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. ~n i· Bulgar Mecı isi açıldı 

KRAL 
:in NUTUK SOYUYECEK "Bulgaristanın yalnız dostu 

ugon yeniden 6 Halkavi ve • l . d d . 
~ 1_45 Halkodası açılacak 0 l fil 8 S 1 Il l l S l y 0 f U Z ,, e 1 
~ eebukizinci kuru- ı Gece ve gündüz: yapılacak mc- R o MANYA .

1 
LE ~~ bil .. gün yurdun rasimlerden başka yeniden 6 

~~büyuk merasimler. iıalkevi ve 110 halkodası açıla. 
caktır. 

Bu suretle halkevl«inin say: ısı 8 u LG AR ı STA N 
bütün memleket içinde 3 7 3 Ü ı 
bulacaktır. Yeni açılacak halk 
evlerinin yerleri şunlardır: 

· Q/kevi 
İı:mirde Kınık kazasında, Kay. ANLAŞIYORLAR seride İncesu kazasında, Kırşe-

hit1:1e Avenos. Kocaclide Hendek 
kazasında, Tekirdağda Malkara 
kazasında, İstanbulda da Sarıyer 

~l•Lın b· . 
"'kaı 1

1' ıleri ka-
~~, ruhları fethe 
eh... -tın bi ·ı . -~tid· rer ı erı y ır 

~ : SADRI ERTEM 
'!~\') •• 

11ı.ı!Gt. li flrinın sekizinci 
lıı.ı~ al~evlerinin hıı-
~ ~ ~.. z ıene aade-

kazasın dadır. 
Birçok köy ve kasabalarda a. 

çılması kararlaştuılan halkodala
rının yerleri de şunlardır: 

Afyonkarahisarda: Su ut, Sin -
(Devamı 4 üncüde) 

Arnavutlukta 
şiddetli zelzele 
Avlonya ve Beratda 
mühim hasar var IL!-..._. 1Yetin seneleri 

' ' ~~n ibaret değil. RomA 25 - ArnavuUukta ıtdd~Ul 
• ~) lap davasının zelzeleler olm~tur. A vlonya ve Be
{I) llhna almış o- ralta hıı.sar :ıntıhlmdlr. NUluata za~l-

e"arnı 4 üncüde) at yoktur. 

Romen maliye nazırının 
Sofya ziyaretinden siya

si neticeler de elde 
edileceği umuluyor 

Sofya, 25 - Kral Bom diln 
yeni Bulgar meclisini açmıştır. 
Söylediği nutukta şu. cUmlclcri se
sini yükselterek bilhassa tcbarilz 
e ltinniştir: 

Bulgaristan sulh ve bit.ara!l:ık 

pollilkasma devam cdccr'ktir. :mı. 
kfımctteki dcği§iklik harici ve da

• (Devamı 4 üncüde) 

Vekiller 
Heyeti 

Dün dört saat süren bir 
içtima yaptı i~"Yet taarruzları hiç 

"·Yerde ilerleyemedi 
rını . 
~Ute erın yeni hatları Sovyetlerin 

Ankara, 24 (A.A.) - 1cta 
vekilleri heyeti bugün öğleden 
evvel başvekalette başvekil Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde dö:-t 
saat süren bir toplantı yapm1ş
tır. 

Ronwıyaya yapılacak muht.emel bil' taarruzun ,.e mukabil taarnızan tablyc'i i~tikamctlcrlnl ı;östcrcn 

harita... - Ya7.ııu S Uncli &ayfamttda -

ınadt taarruzlarına yıpranma
dan karşı koyuyor 

Yakın Şarkta harp 
tehlikesi azaldı 
Gra vaveunını Veırnı ZeOatr\1<dlaDI askerlleıre ~itabı Romanya 

petrolleri yüzünden "Aldığımız tedbirler 
düşmanın cesaretini kırdı,, Almanya ile İtalya 

arasında rekabet 
başladı 

Kahlre, 2-l (A. A.) - Ya.km Pa.rls, 24 (A. A.) - Ernuvcl 
uark İngiliz orduları kumandam gazetesinde Alber Milho, Alman -
general Vavel bugün Yeni Zelanda yanın Sovyetlcr üzerinde her gün 
krtaatma bir hitabede bulunarak biraz daha fazla nüfuz kazandığı 
demiştir ki: aşikar olduğun~ ve tskandin:ıvlan 

"- Umumi harbde, hattt hare- korkutmak, zoraki bir clblrllğlne 
ketlerinizle ve kahramanhklarmız. tcbar etmek lçln So\•yctıcrl INnHl.n
la dilnyanın bu kısmında büyllk diyaya saldırtan da o olduğunu 
bir şöhret kazanmış bulunuyorsu - söylemcktr'dir. 
nuz. En son olarak nereye sevke. 
dilebileceğinizi size söyliyemem. Bu muharrir diyor ki: 

Sovyet tayyarelerinln 
Uzerinc yanarken •.• 

Fakat meyus olmayınız, sizin ~ "İngiltereyi garptc doğrudan 
. km prka. muvasala.tınız düşmanla.. doğruya vurmak her gün biraz 

~k (Yazııı 4 Üncüde) ' rmuzm cesaretini kırdı ve burada daha zayıf bir ihtimal haline gcl-
'l • harb ihtimallerini azalttı. diği sırada onu 5ark tarafından 

İr sırnde bir otomobil. -T-ic-ar_e_t -V-ek-il-im-iz-in-be_y_a-na_fl_ 

iri a'"otobusıe çarpıştı DEDiKOOULARIN ÖNLENMESi 
,~~~t~!~ .~~8!.~ .. ~2,. ~!~.,!~!~ 8UNLAR1 N ·MEY O ANA 
~ ~f ~ I§, bir k~ Uausı bir o- rine gitmek üzere ayrılırlarken O. 

,,:~:::~~::~: ::.:~;E::.-i=iı~: ÇIKARILMALARiYLE KABiLDIR 
'llrıı.Jt l>larnıd ~la.rtndan doğru hııreket etmı:ı ve Stadyum ö-

t ~ ~"Irı11 lar~nd an A.bdUllah nllnde bulunan §o!ör Ekreinln idare- Dedikoduların memle ket efkarıumumiyesi Ö· 
~ )~lt~~ ct~~1' \'~~~-l "İndeki 3050 numaralı Kutul\ll • ... , nünde hal :Ve İnt~, edi:J,ınen bu SUretJe temin 
~ >:iYi~ l~ı yn7:.:1t otolıllsllıı~~~= 4 ı;:t~~:3~r. edilebilir. (l'azı.sı 4 Unctlcle). 

tehdit etmek için Sovyetıcri Hin
distana doğru scvkcdcn Alman -
yadır. Fakat, muhakkaktır ki, 
şarkta bir şaşırtma hareketi yap
mak için Moskova tarafından oy
nanan O)'Un kendisine pahalıya 
mal olacaktır. Bu da Moskovanın 

Berline her güIJ biraz daha fazla 
bağlandığına delil teşkil eder .• , 

Londra., 25 - l!avas ajansı .. 
nın Bükreştcn öğrendiğine göre, 
Alman iktısatçısı Klodiuaun Bül{ 
rcşi ziyareti münasebıtile malt 
mahafilde dolaşan şayialara göre, 
Almanya mark kambiyo fi,,atınm 
yeniden artt1nlmasmr ve bunun 

(Devamı 4 ÜRCÜde) 

"Afrodit;, m.üellifi 
Piyer Luiz'in "Afrodit,, derecesinde alaka uyan· 
dırmış bir eserini pek ya kında tefrika etmeğc 

başlıya cağız. 

Kral Pozol'un · maceraları 
Lö Jurnal Siazetesinde tefrikası sırasında aylar· 
ca Fransa -edebiyat alemini alakadar etmiş olan 

bu edebi romanın ismidir. 

Yakında başlıyoruz 



., ... 

Yazan: OTERO. ( 43 } Tercüme eden: V. G. 

Bizim Amerikan paraları gene Karlo Dağının 
eteklerine 5erpildi ve ben tekrar Parise, şarktan 
garba döniişlerimin hepsinde olduğu gibi, beş pa
rasız geldim. 

• 
Fakat, Amerikadan dönQşümde 
ni herkesten fazla taliimin sev'" 

diğini öğrendim: 

"Burgonya,, vapuru ile dönecek 
tim. Tam ben nhtnna geldim, Ya· 
:pur kalktı.· 

Vapuru kaçırdığım için mllUıl~ 
canım sıkılmıştı. Halbuki bu bir 
dakika geç kalışım benim hayatı· 
mı kurtarmış: iki gün sonra vapur 
Atlas Okyanusunda batmış. için· 
dekilerden bir tek kişi kurtulma· 
mıştı_ 

Bu gibi hadiseler basından geç
tikten sonra insanın tali, kader 
iıenilen şeylere inanmamasına im· 
ktın yok. 

• • • 
Tilkinin•dönOp dolaşıp geleceği 
~ kOrkçü dükkfuu olduğu gibi, 
berJm de galiba bütün seyahatle
rimin düğüm noktası .Paris olmuş 
tn. Nevyorktan dönOşfunde gene 

Parise ge1dim ve bu tanıdık ~hir--
•fie benim için hiç de yeni olıruyan 
bir hayat yaşamaya ba~lamıştım. 
Nasıl bir hayat yaşamaya ba~adı· 
lmu söylemeye, ·zannedersem, ha· 
cet yoktur. Zira, buraya kadar an-
ttığım maceraları dinlemi~ olan· 

ımm Nevyork dön~c;ü Pariste na· 
bir hayata aWdığmu tahmin 

etmeleri pek kolaydır: 
Ncvyork dönQşü Parise gelen 

Niııanın ayaklan gayriihtiyari 
:Monte Karlo yolunu boylar. Fa· 
kat bu dağın ((Monte Karlo -
Karlo dağı demektir) sert kayala
nna hangi para kesesi çarpar da 
pa..-çalanmaz! Bizim Amerikan pa· 
nJan gene Karlo Dağuun etekle
rine rpildi ve ben tekrar Parise, 

·tan garba dönüşlerimin hep
nde olduğu gibi, beş parasız gel· 

itim. 
Fakat bereket vmin. Pariste 

beni bekliyenler çoktu, hem de bı
raktığımdan daha çok.·. 

