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1 ~~-~ 1 
Yazan: OTERO. L 4Ö J 1 ercüme eden: V. L 

Şişenin parçalarını kaldırmak üzere yere çömel
dim ve o zaman biran hayret içinde dona kaldım: 

Sofada benı Betti karşıladı. Bu 
53dık hizmetçim, bana daima en 
i}i bir ::ırkad::ış olmu;ıtur. Fransa· 
dan gelirken onu da beraber getir. 
m'ştım. - \'allahı bilmiyorum. 
madam, dedi. Sizi bel~lerken uyu· 
ya kahru51m. Biraz evvel Maşa 
uyandırdı beni evde hırsız var di· 
yerekten. Bir şey görmedim ben. 

-·Siz elinize birer şamdana· 
im, ben de rovelvcr alıp yukarı 

çıkalım bakalım,, dePim. 
B;zim evde daİina d:>lu olmak 

§artile, bir kaı; rovelver bu· 
lunurdu. Hemen her odadaki kon· 

u;·kusu geldiğini anlamıstım. 
- Haydi size Allah rahatlık ver 

sin, dedim ve yatak odama geldim. 
Soyunuyordum. Birdenbire oda· 

nm iı;inde fena bir koku his5ettim. 
Herhalde pencere aÇlk olduğu i· 
çin. sokaktan gelmi~ pis bir koku 
olacaktı. Hemen tuva!et masamın 
üzerinden ko~onya püskürtme ~işe 
sini alarak, etrafa sıkmaya ba~la· 
dım. 

Bu sırada. herhalde elimin terli 
olmasında, şişe parmaklarımın a· 
rasından kaydı ve yere dü~rek 

parçalantlı. Siscnin parı;alannı kal 

.Masamn üzerine bırakmış oldufum tabancayı derhal almak, karyo· 
lanın allına itildim ve lıerife ateş ettim· 

solda bir tane vardı. Alt kattaki dırmak üzere yere çömeldim ve o 
odalardan birindeki tabancayı al· zaman biran hayret içinde dona 
dığım gibi, şamdanlarla çıkmaya kaldım: 

Yeni belediye 
talimatnamesi 

Yanan va yikılan 
bınaiarın enkazı 

Sahipleri tarafından 
kaldırzlacak 

Şehir meclisi dlln do toplanarak 
yenl bcle\llye zabıtası talimatnamesi· 
nl mUzaltcreye devam etmiştir. 

Yeni taUmatnıımenln dUn de S8 
maddesi mUzakere ve kabul edilml§· 
u.-. Talimatnamenuı kabul edilen yem 
mn.ddelerlne göre, yangm ve zelzele 
gibi fevkıı fide hallerden dolayı yanan 
ve yikılan ynpı.lıınn enknzıru kaldırt 
mak, yn.nmr.} an yorlerinln tehlikesini 
gl~crmek ve lcuyn, mahzen sıinıı~ 
kablllnı,ien çukurlnrm Ustlcrİnı kapat· 
mnk gibi zaruri hususları en kuıa bir 
zamanda yııptırmaga Sahipleri mcc 
turdur. 

Şehrln as:aıt yollan ve işlek cad 
deleri UzerlnJcl:I blnnlarm yUz eri . 
icap etUkçe sahiplen tıırıı!uıda.n bo
yattmlııca~•lır. 

1"npı vo tnmlrlerde, yıkm:ı.lardıı sa 
at yo:lldcn cwel g'llrUI tUIU !tılertn y.ı 

pılmnsı yn.sıı.l:tır. 

Umumi mccrnıar faslında da. bula 
şık vo kfrll sulıır ve cv:cırln kıınalWı.ıı 
yona bağlanın:ısı işleri h'.1.kkmda mU· 
hlm hUkUml r konul mu. tur. Deniz 
ba:ıyolarmm· bulundukları yerlere ın 
ğun akıtılmıyııcaltbr. ll6yle yerlerde 
husust çukurlar kazılacaktır. 

Ta'Jmatnamenln yııngma karşı nlı· 
nan tedbirler lnsmın:ıa da taraç:ılıır 
da balık vesaire gibi ;ıeyler plı;\rllme 
si menedilmcktc, mllhıı.lle aralarmdP 
donanma f~klerl ve.mire yakmak 
yasağı konulmaktadır. lma\9.the.neler 
de kılgir ve b61meU olacak, ısokııkla· 

ra serilen itfaiye hortumlarının UstUn 
den hl:;blr naldl vııstta .. ı geçmlye~k· 
Ur. :u~clls yarın tatımatn:ımenlD mU. 
zakercsl:ıe devam ed~cekUr. 

başlayan Aragonla Gramenianm Karyolanın altında biri vardı! 
arkasından, yukarı fırladım· Hayretim ve şaşkınlığım ancak Müref-te ve Kayseride 

Yatak odasının penceresi a~ıktı. biran devam etti. Odaya girdiğim 
Oradan hemen bahçeye iğildim ve zaman masanın üzerine bırakmış 
dıvarm dibinde bir karaltı gördüm. olduğum tabancayı derhal alarak, 
Biraz dikkatle bakınca tanıdım: karyolanın altına 1ğildim \e herife 

Zelzele 
devam ediyor 

Bahçıvan Bornikti. ateş ettim· 
- Ne var, Bomik? diye oorduın. Karyolada, ahbablardan birinin, Develi ha valisinde 417 
- Hırsız! dedi. misafir olarak birkaç gün ıçın 
- Ne oldu? beraberime aldığım, beş altı ya~!a· 
- Sizin yatak odasının pcncc· nndaki bir çocuğu ~tıyordu. Ta· 

resinden atladı. Arkasından koş· banca sesine, haykırarak yerinden 
tum, yakalıyamadun. Yalnız, temiz sıçradı. Karyolanın altındaki n· 
p:ık giyiruniş bir adam olduğunu dam da bir çığlık attı ve, kedinin 
farkettim, o kadar. pençesinden kaçan bir fare çevikli· 

Eve hırsız girdığine inannuyor ği ile fırbyarak pencereye saldırdı. 
dum. Fakat bahçıvanın da hırsızı dışarı atladı. 

gördüğünü söylemesi lızerine artık Arkasından bir iki el daha ateş 
bunun bir yalan olmıyacağını an· ettim, fakat isabet ettiremedim, he· 
1amıştım. rif kaçmıştı .. 

M;ışaya: Tabanca sesine bütün ev halkı 
- Evde hir şey ka)ıp mı? bak· odaya ko~u.,t.ular. Bahçıvan ve biz 

tın mı hırsız bir şey çalmış mı? mef&iler bahçeye fırladılar. Bütün 
diye sordwn· komşular da uyanmışlar, bekçi. 

- Ç'.almasına vakit kalmadı. polis dUdük r •::imıeye başlamıştı 
Gospoca, dedi. Fakat görmeseydim Fakat hırstı yakalanmadı. 
herhalde çalacaktı. Fakat kim olduğunu anladım: 

Geceyansı, keyfimizi kaçıran bu Karyolanın altın<la bir mendil 
hfidise Aragon ile Gramenianm da buldum. Mendilin bir k~esinde 
benim de çok canımı sıkmıştı. Bu· ''B,, markası vardı· Birdenbire ak 
nu gidermek için onlara: lnna bir isim geldi ve bütün ~üp· 

- Haydi gelin, ir şey iı;elim. hclerim bu isim üzerinde toplandı . 
dedim ve aldım salona götürdüm. Borozo( ismindeki bu adam. cs
Buradaki büfede içkilerin 'envai ki bir Rus zabit ailesine mensup ol 

ev yıYJldı, 100 ev ha.sar~ 
uğradı 

Ankara, 27 - Muhtelif yerlerdi! 
!asılalı aarsmtı:ar devam etmektedir 
Gelen haberlere göre, MUreltede dllıı 
!lll!l.t D,25 do gllrWtUIU bir yer sar
iilntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
mıyaerlde evv lkJ sece 23,40 da fld 

detll ve dl1n aııbah •,35 do hatif ol. 
aınk Uzcre iki zclı:elo dııha olmuştur 
Hnsnr yoktur. 

Kayserlye bağlı Devell kata mer
kezlle clvarındnld köylerde sarsıntı 

fasılalı bir suret.le devam etmektedir. 

Kayseri \'allıd Şefik Soyer benıbc· 

rinde parU mutcttl§l Hllmi Çoruh ol. 
duğu h:ılde 1'el4ket .m.mtakıwııa git· 
mlşlerdlr. S;ı.rsıntıye. uğrıyan köyleri 
birer blrer dola§:ı.rnk felAketzedelcrtn 
çadırlara yerlcvme tarzlarını tetkik 
etınişlordlr. Tevziat hor aileye bir 
çndir verllınelt sureti e yı:pılml§ ve 
bug1lne kadar •7Ş çndır dağıtılm~tır. 
:?00 çadınn daha gelme.si b"klenmek· 
tcdlr. 
Şimdiye kadar yıkılan evlerin ısa. 

yısı '17 yi bulmuş, JOO kadar ev de 
kısmen h:ısara u~ra.mırıt.ır. 

vardı, semaverde ı;ay ka}'nıyor, ko duğu halde dolandırıcı, hırsız ve ı Marmara da bir facia 
kusu bütün odayı kaplıyordu. Vot- serseri biri olmakla meşhurdu. Ba· 
kayı, konyağı çaya kanştırarak iç· zan mtatlan kaybolduğu görülür· ı 14 §Ubattıı MUro!tcden 50 ton Jllrap 
meye başladık. Arago!l da, beni sonra şık bir halde ortaya çıkar· yUkll.}e.rek ı;ehrlm'zc h:ı.:-eket eden 

b. ı d' ı · · 1 !ık . :Maksut kaptruıın ld:ı.rcslndekl Servet 
ıraz neşe.en ırme.c ıçın, llfSlZ • dı. B:r 1!1üddet sonra onu gene motörUnUn yolda lod~ t:rtınnsmdan 

hndiselerine dair eski hatıralarım sersen hır kılık \'e kıyafette bulur· parçn.lanıı.rak 7 ktşı olM mUrcttebaU· 
Ye}'a İ§ittiklerini anlatıyordu. duk. CDenmı nr) '.e birlikte battığı o.nla.§ılmıştır. 

Bir saat kadar bir vakit geçmi~-
ti. Aragon: 

Macarlar cam, poı selen 
eşya ve vrgon satmak istiyorlaı 
Peşteye giden tacirlerim iz bu sabah geldiler te
maslarının iyi neticeler verdiğini söylüyorlar 

AKŞAM poS1 

Salıibi " Nesn11tA Jl~I 
Hasan RaslrT' 
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Bulgaristanda!<i tetl<iklerı 
~ .\ıııc 

Her talebe i~1 ·r~~ 
Almanlarla iktisadi mü.ı.ascbet· 

lerjmizin durması üzerin1: mcm· 
lckctimizle ticari mübadelelerini 
arttırmak istiyen ecnebi piyascı· 
lar arasında Macaristan mühim 
bir mevki işgaline çalışmaktadır. 

~lil) 
sadi milnasebetlerini çok kolay bır dos "8 i'tlc 
laştıracağmı söylemişlerdir. f. " ~ 

Bu vaziyeti farkedcrck evvelce 
A1'nanyadan getirttiğimiz bir çok 
mnll::ırı Macar piyasalarından tc· 
darik için geçenlerde Budnpc§te 
ye giden Türk tacirlerinden bir 
kısmı bugUnkü konvıınsiyonel trc· 
nile dönmüşlerdir. 

Bu tacirler, kendilerile görü§en 
bir muharririmizc. Buöapeştedc 
yaptıl:lan temasların çok iyi ne· 
tice verdiğini, Macarların, bura· 
da bir müddcttenberi sıkıntısı 
hissedilen cam ve porselen eşyası 
gönd"!rmeğe haz1r oUukhnnı, 
bund3."'l başka Türkivcve va(!on 
da verebileceklerini bildirdikleri· 
ni, bunlara mukal111 mcmlekctii• 
mizden pamuk alacaklarını, An· 
karad:ı akdolunan yeni ticı:ırct 
anlaşmasının iki memleket iktı· 

Gümrüksüz getirildiği 1 
için satılamıyan 

Hurda makine 
· aksamı 

Bundan baş~a konvansiyc. ••• l LJ "" 
d~n bir Alman fabrikatörü dr Drtaokuldan 111 te' 4ck 
çıkmıştır. Bu fabrikatörün ş.ch ye kadar mekt~P1;J .tide 
rimi:r.le ne yapacağı henilz ma mektebe devredı ~. tr 
lüm değildir. Sadece piyasamız ~ .. d 
da tetkikat yapacağını, Alman sa llabe:- aldıfmma g!!r:6~ıerl l~ 
nayiinc mcmup olduğunı. ifade \·ckllliğl orta. okul ..-C! l 8.~ t._r 
ct:riştir. 1 rctmen okullarında okU) ~ olJıı.; 

Üniversitenin sosyete tatilin için bir talebe dosyası ) ,~ Jap0 
den istifade ederek iki hafta ev • tır. Orta tahsil hnyntın8 b 
vel Sofyaya giden iktılldt faktltc talebe için tutulacak oıııı:ıuıı' 
si dck:ınl' CeHil Sarç'd.a konvansi yalar okul idarelerince ıııblt 
yonclle gelcn1er ar~sındadır. man tutul:ıcak ve talebO ı 

Ccl!il Sarç, Sofyada çok iyi dan 6teldne naklettiği ı:Jt 
kar.,ılandığını, Bul"ar Universite· ":"itt'ğl okula avnc:l g6rı ~ 
sinden i1im a:lan.larilc görUıerck ve ytllcıs~k tahsll smıfl~· 
tetldkat yaptığ.nı, aeyahatmm talebelerin dosynlnrı d3 ~ 
hususi mahiyette olduğunu söyle y(}ks~k tahsil rnUPs!c!e!C 
mi.,tir. Ccla1 Sarc. Bı·i~ri .. t .. n1<ı nen devrolun.,calrt.ır. nJıl :J 
bulunduğu müddet içinde, Bul Dosyada bir talebe ~-'·~ 
garlz:rın iktısadi vaziyetini de •ahsll hayatı lmtldadıncs ı&&ıf 
tetkik etmiştir. da ccreynn edecek bUtUı:ı e~~ 

Bulgaristamn iktısadi vuiyeti nmelll.tı, dersleri. !llltf ~ııı fl 
Almanyaya bağlılık ifade etmek tfyetl ve derC'c~J. rl '!';p. id 
tedir. hat durumlarım, o!tul te 

talebe h:ıl:kmdalti dlk~ııl 
müşahede ve hUkUmlCJ' 
mr hsus lmmnlar vardır. ~ 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* Belediye rela munvinl Rlfat 
dlln Ankamya gitmiştir. 

