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Almanlar garp cephesin 
Lehistandan 20 fırka gönderdiler 
HcatDcaıron g~ırü~Dnd~ motöırDdl 
k o tan ca 1r t a lh ş ü t <® d ü v o r o ca ır 
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Moskova 
trlü2akereleri 
de"am ediyor 

r" !\~ti ~iizakerelerin 
telerun. ld .., d . ış o uguna 
aır Ankarada 

. lıfas~alfunat yok 
~ ~a v~, 14 (A. A.) - Şük-
~ ~lu ile Molotov a.rasm
'Qlda ı:ıı. ~ gelen görUşme hak. 
~t iit-._, A 

~ değudir-.....uum. malumat mev-
!l!!tatıe • Yalnız, görüşmenin 

cereyan ettiği ve yakm-
(Devamı 4 üncüde) 

2iraat 
Vekilimiz 
l:lır S 
~\t~·· ovyet vapurıyle 

h Un. Moskovaya 
tıı Ztraata_:e~et etti 
~ eıı, ~!oskekılııniz Muhlis Erk-
<ıat 11 ovada açıla b" ··k · 
~e et'gis· . . :ı uyu zı-
~ bııR'i.ln ını zıyaret etmek üze. 

1 ayyar~ defi · lopları 
ateş açtılar 

Berlin ·Radyoları gece iki 
saat neşriyat : Yapmadı 
Londra, 15 - Dün gece Ber- faaliyet saat dokuzu 30 geçe şeh. ı Bunlar 40 dakika mütemadi. 

linde tayyare dafi toplan iki defa rin garbındaki dafi toplarında gö . yen ateş etmişlerdir. Bu müdıdet 
faaliyette bulunmuştur. Birinci rülmüştür. (De\'amJ 4 üncüde) 

Şimal . memleketleri 
Sovyet Rusyaya 

cephe mı alıyorlar . ? 
Stokhohn konefransı çarşanbaya toplanacak 

Moskovadaki . Finlandiya heyeti 
memleketine dönmek 

üzere hareket etti 

ı.ı aııdıra1ı ~aat on ikide Sovyet 
tıı"ı:ı.~·a h voncua vapuru ile 0-
llı ~bıı.sıaı-:reket otmi;ıtir. Vekile 
~,c:., lle§ an Ahmet Şükrü Es-

&J ~..: arı N . R 1 tı";,; li:tteııı ·ıurı Gün tekin ve u z ve t 
lf ~ 1 e gazeteci Suad 

' ı.e~·eıltı ~ l'efakat etmektedir 

. 
Moskovadan 

.. 

H itlerin 
karargahı 
Garp cephesine 

nakledilecek 
Büyük 
taarruz 

Nereden yapılaca: 
"Esir avı,, ile iki taraf diğerir 

maksadını öğrenmeğe 
çallşıyor 

Londra. 15 (A. A.) - Röyter 
ajansmm askeri muhabiri, ga?b 
cephesinde ''ihtiyat harbinin Al
man generallerinin müttefiklerin 
mildafaa hatları karşısında mu _ 
azzam kuvvetler tahşid etmekte 
oıinaıarma binaen, pek yakında 
harekat ve manevralar harbine 
tahavvül edebileceğini bildirmek
tedir. 

Ne zaman? Nerede? sualleri, .. 
nin ortaya attığı meselenin halli 
Almanlarm hatlarmm gerisinde 
müttefiklerin mukavemeti zaafa 
uğrar uğramaz müdahalede bu -
lunacak motörlü kuvvetler tahşid 
etmelerine binaen, <,;ok . güçleş _ 
miştir, 

Yağmur ve sis dolayısile cep -
hede harekat yaptlmaınaktadır. 

Alınanlar da İngiliz heyeti sefe
riyesiııin kuvvetini ve erkanıhar
biyesinin planmı iskandil etmek 
için miktarnıI arttırmış oldukları 
keıtif lr.ollarmm faali~ tat _ 

kis etmişlerdir. Maarne.fih Alı..._ 

lar kendilerinden maliimat almaı 
ümidinde bulunduklan esirleri a
Iamaml§lardır. 

Röyter muhabiri. diyor ki: 
İyi bir menbe.dan öğrendiğime 

göre, Almanlar, Polonyada har -
betmiş olan fırkalardan en azı 20 
fırkayı garb cephesine getirmiş • 

(Deva.mı 4 üncüde) 

ltalyanın yeni 
Londr a sefıri 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya s,. 
!iri Bastianini, buraya gelmiş Yt 

doğruca İtalyan sefarethanesinc 
gitmiştir. 

ltalyan sefiri, şimendiferlerle 
yapılacak seyahatin bais olacağ 
taahhürlere mani olmak için bari 
ciye nazırı Lord Halifaks tarafın 
dan kendi emrine verilmiş olan o 
tomobili ile Leıodraya gelmiştir. 

cevap 0.ekliyor . 
"'- ~ •1ov • 
~ adar karet nu:ıyada bir haf. 
%-eaeıel'i araıt bırçok zirai mü 

• de g~znıcsi muhte - ~ -- . 
'7 ( l'a.zısı 4' öncüde) Birtl'fl •·~~llcBlkile ~~.rılllsr" 
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Y ~ni Saoaıl 
}.J-IfUe)•iu t:ahft Y~cın btJ4,,rfinkü 
P!ı~n:tAktlıesinde. Ahrii>.n .,:ına1bu<1tı.n1 
ı~ııre _,aei DJelrlch'iıi. dile~ s.ıe
tilptde ~ıunı•beyanatİnı~Te "aı:ı~· 
Il~J.~tdh harbe girip girnıemesinhı 
Alm*sı er.k:'nı lıarlıiyemıin elinde 
ofdnlf\ıhu ''e !falyanın erkanı. har
b1yenln vereceği karara göre har.,.. 
ket etmek mecburıyelinde buluudu 
ftnu :ıııl:ılan cümleılinden cıkabilı:· 
cfk mnnanın, Italyanın Lehistan 
bar)llııe suUı ui;runda Jeğil, hir e
niltj altındı\ işUrak ctmeıJiği olaca
ifinı j,ard ettikten sonra Alıııanyu
run•namnğlüp oldu.itu ~öıüne teıu.a!'> 

lı:t~rek namı.ı~l(ıp olduğuna löuni o· 
lan 'bir dc\'l c tııı neden <ullı dilenci
Il(tL l ııplığıua tıkıl erdlreınediğini 
söyll:, erek Çember !aynı AJırııın mil· 
tetl61 m11h\·edeceği yohıntlıı bır 
cümle ~adetmiş Rt!Ji gcisıereı·ck en 
ğnrnn c h!r vaıl~el ihdt.ıs edenlcrın 
Jngiltcrcnin Al111:ınlarla harbi, Al
m:rnyn) ı mnlı\~· lınt-k için ıleğil, o 
millt ti t:ıhrik eı.Jcnleri ortadan k:ıl
dırnın'' ıcin cıılışlıitını bilmeleri Til.
iımgeldiğini söylüyor. 

Tan 
l\f. Zekeriya Se.rteı lmgünkü .Tan-

'.da ,(nıütbi' lıir b:ırhe · doğrıt 1gldi 
yÔruz) lJ:ışlıkh nııısmlla .\Ima.nya• 
nın tek kurtuluşu sulbde buldn~ 
ntı ve i ş i 1.ıl:r sulh müzakeresine 
üöl.:ınek üıcre surf'etıi~l gayretler! 
anl.o.tlıklao soııra, büliin lıu t~eb
hfü;lerin nasıl \'C nic,:in menfi ne· 
tice vcrıliğıni izalı etmektedir. 

l\fı:ıhıırrir. 'diyor ki: Amerika yeni 
bir sıılh leşebbüsünü yapamaıdı. 
Çiinkii • Alınanyanın fütuhatını . de
mokrasilere knhııl eıttnnete ca~
mok olurdu. 
Diğer bitaraf ;devletlere gelince, 

galip' '.\'.":? 'kÔvvclli ~bir. .AlmaDYlJllD. 
1kcn.dileri için ne lcııilar büyük bir 

1~eblike oldni:ıı'- ı l ;ldiklcri için 
-~,..,. . 
•.ınüµlar da sulhrı fav:ısc;ut cımeilller. 

Şimdi Almanya çnresiz hüyük bir 
narbe h:121rl:ınıynr. Biiyill( erk!uu 
harbİ1tmin g:ırp C'!!plıesine nakledil 
m~ ö'lmnsı ,\lmanlıırm • Rusyadan 
b•Ü.yük yardım ı- göremi:,·ecelcterinl 
anlamış olınalnrın:ı rlclilılir. Alman 
ya_ için gap ~cpl1c.<ıind~ ve deniz· 
l~rde amansız ve mütlıl::C bir. harbe 
giri,m~l)ltn bıı~lcn sare kalmarrn.ş
br. 

Gümrük idaresiniD " 
:verdiği ihbar 

ikraniiyesi 
Gümrükler idaresi. Ford fat) • 

rlkasmdan alman otomobil maL 
zem.C$inin kaçak ~otanüC gi.iaırülci 
ler-den geçirilmlş olduğunu lıaber 
veren muhbire giındilik alacağı 

ikramiyenin yü.ılde otuzu ni~betin 
de olarak 300 lçüsur lira vermi§. 

tir. tlmuni:t.' ye • Ciiğer kısrıu da ' . suçlula.nn tmede alacak .. 
larx netice~ gore tediye <>!una.. 
cakbr. 

--<>--
Kadını jiletle yaralamıt 

B~yojlunda Behice ad~ bir 
fiadmı yil:zilnden jiletle yara.la. 
yan :Muhsin dü.ti dördüncü sor. 
gu b~JdmHği tarafından tevkif 

edilmiftir. 
-0----

Seyrisefer işlerini 
tanzim İçin kanun 

hazırlamyor 
~ Dwıilıillye :V ckileti ıeyriiH:fcr 

' !!lerlnl tanzim ve kazalann önü. 
'1& ceçme.k için bir kanun projesi 
hazırlamıı ve tıtaııl>ul viliyetinin 
bu yoldaki fi.k:irlerlni somıuıtur. 
Emniyet müdürlüğü.ılde toplanan 
bit komisyon projeyi tetlc:ik et • 
.nıektedlr. Projede kara yapan. 

Vakıt .... .... 
Alım i-Us~rıkfl ma1c.A1eliııife 

lliUetin,LebU:taı:un buııün .,iman 
~elinde' buJ-1(.topraklarında~ bir 
kısııunda J)ir yahud! hnkllmeti ku
rıititnieee'al'l'Yofün'aıdd '"t teiıınerlnı 
mnnruMll! eılerek şunları S"ihiii-
yor: 

''liakikat, lıaldc Anupau1n muh
telif memlekellerindeki Yahtıdile· 
rln hayatı M>n seneler Jçlnde daham 
mül edilemez. bir kerteye gelmiştir> 
A •rupa orta.sın da gösterilecek bfr 
yurdu ihtimal ki Y:ıhuıliler ile be
raber Jngirtere ve- Fransa gibi dev· 
Jeller de memnuniy~lle karşılaya· 

cakJ~rdır. F:ıkat l>u i~rn talbikutı 

ö1le tasıınur edilıUii kadar kolay 
Olm1J"acakfif'.#!Rilhaua Lehistanda 
ve A1manyıı.dikt 'milyonlarca Yahtı· 
diled ,.erlerj.nden kaldırıp bir mu
anen · mınta~ıtJ:ı toplaruak, sonra 
hariçte bulunan 1.ıiiıun Alman ıulık 
l:ınnı gene .. Yl'rleriııden ıılarıık AI
manyaya götftriip oradan çıkıırı1a

calc Yahudilerin ) -1 nrin~ l·erle~lir· 

mek Yirmtnci tl!nr<la lılr nevi amu
m1 nıuhtıcerct devri l'C'Rcaklır.,, 

Cumhuriyet 
Naıiir Nadl\(Bctıgurıcularn karşı) 

adlı makale.!!inde \• bllh.'iımelimiz.in 
mmı ımıniyeLinıize gÖ!;lerd1ği tili'Z 
nlftk:ı ve uikl.-attt'a Lahrede're-:. tuttu 
jju siyaset .s:ryesindc Avtnpıı.dal.:i 
a.tc,tcn ınemlclH•timizln masun kal
tnası çok muhtemel bulundujuıııt, 
buna rağmen ho1..gu11cu l'Uhun bazı 
muhitlerde hal:i süriıoıltiKüııe ~ıtWt 
olduğunu i~arcl ediyor \.:ı hüJ.fü;.ı o
larak diyor ILi: 

"Kökünii yı rop:ıgand:ıch'ııı nl:ııı bu 
nıenrı ruh rnıan mcnılckcLin çok 
.1.."UvveUi oldU#unu. ona lrnr~ı clııru
lamıyacağını idd'1 ediyor. lfolbıı~ 
ki b11 slSzlerin sö)·lcnmesi icin or
tnda. ltiçbir sebeh l o ki ur.,. 

Muharrir,' h~ı:rop:ıgıındnctlann 
mahircHni u:nırl'-ıiwdıya, nnlatıık
lan sonra işin profu:ronelleri iize· 
rine hükumetin nıız:ın dikkatini 
cclbediyc,ı· n• vrnpagnıııla~ a kurban 
giden ıavallılnra da bu gibi oyun
lara: aıet olm:mıak için uyanık bu
Iıınnıalannı, lıiikiımctfn icap eden 
letlbirleri almı~ oldıığıınıı, hiçbir 
Öevletlcn 1'orkmak nıen:uulıahg ola 
,ınıyacagmı )ı~hrlatn«>r. 

Şeker istihsalah bu 
sene fazla 

Şeker fatrikalarmuz büyüle; 
bir faaliyetle ça1ı~mak1:adır~ Re-j 
koltenin 100 bin tonu bulacağt 
hesaplanmaktadır. Halbuki gc. 
çen yıl 42 bin ton idi, istihaalat. 
istihlakata çok yakla,mı§tır. 

--<>--
İtalya ve Frnnaa bizden 

deri istiyor 
İ&talya ve Fransa ticaret mü~. 
sekri memlcketirni~deki ihracat 
tüccadanna müracaat ederek Ii. 
eansa tabi ıkiiçük baş hayvan de. 

tileri almak istediklerini hildir • 
mi§lerdir. Tüccarlar bu iki ~m.. 
Ieketc ihracata hazırlanmakta.. 

dır. Almanyanın mal almam.asr 
yüziiclden durg14,laşan deri pi. 
yuasmın canlanacağı tahmin e· 
dilmektedi r. 
~ 

Ticaret odaları 
kongresi tehir edildi 

Bu aym 23 ünde Ankarada top 
lanacak olan ticaret od.alan kon; 
eresi tehir edilmittir. ·Buna s~ .. 
bep yeniden t~l edilecek Sa. 
nayi odaları projelerinin henüz 
bazrrlanmamrş o1masrdır. 

lar için çok ağır hii.kiimler var. 
dır. 
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Yaza.o: Nedhe Ma1dd411n 
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t - Ben diıwdik ders.l vermedim. 
~!n baJU lıtklik bcifka. Amil ısen 
'\ı bwan• an.layacalc.· kafa nerede? 