Bunların arasında beni en fazla 
lıararctle karşı!ıyanlar Ruslar ol· 
du. Prens Peterle Paristc yaşadığı· 
mız zamanlar epey Rus asilzadesi 
tarunuştım. Parire geldiğimi haber 
alınca bunlar derhal beni aramaya 
kosmuşlardı. Ekserisinde olduğu 
gibi bu sefer de beni gene ancak 

fonte Karlo dönüşü bulmuşlar· 

~-
Bu sefer Rusların içinde bana 

tancayı takmak istiyen, Piryevski 
lsmirıde bir Rus oldu. Bir aksam 
*Faris kahvesi,,nde idik: Ben, de\' 
rllı me~hur sanatk!rlan, edebiyat 
:ve sanat adamları, iki üç masayı 

' :t>irleştinniş, hep bir arada içip 
leniyorduk. 
Yanımızdaki masada da, konuş· 

malarından Rus olduklarım anla· 
<lığımız dört beş adam varde. Hoş, 
konuşmalarım duymasak da Rus 
olduklarını anlamak kolaydı ya. 
Zira onların içtiği tarzda Rustan 
başka kimse içmezdi: Kadehleri 
arka arka, nefes almadan bosaJh· 
,YQrlardı· 

Bunların arasmtla sivri ~a!•allı, 
orta yaşlı bir adam vardı. Bir ara· 
hk gözüm kaymış. kendisine bak· 
mıştmı. Ondan sonra, gözümün u· 

• 

cu ile bakıyor ve gözlerini benden 
ayırmadığını gôrüyordum. 

Biraz sonra garsonlardan biri 
geldi ve: 

- M. Andre gönderdi, diye ba· 
na bir pusla uzattr. 

Dörde katlı olan bu kağıdı aç· 
tun ,.e okudum: 

Gazinonun metrdoteli olan M. 
Andre: 

''Sizinle biraz görüşmek istiyo
rum., diyordu. 

Çıkarken kendisini gördüm: 
- Sizinle mühim bir mesele hak 

kında görü~ istiyorum, dedi. 
- Söyleyin, dinliyorum, dedim. 
- Burada olmaz, dedi. Uzun 

görüşmek lazım· 
- öyleyse, dedim. Yarın öğle

yin bana otele gelin, görüşelim. 
- Teşekkür ederim. Tam ö~le 

üzeri gelirim. 
Ertesi günü ~eyin Andre gel· 

di, görustük: 
O ~ yanımızdaki masada 

oturanlardan o sivri sakallı adam, 
Piryevski isminde çok zengin bir 
Ruınıuş. Beni kendisile tanıştır 

ması için Andreye rica etmi§ ve 
para vaadinde bulurunu,, An<lre, 
Rusun ne zengin bir adam oldu· 
ğunu an!atmak için: • 

- Sade bana komisyon olarak 
on bin frank vaadetti ve )'ilrısmı 

da ı>e§İn verdi, diyordu. 
- Pekal.A. dedi. Görü,.cınıemizde 

hiçbir mahzur yok. Görüşelim. 
O aksam "Paris kahvest,,nde 

Gospodin Piryevskiniıı misafiriy
diın ve ondan oonra da. herkes bizi 
daima beraber gördü. 

Pİrye\'Sk.İ, beraber geçirdiğimiz 
her günün sonunda bana, bin 
frank veriyordu· Fakat sonralan 
artık aramızda para mevıuubahs 

olmamaya başladı. Çünkü hem 
ben onu sevmeye başlamıştım, 

hem de adamcağız, parasının hesa· 
bını düşünmeye ba~§tı. Bu· 
nunla beraber: 

- Senin yüzün.den sefalete sil· 
rükleneceğimi bilsem gene ayni· 
marn diyordu. 

·:Fakat bir gün aynlmak mecbu· 
riyeti geldi: 

Kendisini Rusyadan çağırıyor· 

lardı. Muhakkak gitmesi lazımdı. 
Bu mektubu alalı birkaç gün 

olmuştu, Mla gitmeye karar verip 
vermediğini söylememişti. 

Bir al..~: 
- Ne zaman gidiyorsun. Pir-

yevski; diye sordum. 
Müthiş öfkelendi \·e hiddetle. 

hırsla karışık bir halde gözleri dö· 
nerek: 

- Neye sordun? diye üzerime 
yür(ldil. 

Ben, bfitün sükfınetimi muhafa· 
zara çalışarak: 

- Hiç, dedim. sordum. insan 
merak etmez mi? 

- Hayır, dedi, senin bunu oor
maktan başka bir maksadın var. 
Gitmemi istiyorsun... Herhalde 
ben gittikten sonra._ 

Kendisini teskin etmeye çalışa· 
rak: 

HA BE lf-~~ Pcımil 

Harice seyahat 
edecekler ıçın 

Maliye veldUeti yeni bazı 
kayıtlar koydu 

Maliye VekSleti Avrupaya se
yahat edecekler için yeni bazı 
kararlar vermiş ve kambiyo dai· 
resine bildirmiştir. 

Bu arada kambiyo ıdairesinden 
bilet müsaadesi almak hakkında 
da bir emir vardır. Bu suretle 
şehri:nize gelmiş olan ecnebilerin 
buradan dönüş biletlerini Türk 
parası ile almalarına mani oluna
caktır. 

Hastalık ve ticaret makGdile 
Avrupaya giden Tilficlerden maa
dası da bazı yeni kayıtlara tabi 
tutulacaktır. 

75 ilkmektep 
yapılacak 

U sküdar imar planları 
nisana kadar 
tamamlanacak 

Usküdar ve Kadıköyün imar 
pl:inlan ancak nisan devrcslm!e 
Şehir Meclisine sevkedilmiş ola
cakta. Plinlan yapmakta olan 
ıııütehassıs Prost bu sahalann 
&cniş olması yilzündcn esaslı bir 
§Ckilde çalışmak lüzumunu his
setmiştir. İmar bürosu İstanbul 
tarafının teferruat planlarını ta -
mamen hazırlayarak §ehircilik 
mütehasıısına \/'ermiştir. 

Bu pli.nlarda ikinci ve ilçilncü 
derece caddelerin yerleri g&te-
rilmektedir. Beyoğlu kısmmm te
(erruat planlan da ikmal edilmek 
üzeredir. Teferruat plfutlarında 
§Chrimizdeld bUtün mekteplerin 
yerleri de gösterilmektedir. 

Mevcut bazı mekteplerin yer
leri değişmektedir. İstanbul ve 
Beyoğlu mmtakalarında yeniden 
75 ilk mektep inşa olunacaktır. 
Bu mekteplerden yedisi Eyilpte, 
on nçn Eminönünde, yirmi altısı 
Fatihte, pnu Beşiktaşta, on qo
kuzu Beyoğlunda olacaktır. 

Pasif korunma 
haklan da 

Halka broşür ter 
dağıhlacak 

Brö~ürdeki emirleri 
yapmıyanlar 

cezalandınlacak 
VllAyet seferberlik mUdUrlllğQnUn 

halka dağltılmnk Uzero bastırdığı 

dörtyüz blD ~Ur. puU korunma 
hakkında esaslı mala.matı havi bulun· 
m.nkt&dlr. Bu broşllrler balka blr im· 
za mukab1Unde meccanen dağıtılacak. 
ttr. 1m.za. ile berkee brO§tlrdckl eısas· 
lnra riayet etmeğt tııahhllt etmlg ola
caklardır. Halka verilecek muayyen 
mUhlettcn aonra bUtt1n evler do
ln§ılAcak ve broşUrdekl ~ rta. 
yet edilip edilmediği araştınlacaktrr. 
Yapmıyıı.ııtardan ceza almacaktır. 

Hava Müdafaa 
genel · komutanı 
Şehrimizde bazı 

tetkikler yapıyor 
Şehrimizde bulunan hava mllda

fna genel komutanı general HUae
yin HU!nU Kılkış dlln vilayete ge-

1 

terek seferberlik mUdUrlUğUnde 
meşgul olmtijj ve bunda.n sonra lt. 
falye mUdJrlyle belediye imar mU
dUr!UğUne giderek hava mUdafaaııı 
noktasından şehrin plinlan Uze -· 
rinde tetkikler yapmıştır. 

tzmitte feci bir cinayet 

Bir delikanh, gebe sevgilisini 
qrmanda kuyuya attı 

Zavallının günlerce kuyudan çıkmak için uğraş· 
bğı, sonunda açlık ve so ğul<tan öldüğü anla§ıldı 
lzmıt. (Bu.mi) - Kara.sunun Ial&

blye köyünde çok feci hlr clnayet 1§· 
lemni§, genç ve güzel bir kız kuyuya 
atllmııJt ııureWe öldUrUtmUştUr. 

V&ka kurbanl Fatma Kaba§ lsmfn· 
de US yaşında köyün en gUzcl kızla
rından biridir. Fatma bundan y1rm1 
gUn evvel köyden birdenbire kaybol. 
mUJ ve bUttın aramalar bap gttmlf 
Ur. Nihayet bundan Uç glUı evvel 
köyün jandarma ç&VUfU M.wıt.at& he· 
yelAnde.ıı haBıl olmu~ blr kuyu içinde 
k.ızcağwn ccsedlnl butmuatur. Yapı
lan otopside Fatmanm erkek bir ço.. 
CUğa altı aylık gebe olduğu görfil· 
ınllşttır. Bu vaziyet ka~da derhaJ 
t&hklkııta ct~lmlıı ve kısa. blr z.a
awıd& vakanm bUtUn tatsUO.tı öğre· 
ııilııı1ştlr. 

i'&tm& ne amcazades!. Kemal blr 
ınüddctt.enberl g1%llce ııevl:mekte ve 
Kibar isminde b1r kadmm evinde sık 
aık bulU§maktadu'. Fatma bir obaza 
aıteslnlD Jtızıdır. Abo.z&l&r arasmdıı 

kardq çoc.uklannm evlenmesi mem
nudur. Hatta b6yte bir te§cbbllste bu 
ıwıanıarm ölllmle cczalaıııiınldlkları 
UOylenmektedir. 

Bugünkü Avrupa 
1 

yofcuları 
.Blr mllddot evvel Ameri.kaya 11· 

del1 !rantı halı t.actrlerinden uıllnık· 
kep Uç ki§Ulk blr heyet bugUnkU 
ko.tıvan&yonol trenııe ~lmJ:.e arel· 
~Ur. 

lranl.ı taclrler. Amertkadakl te§eb. 
bU.ıı1er1n1D 1y1 netice verdlğinl. Aıııe

rtkalılann Türk b.alıl&nna ua bUyt1k 
bir rağbet göaterdiklerl.ııl, burada kı· 
aıı bir mtldtlot kaldıktan oonra To::-oa 
ekaprcslle Yollarına üevam ederek 
Nı.ranA gidcceklerlnl &OylemlD}erdir. 

