir. 

ve ecnebilerin ekseriyetini de Bul
garlar teşkil etmektedir. B'..llgar, 
kız ve erkek talebeler L.niversite
mize her yıl daha artan :Oir ra.~
bet gö>termektcci;rler. 

Yeni ders yılında fakülteye ya
zılmak üzere simdiden Bul~aris -
tandan 3 kız ve 2 erkek talebe mü
racaat etmiştir. 

Akan sular durur 
Florya plajları hali açılamadı. 

20 oiin sonra, ancak halka açıla
bilu·mis. Buradaki kabineler, sair 
tesisat da kısmen harap olmuş. 
Çüııkü, 11"eçe11 yıldanberi sahipsiz 
kalınıs. Kuınlar da pisıniş. Temiz -
lenınek laıımmı,._ Hulasa, daha 
bir slirü formaliteden dolayı, Flor
ya plajları bir müddet daha hııl
kın istifıdesinc arzedilemiyor, 
Şu veya bu sebepten, her ne 

olurs3 olsuıı, biz, bu hadisede, bıı 
işle alakadar olanların esbabı mu.. 
cibf!-~ine biz asla kulak asmıyoruz. 

Florya plajlarının henüz açı -
lamamasının ve daha bil- müddet 
açılam;yacağının bir tek sebebi 
vardır: Beceriksizlik!. 

BÜRHAN CEVAT 

-- ~- Yaa sabun ~·-~. v' 
u~ pirinç _!<arı 

Zevk ve sefa 
İhtiyar, 85 lik Fransız Mareşali 

Petain
1 
Fransanın neden mağlilp 

olduğunu anlatan, hazin bir nutuk 
sövlcdi. Bordeaux radyosunda ko
nucıan eski muzaffer askerin sesi 
öyle titriyordu ki, sanırsınız, ağ
lamaktadır. 

· Pctainln sözleri umuuıi bir çer
çeve ile kucaklanırsa iyi değildi. 
Fakat, bir takım hakikatleri ifade 
eden çok doi!:rn, çok yerinde öyle 
ciimleleri de vardı l<i, bir harika 
idi. Zaten, o cünıleleri, Petainden 
ba-şka bit· ı•~ransız devlet adamı, he
le bir politikacı söyliyemezdi. Çün
kü, ihtô•·ar askerin söylediği bu 
cümleler. çml çıplak hakikat ve 
zehir zeınberek acı itli. 

Pelin, şöyle diyor: 
-""Zaterdenberi, vekısefa, fe

dakarlı1< hislerine hakim olmuştur. , 
A2 hizmet edilmi.:;, fakat, çok ta- 1 
lepte bulunulmuştur. Gayret esir
g'"'1tr• '.')t.iı'. Bugün, işte felilket ıı;e- 1 

l~,..; ;;altnıstır., 

Bu haleli rıthil'·c içinde olan l 
Fı·ansa, hiç ıni 1 amma lıiç lıazır
lanına111t.'itJr. Yine Petainin itiraf 
ettiği gibi, F'ransa, bu harbe, 1914 
harhiu.:lcıı daha kiir.;Ük bi:r ordu, 
daha az ~Halı, daha fena. teçhizat 
ve daha az hazırlıkla girmiştir. 

Bn ş~rtlar altıntia, bittabi zafer 
bekicacıaczdi. Nitekim, Fransız 
ordusu da mağlUp oldu. 

ihtivar Fransız ~Iare~atinin Ü· 
. zerinde bilhassa durduğu fedakar
lık balısidil'. Uzun sulh lıllarında, 
1918 zaferinin sarhoşluğile, Fran
sızlar, 3·alnız zevkısefayı düşün
mi.i~l"~r, rahat1ar1nı, konforlarını, 
para k.az:ann1as1nı hesaplaınış)ar, 
memleket için fedakarlık ve fera
gat hioierini gi!tikçe İiaybetmişler
dir. Franoız kadınları, cocuk do • 
ğıırma~·ı dahi, bir külfet addetmiş, 
doğunı gittikçe azalmış, kiınse, ra
hatını, hiçbir şeye feda etnicıniştir. 
Tatlı ve çılgın bir ömiir süren Fran
sız c2miyeti, nihayet bu harple 
karşı kar~ıya gelince, askere ala. 
cak sağlam biinyeli çok az genç 
bulabilmiştir. 

FransJz parliımentosu, bir takım 
siyasi grupların hırs ve politikala
ruıa. bir takım n1eqfaat ve iş züm
relerin hı gayelerine aıct olmuş, 
milli miidafaa için kafi tahsisat ve
riimeınlş. esirgcıııniştir. 

Bu kıskançlıii°a mukabil. Fransa-
da, herkes şahsi servet sahibi ol· 
ınak, çok para kazantp, binbir ge
ce masallarında olduğu gibi, zevkı 
sefa, eğlence ve ihtişam içind.; ya_ 
şamak yolunu tutmuştur. 

Bu hale gelen bil- cemiyetin, 
dünyanın en muazzam harbini ka
zanabilmesi, bittabi roünıküıı de
ğildi n nitekim olmadı. 

REŞAT FEYZi 

Bu sabahtan itibaren 
kahve, limon gibi bun-

lar da resmi kar 
nisbetlerile satılıyor 
Şehrimiz fiat murakabe k<JJl'Ilis -

yonunun kahve ve limon fiatları
na narh koyacağını dün yazmıştık. 
Dün öğleden sonra Ticaret Vekili 
Nazmi To~uoğlunun reisliğinde 
toplanan fiat murakabe komisyo
nu bu fiatları şu şekilde tesbit et. 
miştir. 

Bu sabahtan itibaren çiğ kahve 
yarı toptancı (za,hireciler) de ki
l-Osu 145 kuruşa, tekmil peraıken • 
decilerde 155 kuru:ıa, kavrulmuş 
kah\·e de perakende olarak her 
yerde 190 kuruşa satılaca·ktrr. 

490,-adet liman bulunan sandık
lardan bir tek limon 100 paraya ve 

490 adet lim<ın bulunan sandık
lardan da bir tek limon 90. para.dan 
fazlaya sat;lamıyacaktır. 
Diğer taraftun krımisyon pera:-:'c-n

deci ve toptancıların k;ar nisbetle
rini de şu suretle kararlaştırml.'i
tır: 
Zeytinyağ• toptancıları zeytin

yağ;nın l;üo;unu kaç kurm;a al • 
m1.şlarsa bunun üzerine azami 
% 5 kar koyarak satabilecekler -
dir. 

Perakendeciler ise toptancı ve
ya yarı toptancıdan zeytinyağım 
aldıkian fiatm kilo başı üzerine 
azami % 10 kar ilave edip satabi
leceklzrdir. 

Ayni suretle sadeyağlara top -
tancılar l}Q 5, yarı toptancılar 70 6, 
perakendeciler % 15, sabuna top. 
tancı ve yarı toptancılar % 5, pe
rakendeciler % 15, pirince toptancı 
ve yarı toptancılar /'o 4, peraken
deciler % 10 - 12 zaın va.pabile -
ceklerdir. 

BU SABAH KONTROLLARA 
BAŞLANDI 

Kadıköy, Kartal, Pendik ve ci-
varı, Boğaziçi Üsküdar, Adalar, Ye

dikule, Bakırköy civarı ITibi uzak 
yerlerdeki .bakkallar ve peraken
decilerin nakliye maorafı çok ola
cağuıdan bunlar % 10 kar yerine 
% 12 kiır alabileceklerdir. 

Bu resmi fiatlar bu sabah tek -
mil kayma!< .:ımlıklara bildirilmiş 
olduğundan lıiç'bir sat;cı ,·ukan -
daki kar ni•betini tecavlie edemi
yecektir. Memurlar hemen kont
rola geçip her satıcıdan malı kaça 
aldıklarını gösterir .faturalar so
racaklar ve faturada yazılı olan 
maliye\ fia tına perakende satıı:ı . 
yukarıdaki ni9betlerden fazla kar 
zamnıedip yüksek fiatla satış ya.. 
pıy11rsa derhal milli korunma ka
nununa göre müddeiumuıınili.i(e 
V"Orilip tevkif olunacaklardrr. 

{ ~~A~v-ru_p_a~H~a-rb_i_ni_n~Y~en_i~M~e_s_e_le,_ıe_r_i~' 
Fransız bahriyesinin ruhu 

t:ğer Fl'ansa ikinci deı. ecede bir 
devlet ın·~vkiinc in~ek istemiyorsa 
bunu csl\.i an'anesinc riayet ederek 
nesillerdeıiberi asker yetiştiren <>
caklarına ve en ağır fedakarlık .. 
!ara katlanarak oğullarını zabit 
yetiştiren ailelerine borçludur. 

bugün ve yarın kendisinden nasıl 
bir gayret, ne büyük bir fedakar
lık istenirse istensin bunun aza
mi derecesini göstermek nıevkiin
dedir. 

VE [[ ~ıı~r~11 ~ 
lU AH KEME LE Il :Jl-6~~;:-;~jı.I 

''Koca~dan niçini F;arisız donanınasl . 
1 etrafında pazarlı!'~ 

ayrılmak Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ı;;s~:ıla 1 
0 0 

? Hitler ve l:\Iıısoliniden ııı•• 
ıstıyorum. " kimsenin m.alfırnatı yok~~· b .. 

Aslive 6 ıncı hukuk mahkeme -
sinin kapısından omuzları "izli 
~zli sarsılarak çıkan genç, güzel 
bir kadın mütereddit yaıb;.;::: na.. 
zarlarla bir müddet etrafı süzdük
ten sonra, agır ağır ilerideki boş 
sıraya yerleşti. Ve sonra malhzun 
durgun bir tavırla düşünmeğe baş
lad.ı. 

4te <ı vakit herkes gibi !bende de 
uyanan büyük mera'kı yeııımek, bu 
kadar güzel ve genç bir kadının 
nas!l olup da bu yaşta evini dağıt
mak istedlğini öğrenmek için ya· 
nına oturup ehbaplık etmem a.ra
m>Zda bir tanıŞmiya ve nihayet 
onun müessj.r macerasını öğrenme
ğe vesile verdi: 

.-- İnsanın mazi-pini ve orada . 
yaşanan hazin yıÜan bir yalban • 
cınn1 önüne açması hiç de kolay 
değil... Fakat 'bjr ibret olsun, hem
cinslerim duysun diye kısaca an
latay1m bu boş gönül masalınf 
size ... 

Ben doğu•ta talihsiz yaradılmış 
bir kız>m. Yıllarca anasız, babasız 
uzak bir akraba evinde ezildikten 
sonra bir gün eylendirildim. Ha -
yatta yarwalnız, tesellisiz yaşadı -
ğım icin bütün sevincim, .sevgim, 
bekleyi:üm bu izdivaçtı. 

Her zaman: <- Bir •kDcam, bir 
Prkegim olacak ... O bana her şe
yimi: geçmişimi, mahzun benliği-

. mi, yetimli~Lmi untıtturacak, onu 
oıünciye kadar severek beraber 
yaşıyacafiı~~ diye kendi kendinıe 
!ai hulyalar kurarak avunur, k.im ... 
~sizlii,imin bütün g«riplii\ini bu 
gene k:zlık rüyası içirde avutur -
duın. 

Ve be:l bu iaiirnçla ömriimün 
sonuna kadar sarsıntısız, bulutsurz 
yasıyacağımı ummuştum!. 

Ke büyük yanlışlık!. 
Evlendikten sonra ilk altı ayda 

çok mes'ut oldum. Fakat onu taki
ben her şey değişti. O eskiden her 
aksam evine muntazaman gelen 
ve şen sesile yuvamızt neş'eye bo
ğan adam artık ihmalkar pir koca 
olmağa başlamıştı. Aradan kısa bir 
zaman daha geçince blisbütün an
ladım ki .o. kafbindcn çok, zihni
ni dinliycn bir erkekti. Evliliği -
mizin tatlı saadeti onun için altı 
ayda gelip geQmiş o hayattan a. 
Iacağını almış bir insan tokluğu ile 
tekı·ar mühendislik işine, ihem de 
dışarıdaki eğlencesine dalmıştı!. 

Hal'buki 'ben daha henüz pek 
genç \'aşta ve kelimenin bütün 
manasile arzu, emel, ümitle tutu
şan bir kadındım. Her kadın ya -
şamak, gezmek, sevmek, sevilmek 
ister!. 
Ya~am~k deyince l<ocamm ak

lına bir sürü aletlerin, karışık he
sapların arasına göınülüu krokiler, 
notlar icinde yuvarlanmak, türlü 
türlü riyazi meseleleri 'birbiri pe -
şine sıralamak ve sonra da ak -
şaırnları arkadaşlarile dışarıda eğ
lenmek geliyordu!. 