Bu suretle bilhnssa tıe 
nrllara ve :rtıksek oktıll~ 
o!:ullıırdan gelf>n talebe ;;I. 
'll!Akadarlann derhal \'C ~ 
lümat edinmeleri mUr.1 1 
lrcektlr. Bu dosya Ue a)11 

da yeni talebe l:aydedctl ~ 

1 hracı için tacirler An
karaya mümessil 

gönderiyorlar 

* Belediye ~chir dıı.hllblde ya
pıl:ıcak olan yollarda evvell kana

' ltta.syon inşaatmm da tamıımlıın
mnsma karar vermiştir. 

kuhm tn.lt'~nin ~ctd.l<:i 0
1 

lfırruıt vermesi csa~t ktılı'1 

olduğundan ~u ve bu ac 
kaybPderek es1:ldcn oJtU 
o!culdnn lstC'nilcn !ickllde ,A 
karmak bnkô.nı da anıcrı:ıır 

Hurda demli' tacirleri bazı tcşcb 

bUslerde bu:unmnk üzere Ankaraya 
b1r mlime&>ll göndermeğo karar ver· 
mlşlerdlr. Bunlıır, Avrupa demir fab· 
rtkalarmm hurda demire en çok 
muhtaç oldukları ve hurda demir fi. 
yatıa.rmı çok yWtaek buluncluğu gu sı 
rada hurda demir ihraç ederek mu· 
kablllnde mamul demir ithaline mUsa. 
.adc olunmasmı lsUycceklerdlr. Mem· 
lckeUmlzde bUhıı.ssa fabrikaların gUn. 
rük resminden muaf o'&ro.lc ısoktuk· 
lan fıı.knt eskJylp l§e yaro.mayuıca 
hurdaya çıkardıkları kanwıen a:ıtıl 

masına lmklln da olmıyıın makini' 
hurdalarının mUhlm miktarda tera· 
kUm ettıet ileri eQı'Ulmektedir. Bil 
bassa Dk parti olarak bunların ihrn.. 
cı istenmektedir. 

Sahte hukuk diplomalı 
bir nahiye müdürü 

yakalandı 

* Son bir sene içinde belediye 
k.lmyahanesinc tahill lçln 12.8Z6 
parça gıda maddesi gönderilmiş, 
bunlardan 1612 sl bozuk c;tkınıştır. 

* Yunanistandan gelen yolcu. 
lardan madam Fredeklayo'nun n
zer'.n<le bir kilo knça.k ipek kumaş 
gizlediSf görUlmUe. mahkemeye 
verilmi.ıtlr. 

* Çiçekçiler dUn toplanarak di
leklcrinl tcsblt e~lerdir. Bun -
!ar §chrin mllnruıib ycrlcrlndo çı. 

çek pazarları kurulmasına miliın. 

ade ed"lmcsinl ve erik, şeftali gibi 
meyvah ağaçların çiçekli dallan -
nrn koparılarak sahlmıuımm men
ini istemektedirler. 

* Çanakkale vapunı rötarla gel
diğinden bu hafta lskcndcnın se
ferinin perşembe günUne btrııkıl. 
nıasına ve Cumhuriyet vapura ta
~afından )T-pılmasma karar veril
miştir. 

. * Den1z:yolları umum mlldUrtl 
lbrahlm Kemal Anknraya gitmiş-

Kıumnpa.~da Tabakhane mey- Ur. ldarenin mUdilr muavl.nilo iş. 
danı kar§ısmda fırın e<>knğında k:ı- lcbne mtl:lilril do Ankarada bu
yıUı İh.s:ı.ıı namında birisi. sa:lıte lunmaktadır. 
hukulc diplorıın.sı tnşıd.ıj;'llldnn İz - ~ 1stıı.nbul emniyet dördUnc:ı 
mirde tevkif edilmiştir. ABil ndı çube mildilrlüğü:ıc Arııp!dr kr.yma 
Osman oğlu lh~ndır. Fakat Ali k:ım1 J<~min Köksal tayin cditmlş 
Fikret oğlu İhsan, Ahmet İhsan, ve vnzlfcsine b..ışlıımışur. 
Ali İhsan gibi isimler de taşı . «- Bahçıvanlar cemiyeti scıiel'k 
mıştrr." tovlanltsı dün yapılmış \'e idnre 

Şimdiye kadar KuE:adıısmın Sel- heyeti seçilmi~Ur. Bnhçıvnn1a.r şc
çuk, E!ınnlı kazasının Bayat ve hir dahilindeki bost.'\Illarm gayri 
Fefahlyc kazıısınm Dir nahlycsil~ sıhhi vaziyette olanlnnnm ısla.hı-
Erzincanın Ba.::l:öy nahiyc-...JndC' m, fnkat diğerler:nl.n §Chir hudut. 
mUdilrlilk ynpmıellr. İfade~de lnrı dı!!mıı çtlmrılmaktnn vazgcçil
Trabzon sultanls.1 mezunu oldu - mccinJ b"lcdiycdcn dilcmcğ karar 
ğunu, !'l:ı.hte hukuk diplomasınm vormi'}1erdir. 

caktır. 

,.er 
Ronı3 - lt:ılyadald ne ı 

nmı ltnrı.ıılamnk i\1~cıı 
beri ithali mcnedl· f.' 
rin" bunda."1 so:ı~.tJt 
s~rbestçe gircbUecC ... 'fl! 

l.o:ulnı. - YugoslaV)·ıı, ~ 
n.•!l• 

r:ndckl buzları tıl} 'blı~ 
lan"la kırma~a tr~c !'.? 

- b • ~· 
8e de muvaffak o•B att 
Bu:zJa.nn kalın1ıgt d 

4 
den fc.zladır. _...ı11•,JI. 

Ct>mn - ltnlya ?,fgcııv 
bir ticari nnla.,ct!'\9 ı1'.l 
muştur. Bu nnla...cıtn11 r.~ 
300.C<JO tonu buııın ır.ıol 
z;:ı.n gemileri He ıııt ../. 
tır. p 

Londra - lngiıtor<'• ııtl~ 
hava kU\"YCtl"r'JlC ,.).,rf 
mrk u~~re soo uı. - Biz gidelim, Nina, sen de yat 

dedi. 
- Hayır. dedim. Ben yatacak 

şimdi IUıysorl vilüyet"nJn IIc.cılnr * Vilayet ve belediyenin mW;
nahiyesbıdc mlldilr o!an Şc\·kot terek tahsL<ınUlc yeni bir mcyvn
tarafmdan tr.min cdUdi';ini, onun ı;ız n{;aç fi:lıınl:ğı vücuda getiril • 
dn SMte diploma ~ıdığmı iddia mool \'O bunun Yıldrz ıııarayı bele. 
etmiı;Ur. T:ıhkikatn dcv:un edil· ı di}~ce s:ıttr.ahnırM Aarny bahc;e-l mektcdır. sinde yapılması düşUnillmC'kteclir. dcrmlştir. 

değilim daha· Hem siz bu gece 
burada kalsanız iyi edersiniz. 

-Neden? 

-=-au Mdise beni çok sinirlen· 
dirdi. 

- Korkuyor musun? 
- Korkmak değil ama. içimde 

tuhaf bir his var. Şüphesiz. dedi· 
lim gibi, sinir .. Fakat yalnız kalır 
sam bOsbütün fena olacağım. Git· 

mP-
Kabul ettı1er. Hizmetçiye söy· 

lcdim. onlara birer oda ayuttmı. 
vatak'annr yaptırttım. 

Vakit epey ilerlemişti. Onların 

ANMEDE Bili -iN· 
Ci'N tE~ OlM4· 
'-'ı$Dı R. ONU 
YEqiN1' 
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iborg şehri bir 
döndü &rabeye 

-.--~ 

Finler bu şehrin 
fcl~a~~~İ~~~Ubu şarki li gerisinde m Ü da f aa 
~ crı l>oı rasında va· 
i'~~dcn d: aıncıcsinin gre· 

. ...:~:~.ı:~:ş~~ş .. ~m·:~ h at 1 ar ı .yap ı y o r 1 ar 
r,fcı • ı ıstemekte· 

. ttsılta:ı K . . 
. tı~cn bir~. l3irlcşik Ameri· Ol v isto müs tahkeın mevki inın 

reni · ·SPrcsı b' ;, d~ nın M . c, ır mar· 

t~a~ 194 Unc~kııı!~a şimali kay be o ılmesi Finler ı·n vaı ı· yetı" nı· 
\tıır r netice . k.ıomctrcdc 
ı· . ki Yolcusındc 20 kişi 1 11 t. 
J~~~ada .. vagonu tu· ço:< n1üş (Ü eş lril ı 

i:ıı Yuksek h 
ara•. P~riltoru nrp m::c I J.onılr:ı, 27 - J.'inlerin Viborg 
et~ llıı.ıhi:n rn n tarayında mıntakasında şimdiye }~adar gös

c h 'tir. E escleleri mü· ı tcrdikleri muzaffcrnne mukave-
~.r ~biye na rkanı harbiye mele rağmen vaziyet fevkalade 

cı; h·~un~usı~ır~ da içtima· ciddi teliıkki edilmek llzımdır. 
tıc~h;' ~rı:neti rcıır;. Bu rnıntakada fürnlnr çok mU. 

. lÔnc ~idd .. tı~0tnunist par· him tah§.idattn bulunmuşlardır. 
'raŞt §Ubat~ ı :e?birler aı· Finlfuıdiyalılar da büyük takviye 
~kirıltlllal~r ;n ıtıbaren bir ku\'Vctlcri göndeımişlcrdir. Şchir
t ai~ talti apılı:tış ve bu· bir harabeye dönmüştür. Yıkılmı
~ Old _lı İs: ctrnıştir. Hü • yan ancak birkaç ubide l:almıştır. 
iller lıgunu tnıa.r hazırlan· Finler Viborgun gerisinde alelü
~·r ı tide c ~sbı~ eden yazı· cele müdafaa hntları yapmakla 
lıari ~lya11 Y :rnıştir. meşguldürler. Koivisto müstah 

Cephenin diğer yerlerinde Fin -
landiyalıların lehine devriye faa -
liyetlcri olmuştur. 

Dün Finlanr1iya tayyareleri dilş
man hatları gerilC'rinde bombardı
man ve kesir uçuşları yapmıı;lar • 
dır. 

Mütenddid hnrn muharebeleri 
olmu!j ve düşman tnrdcclilmiştir. 1 
Dü~manın bombardıman cttiğ'i şe -
lıirlcr arasında Kusamo. Kj:ı.ni vo \ 
Solkano da vardır. Beş düşman tny 
ynrrsi düşürülmüştür . ., 

Vekiller Heyeti 
Dün üç hu ';'uk saat süren 
müzc.kerelerd~ l:ulutidu 

,\ ıı!,nm, :!G {A.A.) - lcra \'Cldllcr! 
heyeti bugün saat 16,30 da Bar,;vektı· 

!ette topianmış Ye .Raat 20 ye kadar 
mli::akcrctle bulunmuştur. 

Yakın Şark d evletleri 
arasında ticari 

mübadele ler 
Kahir~, 2G (A.A.) - Ehnu· 

kattam gazetesi: Berutt:ı!<i ali 
Fransız komiserliği Y a k ı n 
Şark devletleri arasındaki iktisa· 
di münasebetleri tamamile tan· 
zim etmek üzere Kahire ve Ku· 
düs ile müzakerelere girişmiştir. 
Yapılacak müzakerelerin hedefi, 
bütiin Arap memleketleri arasın· 
daki mübadeleleri kontrol ve bu 
mübadelelerin in!~iş.:>!ını temin 
c: 1cc~k d:ıimi komisyonlar ihdası· 
na müteallik bir itilafnamc ak • 
dctmektir. 

Müzakerelerin Türkiye ve 
Irak'a teşmil edil~ceği söylen· 
mektedir. 