Bundan bş.aka Lehlsta:ım !§gali tl· 
zerine ltaıyaya gldclı Polooyalı bir 
auıktnc mUhendllı1 de lwnvwudyoııelin 
yolculan araamdad.ır. 

Polonyalı mllhcndJa, ltaı~f tet. 
ldkJeri neUcesiDde meıııtekeUın1zle 

aaa.&Y,1 maddeleri Uzerlnde bUyUk Jt· 
ııır yapdabüeceğlJıl, TUrldyeye getir
Webllccek demir malzemenin mUhlm 
bir k11mmm lt..aıyııdan tedarik edilo

b1lecegl ne.Ucealne V&rmlf vo ı..t.aıı . 
lJuJ plya8Ulle temua. lUzwn görmll§
tur. 

Yolcular, Yugoelavy& ve diğer Bal· 
kan mcmlekeUerlnde mllthl.D aoğuk· 
ıar bUkUID aUrdllğUnU ltacıe etmıoıer. 

dlr. Balkanlarda fazla kar yaA"muına 
ragmen, askert kuvveUerin yard.ımile 
haU&rın açılmam temlD olunduğ\ln· 

da.o bugün koıavaıudyoııeUn gecikme· 
al blr buçuk aaate lndintebllmtııUr. 

Ek.çrea dört eaat gectkm1oUr. 

Yüksek iktisat mektebi 
mezunları cemiyetinin 

toplanbsı 
Yüksek iktısat mektebi mc

ı:unlan cemiyeti dUn senelik kon 
eresini yapmı~tır. 

Yeni yapılan idare heyeti se-
çiminde reisliğe Tahsin Hamdi, 
azalıklara İbrahim, Halis, 1smail, 
Enis intihap edilmiperdir. 
1 

Karabük fabrikalanna 
15 memur alınacak 

Karabük dcmlr ve çellk fabrlkala· 
rı büro kıamı için ı~ memur almma. 
ma lmrar verllmle ve bir mUaaba

ka açılmıştır. Bu memurlara tahsil ve 
ehliyet derecelerine göre 85 liradan 
UO Urayn kadar mB.8§ tayin oluna· 
caktır. 

tsteklllerln SUmcrbanka ınOr&caat 
etmeleri blldlrWyor. 

~te bu yUzden Fatm4 lle Kemal 
areJ&rmdald ınUnasebeUn çok llerlo· 
ıııtıı olmaaına rağmen evlenme ~Anllll· 
n1 bulnrnamı~lar ve günUn birinde 
Kemal buluştuklan evin sahlbi Kibar 
lamlndekJ kııdmlA sevi§Dleğo ba§la. 
mışur . .K1b:ır, Kemale 11&811 olaa Fat
ma lle evlcnemiyeceğinl ve keııd.ialle 
evlenmesini söylemi§ ve gebe olan 
Faunanın ortadan kaldınımumı tek· 
Uf etmlşUr. 

Nihayet KomaU kandırmap muvat 
falı: olmu§tur. Kemal bir g1.ln Fatma. 
ya: 

"'Burada kaldıkça evlenmem1%e tm. 
kAn yok. Gel ııeninle ta,,ka taratıara 
kaçıp evlenelim.,. demi§ ve kızc&tuı 
kandırn.rak köyden çıkmı:ılardır. Or
m&nıian gcçUkler1 bir aırad& Kemal 
btrdcnblre genç kızın Uzcrlne atılml§ 
ve za-.atlıyı kuyuya tırlabnl§tır. 

Owpst ııcUcesinde kuyuya d~tuıt> 
uman Fatmanm ltolu kırıldığı w bu· 
na rağmen günlerce kurtulmak m&k· 
Adile topraktan d.ıvarlara tırmandığı, 
fakat sonunda &çl.Jktan ve ııoguktan 
öldllğtl anlll§ılml§tır. Kemal tevkil e . 
dllml:ıUr. Yakında Adapazarı ağır CO· 

za mahkemcslndo besap verecektir. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* MecldlyeköyUnde inşa edilecek 
oehlr ha.stanesinln pllnlannı ha • 
zırhyan mimar Valterle yapılan 
mukavele vehir mecli:ll da!nıl en
cümeni tarafından ta.sdllt edilmiş
tir. 

* Beledlyenln alacağl otobüsler 
bak.kında §imdiye kadar bee Am&o 
rikan, birkaç da İngiliz ve lta!yıın 
(irması tekUfte bulwımu.g!ardır. 
Mllnakasa mllddet.l ma.rtm dör. 
dllnde bit.mcktcdlr. Bir şirket de 
müddetin 10 gün ur.atılma.smı iste
miştir. 

* DUn Romanya bandıralı Tran
silvanya vapuru ile limanımıza bJ.. 
karbonat dö sut gelmiştir. 

* İstanbul mmlaka ticaret mn
dllrlUğilne iktısat vekA.leU annayi 
mUfettişlerlnden Talha Sabuncu ta 
y1n edilmiştir. 

* Posta, telefon ve telgraf tef. 
tış heyeti retst Htl8nU Tokgöz t&
ka.Ude sevkedilmfştJi. 

* GörUlen !Uzum tuerlne Diyar. 
bakır tapu alcll müdUrU Nccmed
din Tiryaldoğlu vekllet emrine a
lınmıştır. 

* Malatynda. blr çocuk yurdu 
tesisi maksadile vall Fahri Ozen1n 
rtyasetlnde halkevinde bir toplan
tı yapılmqtır. 

Yurcl için bina icar edilmiş, kar
yola ve yatak alrıımıştır. Mlleeae
eenin varidat gelirleri lherinde 
çah§Dlak için de çocuk esirgeme 
kunımu azalanndan blr heyet ae
çl.lmJştlr. 

---~---
Zeytinbumunda 

Heyelan 
devam ediyor 

ZoyUnbtirnwıda dert gün OVVCJ 

b&§lıyan toprak kayma bAdlam teh 
UkeU btr ~ckU alacağa benz1yor. 

Çökerek b.o.tta do:nı kayan top. 
rak yığmlan demJryolu kenarındaki 

taşlara ynkl•ımaktadır. 

Bu aabııb oradan geçen tren yolcu 
lan wpraklarm kuıa bir zamanda 
da.ha çok kayml§ oldugunu ve tren 
idaresi ta:-a!mdaıı 1kl gün evvel bu· 
ıunduru!an ~arct memuru:ıun ltalıiı 

nldığım gönn~lerdlr. 

Du vaziyetin bir kaza vukua gel
meden ,,.UraUe dUzeltllmeat llmndır. 

25$UBAT-~ 

Habilı 
~ 

AKŞAM pos1'.:~ 
Salıil>I Pe Neınqal Af ~1 

Hasan Rasırn ~ 
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,.. - llllııhl ,,. ,..,., ... 2J87'l 

Y .ıt itleri telefonv s A:J10 
idare • • ı ~ 
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1 ABONE ŞAR ·~ 1 
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BASIN BIRLi~ı.~ 
Nizamnameler. t 

Ankara, 24 (A.A.) - ri C1 
Birliğinin teeasüsündenbC yıt 
takalarda devam eden kS 

' 

rinin sonu alınmaktadır. ~ 
Basın işlerinde Ucretle•a!J. t~ 

lı ve muntazam surette. ç ~ -
suretilc bu · işi kcn:iil;r_il1Ja~ 11' 
lck ittihaz etmediklerıru J1l \ 
rck bugüne kadar kayıt ~ 
lelerinl yaptırmamış olafl 
ve teknik mecmualartnıtl ~ 
ve müdürlerinin Birliğe tiler 
mecburiyetleri, Birlik .~ 
tarafından tton defa otar tf 
takalar vasıtasile aıakaııl8 
liğ edilmektedir. Jc~ 

Buna rağmen mua~.e t 
ra ve ikmalde tereddUt ~ 
Birliğe kay:iolununcaya1'İ ef 
bulunduklan mahallcrd~, 
yilk millkiyc amirinin e d°I~ 
!eklerini icradan mene ı 
dir. L 

Birlik umumf merkez;~ 
katardan gelen ve rnınt 
BirUg· e kabullerine karar 1• 

·nıı· 
basın mensupları nzert tıd 
tetkikleri yapmak nzere /, 
sonunda Ankarada içtiııı' 
tir. Umumi merkez bll

111
,?. 

tetkiklerini martın orta ~ 
dar ikmal ederek, 1'~ 
kartı verilmek üzere i~'.1;1, biliye Vekaletine biJdı~ı<· 

Haber aldığımıza .~ O. 
buat umum müdürluğ d 
Birliği kanununun Sl i~i)I 
desine tevfikan ihdas e~ 
lan hasm kartının veril . 
lannı, meriyct mUdde~~ 
rın baınillerim: temin rel 
laylıklann nelerden i~ ı 
ğını bir nizamname il~ ~ 
çin haZlrltklara başla ' . 
makaatla merkezi l~/t ~~ 
umumi ldtibi MatbuJtı 
M(J:lürlüğ{l ile temasta 
tur. ~(> 

Diğer taraftan .m:rJ; ııV 
heyeti bilrosu, bırh1' atıfı 
me projeleri üzerinde ç n 
dır. Hazırlanı.ıUkta ol~tı<' 
nameler !U .kısımJarl 
cektir. . 

1 - Birliğin esas ııı 
si, tal~ 

2 - Maluliyet, has ,~ 
lik, ihtiyarlık ve aı.uaı e~ 
selerin iktısndi neucel 0 
Birlik mensuplarını~ '4; 
nı temin edecek ya !l~1'1'.J 
Ut undıklan veya ıtl 
gortalar tcsi ine dair ~ (l 

3 - Meslek meıcte 
lanm nizamname, OJ'.JI j 

4 - Gazete ve ıııe tf1'.I 
!erile bunların ıııU~tl; 
çalışan birlik mensıJP ııetl 
daki karşılıklı mnnase 
teren nizamname. ıd'!I 

Bu projeler, baz:trll ıce~/ 
edildikten sonra, ıııe~e<' 
heyeti lazım gelen 
mal ettirecektir. 