Halbuki benim için yaşamak; 
herşeyden evvel yanrbaşımda, her 
an için bir hayat arkadaşı bulun
mak, onun müşfik çevresinde 'haş
haşa saf. kav,,ısız bütün bir ömür 

Fransız hükumeti bu<1 bO- St 
nüz bunu bilmiyor. BıınuJJ ;.ıııP ~•n 
rabcr her taraftan AlınDP. il"! • eıı 
şartla

1

rı hakkında tabnıiııler 11e-- e~ir 
bıı ) ıı mektedir. Roma radyosu, ~t· . • 

sele hakkında yalnız , VersPY • o- ~Yl 
lannı hatırlıyarak bunlar<P ~I• • Olışa 
labilceeği diişünebilir. den;< rı~ıP lal;!. 
dil-. Filhakika bu, sulh şart• 1 sli' l( 
nıahiyeti hakkınd~ }ıaY li ~~:~n bit 
soylenmektedır. Oıger t•ı" ,,Jlll' 
AnıenKa kaynağı, A).ıuall.ııP e-

. F an531 • h Frans1" donanmasile r k ıeti~ ,_ t 
!indeki Almıı.ıı müsteıı:ıle e ııb•t' "'n 
istiyeceğini, ıtalyauın ole.de tc51i· lsk, 
üzerinde gözü olan yerlertn s.aJJ.ııı :tn· 
mini talep edeceğini ve Fr•:' jferİ) 
silahsızlanmasını ş:ırt ol~rafilbr 1 O 
siirecei!:ini bildirmektedır. dır•P • 
kil<a bunlar da Versayı 3 f1[i!l<'! Zü 
şart.lardlr. Diğer ta•·aftafl ctecr ta 
geçenle~~~ hl~'. ı~ınerikalı g~Y • • ,,l 
ye vcrdıgı nmlakatta Vcr"vcP'1 'r 
yakta duramadıktaıı sonr•'. 1 rıJllll 
derecesinde ağır s,ulh satt~aıiYe • 
d 1 b . lh t . odcıı e'\•am ı ır su en1111 - 1 ,~,r_. 
ceğiai bildirmişti. Fakat b~·' ,:,r
natııı müphem bir taralı •,.ııı~l 
dır: Hitler, devamlı suıııuıı_ >ccell"l{i 
anla'"-malarla ten1in edilenll)1 ... 

' . f ~·· ~ ııi il3.lie etnıiş ve denu~ ır beJeJ.Jt 
- Bence suibuıı esaslı .1, 11 ~ '.li 

milletlel'i biribiriııe katu~·~~tid•r
dalıili iktısadi siyasetteki ı .. 1ı. or•~. 
sızlığının netıcelerini Jıar~1·%ı•ııiP ı, 
ıuek isliycn be)·ııelmilel ııı .,.W,- t 

imhasıdır. Bununla berab•\)0Jıtıl' \ıiç 
anlaşmalarla bu hedefe ''35~.ocll \t 
yacağ"tmı anlıyorum • Bt.i rıla. • -t 
milletlerin kendi şuurile ,·a ~ 
cak!ir. 

111
,od• \ı 

Biraz da 1914 harblııi» ~fıcıtcıe 
hitkUınctlcrin üstünden ııı.ı 

1
, J;ıl" ._ 

hitap ederek yeni bir •.~",eri~~ ti 
- .. J'ki ,,.ıı ..<J' t raca.P"ın_ı sov ıven es ·,-~ 1\ 

Cumhurıeisi Vilsonu? ~·~;iiı ~· l 
ne benziyen bu dokltıll"? g fr•ıı'" 
manya tarafmdan uıağluP •i cid• •d 
hakkında nasıl tatbik edilec•}edif- d1 

den merak edilecek bir ~';"~ btf ş· 

geçirmek dı:ımektL 
Fakat .bu düşünceme 

yine herse.ve: 

Fakat bütün bu taJıınıw• ynıııJI a 
tarafa bırakılsa bile, A[nıal~ ,,ı· > 
Fransız donanmasından ııe f,••''111., 
geçemiyeceği mubakkaldıt· ··riiJlll ~it 
hirkac ı:ründcnberı biitiill f~ ~·!·\~ 
ve ı•azarlık. yıpranınarnıs ., et .. , 
de duran Fransız do11:ıa0ja=;_ajt)''' q 

rafında yap•lmaktadır. /) ",rJ et· 
İngiltere ile mücadeleyi dc'.;.vııı•\D 
tirınek için Fransız doııan11,ıynn\ı 
muhlııçt.r. Bu donan~"'-lte<"ııı" 
donanmasile birlikte ~gı tarsl1'\ 
ablukasını :ı-ıkabilir. Dıge\ ıı;ır>l' 
Fransanın baştanbaşa ;şga 1,11 el 'I( 
sında bile mücadeleyi de"~ıııı>',ıı' 
tirmek kararında a•la saJ51 ıı>JP~ ~ 
İngiltere, Fransız d~naıı~~r>' ı~: ı, 
düşman eline geçınesıııe k dtıf ~ı 
kayt kalamaz. Hakik.at şııııill ~- ' 
Fransanın istilası, Ingılt•\\ b~ \ 
manyaya karsı takip e,tt 1eği•'~ , 
tabiyesinde çok esaslı ~ı_r .. l.ıı. • 
lik husule getirmiş degıl~ ııJı'P , 
gilterenin Almauyaya ~ııt~ıı>• ·~ 
ettiüi mücadele talıiyesı .ttet• !>~ ~ 
lukaya davanmıştır. tngı ..ı., ,..-~, 
rupa kıt'asında yalnız ~l•d•"ıet '.l.ı 
but da ittifakına alacağı i<ıı!şı ~· 
lerle birlikte AlınanyaY~. ·fllellııf' 
arruza geçmeği asla dii!;~~ıı.• •it 
tir. Almanyayı abluka a .,ııık• • 
rak uzun bir mücadelede bıt•~ ., ı 
der olan neticeyi zaın:ın·tJlllıı> ' 

rağmen mıştır. Holandanın, Belç~ l.,gitıe;_ 

(<>~HIRSIZ KiM? il<:>] 
Dalgındı .. 
Müteredditti. 
Birdenbire bahçe kapısı çalındı. 
Nebahat uzaktan kapıya baktı .. 
- A ... Ne iyi tesadüf! Yıldrrım 

Bunu geçen sene yazdığı bir ma
kalesinde '.Fransız Amirali Durand 
Viel söylüyordu: Bilhassa deni< 
zabiti yetiştirıaeı~ için Fransada 
devaın eden an'aneyi uzun uzadı
ya anlatırken Amiral Fraııs_ız bah· 
riycsinin ruhunu izah edı?'ordu. 
Bugiin karada adet ve vesaıt kar
'>ISında ınağlu~ olduğunu kabul ile 
düsmanından sulh istiyen Fran
sanın her türlü kahramanlığı gös
termeğe hazı.r bir ruha, en n1ü -
keınmel vesaiti kullanacak zeka 
ve marifete malik bir de donan -
ması varda. İşte bu donanma bu
gün mağlubiyeti kabul etıııiyor 

. 938 sonba.harı Avrııpada büyük 
hır 1?'ıhran .ile geçmişti. Alınanlar 
malu'? .şekilde Çekoslovakyayı e
le gc~ır.ınce bu buhran Avrupanın 
en buyuk meselesi olnıuştu. Ne 
pahasına olursa olsuıı Almanlara 
mukavemet etmek taraftarları ile 
ne ııııhasına olursa olsun sulhu 
muhafaza etmek istiyenlcr her 
yeı·de göze çarpıvordu. Fransada 
da parlanıento ve matbuat saha
larında bu münaka•alar olurken 
menıleketin ordusu, donanınası ne 
vakit istenirse vazifesini yapmağa 
hazır bulunduğunu göstermekte 
rreciknıemi(O'.ti. Fransa bugün ıztı. 
rapla, kahramanlıkJa uğraşıyor. 

•-Kaderim böYle iırniş!. 
Diyerek boyun eğiyor, koca -

mın evini. beni unutup sık sık dı· 
şarıda kalmasına sc.>;iz bir tevek
külle razı oluV'Ordum!. 

Artık zaman geçtikçe o evden 
büsbütün uzaklaşıyor, gecelerini 
bana, karısına dei(il, büsbütün iş
lerine, arkadaşlarına ve giızli zevk. 
lerine veriyordu. 

nihayet Fransanın iş~all ;ıı '" .. 
reyi strateji bakımından ııŞ ol ıfİ 
müskiil bir vaziyete koY"' 1<•, 
nıakla beraber, İııgiliı.l~t· 1,,iid~ 
topraklarını istilaya karşı yor!• 

• ı>1 ıı•· 
faa edebileceklerine lll~"ıı"' .1 Şu halde Çörçilin de. . İı>gı • 
marasıııda söylediği gıbı, ,rd•~', 
tere için yapacak iki şey "ıstild>' 
1- Kendi toprakların• ' 

karşı müdafaa etmek. k dar ;dil'" Yazan: lskender F. SERTELLİ 

- Elın<zde böyle bir servet işa
retı göriınmüyor da. 

- Evi!<. Bu da doğru. Kaybolan 
gerd.,.uılt~l ben alnımın terile ka
zanıııı, ıicğılım. Bana onu büyük 
babın hedi)'e verıni;ıti. Ne yazık 
kı, ı.ıc•k aı kullanabildim. 

- H:o ci bulamad.n:ı mı, ki.içük 
hanı. • 

- l•vır. p.,ııs uğraşıyor amma 
btn lı..ı i; için tevkif edilenleri 
SUÇ'... 7 !. OfU!ll. • 

- ü halue kımde11 ~ü;>heleni -
' t'lr.,w. 1u., .• 

- .~ ·.ı:rc...mderı ... 
A .ıtc . .'.iı hayreııe gülüır,sed.ı: 
-- 11.S.Jn, kencii r.·.alını_ ç.ılar mı, 

al ... ıcni? 
- ı:.. . .ıı~r ya. Bazan, dostla-

r ı ı II<·rın kurumak için, böy-
le b Keneli ü.:erine alabilir. 

-.- .... cma.ı cio~tlarıruzın şcre

f~ .. i :,..rr • .ık istiyorsunuz .. Polise 
~··ı: .. n1 1ın bulundu~unu ha .. 
bı:l' : ııı de bo;ı yere uğra~ma. 
sır 

N ah1t: 
- Ha ,;.:1n \·ar1 dedi, fakat ben 

buru v ıpaınam. Annem, hakiki 
lııro zın ı<irr: old ııiiunu anlamakta 
ı.srar ea vor Bekliyece~im. 

- Sı7. hırsızın kim olduğunu 
ta'ımın eder;;ini• sanıyorum. Suçu 
üzerinize a 'acak kadar çocuk de
ği~irıiz'. 

- Son bu mesele üzerinde ne -
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den duruyorsun? Elimde baııka 
birşey ı?5rüvorsan, bana haber ver. 
Hususi islerime müdahaleve hak
kın yoktur. 

- Estağfirullah, hanımefendi! 
Size acıdım da. Kusuruma bak -
may:n .. Ben de ba{:rı yanıklardan 
birı"im. Servetim, memleketim, 
ailem, herseyim kayboldu. Bunun 
acısını ben bilirim. 

Nebah.at eli.ni çekli. .. Cebinden 
yirmi be0 kuruş çıkardı: 

- Alınız ... 
- Teşekkür ederim. 
Falcı fazla birşey söylemedi. 

Bahçeden çtkıp gitti. 
NebJaht kendi kendine m;rı!da

nıyor: 

- Ne gario adam! Birçok şeyler 
söyledi.. Bazılarında çok isabetler 
var. Fakat, ben on un gibi, hiç de 
servetimi kaybetmiş bir insan de
ğilim. Gerdanlığım bulunmasa bi.. 
le, kendi siiyi.rrıle hayatımı kaza -
nırtm .. Evimiz, dükkanlarımız da 
var. 

.Söylenerek bir ağacın dibine 
kacıar yürüdü: 

- İyi amma. birisi bana: .Sen 
deli mi!iizı~ Kırk bin lira kıyme· 
tindeki gerdanlığın çalındı da, ne
den kederlenmiyorsun? • diyecek 
olsa, ne cevap vereceğim. 
Düşünüyordu .. 

Cemal Bey geliyor. 
Diyerek, parmaklığa doğru koş· 

tu: 
- Buyurunuz Cemal Bey .. Bu-

yurunı.ız ... ... 
Polis hafiyesinin bir 

hilesi 
- Dündenberi sizi görmeğe ge

lecektim, hanımefendi! Valideniz 
evde yoldar mı? 

- Komşulardan birine gitmiş .. 
Neredevse gelir. Gerdanlığım hala 
bulunmadı, değil mi?. 

- Bulamadık. Maalesef, bul • 
muş aibiy iz. Birçok izle,,r üzerinde 
yürüyoruz. 