~ ~ C: git t:caret hey' eti kem mevkii bugün Finler tnrafın-
;ı11~(Ct ara :n.iştir. Bey' etin dan tabliye cdilmi§tir. Fakat diğer 

~r }' aşllıası sında yeni bir ti· bazı müstahkem mevkiler mukave-
01111 aPaca· a~di için müza· mcte hazırlanıyorlar. Koivisto 
~ln~İl~cı bıldiril~kted' müstahkem mevkiinin ziyaı Finler 
Yt1tılı!lle '• rcı~e radyo ahi:~: için çok mühim bir kayıptır. Burn
l~il ~dı:enı İngiliz rad sı Manncrhnym hattının garbında 
~ •tı tere 1

1
vcren bir po .. i~ müdafaa sisteminin en mühim 

Danimarka hududunda Almanlar 
müdafaa hattı yapacaklar 

~ıı a~ışıa eyhinde yap; ~ noktası idi. Buradaki toplar, Sov • 
dıaıcr ~rdır. ıgı yetleri Fin mevzilerini arkadan 

? 'l ~c " U Post çevirmekten şimdiye kadar nlıkoy-
t l'ıtık ""ru anın zayıf muştu. 

' ~~ltillitasındap~ kıtasının u· Kareli ber1~'lhmdaki bu Vll7.iyeto 
·,, ~~ Şlctdir ulunduğunu mukabil Kuhmo cephesinde vnzi -

( ıt ~ l\ırı • 
:;ı~"'l lta Çcli~ istihsalatı yet Finlancliyahlara pek müsait 

3 
•ide • ~tı b Ydcdılcn en yük· gözükmektedir. Bu cephe<lr.ki Rus 
Is ~0tı0tıhh1uı0rn1 uştur. Ka~nu· fırkaları kat'i olarak Uslerinden 

'"<l kesilmiı;le~dir. 
torı ol Unan ham çe· 

muştur. Fın te l:llıği 
Dünkü Fin harb tebliği şudur: 
"l{nreli berzahında Finliındiya 

kıtaatı Koh"isto adasını tahliye 
etmiştir. 

Berzahın garbine düşmanın va
ki taarruzları ağır zayiatla pUs -
kürtülmüştür. 

Salmenkaikada düşmanın bir 
taarruzu da tardo1unmuştur. 

Ladog:ı gölünün §İmalinde gün 
sükiıneUI" geçmiştir. 

Kuhmo mıntakasınd:ı diişmanın 
bir istinat noktn.cıı elP. g-eçirilmiş 
ve bir düşman bölüğil dağıtılmış. 
tır. 

Buna sebeb müttefiklerin şimalden muhtemel bir 
taarruzlarına karşı tedb ir almak arzusudur. 

l':nis, 26 (A. A.) - ltimat e
dilir bir kaynaktan öğ'renil<liğinc 
göre, Almanya Danimarka hudu' -
dunun cenubunda bir nevi müda
faa hattı inşa etmek üzeredir. Ye. 
ııi hat hududun ııarktnn garbc 14 
ila 16 kilometrelik bir kısmını kap
lıyncaktır. En f}arki kısımda hu 
hat hududa birkaç kilometre me • 
safede bulunan Flensburg movkii
nin eenubuna kadar uzanacaktır. 

Hudutla yeni müdafaa hattı a
rasındaki bölgenin sakinleri birkaç 
gün eV\'el, başkumandanlık lüzum 
gördüğü takdirde birkaç sant zar. 
frnda evlerini tahliyeye nmade bu
lunmak için emir almışlardır. 

Danimarkaya bitişik mıntakadn 
10 bin Danimarkalı ıı:ıkindir. Bun-
!arın ekserisi yukarda. zikredilen 
mıntakada bulunmaktadırlar. 

Danimarka mahfilleri Almanya 
tarafından alınan bu tedbirin Al -

manyanın !jimdiki hududu kat'i 
add0ylemesindcn mütevellit oldu -
ğu k:ı.naatindedirler. 

Diğer bir fara.?.iycyc göreyse, 
bu tedbir şimalden yapılması muh. 
temel bir İngiliz - Fransız 'istila· 
sına kar~ı ihtiyati mahiyettedir. 

* * * 
Kopt'nha~. 26 (A. A .) - Sala-

hiyettar Danimarka mahfillerinin, 
Danimarknnın cenub hududundn 
Almanlar tarafından bir müdafaa 
hattı inşasına tevessül edildiği 

hakkındaki haberlerden hiçbir ma. 
lfımatları yoktur. 

Zağrepte tevkifler 
Müfrit milliyetperver
lerden iki Hırvat lideri 

yakalandı 
Zağrep, 26 (A.A. ) - Cumartc 

~--u rıi11~Wl!l~illlli1i1111!ınımllird!llllll!llmlıttOO!ll~ll~l'illl00l!Hl~milli1!1~1~l.mın.~~~ ml~ .. _ si gün u te ıer on merkezle rinde vu · 
fi'!" ·~ kububn bomba infilakları netice· 

~ı-==--·_ -BOOAZIÇı sinde Hırvat iftira~çıları arasında _ yapılan mütc:adclit tevkifattan sc-n 
ra iki mühim tevkif daha yapıl · 

nasyonalist ve iftira:tçı grupları 

reisleri olan muharrir Budak ile 

3 

Şehir M eclisinin 
Hatalı bir kararı 
(.j C(E.NLI'..l\UE ~clılr l\lcdi:.iııdc bir mülal.crc :\ a111Idı. l\lüza. 

ı.crcdc C'llcrindc lıirer nıuslki İlleti olaıı kimselerin ana cad
delcrclc dri;i l, faJ.:at ~an !>okalil:ırıl:.ı. lıunl::.rı ~·alarak dilcnmclcrinde 
lıir nıahlUr olmadıı:;ı 1.an:ı:ıtiııc \anlarak oıılaı-a lıu ınüs:ı:ıılc ,·erildi. 

llu ı.ararl:ı !')ehir ~Icclisi sn iki 'nzJyct tt-ıı muiıukJ.ak uretto bi· 
ılııi J,alml ctmi::- oldu: \':.ı. Jı;tanbulda bazı ~algıcılar. sokaltlard:ı dlle
ııcccl. lıir ' ali~ l'tc clü~mü:::tür. Yahut bir clilcnciııin eline hir saz aldı 
mı, arka ~ok:ılda.rda ralı:ıt rnh:ıt "irrnyı sanat" etmesinde bir ıruıh· 
zur yol;:tur. 

~ehir ~krll-.i ci;cr birinci nızjycli ı;üzüııümlc tutarak bu l•aram 
ı: la~n"':'':ı h:ı~ ret <•deriz. (ünkü, ht:ınlmldakl çalgıcılnrdn.n lıir kısmı 
dilrnt·ı·ck lıir ' :ıziyrtc chi~nıü~..,c onl:nm ılllcıııııesinc müsaade et. 
ınrkle 'a1.iyellerinin fc<•tıa.ti truılıih C'clilmi5 olmaz! Ilu malüm olan 
hir !;>!')'!lir ld içtinı:ıi ;yardım, nıulıt~ıç 'utnnd:ı5l:ırm dil<'ıımcsino mü
sa:uh• rtınrı. suretile tecelli c•tınez. l\lrdcni lılr S<'hirclc içtimai mu:ı.\·e • 
nl't dl•nikıı bir ~<'yin me\Cut olması bir :t.arur<'itir. Hcr s:mat ,·c:ra 
ıneı,,lt•i;iıı bir birligi olmalıılır. &u birlik me' cııcliyetiniıı :ı.,ıl gayesirtln 
iit.f~ l~n ar:ı.ı,,ımla içtimai tesanüt \C ~·anlım olduğunu ınüı.Irik olmalr, 
ııi .... anııınınc .. ini bun:ı ~üre y:ı.pmalr, faaliyetini bu bakımdan gösterme
li \ C azÜIRrınıJ:ın hlri mü:,J,ij) \'aZİ)'C'tC dii~tü mü On:l mnddİ ~·nrdrmmt 
lw':'hı rnı:ılıclır. 

)f cınlckrt d:ıhiiiml<.• lıu içtimai ks:ınüt 'c ynrılım organilC edil. 
ınt'liılir. l,:lchir Me('li-.i flJ'1Harmın, içtimai muannctin ne ~bi tc~ki· 
litllarh. lıan~i kanallardan 'c nnsıl yapılır ol<luj:;'lınu bizim Jı:ıd:ır bif
dil;lrrinden nn. ı,, ıl ~üphc e<lclim; o halde hi.i)·le lıir k::.rara ul:ı...5lllala.
rıııa ne mana \"C'rebiliriz ': 

ı:;:n ~clıir ~lcclisi, i-; .. iz ~:.ıl.,:ıcıl:ınıı ı;efalctini hiizüniinclc fııf:ı. 
rak ı l c~rfl tk', :ırkı. c;ol•al,lar<l:ı. \'C rllerim!c "'UZ tutır.al; ~ibi ''ml\7~rct
leri" o!:ın J.iın'iclerin dilrnmcsinde rnııh:.ıır ~ömıiJ crel; bu ı.arara 
11l ıı.5lıysa lıa:uet OONİ,., (ünkü l!;tlrıı:ıi scfal<'tin en :ılt t:ıb:ılm.<,ı olan 
ılilcndliğc ~rhir nı('rlb.iniıı r e.,men nıiis:ıııde etmesini hanctten hac;. 
ka nrylc kar~ılıyahilirlı.? . -

h tanbul ttt'lıri mı>dt'ni bir ~chirdir. ı;u 5chrin Jwm5crilrri ne ön, 
nc de arka <'addclı>l'indr bir yafa.ndaı:ın ;\'!L<sıyabilm<'k it:ln bir cll~<'r ,·a-
1 anıla':'ıt. nnır, nc:tı~ını ~örmcKC tahamnıi.il <'demezler. 

E~rr lstanbul şehrinde ) aşıyabilmek iı;in bir diğer \ atandaşm 
nınlıanıct in clm b:-ışk:ı bir şı>ye malik olmryan falMzlcr Yarsa, bunun 
srlıchi n<'<lir? .. r.unu ara-.1ınna.k ,.e lm -.ehcbin iiniinc ~~mek liizım. 
clır. I~~c·r im scbeb ortadan l>alluunf;\·ILC'ak lmdnr kU\ \'Ctli lıir c;ehclıse, 
o ıaman içtimni muannet diye Jıa.c;retini ç"'kti"1miı. medeni yardım 
hf'nılini ~fü .. termcliılir. tçtimai scfat~tin iiniine içtimai yardımla. ~eçi
ll r. hnl•i'.-i mnlıtaç ntanıl:ı~lnr bu fçtim:ıi yartlıma lmrn':mal!, dil<'ncl
li~rf hir m<'o;lck hnline sokmuş o
l:ınlftr buı:ünkünde:n ~ok daha 5id
<lctli <'C7al :ır.ı. c:arpılmalıdırlar. Şt>. 
hlr m('('li-.lnin karnrr, ne tarafta."\ 
miit.alca edlll~c edilsin, hatalıdır. 

- 1 

S.u.a~ :Oewiş 

f~slkerllk bahusoeırn· . f 

Deniz harbi için hazırlanan kuvvetler: 

Müttefikler 13, Almanlar ise 
3 zırhlı inşa ediyorlar 

~İl--· ŞARKiSi . --· .... ···-- mıştır. Bu tevkif edilenler müfrit 

m Ü-. n1111n fE')) iV? r re:"' s"" u •• e a k u r: Avukat Buç"tur. B 1r. \'Rnilan miittc>fikler. B 1 b' Ü ikl....J-~ ~~ır,.,_um. ~z IUI V $ lr D D gı Muharrir Budak 19H ... ~Kral unıı.mıı•a ılm ttef t:nı.ı.)ir-
m p k k d TAK ~ 1 M . d ~ Aleksandıra yapılan suikast do· lıir yan<lan da Almanlar mi bir zırhlısı arasında. ancak beş 
,,.~.J~ . .'~ .. ~ ........... :?. ...... ~~n.~~1:.sJ~·WJW~ layısıla "Ustaşı" hareketinde ~~~~ı~:~a a:~f~h~~~~~~~ ~~:ı:~:nay~ü~~r;ı;~ ~aiz~~=~ 

methaLdar görülmüş ve ancak bi· lcrini arttın.vorlar. İki taraf da l 11 ·ı 1 ·ı· 1 · H d Ri 

• IHlllllillllllllllGjj;ıl.. lahare affı umumiden istifade e· zır 1 1 nrı ı e ngı ız erın u , -11-U deniz h:ırbinde birinci ı:ı:ıfta yer :ı- p:ı.l.s \'C Rönovn. zırhlıları saatte 31 
~ 

1 
derck Y ugoslavyaya dönmiiştil. 1 k 1 11 · • ·ı EEtlFE"'--~ (§) iM art Çarşamba ~ Mart CUMA aca o an zın ı gemılere azamı mı sür~ıtlc seyredebilen yeni gc . 

ehemmiyet v0riyorl:!r. milerdir. 