·~ Elhaındftlilllh benim kafam 
m~ddesti.r!,,, S6n ha,ını ge~Jrdl~iD 
~hlmlıkUıı utau. 
!.btı1 Şnkide İalncdeeek. ta1'at 
1'4~ Btr ell1l• J>ahab Ara• 
b~ı:ı-..._~d:na yakalı~ onu 
yerden •anm metre hıınyıı hldıt"" 
dl:~ 
- Dıh 

Ufürükcü ltıpcinli kuru aynklnrı. 
ıtı aalhyarak cıyllk cıyak balınyor 
du: 

- \'a haıına ya minun, ya ecinni, 
yetlfin •• fU kAfirJ kün fe)·ektın edin. 

ilerde olurnn birkaç genç ka.1-
han beyi derhal yerlerinden fırtı• 
7trak Snklnln eliuden felllhı aL 
dılır ve bilyiik bir giirüllll ilt sıska 
uabı karsa ı11ıumbıı ederek : 

- Sen ye banna :,·a minnayı ka• 
rakolda imdadına ça~u·, dfye beri~ 
fi kahveden dışın çıhnr:nrken 
YeySl deıtdl boynuna dolamı, ol
dulill aban iyi ço ik bir elle dertop 
ederek ba aefer gectllk bırkuınm 
ceblııe yedqUrdl. 

O ıee e'rlat dtlneo Vey~l usta ce-
bhıdeo çıkardığ1 fb11nlyf kansına 
uıııfarak: 

- Bunu $andıgın dibine at, dedi. 
Karı.sı tafkın hkeJcdi: 
_: i ahl ahu lıa. ın. o,nr. ·~cı• 

r H~BER-1Uqam.Pastan · 

~ ... :.Mı.-.· ................. .. lf .J§Haberl 
AKŞAM POSTASI 

,Saltibl ~ Ntıırh/at Mütiüril 
· Hasan Rasım us .. Kayaeride 

Bir talebe 
Yurdu açaldı 
,Yurdu hamiyetli bir 

zengin yaptırdı 
Kayaeri, 14 (A. A.) - Itayse-

rlnln tanınmış zenginlerinden ve 
Adana milli mensucat fabrikası 

eahiblerinden Nuh Naci Yugan
ın l.ised~ talebeyken ölen oğlu ~ 

.nun batıra.&ma yaptu-dığı talebe 
yurdu, dün vali Ş~fik Soyer ta -
rafm<h.n a1$ılmışt.ır. 

Kırk bin liraya m~l olan· ve 

tamamen uri her türlü konforu 
ihtiva eden bu talebe yurdunda 
kimsesiz ve yoksul 50 t.aJebc iba.. 

te ve ~e edilecektir. 

Bu gü~el eserin açılış törenlıı

de şı:>hir adma belediye rei"Ji, kül 
tür ailesi adına lise nıtidürü ve 
yurd adına. da. bir .kö~lü talebe 

tara!mdnn ısöylenen nutuklardan 
sanra vali, memleketin mühim 
bir ilıtiys.cmı kar§ılıyan bu 6ll • 
zel eseri Kayseriye hediye et • 

mck suretiyle menıleket .kültürü
ne büyUk bir hizmette bulunan. 
Nuh Naciyi bu hareketinden do .. 
layı: takdirle anarak kordeli.yı 
kesmiş ve yurdu ıı~. 

Bu merasimi mtltutlp Nuh 
Naci Yazgan ıerefine belediye 
tarııfmdan bir 5ğle V& vali tara -

!mdan da. bir llklam. yemeği ve
rilmiştir. 

HukuJC fakülteain(le 
idare hukuku 
okutulmıyacak 

Hukuk fakültesi idue hukuku 
profesörü Sıddık Sıminin bir 

müddet tedaviye muhtaç olması 
<lolayısiyle bu yıl ikinci amıfta 

idar~ hukuku yerine dtvleUet" hu.. 
kuku okutulma11 kararlaı~ 
"'ttr. 

---0-

Avrupadan ·dönen 
talebe mekteplere 

yerleıiyor 
Avrupadan dönen talebeleri. 

mbJ:ien 300 kadan mekteplere 
girmek için komisyona müracaat 
etmiJlerdir. Bunlardan ı 17 si 
mühendis mektebine-, yedisi yük
sek ticarete ve 90 r da üniversi~ 

tey~ girmişlerdir. Bu tale-beler • 
den Jiıe olgunluk imtihanı ver. 
memiş olanların vaziyetleri ve
kaletten sorulmuıtur. 

--0--

İsta.nbul ilk tedrisat 
kadrosu hazırlandı 

Bir müddettenb!ri yapılan ilk 
tedrisat kadrOGUn.un bütün ha· 
zırlıklan tam.amlanınt!hr. Kadro 
pan:rtesi günü tasdik edilmek 
üzere Maarif Vekilliğine gönde.. 
rilccektir. 

ikinci kadro da köy öğretmen
J~ri arasında, bazı becayiş ve na. 
killer yapllnıı§, lcöyticn şehre hiç 
bir öğretmen almmatnı§tır. fıtan 
bul emrine verilmiı olan öğret· 
menlerin bir kmm köylere tayin 
ediln:dşl~rdir. 

* Jc olursun sonra. 
- H~yır hayır 5t.n dediğimi yap. 

Uşümtvıek için bizint serpu~un al· 
tına bir ranU4 dikiver. 

- Ey bu lbıni ne olacaic böyle? 
- Bir sün torunınll olursa ı.lcde 

yııUgılrı kundak yspınunız. 

VeysJ usta o gece ırltli gizli dil· 
JDndO .• ~ub bu ~baoJ yolu çıkar 
yol değildi. O da Uyık ohnanm yo
ıunıı tuıacaklt. Fokaı rellah bırak
madı ki fU !:\yıkın ne dtmek oldu· 
funu Jylçe arıluın da ons ııöre dııv· 
ran!Tn .. Mar:ır verdf. Bımdan sonr;ı 
mahalle oc:ı~ına dtum edecekti. n 
rsdııkf nutuklardan tlbel zihni acı· 
lırdı. Ne yapsın rrenkce bilmiyor<.lıı 
ki bu yeni türeyen sözlerj anlasın. 
Gene kendi kendine bir tefsir yap· 
h. Layık demek, olı;a olsa :ı.·t>nl za· 
ınuno lfıyık olınıık rlcınt-ktir. Yrmi 
ıaınana )Ayık (tlmıtk ir;io de lıirnı 
frcnkce bilmek ~artlı. Şim<liden son 

"Ahvali hazıra dolayısiyle,, 

Petrol ve benzin 
fiyatları yeniden 

tesbi t edildi 

İDARE EVİ; ıstanbııl Ankara ca4desi 
l'lltıı ._: ...... lllaral ıttııııı 1~11 ıtAl(I 

·· .v.a ştert ~r~~ 23872 
.ıcı..... .. - . 24370 t 
tlin • • . , ~5 
lr....a .......... - .... 
~· .... ~ ._,.. .... -
" ,...., .... mme; 

················~·~··· 1 ABONE $ART...-RI 1 
• . Tlrlftfl Ulill • 
.. • • .,ını· •.00 ..... ' 1-.00 ""' , • 
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İktisat vekaletinden tebliğ e.
1 

ııın Uavesi suretiyle tayin ve tes· ;/(,atLQJ,Q,, d,ait.: 1 
dilmiştir; bit olunur. 7 

15 Birinciteırin 1939 tanhin. 3 - btan-bul, İım.ir ve İsken. 8 • • k 
den muteber olmak üzere gaz. ı derun depo fiyatları şunlardlr: ır şiirin enarına 
benzin ve motorinin azami satış Benzinin çift büyük tenekesi : lış 

fiyatları alwalihazrra dolaysıltı a· 500.95 kuruş. yazılmış satırlar ,·A 
ş-ağıdaki şekilde tesbit olunmıı~. l Gazm çift büyük tenekcıi: YAliYA KEMAL' in .bu haflıı. j• 

1 
J 

tur: 460.l O kuruş. ~ (;inde okuduğuumz müke"'' r 
1 - Ankara, İstanbul, İzmir Gazın tek küçük tenekesi: mel bir şiiri: .. Kamildir o insan Ji.İ .., 

ve Samsun fiyatları: . 73,35 kuruştur. yaşar hatıralarla, - Bir başka ı.c; • ~. 
Çift Çift 4 _ Motorin her yeııdcki can reın beklc:mcı artık selecekten,. n>1 t,n 

büyük büyük küçük fiyatlarına dökmede kilo ba§U!A: raları ile baışhyor. Şairin bir gıu:c' ~. 
- llni: "Kfun almadık misafiretindcıl • 

teneke teneke teneke 0.32 kuruş, çif~ tenekede 12.80 hu Atemin _ Canımla roeyte so ıı , ~ 
benzin kr. gaz kr. gaz kr. kuruş ilave edilecektir. günü ey mevt sendeyiz,. diye bitif'. ~Ilı 

Ankara 639 600 93 S - Dökme benzin ve gazm diğini hatırbyan bir ıırkadaŞ, deJ1 ıa 1 

İstanbul 559 495 78 azami: satış fiyatlarına aşağıda kü ~; 
İzmir 561 500 82 gösterildiği gibi bir değişildik - Yaş farkt! Gcnclifiinde 0 d• e~ 

%e~Jclerc doymıy:ı:cağın.a. kı.ınidi; 0 )' oı 
Samsun 564 515 82 yapılmamıştır. , "~- kilo da "Bin zevk aramak kaydına diir ~eb. 

2-Diğer yerlerdeki azami aa- Bemin litre ,: u<U maım zamanda., Fakat yıllar ııeı· c i 
K ,. ) 

tıı fiyatları, depo fiyatlanna nak Kuruı uruı be osluJuk setJriyor ••• Kalb nıJ 1' 
1 

, 
liye ve mahallt ı-esimler, ve listesi Ankara 17,70 lanıp ihtiraslarından sil.klııfyor • Jı 
vekalete tevdi edilen muayyen. İstanbul 15.20 14.75 yoksa. La Rochefoucauld'non dt' tij 

1 

O dJil sibi, ya~Jıı ihtiraslar mı Jıfı'1 r. 11 

yerlerde ise Ntıcı komilyonlan • İzmir 15.20 / 15•2 dım sitldniyor'l hte orası pek Jıel! ' 
1

. 

Esnaf hastahanesi 
değil. "O• 

Dün birinci aenei devri yeaini tesit ~ 

Şiirde mana)•a pek baf Ianf1J•' J ç 
d.ı.lmı icin. do.slUDlun sözlerini 1" ı.. 1~ 
rinde lnılmadmı. Bitim düııkll I' ~ 
Hlde seTdilimh. mütemadi zev1' ,. 

; ramak kaydı mı idi? lıugQ.n.k.ü ıJI' 
rl, bir uslanma ıösterdill Jçin Sol ( 

Blkmet .. 
Henüz kwıı1aJ.t bir sene o1duğu kaimıııılardır. 

halde büyük iljler başarmış bir ı Bamlanan bU!ede misafirlere 
müessese olan esnaf hastanesi çay ikram edildikten sonra top .. 
dün birinci senei devriyesinl bir lantıya nihayet verilm.!ştir. 
toplantı ile tes'it etniiştir, Bele • 
diye, parti. ticaret odası ve şeh
rimizin hastaneleri erkanmm da. 
vetli bulunduğu toplantıda 70 -
80 kişi bulunmuş, hastanenin ça. -
lrşkan baş hekimi nisaiye müte. 

hassrsı Hikmet Aladağ bir nutuk 
eöyliyerek topalntJyı açmıştır. 

Başhekim bir seı:ıede yaptlan iş -

leri anla.tmış, hastanede 15131 
hastanm tedavi edildiğini, 498 
hastanın yatlrıldığmı, 390 anıeli. 

yat yapıldığını ve 20 tabii doğum 

olduğunu söylemiştir. 

Cemiyet murahhaslanndau u -
munıi katib Osman Faiz ba§he -
kime cevab vermiş, hastanenin 
mesaisine teşekkür ederek böyle 
bir müessesenin lü.zumundan ve 
inkişafı icab ettiğinden bahset _ 

mi.ştir. 

Bundan sonra davetliler ba.sta
neyl gezmişler, gördükleri inli • 
zam ve temizlikten pek memnun 

ra bu dile ne dlll alışır, ne de ka-
fası .• O hnlde o hnltle .. Kemli öğre
nemezsa de kızı Zeynep pekala öğ
renir. Böyle kendi gilıi ııpı~ıp kal
mazdı .. 

Sabahleyin köşe ınindcrindo Lıığ· 
daş kurnr:ık kahYc-;ini iı;crken kn· 
rısına seslendi: 

- Yahu hurtıyu bak. Sana diy~ 
cek ~crleriın yarı 

Kadrn sıvalı kollnrile kapıda ~ö

rundü: 
- Ilayrolu böyle sabah sobah be· 

nimle konuşmazdın ne \·ar1 
- Hatun I"'" kızı mektebe bnf

ı~ tac:af\ım. 

Kadının goıleri scvfoçlcn y:ı')ara· 
rıık: 

- Mübarek olsun efendi, • diye 
göıler!ıı i si ldi • nına ,.e lı'.tkin hl~bir 
hanrlıgımız yok .. Sırmolı C'iiz kP~e· 
si. ) nldutı cJifho, konut.hın kornşu· 
dan cen1hir .. erır~·ce ele masraf bir 

Kimya enstitiisüne 
talebe tehacümü 

Universiteye kayıt müddeti ay 
sonuna kadar temdit edilmiştir. 
Şimdiye kadar en fazla kayd tıp. 
fen faküUeleriyle kimya enstitü. 
süne olmuştur. Geçen sene birin. 
ci sınıfta 180 kişi olan ve bu yıl, 
bu miktann arttığı güriilen· kim. 
ya enstitüsünün vaziyeti müş· 

lcU!dür. Çünkü ancak 30 k:i§ilik 
bir laboratuvarr vardır. 

T ky---o---d • ,. Ytrc. ra a. a zıraı · i "7 

kalkınma 
Yarın Ye§ilköy Tohum Islah 

istasyonunda Trakya ziraat me· 
murtarrnın i~tirakiyle bir toplan .. 
tı yapılacaktır. Toplantrda Trak. 
ya umumi müfettişi general Ka. 
zım Dir~ te bulunacaktır. Görü· 
§illecek mesele Trakyamn ?.ira1 
kalkınmasıdır. 

lokma dökeriz. 
\"eysi ustn karısının söt:iinü kes· ... : 
- Sen neler sıı.rıklıyorsun kQdın

t•ığım. Sırmalı ciiz kesesi, yaltlı:rlı 

cJifb;ı, lokma yok bilmem neler? 
Keılın büsbfü:jo şa51rnnşu: 
- Evl.idımın ilk miirilv\'!•tİ lnı :ı~ 

yol .. 

- Bırnk şiıııdi lm ağııl,ırı .. Bun
lnrn rınbuç bırakan yok şimdi .. nn-
laılıi! mı'! 

- A efendi iislümc i)lik sn~lıJ.: 
bugün sol tarafından knlktııı galiba. 