- O halde mühendis Sadi Bev 
hakkındaki tevkif kararı, kat'i ,,e 
müsbet bir delile müstenit değil. 
Bövle ol>a,·dı. hırsız.n Sadi oldu
ğunu k3t'iYetlc iddia edebilirdiniz. 

- Bunu ancak mahkeme tayin 
edebilir, hanımefendi! Biz, hiç 
kimseye «sen hırsızsın!> djycme
yiz. Elimizdeki emareleri, delilleri 
ad!iveve verdik. İş artık bizden 
çıkmış gibidir . 

- O halde ziyaretinizin sebebi 
nedir?. 

- Bir şüpheyi izale etmek, bir 
noktayı aydınlatmak istiyorum. 
F~kat... 

Nebahat dikkatle taharri koıni
serinin yüzüne baktı: 

(Devamı var) 

lı""ra«stz bahriyel~ine ınağ
lübiyeli kabul etmek ağır oldu
ğu kadar da imkansız sayılmak -
tadır. İki scbeııten dolayı: Evvela 
Fransanın deniza.şırı yerlerde., 
Bahrimulıitlerin ötesinde sah~p ol. 
duğu yerlerin güzelliği, bü~iik • 
lilğü, serveti ,.e daha pek çok sa
yılmaf:a değer kıymeti ile gözönü
ne getirilince o yerlerin koby ko
lay· bırnkılır gibi olmadıklarım 
Fransız bahriyelisi çok iyi anla
mıştır. Çiiııkii bütlin o yerleri gi
-di!> görıni!ştür, sevmiştir. O yer_ 
!eri, Frnıısaya temin eden de de-
1:1iz kırvv~tidir. Onun için Fransız 
bahri~-.elisi Fransız deniz kuvve
tinin ne suretle olursa olsun işe 
yaramıyarak niha,·et düşmana 
teslim olabilmesini havsalasına 
sığ'dıraıntyacaktır. 
·İkinci scbeı1 deniz hayatınm da· 

ima ınüşkül5tla, mücadele ile. geç
me~i, blr harp gemisinin içindeki
lerden, derece derece her ııün ar
tan büyük birer gayret ve faali. 
yet istemesidir ki her bahriyeliyi 
azami surette fedakar bir rnh ile 
yetiştirmektedir, Gayret, fcdakiir
lık deniz hayatının değişmiyen 
bir kanunudur. 

Onun lcin Fransız bahriyelisi de 

938 sonbahannda Fransada mem
leketin mul.adderatuıı idare mev
kiinde bulunan devlet adamları 
sulhu muhafaza etmek istiyenlerle 
beraber olarak malum Münib an
laşmasına gitmişlerdi, Onlar o za.. 
man sulhu kurtarmakla vazifele • 
rini yapmışlar, çünk.ü hal ve vazi .. 
yele herkesten ziyade vakıf bu • 
luıımak, her güıı her yerden türlü 
maliımat almak mevkiiııdc olduk· 
!arı için karar verirken de h10rkes
ten ziyade salahiyet salıibi bulu • 
nuyorlardı ...-
Fransız Amiralinin bundan on 

beş ay evvel neşrettiği o yazıyı bu
gün tekrar okurken Fransız bah
riyesinin şimdi nas1l çetin bir işe 
Piri'imcğe hazırlandıiYını daha bü.. 
yük hir isabetle tahmin edilebilir. 
Çekoslovakya buhranı esnasında 
938 sonbaharında Fransanın dev
let adamları Almanyaya karşı mu
kavemet yoluna d~ğil, sulhu kur· 
taı·ınak cihetine gitmişlerdi. Bu • 
giin de Fransanm mes'ul devlet a
damları halin icapları, zaruretleri 
karşısında dli~ınanla şeref ve hay
siyet, hakkaniyet dairesinde bir 
sulha varmak için calısıyodar. Bn 
onlarm vazilesidir. Fakat Frans1" 
milletinin rulıu ölmüş değildir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Onun gelmediği ,geceler bomboş 
kalan verine !bakarak için için ağ
lardrm. Böylece her gece yastık
larımı. yorganlarımı dişlerim.le 
didikler. göğsümü parçalar ve: 

•- Yıllarca beklediğim, ruhu
mun özlediği el'kek, yaradılışı'lilln 
eşi bu mu?. derdim. 

Bu hayat ellbette böyle sürüp gi
demezdi!. 

Bir .glin onun; Beyoğlunun en 
adi bir kadınma ve bütün herşeyi, 
vücut güzelliğinden ibaret bulu -
nan bir artiste kalbini ve sonra 
servetini kaptırdığını işittim. Ar
tık bu son darbe ve çektiğim acı be
ni hayattan soğutacak kadar kuv
vetlendirmişti. Hemen evden kaç
tun ve doi.i:ruca ayrılmak için mah
kemeye geldim. Ne yapalım, bana 
hayatta, izdivacta anes'ut olmak 
mu'kadder d·eğilmis!. 

HALÜK CE~ıA.L 

Edirne yolunda feci 
bir kaza 

Çorludan bildirildiğine göre Ye· 
niba~lar mevkiinde feci bir otomo
bil kaznsı olmuştur: 
Şoför Muharremin idaresindeki 

kamyon İstanbul - Edirne asfalt 
yolun.dan geçerken devrilmiş ve 
yolculardan bir kişi ölmüş, ili; kişı 
de yaralanmıştır. 

2- Ablukayı sonnna 
3 dlY 

me etmek. 0;tı f' 
Her iki vazifede de fr•.r rol 0

• . ı.ı a•· nann1as1u1n çok nıiiessırktur· ·~t"' 
nıyacağından şüphe yo ıl•b' • 
Fra!>SlZ dunanınası k~~l:~1<ıtııı~ıı' 
se, lngilterenin strateJI 1,;k•'. 
dan Fransanın istilası, JJj eı1ıP1~~ 
islilisından bil-az daha e ;,ııiP 1-

yetli ve şümullü bir nıes~ fr•~' .
dııdımu geçemez. Faka çccck1;donanması karşı tarafa gebir fc 
lursa, bu İngiltere içiıı d0 gil• 
ket olacaktır. ..• Jjk jııdlY 
Fa~at cğ~r Fransa u. ~ jçl,1 c· 

tere ıle ınucadde etınC· tc'lııfl ıı• 
nan1nasını karşı tarafa Jii~ııJ~o" 
decek olursa, fiil olarıık .. 1tcfi~

1 

iltihak elmiş kadar "':~r. 
haksızlık yapmış olacak 5 

S 
w • • 17, 

ogan nıçın ? 
kuruca çıktı . ıııa • 

'I: . ııırııı·" w 
Şehrimizde .. soğan .~ı.at Jiıl<a~•\r. 

tema..ii·;en yukscldıgı fbetııııô\el 
rın nazarı dikkatini ce (i!l e''.a~ 

Ezci.:mle daha birkaç. 111ı3 rı jıf' 
14 kuru0 olan soğan fıa rıı<• 
sabah bakkallarda 17,5 l<ll w 
lamıştır. da sc:ı , 

Halbuki gPÇen yıl bu ~ra ,at· 
nın cif~ ?kkası 7,5 kur . . cı'e 
makta .dı, . siJ::lY fi 

Belediye reisliı!i vak• · ırr~ 
üzerine soğan fiatları~;° !!11,ııf· 
sebeplerini tetkike ba• 
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meclisinin gizli celsesinde ne konuşuldu ? 
Stokholm 22 (A.A.)- Parla -
nto, dün akdettiği gizli celse -
n s.onra, bu seneki içtima dev - ' 
ine nihayet vermiştir. 

lfarici.ve nezareti namına söz 
Ylcmeğe salahiyettar bir zat, dün 
Şam. parlamentonun gizli celsesi 
kkında şu sözleri süyJemiştir: 
l\ral Giistavın parlamentonun 

•• • 

gizli celsesinde okunan mesajı İs
veçin harici siyaseti hakkında bir 
deklarasyonu ihtiva ediyor ve bu 
mesele üzerinde münakaşa ;rapıl
masına müsaade eyliyordu. Fil • 
bakika, Norveçte muhasamatın 
nihayete ermesi, İsvcçin Norveçle 
ve Norveçi işgal altında bulun -

duran memleketle olan münase -
betlerinde değişiklikler vücude 
~tirmiş tir. 

Bu beyanab yapan zat, ayrıca, 
İsveç ile Sovyetler Birliği arasın
da ticaret müzakereleri bari~, ha
len başka hiç müzakere cereyan 
etmediiini de ilave eylemiştir. 

Malta uzerıne altı. hava hücumu yapıldı 
'1alta 22 (A.A.)- Malta üzerine 
il altı hava hücumu olmuştur. 
keri hedefler hiç hasara uğra
llH.ş, hiçbir kimse ölmemiştir. 

Boinbalai Macfa üzeri.ne ve ilk 

defa olarak da Malta civarında kü
çük bir ada olan Gozo üzerine düş-

müştür. Ne Maı-fada, ne de Gozo 

da hiç bir askeri hedef mevcut de
ğildir. 

Milanoyu 
. . . ~ 

bombardıman ettı 
Züri.h 22 (A.A.) - Reuter~ ve Balleda endüs ri nı<·ıkezlerini 
t<ı.lynn hududunchın alınan ha7 .• ~uv;:ı.ft{akiY\?~le ıbpırrıl'\ır~tman et -
tlere _göre, dün. yetmi:: İngiliz 'miştir. Müttefık bombardıman tav
har'esi'. Miliıno dvı:ırinda Lecto' va:relerinin Vcnedik civarında· bü-

yük benzin dcpala. :ıı tahrip etmiş 
olıdukları da ayn .. \ b;ldırilm~ktc
dir ... 

Keıkin sirke 
püne zarardır 

(Başmakaleden devam) 
ti nı!.'çhul badirede bila~i~ l\~a

\'e Bulgarlara düsmesı. ık.tıza 
tn hareket azami dikl ... at, ıhtıyat 
bitaraflık olmak l:izımge!ir. l\Iu
tebe devlerin muharebesidir. 
<;ilklerin verecekleri fırsat sa
e dc\'·lere hizmet etmekten iba. 
kalacak ve en başta ke~dileri 
un acı ve nedametini duyacak
ve bir ..,ün besili kafaları be
ehal k~parılıp ziyafet sofra
getirilecektir. Tarih.in t~ker

lerine mani olmak yıne ansan 
it ve iradesinin elindedir. Bu 
~ ve iradeyi bilhassa göster -
ilin, her türlü hissi, infiali te
en 1JZak kalmanın taın zama. 
ır. 

Şiındiki halde bizce Bulgarlara, 
tarlara düşen milli vazife hiç- I 
ihtilafa ve ihtilata fırsat \'er-

, izitl Avrupa yangınıı_ı:ın hu~u':1-
rnuhitler içinde sonmesını 

leınck ve asla fırsatculuğa kal
lllamak olmalıdır. l\Ie\·cut da
büyük davadır; küçiik ibtil~
ise nasıl olsa zamanın ve ı. 
laruı tabii tesirleri ile kabili 
dir. 
llenı bugün için fı~satcu ~i.r te

iUe veya vaziyetı~e . d~ınek 
de olmıyan bir nıkbmlık ve 

iU~k tezahüründen başka da 
bir ifade taşıyamaz. Filhakika 
"s düşmüş, Fransa istil3 edil: 
tir. Fakat, dc,·ler arasmdakı 
arcbe bitmemiştir. Ne z~man, 

ede, hangi şartlar içinde bite -
· de nıalüm değildir ve .. daha 
ll sahnesine çıkmamış ayrı ayrı 
de\'lcr vardır. Bunların arasına 
l'ltaıak sadece arada ve ayak al-
4a ezilmekten ibaret kalır ki bu 
birsizliği ve teenui noksamw 

aı· ve Macarlardnıı bekleme -
k orta Avrupa, Balkanlar. ~e 

bu şarki Avrupası sulhu ıçın 
lıafaza edilen bir ümit olmalı
. ılksi takdirde üç meslıw· ata 

nü hatırlamak yeriude olur: 
'- Keskin sirke kiipiiııe zarar. ' 

Az tama çok ziyan .:etirir. 
1.... Kendi düşen ağlamaı: .. 

bahiliye Vekilir in 
hugünkü tetkikler-i 
~~hrimizde bulunımukta olan 

ihve Vekili burıün emniyet, ia
lSkan ve pa.-.tf ".ı.."'Orunma işle~i 
kında tetkikler yapm.ştır. Bı
llte de Fatihe ,gitmiştir. 
bAHİLİYE VEKİLİMİZİN 

o BEYAN ATI 
babiliye Vekilimiz gazetemize 
llnatta bulunarak bckdler bak
a hazırlandığını haber verdi
iı yeni kanun layihasının Bü- 1 
1'fillet Meclisine \'etildi~in~ ve ! 
t>nıa bekçi ücretlerini~ hına 
tilerine yapılacak muayyen ı 
ıaın nisbetinde bu vergi ile 
:\he~ alınacağını· bina salıipl.:-

• •ıı de kirucılllrd~n bekçi p.ıra-
istiycbilcccklcrini sö;t lemi~ ve 
~i ücrctlcriıılıı 10 _ 50 Hra ara
da o1acagmı haber vermiştir. 
~iler polise baglaııacak \'e ay
t-ı her yıl arttırılacaktır. 