~ S ı-ı M E R TA K s ·• M ~ Amerika kızılhaçı Leh- Ilu silahlanma yarışının s<'beble- Diğer on altı geminin süratlen 

1 
\ıııJ il lilere yardım edecek ri gayet açıktır. Harbin h0şinci a- saatte 25 nihnyet 26 mildir. ~r-

StNE MALARINDA BlRDEN ~ ymda bulunuyoruz. Bu gün mütt<'- çl bu 16 gemiden Alman gemilerile 
= Bc rlin, 27 (.\ . A .) - A}man is. fiklcrin f.ııcrinde aibrlıkları 23000 <löğüşecek kabiliyette olanları var-

ı tihbarat bürosu. Alman hükümcti. ile 40000 ton arasrnrla mütehavvil dır. Faknt normal §erait içinde Al-
... ='= nin işgal altm<l:ı bulunan Polonya tam yirmi bir zırhlr mevcutt•ır. man gemileri sUrnti az olan bu 

= a F-'F.! arazisindeki ı:ıh·il ahııliye yardım Buna mukabil Almanlar yalnızca zırhlıların takibindf'n kolayca ka. • 5 ~ etmek için mür:ıcn2t eden Ameri- iki t:-ne 26.000 tonluk .zırhlıya çabiiirler. Bunun için Alınanlar de-11 1 kan kızılhaç tr.'ikilatnım bu tekli- mnliktirlcr. Eunrlan manda ccb niz silfıhlanna büyük bir ehcmmi-

1
: ··: Cini kabul ettiğini bildirmrktedir. zırhlısı ismi Yerilmis olan iki tane yet \'ermişler ve yeniden Uç tane 

Sevimli ve dilber lspanyol yıl.dızı ~ Amerika kızılhaç mümessilleri· on biner tonluk büyük kruvazör otuz beş bin tonluk gemi inşasına 

1 
nin yapılan yardımın teniine ne - de birinci hatta h:ı~bı>debilir. bn.şlamışl:ırdrr. nu yeni gemiler 

- zarct etmek üzere hu erazi\'e r,ir. Yirmi bire k:ı.rııı iki nispeti l)arrıort gibi süratli, fakat daha 

1 melerine müsaRde rdilmi~tir. Gün- mültefiklP.rin knhir üstünlüğünU ku\·velli zırhlı ve sekiz tane 38 ll: 

TÜRKCE - ISPAN YOLCA ŞARKILI Türkçe SÖZLÜ· • ~~;:1\e;ı)~;~:k ~~m;~~la~~~m~~~lit::~ isn~~~~a~a<;~~ii~ bahislerinde gemile. to~\;~n:ı~~:11h:~)o;~c:n~::d~.klor: 
·-··1-ill~lllll!WJlml!llmlillil!ınilmfümlmll!llllffillrnllll!l!ll!lllllı!' . kolaylık gösterikcf'ktir. rin aded ve tonajları gör.önünde tahm!n olunur: 28 tik topla. 

. tutularak kafi bir hiikiim vermek ra malik olan i~i Zlrhlı _ 

Y k M ELEK d do~nı. ~eğildir:. Gemi~c~in inşa ta- mız. Diinkerkin sekiz tane 33 ıu-
~llı ...... ann a şanı sınemasın amııu~~:ııımıınıra.. r~?l~rı~ı t"erucsuratleı~ını ?e g~Z?· *Ü v<ı Hııd'un nltı tano otuz sc-.... - '11 n~ .e ~ m gerekt~r: !•unun ıçın kizliği kaı..,ısında susmağa mecbur 

l
e:: Atkın ve sadakatin z.aEeri ... Gençlik v.e g üzellik filmi... • yırmı bır parça ~emı ıçınden 1913 . kalır Fa.kat mUmk:' ld - k -

d · l d'l · 1 t '>3 ·1 · ı.ın ° ugu a Emsalsiz derecede muazzam sahneler. .. e ıma " 1 mı~ 0 up S.'lat c ~ mı dar rnbuk ol k ·· ik' tan 

B E VA Z P E R 
• ' ~lirate malik olanlarla 1939 inşaatı 35000 tonlukm: .u~erie ,

1 
bitire 

1 tt 30 ·ı .. tl g"mıye § 'ere • 

= 1 
o up ı:ı~a e. mı s.ura e seyre- sek o zaman Yaziyet değişir. Çün-
denlcrı tefnk etmek lazımdır. kü dört 1.ırhlımız olacak ye beş 

1JQAN CRAVFQRD JAMES STEVART Alma:ıı:;:~ ş~~~~ ~t Geyse- ~~~~kil~okmçUa~~~ı~lm~~~~~=t: 
~ 1 no iıımi:ıdcki iki zrrhlıları 26000 r.ünkU Fransız YC lngitizlcr de Jıt--
~ . ton ağırlığında. yeni ve saatte otuz ni zırhlılar yapabilirltt.,, 
~ Bu filmin milyonlar harcan.:ı rak vücuda getirilen, gözler kam aştıran muhte .. em sahneler, tabii \~ ... mil sürate maliktirler. Bu gemile. Doktor Göbels geçen günkü 

~;ıı;J!~~iıııilloo~imi~w~~~nıııllliıı~ıllliıiı;iılıfımlı~ıııııılliıtlilı~1~ımııillıi~ıillı~illı~~nıııınmı~ıruı~ıni-nııı~lırnıiılı~;,iı~nı~ı,ı~iımlliırn~ı~ıııilllliım;ııdl ~~~.1~1 ~~~~·~1ı ~~~~;ı;i~~. tane ~8 lik n u lk ( 2 ~~ f ~~ ;~ ]ı~~ ~;t~~ ~ rı~~ -. 
--~~~~~~~~~...:...:......:...:...~...:...:...--=..:.=..-...----~~~-==~=-=~==..:..======-~__:_~~~-



~lmanyada_ ka_la~ Bulgaristanm Ankara sefiri geldi Roma~!.~ •• .!~~~;~.~ 
tıcaret gemılerımız (Bq wan 1 incjJ.:) l g«!ÇUktcn sonra !,;Ok 119Tdlğtm Türk!· ad~~i .tecavüz: misakları akdetme· 

d
.
1 

,,.,
00 

k Elı~lyc iki kUçtık Bulgur mektepli yeye tekrar avdete ttğtme ııon derece len ıçm tavassutta bulunaeaktır • 
.Almanyndıı. in§ıı c ı n U<J tonlu "' · R Al b"J· 
1 11 

l n1 d Dotı E kız tarafından birer buket çiçek veri!- memnunum. Sefir olarak buraya gel· omanyanrn manyaya ı 
3'-0 cu gem er r z en 

1 
1 

'
0 ~ge- mlş \e kendlslııe ··sa.fa geldiniz!., de- cIJciim için çok m<'sudum. nan' tm hassa fazla miktarda pctrol lhrac 

men vapurlarmı geUrm < 1 :in do- Uml u~ '-U'"'Ck vaı.lfcnln verilmesini bll"'lk ct~sine chemmİ'-'et verilmekte ~ 
kuz ay evvel ııa::nbur~a giden mil· n ş '· "' ,.., ;ı' d. " 
ret.tcbııt ve ınUhendlslerlınlzdcn beş Bundan !.'Ok mUt:clınMıs olnn Sava bir ııerct, ltUbar verici bir vaziyet te. ı'i)·- t !ta R n anı "ki 
~k bir lca.fllc, geri donmelerl hak- mrot, hnrıırctlc mukabele etmiş ve lAlcltl edıyorum. ·ı ıgcr k~~I"k n ~ma yda n hı. 

.. karııılıı.yıcılarr arasında Galatasaray !ki miılct arasında :ı:aten mevcut mı yon 1§1 ı orausun n ır 
kında. verilen emir Gzertnc bugunkU ·ı t h · d k b b · 
konvaı:ısiyoncl trcnlle gelml,ştır. llııesındc okudutu Z!lma."l:ı ııit eski ve hayli ilerlemiş olnn dostıutıın da· m~1yonuk~u. ~r ı~ ~e. e.r

1 
c
1 

~ ı: 
ltafile mUhcndia Rahmi gtlvert.e mektep nrkada~l:ınnd:ın birkaç zatın h:.ı. ziyade iı:ıki§a!uu temin mak."!adile mı yon ışı!1m zıra~ 1§ er c U{,'l"a§ 
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tro da bulunduj!unu ö~renlı.1ce kendilcnlc bUUln kun·eUnıle çnlışı.cagtm. Bunda masım tcmı.n ctmege ugraşılmak· 

.....,..,...osu ı::mwı, m ...... ne oa mo. tad . 
pek dostnne ve s:ımfmt mus:ıt.ıbııda mu\•af!ak O~'Ulldan, nrallll%:1a le· ıı. 

u Şükrü, t.e1s1z; memuru Ali ve e'ek· Bük' 21 (AA ) c · • . k bulunmu•tur e..,süs ctm•e olan ltfm~d \-C dostlu"•"n re , • • - crnau 
tr1k memunı l"ıyazıden mUrek eptir. " · ..., "" ı,u ·d 1 h be ·· }"> 
Gemileri lcacllllm k Bulgar ('Jçt.'li, krndistl~ :;örliıcn bir dAü:.a tıW~ncağmda:ı Umltvanm. h en a m.an a rlerc gorc .o 
sad.lle gfü::~~: f n heyeti va :e; mubarrlrlmize, ild memleket nnısro- 'fUrk topnı.klanua gelir gclm z, Türk manyad~n Almanya ya. ı:.us i galı 
•mi mllrctt.ebatı d.: birkaç gUne kıı.- dak1 doııUuktau ve ka!"§tlıklr ltfmıı.dA nu:.tbaut mnme lllcrflc ka~tı§trğtın altrndakı Polonya araz~sınden s~: 

d A-•A•• te d t...,. .,_, di dayanaralc inktpt etmekte olan 1)1 tein çok sevinç duyuyorum. Gazeteci. kolunan malların naklıyatı ycnı 
ar mU&.Ut:AC av e .. -....ecc .... cr r. d h ı ld 1 ç·· k"" 
Öğrendiğimize 1;öro, bu gcmllerl· mllnuebeUerdcn bUytlk bir rnemnu- lttle aıkaık temasta bulunacatıma e- en a c ar o muştur. un u 

m!::1 ccUrmek yolundaki bUtQn te- nlye~e bah.!etmf.o \'C tUrk~c olruıı.k min otabnlmntz. Sovyct R:ısya . Ro:nanya hudu· 
ebbUaler elmdillk boşa ~tmtşUr. r;unlıı.n ııö;Yleml§tlr: Ankaray& gltUkten BOnrn. gazete- du~d~ kiın ?rasenıden Polonya 
Alman hUk.ı1meU, gemileri heyeti- - Yeni vazifeme ~lamak Uz.ere ellerle etra.nı surette görtl§mek mum. tarıkıle. trans.ıt. olarak 5c,•kolunan 

mWı teslime muvafıı.kat etUğl h."\Jde. yıırm nkuam .Anknraya gidiyorum. klln olacakttr . ., et ~·esa.ıre. g~bı. gıda madc?clcrı 
denizdeki cmnlyctaızllk yUzllnd•n Tllrklyo currihurrelatne 1Umat mektu· Sam Klrof', ltendiBlni J;ııı'Jllıyant&- yagma. edılmıştır. . 
yol& çıkarma.'< mUmkUn ulamaml§tır. bumu ta.Ittllm etmeden \'e muhterem nn do!lt&nc tezahürleri a.rMtnda. oto- Bcrhn~1cn Bukovıı:a :c Be.!3· 
llu Taziyet dolayısilo Doğu, Ege.men hariciye '"ekllln!zl ziyaret t!tmedt."n moblline blnml' \"e Bulgnr bıı§ltoruıo. rab?·aya ı.:ıracat tacırt.cnne gon· 
~c fnaaatı bltmelı: Uzerc olan Sava~ bittabi Bfyn!! ?ıeyıınktt:n bulunamcyn- losllc b!rll)(te, kendletnln mta:ıt'lı1 o- d~rılcn tclgrafnamcl~r~c bu_nda~ 
purlanmız Hamburgd:.. demirle- cnğunı takdlr ed::rs'.nl:.. larak Mac;kadald lkamctgfı.hm& git· böyle grda m:ıtldelerıı:ı. hamı! va. 
~ bulımm:ı.ktadır. Dahıı ne luıdıtr :uaamııfih ıslze ilk lntıb:llamnı bir ~tir. Elçinin bu hatta sonuna d:>ğ. gonları.n Polonya a:azısındcn geç 
.zaman bekllyccilk.leri de m Qm de· kac;: sözle 1!11de ve Wı:ır etmek iste- -:ıı itimat mektubunu CUm?ıurrel5tml· memesı ve Macarıstan yolu} la 
ğlld1r rlm. Ben llae taMlllml Gslııtaae.ray ze \'crınesl ve mUtcaklbc:l tekrar la- gevkedilmesi talep olunmaktadır. 
H~Uz; muamelesi ynpılamn~"lll- llaesinde yııp~tmı. ArlldAn 27 sene tanbula gelmem mUhtemcldlr. Bu yeni hadisenin Almanyada 