- Solu sağı bırak da kızı h:ııırln 
en temiz ruba-;1111 giydir ~::ıçlarıuı 

bir teıniı tara. 
- E~· hiç olmozs:ı bir elifba cüzü 

de lıiz;m değil mi? 
- Onıı bize rnn<lom söyler .. 
Knılm ;yerinden üı; dera sıçrıya· 

rnk: ; 

.(Devamı var) 

wri)'oruz? ... Hayır, söıün yürii,.D' 

1 tG biae hoş aellyor: manayı defi; e 
lltı&lan dlnUyonu. .O kadar 

0 dbldl sazelde ı:e.,ke biç bir saıu• 
doJalmı:vacalı Jddfası,. bagüDkOıı. 
de Jıe bir tek ıcvkin bir ömrll etol 
durmana klfl gelecril tddiaıı Jıf ~\>ı 
landnlu bize batıdat!luıca, bird~ hlı 
btre unndınlmış gUıı, h8J"J"et ec>c !i· ~ 
ıonız. .Buna dikkat etmemi~ k· k· liltt 
W Jdd.Ja U. o iki fllrhı ne at:lll~ • ·~~ 

• 'nl'?- Belld inıanla k.isVes! ara1111 d~ 
Ş·ır · ddi mlln.asobtl; lfte o kadar. ı ( q0 

de kbn olan tekil deAiJ, 1Afız1' 
delll,bllAk.ls mnn:ı.du.Blt "öz ş!lC• 
dedl(tlınlz zaman. man:ı kisl'esi~ 
den soyunmuş şiiri Jtastedb'Orııe' 
"Oz ofirn ycriı.. · "Şiirin mhu,, 0 

sek helki daha doğru olacak. .• 
Fakat hiçbir şeyin ruhunu, tO ( ~t 

berini saf olarak görmek ko.bil ~' 1\ • 
ğildir. lnsanlımn ruhu, faul olıf•:~~ 
bir , ·ücuda ' .. rüncrck tezahür ~"~s 
ği gibi ~ilr ruhu da, fo.nl olll.Jl l'a t 
na1ara bürünmeğ , mecbur oıu'if'' '~ 

* * • ~ o iki şiiri, man::ıları ne·~ ı'lctj 
~ünmeği de kabul ede.J>fl~ 'lı'4 

(Bu, pek doğru bir barC'ket o~ı.}to 
ama ne yapalım 1 muhal de 1 . .ı~~t 
lumrr/J O takdir .!e de gene Jltl ~!llt 'l'· 
arasında, yı. jtan doğan bir far~~c 
remn•orum. Insa.., o:ıunun /~ t 
gününe uyar m1 '? ~;r saat usı:ı-: S 
biraz sonra da 8<·n r ''deli göıt ., ı~ ~ 
dür. Yahya Kemal'in: "I<&mild~- \' 
insan kL.., diye başlıyan nıı~ / tlc 

rııırlıı mıınauı h"~enirken, "~t~l' 
mRdık ...• , beytinct11ı.; mcrnagı ~ 

mcmck mecbur!yetini duyına><O~ ılıttr 
Birine doğorn,ötekine yanlış dJ> ~·~~. 
yorum. Hor ildsi rfe doğru; bet._,; ·•ı:ıj 
si de in5an oğlunun birer bafıl~ ~o 
O iki hakikati kendi içinde.~ < 
rte ikisini 11yn1 ı:-ımani' "' ı.JU>'d .jl.J <ııı 
olmuyor mu? l~içbir !n• :ı11t h•;f f~ıı 
başka bir insani hakikatin ~d 

1
- L t.c 

si olamaz; ancak onun nıiltcıı rltııı~ 
'd' ~ mı ır. ~Ç 

,\'rzrullalı t.'f , la~ 

T .. k R • ret' tıı 
ur • umen ti~ ~ ~ 

Mmtaka Tca~t müdütıJ ff\ · 
met Ali dün şeluimizdelci el~'~t 
men ticaret makamlarlyle ~ \' 
lar yapmıştır. Bunun nıü~ij~ 
leri geri kalan Türk - ı 
ticaret anlaJmasiyle aıaıı:aô-' tt1 

duğu tahmin edilmektdcJit ' 

Univ~r~r&e't t 
konferanslar 

Her yıl üniversitede tettI!f· 
len serbest konferanslar ,,,.fJ [ 
ne bu yıl da pek yakında · D?ı!, 
nacaktır. h 

Konferanslar a.k~amta'1 
18.15 de ü.niverei te koııf '1 
salonunda verilecek, aytlc$ 'A. 
yo ile mfl'edileccktir. - . ~ı!'lllrı 
matbu olarak bastırılrıı"':" ' S ı· 
İlk 'konieransr Rektör cemV 
sel vereeektir 1 
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Batırılan 

00 
lngiliz gemisiyle 

den fazla 
bahriyeli boQuldu 

l\ı)A: 
Jıııo 

ııı 11 :aenerali Ana,·i, harbiye 
ıııu:',~ni tayin edilmi~tir. Şim 

• lltç~~ :arnavaki, genelkur
J\oııı •tır. 

lie41 ~nya kralı Karolfin kız 
ktı ç~bsburg arşidüşesi lleane 

Ulu dünyaya gelirmiş· 
latres • 
llıotörı Basua servisi yapan 
<ırıtri u bir :Fransız tayyaresi 
•rııa ilden birinde ,·ukubulan 
'le rn Uıerine Sardunya üzerine 
oıııı.ı;cbur kalmıştır. lkisi su· 
batı 1 lUere Yedi kişi olan mu
ıııu'z lal:ran makamatının eın
dır aren Sardünyada kala· 

-'<ltle~kaıı 
llt lk ıinema artisti Ford 

• farı Holivudda ölmüş· 
loııd 
f;eırı~da re•rnen bildirildiğine 

il tek,- erJayn, radyoda da nul· 
'~f etnıi:recek Te halihazır-

1' nutuk da sôylemiyeeek 

~Sviçredeki 
belerimiz de 
9eliyor 't 1 .. _... ... _,,.. ren el'IDID 

ıutlırn . •• yolculan 
~tlııuzin hesabına ta.. 

hailde bulunan talebe. 

~ kiplik bir grup, 
Ilı . len için yapılan tebli-

11~ ~u aa.bahki konva.n. 
lehrınüze gelmittir. 
karı 1 e de yarm gelecek.. 

~e lu~ette tahaile giden • 
~\Ullet talcbeleriaden 'e devam edenler Fın.. 
'de ede kalabileceklerdir. 

"1terı tQ Ç~k ıöze çarpan nok 
t.,.,eı '-ıi~etlerdir. Bir müd· 
'ti )t t_eıtu. edilen bava kuv. 
~~ 'Vazife batına çağ 

l' 'ra-_ ~elin getirtdiği yol. 
'l'Gt~ Selma adlı genç 

t ~da vardır. Fazlaca 
_..,_.,.St~iyl~ nazarı dikkati çe 

artist olduğunu, dört 
~ Ronıada çalrıtığını, 
' ~~layıaiyle memleke· 

~""" tliUnu"' ıın..ı · t" ~•ıı t -r emıı ır. 
~' .. 1•11

• ~er~ adamı olduk 
tdeıı çal•pcaklarmı 
· lltı Alman yolcu da 

~,ır. 

~ ~ Yuc;o&ıavyaya ka.. 
·~--·-- •tlıç bucünkü konvan· 

. ,,e ';1ırattan hareket et. 
" lerdi Uflaniatanda trenden 
q~ 

• ll\ll lconvansiyonel yoL 
~'ıttı}) llriıtandan geçerler • 
~ ll hudu:iundan gelen 
'~lcar askerleri-in Sof. 
~di\} uy~•. ıimal tarafına 
~~ eti.na gönnüılerdir. 

1 "~1 ıllı bet Türk muha. 
~lh..ı. bugün şehrimize 
4'l -.Ult, 

~~irl 
.. ~ ~r, Yu.ıoslavyadaki 
Sıt an e.vd ana vata· 
~ iıtddiklerini, ancak 
~ dolayıaiyle 16 

' . erkeltlerin aeya. 
~~dilinden §imdilik 

>ılı ~iunun ke.ildi • 

~= Tilrlcün ana 
a.:.._. içiıD ;wiJtt:dı 
~edilrlerini .eyle. 

"""·: ler btr.ber . li-~,.~tın lennde bil· 
~'il f 1 ittinniıter, yalnn 
' ' ~zla döviz çdcarmal&. .. 

Geminin tahtelbahir 
hücumile batırıldığı 

teyit ediyor 
Fransızlar şimdiye kadar 18 Alman 

tahtelbahiri bat1rdıklarını bildiriyorlar 
Dünkü nüıhamızda aon daki. 

ka havadiıi olarak bir lnıiliz 
harp rsniıinin batınldıiını yaz. 
mııtrk. Geminin iami radyoda 
iyi iıidilmemeıi yüzünden yanhı 
yazdmıtbr. Bahnlan, Ark RovL 
yal tayyare ıemiıi deiil, Royal 
OAk hattrharp cemiıidir. Ha· 
diıeye dair sonradan gelen teL 
sraflar ıunlarchr: 

Londra, 15 - İngiliz amiralh. 
ğı Royal Oak zrhlrsırun bir Al. 
rnan deniz altısı tarafmdan ba -
tmldığrnı bildirmektedir. 

1914 de tezgaha konularak 
1917 de hizmete giren Royal O. 
ak zrhlıaı 29.150 ton hacminde 
ve sulh mevcudu bin kiti idi. zırh 
1ı 8 tane 38 lik, 12 tane 15.5 lik 
4 tane 10.5 lık ve 11 tane de tor. 
pil kovanı ile mücehhezdi. Sür
ati aatte 23 mildi. 

Royal Oak zırhlısmın sağ ka. 
lan mürettebatı, karaya çıkarıl • 
mı,trr. İçlerinden lait bisiaia-yas.. 
rası ağır değildir. Kurtulanlann 
listesi sonra ne,redilecektir. 

Mürettebatından kurtarılan. 

lann adedi tiıDdiye kadar 370 
dir. 

Bu geminin mürettebatı takri • 
ben 1200 kişi idi. 

Londranın bahriye mahafili, 
Royal Oakm ziyaının ehemmiye· 
tini küçültmek fikrinde değildir: 
''Çünkü uğradığı :ziyaı kabul et. 
mck ingilterenin tiarmdandır. 

Ancak ıunu kaydetmek muva. 
fık olur ki, Royal Oak ldritnotu 
25 seneliktir ve tam minaaiyle 
modemlettirilmemiş ve müdafaa 
sistemi de o kadar inkiıaf ettiril· 
memiıti.,, 

Almanlar Ark Royahn da 
batırıldığı iddiasında ••• 
Bertin, H (A. A.) - Royal 

Oak dritnotunun torpillenmesi 
baklanda Röyter ajanaı, Coura. 
geous tayyare gemisinin kaybm
dan 80llra Royal Oak'ıp. İngiliz 

fllosuna "Ddnd bOyük kaybmı 
t~ldl ey!ed.Jlfni kaydediyor. 

D. N. B. ajaur.J>u meetle 

ahkkmda neşrettiği bir notada. 
amirallik dairesinin ikinci tayya.. 
re gemisinin kaybını hakikaten 
unutmuş olduğunu kaydeyledik -
ten sonra amirallik dairesini, çok 
defa vazedilmiş olan şu suale cc
vab vermeye davet eyliyor: Arc 
Royal nerede? 

Alman gazetelerinin neşriya • 
tma göre, Arc Royalin Alman 
raporlannda yazılmış olduğu şe
kilde bombalandığını teyit eder 
deliller toplanmıştır: 26 eyliildcn 
sonra bu gemi o zamana kadar 
beraber bulunduğu filoda artık 

görülmemiştir. 28 eyliildenberi 
mezkur filoda Furoius tayyare ge 
mi.si yer almıetrr. 26 eylfıle kadar 
anavatan filosunun lakoçya km -
mmda ikinci tayyare gemisi, Ark 
Royal ve Flurious vardı. Şimdi 

yalnız Flurios mUıahede olun
maktadır. Keza civar denizlerde 
de başka bir tayyare gemisi gö. 
rt!lnıemlltlr. Bbıaenaleyh Aro 
Royal eimal denizinin altında yat 
mıyorsa nerededir? 

Batınlan Alman 
bahirleri 

tahtel-

Paris, 14 (A. A.) - Yan retı
mt bir menbadan bildirildiğine 

göre şimdiye kadar 17 veya 18 
Alman tahtclbahiri tahrib edil -
mittir. 

Bir Belçika 
diplomat. 

Ankaraya gitmek üzere 
Bu sabah geldi 

Belçika diplomatlanndan M. 
Piyer Lakost bugünkU semplon 
ekspresile §ehrimize gelmiştir. 

Belçikada nazırlık yapmrş ve 
memleketini muhtelif yerlerde el 
çi olarak temsil et.mi§ olan bu 
diplomat, seyahati hakkmda son 
derece ketum davranmaktadır. 

Belçika sefaretinde de bu hu. 
,,...._ malümat yoktur. Buradan 

" w 
4 ~J!ılP.1~e~lqılmıştır. 

Diyarbakır - Geçen sene yüz elli talebeyle tedrisata başlam11 
olan Di)rarbalar akfam kız sanat enatitfuıilne bu sene üç yilz talebe 
kaydedilmiftir. Raibet çok fazladır, bu sebeble maarif veki.leti 
mektebe Jlrhıcl bir bina illveaine lüzum görmiiştUr. Bu ikinci kmmm 
inşıuu ikinal edilmek üzeredir. Burada gelecek aene kız aanat ens. 
tiWaU de açılacaktır. Orta tahailden aonra evlerinde kapalı kalan 
genç kızlar için bu enstltilnUn c;ok faydalı olacağı aşiklrdır. Mek
tebıle timdi dört muallim vardır. MUdUr bayan Muammer mektebin 
bashkll rağbeti kazanmasmda büyüt bir &mil olmuştur. Resimleri. 
mlz talebe ve muallhnlerden bir kı:mnmı ( X işaretlisi mildi.redir) 
mektebin bahceainde ve mektebe yeni ili.ve edilen bina görUlmekte-

Garp cephesinde 

Fransız 
kumandanllğı 

Büyük Alman 
taarruzuna karşı 

terfi bat a hyor 
Paris, 15 - Gc.rb cephesinde 

Almanlann birkaç güne kadar 
büyük bir taarruza geçmeleri 
bekleniyor. Fransız kumandanlı • 
ğı sükunetle ve bütün tertibatını 
almış olarak bu taarruzu bekle • 
mektedir. 

Cephede vaziyet, Fransız men. 
balarından verilen malfunata gö -
re "geçen haftaki sıkı faaliyet -
ten sonra harekit mutad olan 
manzarasını almrştır: İki mevzi 
arasında küçük keııi! kollan mu. 
sademeleri ve dil§Dlan ketif kol
larının rsran ve~a dUşman geri
lerini iz'aç için topçu ateııi ..... 

Dün akıamki resmt tebliğde ilk 
defa olarak kaydedildiği ~zere 

Alman faaliyeti ıarka doğru ve 
ormanlık mmtakaya intikal eyle. 
miştir. 

Fransızların geçen salı gilnü 
Rhin nehri iizerinde Uç köprüyü 
tahrib ettiklerine dair Almı.nlar 
tarafmdan verilen haber ukerl 
mahfillerde teyid edilmektedir. 
Strazburgun karııısındaki bUyük 
Kehl köprüsü tahrib edilen köp
rüler meyanında değildir. Fakat 
Fransızlar, Rhfii Uzelihae tnıtr 
bir köprüyU daha tahrib etmiş • 
lerdir. 

Fransız kumandanlığının Rhin 
üzerindeki köprüleri tahrib etmiş 
olmıun, nehrin ötesinde miltema. 
diyen artan Alman tahaidatma 
atfedilebilir. 

Sarre ve Moaelle'de .LUksem
burg hududu boyundaki Alman 
kasabalan aüratle tahliye edil • 
mektedir. GUmrük memurlannm 
yerine askerler ilrame edilmiştir. 
Yan kalan rekolte kaldırılmııtır. 
Fransız Ba,vekili başku· 
mandanla görütşü 
Başvekil Daladiye dUn öğleden 

sonra general Gamelinle hava 
nazın Guy la ChPmbre'ı kabul et.. 
miştir. 

Düşürülen tayyareler 
Gene Fransrz menbe.lanndan 

veril~n malf.tmata nazaran bir 
ay içinde düşmanın dU1Urülen 24 
tayyaresine mukabil 8 Fransız 

tayyaresi düşmüıtUr. 
Fransız tayyarelerinin gerek 

malzeme, gerek pilot itibarile Al· 
manlara faik olduğu ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

Almanlarsa on Uç Fransız tay
yaresi düııtlrdllklerlni iddia et • 
mektedirler. 