~1 1ic a· rı bir kamınlrı niifus mc
... rıı;ı ı. ka~ mal,aın katipleri
ve ktictik dabifü·c memurla -
ı nrna l.ın da artacahtll'. Bu 
n da Bü~ ük millet Meclisine 

ı,,,,,. ' . . 
··• ~ır. 

kilo esrarla tutulan 
adam 

l~··ı'.dı Ömer i minde sabıkalı 
e~rark~ Unk::ıı:ıaııı civarında 
<ı1.,ma eroin · 't ıırkcn suç üs

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden de1 am) 
Yalnız ifade bnkımından Fransız 

izzeti nefsini koruy.ın mütareke -
namenin imzasmdnn sonra Alınan 
ye Italy.m kuv\•etlcrimn bilhassa 
Ingi.ltere.)i aınana dU~iirmck üze
re teksif edilmesi pek mutıtonel -
dir. 

İtalya harbe girdiKi zaman e. 
linde bulunan tnıc kam kuvveHe
ri ve hava filolaril c çok faal bir 
rol oynıyacağı umulmustu. Gün -
ler geçtikçe ltalvanın harckelsiz 
gibi duruşu ba;·rcti çekiyordu. 
Şimdi İtal,vanın bugüı'e kadar de
\'anı eden hareketsizlıginin de ma
nası aşaüı yukarı belli olmuştur. 

Anlaşılıyor ki, e:>ascn Alman or
duları taı-afından hesabı tamam -
lanmak üzere bulunan .Fralisız 
ku\'vetlcrinc karsı Ita!ranııı fıli . ~ . 
ve müessir bir müdahalesine lü • 
zı~ görlilmcmi~tir. 

Italya Fraıı~ız kuvvetlerinin 
kendi hudutlarında tesbit edebil -
diği miktarilc garp cephesi muha
rebelerinde Almanyaya dolayısile 
yardım ctınişiir. 

Mütareke şartlarının yumuşak
ça ifadesine bakılırsa, İtalyanın 
harbe bundan sonraki fili ınüda -
halesi daha sümullü olacaktır. Bu 
fili ınüdahalenin esas istikametleri 
Alınan - Fransız sulh şartlarına gij
re taayyün edecektır. 
Alnıanyanın Fransız üslerinden 

ve deniz ku\'\·etlerinden İngilte • 
reye karsı istifade etmek derecesi 
anlaşılır anlaşılmaz, İtalyan kuv
vetlerinin şu veya bu i~tikamet
teki kesif faaliyetlerine şahit ol -
mamıı. pek muhtemeldir. 
K~na~tin1ize güre, İngiltereye 

tevcıb oıunacak Alman ve İtalyan 
taarruz silahlarının salıuları çok -
tan ayrılmıştır. 

Bu hıısustaki taksimi amalde, 
Akde.ıiz ,,,ahasuım İtalya~ ıı, ~imal 
sahasının da Almanyaya ayı·ılmış 
oinıası a~keri hc:.aplarn uy<•un ge-
len ncticeleI"dt>!hlir. .. 
E~cr Fransız d;.>niz ku\'vctlcrin

den \'c ü"lcrinıkıı mihver dcvlet
lerinia İn<>iltercve kaı·cı ist~fode .. . "' 
etmeleri ınünıkiin olursa, simalde 
olduğu gibi Akdenizdc de kat'i ve 
amansız bir mi.icadelenin heyecan
h carptsma!arını duyacagı;, 

Aksi takdirdi.', İugi.ltere:vi de 
sulha ,razı etmek üure yapılacak 
harekatın İng:liı anavafonına kar
şı teksi! edilmesi \'C bu suretle 
Fransa ile olduğu gibi İngiltere ile 
de asıl mündele;vi Alınanyanın 
yapması beklenir. 

Bu ihtimal tahakkuk ederse, i
t~y~~n az enıeklc çok şe.vler te
mmını .kollıyan siya~ti yine ha
zıra konmuş olacaktır. 

-<X>----

Sof ya gazetelea 
rinee avaze!er 

ltalya'dan bu 
sabah gelenler' 

(1 itıci sahifeden devam) 
Paristc tahsilde bulunan tale -

bemizden birisi bu sabah mem -
lekel.iımize cre1miş ve Y eşi !köyde 
inımiştir. 

Polmwadan 64 mülteci ve 6 Mu
sevi ailesile Gevivnra isminde bir 
Atinalı tüccar da avni koıwansi
vonelin volcuları arasında bulun
maktadırlar. 

İKİ KERESTE VE KAGIT 
FABRİKATÖRÜ GELDİ 

Slovakvanın kii.ı:rıt ve kereste 
fab!·ikatörleriııdcn M. Canatav ile 
IvI. Matuc: bu sabahki ekspresle 

· sehrimize ,gelmislerdir. 
Bunlar bize ldf1ü \'C kereste ve

rip mul,aıbilinde :nilli mahsulle
rimizden almak istemektedirler. 
Bir Macar makine mühendisi ve 

• bir İsveçli tüccar, üc Fransız tek
nisyeni bue:ünkü ekspresle gel -
mi,lcrdir. 

---00----

Limon ihtikarı 
davası 

(1 inci sahifederı devam) 
devam olunııwştur. 

Ellcrıne kı.."eoc.: l:~!C'pçc \·urul -
mus olarak saat iO bucukta bir 
jandarma He korı .l?!·:ı. _getirilen 
maznun tüccar herr.en tir köşeye 
çekilmis ve kelepr•cl. < :lı'rini hi -
caıbmdan tees::ıürle Eakiı~ · t.rak hal
ka al''.,;,a~ıı11 d:.-0nU.o C:nc iı'ik başile 
iki saat ·ka,Jar bu '.,·,~ıwtte dur -

mu>< muh•ı ~mme!1 =a b;.ış 1amasmı 

bek lam istir. 
Bir ar:ı.bk m.umailcy h SLcağm ve 

ssL::rnzlugun da iıyu ı ,uni.c bitkin 
bir h:.ılde su isLrr.tş~ir. 

Celse açılınca evvela seçilen iki 
ehlivt.:·kufa müddeiumumi itiraz 
etmiş ve bunların yerine tkaret 
müdürlüğü müşaviri N~:meltin 
i\kl•" i:e bd:!diyc> hal ınüdürlü.ğün. 
den .;;a!:ıhivett<ı" !bir za m ehlivu
ku! olarak dinleı ıneleri karar ile· 
muhakeme pazartesi saat 15 e ta
lik okı:ıı.-nuştur. 
TEVKİF f.:DI,LEı~ İ!,:i TÜCCAR 
Di~cr taratt..ln Unkıı>...ı.1.nda Ka

rdkcol arL; .. ı. .da ·u ı. J.11:1r.ı<la de
mir tüccaı« (~c. ru :k I" ı' • L.kn:ı·zarc:b. 
dom!r rr:a·~eı:cast s.ı'l< ıuı l'odrı.1111os 

Yusifidis den.:r fi..ıı~.ı. ıı 'ükselt
meı'.< sul.'ile te , kif 01 uıımu~lardtr. 
Fatihde bir bakkal kı.': mda da 
şekeri -1'1 b.ı!·~sta!'l ~a tm<ık ::;uç ile 
tahkikata s?ecılmis.ir. 

--o--

Bu gece bir bakkal 
dii1dcanı yandı 

Bu get"e saat 2ı.:rn da Cih:ın~irde 
Anahtar sokağında Geneı·al Şev -
kiuin :ıııartınıanı altında bulunan 

( 1 incı· sa1 "f d d ) Saimin bakkal dükkanı bir yangın 
ıı e en ~vam . . 

ııctıcec;ınde yammştır. 
lamı.ştır. Gazetcl.?r, Bulr,aristm:m ,.. ,. • 
bu muahede il,· uğr:ıd;ğı haksızlık- 5 ey aşında şenı bır 
larm tam;rini isü•ıııcktedir. 1 \. e ca vuz 

Utro gcızct<·si. A, rupanm mu- ı 
kaddcratı lıakluoda alırıa uı.: y~ni İzmiOn Bahçecik nahi!'esinde 
karnrların Dulgarist:mı. da ie..,mi- iğren~ bir te\!aVÜT. <l1ır.uş, 85 ya_ 
tini istemektedir. şmda i't•mf isminde bir adam 9 

ynşındd !famiac isı.ıiu<1c bir ~ .n
rurağn t:.-ca\ üz ed:p kirldmiştir . 

r.tiitccın iz ihli.ı ..ır ~ a!mlanım.ş -

Bu gateze, diin~ a yeniden tcs
kil cdilıı kcn h 1l.ı.1zlıkh!, ıu fashıİı 
c<lılm .. sini dilcmc1.tc, BuJgarista-
nm ~:~ra~~~ı .lın~'sızlıl.lnrııı herkes- ! 
çe bılındıgım zıkrctmektcdir. Ga- ı Ctımhnrİ) et refikimizin ~ nzı iş-

tv1c:sut l>ir akit 

zcte lınksızlıi 1 rm la lıih.lc, dün- leri mi:diiril Feridun O_maıı M:cı~-
ynda ye bununla bı•raber Balkan- ı.c~oğhı i!e Bdriyc Şereflinin :ıkit-
larda hakiki ve sağlımı bir sulhun [ leri bugUn davetliler huzunında 
,:Hcut bulacağını k:ıydctnıcktc ve Eminönü nikah menım·u tarafın
adalct scfkatinin ışıklnrı Bulgaris- ı dan yap!lınışl&r. /ırkacla:rnnza ve 
taııı dn aydmhıtac:ığına inım:lığmı refikasına saadetler dilci', tebrik 

d
. , ederiz. 

işaret c ıyor. J---·-----~------
Zarya ~azctesi de «Nön·i> baş- , , , 

Romanyada Faşist b.ir1 

id8re kiıruluyor 

'l 

Kral Karol bu akşam radyoda yeni 
vaziyeti millete bildirecek 

.vı \' azaalu ; ...-:-n-.. ~--~··~·-

lıkeoder F. SERTELLi ,.,...-- Ce~dea'Re,it YllLARKIRAN 

''Padişahım, Rumeli ateş içinde .•• 
Kanunuesasi ihsan buyurulsa!,, 

Bi.ikreş 22 (Hususi) - Romana
yatla beklenilen hükümet deği -
<:İikliiYinin eşkli anla.şılırms .Eı:füidir. 
Ru.men milli uyarus senııesi reisi 
Vavıda Voyvod'un yeni kab~ncyi 
teşkilc memur edileceği zannedil
mektedir. Va\"<ia VoY'vod kendi 
partisinin de lağvedilerek. diğer 
paıti 'IDÜmessillerini de icine alan 
milli bir ı:rrur tP~kil edilmesini bir 
r~norla Kr::ıla tavsiye etmiş ve 
Kral bu teklifi kabul ettiği nbi 
milli parti şefliğim C:e kabul et -
mis tir. 

Bu narti, deımir muhafızlara 14e
niş Yer verlidi~ine -göre. bir nevi 
fasist n:ırtisi olacaktır. 

Kt·al - eni partinin erkanını biz~ 

zat tayin edecek ve •bunları Rwnen 
milletine karsı mes'ul tutacaktır. 
Devlet memurları bu partiye ~ir
meğe mecburdur. Kral, her r~c za
man emrinde ·bulunacak bir te-
me11küz kabinesi teşkilini bu,~ıir.
kü ahvale muvafık ~örmektedir. 

Nevyork radvıosu Romar.vada 
husule gelen bu d~i~ilkliği Al -
manya ile dostane münasebatın 
kuvYctlcndirilmesi arzusuna at -
fetmektedir. 

Kral Karol bu akşam 'saaf :!l 'de 
Bükreş rady osunda millete bir l~i
tabede bulunacaktır. · Siyasi bir 

, affı umumi ilanı . da beklenmekte
dir. .. 

Manastırda öyle bir kaynaşma 
vardı ki, şehirde bulunaıı hafiye
lerin hiçbirisi dikiş tutturaınıya _ 
rak, birer ikişer Selaniğe kaçı • 
yordu. 

Artık Selanikteıı Manastıra as
ker sevkiyatı işine de nihayet ve
rilm işti. Buna ihtiyaç kalmamlştı. .. 
.Sadra~am Ferit paşanın 
padişaha bir teklifi •• 
Manastır havalisindeki nüına -

yişler ve tezahürler arttak~a, milli 
teşkilat da kuvvetleniyor \'e bü. 
y'üyordn. 

lay sıiacak bir hadise olmamakla 
beraber. bülün bunlar, sarayda bu 
is etrafında müzakere geçtiğini 
gösteri.)'.ordu. 