dan gcm.11crlmlze mu\'nkkaten Al· büyük bir memnuniyetsizlik tcv· 

matı bayrağı çekllml§tir. Gcmllerlıni- H ·ıtl e r·ı n 8 u Ih P I a" n 
1 

lit ~tmi olduğu beyan edilmek· 
7Jlı dahll1 tezyinatmm her tıı.ratma _t_edi_._r_. -----------------
[). B. lpreUerl konuım111 bulunmak- Bir çek kafilesi daha 
't&dlr. Bunun ııebcbl, bunların mutga. (Baı tuaft t incide) yaret.i müna.scbeUle Vqingtonla geldi 
De:ııfzl>ar:ık :u.manmda lqasmıı. 'b34· ~Md d y R ..>-~· • • "----bet ya.no ile görü§eblldi,.,;,, en cı ay1 oma aruınw.&ı ıyı m~ - .Almanyadan kaçan Çel;: gençlerin-
lamıuı olmalandrr. memnun oldui:-unu ıtöylemiş, ''mU- !erin bir n~anesi olma.k Uzere A- dtn 36 k1.,.llk blr mWtect kaf'flesl bu· 
Almanı ar, buradan gıden gemi za- .t ,_ k • t ld rl e ik H" "- · t.o 1 - Ş'" ltı.Aatmm: ~o umırn o u., e - m r anm ~ ımpara r ugıı • '""'nkU kouvansi..;,,.,f'I trenUe aehriml-

bltan. mllrettebat vn fen men1urlan. h k k tan ğ t ·ı •- · ,... ~-·· " miıştir. nu u u an ıma 1 8.(:1 euaCSl· ze gelmtıtlr. 
mm çok lyl ka.r§ılaml§iar ve vaziyet İngilizce Deyli ;F'JıBprcs gazete- nin muhtemel bulunduğunu i.'\tih - Bunlar da. daha evvel gelenler &lhl 
411l%e1Unccyıı kadar gcmllcrlmW ınu- ıinln Roma muhabirine göre, Vels banı.tma. n.tfen beyan ctmekterlir. Toros ek~rcsfle yollarmıı. devam e· 
ha!aza edeceklerini bildlrm1§le.rdlr. A\-nıpadald seyahatini, ~ im _ Diğer ta.raftan Niyuz Kronikl'in 
Dlfer taraftan l{adeı tıOytlklUğündo kinJan hakkındaki raporunu nisa. Roma muhabiri fJU haberi veriyor: derek Surlyrye gidecekler vo nıu.tte-
clar&k Ü13& edilen aon remimtz ı:ı.. "İ'" mal"'--t alm_,_._ 0 , __ ma.. ftklerln tarlt ordulamıa Utnıak ede-

r-- nm ilk hafta.smda Ruzvelte vere- ~ · lü1MS ........ ULU c~klerdlr. 
lom d& a.yııI \'aziyettc Roetag Umanın bilecek pilde süratle ikmal ede- bafilden verilen haberlere göre 

bulunmaktadır. ccktJr. Hitler·in Vels'e bir "sulh plAnı"' 

Alm&Dyad& lI1§& 'dilip do harp çr. Ruzveltin mektuplarında tevdi etmesi muhtemeldir. Bıı plan 
kınca g6nderllmlycrek vaziyet olunan mucibince ufak bir Polonya .Ucu. 
den1zaltı gemimizin daha ilk ııeferln· neler yaz1h? da getirilecek, Bohcmya ve ?do • 
de 1ıtr lnm&k neUcrıılııde ootttttı te- ravyaya muhtariyet verilecek, ip-
)it olunmaktadır. l'~bagton, :?'7 (A. A.) - Diplo- tidai maddeler ,.e mfüıtcınlekeler 

ttıa.ai mahafıli, Rtaveltln Vela ta. Almanya i~ nısfet dairesinde tev 
rafından .Muaollniye tevdi edilmiş ıi olunacak ve teslihııt tAhdid ed.i· 
olan mc.!ajmm aleLi.do bir mektub lecektir. Şimali ıskoçya 

harp mmtakaıı olarak 
ilan ediliyor 

Lonclra, 27 - Harbiye neureli ıı 
marttan itibaren !Jlmall 1skoçyanuı · 
büyilk bir kıammm harp nımtakası 

addedllecelini ilin etmlıUr. Mll:.:aade 
almLC!Na hlç klmııe buraya. gireuılyc
oeldJr. 

lcrin yalanda suya indirlleceklerl 
nl haber vermişti. Bu gemiler tez
gilı.a konalı tam bir sene olnu:.ş
tur. Gemi ~tmın ne olduğunu 
bilenler 35000 tonluk bir nrhlınnı 
bir sene zarfmda ikmal cdilemi
yeceğini kolayca takdir ooerler. 
.Almanlar Şa.rnort.'un yirmi altı, 
Geyı1eDO'yu ile on &ekiz ayda inşa 
otmiflerdl. Fakat unut.nuunalıdır 
Jd bu gemiler 26 bin tonluktur. 

Doktor Göbe.la ne derse deain, Al
ıııanyanm mUttetiklerl geçmeatne im 
kin yoktur. Almanlar tlç gemi 1n§a 
ederken. diğer taraftan mUttefikler 
aı Uç gemiyi tezgaha. koymuı bulu
nuyorlar. Bunlardan " tan~l Fnuwz 
l&r ve 5 tane3l lngillüer tarat'mdan 
iap. edilen dokuz tane 35000 tonluk 
~1~ lııgiltcre tnrafmdan lnııa edil· 
mcktc olıı.n dört tııne kırk bin tonluk 
zırhlıdır. 

Ug devletin ln§a ettirmekte oldu1t
Jan ı;cmllerln tczgAha ltoııu, tıı.rlhle
:rt gcr..6ııtlndc tutuıurs:ı 1039 un ilk 
yanmıda, Frarunzlnnn '(17 klı.nunu

aanl 1039) Rlrftly6, lnglllzlcrln lae 
(21 ıubat 1D39 da) Klng Jorj V. ve 
23 mayıs 1030 Preruı ot Vnl zırhlı
l&n ile tlç, Almanların ise lllsınark 
(H §Ubat 1030) ve von Tlrpltz (1 nl-
ıı.n 1939) ile lkt zırhlı tc:ı:gD.ha koy

mu;, oldukları garuıar. 

Almanlıır gibi mUttcflklcr de son 
•Tiratle çalı~tıklan için iki Almo.n 
2!rlıluıUe beraber Qç mUtterık zırhlm 
denize lnecekUr. 

}'g&NSJZJ..AitL.-..; J:~,Uı·ö. 0 KA
ÇA MAL OLUY01' T 

~ tonluk li'raruuz %Irh1W lUjli
yfuıUn 1nfa Jçln on iki mllyon 1.§~ 

YOYJD!yui vc.rllmektedlr. Geminin 
bUtün ma.sra!ı Ud milyar Irıı.nk yani 
blz.1m paramızla yctmf§ beş milyon 
llra kadardır. 

Zırhlı ~ kiloluk merınUcrl 40"kilo. 
metreden uzağa atacak olan aeklz la
no as llk \'e on beı tııne on be5lik 
topla mDcehhe:z: olacaktır. 

Ckm1ııf.n bir dakikalık alı§ x:nasra!ı 
i;c1 milyon yU.z altJıua d3rt tranktır. 
7A:!I. lmmı ll5000 ton ağırlığmdadır. 

Gemi ııaaU. otuz bir mil .UraUe Bey
reılecek mllrettebatı l:roG kişi oLıı.cak 
T• aynca tıc tayyaro ta,sıyacaktır. 

:a 7 w m.- .tme!ı&ıe oldukla
ft dilrt mrblJ tı• mc~lıur DUnkcrk 
ırrhlılannt11 aallyıt fıyatlan ceman 
ll mllyv lruk, yani Uç yUT. elli mn. 
yvn Ttlrk llraardrr. 

olduğunu ve Amerika. reiaicumhu. Ayni muhabir, bu plıi.nın ha.liha.
runun bu mektubunda Mwıolinlye zırda iki İskandinav devleti ta.ra. 
dostluk hiMiyatmı izhar etmekte fmdan ihtimal Norveç ve Dani
bulundugunu ~yan ctnıeetedir - marka tarafmdan tetkik edilmek· 
lı:ır. te o!<luı;'Unu ve bu iki devletin bu 

Ayni mahafil, bu vl'ıdka.nın Ve!- plAna sahabet etmekte olduktan· 
ai Rw:velUn phıtj milmCMilf ola- m ilave etmektedir. 
ra.k Mwrolininln nezdlne izam e- Bununla beraber muhabir, bu 
üilmiş Qlduğunu natık bulunmakta ıılı\nm Velsin ltaıyada yapacağı 
olduğunu ve aiyaai bir güna beyn. görilşmeler cenaamda mümkcre e
natı mutazammm olmamakla bera dlleeeğini :annetmemektedir. Zira 
ber teşrifat knldelerlne göre kalr.- İtalyanlar ~alllııwrda her tUrlü 
mc alınmış bulunduğ1ınu iliwc et- eulh taarrurunda bulunmak taaav. 
mektedirlcr. vurundnn vnıgeçmi!! görllnmektc-

Ayni mahafil, Vela'in Daladiyl!- dirler. 
ye bitaben yazılmış bir mektubu Ayni muhabir, ltalyan cliplomaai 
da himil olduğunu beyan t'tmekte, mahafilinin .Amerikanın sarfet _ 
yıılruz bu nokta. hakkında izahat :nPktı> olduğu faaliyet neticesinde 
\'t-nnckten imtina cylemcktcdlrler. orta.ya herhangi bir sulh p1Cuımm 

Sulh pllaı 
Roma. 27 (,\. A.) - l'>ğrcnildi

ğine göre l mart.tn Berline muva. 
salatı muklL!Tel" olan Sumer Ve.Is, 
dalıa evvel birkaç gUn lsviçredc 
kalacaktır. 

Deyli Telegrat gazetesinin I'..o -
ma muhabiri, Vela'in İtalyayı %i -

çıkması muhtemel olduğu muta -
foagmda. bulunmakta olduklarmı, 
yalnız bu işto vazifesi haber :ve 
malUnıat almaktan ibaret olan 
Velstcn ziyade Ruzveltin VaHka -
na gönderdiği ınümo.ssili MJron 
Taylorla papanm muvaffak ola • 
bileceklerini tahmin etmekte bu
lunduklarını beyan cbnektedir. 

Finl8ndiyada vaziyet fenalaşnsa 
(Bat tarafı 1 incide) siyasetini illn etme.ıılnc ratmeıı, ln· 

A)nl diplomatik mahtlllcrl.n kana- aıın ve malzeme yardımlarını çok faz 
ııtinc g6re, böyle bir ınUdllhaltnln la &rtt:nnak niyeUnde buiundufunu 
me:ilrlık netlceıılnl bilf'n Rualar, mut- da tey.t• etmektedir. 
tetllderln bu mmtakaya yardım kıta- SoYyet gazetelerinin 
lnrmın hergUn d.'ıhıı ziyade fa:ılalq- 1 d' 
ması l!Cbcbll"I nıuvat!aldyet fll?ISlan f'IYJB Bf8 VCf 1lt 
sıfıra dU~en bir hareket lı;tn llk te~eb. ehemmıyet 
büse kendileri geçmlyeeektır. Jleblııld, 26 (A. A.) - Aft.on-
Dlğcr tara!Uuı llllllhlyctlar mahfil· bladct ga.zeteslnin Tallin'dekl mu

lcr. mUttctlkJerln aıağtd&ki iki vazı- habiri yazıyor: 
yet mOst,.ma, taarruz auretlle mUdA- Yunnansk eivarmda İngiliı harb 
hale niyeUerlnt tekzip etmektedir. gem.ilerinin mevcudiyetinin bir 

Bu lkl \"Ulyet ıudur: mukabil ihtilil tevlld edeceği hak-
l - Ruıı - Alman ittifakının. mUl· kmda şa.yl&lar dönmesi Uzerlne 

tc!iklcrln mentaatlerini clddt mahi. Munnnn.ııkta kütle halinde tevlt\. 
yctto hııleldar edecek •unıtte IJleme- fat yaptlınll]hr. 
si. Sovyet ma.tbuatr 6imalde lngiliı 

2 - Finli.ndiya ihtilAtı:un betere gemileri mevcut oldul;'U hakkında 
doğru lnkl§at etmesi. bir kelime bile yumamakta, buna 

mtikahil Tilrkiyonin müdafaa ha-
Ilıı ikinci famzlyeııln tahakkuk .ımhklarma dalı· pylalarll mühim 

etmul JcAbedecek gibi görUnUyoraıı bir yer ayırmaktadır. 
da ayni m&hatellerln knnııat~ göre, Mulıalıirc nazaran bu hnl, Sov
FtnlAndiyatılar, karların \'e buzlAnn yet hiUtfımelinln !lmaldeld \-aziye. 
ertmemne lrn.do.r herhalde tutunabile· tini çok vahim olarak tolüki et • 
cekl~rdlr. Bu devred~. Rus11lr l<f!ndi- melde olduğuna muhakkak bir de
leri için faydalı ırunıtle llerllycmfy~· lildir. 

,ccklerdfr. MUltefil<lrr l!\C, o nman, Pulatlıda bir elektrik 
gönWIU ,.c harp levıumnı ı:cçl:ıne:t 

tP.mln edecek ,-ımyctte bulu=eltl r- barajı yapılacak 
dır. 1 Pulatlıya 18 kilometre meaafede 

Ge:ıe aynı m:ıhtıll"r, h!tıı.ndmıı..vy~ 1 Çağ'lıy:ıncık denilen yerde bir e
mcmlekeUerlnln gönUllil ge'.i rmci< lelttrik barajı yapılm:ıeı kararla§. 
~n mnttetiklere yan resm1 surette j mıştır. Anl:am tclıri ne mU1h1.ka • 
bah§ettı1derl korıtenj&D m1ktarnu :fa:;. tmclaki fabriblar elel.1.rik ihtl
ıaııı.,.ırt.ıracakiannı t\mlt etmektedir. ! yaçlarmı bura.tlıırı temin edecek -
~er tara!tan tyi mcnbıılardaıı gelen li?rdir. Du iş için b!r İsveçli müte'. 
bUtUn raporlnr, lsveçln Ntarft!lık ı hassrs gcthllm~klcdir. 