H li B E 1' - Akpm Poetaa 

Çemberlayn ve Bitler harp 
hedeflerini izah ettiler 

Müttefiklerin hedefi tahakküm siyasetini imhadır 
Hitler ise Almanya için hayat 

sahası ve müstemleke istemektediı 
J..ondra. 25 - lngiliz Başvekili 

Çemberlayn dUn Birmingam'da 
mUhim bir nutuk aöyliyerek mUt
tefiklerin harb hedeflerini anlat. 
mıştır. Çemberlayn ezcUmle şun
ları söylemfltlr: 
"- Arkadaşlarım ve ben hede

fimizi mlitcaddid defalar tasvfr ve 
tarif ettik. Fakat Nazi propagan
dacısı hilekardır, vicdansızdır. Ko. 
nuşmalannda desisekarlıkla hare
ket etmekte ve bizzat kendi men
faati uğrunda icat ettiği hedef ve 
sebcbleri bize atfeylemektedir.,, 

Çemberlayn müttefiklerle Nazi. 
lcrin hattı hareketi arasında bir 
mukayese yaparak evveli Alman 
hariciye nazırı von Ribbentrop'un 
bir mukaddemesi ile başlıyan Al
man beyaz kitabından tebarilz e
den Alman hedeflerini tetkik et
miş ve demi§ tir ki: 
"- Nazilerin harb hedefleri bu 

kitapta mevcuttur. Şu iki cilmle 
ile tetkik edilebilir: Milletimiz.in 
imhası ve dilnya tahaltkUmü.,, 

Bize gelince, biz Almanyanm 
dünyayı tahakkümü altma alma. 
sına mini olmak için harbediyo
ruz. Ve hiçbir milletin imhasını 
istihdaf etmiyoruz. 

Biz küçük Avrupa devletlerinin 
bundan böyle emniyet içinde istik
lallerine karşı mütemadi taarruz 
tehditlerinden masun olarak yaşa
maları ve bu milletlerin bir daha 
imha tehlikesine maruz kalmama· 
ları için harbediyoruz. Biz kendi
miz için bir hakimiyet istemiyo
ruz· Bize ait olmıyan hiç bir top
rak da istemiyoruz. Evvelce hür 
olan milletlere Almanyanın ~·aptı· 
" zararları tamir ~in harbediyo
ruz. Bi2\ 'kaniiz ki, hedeflerimizi 
başka milletleri esarete sürükle · 
meden tahakkuk ettirebiliriz. 

Ferdin vicdan hürriyeti, din hür 
riyeti için >er türlü zulmü her tür
lü militaristik zihniyetini ve biz· 
zat Almanya da dahil olmak üzere 
bütün Avrupayı fakirleştiren silah 
yarışını ortadan kaldırmak için 
harbediyoruz. 

Ancak bu zihniyeti ortadan kal
dırmak suretiledir ki, Avrupa su
samış olduğu emniyete erişebilir. 
Ve Avrupa milletleri ifllstan ve 
harap olmaktan kurtulur. 

Bu hedefler ne suretle müsbet 
olarak tahakkuk edebilir: 

Evvela Polonyalılar ve Çekler 
istiklallerine kavu~hdır. Sani
yen bize yapılacak vaitlerin ve alı
nacak taahhütlerin yerine getiri
leceğini temin edecek müsbet ga
rantiler verilmelidir ... 

Bugün Atmanyada haldm olan 
rejim altında istikbal için emniyet 
mevzubahs olamaz. A vnıpanm ye
niden kurulmaamda teerild meeai 
yapmak istiyen uruıurlar merha -
metsizce tedib ediliyorlar. Alman 
milletinin bitaraf efklrı umumiye 
ile her tilrlil rabrtaaı keallmfştir. 
Nazi rilesası müteaddfd defalar 
göstermişlerdir ki, onların sözleri. 
ne ecnebi devletler ve bizzat ken
di milletlerine verdikleri söze ina
nılamaz. 

Binaenaleyh ilk adımı atmak ve 
bize hakla kuvvet yaratır davumı 
kat'I olarak terkettiklerini ispat 
etmek Almanyaya dilfer. 

Bi,; kendi hesabımıza hedetleri 
bu olan ve samimiyetini ispat eden 
herhangi bir hükflmetle bir eau 
dahilinde bir sureti tesviye yolunu 
araşt.ırma.ğa hazırız. 

Ancak şunu tekrar edeyim ki, 
gelec"k ilk ileri adımı atmak bize 
ait değildir. 

Biz kUçüklerin haklarmı muzaf
fer kılacak şekilde hareket etmeğe 
azmeyledik. lstibdad ve tehdit 
hürriyete galebe çalmağa çalıştığı . 
içindir ki harbe girdik. · 

Hürriyetin kurtulduğuna emin 
ı>lmadığnnız müddetçe kendi kuv. 
vetlerimizin bütün imparatorluk 
kuvvetlerinin son haddine kadar 
mücadeleye devam edeceğiz. 

Türkiye, lng1ltere v~ 
Fransa tek bir devlet 
gibi c!üşünüyorlar 
Çemberlayn nutkunda eunu da 

söylemiştir: 
"- Fransa ve İngiltere bugiln 

tek bir devlet teşkil ediyorlar ve 
tek bir devlet gibi düşUnUyor ve 
hareket ediyorlar. 

İngiltere ve Fransa kendilerini 
müttefikleri Türkiyeye bağhyan 
rabıtalar hususunda da gene tek 
bir devlet gibi dliıtUnüyorlar. Tür
kiye ile müttefikler arasındaki sı
kı teşriki mesai son ticaret mua
hedelcrile inkişaf etmiştir.,, 

Hitlerin nutku 
Berlln, 25 - Hitler dün akeam 

nasyonal • sosyalist partlainin yıl
dönümll milnaaebetile Milnihte bir 
nutuk söylemiştir. 

Hitler partisinin muvaffakıyet.: 
!erini saymış ve sözü bugUne ge
tirerek demiştir ki: 
"- Benim girişmit olduğum 

mUcadele, Venay mauhedeeine 
tczahlir eden zihniyete ve prensi
pe kal"!I bir mitcadeleydl. BugUn 
yeniden ayni zihniyetle lil.f1ılqmııı 
bulunuyoruz.. B. Çemberlayn, bil _ 
tiln Hindistanm, Arabiıtanm ken
dine karvı protestoda bulunduğu 
bir anda ortaya çıkıyor ve Alman. 
yanın dünyaya tahakküm etmek 
tcşebbilsüne kuvvetle karşı koya -
cağını söylüyor. Belki bu gibi söz. 
ler 1918 Almanya.ar üzerinde mü
easir olabilirdi. Fakat yeni Alman
ya Uzerinde değil. Biz daha bida -
yette, dUnyada iki devlet zUmresi, 
biri her şeye malik olacak, dlğe. 
rinin hiçbir şeyi olmıyacak zihni
yetine karşı ayaklandık. Bu kapi
talist, plütokrat zihniyeti mahvo
lacaktır. Tanrı dünyayı yalnız İn. 
gillzler için yaratmadı.,, 

Mütevazı taJepler 
Hitler sözlerine fÖyle d evam 

etmi§tir : 
"- Almanyanın talepleri son 

derece mütevazı olmuttur. Al-

manya evveli, kendi hayat saha
sının emniyetini iıtenıi§tir. Al
manya bu hayat sahasınm kemi. 
rilmesine müsaade etmiyecektir. 
O sahada Almanya aleyhine mü
teveccih hiçbir tehdidi veya si
yasi t ertipleri kabul etmiyecek
tir. 

Saniyen, Almanya Alman malr 
olan ve dünya plütokratları tara. 
fından kendi milletleri için hiç 
lüzumu olmaksızın gaspedilen 
müstemlekelerinin iadesini iste
miıtir. lıte İngiltere ve Franaa
dan yaptığımız mütevazı talep
ler bundan ibaretti. 

Buna rağmen büyük harpteki 
eski muhasımlarımız tekrar orta
ya çıktılar. Fakat timdi onlara 
bir asker karşı koyuyor. Esaslı 
bir tarzda hazırlanmı§ olan, mil
letine kar§r deruh te etmiş oldu -
ğu vazifeyi müdrik bir asker. 

Bundan dolayı dü,manlarımız 
benden nefret "!tsinler. A tami 
iftihart duyarım. Yegane eme. 
lim vatandaılanmın muhabbetini 
kazanmak ve onu muhafaza et
mektir. Nasıl milletimizin hürri. 
yeti için dahilde on üç sene mü
cadele ettiysem bugün de omın 
için hariçte mücadele ediyorum.,, 

Hitler nutkunu LUtherin !U 
sözlerile bitirmiıtir: 

"Cihan ifritlerle de do: . yine 
galip geleceğiz!.,. 

Harp harekatı 

İngiliz tayyarelerı 
Prag üzerine ikinci defa 
olarak bir akın yaptılar 

Parf11, 25 - Garb cephesinde 
dUn umumiyetle sükflnet içinde 
g~miştlr. Yalnız Ren Uzerinde 
bazı topçu ateşi olmuştur. 

lngiliz hava nezaretinin bildir -
eliğine göre lngiliz tayyareleri ev
velki gece Prag Uzerine muvaffa. 
kıyetli bir akm yapmışlardır. Har. 
bin başlangıcmdanberi İngiliz ha
va kuvvetleri tarafından ikinci 
defa olarak Prag üzerine akın ya
pılmaktadır. 

Batan gemiler 
İngiliz Royal Aroher vapuru bir 

mayna çarparak batmıştır. Bütün 
mürettebat kurtanlmlfl!a da 15 
kili yaralıdır. 

"Benvolio" ismindeki ıııillhlr İn
giliz balıkçı gemisi, bir mayna 
çarparak batmıştır. Vapurun all -
varial olan zabit ve 9 k~iden ib~ 
ret olan mllrettebat kayıptır. 

• 1 -:• 
Uç gundenberi LALE salonlarınıı 

En tatlı kahkahalar, en canlı takdirlerle dolduran 
Dünyanın en tatlı sesli Yıldızı: 

GINGER ROGERS 
Amerikanın en sevimli artisti: J AMES STEW ART'ın 

Ateşli KADIN 
FBANSIZCA sozı.n FiLMi 

Haftaların .... Aylarm ... hatta ııenelerin unutturamıyacatı bir harikadır 
Doya doya gWmek, kana kana eğlenmek tırutmı kaçırmayınız. 
Pro&'ram& Dlve: 1) Dtlnyaıım sözü ve kulatı Paramunt lurnalda 

en Mn llalıerlft'. 