Abdülhamit tereddüt ve telnş i- -
çinde bocalıyordu; 

Kanunu,rsasi ilan edilirse, kendi 
idare sisteminin temelinden yıkı- . 
lacal!ına kanaati vardı. O: 
•- jontürkler beni idaremde ser 

best bırakmaz. Herşeye burunlara. 
nı sokarlar!> · 

Dediı'i dm-uluyordu. 
Abdülhamit (kanunu esasi) nin• 

ilanına bir türlü riza gösteremiyor 
ve mütemadiyen Sclaniğc ı:ıifreler 
Ya~dırarak: 

AğlanacaK tuhaflıklar 

. Sokaklara va.pı~tırıbn yaftalara 
v·c l1c;ı;aıınamelcre hi~ kimse el u
zata ınıyordu •. Sclanikte ye .Maııas
hrda bnniarı yırtmağa tcşebhüs 
eden birkaç polis, ayrı ayrı gün
lerde meçhul kurşunlarla yere 
devrilmişti. Cemiyetin fedaiJeri 
her an işbaşında bulunuyor, iaa

.ortalık hala durulmadı mı! .. 
Gibi suallerle \'aziyeti günü gli· 

nüne takip ediyordu. 
Şeyhülislam Cemalettin Efen

dinin bu işi yançizmcsi Abdiılha
midin tereddüdünü büsbütün art
tırmıstL Zira. Kızıl.,uıtan: .. Şey
hüHslam Cemalettin Efendi uyanık 
bir adamdır. O, n:--in bana bunu 
tavsiye elmivor ve henden uzak 
ka<:ıror. Millet ve hlikı'.'ımet için 
faydalı olacai!ına kani olsaydı, ka
nunu esasinin kabul \'e tatbikinde 

rı inci sahifeden deı:am/ 
kimse, ne de biitün aczime rağ
men hen!. 

Bunu evvelden tahmin ede ~ 
bilmek için, insanda salaklara, 
sarsaklara, kaçıklara mahsus 
bir imtiyaz oltuak gerekti. Böy
le bir hal anı::ak onlara malum 
olabilirdi. 

• 
Almanlar, Fransızlara müta

reke şartlarını bildirirken, seç
tikleri dekor, yaptıkları mera. 
sim, kullandtk!arı edebiyat ba
kımından, gayet sinsi \'e kapalı 
bir şekilde, hakaret \'e istihza 
edalarının en ağırını takındılar. ' 
Bizzat hakir bir hakaret ve biz
zat gülünç bir istihza!. 

Hiçbir müşahhas mad.Jcsi ma-

litm olmamak şartifo, garip \'e 
mücerret bir mana halinde or
taya atılan şartlar, muhatabına 
son derece edebi \'c medeni bir 
üslılp içinde, ölmesi lazımgcldi
ğini ihtar ediyor. 

Kurdun, kilyu.ıu ;remcdeıı yü
zünü gözünü öpmesi. karşısın. 
da nefis bir mersiye okum.ası ve 
ön'.:inde birkaç takla atması gibi 
bir hal. •. 

• Size Asyacı olduğumu ve bu-
günkü Avrupaya her ce:-.. 'ıeden 
zıt olduğumu bin kere söyle -
dim, değil mi?. • 
Asyalı ve Türk doğmuş olma

nm. Avrupalı olmamanın şe -
refini, bugünkti kadar ı:ıiddetle 
hiç duymamıştım. 

NECiP FAZIT. KlSAKÜREK 

ı;yeHe geri durmuyordu. 
Bu sırada İst3nbulı:!an bir ha -

her geldi: Sadrazam Feı·it Paşa, 
vaziyeti görerek, meşrutiyetin ila
nıudan başka kurtuluş JOlu olma. 
dığma kanaat getirmiş \'C saraya 
giderek: 

«- Padi~ahıın, Rumeli ateşler 
içindedir. Kanunu esasi ilan bu
yurulursa, birçok miics·Jif hadi
selerin simdidcn öniine geçilmiş 
olur!.. demiş. 

o da bevam rey ederdi.ı 
Diyerek tercdclüdünü acığa vtı. · 

ruyor, garip tebt•ddüllcrl:"! bu ga
lcy,anı bastırabileceğini sanıyordu. 

• Serasker ve erkanı 

harbiye reisi değişiyor. 

Abdülhamit, !<'erit Paşaya müs
bct. bir ce\'ap \'ermemekle bera -
ber: ~Biraz düşiineyim:> demek 
isti~·en bir ta\'ırla yanından ay-
rılnuş. Ferit Paşa, padi~alıın fazla Temmuzwı dokuzuncu çarşam-
itimat gösterdiği eşhastan Şeyhül- ba günü. 
islfıın Cemalettin Efendiye, bir (Devamı var) 

Fransız cevabi bu 
gece bildirilecek 

meclisi \·ükela içtimaında yakla. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
şaruk: İstanbul asliye 4 üncü hukuk ha 

~- Iianunu esasiniu ilanı lüzu· kimliğinden: 
muııu :zatı şahaneye bir nebze İstanbul hazinei muhakemat 
balısehinL Zatıaliniz de yardım müıcliriyeti namına avukat F. Se-
e~crseıfrı ve mesela ~unu~.dini hiç dat tarafından jandarma yüz.haşılı 
b~r mahıuru olmaılıgını s~yl~rse- j?;ından mütekait dava olunan 28/5J 
nız, mesel~ çab~k halledılmış ~ ı 929 tarihinde mutemet sıfatile 

(1 inci sahifeden devam) 1 

tebliği için, 1918 mütarekesinin 
içinde imzalandığı ve Pariste En
valid saravında muhafaza edilmek
te olan tarihi vagonu çıkararak, 
Komoiyen ormanında ayni yere 
_getirmişlerdir. Fransız heyeti reisi 
General HutzLE!er vaaonun önüne 
geldiği zaman. girip girmemek hu
susunda tereddüt ııecirmis. nihavet 
girmi~ \•e dı~er mnr~hhaslar da 
kendisini t~kio etmistir. Alman -
lar 'bu jesti 191B de Alman ordu
suna yapılan hakaretin tamiri şek
linde tefsir etmektedir. 

Murahhrslar ''aP-ona girdikleri 
zaman Hitl~r a\•ağa kalkmış, hep
sini ayn avrı s~laı~1b.Mıs ve ken -
dilcı ine tarihi masar.ın karşı ta -
rafında ,-er ;!Ö.stermi&tir. 

Sartlarm muk:1ddcmcsi okun -
dukh'1 ... :Jrıı·1 P iti "· v -r nduı ·k
mış, bu sırada orada bulunanlar 
AW • .'.l.ll Jn~: .. ı .. ıı • • a ı . ~.rı .tn-

Ya lıer se\rin fe\ !-..ifül~cıir• diye 
haykırmıslardır. 

Müt~aıkıben c;art!ar okunmuş ve 
Fransız ınurahlrnslan ormanda 
ıkendile!·ine talı sis edil··n hü vi.ık 
cadıra çe~i1crck tetk::~ata bas!a
mıslardır. 

Fran .. az murahhasları, Fransız 
hükumetilc doğrudan -doğruya bir 
tel~fon hattı vasıtasite görüşmek

tedir. 
Almanlar. mütJreke şartlarının 

te.bliğ cdildif:i •.:ı:ııgonu üzerindeki 
hatıra p]a'~nlarını sökcrl"k, Berline 
P.ötürecekk•r<li!'. Va~onun bulun
duQı.ı n:rdeıki bütün işaretler kal
dır~la~a:km·. Yalnız burada Mare
şal Fos n:::~ınına dikilmiş olan abide 
yıkrlmı yacakt.r. 

Ş~mtli Fransanın c•'vabı ;beklen
mek le beı-;;ı,ber, a.-;kori harekat da 
devaım .-etmektedir. 
Aı.'\U!;~tiKA MÜTTbFiKLERE 
10,0:lQ '.fAYYARE _VE .. ıECEK 
Lcndrn 21 (Hususi)- ~merika 

falırikala.n tarafmdrın şimdiye ka
dar mfütefildcre te~linı edil~n tay
yaı·derin s·n ısı 2500 dür. 

B•: "encn•n nih:\:vct:nc k:ıdnr bu 
rakı.m1m on bine nkaca~ı tahmin 
etlilmektcdir. 
HAUP ES;RLERİ KANADAYA 

GÖNDERİLiYOR 
Moskova 22 (Radyo)- Röyter a 

jansı, İngiltcrede bulunan harp 
esirlerinin K:ınaılaya nakfoluna
cakl:ırmı bildiriyor. 

İngiltere hükumcli, 5 - 14 ya -
şında çocukların Kaııadı.ıya gön. 
deı·ilmesiui k:lraı-laştımııstır. Bu 
çocukla:-. tahsillerine Kan'ada'da 
dc\aın edeceklerdir. 

bia Broadcasting radyosu bildiri
vor: Brest tezgahlal'Jnda inşa hL 
linlle bulunan «Kleın11nso.. ve 
~Risliö. adındaki 35 bin tonluk 
Fransız saffı harp P-emileri Brestin 
isgali sırasında Almanıar1n eline 
J:eçmiştir, 

A Bu haberi teyit eden hiçbir ma
lumat alınmamıştır. 

Fransızlar, Alole.cdc·ki ordunun 
arkasını C'evirtıınemek icin, Liyo
nun ce:rnbunda <:iddet'e mukave
ı;net etmekteriir. Burada A1man 
ilerleyişi durdurulmuş gibidir. 
Fransanın ırarbindc ise Almanlar 
Laraşel'e girmişlerdir. 

Hava muharebeleri de şiddetle 
d~vam etmektedir. Alınan tayı,a
releri -Oün ge<:e <ıark ,.e cen~bu 
şaı'.ki sahillerinde muhtcl-if yer -
leri tek veya toplu tavvarelerle 
yeniden bombardıman etmişlerdir. 
Mar,,iiya da iki defa bombarchıman 
ediim4 ve insanca tf'lefan olıınu.ş
tur. 

İngiliz tayı,·arelcrin:n İtalvada 
Cenovadaki Ansal:.Io. Törendeki 
Fiat. Breda "e Koooni fabrikala
rını da tahrıp etti:kleri biLdiril -
mektedir. 

İnE.'ılizler İtalvanın Erirtedeki 
bir tah$it mcrkcz'r.ı <!:rısızın basa
rak, dfümıana ağır zaviat verdir
rnişlerdir. Libyada Elguhi ve Ela
dem merkezleri de bomha.rdıman 
edilmiş ve zayiat verdirilmiştir. 

, lur kaııaatındeyıın.~ 595 1 ilm-h be · ·ı 3nı - d · b ld sayı ı avans u a rı ı e ır. 
Demışse e, Istan u an gelen 1. 61 k b' ah 

h b l ,.._ ş h'T ı· b ıra uruş, ır paranın m sup 
a er er~, ey u ıs amın unu 1 - 'f edilmed·-· d 

kabul etmediği \ 'C Padişah üz~rin· ~ame esı ı ~ . ıgın en ~aı 
de müessir olamıyacağmı söyle - . fa~ ve ~~ifı m1:1~akem~ ve uc
diği ilave edilmiş. retı v:kfiletın tahsılı talebıle Kum 

Yine o günlerde, istanbuldan, kapı Cömer:t1er sok_ak 39 No. lı eıvW 
Selaniktc cemiyet merkezine ge- o~uran Arif aleyhıne aç~lan dava
len haberlere cröre Abdülhamit bu nm ...... .-,ılan muh•emesı sırasında 
işi Serasker Riza 'Paşaya da sor. ı ilanen vapılan tebligat üzerine 
muş: · mahkemeve gekniyen Arif hakkın· 

c- Kanunu esasiyi ilan etsem, . da $?ıv~.n ~u·hake:ı:ne icrasına 
Rumeli harekah sükunet bulur ve kendisıne bır av muhletle gıyaı: 
mu':'., kararının ilanen tcblii!ine ve mu-
Dcmiş, Serasker Riza Paşa da: ha-kemenin 10/9/940 sııat 14 de ta-
- Fena olmaz. Kulunuz da bu liıkine karar verilmiş olduğundan 

kanunun t;ıtbik ve ilanına taraf- vukarıtla adı ve adresi vazıh müd-
tarınt.. de;alevh mahkemeye . gelmcdi~i 
Tarzında imalarda bulunmuş. veya bir vekil ~öndermedigi ve 

Serasker Riza Pasa gibi, istiP'lat müddetinde gıyap kararına itiraz 
idaresinin temel dirl'klerindcn biri ebmediği takdirde ı:?ıyabında 1-:.ü -
olan bir adamın. Ahdiilhamidc bu- küm v~rilece/ii ve bu baptaki b
nu terviç edici cevaplar vermesi rarın mahı'kome dıvarın:t as.b !Ş 
wya ima,arda bulunması, akla ko- oldui'hı ilan olunur . 9"il/1~5 

• - -------- --- -- --= 
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Bugün SÜMER Sinemasında 
2 BiiyÜk ve 

1- İstanbulda ilk defa 

KATIL BENİM 
Fransızca sözlü 
LEWİS STONE 

güzel film birden 

2-ATMACA 
Charles Boyer'in 
En güzel filmi 

• 

Bugün SARAY Sinemasında 
2 büyük film birden 

1 - Madam B U T E R F L Y 

Lbyaıd.a İngıliz ıırhlt otomobil 
devriveleri i!e İtatyaı;lar arasında 
vıı.ıkua gelen lıir müsaciemede İtal
yan Generali Gastımc::?lı esir edil
miıştir. Bu general ont.ncu İtalyan 
ordusunun baş mühendisi idi. Bu 

"~-.J • MARIA CEBO'fARI 
mul>d'Uemede altı yüz Italyan 36- l _ C A S Ü S I N T J K A M J 
keri de esir ı;?dilmMi,, · 
. Frans~~n İsvi,.~·e, İspanya ~ PRESTON FORSTER - LYNN BARİ 
Italy2•1'a muhacir akını devam et- J Bugün saat 1 de tenzilat!~ m.:ıt!ne 
mektedir. Fr:ınsarl;ıki 'Polonya Bas-" ı· il••••••m1ı11:111MiiililEUımm••maıHl1M•m•mDl!l:B~ıii 
vakili General Sikuski de İnıgil - .----------------------------

tereye ı?eç.miştir. Bugün ı• p E K'te 
Davman dö Pudraga:m ismin -

deki Fransız Generali de İsviçreye 
geçmiştir. es~i Frans z milli rnü
~~faa nazırı Daladh İspanyaya 
geçmek üzere vize istemiştir. 
Kanadalı k·n"Vetlerin ve pilot -

ların İl".,;giltcreye iıelme::si devam 
etmektedir. 