Belçika kralı radyo ile 
bir nutuk söyliyecek 

Brtlbel, U: (A. A.) - Belga 
ajansmm bildirdiğine göre, kral ı 

Leopold 26 teırinievvel 't>erııem • 
be günü Amerika Birletik dev • 
Jetleri radyoeunda bir nutuk söy 
temek Uzere kendisine yapılan 

daveti kabul ecmittir. Nutkun aa 
ati billhare teabit olunacaktır. 

Emniyet müdürlüğü iki 
kura açtı 

Emniyet müdürlüğü memurla. 
rın mesleki bilgilerini arttırmak 
için Alaykötkilnde ve Beyoğlu 

parti binasrnda iki kura açmış • 
tır. Kurslara yüz etliıer memur 
devam edecektir. Müddet 9 ay. 
dır. Döt4düncil ıube müdürü Ta. 
ceddin ile muavini, iki avukat ve 
bir kac subay bu kurslarda ya· 
nndan itibaren ders verme&e 

Anlatan: Dr. NiHAT REŞAT BELGER. 
- 41 - Yazan: SABiH ALAÇAM 

Cemal (paşa) selamllğa binbaşı 
dönmüştü l gitmiş, kaymakam 

Fakat, Cemal bey, kat'[ kara- f Herk"esin içinde, sabahleyin bin. 
nnı bildinnit: ba~ı iken, ikindi zamanı kayma· 

.. _ Doktonı tevlrif edeceğim!" 

Halbalci, Talat bey beni süzdU. 
Ahlikunı, fikrim! soyamı gayet 
iyi bilirdi ve ne yalan söyleye -
yim, ben de ona karıı kalbi bir 
muhabbet duyardım. Zira, ara· 
mızdaki siya.si akide farkla.rı ne 
kadar derin olursa. olsun. Talat 
bey, mert bir adamdı. Nitekim, 
latanbul muhafızı Cemal be)in, 
"Doktoru tevkif edeceğim!" 

Demesi ilzerine, .iahiUye nazın 

vekili, yan p.ka, yan ciddt, fa
kat kat'I bir lisan ile: 

"-Ben de kaçırtırnn!" 
Cevabmı vermif. 
Cemal beyin ıiddetli hareketi 

ile Talıit be~in müdafaa jesti 
ıebebaiz değildi! Zira, Cemal be 
yin benden alınacak öcil vardı, 

Talat bey de meseleyi biliyordu! 
lıin içyUzU şu idi: 
Cemal Paşa ile aramızda. Meş· 

nıtiyetin ilanından bir kaç hafta 
sonra ufak bir meııele geçmigti. 
Merhum, bu yüzden bana karıır 

gayet §iddetli bir husumet ta
ıunıı ve bu hissini ölümüne ka -
dar, zerrece az:lltmadan, muha
faza etmişti! 

Evvelce anlı:tltığnn veçhlle, 
Prens Sabahattin bey 1stanbula 
geldikten 11onra İttihat ve Terak
ki ile ikinci bir itilıi.f hareketi 
yapmış, gUya müştereken çalrş

mağa bqlamıı idik. 
ittihat ve Terakkinin ~ref so • 

kağındaki .. ıerkezindeyapılan iç
timalara Prens Sabahattin beyle 
beraber ben de giderdim. 

Ewelce de söyle";ğiim gibi, bu 
ikinci itilAf, Ahmet Rıza beyin 
Paristen avdetini müteakip suya 
düşmüştü. Fakat, daha itilaf m 
ihtilafa dönmediği bir sırada idi. 

O vakrt, Cuma günleri yapıl

makta olan selamhk resmine lt. 
tihat ye Terakki cemiyeti namına 
iki kişi iştirak ederdi. 

Bunlardan biri, mezkür tarihte 
rütbesi binbaşı olan Cemal beydi. 

Yine, ittihat ve Terakki merkez 
umumisine gittiğim bir gündü. 
Cuma selamlığından dönen Cemal 
beyin sırtındaki askeri üniformada 
kaymakam apuletlerini gördüm. 

Abdülhamit ır den gelen bu il· 
timası gayesi lstipdat ile müca. 
deleden, yıldızın cebir, şiddet ve 
tahakkümünü yıkmaktan başka 

bir şey olmayan prensiplerimizle 
telif edemedim! 

Dikilide gene 

zelzele oldu 
Tütün piyasası açılınca 

Evvela Dikililerin 
tütünleri satılacak 

lzmir, 14 (A. A.) - Evvelki 
gün Dikilide üc; zelzele daha kay 
dedilmittir. Zelzele mmtak&Stnı 

görmek üzere ıehrimize gelmif o

lan krzılay cemiyeti umumt re.lal 
ve Ağn mebwıu Hüsameddin Ku 
ral ve umumt müfettiş Dr. Mus. 
tafa Cantekin, dün valiyi ziyaret 
etmitler ve hep beraber Dikiliye 
giderek zelzele reıntakumı gez
mütlerdir. 

Heyet, mmtakanın ihtiyaçlan 
11zerinde tetkikler yapm1' ve hal 
km dileklerinJ dinlemittir. 

Zelzele mmtakıunnda jeolojik 
tetkikat yapan heyet de itlerini 
tamamlamıttır. Heyet yann Ber -
gama mmtaka.smda tetkikata de
vam edecı-ktir. Dikilide yapılacak 
evlerin zelzeleye mukavim bir 
~kilde ve tek katlı olarak yapıl. 
mut dü.ııtlnülmektedir. 

Dikili hal'kmm enku altmda 
kalan tiltUnleri klmllen meydana 
çıkanlmıı,tır. Tntun plyuası açı
lmc& bunların en evvel satılma. 

kamlığa terli etmiş bulunan Ce
mal beye şu tarizi yapmaktan ken· 
dimi alamadım: 
"- Nasıl oldu da binbaşı !lidip 

kaymakam geldiniz? .. 
Yüksek sesle söylediğim bu söz.. 

leri, orada mevcut bütün arkada~
lar duydular ve tabii ne demek is
tediğımi de anladılar. 

Cemal bey: 
··- İrade ile! .. 
Cevabmı verdi ama bana aa !'On 

derece dilgir oldu. O kadar ki. bu 
hMiseden sonra birbirimiz ile ko
nuşmak ~yledursun, her karşı • 
!aştıkça başlarımızı çe,;rmcğe ba~ 

lamıştık. 

Cemal b~ , İstanbul muhahzı 
olunca, tabii intikam almak zama. 
nının geldiğine kani idi! Fakat, 
elbette, aleyhimde harekete geçmek 
için bir fırsat düşmesi lazımdı! 

lşte, Rahmi beyin e\ indeki mü
ki.lemeler, ona dört gözle beklediği 
bu fırsatı vermiş oluyordu. 

Fakat, lsta'ltul muhafızı, inti
kam sevdası ·üzünden Rahmi 
bey ile aramızda cereyan eyliren 
konuşmaları tahrif ve izam edi
yor, kendi adammm söylediği "ltti 
hat ve Terakki erkanının tevkifi,, 
cümlesini "ittihat ve terakki erk3· 
mmn idamı,, ~kline çeviriyordu. 

Aradaki müthiş farka dikkat e
derseniz, Cemal beyin planı ile, 
vaziyetimin nasıl bir çıkmaza so
kulmak istendiğini anlarsınız. 

Benim kulağıma kadar gelen, bu 
idi. Lakin Cemal bey, hafiyelerinE 
kim bilir benim lisanımdan daha 
neler söyletmiyordu! 

Halbuki, iktidar mevkiine geçell 
ricali "Tabancalı siyaset .. ile te· 
mizlemek prensibim olsaydı, ne 
muhalefete lüzum vardı, ne de on 
lardan bir farkım kalırdı! 

Ben, tam minasiyle hayat saf
hasına intikal etmesini istediğım 
hürriyet için, meşrutiyet için mu. 
halif olmuş, Ittihat ve Terakkinin 
bünyesi haricinde kalmış idim! 
Şahsan cebir ve şiddetin aleyhtarı 
idim ve bu iki muzır unsurun, 
memlekette bir ekol halinde yer. 
!eşip kökleşmesine muanzdım! 

( Deı•omı vat) 

Balta ile öldürülen 
çoban 

Kemerburgazda Mazlum is· 
minde bir çobanı balta ile parça. 
fayarak öldürmekten suçlu Ham. 
di ve Bahanın muhakemelerine 
dün ağır cezada batlanmıJtır. 

muhakeme ıahitlerin celbi ve 
balta üzerinde görülen kan le. 
kelerinin tahlili i~in baıka ıünc 
kalmııtrr. 

Katil Hamza tevkif 
edildi 

Evvelki gün Çarşıda ik,i kişi 

yaralaya:l ve bir kişiyi de öldü· 
ren katil Hamza hakkrnda dün 
sorgu hakimliği tarafından tev. 
kif karan verilmiıtir. 

28 bin liralık zimmet 
davası 

Eminönü Malmüdürlüğü mu. 
hasebe mutemedi Kiı:rm aleyhin· 
de 28174 liralık zimmet isnadi. 
le yapılan tahkikat devam et. 
mektedir. thtiliaın evrak imhaaı 
suretiyle yapıldığı icldia edilmek. 
tedir. 

Kalpazanlık auçlulan 
tevkif edildi 

Sahte para imalinden ıuçlu o· 
lan Karamürselli Muhiddin ve 
Bekir dördüncü aorgu bl1risnliği -tarafından tevkif eıdilmiflerdir. 

Suçlulann paralan, fotoğrafla ço· 
ğaltmak suretiyle olduğu gibi ay 
rıca yeniden imal etmek ıuretil 



11 Smıf ihtiyat Bulgaristanda Şimal memleketleri 
2,5 aylık 1alime çağırıld ı 

Londra, 15 - 1svcç kralının, 

lsveçin de işlirakilc Stokholmda 
bir konferans aktcdilm(' i h&k -
kında Danımarka)a. Nor\'cçe ve 1 

Fın'andiynya :-uptı"ı tckliılcr a. I 
lıikadnr memlck tl('rdc b rnrctle 
kaı ılanmıBlır. 

1''inlandiya haricıye nazın Erk
ko bugün Bal !"Rdyo'3u il<-' Amcri. 
ka birleşik devletlerine hitaben 
bir m('saj neşredeccktir. B. Erk
konun Amerika rnd)(llaıında söz 
söyclmcsini Am('rikıı Birle. ik 
de'Wletleri talep etmişti. Hatır -
!ardadır ki hu mesaj daha e\ ve!. 
cc DC§rolunacaktı. fakat Alman 
radyo idaresinin arada mutavas
sıt vazifesini görmekten imtlııaı 

lizl.'rinc geri kalmıştı. 

tv1oskovaya giden Bulgar albayı n ı n 
siyasi müzakere!er de 

yaphğı söyleniyor 
Kopenhagda Ô) le denılnıckte

dır: 

"Bu konferans. şimal .nemle -
kC'tl rlnin içlcrıııden birine -' apı. Moskova, 14 (A.A.) - Mosko

ya ile Sofya ara ında bir ha\ a 
hattı tesisini görü5mek üzere .Mos
ko\ aya gelmiş olan Bulgar sivil 
ha\acılık şe&i albay Boidev dün 
Sofyaya dönmek üzere !\loskova. 
dan hareket etmiştir. 

::\Io kova - Sofya ha\a selerlerı 
muka\eler.amesi imzalanmamıştır. 
Fakat temin olunduğuna göre mü 
zakc,.eler, halen Mo ko\ ada ) apıl 
makta olan çok daha mühim diplo 
malik gonışmeler sebcbile yalnız 
talik olunmu~tur. 
Bazı diplomatık mah[il\erin isa

ret ettiklerine göre, Moskova -
Sofya ha,·a hattının ehemmi}·etı 

pek de o kadar fazla olma!';a gerek 
tir. Bun~ bfoae..11 albay Boidevin 
başka cir v:ızHe a1ara!; gizliden 
tizliye Lat.ı siy?si scndJjlar ) ap 

Batan zırhl1dan 
kurtarılanlar 
Şimdiye kadar 395 

ki~iyi buldu 
Londra 15 (A. ~.) - Amirallık 

daırcsi, şımdi)e kadar .. Ho)al 
Oak .. ı:l miı,.c: te atından 378 ki~i 
nin kurtarıimış oldu,l,'unu beyan 
etm ... kte ı; e ounların ı ımlerini bıl 
d rmcktcd·r. 

\mira,:ıı, daire i, daha birka~ 

bal ır :ının kurtarılmı olma ı 
muhtt'm 1 bulunduğunu ılü\e et· 
m l,t.!Jır. 
Ya!(ındu ı{I a bir li tc daha ne;

reJılecektir. 

Londra, 15 (A.A.) - "Ro} al 
Oak .. zırhlı ı mürettebatından ha 
)atta bulunan 17 ki.i}e ait yenı 
hır it te ne'2redılmi~tir. 

Amirallık b r ba.ka lı tenın da
ha neşredıleccğini haber \ermel\te
dir. 

Büyük bir kayıp de~il. .. 
Roma, 15 lA. i\.) - Almanlar 

tarafından torpillenen "Ho) al. 
Oal ... m Zil aını me' zuubahs eden 
"Tnbuna,. gazete i, bunun Ingıliz 
!er için cıddi bir kayıp olduğ ·nu 
fakat lngılız donanma mm u 
lüğüne ağır bir şekılde te ır t' • 

diğini )azmakta 'fe ayni zamanda 
iıç Alman denızaltısının tahrip e
dildığı hakkı~'iaki haberleri de ay 
ni ı rarla me..ıuubahs etmektedır 

( (Bu hadiseye dair diğer ttlgta/ 
lar 3 iincü sayfamızdadır.) 

Berlin radyosunun 
arapça spikeri idama 

mahkum 
Londra, 14 (A. A.) - İngiliz 

radyosu dün &"ece Berlin radyo
s.unda arapça ne!jriyatta bulunan 
Yunu\ Bahri hakkında arapça o. 
!arak aşağıdaki haberi ~ermiştir: 

''Yunus Bahri, !ralt hUkümeti 
alc)hine propaganda yapmak U -
zere Bağdaddaki Alman elçiliği 

tarafından Berline davet edilmiş. 
ti. lrak hUkQıneti, Yunus Bahri
yi vatana hlyanet cürmü ile gı -
yaben idama mahküm etmiştir.,, 

Avrupa ekspresi geç 
geldi 

Bugünkü emplon ekc:prcsi Fran 
sadaki aktarmalar yi.ızünden üç 
saate yakın ~ccıkme ıle gelebil. 
mıc:tir. 

t'rofesör Dr. 
KEMAL SERA' I 
Guih-. Ur.;oji Kli.iji Şen 
Hut-..._ C.~ Gii~t?y 
nMt• ..... l dıe ...... ~r. 

mış bulunma ı mümkündur. 

Bulgaristanda si ah altına 
çağmlanlar 
Sofya 14 (A.A.) - Harbiye ne 

zaretinden bıldirildiğ ne gore 1901 
ila 1918 sınıfalrında·ı c;im lıye kcı· 
dar askerlık etmemi. olanlar 7., 
günlük bir talim d vrc ı ı;ın ~O 
ilktcşrinde sıl&h altımı ça ~. ılacak 
!ardır. 