2 - RENKLt MIKt Walt Dianey 
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Ruıı • RomP..n hududunu blrlblrlne nptt'dt"n mecburi g~lt yed olaa 
Dnle§ter nehri üstündeki Tlghlna köprUsü .•• 

l, _ _ A_s_k_e_r_ı_ı k_D_a_h_ı_s_ı_e_r_ı_·ı 

Strate1.ik bakımdan 

ROMANYA 
CEPHESi 

• 

H 
ARBt UMUM1N1N arazi 
taksimatmdan memnun ol
mıyan Balkan ve TUna dev
letlerlnln vaziyeti, aon Bal. 

kan toplantıamdan aonra, az çok bel
ll oldu. 

Romanyaya karıı bUyUk devletle
rin tehdlllerlnden istl!adeye kalkııan 
Macariatanın Transllvanyayı ve Bul
ıariatanın da Dobrucayı istemesi Tür 
kiye, Yugosl..ıvya ve Yunanlstanı ali.
kasız bırakmıyacağı için Balkanl:ırda 
11111.hh bir lhtllA! çıkmuına .ebeb leJ· 
kil edebilir ve harbin evvelden tahmi
ni g-Uç çok uzak "Bahalara kadar sira
yetine aeheb olabilirdi. 

Bltara!lığt himayeye mllatenlt kol
lcktlf bir un.1ur olmak azmlnde bulu
nan ve Balkan antantmı teıkll eden 
dört devletln verdiği kararla ve kom
ıutarmın tavsiye ve teıebbllalerlle en 

Rualar Dniestcr nehrini ap&Jar n 
Klslman yolunu ellerine geçinleler 
bile Prut nehrinin teıkil etUği ikinci 
bir sedie kar§ılqırlar. Nehirlerin 1ld 
sahllini blriblrlne bağlıyan mahdut 
köprWer tahrip edildikten 10ııra au
larm tlddetll cereyanı Rus motörlU 
kıtaatına en bUyUk mani aayılae&l'I 

için Romenler Prut nehri imtıdadmca 
Galat!zdcn Yaaiye kadar uzanan dal· 
lık ve sarp ltayalık araziye Türkler• 
den ve mUtteflklcrden alacaklan tak
viye kuvvetlerilc beraber mUkemme
lcn karıı koymağa muvaffak olurlar. 

Bu takviye kuvvetlerinin Rumen 
müdafaa haltında yer alabllmeal lı;tn
r}e Ruaların anı ve .seri bir lıılfle bir 
emrivaki lhdat edlp Romanyanm 
kalbcl.hını tehdide kalkı§ml§ almala
rı iktiza eder. 
Rusların Rodnel dağlarlle Lapuau

lyl hattı harekeU 
takibe karar veren 
Kacari.ltan ve Bul 
ıari.ltanm Balkan 
antantmm mukad -
deratma endirekt o 
larak mllzaheret et 
melerile 1916~1918 

yıllarında hldia o
lan vaziyetln te
kerrUrUne lmj[An 

1lemo. müsteac 
adıvla vau 

11a~iıatıµuı 
muluıuiciKin 

lul dağlan arumda 
ki ~~tten bir 
taarruza kııJkıflna
ıan cihetine gellıı
ce bunlarm da o 
kadar kolay blr il 
olmıyacatı qtklr 
dır. ÇUnkU Karpat
lar ailalleainin bu 
kısmında henlla ta 
mamen het. ,,_rafı-

verllmemı, oldu · 
Bu suretle önQmUz
de Ruayanın Be 

4 IJ • J _ •• na ln.aan ayqı bu 
Hta~H~ mam" bulunan vut 

aarabyayı ı.temeğe kalkıfmulle bir 
ihtlll!ın dofmuı !arazlyeal kalıyor-

orman1ardan ma -
ada tehlikeli boğular ve geçWer de 
bulunmaktadır. Diğer taraftan en zl· 
yade tehdide maruz bulunan Çemau-

•• • U mıntaka.smda Majino ve Sigfrld 
Rusyanm Romanyaya lkl nokta- slateml bir hat bulunduğu hatırdan 

dan taarruz etmesine imkAn vardır. 
I'olonyanm lşagll Rua - Rumen hu
dullunu Gallçyaya kadar temdit etti
ğinden eskiden Romanya için yeglııe 
tehdit noktuı olan Dnlester geçi
dinden taarruz ihUmallne bir de Kar
patıardan inme tehllkeal lllve edil
mlı bulunmaktadır. 

B-::aarabya arazi.si uzunluğuna ola
rak Uç nehir tara!ındaıı katedllmek
tedir: Dnle1ter, Prut ve Siret nehir 
lerl. Arazinin bu vaziyeti a.sırlardan
beri Beaarabyaya ıarktan taarruzu 
gUçleıUren mUhim bir unsur sayıl. 

m11tır. Nehirlerin ve vadilerin ve 400 
metreyi qmıyan tepeler tabll birer 
mUda!aa hattı aayılabillrler. Rusya 
ile Romanya arasında 200 metre de
rinliğinde bir vadi arasından zikzak
lar yaparak akıp giden Dnluter neh
ri U,222 kilometre murabbalık bir a. 
razlyl muha!aza eden tabll bir hali 
olarak tell.kkl olunabilir. Evvelce 
138.000 metre murabbalık bir arazi
ye ve 8 milyonluk nU!usa malik bu
lunan Romanya Tı-anallvanya, Dobru 
ca, Banat, Beaarabya ve Bukovlnayı 
ilhak ettikten sonra 300.000 metre 
murabbalık bir arazi ve 20 mUyon. 
dan fazlaya varan bir nutusa. ııahip 
bir memleket olmUJ (1930 nUfua sa
yımındaki vaziyet ı~.02:1.237 dlr) Fa
kat bununla beraber de halletmek 
mecburiyetinde bulunduıtu bazı mese
leler k&r§ıautda kalm11tr: Bu toprak
larda oturan halkı Romanyaya ıam
dırmak ve oralarının mUdataumı le· 
mln etmek meaeleal. 

Bu nbeble birçok ldarl tedbirler 
meyanmd& bu topraklarda Fransız 

teknlalyenlerinin de yardımlle vücu
da &'•Urllen mllatahkem mevkileri de 
aayablUriZ. 

çıkanlmamalıdır. 

Romanyaya karşı muhtemel Rua 
taarruzu imklıılarını bu ıekllde be· 
Jlrttlkten sonra bu taarruza kartı na.
..ıı bir mukavemet gösterilebilir SU&• 

'inin cevabını vcrmeğe çall§almı. 
Balkanların bir veya birkaç devle

Unln allA.h ve askerce Roınanyaya ya
pacağı yardımlar ne kadar bllyUk ve 
.,...ıı oluna olsun RU.llarm modern 
t.echlzatlı faik kuvveUeri karııamd& 
Türklerin ve bllhuaa mUttetiklerlD 
yardımı olmadan muvaffaklyetll bir 
mukavemet göstermeleri güç olur. 

lşte bu noktada müttefik devlet
'cr donanmalarına Boğazlardan geç
mek hakkını bah§eden Ankara paktı 
raal bir rol oyııaınağa bqlayacak ve 
bu ısayede Köatence tarikiyle Roman
ya, yalnız TUrk kuvvetıcrlnln yardı
mını değil ayni zamanda ıeneral 

Veygandın Surlyede ihzar ettil'l yeni 
ıark ordusu kuvvetlerinin yardımı da 
temin etmlıı olacaktır. 

Bu !araziye huaul buldutu 
takdirde mUttetiklerle Rwıyanm 

deniz kuvvetleri arasındaki nlabetabı
llk ve ııahlllerlnln gayri mllait tart
ları bakımından Odesa gibl en hauu 
bir noktasının da mUııkW bir vaziyet
te kalması tabll bir netice addedil
mek lktıza eder. 
Ba~ petrol mıntakuına taalTUll 

gibi mUhım neticeler verebilecek ıart
lar da hesaba katılırsa vaziyet 90k 
mUtehavvll ve bir çok komblnuyon• 
lara müsait g3rUnmekle beraber Bal· 
kan devleUerlnln Avrupamn cenubu 
ııarkl mıntnkaamda aulhu ~ 
karar vermlı bulunmaları T• mutl&k 
bllara!lıklarmı tanıtmata ve aaydJr
mata azmetmif olmaları her türlü 
maceraları bertara! etmektedir. 

TORKCE SOZLO - ISPANYOLCA ŞARKıll 
· - .. EN SON ÇEVIRDIGI ŞAHESER 
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ı_.~ öleceii dilfün ceai beni çıldırtıyordu. O 
l'e. ftı1ubanilemde onun kayalara çarpa 

r• &nc:lıiuu aör üyordum. Bu ise çok 
feciydi. 

ko~ilini bildiii bir [ man dalgalar patlıyordu. Kumla· 
ı ara ~U~tum. Yüzüme . ın üzeı:ıne bin.erce ıok balığı ya 
tı \~ bakışlarından yılmı§U. U duyduğumuz ugu.tu on 
llıtıd: larm bağrı§IruLanııdan nasu 01u· 

nıı . 1.Yt kadar bütün. yo,<ia· 

decii, 1~~ teşekk~ etme- - Fok yatağı! diye haykırdım 
. Sarııu !_l fUDdi.. Artık kw-tuJ\lUA. .ı:.wuarı ıoK av· 
tfacıe Dükraıuıu en iyi cı.aııooan KOı~ ıçm mwıak· 

etmek Yolunu düşü· kaA ou ovama aoam.ar ve Kcuva· 

? di ıo.1er varoır. oeua ae :;alutae on 
ters !t !Ordum. Bu sua- wt=une ista:syonwıa raswyacagı.ı. 

ti. ""nk" '1 ~ u onun bana LaAm kunııaıuı u:,tuuoc pal.ıa)an 
hiç~ gitme- kı1ı1.-amaıı cıa.gaıan goı wıce geue 

IQJ~: ~etım wucıı. Ivıooa: 
· - l!.geı Allan oı.ıe acırsa şu i· 

· n ıf.ad-.ınde ·--'~ • dedı """' J'GIUMU kinci burnu da a.ıua~ a;;-ar .. c o· o • 
u e~ evv. e.l bana te- nu.ı arka:Um.la sut lunanllK l..nr koy 

-...q bw.uru.z, dedım. 
hı».~ lstiyorsunuz? 
;.'41.11 Yok. Çünkü ölmi· Allan bııe nakikaten aamıştı. 