319 ticaret 
gemisi battı 

iki tarafın tayyare faa-: 
liyeti evvelki giin fazla 

oldu 
Pariı, 27 - Dün garp cephe· 

sinde 1'.fozel ile Sar .arasında kefif 
kolan faaliyeti olmu1tur. 

Tayyare faahyeb 
Evvelki &ün iki tcuaftan da ha· 

va istikşaf faaliyeti kaydcdilmif 
tir. İngiliz tayy<ireleri bilhassa 
Almanyanın bütün büyük deniı 
merkezleri, Heligoland, Borkum 
Silt. Bremen ve Hamburg üzerin 
de uçmuf]ardır. Fr~z ve Atman 
tayyareleri hatlar üzerinde muh· 
telif fotogra! ve istihbar uçuıları 
yapmı§lardır. 

Evvelki gün beş Alman bom· 
bardnnan tayyaresi Heligoland 
a~sr ve Frizon adaları üzerinde 
yaptığı bir keşü uçu9undan avdet 
eden bir İngiliz tayyaresine ta· 
arruz etmiıtir. Bu tayyareye mit· 
ralyöz ateıi isabet etmişse de, 
tayyare ciddi bir hasara uğramak· 
ıııın, bulutlar arasına saklanma· 
fa muvaffak olmuıtur. Bilahare 
tayyare üsüne avdet etmiıtir. 
Rasıd çok ehemmiyetli fotoğraf· 
lar almış bulunuyordu. Tayyare· 
de hiç kimse yaralanmanuıtır. 
Denıılerde 
Lon~~,.., 27 - İsveç'in Santes 

vapuru dün Şimal denizinde 
babnı§tır. Mürettebattan ancak 
12 kiıi kurtulmuıtur. 30 kadar 
tayfa kaybolmuştur. 

5000 tonluk 1 n g iliz Loc 
Madi vapuru Şimal Atlantikte 
torpillenmittir. Mürettebattan 
dört kiti ölmü tür. 

35 kiti bir f ngili.ı harp gemisi 
tarafından kurtarılmıştır. 

25 tarihli Alman resmi tebliği 
muhasamatın ba§mdan 20 §ubata 
kadar müttefiklerin ve biurafla • 
rm bir milyon 919 bin :ı!: toni· 
litoya baliğ olan 479 parça gemi 
kaybettiklerini bildirmektedir. 

Halbuki Frantız amirallrğmca 
beyan olunduğuna göre Almanla· 
rın hareketile batan müttefik ve 
bitaraf ticaret vapurlannın adedi 
19 şubata kadar 319 ve tonilato· 
tarı lda bir milyon 65 bin l 29 
dur. 

Taksim kışlan nasıl 
yıkılacak 

İmar pl&Dmm .Uratle tatbiki için 
lııtlmlAk l§lerlntn tesrUnl temin nU\lt• 
Mdjle kurulan komtaytn dlln vll!yct
te nll muavinl Hıı.lCık Nihadtn t1ya
at1ııde t.Dplan?ml ve Takıılm ktfla.11. 
nm yıkılması ~lnl G'Öril,mtl§tllr. Kış. 

lanın yıkılmasına ~vveın Panorama 
bah~no giden klsmm ydDlmMI .. 
tııaııta.ııacak tır. 

Futbol maçtarmm yapılabllmeıl !
Wı kıf".anm evveli. dı§ dmn1an yıkı
lacak, ata~& J11\%1r dıval'lrır r;ona bna-
krlım:.l{tlr. · 

• 
lngiltere NorveQ' 

gemilerini kira!ıYae 
ı.oudm, 27 (A. ,\.) ~ Blrkaı; gU.n sonra 1ngılteı"6 ~ 

!'asrndıı. mübJm bir deniz ftilUı .l ~teclıleceğl söylenlll ~ 
lAfnıımc mucibince, İngiltere bır milyon tondıın fa~Ja • .-.~, .... 
ldralıyncnktrr. lngllterc, bu semi!c1111 ziyaı takdirinde: 
tır. 

Bir Holandn vnp;.ıru batb 
Amswda.m. %7 (A.. A.) - ~30 t.on lıacmlııdcki ~ 

puru, 26 Şubat tarihinde öğleden sonra lngilterenin._:.; 
Sen Davitl aı;.ıklar:rndn b:ıbn~tır. Iilretteha.t:r tu~ -<11111 

İngiliz tayyareleri Nor veç üzerin~e..:ıltl 
~lo, 27 (A. A.) - Norveç unirallik dairesi, ın1-:; 

nin p.ıır.ıır gün!i Non·cç l:ıınısulı::rı ti.zerinde uçmuş ol 
Alman istihbarat nj3.lls1 tar:ıtmd:ın verilmiş olım h~ 
tckzib etmektedir. 

Amirallik. 25 §Ub3.tta hiçbir ooıebi tayyarenin 
üıerlnde uçmamış olduğunu h!!yan etmektedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

CS...taralı 1 incide) 
dana çılmıasma bile ma.hal yoktnr . 
Daha e\"\~I İngiliz de\let adamla. 
n Alm.uyaıım dllnynya t.ahakkttın 
etmclc anularmdan feragat f'..fmc
ıl !artfyle ha im.kin kapmmm da· 
lma a(Jk ol«Juğuna Ç<ık ~ık !!Qzlcr
le aulabnışl&rdr. 

Herhalde Avrupa harbi daha u-
zun zamaa bagtlnktl TI1%11hsuz 
rnaazaraııımı muhafaza edemez: 
IUdheler yakın bir zamanda ya 
harbin en IJfddetU bir safhaya ~r. 
mest. yahut ~ heklenmlyen blr 
tanda karanlıklar içinden yf'nJ bir 
sulh yıldızının doğnuı.ın ımretlnde 
lnkilf&f edecektir. 

BASAN KUMÇAYI 
--------------------

Holandanın 
mUdaf aa tertibatı 
Müttefiklerin mütehaa-

Göztepe 
Yakup, fa . 

di;;t ı sev o· 

·Delik deşik 
DUn GörlcpedO ~ 

el aevgUisUı.1 öldllr 
d1ğim1ı Araçlı Yaıcul' _.ı 
brta. tahkikatı a.k~....r 
m.."§ ve kendtL 'OsP"" 
tealfm olwımll§ttır· ~ 

Katil göz y8fllU"l 1 
raf ~erek: ~ 

"Ne yapayım?.. tıl 
Kıkançlılttan deli gt 
Unc dayanamıyaraX 
dıı~ cWm!,. deıııll~ 
gt1n muh3.kemo edilJl1 

aıslan tarafından teftic. Liman tartte kO ., • . ~ 

1 
btr toplantı yapınIŞ ,.. ~ 

edtldi tm Ha lO VO Şirke~ 
IAndra %7 (A.A..) - DeyU Skeç nnda Qnttormalı 8U 

cue™I, mllttetıklcrl.D mUto!wııwıJa. t.enzUAttan latl!adC e 
rmm Holandanm. mUda.taa terUbatmı verml§tlr. HUvl~ et 
pyrl :ttmt1 8Urette te.ttl3 etüiı§ ol- ren alvll ubiUer bU 
duklanıu yazmakta.dır. de edeceklerdir. 

Eksperlerin bu tertibatın Avrupa. Komisyon HaUç va~ 
nın en mükemmel mUdataa t.ertiba· tetklk et.mi§ ve tıeJeo"' · 
tından olduğuııu vo Almanyayı t.ered· ı-eslnln zam taıeblııl 
dUde aovkedecek mahlyetto bulundu- , Komlııyon a.zuı tıuıı.f 
tunu beyan eyled!klcrl rivayet edil- k&klp lçtlm&da 1ıd 
mektedlr. karar verUoc:ekUt· 

t!llktıdar lc.ra memurtutundan: 
D. 93717267 
.Marya. lıiutorakinln Balıklı Rum 

haat.aneaine olan (2130) Ura borcun· 
dan dolayı haczed.Umig olAn ~el. 

köyünde kilise soka.tında eakl ll ye. 
nl 10 kapı sayılı ve aat tarat'ı Ulyn 
mell%111 901 tarafı llfiiUyadiııin hane ve 
bahçesi arkası Hayvaç oğlu hanesi, 
cı'pheel tıı.ıikJm llo mahdut 391 met
re murabbaı miktarında ve tama.mı 
(1256) lira kıymeti muhammenell 
bahçeli gayrimenkuldeki 16 9Chim 1· 
Ub:ırile borçluya &it 15 hl.ııscainln u. 
mum! hUkUmler dalrcııinde açık art· 
tmna lle satılma.ama karnr verllmlı· 
Ur. 

Hane Jtlgtr olup zemin katmda ze
mini arduvaz ~ell bir kortdor btr 
kuyu, ve bahçeye !;lkllac:ı.k bir kapı 
vıı.rclıı·. 

Asma kat: Altı bodrum olmak Uzc
ı-e biri btlytllc biri .kUı;ük 1kl oda ha· 
rtcen mııukkat blna tttl6al.inde bir 
kllçUk oda.dan yemek odaııma geçlltr. 
İ.Jbu odadan r.emln arduvu alaturka 
OCAklı ve sabit kUplU ve kJlerll mut· 
raıa cecınr. Buna muttMıl kt\çUk 
bir aamıç \"ardır. 

Blrfncl kat: Bir ııota llzerinde y\lk 
vo dolaplı iki oda alaturka bir heli 
ve la\'all araama çıkan bir merdiven 
vardır. Bahçede Uç 9et olup içinde 
inclr, dtıt ve emsa.ll mcyva ag-ıı.çı~ 
vardır. (İçinde ayda 12.l50 lira kont· 
ratarz o!ara.k Va.sillld H. ldr:ı.c.ıdtr.) 

Cephe kısmında. daim! kepenk olup 
bina kıamı Jamıea tamire muhtaçtır. 

l - lııbu gayriınenkulUn arttırma 
şartname tarihinden 1Ube.ren 
f'lo. ile üskUdar icra dalreainln mu. 
ayyen numarumda herkeahı göre 
b!lm~ için açıktır. İIAnda )'l'Wlr olıın 
lardsn faı.lıı malfimat almak lstlycn
ler. işbu prtnameye 937 /7267 doBya 
numanı.sllc memı;rJyetımtze ıpllractınt 

edebilir. 
2 - Arttırmaya 1.§tira.k lı:m yukar

cla yaZllr JoymeUn yüzdo 7.15 nlsbettn
dc pey veya milli bir bankanm temi. 
hat mektubu tevdi edilecektir. Mad
cıo 124) 

3 - lpotelc sahibi alacaklılarla d!· 
,JcT" alacaltlıl&rın ve lrtltak hakkı ıııa-
iıiplerinin gayrlmerık~ Qzerlndeki 
heldarmı lıwnmle taı." muartte 
dnlr olan lddlalarmı ifbu Dlın tari
hinden tUbareıı ylnni g1ln içinde f!f• 

rnltt mUısbltelerlle birlikte memurl
yctlnı!Y.e blldlrnıc~rl·.ic:ıp~cr. Ak., 

<ılrınnr ... . ·~ 
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i\ZQN MEYV A TUZU lnkib<ı, noz·ınsızhk, mids bufanh ve bo1ukluğm1da, 
narsa< ten1neı11 inne, mıde ekşıhk ve vanmalarıntla 

~Üfer f İn Ve rn·deV dir emnuv-etl ~ kuDOa; nııOab Dır. 
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, 
ı folda. d - 18 3 -
eı.. r an k S d l •Q ÇalcıU e~er yo tu. an a m omura as. 

... ar
1
a değ~ce hemen dıgarı atladım •e e . . 

fok ardan nn lVJoda uzattım. • 
liılıu ~r yo'-t d . 
ııct h~~a.;ı sa.ıılclekı .::. ~ 

1 

un da aynı şelalde meyvaya d ı.ı. 
~ "Gll;?rı C1J çı .. ı · kün old v mu öğ ·- ·m. Uzu·ı <ı 
~ Q;fa ~t~. atladım man soğ~ şeyler vem•~tik ve iı; · 

' \'~anırncsa.Ych ~rsa~ııyc mız de a::le dışımız gibı .:.oğul 
fi.,. t a!ı>1 11!"<> • ınıı bı. tan do:l..'ll:ıc: uyuc:mastu Sic:ah 

ıl\ı ~.e koluıru. :ıı-• r·· " . 
ııı ~ıua bı:n d" ~. . ır yeme!• bıze yenı hayat vc.c~t 

• • une dul"~ ~. ~. ti. Mnanufih dalıa ':ı:!a şi1:fıv. et et 
~ ba:::,:ır1.""'-...;..Jt11ş ı .. '"-"tn. elim. ko.a:ımı sıvıra:a~~ l\fo::h 
luş~ liu mu 

o re <1ı.ı .tlUı tıa.~eut' yelkenden hır ça::hr yapmak işinı 
~ t\ıı.ıte •nıaıııneıan ıle. :oyu dum. 
~la:ı., _ llla..ıı~·en ha Elim:i~ki, küre!;:eı, direk, bwn 
.;a, ·""lı den · • c •• eı 
~4ıı.tıl{ k. ızın tıze.ındt' • ba v~ ip!e::-le bu işin gayet kola, 
ıı • .ı. \.ıay1\1~~1 bizi ka laca~ını tahmin etm şt;m. Lfüa. 
""'ıc11ın Ya.ı aya >U saha~fa ne bltgim ne de tec. ü 

1 ~. ~Ilı (>• 

~ l ~·rn1zrı~ . ınıp çıı. bcm yo!:tu· Onuh ıçin en ince t<' 
:atu,. -_,.. ka~· l :l k b 1 

11 
ı-.:"• g

101 11 
,,a.ıc>.au. .ernıata ~a a~ e:-ı:ıım :ı ;.ıp ıc~. 