TÜRK~~E 

ŞERLOK HOLMES 
ve ÇOCUK DÜŞMANI 

2 Büyük Film 

HER AKŞAM 
TEPEBAŞJ BELEDİYE BAHÇESİNDE 

•:i SAFiYE: la• 
Q vakalanmıştıı. 

~ adamın kusa!!ındaki iki tor
".:inde 2,5 kilo c'Mlr ve evinde 
~'fnca 5 kilo esrar bulunm~ 
""~l'lrlisi bu sabah o.ciJlyeve teıs-
Olunmuştur. 

lığında yazdığı makalede Nöyyi ; DOl\.1 OR 
n;ıuahedesile _Bulgaristaum ara~i ~ 1 Feyzi Ahmet Onaran 1 
smden haJ atı ııarçalarının ke.sıldı_ Cild' .. h '· "t h 1 
•· d hed · B l ıye ve zu revıye mu e assısı gm en ve bu wua enın u ga- Ad B b e.ı· c - 1 ğl · ~ • d h k res: a ı .. ı aga o u yo- 1 
rıstanı v.:,~rattığı felaketlel' en, a - 1 kuşu kbşes<nde No. 43. Tel. 23899 
sızlıklardan bahsediyor. 

Adcnin 250 kilometre açıi:"lnda 
uçan bUyük bir İtal~ aıı deniz tay-
1·aresi yere inmiye mecbur edil -
mi~ ve zaptoluıunuştur. 

iKi f'RA.~SIZ ZIRHLISI 
ALi\IANLARIN ELİNDE 

Ncvyork 21 (Hususi)- Colum-

Çok kıymetli San'atkArlardan mit eşekkil 18 kişilik Bayan ve Bayların iştirakile büyük bir saz heyeti 
Milli ve Arap oyunları muhtelif varyete numaralan : 



'-IOlf TSLGaA•-B•• 7 '" iM -lstanbul Fiat Murakabe 
Komisyonundan: 

J - 3780 mmıaralı mlD! 11'.onmma bnonu ,.. lJll2ll .........ıı 111/1/1940 ta
ri!ı]j lmr.ımam07e ıör-e tıoı.oıı:kill edm ~uz .,..,...ki med' ı rln ea

lıl tiaUannm ~ medar olmak ÜRI'e maıı;,c - p;yri ..rı k&r olıırü 
ırammmı muhik ıördlltu azami ;yilzdo!eri ıa.. w lıeblii ..ser. 

Zeytin7oğı - Toptaııcı Tilzde §, yan toptancı ,_- e, penokendeci ;ııoll2de lO. 

Sad•Y•iP - Toptancı yüzde 5, yan toptancı ,.o.cıe e, perakendeci ,.- u. 
&abwı - itıncı el J'iilde 5, ~eCi 7'lzde 15. 

Pirinç - Toplııftcı ;pil%de f, yuı tcptancı 71!zde ~ peroltendeel yilzde 10-U. 

Dıter zarure•ve lamı sebzeler için myni niııbet lrabul edilmişlir. 

Er :.nooil, Beyazıt, Beyoğlu llibi merkez vui;yetinde bulunan per.ılı:endeci 
bakh r Jçin lı:abul edilen yiWle ı O ni.lbetl, nalı:.ey<ı muratı, pıyaaa merk01lerl-

ne ru>=aıı daha yüksek ...., ve CDOlan as olan ıoomtlerde yüzde 12 7e l<•dar 
çıkab 'ır. 

2 - &-bor sandık limonun azamı toptan ... perakende satı.ı Ur nlabetlerl 

IÖZ llnJnde tuıularalı: 22/Haz.lran/194-0 torihindeo mutebeT olmak öttre 490 lılı: 

aaodıkl ·dan bir telı: limonun ,.ua paradan 240 lılı: sandll<lardan beheT limonun 

2. 3/4. kurustan fula;ya oatılmaınaoı talı:an11r etmiltir. 

3 - Toptan fialları ticaret Velı:~eti tarafından nevilerine gore 129, lZ.ll, 
130 kuruaı fi.zerinden tesbtt mtlen ye S0/5/94-0 tarih ve 3843 numar~ h kanun mu

dbiru-e tahsili lhımgelen muamele verlioinin llAvarile Hl, Hl.5, 141 Jruruşa ba-

111 olan lı:alıvenin İsWıbı>I fe)ın budWları dahilindeki pecak.eode ıuaml tiatlan 

IUJl]aı·d1r. . U9b 

Çlg Jcahft 7an lıDptanıc ttahireci> tarafında » 
Çit lı:abw pe.ak cleci ı-tuıdon 

ltavrulmaf ft ııtOlımlıı _..ı.....ıe olAlralı:> 

latan bul Defterdarlığından : 

Kurue 

145 

155 

190 

Bo .,. .... mal.qe ~ millı:elle!lerınden Emir mahallesi Nur hon 1 No. da 

...... "bit~: 

1118 -ıı 7dı -.mız itiraz lı:oıru.,..,.,unun 11/3;94-0 sun ve 57350 sayılJ ka

-ı. l.TT ..,_ llıdll edilmlt ve bu lı:arar !illbece tem:rız edilmış\ll. 

~ toblli ,....;ne l'OÇmelı: lbere llAn olunur. (5153) 

1 latanbul Belediyesi nanlan 1 
Hartıq.ede Y- llllba7 okıılu milndeld bahçe duvarının geri tckılerek ye

-., lnfuı ~ ~ lı:onulmllflur Keşif bedelı 2409 ıı.-. 64 kuruş ve ılk 

tıomiDatı 180 lira 72 iı:un)ftur. Keşi! ve şartname :ı.abıt ve muamel. t müdürlüiıü 

1 IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Yokla. Miılr.c,Jehn adı SOJI 

- No. 
219 

70 

TO 

J'aik ölı:le Saraç 

Mehmet Osman Teker Trllı:otoj 

Mtıbmet Olman Tebr ~ 

15411 Ali İhsan --P!: ı 
204/1 Hayrı ancı agızlılı:çı 

94 Karebet dökmeci 
119 
138 

6eJı;ip dayığı bağırsakc::ı 

Ahmet marangoz 

7~ Htise;yın kasketçi 

68 Llı. eper yazmacı 

11118/1 Muhhs T&YJ'&T dökmeco 

1163/1 Muhlıs Tsyyar doknıec.i. 

108 

1490 

431 

458 

717 

1077 

868 

821 

317 

904 
868 

148/1 

1344 

728 

1548 

866 

86 

1114 

178 

1100 

108 

21 

14211 

8 

105 

984 

1226 

1228 

164 

728 

92 

Kozoıa araycı 

Vasil Kostı &f<'t 

Be7.duhı BörtKcı,yan bo,..... 

Avadıs Özde-mir terzj 

Ahmet Kalafat kunduracı 
K<ıvarik Çak:1cı tuhafjyeci 

Liıt1I Dırik iplik s:ıncısı 

N1yaLı kom-Urcu 

Sinan Kex1m kaMetci 

BecUr aşçı 

lsraail Seyit sandıkçı 

Ahmet Sınalı qçı 
Nilı:o Papaz otlu lı:olan7..,. • 

Aziz Özildoğru lı:baveci 

Parseh Sarafyan ardıye 

Ahmet Esat oğlu sandılı:cı 

Sımavon Siraltyan teni 

Orhan Güray saatçi 

Kazar08 Köeker tornac::J 

Behııat Bol'ogur leni 

Panayot Mandelidis dökmeci 

BahrJ lçmet terzi 

Dıtrat Panosyan p~rçacı 

A. İ~ma!l soba tam.reW 

Osman Nuri ve Cemil terz:j 

Sunento kahveci 

Mehmet Akbulut kavheci 

Nıın iln De yuJ'fılll bak.kal 

Ali Rıza ağızlık~ı 

Ahmet kabvec' 

Al kahvec.ı 

edrcıi 

D. H. Bü;rili :reni H. 411 

D . H. Abud Et. B. 20 

D . H. Abud ı:t. H. :ıo 

D. H. hamam S. 7 

Mercan U:runçarp 139/1 

Süleymaniye Mimar Sinan 41 

D. H. Büy(ilı: Y. Ban 19 

Süleymaniye Mimar Sinan &2 

D. H. Rilf!ü paşa H. ~ 

M. Müradiye S. 38 

D. Çuhaciyan ll. 6/8 

D. Çuhaci:ran H. 1/1 

S. Mimar Sinan 73 

D. H. Küçük Y. Han 1 

D. H. Ali paşa H. 7 

D. H. Ali paşa H. l No. 

H. D. Kızlaragası H. ta 

H. D, Ma.bmutpaşa 87 

D. H. Tarakcılar 71 

No 

D. H. Tığcılar çıkm.ızı No. 1 

D. ll. Şerif paşa H. 26 

D. ll Tarakular 64 l'<> 
M. Nasuhjye ban No. t 

S. Bestekar Basri 3 

D. H. Kürkçiı ban S7 

D. H. Rüştü paşa H. 7 

D. H. Muratyan ban K/2,5 

lıl. Naauhiye H. 7' 

D. IJ, Muratyan H. Z8 

M. Uzunça11ı 93 

M. lhunçarJı 81 

M. Kallfidia H. 3 

S. MJmar Sinan 23 

S. Bozdoğan lı:emer ıe 

D. H. Büyük Y. H. H 

S. Darülfünun C. 24 

M. caddesi 61 
D. H. Bilyük Ticaret han bil~ 

S . İsmetiye C. ı 'i 

s. İıımetiJ1e c. 2z 
M. Uzunçarşı 51 

M. Çokmazı 7 No. 

M. Mercan Mercan C. 39 

Matrah Kazanç Bubraıı Zam 

&8,68 

611,25 

:ıooo,oo 

86,00 

24,00 

31,80 

&3,00 

2,86 

'5,00 

74.89 

25,15 

180,00 

29 86 

9,25 

42,00 

40,00 

45,00 

617.~0 

90,00 

72,00 

90,00 

108 00 

45.00 

94,93 

54,00 

135 00 

120,00 

45,00 

117,00 

45,00 

90,00 

185,00 

33,75 

59,17 

30,00 

14,92 

324.24 

24,00 

35.00 

45.00 

45,00 

135,00 

90,00 

17,60 

98,~ 

1:ıo,oo 

8,65 

e,81 

9,55 

10,42 

0,76 

14,00 

33,70 

10,08 

72,00 

8,UG 

2,31 

12,91 

5,82 

S,42 

220,11 

13,39 

3,75 

4ı5l 

:ın,oo 

5,62 

23,73 

14,&5 

5,69 

22,50 

12,79 

6,53 

J,18 

11,83 

34,28 

16,46 

17,76 

8,72 

3,73 

4,16 

6,34 

4,43 

9,02 

26,67 

8,77 

3,52 

18,69 

48,00 1JO;OO 

0,71 

1,32 

1,80 

2,08 

0,14 

2,80 

6,74 

2,01 

14,40 

1)79 

0,46 

2,58 

ue 
0,68 

44.02 

2.61! 