Ya çıkacatız ve orta· BırlJlC ve ıkına \;UWlU ceuuou 
---....... ~ kenctınıize emin garui ruzgananle ayru balta ıdi. 

.öutWı ~ ıkına l>Urnu ~mu 
tı. ~ıhayet ona ideta sU.rtuııecek 

derecede /akın geçerek iıçwıcu " 
kınuya kadar uUK. Uçwıcu bur-
nw1 nemeu arka:>ından Karaya doğ 
ru ıyice sokuımuş güzel bir koy 
vardı· Hurnu a§tatan sonra akın 
tı blJi koyun ıçıne sürükledı. Bu· 
rcüJ riiz&iı ın tesırinden masun w 
sakindi. Yalıuz büyük. ölü da . galaı 

vardı. Hemen denu demiri dıye 
kullandığım yelkenle kürekleri 
sandala alarak küreğe oturdum. 
Burundan itibaren koy cenup \'e 
garp istikametlerinde içeri doğru 
giriYQrdu. Biru ilerledikten sonra 
karpmua bir ufacık liman daha 
çıktı. Bu, koy içinde ikind bir koy 
du ve bir havuz kadar sakindi. 
~r,af gibi ı:uyunu yüz kadem ka· 
dar geride yük!elen kaya dıvann· 
dan aşıp gel~n serseri rüıg~ nefes 
1eri arasıra, yeryer kın5tınyordu. 

(Devamı var) 

- Müsaade ediniz de size fik
rimi açı!ıc:a .öyltYeyim bayan. Siz 
lazınızın ann .. i deiil ancak kız 
lrardeti gibi sörünüyorıunu7.. 

- Y amhyonunuz.. Ben meT' 
:ımu1-hs ettiiinb kadının km" 
,..ı 

BAŞKASI-
- Şimdi akl:ma gelöa, elkrin 

elleriauh olduğu halde ainemada 
benim yüzümü ve omu'Zlıu nnı aa· 
eal olqapbildin al1ab •tkma? 

- ltaı,aa brikatiirii -

R A B 1r W - A._. Poetı111 
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16 pılını wıtu~ .. , • •• •"'•Dd• en """' IUM111111rı araıundı 

- Görüyor musun? dedi. Aiaçla birletmit bir hal· 
deydll l "(ani bu gördüğün ağaç benım vücuClU· 
mun bir parçaaıdır ! Onun için ben de ağaan biı 

dalı aayıJırım 1 
ilk bakıp bu ilaç aqrumnm ) dunyarun pek eski zamanlannd ... 

kalın ağaç dalına sanlı olan vü· . .almadır! 8u ağaç binıeıce &ent 

cuduna siyah bir hayvan kürku ya~! Uünya<.laA.ı en uzun yaşı· 
sanlı olduğunu zannrtmiştim. Aır yan ağaçtır! 
cak o \'akit faikına vardım ki bu · Bu agac.a her tUrlü ba~ka ~aç 
adamın vücudu Adeta bir sansar her türlü başka hayvan a~ı.mıabı. 
gibi siyah kıllarla örtülüydü. dığı ıçin bıroe ru...kaddes bu ağaç 

Bunu tarkedin~ büsbütün hay- tırl işte ben küçükken 0011 bu ıı 
rette kaldun. Hiç MyJe sansar §ek· dana sıkı sıkıya bağıanu~larl Gö 
linde ins.-ın teşekkül edebileceğini rı.iyorı;w1 kı bu ağacın kendisinm 
aklım alamazdı. Adama~ be31endiğı kendi suyunu ben de e· 

- Ben Hintli değilim.. Onun l· merek yaşıyoruın.. l50 scnedır tı 
çin senin ağacına yaklaşmak be- danla beraber büyüdükl 
nim için tehlike!; olamaz! Sen be· Bu adamın sôyledıklerini deriı ı 
nim sualime cevap vermedin·. Söy· bu hayretle dinliyordum. Bu a· 
le bana, sen Hint lakirleri gibi bir dam bana bu ızahatı verırken atle 
riyazet mi yapıyorsun, yoksa se· ta bu halinden hiç de §İkiyetçi de
ni bir ceza olarak mı bu hale koy- iil gibı görünüyordu. NaSıl o.aoı 
dular? lır? Eğeı söylediği doğru idiyse 

Adam nasırlı dudaklarını açarak 150 sene bır ağaca yapışık olaıılA 
gilldü: beraber büyümek, dudak.an yu· 

- Hen 150 senedenberi burada· muşak bir ağaç kabulu sularım e 
yun! dedi. merek yapmak bu adamı çıldırt· 

- 150 senedenberi mi? mamış nuy9J? 
- ı:: .. etl Hayretle; 
Gayrıınuyar1 güldü6ı. Bu adam - Sen bu ağaçla birlikte 150 se· 

deh miydi? ne yaşadım. diyorsun? Bu balck 
- .hıçbir insan 150 sene yaşaı yaşamaktaıı memnun musun? 

mı? dedım. Adam uzun saçlarını iki tarata 
Adam uzun trrnaklarile iri bir salladı: 

sansar gibi yüıunü kaşıyarak: 
- evet! • 'llllaı: 150 sene ko 

!ay kolay yaşamaz! Bunu biliyo
rum .. Fakat ben görüyon.\Ul ki 
nebata karışmış bir haldeyıml 

Ağaç adamı bunu söyliyerek bir 
den kıvrıldı. Vücudunu Meta ke
m.ıksiz gibı daim ber taratma yı· 
lan şeklinde luvn.abildiğinj hay· 
retle görüyordum. Bana ağaca ~
deta kaynamı~ olan ayaklarını gös 
terdi. 

- Görilyor musun? dedi. Ağaç
ta birleşmıı bir haldeyim! Yani 
bu gördülün a&aç benim v\iaııdu· 
mun bir parÇ83Jdır 1 Onwı is;in ben 
de ağaan bir dalı sayılının! Bu 
gördüğün ağaç 150 seneliktir.l A· 
ğaçlann ne kada. uzun ya§Bdıkla· 
ruıdan herhalde haberin vardır! 

Hayretle adamı dinliyordum. 
- Evet aı •. a dedim. bu naıW ka· 

bil oluyor? Sen bu ağaca nasıl ya· 
pıpk bulunuyorsun? 

Adam tekrar kıvrdarak ~
du. Çenesıni kolunun üstüne ~ 
yıyarak 8u gibi pınl pırıl parla· 
yan ufak gözlerile yüzüme bakma· 
p ba~ladı. · 

- Nasıl mı yapışık bulunu)'(> 
rum? dedi. Ben Adeta bu ağaçla 

beraber doldum! 
- Beraber mi? 
- Eveti 
Şaşkın §aşkın gülQyordum. 

- Annenizin karnından bu ağaç 
la beraber mi doğdun ki? 

Diye istihza etmekten kendimi 
alamamıştım. 
Ağaç adam garip bir eda ile yü· 

ıüme bakıyordu. 

- Hayır' filphesiz annemtri 
kanundan ağaçla beraber çıkına· 

dık 1 Fakat sen bu alacı hiçbir 
başka yerde gördün mil? 

- Hayır. gönnedimt 
- Göremezsin de! ÇQnkO bu a· 

taç yeryüzünde yalım bir taııe

dirt 
- Bir tane mi? 
- Evet! bir tane! 
Daha doğrusu asıl bu a1aon a

n.ası olan alıç bir tanedir! 8u o 
apa.n yavrusudur! 

- Asıl anası dedilin aı-ı; nere
dedir? 

- O, bizimkilerin mabedinde-
dirt 

- Sizinkıl!r kim? 
- Dohola • Golilerl-
- Dohola • Goliler mi? 
- Eveti 
- Yani tufan adaml•n mı? • 
- Eveti 
- Peki, demek o mabetteki •· 

taaıı bir fidanını buraya ektiler·. 
Bu alaç meydana geldi, 6yle mi? 

- ôy)el Bu alaa biı (Dut)lir 
da) yani .<Yaimur tlacl>. <*U kl 

- Memnunu.mi dedi. 
- Memnun musun? Fakat biı 

insan için, bahusus senin gıbi akla 
da ~mda ol:..n bir insan için böy· 
lıe bir ağacın dalına yapışık bir 
halde. hiç kımıldamadan ~"3 
mak, tahammül edilecek bir şey 

nasıl olur? 
Adamın nasırlı dudaktan geril• 

di. Aa acı gülüyordu. 
- Ben. dedı. yenmden kımılda 

yamadığım halde biltün insanları 
gôrüyoruml 

- Hangi insanları? 
- Buradakı kabilelerin bütün 

insanlarıru 1 Hepsi beni merak ede· 
rek hergün, her \'akit gelir, görü 
nür, benimle konuşurlar! Onun i· 
çin onlardan uzakta değilimi Hem 
ben onlardan daha mesudum! Çün 
kil onlar her 50-QO senede bir gö
çüp gidiyorlar! Bense 150 sened~n 
beri burada yun t Benim önümden 
ne kadar insanlar geldi geçti! Bu 
köylerde yaşam.iş üç nesil insanlan 
kAmilen gördüm. tamdıın.· Hepsi. 
çoluk çocuklanna vanncaya kadar 
benim gözfunün önünden gelip geç 
tiler! 

Ataç adamı soluyordu. Gaderi· 
ne kan hücum etmişti. Kendi saa· 
delinden bah9eden bu garip mah· 
lQk ağacının dibinde bir sel gibı 

bir müddet g6rü.nüp kaybolan in· 
sanların akıp göçüşlerini dOşQn· 

mekte yabani bir kinin heyecanını 
Ye meUln hazzını dmrmaktaydl. 

(De..mı var) 

Beyoğlu H alkevinde ya· 
pılan mekt•pler aran 

Voleybol 
maçları 

Mektepler aruında tertip edil. 
mit olan voleybol mO.abakalın· 
na dlln Beyoğlu Halkevi salonun. 
da devam edildi. 

GUnlln ilk karıatapnaunda 
ltık. Hayriyeyi U • 4; 15 • 2 
ymdL 

ikinci ka111lapna Galatasaray • 
latUdAI liseleri arasında cereyan 
ettl Galatasaraylılar bu miluha 
kavı 15 • 8: ıs · ıo kaHndıJar. 

OçUncU maç Haydarpata • ta. 
tanbu1 liıesl takımlan arasında 
cereyan etti. Ba'tan ba,a heye. 
canlt geçen bu mOaabakadlı Hay· 
darpapltlu mtbat.kaya 3 .ette 
15 - 3; 6 - 15, 15 - 10 kasan. 
chbr. 