""'lıy0, eıı gen ~ı etmek suretile çadır anca1
: a' :.ar-

"1 tıı • ve 
11ı1 .:ı bıı ot ..... 1:ıtık .> doğru meydana çıkabi!dı O gcct 

....... 1 '" •1~ • l d" 1 . :l 
1 -.....ı.111 bek ........ ıe, e tı.ı. .,ı .ıet i bn }·ağmuı yajJı . ç:ı ı. ıı 

, 'a .aı o.ına .e~ıHımız bu içini su bastı, kız te:~rar sandai: 

J ~ :~J%r~~ca rnu\'a~t ılticaya mecbur oldu. 

1,, .ıı t;~ &u..~·\e b Erte3i gün ça~ırın etrafına ç 
~ .. e en b a,..ı du.. p...~-evre bıı yağmur çukuru a~tım 

11"'1 ~!atı b ır, hareketle Bir saat sonra a:-ka.nız..i:ı~•ı kaya 
ı: k a~ıca 

<a.ı ı-.... llınUıı . \ctre Yo•. ld>tan aşıp gelen kuvvet ice bir rü 
ı-a ~·a;iıkta U->tunc çöktü. gar sağa~ğı çadırı yerinden söke 

a 'ıı .... ot n son ... a b ek k d ·ı · k 1 h. ·~ Uı .. r otuz n em ı erıye, um anı 
~~lı~ durn. ''G ... ~ çı.u~ 3) u~tüne fırlattı. B:!nim yüzümün o 
a b~ o ka.ıınız l§te bo~ anda aldığı ifa::lcyc Mod kendin 

Q. ı den._ ..ıar alı"mı"t k · · ıd .. ·"" t • :.. • • tuta..'lllyara gu u. 
k..~ ~l~ll· Utar gıbi tut. - Rüzgar kal:.':ın. sandala ati<! 
.~ ea .. ~·· ...... ~ yıp etrafa şöyle bir bakaca~un. de· 

JllJe. ~ , ıx dim. He:halde bu a:lanın bir ta:-a 
~ . Slk.ıınıı.,t k" k ııı• ~ 1 ı ·eıı fında bir kamp \'ardır. Bu kada 
Gaıı h-· ... <lire tı<l fok balı~ını muhafaza için muhal< 
ltri~~Rıtnı,1 Yltzldirn. kak bur.da bir koruma istasyon· 
~~tkı trı \'e eşya a • tesis etmişlerdir. Lli!dn gitmeden 
~l~~. s/Ukse.{ nOt\ evvel senin istirahatini temin etme 
· to~ lltıarıııa nra orarlı ' iyim. 

., .. \lu .... ., wr ~ ._.,,~...ü 

- l4-' - Yıww: L. 8uJiC1ı 

.:,,en bu ağacın at.:ına 2'el en insanlara İ!itersem f c· 
• .... ~et, ısc",.·:eh &aac.a.et- ba ı~e...a.eb .. ı rdll l Unu11 ıç.n 

Bir deli var! 
...... u:un uu c.1varcta1.ı .. nsan 1ar b~c&en korı;~arlar l - Ne diyorsunuz Allah aşkına? 

Tuıan adamla. mm ihtıyar baş aşmış dudıülamu ıslata ıslata, Deh hal Lokantam:la bir deli mı 
..ınirbaıı ou aJaÇ aJanunın hakı.. ~ayet sü.aUe ve heyecanla konu~- var? 
...a;,::ı.;ı oldugı.ı halde ke..)ii öz eğ makta olan bu garip a&ra~ adamına Kcndilenni, lokanta sahibint· 
.u.1u na,;ıl oöyle bir hayata mau .iOrdum: Bakırköy hastanesinm merıunı di 
·um ~uııış o.a~ılird1! - s~ bu kadar aciz bir a~ı.ım diye tantıan iki arka:la~ onu tes 
Ağaç a.ıamı bu hususta şu iza· olduğ:ın ha de bu ağlcın dibıne kine çaır•ılar: 

.ıatı "'':· dı: . .. 
1 

gelen insanlara nasıl felaket \ eya 
- Ev~t.. O be.ıı~1 0; .baba~l:lı.. sa:ı:iet dağıtabiliyorsun? Bunu an· 

....!Ji. Ve m:ı;,~d·mızd~ı aga::m l lamadım! 
tuıan:lan daillı evvelkı zamanlar· ı v • " , 

da k b" . ik a•ar oldurun Agaç a:lamı acı bır gülUş.e güle-
.1 a m:ı ınc o 'lı g u 1 , 1 b , ı~·· .. .. , 

·d u ğaçtır kı nusrr de· .e< uzaK ara a;::tı. \.Uçucu;< o 
oıııyo. u. uu a o k 1 .. 1 . b' k 
el gımız suyu la.:>ı hayat) nevin· ·an anmış guz erı ırer ·ırmızı 
.!endir! Bu suyu 1çen in:an, hay· yakut boncuk gibi p:ırlıyordu. 
va.1, ne~at. her ne türlü canlı mah - Nasıl mı? Gayet basit! de:ii· 
.u!< oıuısa ol.mn. vücujun:la hcı Be:-ıim ağaçtan sızan bu suyun 
ne. tü: lü maraz bulunursa bulun sana gözlere dejinc~ kör ettiğini 
...un de: hal şila bulur, derhal yenı ')()y'edim ya! Eğer istersem ağa· 

ıayat bu uyor! cm altına gelip yukarıya doğru 
Babam be.. doğunca yıldızla.<. bakanların gözlerine bu suyu ser· 

..,a.•mış ve benim büyül~ cin tara pe:im! kör olurlar! Yahut, ister· 

fından erk!nden dünya yüzün:ler. sem bu ağacın suyundan içi:-irim! 
alınacağımı anlamıştı· Halbuk O va!<it her ne illet!m, her r.e tür-
.en onun yegılne oğiuydum.. lil hactalıkları varsa şifa bulur! 

Babam beni büyük cinin elin· Kmrlar gebe olur, g~be!er ko ayca 
le.1 kurtarmaya ve uzun zaman do6runır. llaeta'ar iyi olur. Dilsiz

lüııya yüzünde ya;ıatmaya k:ıraı ler dillenir. deliler akıllanır! velha· 

:erdi. ~ıı ben onlann saadet cin'eriyim! 
l~te bunun üzerir.edir ki mabet 

ekı ağa.tan bir fidan koparıp bu Birdenbire aklıma geldi: 
raya ekti ve beni üstüne bağladı - Garip ada..-n! dedim. Sen ken· 
S~nelercc baktı. Bana dil öğ-ctti di ağacının hayli ke.-amctleri oldu· 
Iavatın hakikatlerini anlattı. ğunu iddia ediyorsun? Acaba bu 

- Te:aşıanmaym canım! Bu· 
gün ha:;tane:len ka;an d~li filhalfr 
ka şimdi lokantanızda yem::lc yi· 
yor ama hamdolsun sa.ldn bir za· 
manı.·. 

- Peki şimdi ne yapayım? 
- Hiç... Bıra!cın yem~ğini rn 

hatça }·e3in. Merak et..ııeyin ya· 
runda pa.<ısı var, hc:;abını ö:iiye 
bilir. Yeml"!•ten sonra dışarı çı'.:tı 

ğı valcit biz onu tat.ıtrkla ya~tala 
manın yohıııu biliriz. 

Loka .. ta~nda bir mesele çıkın: 
}'a:;ağını anlıyarak S:?vineı. a:la:n 
.;agl.4. .w .. a.elle teş.:kkür etti: 

- AHah sizden razı os.unl 
- Fa:cat ... 
- Fa;:at ne? 
Dediğimiz gibi şimdi hasta sa 

kin b:r :tama.unda· .. Lakin delilil, 
bu, belli olur mu? bakarsınıı nö 
betı gelivc.;r • 

Lokantacı gene tclaş!andı: 
- Eyvah! 
- Ama bunun da çare3i var 

Yemekten sonra kahve isterse ken 
Diğer insanların yaşa:hğı seı: 3~racın suyu cüz~m denilen illete de di.;ıne katı yen kahve verme}•iniz. 

ı:ıyat tarzından hiçbir şey isteme· icva mıdır? _ Vermiyelim mi? neden? 

meyi, onlara tenezzUI etmemeyı Ağaç adamı uzun tırnaklı elleri· 
bana öjreten l:abamdırl Ben bu ni havaya kaldmp heyec:anla ba· 
lğacın altına ge'en incanla:a ister ;'hrdı: 

sem felaket, istersem saadet hah· _ Cüzamın ilacı ya'nız bu a· 
şe:!ebilirim! Onun için bütün bu ğaçtır! Onun için bütün Hindistan 
civardaki insanlar benden korkar b t ı t ı d d" ana ap:ı::a.• ır. e ı . 

- Malum ya kahve sinirleri ter. 
bih e:ler. Bizim hastaya da bunun 
için dokunur. derhal kendisini zı 
vana:ian çıkarır. 

Lokantacı, sözlerimden dışa:ı 

yiyip bıtırdi. Bir cıgara yaktı ve 

Jarsona seslendi: 
- Evlfü, bana az ~li bir 

.mhve yapın . 

Garson ırkıldi: 

- Ne? kahve mi? Kahve isti-
ıorsunuz ha? 

- Evet. Bunda şaşacak ne var? 
Garson kendisini topladı: 
- Şa~madım efendım· Yalnız-
- Yalnız ne? 
- Kah••e i~:!Seniz daah iyi de-

~il mi? Kahve sıhhate huzir sayı· 
lır . 

Bu sefer müsteri şasırdı: 
- Ben senden kahve istedim ol 

um, dedi, nasihat de~il .• 
- Evet ama kahve size dokuna· 

cak dıye korkuyorum. 

- lnnallahe maassabirin! 
- L>oktorlar size kahveyi yasak 

o!tmediler mi? 
- Ne münasebet! rüya mı gö

rüyorsun oğ um? cıgarayı yasak 
..!tUler, kahveyi dcğıl .. Hem sen ne 
Jiye bunlara bumunu sokuyorsun? 

- Efendım, şey, .. Bizde kahve 
.Wmadı da! 

- Kal.ma::lı}'sa bitişik kahveden 
getirin. 

- E, sen de ~k oluyorsun ar 
tık. Sana kahve yok ve~aml 

İhtiyar ye:inden fırladı: 
- Ne de:lın, ter~iye ... izl 
Münakaşa etraftakılerin dikka· 

tini çekmeğe başlanuştı· Lokanta 
mhibi: 

, O vakit derln bir heyecan duy· 
ıfoğumu itiraf roerim. 

kta: o1ıttı ... __ başıarnı~tım 
"il ~1%tcı,~~ıa berabt- - Ben de senln!e bc:aber git· lar! Beni ken:lilerinin dünya vü· 
%.,."':erı11~ ça ı \'arcıı mek isterdim, dedi. zünde en büyük cin~eri s:ıyarlar 1 

çıkrnıyacağını söyledikten sonra 
sordu: 

- Eyvah! diye söylendi. Kahve 
içmedi ama g:!ne kahve yüzünden 
ıöbtti g.?lecek galiba! M~:.ele çık

naoan henfi dışa?} atalım! 

~'~e~~~m~ı _______ <_D_e_v_~_~_ı_v_~_r_>~ __ A_ca_ip_b_k_m_a_~_m_u_n_g_~_i_._n_a_g_r _______ <D~~•rn~ 

~a~ &eılllişr ce ateş Yak 
~ d Serlletn ı. 

~ ""'ıı •t::ı diye SÖl. 

ı-a ~er tıö 
~e11 Ylliyor d 

St>ı-.._ ' , ed 
~, ~~ O.duğ_., 

~:~ decJirn, kibnı 
I~ §eyler 1\ahvc 
~ 1 ı(j ~~ıyeceği.zıça:, 
"' at""' ltrıu b" . • 
"'l\ll'd ~ Yakan ınbirır.E-
~ b ll, kııncli, Robin~ı· 
~lı ırtoı . 

rqlla t g~i 
e ~ l'lnı ok kazazede!;. 