Berltne 
hava 

!arak bir tuz~ ika karşı birleşe -
ak harC'kctc gc·çcccklerini dUıı • 

} ı) a nçıkçn göstcrC'cektir ... 
Dnnımarkn halkı. lskandinnv 

1 \ IC't rcl 1 ri nras:nda pek ya 
kında bir içtima \aıııl cıı. -, hak -
kındaki haberi sempati ile kar • 

1 mı tır. 
lçtimaın programı henüz lPS -

>ıl edilmiş olmamakla beraber, 
)ulnız lskandiııa\: mC'mleketleri • 
n n tc nnü t VP b:tr.raflığın•n te -
_ı. ıdı d git, a,ni zıamnnda bu mcm 
1 ~elleri t hdid Ld<'n telılik<'lerc 

AlınJn askeri ted irler 
Stokholm. 14 (A. A.) - Fin. 

lı.1ndi~ a hududundPn Stokholmun 
yarı yoluna kadıır devam eden 
şimal mıntakasında dün yeniden 
10.000 kisi silah altına da,·et e
dılmiştir. Geçen .. arbde Finlan -
di) adan yapılması mümkUn olan 
taarruzlara karşı ısveçi n•üdafaa 
etmek üzere hususi surette tah. 
kim edilen Rodem l<alesi. bu 
mıntnka dahillnd<· bulunmakta -

( Raş tarafı l iııı i lr ı 

içınde projektörler de gök} üzuni.i 
aydınlatmışlardır. 

dır. 
VP. hnrbin lsknndınav dış ticarc- f3odem gami7.onu pek kuvvetli. 
ti.ıcic ihdas cttıği zoı luklııra kar- j dlr. 1sveç madenlerinin bUyUk 

ı alınacak mü t rck tedbirlerin bir kısmı da bu mmtaka dahilin-
Topların ikinci faaliyeti de sa. 

at 10,45 de vuku bulmuş. fakat 
bu defaki faaliyet şehrin şimal ta 

raflannda olmuştur. Bu da t 5 da 
kika kadar sürmüştür. Berlin 
halkı büyük heyecana diişmüs 1 
bütün Berlin radyoları i::i saat 
müddetle neşriyatı kesmişlerdir 

Gece geç vakit Alma'l propa • 
ganda nezareti şöyle bir tebliğ 

neşretmiştir: "Hava dafi topla. 
rımızın pek yülssektcn uçan düş 
man istikşaf tayyarelerine karşı 

1 
harekete geçmiş olmaları muh 1 
temeldir ... 

Fakat Londrada İngiliz hava 1 
kuvvetlerinin Berlin üzerin:len 
uçmadıklan resmen bildirilmek. 
tedir. Diğer taraftan Berlindc bu. 
lunan ecnebi bir muhabir şehrin 
düşman tayyarelerinin hücumu • 
na uğradığını bildirmektedirler. 

Moskova 
müzakere!eri 

(Ha tar.ıfı l ıul'ide) 

da yeni bir gfüiıcımenin daha ya. 
pılacağı sö)IC'nmektcdir. 

Tıirki) e hariciye ,·ekili Snra
çoğlu bugiın Mo'o~ofla mıilfı':atta 

bulunmamı tır. 

A;ansın bır tavzı:1i 
Ankara, 14 (A. A.) - Bugün

kü Yeni Sabah gazl'lesl, Tlırk • 
Sovyet müzakeı l'lerinin netice -
lendiğini ve Şukrü Sarnçoğlunun 

yarın .Moskovadan haıekl.'t ede -
ceğıni y:ı.zmaktadn. 

Til?smi mahnnlJe ynptl~ mız 

tahkikatta bu hııt-cri tcyfd ede. 
C('k malümat 
m t~. 

olmadıiı anla tl-

d bu programda yer alacağı bil-
di ılmC'ktedir. 

Hollandnda çıkan Tc>lgraf ga • 
r.etesi şöyle ) nzı) or: 

"Gel cck çarşanıba gUna Stok
holmdn toplanacak olan dört §İ -

m 1 meml<.'kNlcri konferansı, bil. 

ha sa ~ovyct Rucıyanın Finlandi
:> B.\ ıı karsı tehoid:ni :nevzubnhs 
cdl'eektir. 

Bu memleketlerin SO\·yet Rus. 
~ayn karsı bir Cf'phe teskil et -
m('kte olduklarına §Uphc /oktur. 

M~skovadaki 
heyetı 

fin 1anciya 

Paris, 15 - Finlandiya mu -
rahhaslan Mosko ·adan ayrılmış • 
tardır. P.azartcası sabahı Helsinki
) c mu\'asalnt edeceklerdir. Jdu • 
rahbaslar hükfımeUe gö~mek 

için geliyorlar. Murahhaslann bu 
daveti m·:zakcrelf'rin inkılaını ta
zammun etmemektedir. 

Müzakerelerin bir hafta sonra 
t lmır ba lıyacağ· Umid ediliyor. 

r uzveltin Kalıniııe gönderdiği 

mesaj \C Avıupa matbuatının 

1''inlandiya lehindeki vaziyeti 
muslihane bir tesvi, e tarzını ü
mit eltirm kle beraber I'1Iılandi • 
)a müdafaa tertibatına fasılasız 

devam etmekte ve memleketin 
h r tarafından ihtiyatları silah al 
tınn fi::ığırmaktadır. 

F"inlandi) il reısicümlıuru, hali 
harbdc mecburi hizmet kanunu -
nun de>rhal tatbik mevkünc kon. 
m ını ('mrclmı,<;tir. 

Çok cv\'cl kabul edilmiş olan 
bu kanun. 18 ile 60 yaş arasm -
daki kadın ve l'rkckleri mecbu
ri v:ıt n hi.zmctile mükellef tut • 
rrınktıı. lır. 

- 8e,;<li• iıu kadını hen (ıl<liiı•diinı ..• 
- l\'için ıui ? 

- Sebebini anlamak i~iıı bugün 

LALE SiNEAtfASLNDA 
EMiL ZOLA'nın 

(JEAN GABiN -
dehasının yegane temsili 
SIMONE SIMON) un 

kudretinin en bUyUk şaheseri: Tekmil dUu) a.nın 
en lıliyUk Fran ız. filmi 

HAYVANLAŞAN iNSAN 
!'ilminde: Alkolik lıabnlnrın günahını " k<'tı e\ lt\dlnrın feci 
hayatrnr ... Kıskançlıklann do urdu u a<.>ı sahn !eri 'e ha
kiki hayatı tE'mkil canlılı il<' seyr <lC'< ks'niz. lHh ten: ı;n 
son Mb'TH(> .HTR~ .\J~ hnrb hnberl ri, ten'di Mtlil v,u lr 
DIS:\"E\". Bugün snat 11 \C' 1 de t nzillltlı halk matineleri 
su 1• 1e · ,,. . .., • 1 • ·" ; ••• •' .., ..,, 1 ... ,...... TP!: 4&i>!l:i 

dedir. 

Ruzv~lt cevap beklıyor 
Vaşington, 14 (A. A.) - Ga

zetecilerin bugilrkii toplantısın • 
da, Ruz,·eltin katibi Early demiş
tir ki: 
"- Ruzvelt Sovyet yüks:?k 

meclisi reisi Kalenine gönderdiği 
mesaja henUz ccvab almamı§tır. 

Reısieumhur mesajında Finlandi. 
yanın istiklaline riayet ediloceği 

Umidini izhar eylenti§Ur.,. 

Sovyetler 
Slovakya hududunda 

tahşidat 
yapıyorlarmış 
Cemauti, 14 (ı\.A.) - Hudu. 

du geçen Polonyalı mülteciler. ~o' 
yetlerin Slovak hududuna a .. e. 
ve harp malzemesi yığdıklarını 

beyan etmektedir. 
Stani lavof mıntakasında son 

günler zarfında birçok Sovyet 
tankları ve alayları görülmüştür. 
~triji ve La ·oczAe mıntakalarında 
da tahşidat yapılmaktadır. 

Sovyet kıtaları garp i ... tıkametin 
c.ie yürümektedirler. Bundan baş· 
ka Sovyetlerin şimalde Almanya 
ile müştere!< hudutlarını takviye 
ettikleri de söylenmektedir. 

, TAKSIM 
S t S E ~ ,\ S 1 

GOLNAZ 
SULTAf\ 

Şarkın fü&unklr g:lzellikleri f 
çlnde canlandırılmış 1001 gece 

masallarının muhteşemi 

TCUÇE SÜZLf - Tt"lt~ÇI 
ŞA&IDJ.1 

35 Kitllik eu heyeti 
.O kflillk n:.eöter takımı 

20 XJıailik koro heyeti 
Ayrıca Ek.iN ........_ Almaı:ı 
ların havadan, karadan. de
nizden Poloayalılan taanıuları 

Buci• qai 11 n l de -. ................. "' 
................................ ~!!!!!!!!!~~'!!'!!!!~--------r g'ını"mımlftfıınnı JJ =. A ~1 bno gi~ıı~n ~ '~ıır:ış~,j: ~ ~e~me N T ~mOOlllllll 

lleaii1. hitinliğim 'e A N N A ıj E L L A ile ber.aber oynadığım 
• 

Şinıaı Oteli 
~ 

akşa 'TIIO dan m11area 1 .. , ,Rlidlr. Bu haita istisnaen Salı 

asındaı~~'~ 1 

Garp cephesinde 
Alman fırkası 

( llaş tarafı 1 incide) 
!erdir. A lmanlnı ıı. fani ordusu 
yuzde yüz nazi gençlerinden mü
rekkep ve garb cc:>phe:ıindc uulun 
maktadır. Bu ordu, birinci sınıf 
bir ordudur. 'nkat Kayzerin 1914 

senesindeki ordusunda görülme -
miş olan bir takım nnkiseleri var
dır. Çünkü fırkaların adedi döı ı 

senelık bir müddet esnasında 70 
den 90 n çıkarılmı tır. Ve tec • 
rübcli zabitleri azdır. Halbuki 
müttefikler. bu Poktai na7.aı dan 
C\"velce olduklarından daha zen
gindirler. 

* * * 
P:- is, 15 - Bitaraf memleket· 

ler ga~~telerinin Berlınden öğren. 
diklerine .,.öre Alman büyük karar 
~ah kum-ı·ıdanı genl'.'ral Keitel ile 
~cnelkurmay rei i general Halder 
dun ·erle uzun bir mülakatta 
bJlunmuşlardır. 

Bitlerin bu harp mecli i toplan 
tısmdan çıknrk - ·· ünden, hiç
bir sulh üıniJi kalmadığının anla
şıldı"ı c:ö} lenrr.,.kt...,t"r. 

l lıtlerin yorgun ve münfail ol
duğu \e son harp m~li inde a ke
ri şeflerinin uzun bır harp vuku· 
una meydan veril mı) ecek şekıld. 

hareket edilmesi hu"'u"unda ı rar 
ettikleri söylenmektedir. 

Gene bitaraf menbalardaD 
ı~n malümata gorc llit!erin 
gahınm garp cephesine naJdi 
derimde her::ey hazırlanrrıı~ 
Bazı rnahfillerc'e Alm 

bu hafta taarruza geçmesi 
mektedir. Buyuk bir taarrul 
!zem olan mutat akınların 
andığı zannedilmektcdır. 

Fran ız mÜ~'1hitleri, ycflİ 
man kolordusunun Sigfrıd 
~eldığıni so) lemektedirlcr. 
-.emburg - !\ lozel - Hen rıı 
,ındeki A'man tahşidatının 
ruza kafi gelecrği, fakat bil 

ı, dar nehirler ırmaklar \e 

ıe dolu mıntakada buluna!\ 
... ız me,·zilerinin Alman ta 
mın g ri pu kürtülmesini fl'I 
kılacal· sekilde he ap1ı ola 
edildiği zannedilmektedir. 

Fransız kıtalarının Alnı' 
'arına nazaran daha tecril 
ı)itler tarafından idare 
Franc:ız kıtalarının hiç 
i\lman kıtaları kadar iyi t 

terbi) e ~ö,.miiş' 'c onlar k 
techiz edilmiş oldt1~u \"e 

bergtcn Sierckc kadar Fr~J 
perlerinin \"e top~•ı unun·pv, 
,·etli 0 1d•1X-·1 kc~·•:,.ctlcriJle 
c:l"lrnektedir. 

SON DAKirA 
Tıcaret vapurların 
tayyareler koruyo 
Londra, 15 (A.A.) - ltihbarat nezareti, gelen ve gid 

pur kafilelerinin sahilden yüzlerce mil mesafeye kadar ti 
ler tarafından himaye edilmekte olduğunu bildirtnektcdir. 
haftalar zarfın1a yalnız fırtına, kasırga ve rtiyet imkansız 
tikşaf tayyarelerinin himaye servisini kısa bir inkıtaa u 
tır. Giinlerce devam eden şiddetli yağmurlar esnasında 
servisini yapmağa memur tayyareler, hazan deniz üzerind' 
alçaktan uçmağa mecbur olmuşlar ve herhangi bir tahtcl 
priskopunu gördükleri noktada bombalarını atmışlardır. 

ların atılması ayni zamanda harp gemileri için bir işaret 
ediyor::lu. 

Fransız ve in~iliz tayvare 
Almanlardan üç misli fazla .. , 
Paris, 15 (A.A.) - istihbarat nezareti yarı resmi bil 

ğinde şöyle demektedir: 
Nikbinlikte ifrata varmadan denilebilir ki, sanayi 

ki seferberliğimiz ikmal edilir edilmez. sulh zamanındaki 
<lan beş misli fazla tayyare inşa edeceğiz ve Franta ile j 

yalnız başlarına, beraberce, Almanyanın yapacağı tayy::
mislini yapacaklardır. Hatta Almanya, fabrikalarını as 
man vermeğe icbar etse dahi. 

Fransız tayyare sanayii, yakında, 300.000 

tihdam Aı;;n endüstrisi yıkılacak~ 
Vaşington, 15 (A.A.) - Ticaret nezaretinin neşre 

statistiğc göre, Almanyanın bu senenin altı ayı zarfında 1' 
lüzumlu olan mall:ınn yüzde 50. 1 ini ıatın aldığı meıısl 
o-lan teması bugün kesilmiş bulunmaktadır. tit 

"Demirçağı •. adındaki cndiıstriyel mecmuada ne~re ·~ 
makalede. bir Alman ekonomisti, bugünkü Alman endUJtt' 
minin hububat, pamuk, bakır, petrol, demir gibi iptidai~ 
fikdanından dolayı 4 ay veya 8 ay sonra yıkılacağuıı 

mektedir. 
Almanyadald amele yorgun düşmüştür. Hemen lJil 

düstilerde adam başına elde edilen istihsal miktarı eksil 

Antil 
Alman tahtelbahir! 

~c,·rork 15 (A. \.) - Alman tah~elbahiı:1e~ Antil dl 
faalivetlcrindcn bah eden :\cvyork Tımes, diyor kı: 

l\tek~ika limanında bwunan Alman g~ilerinin ~1rnaııi3 
hirlcrine malzeme \'ermekte ~ld~kla~ına ~daır ortada b;r_~Tct 
etmiş olduğundan !\lek ika hukumctı, CO!ombus a0JT10"'~o 
tran atlantiği ile dıger Alman gemılcrini \le Alman d()St\l 
gemileri sıkı bir tara suda tabi tutmaktadır. t 

C-0lombu.<: transatlantiğine mi.ıteallik birçok meseleler~ t 
miŞ.tir. Mc ela. bu tran atlantikiı ı Vera Cruz mendireğını 1' 
Anton Lizardo ada mm ıssız körfezinde demirlcmiştir ... sı.ı ri 
pek a ağıda idi. Bu dn geminin fazla yüklü olduğunu go ~c·t~ 
bii mürettebat gemide kalını tı. Geceleyin iki sandal indıfri 
) iyecek. içecek nakledilmiş olma ınrlan c:üphe eiıliyoı:. crı 1 
dındaki \iman arruc gem· inin ele Tamb"c::xia ia,e madde 
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- Hlnrff,t:ında dünyanın en eski ınsanları ırasında 'ı 

irıır; ı. _ _. 
e~~ -aar yük vagonundan 

P. vagon kapıları sımsıkı 
• '4ke 
iıt 1 muhafazasında bir 
•ad:~ona giriyor. Vagonlar· 

1 
1 Ve çocflklar vardır. 