Galip ta1mnlann kadrolan f'I 
tekilde idi: 

lpk: Recai. Leblp, Tepo, Ad· 
nan. Necmi, Sinan. 

Galatasaray: Vahdet. lbdemir, 
Muvakkar, Şahap, EkmeL 

Haydarpa .. : Vasfi, Muzaffer 
GIDbaq. Suat. JP..W. Adnee 

mektep'er arasında yapılan 

Dünkü tutbol mrsabakalaıı 

Vefa • Yllcetllkll maçmılan blt gıirtınlle-

Bolaziçi. Şiıli. TeraldL: s-0 1 Ta/mm Stadında: . 
Gün Un ikinci kal'lılaşması Bo Vef. _ Yüce Ollcü. 3 _ O 

ğaziçl ile Şişli Terakki .arasında Dün Taksimde ya;ılan melr-
cereyan . etti. M.ıçı Şazı Tezca:- tep maçlarının ilki Vefa ile Yüce 
idare ediyordu. ,.llı:U l' ' · o B ır. ı f b ı-.a D h u ıaeleri araamda cereyan yuna o6 az: ç aş .uı. a • etti 
ilk dakikalardı hı~imiyetJ e~le . Hakem Refik Osmandı. 
rine. atan Boğaziçllıler, 11 1~1 Oyuna Vefa haşladı. Haf haL 
dakıkada SUrevva vasrtaılyle llk tında kesilen akın, ıolufu Vefa 
~ollerinl bzand_r!ar. kalesinde aldı . 

Oyun bu tekılde d~enln so s inci dakikava kadar oyua 
Duna kadar devam etti ".e ba'ka VUce OlkUniln hakimi~ altın• 
gol çıkarama.dan devre bitti. da d · k 

tk• i d daha r. ba evam ettı. Fa at netice yok. 
ınc evre a.u san da · 

Boğaziçililer, 3 üncU dakikada ~ ncı kıkada .açılan Vefalılar. 
NI • ı · -· t1a lkind ol Vlice Olkll kalesini aıkı1tmyor 

.,azın n ç~ "t ıu g tar 
terini kazan~ılar. 7 ncl dakikada UOce ttlkU 1ta. 
1? uncu da~ı~ada thsanm kast· lesi gene sıkıştı. Niyıztnin tutU
bir hareketını hakem panaltı ~~ nU Necmi kendi kendie llaleye 
cezalandırdı. Mu~!ferin çetkılı soktu. 
şilt UeUn .. U c:!efa ŞııJi Terakki "l· 8 inci dakikada Zeki iJdnd Co" 
lanna takıldı. tü yaptı. 

15 inci dakikada Niyazinln ı ı inci dakikada Fethi to u ka 

B
l8 :ış~~,d~n Jilünzclübir lvll.oleai gol! tı bekleri atlattı ve gtızet bir ,:; • 
o,,azı.,..run '9. c go . • ile OçUncU golü attı. 
26 ncı dakıkada. gene Nıyaıı Biraz aonra da ilk d ! O 

sı:Uzel bir k15şe vuruşu ile S inci Vefanın lehine bitti evre • 
ve aon goJU kaydetti. ikinci devre açıla~ Yilce Utkl• 

Oy.u~ da bu ıur.etle ~ • O B.J. lül·r "'"stan sona Jr~ = Mk;m 
ğaz:içının ~alibiyetıyle sona erdi oynadıblrsa da gol atamadın _. 

Dun ~ kşam hadan 3 • o mı~Jno ayrıldılar. 
tJ Sere/ Stadında: 

Gürq milli takım nam· 
zetleri arasında bir 

deneme yapıldı 
OnUmlbdekl hafta yapdacaJc 

altıncı Balkan güreşleri için. 
millt takım namzetleri ara.smda 
dUn akşam Beyof Ju HaJkevi 
ffmna.stlk 8all'ııunda bir eecme 
yapılmıştır. MUB$l:>sıka mUdde • 
ti 20 eer dakıka ol~rak tesbit 
edilmiş. galip mağluo aranma • 
dan 20 dak :kslık mt\aoet lc;inde 
form ve hareket ~ı-r.ır?dan en 
fazla puva'1 alnn ~Ureşçiler ha
kem heyetinin bllah:ıra vprece • 
ği karardıır ı:ıonra millf takıma 
seçileceklerdir. MUsabakaJan 
masite 8..şağıya yazıvonız: 

56 K flo: Kflçiik Rilaeyin • Ke-
nan. 

Milsabakanrn tık 10 daktkuı 
denemeyle geçti. HUeeyinfn a • 
tak yaptııh ~rOlOyor. Kenan 
daı. • temkinli ve hl.kim. Ara sı
ra: b!r'lblrlerine tehlikeli vazl • 
vetler yaratıyorlar. Fakat tu' 
vok. Hil!evin mUtemadlyen mlıı. 
der kenanna kMıyor. 

lklncl 10 daJdkanm il'• 3 da • 
kik1B1nda Kenan altta. HOeevtn 
1\stte ~hınyor .. Netice yok. Ke· 
""""m Ustte. Hil8evinin altt1t r&· 

1rıımast1'ıian da bir netice alma. 
mrvor. Son 4 dakika da avakb 
l?U~yorlar. 20 dakikalık mOd· 
det ~rlvor. 

6 t kilo Yrı.~r Er1tmt • Suat. 
Bu mfüıab•kıı Mr h•wll hare • 

ketlf oldu. Y~ar. eskt ve tec: 
rUbell bf r crU~I olmRama rağ
men nefesi llZ. Suat daha atak 
ve nefesli. 20 <f•1(fkahk mUddet
t~ tuş olmadı. Bu 8f1rlptfe bir 
~n-~ı daha oldtı~'""an net!~ 
hu ıkf mUın•bdr"' ~ .... si'"*' 
ile birer defa karrılaşmuın. 
dan sonra helll olacaktır. 

66 kilo: YWJUf Aa1an • YClfat 

"°"''· . Bu mUsabaka (Ok zevklt ol · 
du. F.ekl ve teknik bir ri~I 
olan Yusuf Aslanm kare•••""• 
"'ene. atak ve nefetılf Vtt•ttr Do
.ı;,'"'"' "" N>t•- •l&Wı .... ,lt. 
la ~klPnlvoTdu. Milsabakıuı&ı! 
ilk ıiakikalan denernPvle tre"tt 
Yedinci daklka41 Yu~•f alt11 
'11\ıırUL Y-.ar lll!ltte fvt çalJIQ·"r 
Fakat N>tire yok. bu ,,.~~" Yu. 
ctııftı" ~ "''"'"'11-ma ~o · 
nız. Mn~ahwa.m ~r nn ""· 
kHuuo da QQl· Mvkli bir llf>k.iık'o 
~ ... t>ttt . .,...,,. rtmai&İ1 mu . 
.. h • aca ,, lhue&.t · er4'. 

?t Kilo: Cel4l Atik • lrcmde-
mfr. . 
· tldlf de lrnvvet'' ~nı-.Ue .. 

hJrat c.w A&1k dalla atak .. 

Dariittafaka - P~: 
2-0 

GUnUn ilk ve .on a-Usabakar 
run Darilttafaka ve Pertevniyd 
takımJın hakem Tırık özerengla 
nin idaresinde yaptılar. Birlnd 
devrede oyun daha ziyade Per. 
tevniyalln llstilnlilğQ ile ceçtl ve 
birinci devre sayısız berabere bit. 
ti. 

İkinci devrede Darüşşafıb ta
kımı eUerine geçen iki fırsatı ye
rinde kullanarak iki gol yaptılar. 
Ve neticede maçtan 2 - O gallp 
çıktılar. 

Diğer kal'fllatma Bölge San'at 
ile Ticaret arasmda yapılacaktı. 
Bölge San'ıt gelmediği için TL 
caret hükmen galip addedildi. 

Oyuna PertevniyaJ takımı gil
zel bir hUcumlı ba~ladı ve daha 
dk dakikalarda hakimiyeti elle
rine alarak Darüş~faka binini 
sıkı bir tazyik çemberi içine alda. 
Çekilen ,utlar ya kalecinin elinde 
kalıyor ve yahut ta avuta kaçı. 
vordu. 

Böylece her iki tarafm kaçır. 
dığı sayı fırsatlan içinde devre 
~vısıı gectt I 

ikinci devreye her liri taraf ta 
~üz:cl b!royunla başladılar. Da
rUş~fakalılır ilk ve biraz eonra 
da ikinci aavtlannı yaparak maç
tan 2 • O ıa1ip ~aktılar. 

Bugünkü maçlar 
Taksim $/adında: 
Vefa - Süleymani)-e 
Şnıft~: 
Beşikta~ · fstanbulspor 
Beykoz • Altmtuğ 
Ftnn sladında: 
Galatasaray · Hil!I 
Fenerbahçe • Topkapı 

daha talk. Yirmi dakikalık mlld 
det tuşauz neticelendi. Bu 8ikle
tin millf takımda CelAI Atik tara· 
tından doldurulacağını tahmin e
deriz. 

78 kilo: Ah•el Mersinli • Va
hat• 

Mütemadiyen Ahm~in atak 
yapmasile geçen bu güreş. çok ha· 
reketli oldu. Vahit de kuvvetli bir 
gQreşçi. Bu milsabaka da tu§SUI 
ntticelendi. 

tr1 kiloda BQyQk Mustafanm 
rakibi sakat olduiundan bu müsa· 
baka yapılamadı. 
Alır ıikltt: Mtlı•d Çobn • 

'>amsunlu Ahmd • 
Bu müsabaka da tatsa bir itfr 
~ halinde geçti. Mchmedin daha 
hlkim ıQrqtili .pülüy«. Tupu 

•netkn' .... 