0.76 

1,94 

5,40 

1,12 

4,"15 

2,97 

1,04 

4,50 

2,56 

1.31 

0.27 

2,73 

6,88 

8,29 

3,55 

l,?4 

0,75 

0,96 

1,27 

0,89 

l,80 

5,33 

ı."15 

1,70 

0.11 

1,81 

0,118 

0,18 

1,77 

3,26 

0,67 

4,99 

0.62 

1,62 

4,80 

1,58 

939 

f39 

1139 
139 

939 

939 

1138 

939 

939 

938 

939 

139 

139 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

939 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

"leminde aöır\Ueıcektir. İhale 3/7/840 ~~mba aunu saat 14 < e d ml e ıc-uın n

de 78J)ılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ıh:1}C tauhın

den 8 gön evvel J'en itleri müdtirllltune miracaatla alnraklo ı fenni ehliyet ve 
Mercan tr.a!.ye ')o bf·. miıkPJeflerinden yukarıda adı ve işi 1 ticaret adresi ya; ~ıı şahıslar terkı ticarete yeni adre$lcrı

MO yılına ait ticaret odası llellikalarile ihale giınLl m'-'.;;ı) len e..ı~tıe daını1 encu- n b, 
rmcrr.: · e teb("JIQğa sallihlyeW bir kim.ae gösterilmemia ve yapılan arqbrmada da bulunanıanuş olduklarıntii.l!l 

mende bu1u.umalan. (.5058) 

.. * 
Taksim fazlnosu ealonundakı dört b TW< k• 1 p ~nç b c: 

a gör 
" 
rlo 

, .. 
kvnu1~ pılmOlı 2490 N. lu kanunun 4e cı maddesmın B fıkr 

muştur. K.,.ıt bedeli 1000 lira ve lem.inat. 150 lırııdı 

muamelat müdürlü#fi lı:aleminde ıön.le<t-klır. ihale 

Keşlt ve şartnam zabıt \'!?' 

24/6/94 pazartesi gü u 

.saat 14 de daiml encümende yapılacaktl Ta.liplerın tem 1 

tuplannı ve lh11.le .,UOundeıı Jki ctın evw Fen ış er• ruudu 

kbuz veva n1t'k: 

.ıuracaatla 

alacaklan teıın! ehlbet vıe 940 yılına ait t!ca~t odası v a a. ııe 1h ı gunu mu· 

ayyen saatte dafm.1 encümene muracaaUarı.. (~058) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörliiğü itan arı 

Kiralık Emlak 
Semti MahallOli Solı:atı No:su Cinsı 

XlgıUıarıe Kaııthane 257 Garaj ve mu~temiJAtı -cad. 185 

Tophane Purtelit Meb'uaan S Dülı:kin 

Beyoglu Kamerhatun 11 Apr. daire· 1 
Kasımpaşa Bedretti:n Havw..zkapıaı 15 Ahır 

Kasımpaşa Camiilı:ebir Muvalı:- 25/I Dulı:lı:an 

Galata 

Ortakll:r 

Errununu 

Yenı<'ami 

Ortak oy 

Çalı:makçtlar 

kilhane 
Kuyumcu 5 

Dereb<>yu 71 

Arsa 

Ev 

38/f2 Sumbüllti banda bır oda 

J\ylık kir•"> 
L · K. 

tl o 

03 (10 

08 00 

06 00 

Of 00 

(MI 00 

17 00 

o-: oeı 

Yukanda yanlı emlAk 3lı.5J941 günU sonuna. kadar kıray;.: vt;:"lttf·ktiı·. 

İhal 1 24/8/940 pazartesi günu 11.at 10 da7apılacaf1ndan ıstekl lrrın rrıezklır 
SUn ve saatte yüzde 7edi buçuk Pl".1 ak:..,:eJerıle beraber Beyoglu vakı.flnr mlıdur-
IOğü akara\ lı:alemirıe mQracaaaltn. (4897) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ1letme 
U. ldareıi İlanları 

1 
Muhammen bedeli (3893) lira 85 kuru olan mut telif cıns ve 1 

eb'at 37 kalemden ibaret ceman (1247) kilo (250) l(Tam çclı.k (2/7/19~) 
salı l(Ünu saat (10,30) on buçukta Ha"darpa_sa<1a Gar bınası dahilin
deki lromısy<lll tarafından açık ek.sıltnw usulile satın alınac- ı.r. 

Bu işe ıı;rnıek istivcnlerın (29!) lira (4) kuru ı k muvakkat temı
nat ve ' anunun tavin ettiği Yesai.kle birlikte eksiltme gunıl saatine ı 
udar komisvona muracaatlaıı l<izımdır. 

Bu işe ait şartnameler lrıomısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
<•906) 

Boğaziçinin en güzel ve en temiz mesiresi 
Nefis havuı ye leziz suyu ile meşhur Sarıyerde 

HÜNKAR SUYU MESiRESİNDE 
Her Pazar BAY HAFIZ A.Hı"1ET idaresinde İNCJ:SAZ urdır. 

Turi(ıyede nefasetıle şöhrE>t 
bu..an l ııllııi'ki ""' (!636 YE.'il 
HAY AT kareme1alan bi:rdi:r. 
O dı. ABDÜLVAH1T TURAN 
rna::~<ı'..ılır. Kahvecileır iQm 

ıs lokumlarımız vardır. 
ese dıltka Galdta Necati bey 
dPsı 92 Telefon; 40058 

.· 

hit.a1dr1r.da go·""te. ler. yıllara aıt kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnarnelcri biı.1.at kcııcliJeriııe teblıği 

m r.. ı:> et 3692 numaralı kanunwı 1 O ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ ye E: a:etmek uı.t•!:e 

« 155) 

İYİ B!R FIRSAT ! • 1 SATIŞ iLANI 
Hnsusı elde ~·etıştirilmit 

:.ıalis Sakız Koyunları lstanouJ Dördü cü İcra Memur'uğundan: 
Sabri tarafından vakı! paral r id re ndPn 24737 ik· e1 numara ile bort' nan 

Sccılı., hol •' tlu acele. aatı-
hkt·r . Ji.ıra aat: Yolnız Pazar paray rnukabll b!rıncı derece le lpvhk. g • lr, ohıı bor n Od nmt> .,,<,,.,,,,n 

dolayı saWmasına karar verilen ve tamam na yem •.! ç ehh\ 
ı:ı !eri Ercnko) Ta•lıtarla 