.""'unıı harpıe Fratısanın 
IJJ&'ııcu altutdn bulunan kı~ 

kc:0,
1
F;tnt&a lıültümeli idattsin 

11tu1ı ~nıına nokl,.dilen Fran. 
l1Jd acırltrıdir ve Almanlar 

•ıııı.Z: ıev.kolunuyorlar. Çüu· 
Jııqka aşgo3termi~. Ahnan as· 
· 1'ıları Fransoda askerlik 
ı ~ Çal1§tırılamıyacak Ftan. 
~~Ya göndermele ka· 

" . 
r ~°"da ltat>ı.Jar açılarak ka-

b~arı çıkarılıyor. Tren istas 
ır .taa 

'ıh•· l dınacaktır. Bir Al. 

0 
1 
Ye 'hüf ettişi, kadınların 

"ıt~'Yarak, trenin muhafaza· 
.. ,Ur • 

oıo,. Jandarmaların kuman 
''Jvzlıonbarıya vagon kap.la

ıır1c1,,, at tmannda açık bu. 
Gsını emrediyor. 

l-'aı 
. ~ d~ olınaı.On yedi ya. 

b. trlik çağma gelinceye 
il Çok 
~ . tan harbi kazanmış 

. ll'r lhtilo·at fena bir şey de· 
~rot ~'Y~. bırakamayız. 
t'rarı~ fılan? Yetmi~ yaşın· 
• t5 ~da vatanp:!rvcrane nu-
; ıi/1eıtlek suretile yaraya· 
\ıazi ~l. 

·n·Yttten listenin ~alan 
t ! .dtrtıaı doldurmak için 
~er bulunur ve sabah 
d kafile istasyona sev. 
~ ~Uhacirlerin adam ba· 

l'1la ı.:ı.y_~ır el baiaiı ve bir 
~i~ franktan ~ bir 
~' .... llleletine müsaa<!e o!cn· 

lılar bi • rkaç saat e\-vel bey. 
, b..._.~ vagonlara doldu 
~Pllar kilitlenir ve muha· 
~~tba~ar 

~eden trendekı mu 
~ iJ.e.ıi Lil civaruxlan yirmi 

'tt ~bnda toplanmı§. tren 

tiıt....._ Sedan tarikile Metz ve 
~~ Alnaan battma dahil 

n <>n altı saat taznngel. 

- 23- Yazan: l. Bu•ch 
N'üleden: Fethi KABDEŞ 35 yılını \"ahşiler ara,rnıfa ııe~irmiş bir Alman 111eyyıb1 

Vefasız dost ·! keti, kibar tavırlan, buru~ el· 
bisesine rağmen belli olan güzel 
giyiniıi velhasıl her ~i •.• 

Günde belki on defa ona sata~r
yor, kavga zemini hazırlıyor, Fran 
suazın bunları mukabelesiz bıra· 

kışı ile bü:>bi.ıtün kucı.ıruyordu. 

Hindli sihirbazın yüzü dakilcadan 
dakikaya değişiyordu 

Ona. ha.but öldUğil zaman : 

-Kmm, demişti. zavallı ar • 
kadaşımı çok severdim, bilininiz. 
Eğer bir gün bana lhtiyacmrz o -
luraa tereddüt etmeyiniz. 

Her zamanki yerine, pencere 
kenarındaki koltuğa oturmuı, ve.. 
kıt geçirmek için masanın üstUn • 
den bir mecmua nlrrugtı. Dakika. 
lar geçiyor. o dikkatini, sayfala -
rını karıştırdığı mecmun~·a çeke.. 
rek başka bir şey dü~ilumcmeğe 
beyhude gayret ediyordu. Hunun.. 
lıı beraber cndi~cll deiildi. Raif 
do onu seviyordu. Ilirlt..'fmelerine 
mani olan yalnız delikanlının ba. 
bası idi. lhtiınal oğlunu zengin 
bir kızlıı evlcndirmeği lnırmuı • 
tu. Raifin yalvarma.lan para et • 
nıcıni§. sevdiği kızla cvlcninse blc 
daha yUzUne bakmıyacağmı aöy .. 
1..:ııuişti. 

Lokomotif. biribirine çarpan va 
gonlann çıkardrklan gürültüler 
arasında hareket etmişti. Alman 
jandarmalan vagonda yemek tev· 
ziine başladılar. Bu zor bir işti. 

Bir yük vagonuna doldurulan 
50.00 kişi kımtldayamaz bir hal· 
de olursa n:ml sanılır. Filhakika 
ratan birisinin ilstüne basmadan 
vagonda b;r adım bile atılamaz, 

kısmen başkasının üstüne yatmak 
sıım şöyle yere uıanılamaulı. Böy 
le olmakla beraber. yemek tevzii 
başlar başlamaz vagonun köşeleri 
boşaldı. kaprnm önünde ve jan· 
darmalarm etrafında bir yarım da 
ire teeşkkül etti. 

Jandarmalar kadınların ba~mp 
çağrrma!arı, talepleri karşısında şa 
şırdılar. Ekmek ve konserve kutu 
lan yağma edilmeğe roşladı. 

Fransuaz, yanındaki kadına: 
- Haydi, gidin ~iyecek alm. 

demişti. Ben çocuklara bakanın. 
(Devamı vat) 

Gözlerimin önünde geçen hadi· 
se]er, duyduğum garip ~yler. be· 
yaz çiçekli Bahur::ınganın kokusu 
beni şaşırtm:~tı. Beynimden şim· 
diye kadar alışmış olduğu bütün 
kc\lnat sökülüp çıkart'.rruş gibi. 
şaşkın bir haldeydim. 
Ağa~ların tepesinde tortulaşmış 

gibi koyu. san renkli mehtaba 
şimdi buruşukluklar içinde kalmış 
esmer panlttlı yüzüyle dalgın dal· 
gın bakmakta olan Buha • Rutiye, 
şaşkın şaşkın mmldandım: 

- Oh .. dedim .• Biraz açıldım! 
Buha • Ruti kıvırcık siyah sa· 

kallarını eliyle okşıyarak: 
- Evet .. Hakkın var .. gece epey 

sıcak! dedi. 
- Hayır .. Ondan değil! dedim. 

Bahurangadan çıkan koku beni 
sersem.'. etti Buha Ruti ! Bu ne ga· 
rip bir koku! Beni Meta sarhot 
etti! 

Buha • Ruti mehtapta di§leri 
parıldıyarcik dalgın dalgın güldü: 

- Ha ... O koku mu? Evet .. de
di. Bu koku insana müthiş bir 3§k 
dUYiUSU verir! 

Memur ve müvezzi alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz münhallerine almacat memur ve müvezzi için mil· 

aabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İBteklilerin hüviyet cüzdaıu, mektep şahadetnamesi. ·sıhhat 
raporu, aşı k!ğıdi zabıta ve beledıyeıı.in mu.saddak iyi hal kağıdı. aaker
llk vesikası. 4 folograf ve bir dilekçe Ue halen memur olanlarm ıfcil 
cilzdanlariylc dilekçeleri 21 • 10 - 939 cunıarUı&i aaat 13 e kadar vili
yet P. T. T. müdürlüklcrüıe mllncaat eylemeleri ve bunlarm 788 sayı
lı memurin kanununun ~ linctı madclembıdeki eart.ıa:n ha.iz olmakla be
raber devlet memuriyetine ilk defa slreceklerin 30 yaşmr geçmiş bu
lunmam.alan. 

3 - Memurlufa elm•eak••nn a u orta ve Uile mesunlan tercih 
edilir. MUve:allerln de ilk mektep mesuıuı oJmalan Jhmıd.rr. 

4 - Milaabaka vili.yot P. T. T. mlldtlrlWtleriDde 23 • 10 - 1938 
pa.ıartcai &'ilnil saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Mllu.bakada muvaffak olan lise mezıınlarma 20, orta Ulekt.ep 
mezunla.nruı P. T. T. memurin kanununun hlUanüne göre ışimdilik 10 
Ura ve roüvezzilere de 7 deo 10 liraya bdar maq uU verilir. 

6 - Süvari 111Uve:ailfiini lateyenler dilekçelerinde bunu tasrih 
etmekle beraber bir hayvruı tedarlkfnl tAahhUt odccelderdir. 

Bunlara beı Ura yem bedeli verilecektir. 

7 - Bqlra dairelerden naklen gelecet olanlar müsabakaya tlbl 
olmakla beraber kendilerine umumi hllJdbnler daireeinde ll1&8IJ ve
rilir. 

8 - MUsabakada muvaffak otantarnı idarece teklif olunacak her 
h&D&i bir yeri kabul etmeleri fUUll'. (8293) 

JOZEF BALS.(MC 

- Evet! şaşılacak derecede a· 
ma! Baya~ bir ~hvet buhranı 
geçirdim! 

- Öyledirl 
Buha • Ruti yüzüme bakmadan, 

dalgın ve lAkayt bir ta\'lrla cevap 
veriyor, Meta benim suallerim· 
den kaçmak ister gibi görünü~·or· 
du. 

Hayret ettiğim bir ~Y daha gö· 
rüyordum: 

Hindli sihirbazın ~11ı(i dakika· 
dan dakikaya değişiyordu. Şim

di yüıü müthiş bir ihtiyar yilzQ 

almıştı. Birdenbire kendi kendine 
mırıldanır gibi,'gayet kalın bir ses
le aöylenmeye ba'1adı: 

- Bahuranganın .kokusu .• Oh! 
bu koku.. Buna alışmaya gelmez! 
insan sonra daima bu kokuyu kok 
laınak ister. Bu koku.. Bu koku.. 
deli ederi deli .• 

Hindli sihirbaz bu söıleri boğuk 
bir sesle mırıldanırken yüzü tek· J 
rar <feii§iyordu. 

Bu ağacın kokusunun Buba ·Ru 
tinin hayatı üz.erine tama.mile ht
kim olduğunu katiyen anlıyor

dum. O bu kokudan bir buhrandan 
bahseder gibi aşk ve azapla bah· 
sediyordu. Birdenbire Buha - Ru· 
tinin omuzuna eJin)f koydum: 

- Buha Ruti! dedim. 
Sesimde birdenbire o kadar lfd

detli bir isyan hi~tmişti ki Hint· · 
li sihirbaz garip bir hayretle başı· 
m çevirdi. 

Şimdi Pars gözleri panl panJ 
panldayan gözleri garip garip y& 
züınde dolqtılar. Ayni leSle tek
rartMlnn: 

- Buha • Ruti ! acaip felsef eJe
rini, olmıyacak iddialanru tek bir 
itirazda bulunmadan dinledimf ~ 
madan (sabah çanı) burcundaki 
yıldızlardan getirdijini &ôylediiin 
o gü?.el alacı da gördftm! Fakat 
senin gibi bu kadar mi ve kur
naz bir adamın böyle ormanlarda 
münzevf yaşayışına hayret ediyo
rum ! Halbuki sen· istesen mQthlo 
bir sihirbaı olur ve bütün Hindi 
parmağında oynatabilininl 

( Dntmn fJO'I} 

Oenç kız, gözyaşlanndan bu • 
la.nan gözlerile ona bakmış, te. 
şekklir etmişti. 

O gil.ndenberi m.aiıet derdi 
Uzerinc çökmüş, genç kız kederi
le başbaşa kalmak imk!nmı bu • 
lamamDJtı. Ağlamağa bile vakti 
yoktu. Çal.lfDl&Sl li&.mııdı. Fakat 
ıençti ve bayatta tecrübesi de 
yoktu. Ne yapa.bilirdi! 

Ona müracaatı i:,fle bu sırada 
dUşUnmllştü. 

Baba doetu, onu yazıhanesinde 
çok iyi karşılamıştı. HattA ken • 
dlalnc mtıracaat ettiği içhı t~ek. 
kO.r de bile bulunmuştu. Genç 
Jm kalbinde btlyQk bir minnettar
lık duyuyordu. 

Şimdi bayat genç kıza. ~kisi 

kadar acı ve tahammtlt edllmeı 

gelmiyordu. Babasmm arkadaşı 

tanıdıklanna verdiği ta~yelcrlc 
yardım ediyor, imtihana hazırın. • 
maJr üzere talebeler buluyordu. 

Raüi de işte bu dersler vesile _ 

itle faıumıttı: .karde,hıe den ve. 
rtyordu. Sadeco bu, Ralfle eaye • 
llnde tanJpnlf olmak, genç km, 
111 kapmm nte tara.tındaki adama 

mbuıettar etmek için klf1 idL 
Raif zengin bir aile çoeulu kll. 

KendJai ise fakirdi ""' kimle8izdi. 
Babaaı nammılu bir adamdı, fa • 
kat servet sahibi olmamJftJ. Ev. 
!enmelerine delikanlmm babalı ra 
m olmuyordu. Genç kız, himlaine 
bu meseleyi açacalı:, fikir danrp.. 
caktı. O, muhakkak, her zaman 
olduğu gibi, kızın elini eline ala • 
cat. mahzun mahzun yUztıne ba.. 
lcacak. ~erile kendlatne e-.ret. 

" tbntt verece ktl: 
- Merak etme, Oztllme ya•. 

nım. Bu işi dllzeltirirtz. ~recek.. 
sin her it yoluna girecek. BaSit 

l8Y bu! 
Evet, onun için her py buit - . 

ti. Hlmi8I her meaeleyl kolayca 
balledi-..erlyordu. 

BeklPme salonuna biraz evvel 
gfrml§tJ. Onu tanıyan bademe: 

- . Bey bUu m811111, yamnda 
mll&f1ri var, demlltJ. ı.tenenız 
haber vereyim. 

- Hayır, rahatsız etmeyin. Bek 
lerim ben ..• 

Fakat aşklarnım ycııcmccliği bu 
inadı hiıuisi mutl:ı.ku yenerdi. O. 
nwı her milJ}kUlü uasıl hallettiği
ni biliyordu. Hem Halfln babnsJle 
de arkada.şu, kaııdımıağa her hal 

de muvaffak olacaktı. 
Ayağa kalkarak pcncere)i aç • 

tı. Döneceği sırada kulağına bir 
muhavere geldi. Oturdu ve söyle. 
nenlerl duymamağa çahşarak me~ 
muayı tekrar eline aldı. Konuean. 
Iar duvara yaklaşmış olacaklard; 
c.;Unkll sesleri daha kuvvetli işi .... 
dilmeğe bqlam~tı: 1 

- inat ediyor azlzfm. ne 
yapaymı bilmem. Bütün babalılt 

nutuzumu kullanırsam sanıyorum. 
kf, inadında devam etmez. Fakat 
bunu istemiyorum. Aramtzda e • 
bediyen bir kırgınlık, ııoğukluk 

girmif olacak. Hem senin bu kız 
hakkmddl fikrin nedir? 

Genç 1m: .;~gım kaldırdı ve ku • 
lak kabarttı. lçerdekl, Raifin ha. 
bul idi. Himisinin yaDUla onun 
için selmi§ti. 

- Fikrim mi nedir? 
- Evet. 1'abü sen onu iyi ta. • 

nınmı. bana tavaiye eden de IMlll

ain. 
İçıerde bir ailk1lt oldu; genç 

Juzm kalbini Umitle doldurcLn blr 
sllkQt. •• 

- Fikrim? Nasıl üade edeyim. 
Bilmem ki! Babasmı tanı)'Ordum. 
tyt, namualu bir kızdır. Çalıpıaia 
mecbur. Bu sebeple sana ta'ftdye 
et:mJttbn. Fakat maalesef ta'f'lt • 
yemin IMSyle bir netice verecetL 
nl tabii tahmin etmemiştim. Bil • 
le}'dfm tavsiye eder miydim? 