BŞYBAT-1 
... !!!!!! • wcs 

Terkibinde IY OD, TA NEN ve G LiSE R O FOSFAT V~ 
KANSIZLIGA ueVEREME isti~B~I DIBllBra ue SiNiR ~astalı~larına ~nrsı uıı 
HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI::~:l~0kl: 

25 - 20 - 940 Pazar 
'\ ANiTESi ~ 

12.30: Program ve memleket ııaat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha.. 
berlerl, 12.50: TUrk J.tüziğl: şarkı, 

tUrkU, \'C oyun havııları. Olruyanlar: 
Melek Tokgöz, Mefharet Sağnak, Sa
fiye Tokay, CelAl Tokscs, Tahsin ka... 
ra~, Mustafa Çağlar, 13.30/H.80: 
MU:r.lk: KUı;Uk Orkestrn (Şef': Necip 
.Alkm). 18.00: Program \'C memleket 
.saat ayan, 18.05: Müzik: Radyo caz 
orkestnuıı. 18.30: Çocuk SaaU, 18.ôS: 
Serbest sant, 19.10 :Memleket ııaat 

ayan, Ajarus ve MeteoroloJl haberle.. 
rl, 19.30: TUrk Müziği: Çalanlar: .Ve
cihe, RU§en Kam, Cevdet Kozan, Re
ıat Erer. Okuyan: Müzeyyen Senar. 
20.00: Tllrk Müziği: Halit Tllrıctllerl. 
lnebolulu San Recep. 20.115: Konuş. 
)ll& (Tarihten aahl!cler). 20.SO: TUrk 
M:üzlkf: Karışık Program. Okuyan. 
l&r: lılelek Tokgöz, Mefharet Sağn&.k, 
Satıye Tokay, Celrtl Hopeıı, Tahstn 
KarakuJ, Kalım.ut Karmd~, 21.115: 
Mtınk: Cemal Reşit taraCmdan PL
y&no Restta!J, ı - Cesar Franck: 
Preludc, Choral, et Fugue. 2-CJ.aude 
Debwıııy. 12 Prelude.s (l 1ncl defter). 
21.45: J.tUzik: Senfonik Müzik (Pl.) 
22.15: Memleekt saat ayarı, Ajans 
haberlerl; ziraat, Esham - Tahvtllt 
Kambiyo - Nukut borsll.BI (Fiyat). 
22.80: Ajans Spor scrvlBl 22.40: lıf:U. 

ztk: C&zband (PL)' 23.2:'.'i/23.30: Ya
rınki program ve kapan~. 

Sinema ve tiyatrolar 
- ŞEB1R '11YATROSU 

iJ Tepeb&fl Dram kmnı: 
GtlndUz 115.SO da. 
Aqam 20.30 da: 

O :KADIN 

• * • 
Komedi kıllm:ı: GUndUz 115.30 da: 

Akfam 20.30 da: 
HERKES TERLİ YERİNDi: 

IU.Lll OPERETl 
Bugüıı. gUncıtıll 

( 16) da. .Akşi.m 
(9) da: 

Zozo Dalmula 
(ÜÇ KUYUMCU) 

ALEMDARsinemasmda 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

Askeri 
Kamus 

t::KZEMA.NIN lLACIDIR • 
>!ara ve tıbanlarda kullaıulı:r. Her ec.-zanede kotuııo 50 kuruştur. 

-........................................ .. 

~ ı· HOakkskü
1

renlere Katran Hakkı Ekrem ı 
Katran PiStilleri de vardır • 

r------------------·A nkara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

V~KOli Klli~BIEVn 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
21 - JO Kitaplık üçüncü serı 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIR/KLiK 

1 iNHiSARLAR 
. 

ClDa1 Miktan 
Galon mantan l.12:'.'i.000 

., 
ve bütün ai' 
derhal keser· .. 
Lüzumunda 
3 Kaşe alına 

~ 

UMUM MÜDÜRLOGONOE 
Muhnmmen B. 

Lira Kr. 
Sif' 11250 

% 7,rı teminatı 

Lira Kr. 
8H 

Şeltll 

Pazarlık 

EksutmcnlJl 

Şarap mantan 1.1500.000 ,. 1408:5 10:56 ,. 
Rakı m&ntarı 10.000.000 ,, 33.350 2501 Kapalı z. 
Şa.rat rnantan 1.500.000 ,, U.08:'.'i 1056 ,. 
Galon mantan 300.000 ,, 3.000 2215 Açık ekııUtme 

Fı~ rnantan 100.000 ,. 2.350 176 ,. ,, ~ 
I - Numune ve ıartnameleri mucibince yukarda yaulı altı kalem mantar hlzalarında yazılı U 

larmda yar.ıh aaatıerde ııatm alma.caktır. 

II - Eksiltme HS/III/940 cuma gUnU Kabata~ta le\'azım ve mUbayaat §Ubeıılndekl alım koınııt°" 
caktır. - • ,ıı 

m - Şartname ve numuneler hergUn adı geçen komisyondan almabllir. Yalnız rakı mantarın• 
ler on Uç kuru~ bedelle verlllr. · ~I 

'IV - KapalI zarfa i§tlrak edeceklerin mUhUrlü teklif' rnektuplnrını kanunt vea:tik lle % 7,15 gU"'t 
makbU%U veya banka teminat mektubunu ihtiva cdecelt kapalı zıırfların ekıılltme ıuı.aUnden birer 8~ ,o' 
dar komlııyon b.'!,kanlığına makbuz muka'bilinde vermeleri pazarlığa gireceklerin de % 7,5 guvtll 
mezkiır komlııyonl\ gelmeleri. (1283) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

Mkimliğindcn: 

Fahire tarafından kocası Beyoğ 
lunda Tcpebaşmda Bristol otelin· 
de muki.m Sezai B..1ğcılar aleyhine 
açılan nafaka da\'asmın muhake· 
mesinde: 

Müddeialeyh Sezai Bağcılara 

yapılan tebligat üzerine müba~irin 
verdiği me~ruhata nazaran müdde· 

ialeyhin oradan çıkıp nereye gitti· 
ği maium olmadığı anlaşılmı~ \'e 

Jstanbul Dcfterdarlığıııdİ 
Muhnnuncıı. 

1.>edCI 
ura 

FııUh K!tlp Huıın mahallesinde LA.Ilga bos· 
tanlnrı roktı~ındn csld 216, yeni 5,9 kapı numaralı 
40 melrc murabbaı nrs..ı.nın mUlklyet1. 

BtiyUkdcre :Mıındıra bağları mevkllnde 11024 
50 

metre murabbaı tarlanın 1G da 7 hiııscainln mUlklyeU !IS ,>1 
Yukarda mcvldl ve nurnaralıırı yazılı gayrimenkuller Jll 

}'~ 
hammcn bedeller Uzcrinden salılmalt üzere nçılı: arttırın11~, 
Satış bedeli nnkdcn veyn ikl.!lcl terUp mllbadil tns:lyc vesllt ıt 
lhıi.le 4-3-940 tarihine mUsadi! pazartC.'!l G"UnU &:1.:ı.t 14 te ~ 
emltı.I: mUdUrlUğUnde rnUtC'<>ckkil komisyonda ynpılııcnlttır. 
da yazılı muvnlı:knt tcmlnııtın muayyen gün ve s:.uıtte koıııis> 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Numara 
21 HiiltUmdar millet 

Kuru' 29 Kapitali1.m bu!ıranı 

M 30 Slambo 

w da\'acı da ilanen tebligat talebinde 
bulunmuc;. olduğundan on beş gün· 125 

ıarı. (1211) 

--------------------
TCRKiVE 

Yeni çıktı 
Mtıı yeri: \'AKIT Kltabe\'I 

.or. Kemal OZSAN. 
Uroloat Operatör Beyoğlu Is· 
tiklil caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pn:ı:an üstü. Tel: 4.1.2.35 ................. 
Dr. Necaettin Atasagun 

s.bahl•n 1.M a kadar; alı.şanı-

22 Yeni ilmi zihniyet 75 61:5 
23 Mevcudu kalmadı Bu .!erinin fiatı 6.15 kunı~tur. 
24 04laUn lktıııadi işleri 60 Hepsini alanlara % 20 L9konto 
25 Cumhuriyet 50 rapılır. Kalan 4.92 kurueun 1.92 
26 Tercilmeni.a rcıll 100 kurJŞU pc§in alınar:ık mlitcbaki-
27 Değişişler 75 !i ayda birer lira ödenmek Ur.ere 
28 r .aokon 30 Uç taksite bağlanır, -
VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

e4ip 
yeniden 
açmıştır 

ları 17 den sonra l.!lleli Toyyan Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ap. O.lre ~; No. 17 de h:ısl:ılnrını T" b'I d. • · J • 1 
kabul •ı'lr.r. fTrlrfon: 239s:l) a ı er namına: ızğı ış erı a ır. ........... _ ................................... .. 

lük ilanen tebligat yapılmasına ka· 
rar verilmi~tir. 

Duruşma günü olan 26·3·940 da 
saat 9 da Beyoğlu dördüncü sulh 

hukuk mahkemc"inde hazır bulun· 

mamz tebliğ yerine geçmek üzere 
iH\n olunur. 

lo:tanbul kra hftkimliğind~n: 

Mehmet Uzunlulu hakkında ve· 
rilen konkordato mühletinin kon· 
kordato muamelesinin ikmali için 
icra \'e ifl~s kanununun 287 inci 
madd~i mucibince mühletin iki 
ay müddetle uzatılmasma 24-2·940 
tarihlnde icra lı!'ıkimliğince karar 
verildiği ilfın o!uııur . 

, 
1 ŞiŞE ve CAM F ABRiKAL~ 

ANONlM SOSYETESlNDEN: 1~ Şlrketıınlr. 10/2/910 tarihindr.n ltlbnrcıı asgari 200 J ~ 
lero tu.ll(ll< ed<'n mallan F.mlnönllnde Şt•yh Mf'hm<'d Oc' ırl~ 
LUle<-l aokağıııdıı kilin 22 numaralı l'cnJ Tkıırot hanının ~f· 
teslı l'Jlcdıı;-ı ıe,·zl cltposunclan 9eVke linıado buhındıırtı" 

Slparl&ler f!\"\'elce de olduğu ~lbl aO!lyr.tenln Galata 1 
rı ı., hırnmm blrlnC'I katmda kAln ht.anbul büro!Rında Jc..,O 

. ,, tl~ı 
İstanbul Defterdarh~ııııl: 

IIubyar mahallesi Hacıbcl•ir han 92 No. dn. mukriz SIJ. al' 
933 malt yılı verginiz hnkkmda şl!ahl izahatta bulu~ 

rlhlnden itibaren l5 ı;Un zıırfında Cağnloğlunda Halk pa ı:tl' 
ltlbey apartımanmdn lstanbul 1 No. Ir kazanç !Urazları ıcts'·, 
CG-2·940 tarih ve 20/68 numara ile) müracaatınız ıUzUrtıU 1 
mın 10 ve l 1 inci mnddelcrl mucibince tebliğ y.:rlnC ı;•·\P 
ulurıur. (HGo >. 