Arslan hey köşkünde Bay 1 (700) lira kıymet lakd.r edilmış olan Ha.<;Ck de Baıı;ı Mahmut mahalksın n 
~~~~:.'2...1!!.!!~!:;.:~ _ _;:;;,;.!~~ltear snkağında eki 9 mukerrer 9 mükeneı yc.>nı 14 14 kaµı No lı sa~ı 488~ ha

---•!rita N lu Yaran zevcesi Servel menzıJ arı;a ·, arkası 4892 har1ta No. h Çolak 

]Fa•. nnın nrsası, solu 4889/2 haıita No. lıE!·~tu k. rIEı Hayriye men h, ccphcs 9 

'mf c k :vol ile çevrili babc;elı k3gir evin evsaf ve mesaha aş ıd yazı. d r· 
G yr menkul halen kımya &.okğın<la 14 No. hı evdir. 

• ·r ' n< 'S aar :ı;ı, b>ğ· 
• kl • Ztm n kat· Zemini karesiman düşeli antre ve U.l1la sofa uı.-er1nde b.r oda. maca ve kız~rrnıe ök~tlrü erı 

1
zenfn: kırık kırmızı c; ni döşeli ve içinde lkı gO.~ıuJiJ kLp 'e bır h~ la bulu~ 

L ır.ı. pch. tesıri1 .. 
1 5.çtır. rrut! -:r 

____ u_'e:_r_k_e_s_k_u_ı_lan_a_b_ı_ı_:r_. ____ 

1 

Bır J1c1 kat Bır sofa üzerinde ilti oda bir halMır. 

-
KİRALIK ••••••: ik.nci kat~ Bir aralık ve zemini Ufalt duv;;ır ko kuluklu tara~tan ibarettir. 

'Derunünde kömürli.J.k. vardır. 
Kadıköyünde AJtıyolağz.ında 

Telefon İdaresi ittisalinde içi 
dı~ı ~·ağlı bo~alı 19 !lio. lı hane 
kiralıktır. 

Muayenehane ittihazına el
Hrişhdir. !~indekilere müra
uat. 

lst..ı.nt. 1 a . ,e 9u.ucu h ıJ.; uı:l h;'.Jum-' 
. 'd ... 
S:.ıi.!Y'.{' Guı,er ·: .. rrafır.dan l ~nbul 1'ı'lah

nıulJJil$3. tarıık.,,ılar cddeş. l•m 11 ban 22, 
24 Ne da Bt.dr Uyg lı it .. !iiLl"'.k<.
s1nda sıvacı Ra .t GUner alE'yhıne mah- 1 

94.0 i!l it~ le açuuş ol-

k'.unetı 

a-., c.ısınm :> ... pı!an t:ıh

umaJ • h bir d1 
f'VVe mezkur nc!re~ten ı;1kcırak emu 
rr e r.u e gıttığ.ı teblıg Unıu.l:uieıer 1e ve
rılen rıeşr h :tan an.41 llmı~ oıduğm
d.ın ıldr.ıeı tebligat yapılma~ana ve esas 
dayayet kiirşı yrrm1 ıun z.-ı .. tuıda cevap 
vtrrrc ;ne ve tarafların 19/7/940 saat 1 
9 30 da nı<:ıh.kc·rrıeye doı\.et t>dılnıeler.ne 
'\C ıştida suretılc da"\t• )enın mahkeme 
dıv..ı.ıh<illes.ınt tahk "\t' g-.2.t'telerle de 

ilA.nıtt icra~ınn karar verılmış old ugun
daıı olbaptaki karar sureti teblil ma -
kaınma kaını olmak tizere ilin olwıur. 

iatanbu 1 Uçimcu icra ınen1ur1 uğun - ,
1 

dan: 
Bir borttcın dolayı luııc.z cı.Jlında olup 

paraya çevrılınesine karar veril~n muh
etııf clııs ev l" ya ı halı ca""drop ve saır 
\:• )'t;ı ek oda t ımı 24 6 940 pa-

ı1.esı gunu " ... at 16 darı · 8 e kadar 
B ·yollunda Fıı zağa C' h g • Obba 

k k Beler apart.amanı:: 6 N lı da-
irttı..."l e satış1 ıcr edılecekt r. ı 

Kıymet.inı bulmadıtı tak de ik ..,ci 
aç..k arttınnası 28 6 940 c . .ıırıa gunu 1 
aynı .saat ve ayr e c- t>dıJe- I 
cektlr. 

Istek.!.!ıe n hal de haz;r huluna-
cak n.emura müracaatları ~n olunur. 

940/1498 

SaJ>ıbi ve neşriııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Matbaıw 

Bıı.:.ı.nın bedl"l.. '4uvarları kAgir içi ah§aptır. z~min kat penlereleri demir 
p<irmaklıklıdır. 

1\feFahası: Tamamı 36, "19 metre murabbaıdır. 

Yukanda hudut, evsaf -ve mesahası yazılı gayrimenkulün tanıamı açık arthr
ma)a konmu tur 

ı - jşL ı gayrimenkulün arttırma şartnamesi 1/7/94.0 tarıhinden itl
barcn 937/275 No. ile İstanb"l dördüncü icra dairesinın muayyen numa

rasındı. herkesln ıı:örebilmesi için açıkt.ır. İlinda yazılı olanlardan fazla ma
l mat almcık i~tiyenler işbu şartnameye ve 937/2"15 dosya nuınarasile me

m rıyetim ze n1üracaat etınelidir 

2 - Arttırmıya iştir3k .i.çın yuk~rıdıı yazılı kıymetin yüzde 7,5 ğu niııbe
t:.nılf'! pey ı:k si veya milli bir bankanın temin2t mektut.lı tevdı edilecektir. 

( Jde 124) 

3 - İpotek sahibi alaccıklılarla ilit:er alakad'ırların ve irW:ak hakkı sahip

lerir n &:ayr.. tnkul uı:<'r 1d<.:k• haklarını hususile faiz ve maEra!a dair olan 

id arını Jt'll ll~n tarıbı.rı.den itibaren 20 gtir.ı içinde evrakı nıu• b1telerile bir

lik f ı lemu :yetimi1:e blldlrıncleri icabeder. Aksı halde bd.ktarı tapu sicilı ile 

s.ab.ıt oln1ar'J.Sc;a salış brdelinin pe.7laşmasından hariç kelırl;;r. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iftirak edenler ;. rttırma ı:artnamesini oku
JllUŞ ve lüzuınlu malQmat almıs ve bunları tam&n·ıt:u k.:bul einıis ad 't'e itibar 
olun:ırlar. 

5 - Gayrimenkul 1/8/1940 larihmde per~embe gun(ı ıaat 14 den 16 ya 
kadar İı-tar.bul DOrdi.ıncU ıcra memurlufunda üç defa bağrıldık:tan sonra en 
çok arttlrana ıhal.t: edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yu:ı.
de 75 ini bu!maı. wya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan dijer alacaklı
lar bulunup ta bedel bunların bu c ayrimenkul ile temın edilnı1' alacaklaruun 
mecmuundan fazlaya çılunazsa en tok artbranın teabhtidü baki kalmk. üze-re 

arttırma 15 sün daha temdit edilerek 11/8/940 tarihinde euma günü saat 14 den 
16 y::. kudar i~tarıbul Dördüncü icra memurlutu odasında arttırma bede}j aatıı 

istiyeni.."'l alacağına rüçharu olan diğer arttırana ihale edılir. Boyle bır be
min edıl~ aJacakJarı mecmuundan faaJacaklıların bu ıayrimenkul ile te _ 
ün yUzde 75 ini tutmak tart.ile en çok ıtlaya çıkmak ve muhammen kıyme

del elde edilmezse iha~e yapılmaz. Ve satış t~lebı 2280 No.lı kanuna tevfi
kan geri bırakılır 

6 G yr.menkul kendi ine lhule olunan k . e derhal veya verilen nıLlh-
let par yı vermf"z!::e ihale k::ırarı lesholunarok. kendıs nden evvel en yUk:-
sek le te b unan k.mse arı:etm4) oldugu bE"dPlle almı;ya razı olur.sa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hem.an on beş gun müddetle arttınnıya 

çlk. •P e cok arttırana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
it: n nler içi.n yüzde 5 den hesap lı.ır cak fa ı \•e d ğer zarar~ar ayrıca 
hukme hacet k lnıaksı.zm memu1iyetim1Z0e alıcıdan "tahsil olunıU". (Mad ... 
de 138) 

7 - Alıcı ar~a bede! haricınde olar;;.k ye11nız tapu ferat harcını vir-
mı •k v. kıf t~vU. bedelini ve ihal• karar pullarını vermiye mıecburdu.r. 

Müterak m vergiler tenvırnt ve tanzifat ve deUAliye resminden müte9ellit 
Be.:edıve rtı wnu ve muterakim vakı.t lcare11i alıc17a ait o1rr1üYJP .arttırma bede

linden tenzil olunur. lşhu gayrimenkul yukanda gö:sterilen•tarihte İstanbul 

4 tıncu a rnem: rluiu odasında işbu ilAn ve iMterilen arttırma l8rlnamea1 
oaı. e · de ~u.~tağı ilin olunur. (5186) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Mükellefin adı 

Ölil Muııtfa Hilmi 

Kanın Zebra 

Ollu CdAlettin 

Ollu Nurettin 
Kızı Refilı:a 

Adrul Matrah Verfi Ceza 

A. ıta-.ak 1 .. ,81 uo fi 

• 108.80 1.18 :IS 

• 108.80 ı.ıs 23 

• 108.60 1.13 '1 
Kızı Neztba • 1os.eo l.1s 23 
Ölü Sait Jrar191 

Mer:r-

Kızı Sıdıka 

Oğlıı Mustafa 

Ölü Galip lı:uıaı 

Ay~ Mete 

Kızı Hacer 

Öliı lımıail oğlu 

Mahmut 

L Kavalı: Y

c:ad. No. 16 

> 

> 
Beykoz Yahkö;r 

Cayır cadciesi 

No. f7 

> 
Paşababçe Se • 
hltlilı: No. ı de 

460.00 

f50.00 

450.00 

1'4.00 

432.00 

38000 

4.50 

uo 
4.50 

1.44 

4.32 

3.60 

225 

225 

22.5 

Yukanda adlan ya:ı:llı mükellefler yeni adrelerini 

nrc:ı~tım1ada da bulunmaınış olduk1anndan hi.znlarında gösterilen 

ihbarname1erınin kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince leblig yerjne 

keyijyet üful olunur. c5196> 

Gayrimenkul Satış ilan ı 
iotanhul 4 üncü İcr• Memurluğundan : 

Ödünç para mukıııbilinde ipotek verilen Beyoj'(lun<la J{~ı 
merhatun mahallesinde Balık sokaf(ında eski 15 ye~ 21 .1'",ıı 
No. Jı ve hudut ve evsafı ve mesahası ve kıymeti aşagıda va.Z 
bir bap kargir ev açık arttırmaya çıkanlmıştır. 14 

Hu<lu<hı; Bir tarafı yol bir tarafı ev 24 garben maf(a•a 
cc·nub('n ev ve 26 sayılı 424 ada 25 pars('! No. Jı. . ,e 
.. Evsa•ı. Kapıdan girilince zemmi kırmızı ~ıııi bir. korıdvrııl< 
uzerınıte ıf.i ıiç ayak merdıvenle çıkılır bir w;ı, bır avdırı e 
ve zemını malta döı;eli bir mutfak ve bu mutfaktan ba),,e) 

.;ıkan hır knpı vardır. Bu kattaki oda üç lira kira getırmeı<tcd r. 
Birıııci kat; Ahşap bir oda üzerinde iki oda bir hala n •" 

bit bır aolap vardır. Bu .kat ta ayda 7 lira icar gctirmc.kted;r. 
lkincı kat: Birinci katın ayni ult:p bu kat da ayda 1~ )ıra 

icar getırmektedir. 
lİçüııcü kat. Bu kat da birinci ve ıkinci katın avnı ,JuP 

ayda 12 lira h.:ar g~tirmektedir. 
Dürdüncii kat: Digcr kalların a~ ııı olup 

12 lıra ıcar ı;ıetırnıPktedir. . 
Binanın altında dü.Ak~n veya bod· um ahsan kapılı o'.· P 

zı minı tvprakdır. Bu kısım da ayda üç lıra kira getirrncl<teo ıJı 
l"trnumı evsalı; Biııdda elektrik ve su tc ı.atı vardır. So~ it 

crphesinde Üçuncü katta bir çıkma ve dördüncü katta deJll 
panna' ı,· lı bir b k n \'ardır. Bır·~ n h •1~\aıları k·r~: 
v al-..<" dahılıs ahşap ve oldukça muhtacı tamirdir ve lı3 · 
( t"SJ n ' .r de sarn ..; vardıı ~2 

.Me•a ası: Ta~ &nı 85 metre murabbaı olup bundan 
rı !re rr.urablıaı bina ve mütebakı i bah~edir. 

T • -~ »h<lir olunan kıymeti: Ehli vukuf.ar tarafından t ,.. •. 
na 240° liı a kı}ıı et takdir olun.muştur 40 

l l~bu ııavri<nıenkulün arttıııma şartnamesı 27/6 lq . 
tarıhındcn ıtibaren 938/2295 No. ile İ tanbul dördiıncu ıcrıı ~
Jrr- .•un muay'-en nu ar. ında hcrk«..ı.sin ~oreb.lrrıesi H,; n 
tır llanJ yazıl ola 'ardan fazla maluma d• . ak is i ·eni 
ışbu ~artmmıeye ' 38/229ô dos.va nuına adle memurıyct 
nıurtıc;ıat ctı:meJidJr. 

2 - Arıtırn:.a} a iştirak için yuka•. ,:a \'31.llı kıymet ' 
ae 7 5 <o ·tınde pey veya milli bir bar, anın ıeım;na• rndclU 
tcvu ecıl ~cktır. (Madde 124) 

ı tek Jıi ı a!aca~!ılarla diğer al&ka~ar'a .n ve ~ 
fak ha~. salıipl~rının ııavrı menkul uzcrındekı hakların cP 

susile faiz ve masrafa dair olan i<idial:Lrı.nt işll'll ilim tarıh u· 
ıtıb~rcn yirmi giın içinae evrakı miısbıtelcrile birli:kte nıe11ı ;Jı 

ri fetimı~e bildirmeleri icıııbeder: '.'-ksi halde hakları tapu_ 61~3• 
ile _abıt olrl'ad,kça satış bedelının pa\ !asmasından harıç 
lırJar. . rzı a 

4 - Gooterilen ~nde arttırmava iştirak edenler arttı lııtı 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve btıP 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. .. 11;ı 

5 _ Gayri menkul 24/7/1940 tarihinde çarşamba ıl 11 n
saat 14 den 16 .va kadar İstanbul dördiıncü icra memurl~~ır. 
da üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttıran.~ ih~lc '. ~ul· 
Ancak arttırma bedeli muhammen, kıyınet:n yu_z_de 7o ııuJ;.l •aı 

maz \'eya satış istiyenin alacai(ına ruc;hanı o.an dı_ger alaca 3• 

bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile t .in ed lını.Ji ;11.ıı caklarının mecmuundan fazlaya çrkmazı ~ en rok arttır eıJı· 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gun daha temdit )(n· 
!erek 8/2/940 tarihinde perşembe ~ıinü 6aat 14 dm 16 ya ııe 
dar htanbul Dördüncü icra memurluf(u odasında arttırnı• rı 
deli satı• istiyenin alacağına rüçhanı olan dif(er alaaol<lıldaı 
bu Ravri menkul ile temin edilmiş ala~akları .ı:ıecmu~n lı r 
fazlaya çıkıınak şartile en çolı: arttırana ıhale edılır. Bo)le 
brdel elde edilmezse ihale yawlımaz. Ve satış talebi du"er. ııal 

6 - Gayri menkul kendisine ihalc oiunan kimse uc~, 
vPva verıİen mühlet içinde parayı merm~zı:e male karar]< se 

bolunarak kendisinden evvel en yu<k:;ek te&lıfte bulunan . ,·e 
ar:retmış olduf(u bedelle alımaf(a razı olursa ona, razı ol · 1<ar • 
ya 'bulunmaz.sa hemen on beş gün.müddetle arttırmaya.~ J;., 
lıp en çok arttırana ihale edllır. lkı ıl.ale arasında'!< . f, ı ıa • 

geçen ııünler için vüııde 5 den he5ap olunacak faiz ve dı~er 1 .• 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriy<'f J:iu;e ~ 
cıdan ta'hsil olunur. (Madde 133) u ıc· 

7 _ Alıcı arttımıa ibedeli haric~t:> olar.ak yalnız tnı>1tıırııf 
ra~ harcını yimıi senelik vakıf tavrı b•..Oelini ve ihale 
pul!anm vermiye mecburdu. . • . . ~: 

Müterakim vergiler, tenv;:,at ve tanz.~fat ve tellal!\ ejcHe,;ı 
minden mütevellit belediy :rusumu ve muteraki.m vakıf 
alıcı va ait obnayıp arttırma bedelin,den. tenzil ofanur .. ıa,,ıı~ 

I. şibu nayn· menkul yukarıda gosterilen ta.ı: ilıte .!5 ı·1rrı 
"' • od d · b il " ...... ter l Dördüncü icra memurlu.gu_ asın a ı« 1:' • an ve ><- 277Z'f 

arttırma şartnamesi dairesınde satılacah ılan olunur. ( 

~ ~::::::::::==------------------~-- ruf~ 
edılmesı üzerine icra kılınan dU Sultanahmet 1 in<'ı rulh hukuk mah

kerr.esinden: 
0?.vac-ı ııvukat Muhlis Sırmalı, ücreti 

vek31E"tten alacağı bulunan 400 liradan 
bak.iye 175 liranın yOule 10 tazminat ,,. 

yüzde 5 faizle b•rlılı:te tabaili b.aseblle 
mahlı:-elll!Zin 940/1453 sayılı dosya -
aile davalı İstanbul Asmaaltı No. ::ı 

mağazada Küçük Camlıban namile ma

ruf mahalde ı.ıehmet Fatih 3ergerli 
aleyhme açılan alacak davasından do -

layı davalı Mehmet Fatih (-t;"'gerllye 
ıonderilen dcııva arzuhali, kendıstnın 

mezk(ır mahalli terkederek çıkıp gittiği 
-ve halen mukim bulunduğu mahallin 
d• bellı olmadııtı ~rhile tebligsiz ıade 

~; ~ 

Davacının talbı veçhile da~s 9 ği"' 
tb 

linin 15 ıon muddetlc uarıen ~t "' 

lı:arar verilmit oldıığundall 1'1~ ıı"' 
mesinin irrası için tayin kıbt•aıı ı.1' 
tarihıne raıtııyan paı.arteSi sa.at 

istnbul tapu dairesınin alt kaUJ1 

taanbmet 1 inci sulh hukuk rı>• Jıl" 
metitnde hazır bulunması 'et• "~U 

il• l>if dan tasdikli vek8letname kt r 
gOndermesi aksi takdirde IJ\U}l.9 0 • ' 

ainin gıyabında icra kılınacııf. ,ı 
erzuha li tebliği mukamın,ı k ' , 

üzere ıl.f.ı.D olunur. 9-f'"ı..:t-' 