Raif hetıtlz çok gençUr, hJsle
rlne kolaylıkla mağl~p oluyor. 

(Lıllf en sayfauı rculrlnhl; 
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- E.Jcmeiimf çıkarıyorum. 
möayö, müddeti hayatında kendi 
lcazanmadıimr yeldiiinden dolayı 
nefsine karp borçlu olan bir a· 
dam gibi onlan ödemekle mqru1 
oluyorum.. 

Bugün tali bana pwaa, masaade 
et de Jilber una yardım edeyim: 

lilber ikinci defa olarak mat. 
mudi ve pederini .elimlıyarak: 

- Müsyö, beni buraya tesa • 
def eetirmedi, buraya beni ce • 
tiren kuvvet irademdir. 

- Öyleyse hmıılık ediyor • 
sunı 

- Bu ıözil sana Tavenıeyde 
verilen ekmek içiD eöylemiyor. 
•un zannederim e'91Adrm. çünkü 
pederin ve walden tatonun emek· 
tarlarından idil~. een de orada 
hizmet glSrUyordun. 

• - Beo vazifemi ıörüyordum. 
~ - Jilber, beni dinle, MD bilir-
ıin ki ben seni dama aevdim. 
Seni daima diferlcrinden pyri 
bir gözle gördüm. Bunda bakh 
nuydmı. hablZ aydım? latiJcbaJ 
meydana koyacakur. Senin ya. 

raldılıtmdald vabp:t bana neza. 
ket, ıendeki sertlik bana ıunar 
görünmilttü. 

Jilber renit bir nefes alarak: 
1 

- Ah t M&ye t Ş6valye.. diye 
bildi .. 

- Binaenaleyh emin iyi oldu
funu isterim. 

- TepkkBr ederim. ~··· 
- Ben de aenla gibi genç, 

mevldlmde fakirdim. thtimalki 
ıenf anladıtım bundan dolayıdır. 

Sana talih giilünciye kadar yar. 
dım eyliyeyim. 

- Teıeklriir ederim. tqekkür 
ederim möıyö .• 

- Bakalım ne yapmak fikrin· 
desin? Taban nhfi olduğun 

cihetle birinin ,uma hizmete 

~ 
- ilim tahlil edecelimo ~ 
- ilim tahall etmek için ho· 

calara. hocalan tatmak için de 
paraya JUzum vardır. 

- Kınnıyoram mZSayö. 
- Öyle olluD. ifte kesem. 

seninle böliifelim. 
Jilbcr, FilibiD ba suretle olan 

muameJesiııkfe IOD derece mtlte • 
essir olarak : 

- Tqekldir ederim. mösyö. 
dedi, hiçbir ~ye ihtiyacnn yok. 
yalnız teklilinid bbuJ etmit ol
maktan ziyade aile mtltqekldr 
minnettarım. emin olunuz. 

Jilber genç zabiti sellmlaya • 
rak kalabahğm içine daldı. ! 

Filip, bir mtlddet haytttler 
içinde kaldrlrtan eoma atma bi
nerek kendi vuifesinin icap et• 
tirdip yere dofru lledocU. J 

- Bt.RlNCl CiLDiN SONU -

- Neıd? iraden mi? Sende i. 
rade denilen ıey var mı! 
· - Niçin olmasın? Hilr olan 

her adamın iradesi vardır. 
- Her hür olan adam? A ı Sen 

kendini biir ı,:nn aıuıediyonun? 
KUçOk bedbaht. 

- Evet, filpheaiz. Çüııkil ph. 
aam kimseye bende etmedim. 

JilberiA he,.ecaah konupnııun.. 
dan hayrete dUferek: 

- Vah, bu pek tuhaf ıeyt 
Sen Paristel Rica ederim naml 
ıeldin? Ne vasıta ile buraya ye. 
tifebildin? diye sordu. 

- Yürüyerek. 
~re, merhamet eteri s&tc

rerf!k: 
- Yürüyerek mi? diye acıdı. 
Baron - Peld Parke ne yap. 

mata geldin! 
- Evvell tahsil, NDiyen sen. 

cin oJmağa._ 
-Tahsil haf 

- Ona fimdiden erin.im. 
- Soan 1ervet? 
- Umit eylerim. 
- Şimdi ae ,.pıyomın? Dile. 

niyor mu9tU\? 

. Jilbcr, babret olu bir tavırla: 

- DJleıamt; ml ! dedL 

Jilber mağrurane •e lani bir 
tavır ve uda De: 

- Müsyö, ben sizden hiç bir 
te1 çaldım mı? 

- O halde bu biçbmiz elterle 
ne yapıyonun? 

- Ona taklit etmek istediğim 
bir ikilin yaptığı ,eyi, mmn1ri 
nocuuu kopya ediyonmı. 

Amre Jilbere bakarak: 
- Mmikt no~ı mı kopye c.. 

diyonnm? diye eordu. 
- Evet, matmazel 
- Musiki biliyor mıydm? 
- Notalan biliyorum. bu da 

koıpye edid için kifidir. 

Baron: 
- Notalan nenle öğrendin? . 

Andre gülerek: 
- !Wet. Qer'de öğrendin? diye 

Din etti. 
- M üayö Baron, ben musi.. 

kiyi fevkalade severim, :matma. -
~el ptoda ber gün bir ilci aut 

piyano çaldıi'ı A.JDan bir tarafa 
aaklanrr onu dinlerdim. 

- Habiıt 

- Evvell: Havalan %ihnimcle 
tuttum. Sonra bu haınlar bir no. 
tada yanb olduğundan yavaı ya. 
vaı. çalışa çalışa onlan olrumağı 

öjıeutim. 
- Benim DOta ldtal•ııdaDmr? 
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Dün akşam Taksim stadında i
ki ezeli rakib Şişli ile Beyoğlu. 
spor takınılan ka~ıla.~tılar. 
Takımlar sahaya çıktıklan ,.a_ 

kit ~u şek.ilde .} er almışlardı: 
Bt'yoğlo~por: Ifoço - l\lesinezi, 

Etyen - Stratos, Maroli, Tana.' • 
~lanıll, llayı;aryan. Go~o. Cam • 
bino, Tal<'a. 

Şi~U: Arnıcnak • \'list:ırdl, İh· 
ııan • Bedros. Nuba.r, AJ'5C\ir -
,\ gob, Rra.ç, Suldur, KJrkor. Dl. 
r:m. 

Hakem: Ahmet Adem. 
Mü&baka her iki tarafın da 

ka.reılıklı ve seri hücumlarile baş-
ladı ve bu arada iki taraf muhacim 

lerl de birçok gol fırsatlarından is 
tifadc edemediler. Şişlinin ufak 
bir Ustünlük kurduğu görUIUyor-

Bunların ik~i de çabuk geçici şey. 
ler... Kanaatimce evlenmelerine 
muvafakat etmemekle isabetli bir 
harekette-bulunuyorsunuz. 

Bunları o mu, hamisi mi söylü. 
yordu? İmkan mı 11ardı? 

Neden imkan o!masın? Ara sı. 
ra yardım ettiği, iş versinler di
ye arkadaşlannn tavsiyede bulun. 
duğu fakir bir kızdan başka ney. 
di ki... 

Birkaç dakika sonra misafir 
gitti ve hami ılc genç kız kaI"§ı. 
l~tılar. 

Hayret! Onu &'.:IUmsiyerek kar 
şılıyo.:-, gene eskiı:ıi gibi soruyor
du: 

- Nasılsın yanıım? 

Genç kız gülürr.siyerek cevap 
vermeğe muvaffak oldu. Ona 1a • 

~amıyordu. kızmağa hakkı da yok. 
tu. Şimdi karşısıncla onun sus • 
masın.a da şaşmıyordu. Ne söyli -
yccekti ?. Adamcağızın fakir genç 
kızdan ba,cıka kimbilir ne düşün • 
celeri vardı? Himaye etti diye 
artık bu kadar da il.stüne dU§il • 
lür müydü? 

Aklıma gelen laaletta:l.in bir 
şey hakkında malumat istedi ve 
alelicele, kaçar gibi, bir daha uğ 
ramamak üzere oradan uzaklaştı. 
:Arkasına bile bakmadı. Eğer bak.. 
saydı, bir çüt mahzun gözün, an
laşılmamış bir aşkla titriycrek a_ 

drmlanna takıldığını girecekti. 
Nakleden : F. K..\RDJ<:Ş 

du. Fakat üç ort.asmm becerik • 
slzliğinden bir netice alamıyor -
du. 

Birinci devre lu şekilde çok 
süratli ve golsüz olarak nihayet. 
lendi. 

lKlXCl DE\'IlE: 

İkinci devreye ul! çok silratli 
olarak başlandı. Her iki ta.raf da 
gol y:ıpmak ıçin çalışıyorlardı. 

7 inci dakikada Diranın güzel bir 
ortasından iı:ıtifadc eden Şi.'}li sağ 

açığı llraç güzel bir şiltle maçın 
ilk golünü yaptı. 

Bu golden sonra Şi.~li bam bir 
hakimiyet tesisıne muvaffak ol -
du. 14 Uneil dakikada yapılan bir 
Pera akınında ŞL~li müdafilerin -
den biri topu ceza çizgisi içinde 
elle çeldiği için hakem penaltı 

verdi. Fakat Peralılar penaltıyı 

kalecinin eline atarak bu güzel 
gol fırsatını kaçırdılar. 24 üncü 
dakikada geriJcn bir ara pası n. 
lan Pera merkez muhacimi güzel 
bir gol yaparak takımını beraber 
vaziyete soktu. 

Devrenin bundan sonraki kısmı 
bliyük bir müendele !ı;inde geç
ti. İki taraf da galibi:veti temin 
için çah§lılars:ı da netice alama. 
dıklarmdan müqabaka hirer golle 
sona erdi. 

Ankara lik maçları 
Ankara, 14 (A.A.) - Llk 

maçlarına bugün de On dokuz 
Mayıs stadyomunda yedi sekiz 
•bin kadar seyirci kütlesi karşı -
smda devam edildi. 

nk defa Galatasarayla As. 
Fa. Gücü ekipleri karşıla,tılar. 
Galatasarayrn, Arı. Fa. Gileiinii 
mağlUb etmek için bir hayli 

zorluyacağı zannolunuyordu. 
Fakat, oyun başladıktan bir 
müddet sonra A!3. Fa. Gücünün 
olgun ve tempolu çalışmaları 
karşısında tutunamıyan san 
kırmwhlar yaptıkları bir gole 
mukabil~ gol yiye:ek saha . 
'dan mağlup olarak çekild!ler. 

İkinci karşxlaşma, lik maç -
larına bu sene yeni Jahil olan 
Maskespor - Demirspor taknn
lan arasında. yapıldı. 

Hakem Ahmedin idare ettiği bu 
müsabaka büytik bir silrpriz ola
rak 5-1 Maskesporun galibiyeti • 
le neticelendi. 

JOZEF . BALSAMO 

~fuhammen bedeli 1488 lira olan 1860 Kır. Deniz mavisi toz boya 25, 
ııı.939 çar~:ıınba RÜnü saat ( 10.30) on buçukta llaydarpa~ada Gar binası 
dı hilinıleki konıısyon tar:ıhnd:ın açık e,ksiltme n'lulile satın alınacaktır. 

llu işe sırnıek i~liyenlerin 111 lira GO kuruşluk munkkat teminat Te 

k:ııwnun tayin ettiği '""aikle birlikte eksiltme günil saatine kadar komis. 
yona miirac:ı:ılları lıi11111ıfır. 

nu i~e ait ~:ırtnaıneler koınıs) 0111lan para<ıız olarak dağıtılmaktadır. 
(8217) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstan .. u ı Em nıyel Sandığı 0. rek ıör;üyünden 
:'ılah.nul Atwıı i udi ııc:-.:ıp :\o. sılc :o.andığımızdan aldı~L (800) !ıra) u 

k.ırşL birınci derecede İllOlck etlip vadesinde borcunu vermediğinden hak 
kında yapılan takip iııcrınc 3202 No. lı kanunun .CG ıncı maddesinin ma· 
turu 40 ıneı maıltle\İne f'Üre .,:ıtılmasl icabeden ikraz senedinde Kumkapı 
ı!. ı Tıl\;ı~i Siiln m :ıııağ.ı ıııah:ıllc,iııtle lc:ıtliyc \C Ortlekli hakkal sokağın· 
d.ı tapu k:ı l dı ııda lklı nı11t\'a \'U) ( U<ıyraııl\':ı\·u>) ınaballcsi 11i11 ÇC!)llle soka· 
ğ.nda eski 33,33 ıuuı.t!rrcr 3J,3:l mukerrcr yeni 39,43,41,4:i No. Jı kayden 
4 Jükl.:iiııı olun ahşap ev halen lıir dükkanı olan kügir bir evin tamamı bir 
Luçuk ay ıııiidılclle a\'ık arllırnı:ıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
ı.: ·jre y:ıı,.l.ııal..ıauır. ,\ı llırıııa)a gırıııck bli)cn (lll>) lir;ı pey :ık\·ası ,·erc
ecl.:tir. ~!illi baııkularıııııtdaıı lıırıniıı teminat mektubu da l.:alıul olunur. 
Biril.:miş lıülüıı Yergilerle lıelcdiye resimleri \'C \'ai.:ı[ icarcsi ve taviz lıe· 
deli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir.Arttırma şartnn'mesi 31-10-939 tari 
hinden itilıareıı tetkik etmek htiyenlere s:ındık hukuk işleri sen isinde a· 
çık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı \'C:,air lii/.llıulu ızah:ıt ta ~arln..ı · 

ruede ve t;..l.:ip dosyasında vardır. Arltırma)·a girıııi!) olaıılar, lıuııları tct· 
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenl.:ul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 
ve ililıar olunur. Birinci arttırma 30-11-3!1 tarihine müsadif perşembe su· 
nü Cıığalof(lunda k~in sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak· 

lıl'. :ııuvakknt ilı:ılc y:ıpıklı°iınıc~i için teldir edilecek bedelin lcrcıh:ııı :ı· 
lııınıası ic:ıbcdcn g:ıyriıııenl;ul miikclcriyetilc sandık alacağını tamuıııt·ıı 
geçmiş olması ~:ırllıl'. ,\ksi takdirde son :ırttıraııın t:ı:ılılıütlii b:ı .. i kulıu.ıı, 
~:ırtilc l:i-12·93!1 tarihine müsaui( cuma günü ayni mahalde ve nyııi ... a
allc son artıırınn~ı y:ıpılac:ıktır. llu arllırıııaua gayrimenkul en çok ıırt11-
ra111n Ü\lüntlc bırakıhıl'aktır. ll:ıl\ları t:ıpu sicillcrilc s:ılıit omıynn :ılui;:ı
darl:ır \'C irlif:ık hakkı 'iııhiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve nıa
s:ırifc dair iddialarını ilan tarihinden iıibaren yirmi gün içinde evnıkı 
müsbitelerilc beraber dairemize bilclirmelcri lı1zınıtlır. Bu suretle hakla
rını bildirmemiş olanlarla hal;Jnrı tapu sicillcrile s:ıbit olnııyanl:ır s:ıtı5 
Jıeclelinin paylaşra:ısınd:ın hariç kalırlar. Daha Cıızln mııll°ıın:ıt :ılınnk isti
~·cnlerin. 39-25 dosya numarasilc sndığırnız hul.'.uk. işleri :.crdsinc müru

~ canı etmeleri Jiiıumu iliın olunur. . 

. * * * 
DiKKAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gÖ'iterınek 
i~tiyenlere muhı1mminlcriınizin koymıı' olılıı~u kıymetin yiizde 40 lcca· 
'üz etmemek üzere ihaJe bedelinin yıırı'ıına k:ıd:ır borç vermek ~ıırelile 
kolaylık göstermektedir. (84Ci3) 

Hendbol Müsabakası 
Bugün Fener stadmda Beşik

ta., • Fenerbahçe maçmdan evvel 
Kuleli lisesi hendbol takımı ile 

Beden terbiyesi eğitmen kursu 
hendbol takmıı arasında bir mü
sabaka yapılacaktır. Müsabakayı 

Kuleli l~i beden terbiye5i öğ • 
retmeni yUzb~ı Hüsameddin i
da.re edecek tir. 

- ı a 111111m:.nm.-r.: 
fi NEÇATI P AKŞt 1 
B Dit doktoru 
ft Pnardan maada berıQa saat 

19 dın ık~am 18,SO za kad1r hu· 
taların ı kabul Ye ledaYi eder 1 = " dres: Glıta TQnel meydanı 

i Ter~3ne cadde~• başında 112 ! 
&: = ..-::: ~o. h muayenehane s=-"' 

Alemdar Sineması 
Aşka Veda 

Uçurum 

Ş EH I R TiYATROSU 

/Ki 

Bugün gündüz 
15,30, ~ece 20,30 
da Tepebaşı dram 
kısmı : 
ROMEO JOLYET 

Komedi kısmı: 
KERE / Ki 

HALK O P ERETi 

~~W~ Jugün matine 16 
'~• da. Akşam 9 da . 
'~ ZIRDELILER 

Y'v..an: Yusuf Su-
~ , r uri. F : 50.35-25 

- JOZETl' BALSAMO 

'!!'~llllM - -----ii 
~e~~liP.~:nk~~z~~1bü~~~~!~~İZ~ 

keser. icabında günde 3 kase almabil~·r 
Her yerde pullu kutuları ı~rarla isteyiniz. 

i!:lmlllliiiiiii==-=lliiliiiiiii :::: ::::ıı::::illlllCX: :::: -wa :::: :nmr.r..mr.:m :::: ~ 

Den~z ~abrikaları U~wn M~d~rlii~ı>:d~, 
lşçi revırlennde çalıştırılmak uzcre 210 lir& ücretli ik.1 ta 

180 lira ücretli bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İstekli olacaklarm yedlerindeltl vesaikle birlikte 

Deniz fabrikabrı umum müdürlüğüne müracaatları. 

1 Askeri Fabrikalar umum 
1,000 metro mikibı ce,iz tomruğu almacakhr. .

1
, 

Ta hm ı n cılılcıı beuelı 3i .000 tını olan 10.000 metre mı kabı cc' pi 
ruğu Askeri Cobrikal.ı.r merkez salınalma komisyonunca 16-t0:939S ~ 
tesi sünü saat 13,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesı ıs .• 
mukabilinde komisyondan "er!lir· Isteklil~rin 2775 li~a ilk t~rrıı~sı 
2490 sayılı kanunun ~ ,.e 3 ncu mad delcrındeld Tcsaıkle Te_ ı.o_ru rfl 
olmadıkhırına ve bu i~lc alakııdnr tu ccard:ın old•ıklarına daır tıc' $> 
sı ve!'i:ıiki ile mezkur gün ve saatle komisyona müracaatları. ~ 

1 Denız Levazım satmalma komısyonu ılan~ 
•. I• 

12CO metre hasta erat abalık ı,ıayağı 
1400 metre basta erat kaputluk ŞJJ.yağı 

.,.,~ q 

4902.~· 
~ 
g232.&l 

1 - Yukarıda cins, miktar ve tahmin edilen bedelleri yaJ111f 
kalem şayak kumaş 17 Birinci teşrin 939 tarihine rastlıyan sall 
saat 15.30 da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1234 lira 89 kuruş olup şartnamesi Jıef 
komisyondan parasız olarak alınabilir. J: 

3 - İsteklilerin belli giln ve saatte Kasımpaşada bulunan ı.: 
yona müracaatları. "8397,, ~ 

lst. Komuıan.ıgı Satınaıma Komısyonu ilA~ 
lh:.ıle 1;üııü talibi çıkmıyan llaychırpaşa hastane5i için lüzu_m~ıl) 

450 ton k.okkümürü s:ıtın :ılınııcaktır. Kapalı ıarCla ihalesi 23 bi~ı:c.,5 
939 pıızarte:;i günü saat 11 de yapıl:ıcaklır. Muhammen kıymttı .~ 4:1, dır. llk tenıinotı 557 liradır .• Ş:ırlnamesi hergün komlwoncla gorıl ~ 
Isteklilerinin ilk teminat mokhu7. \'ey:ı mektuplarilr. '.!HIO 5ayıh 1'~ 
yazılı vcoo;ik:ılarile beraber ih:ıle sünü ihale saatinden en nz bir sıı• ~ 
line kadar teklif mektuplarının Fındıklıda komutanlık satınalınıı 
yon una ;ermeleri. (i9S O 

• • • 
Piyade Atı, Okulunun yaptırılae:ık olan su teoo;lsatı için 5 knlt~ 

zcme sa~n._alınacaktır . .\çık e~siltme ile ihale~i 25 b_irincit~~rin ~~j 
şamba sunu oo;a:ıt 10 c1:ı Japıl:ıc:ıT.tır. Shrtnnmcsı hersıın konıısyon • 
lebilir. ~hıhanımen keşif bedeli !J!)!l!l lira 11 kuruştur. ilk teminatı~ 
radır. htcl.:lilerin ilk lt!nıinot makbuzu veya mektupları ve kanuni ·i 
larile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalnı• 
yonuna gelmeleri. /8240 _A, 

Dev lef 
Umum 

Denizyollar• işletme 
Müdürlüğü ilanları 

E-vvelce :\lünakaldt Vekaletince yapılan ilanla, 15 Teşrı~~ 
939 tarihine kadar kabul edileceği bildirilen, l ngillereye ısınar ;/ 
semiler hakkındaki teklifler 31 Te,rinienel 939 tarihine kad•~jl 
edilecektir. · (84 

( B~ilttaş icra dairesindellp( 
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Bonim notalanma ili~meğe ce • 
saret ettin öyle mi? 

- Hayır matmazel, bu terbi • 
yesizliği katiyen yapmadım, fa • 
kat kitap hazan piyanonun üze • 
ri..nde, bazan diğer bir mahalde 
açık kalırdı. Elimi ona dokun13ur 
mıyarak uzaktan uzağa <>kumağa 
çalı~ırdım. Gözlerim tabii kitabı 
kirletmezdi ya 1 

edeceğim, dedi. H er halde hapis.. 
haneye bir seyahat ier aa.ile aklı. 

nr başına alırsın, mmdar filozof! 

şey ln1ıcmm kmı ile bu çapkını 
güzelce terbiye etmektir. 

Filip hMdet eden pederine, ke. 

mali s Ukunetle duran Jilbere ba. 
karak : 

miş gibi kayboldu. Jilber yalnız 

kalarak, ağlamak, bağırmak is • 
tedi. Çıldırmak hiç bir şey değil
di, çünkü Baron Dö Taneniden 
gördüğü bu hakaret üzerine artık 
yaşıyamıyacağım zannediyordu. 

Sahipleri Halim, Küçük ... t J 
vasisi Matuk. Muzaffer. Y•,..r f.! 
çük SadJ.kuı nsisl ıtecebi:~.J 
m!Muarrıf oldukla.rı Ortak fl'r 
ni Mecidi" mahallesinin ş'9t1 
a.ö~k sokağında 11 No. lı ılı.,. v~ 
neaiıı tanı•m• açık arttırın•~ f. 
rılımt oJqp 6-10-939 tarihili.~ 
namesi div~nbane~ ~ tal_ik e tr..r 
.;-U-939 tarıbıne musadıf çat d'.1 
günü saat 14 ten 16 ya .1tad' 1'.1 
mizde satılacaktır. Arttırın• ı'~ 
' '-" i\i ıı ıüz<te yedibuçuk ı' ı 
ak~i ven JTlilll bir bank.a! iP( 
ıet mektubu iledir. Beled1> dtJI ( 
"e 20-..ıelik evkaf tuiz btdtli 
teriye aittir. Arttırma .bed• 1~, 
bam.men kıymetinin >:u•. pıl'J 
bulıdaia takdirde ihalesı > 11,..~ 
tır. Aksı balde en soıı .. . !-e_!j 
taahllıldli baki kalmak W..~ 
ma 15 ,_ daha temdit e f')I 23-tı-939 tarihine milaidi~ ':;/ 
be .-.. ~i saatte eıa f7ll f 

Baron - -Şimdi bu çapkın 

bize Hayden gibi piyano çaldığı. 
nı bile söyliyecek ! 

- İhtimal ki bir gün ondan gü 
zel çalacağım. 

Baron ahlakan fesatsı bir a • 
dam oltlu~un~lan. Jilberi şatoda 

aç ve biilaç, köp:klc beraber bı. 
rakmakatki hntayı, haksızlığı his 
scdip böyle ha!csızlığı yi.:.:üne vu 
ran delikanlıya son derece hid • 
det eylediğinden hağırmağa ba:.. 
lıyarak: 

- A ! Hırsız yavrutu! A ! şaki! 
Kaçarsın serseriyane gezenin. 
sonra ne yaptığı:u sa:ıa sorı.riııır 

jse böyle dolaplarla, k.-c;a:naklı 

sözlerle cevap verini:ı ! Evf"t. Pa. 
ris sokaklarının benim sebebimle 
hırsı7.lar. scrseril,.rk c'"''--as·nı 

arzu etmediğim:len ... 

Andre, babasını tcski:ı etmek 

l!ıftt -tl!t•t• da m uvaffak ol:ı 
madr, Baron hiddetinde ve sözle. 
rinde devam. edip: 

- ScniAi:{üsyö Sartine tavsiye 

Jilbcr ppkasını başına koyup 
biraz geri çekilerek son derece 
hiddetle: 

- Müsyö Baron, ıMıumunuz 
olsun ki, ben Parise geldiğim gün 
denberi öyle hamiler buldum ki 
sizin Müsyö Sartin dedifiniz a. 
damr saatlarca intiza r salonunda 
bekletiyorlar, dedi. 

- Haydi budala 1 F arzedclim 
ki öyle olsun da hapisha neye git. 
me, fakat güzelce bir caya~ ye. 
mekten kurtulamazsın ya? A nd. 
re şurada duran bira·:leri:ıi cağır. 

Andre acele ile: 

- Haydi Mü::yö Jilb:r i~:ne 
git, dedi. 

- Filip l Filip ! 

Andrc, yerinde mıhlı gib! sa • 
kince duran Jilberc : 

- Müsyö Jilber, sana söylü • 
yorum, haydi buradan çekil, .:Jetli. 

naronun CaR:rrr.asına süratlc 
gelen Filip Dö Taverney J!l!>ai 
~5riince: 

- Ne o? Jilb:r ! Bonjur Jilher 
Pederim henden ne istiyorsun? 

Jilber mukallele ederek: 
- Bonjur. Mü,yö Filip. cl~i. 
Baron hiddetinden kendini 

zaptedemiyerek: 

- Ne mi istiyorum? istedi ğim 

- Ne mi yaptı? Yaptığmı ne 
soruyorsun? V ur, köpek gibi 
vur. 

Filip h elll§iresine dönerek : 
- N e yaptı? diye sordu. 
- Andre, sen söyle ne yaptı? 

Yoksa size hakaret mi etti? 
Jilbcr : · 
- Ben mi? diye haykırdı. 

A n·clre : 
- Hayır, Filip, hayır. Bir şey 

rapmadı, pederim hicl:letindcn 
kc:1tli:li kaybet-ni~ ! Mü~vö Jilbcr 
Hzim hizmetimizde değildir, her 

istediği yere g~tmeğe hakkr var . 
c;ır. Pederim bunu anlamak iste. 
miyor. Jilberi burada görerek 
hi:Jdet etti. 

Filip - Hepsi bu mu? 

Baron, kmr· · p~:" fıliccna!Jane 

harekatından dolayı sükut etmeğe 
mecbur oldu. Jilber duçar o1ju;!u 
bu hakaretten do~ayı ba;ım elli. 
kalbi:1clcn bir kin ate~i ~eçti. Fi. 
libin kamçı-.mm kanl~r çıkaracak 
bir d1rbe3İni bu atc~c tercih e:kr
c!i. Az kaldı bayılac:ıktı. 

);'utuk rla bu sırncla hitam b'.tl 
c!uii'undan arabalar yürümc~c ba~. 
}adılar. Baronun :uabttc:r ym·a~ 

yavaş uzak' ·:tı. Andre bir hayal 

O sırada bir el omuzuna dokun
du. J ilber ba~ını çevirip Filip dö 
Tavemeyi gördü. 

Filip atından indi ve tutmak 
üzere bir askere verdikten son. 
ra gülerek dclikanlı:nın yan°ına 
geldi: 

- M ösyö J ilber ne oldu? Ne 
için Pari5e geldin?. 

Filibin serbest ve d05tça tavrı, 
Jilberi müteessir etti. 

Jilbcr: 
- Mösyö, siz Eöyleyiniz, ben 

Taverneyde ne yapar1Jım? Ora· 
da kederle, cehaletle açlrktan öl· 

miyccek miydim?. 

Filip birdenbire titredi, hem. 
şiresi gibi bitarafane muhakeme
si sayesinde biçare çocuğun şa· 

tocla öylece terkedilivermesinde. 
ki dehşetten tüyleri ürpermişti • 

- Pariste himayesiz, p:ı.rasız, 

işsiz olduğu h!ilde muvaffa'.< 
olacağını ümit ~diyor musun? 

- Zannederim mösyö. çünkü 
çalışan bir adam açlıktan ölmez, 
bahusus hi; bir şey yapmağı arzu 
etmiyen adamların olduğu yerde. 

- Hiç olmazsa bir şey kaza· 
na biliyor musun?. 

na ihale edilecektir. • pO 
Kıymeti mubamminesi: l 

dır. ~~·J' 
Evsaf.ı: Zemini malla d0.ıı'/, 

bir tapık solda bir oda ye ati" 
oölmeli bir kapıdan girild!ıt~~ 
döşemeli ufak bir sofa. 5j, a"l 
tliven altında bir hail, b ti~ 
lük ve solda malta dö,eıııe ,p; 
Cak bunHlan çıkıldıkta öıı ~ ı 
rafında eşcarı mibmireYi ~t, 
yula. bir bahçe -ve cadde~Jl!t 
rıca bir ufak bahçe ,-e b1 ~ 
ta bir sora üzerinde 3 od• jıof 
ılıın i~rettir. Satı, peşin 9 g; 
dir. ·, ·flil ~ 

2004 "" aralı icra TC l ~'. 
ınun 126 mcı naddesirıe dlT.J 

ipotek. mıhibi alncnklılarl• ı.ı ~ 
lıikadarlarm Ye irli'1'• hf'rıtt~ f 
lcrinin dahi -4{arriınenku 

1 
iS ~.A 

ki haklarını ve hususile ~ı t;;i 
~arife dair olan iddia~J c o~ 
ınfro;bitclerile 20 gün içıııdr. ~ 
ıııizc hilcfirmtl t rl Jiizırnd111e ff 
'1 •lde hakları tapu ~icil~r ~ 
rılmadıkça sntış h"''"lirı•'j~bıl ~ 
nı:ı,ından h ... ":c J.-ııTırJar· dört 

1
, 

•lrvi kanuniye ahldiınına n t11" 1 

1.et eylem~t ve C:ııhıı rıııltıııı~' 1 
almak. istiyenlcrin ~3~:3 ~,P 
mııra..."Jle m~nnrriYrl, ,., • :.:: 
14ırı.,:ilip .... ~· . 