~~llrlıı ~btis ~~~~nı hep"ı 
• '((t "'Uv 'Ulltri ' 
~o:-ıar. atıaıc oıa:d!~· 
ıli!atın.ı11 ~ •• 
M~ ra:ıa "ll' kı-. 
"'Cl da g~. -•ıı Alas 

ı~ bi okum ı~ Vinter'iı 
fiı~ r &ün bir llşturn. Sonr. 
1 ~~~ı bey::e lesadü .. 
'i~ lznı~tı. li c Ytre uğ 

~ : &iiııtri atta hiç u· 
1l(a.rı, ı:>arıı 
thııi~1ar d ı>arı· 
~ ile Sii~- eıtıi~t' riı 1 -"1'ek b. ı. ikı Odu 
~ •. -· • .h ır ten 

ır: "'qbiıı lit da b· Up a 

'

'il ki ı... r, I~· ır Maıa\ 
vu ı.._ ın giz' · 

·~ , ucyaı ı terniı 
~rı~ I" %~ği bira~n bi 

"<l..'l\ e: ı~tır • 
~.:cı. tıe 
·-~r olacak 
~ra att-şli · dedi ~-
lı da , ı Ya, • uu ıc 
tııı b· ~~·a şa:ıık bu 
ıd.~ ır lt:·ıu kl'at.,.rı~ n 
~·ııı ahvecıen 
~1~ bit~ ala 
O!ll ltt!ı"' k;ı 1l • 
~ "l\"e. "'· li "'Yi dQştj 
• ~'l Ituıı '- em de ~ • . 

'llo! a~ltd '"'iltscni I)" "t Ilı. \ '-~· n busuı:i 
~'°Ot "'' rı <lu; mı. l' tn -r: • ""' & .... . 

~Mo 

pıogıamını 

2 Mart cumnrtesl gUnil başlıya· 
cak olan altıncı Balkan gUreşleri 
için yapılan bütün ha.zırlıklnr ik
mal edilmiştir. GUreş federasyo . 
nunun Balkan müsabakaları tek 
nlk komitesi aşıığıdnki programı 
tesblt etmiştir: 

MUsabakalarn !şUrnk edecek bU 
lln tııktmlar 1 mnrt cuma gilnU sa 

ıı.t 11 de Taksim Atatürk ti.blclcsi 
11e çelenk koyacaklardır. Ayni 
~n saat 15 te altıncı B:ılknn kon. 
-::reel nçılacnktır. Kongrenin top 
'lntı yeri her.ü:r. maınm del'ildir 

Kongreyi mUteakin tstanbu1 

bölgeEI 17 de bir çav :r.1,,afetl ve· 
recektlr. Çaydan sonra da mUsn 
baka hakeml('rf sa"t 19 da llk lç 
lrıalıınnı ynnacaklardır. 

2 mart cumartrsi saat 11,30 do 
artı. 14.30 da mUsab'lkalarm açı. 

ltşı. 
Açılış merasimi, Balkan marşı. 

Yunan. YuP,oslnv. Rumen ve Tilrl• 
m.,~Tarr ~lmarak vanılacııktır. 

Vnll bir nutuk s!Mivecek, mi 
1dlr ta.ktmların mnrahhR"'nrı mu 
'·abele edecekler. Beden Terblvt' 
~ı umurı mU"ilrlU/{il nnmma da biı 
'lutuk eövlcndikt"n sonra musaba 
. .. 1 -ıra b:ııql!'lnacnktır. 

3 mart: Snat 12 de tartı ynp1. 
" Cnk. Saat 14 te mUsabaknlara 
'"vam. 

4 mart saat 12 de tartı, anat 20 
... ~re•lerln rınnll. 
~ mart: saat 20 de beled;ye ta 

~ ~.,,"an zl<111f"t. 
6 m.,rt · Bec! - terblyc:sl unur 

mUdUrJ.lliünl1n aa.at 13 te siyafeti 

ve derece alniılara mllk!fat tev- ı ·oznr. nğır sıklet: Oto. 
zil. Rumen ekiplnden henüz hnre!te-

Verllecek milltafatlnr şunlardır · ~ine dair bir haber gc1-,.r.lic:!ir. 
Her sıklette birinciden lirüncU · 'lugoslav tal:tmt c;:ırşambn s:ıb:ı. 

ıe kndnr derece alan'ardcn birin· 
"förc altın madalya ''e diplomn 
1'dn"llf're P"tl""U!! l""adalva, ve d'p 
'omn. Uc;llncfilerc bronz ma-:lalye 
ve dfnlomnlar verilecek. ~'lb rre 
'en talt•m:ı da gilzel bir şild he· 
'ivn clilecel:tlr. 

Hakemler: 
Hakemler: Baş ha:.cm C!!ltl ı:;ll · 

~l! fcderns1 ·onu reisi Abmct Fet
;eri. Yunan taktm'ndan Jnn 
">ankn,...los, Yu~oslav tn't•mından 

it. Volter: Rumen hal<eml h"""~ 
·1elll fln .ı;.lld "r: Türk tnltnnm..ı:ın ts 
-nail Hnkkı, Tayyar, Seyfi Cenab 
•.,,lullah. 

Murahhaslar: 
Yunan takımı namına: Jorj Pa 

)adopulos, Yugoslav ta1ttmt na -
"Timıı Anton Be~c;. Rumen takımı 
-ıura~hB!ll brlll r,.r.;ı..ıı .. Türk ta
...... , namına Vehbi Fırıre. 

({ronomctrör: Rl:r.a Suerl, ilik· 
:ıet, Vamık. MUs:ıbnlta doktonı 

\tletl:r.m fcderas•·onu reisi Adnar 
\'1ınnn t:ıktmı: 
56 kilo nimitri So~anos. 61 k1

• 

•o: Birls, 66 k!lo: Fili"!!. 72 ki1C1 
Petnnzos, 79 kilo Knpl:ılis. ~7 kilo 
·{ornnlos, ağır sıkl~t: Pnrll·oırls 

~os. 

\'o~ostıw tnlmnı: 
r-r. kl'o: Paves. 61 kilo: Vjeh<Y.' 

"ıv, c~ ki'.,: tvıın. 72 ':i' '"> : r ... - .... 
71l kilo: Aü-.kaandr. 87 kilo: Sve-

'u, Yunan tn.1-tmı da nerf' ~-.be gU-
'lll ö~le ilz" rl geleceklerdir. • 

Mfü:nbakı:olarda o :::o'da \-am1an 
\ vrup::ı. güreş şamnivonnsınd"'·i 
beynelmllc-1 gUre!i fcdl"rr.'"'cmu nl
~-ımnamesi tatbik edllec<:'l:tlr. 

Kc leç • Galatasaray bas
keibol mü~abak:ı.sı 

Yann 11kc:am !,""'• sel-!.z b·:ç •., 
~eb!?!:te Robcr Rolea jlmnıısti'k 
cm1onundn. mel:tebin takımile Ga
'atasarny ltli'bn taklMt arasında 
·~~ .. .._ .... kctbol mUsabnkası yapıla -
"Rl(hr. 

Maçm revaneı Grlrtasaray klU . . 
'ıU sahnsmda o13c:ıl:tır. 

Adana atle": eri 
şehrim:ze eeliyor 

Adana - S..,vhan b"l..,e nntre. 
.,öril Ce\>at n:b1an'm l-~raberin. 
de Uc kı!;ilik atlet heveti 
1'iir';:ive b;rhıciliklerine ıı?tirak 
i .. -., bir iki ....,,.,., 1 • .,d:ı.r f rt-ınbu· 
, .. ı."lre'·"t elrıek il"ererfir. 

Ce"en "'' 1'ilr'·;,,., "ıı- ••etleri 
·:ır~c:""~~ 14 i'n"" &elen ·oc:uru. 
'"!l:nızm ı..., ,,,, d...·a '''! neti • 
"f''"r c~acaldar• •1nmmi bir ka· 
u.::.~ lıa.l.ndcdi'!" 
. N~ Kökd.emir 

- Hasta;'J gö:;terin lfıtfen, ne· 
rede? 

- Gelin gö:;terelim. 

Tımarhane memurları, tokan 
tacıya, salonun bir köres.indc. tek 
başına oturan yaşlıca bir adamı 
gösterdiler: 

- lşt~ ,u ka:şı:laki adam ... 

Lokantacı ~şırdı: 
- Hiç deliye be::ızerniyor. Sak": 

bir hali var· 

- Ona b:ıkmayın siz ... Şimd 
sakin zamanı. fa!cat Allah versin 
bir oö':eti tutarsa o zaman göriir· 
sün üz. 

Dı~arıya çıkarlarken srlu sıkıy: 
tekrar tenbih etiler: 

- Sakın kendisine kahve \·e 
meyiniz. nobeti ttuar. Biz bura 
!arda doıauıyoruz. 

- Merak etm~yin. 

• • * 
İhtiyar deli. yem::ğini iştiha ile 

Bütün garson lan sef crber ederek 
ıhtiyar de'inin yanına gitti: 

- Şu ada'llı sımsıkı yakalayıp 

iışan atm. 

Garsonlar emri derhal )•erine 
!etırdiler. lhtiyan yakaladıklan 
!ibı "uçtu uçtu,. vaziyetinde götü· 
.'iip sokağa bıraktılar. 

Bu işe şa;akalan zavallı ihtiyar 
;:arşıki kaldırımda onun bu haline 
cahkahalarla gülen ikı kişinin bu 
lareketine ise hiç bir m::ına vere
;nedi. 

• • • 
Yaptığı b~ muzipliği an~atan 

ukadaş gülerek ilfıve etti: 

- Zavallı ada.'ll:<ı.&rız ömrü ol· 
Jukça da bu : :: akıl erdiremiye-

:ek kahve istc:i iği için. yediği ye

:neğin parası bile alınmadan lo

'tanta:lan kovulmasının hikm~tini 
'1ir türlü anla;-amıyacaktır. 

Nakleden: F. J(arde~ 

İstanbul Tele fon Müdüdüfründen: 
l-3·910 cuma gUnU saat 14.30 da latanbul Tc:cfon MUJUrlUğU eksiltme 

komiliyonu odnaında 1841.5~ hnı ke,.ı! bedelll lstanbul Telefon lJlldilrlllğü 
arsası eU11! du\·ar.an ln~aatı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele, 1.?k.'l°llme, bayındır.ık l§leri genci, bu."1151 \ ' C fcnnl ~ıı.rtnamclc· 
rl, proje keşif bUlCUıaal!e buna mUtecf n1 diğer evrak levazım d:ılrc3lnde f:Ö

rUlccekUr. Muvaltkat teminat 139 'lradır. 
.fsteklllcrln en nz 1000 llrnlık bu t.~e benzer ı, yaptığına d:ılr ld:.velerlıı· 

den nimi§ o:duğu vcsU.alnra 1stln3.le; b~3.:ıbul vlllycUne nı.lr:ı.c.ı1t a ek
siltme tarihinden seklz glin evvel alınml§ eh lyct ve 910 yılm:ı ait Ticaret O· 
d:ısı veslkıılıırlle sclınclcrl. (lHll 1 

TE8L.G 
Bcdcıı Tcrbiucsi atletizm fc 

dcra81ıonundan: 

Türkhre kır ko~rsn b'rlrıc!l' 
ıYj 3 m"rt ":l"' r giinü Heybeli 
dn va;.;ııl&C'" ktır. 

ı\tı,.+ı .. ~ı.,, ve ~aitda 'sin 'er 
v.,-,ıh hakemlerin ·{ mart ııa.znı 

•• ~ '1 ,.,,.,., ••• ,; ~ ~ 1 · .. "') ,., 

ka.ıı vapura yetişmeleri rica o. 

' un ur. 
Adil Giray, Füru~ Tekil, 

ııza, Cemıl Uzuno~lu, Semih 
t'ilrltiic<a.n. Taha. Cemal \·enç, 
t. B:ı::ır, H. Güreli. Ali Besim, 
'7arb:s, S:ıdılt, Mufahham El-
-ıen, Tur""Ut öztuf an, Fnik ö. 
... ,.,m Rnc.-ı.t Erte. N '.lci Alrrı. Yu. 

f T" "'I~ vıu. l'~cr:.., ,..n Tekil, 
t<, ikri Çıpa, Cevdet Kirman. 



inkıbazı defeder, iştahsızhk, hazımsızhk, 
vardır. Her yemekten · sonra bir tatli 

H A S A N ısmine ve 
HASAN DEPOSU Yeni adresi: 

Bayanlara ve 
baylara kıymetli 

kumaşlar!.. 
Sultanhamamı yangınından kur· 

tulan kıymetli ipekli yünlü ku· 
maş!ar ve kazmirler. Sigorta tara· 
fınôan satılan bu :kumaşlar Fin· 
c:ancılar Rrzapa~a yokuşu Şark 

han altında (25) numarada kıyme 
tinden çok a~ğı bir fiyatla satıl· 
maktadır. Fırsattan istifade edi· 

• 1 
nız ... 

27 - 2 - 940 Salı 

12.30: Program ve memleket aut 
ayarı, 12.35: Ajıı.ns ve .Meteoroloji 
haberleri, 12.50: TUrk Müziği; Oku
yan: Rad!!e Erten, 13.30/H.OO: Mll-
zik: Hatır müzik: (Pl.) 18.00 Pro_ 

\ 

SABAH, OCLE ve AKŞAM her 

yemekten sonra günde 3 defa 

grnm, ve memleket saat ayarı, 18.0:S ı••••••••••••••••••••••••••I 
Müzik: Oda müzlgi o(Pl.) 18.40: Ko. 1 
DU§IlUI. (Çl!tçinln .sıı.aU). 18.55: Ser
bc.!t saat, 19.10: Memleket saat aya-
n, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.30: TUrk Müziği: l{)tLalk program, 
Ankara rndyosu küme ses ve saz he
yeti, l<lare eden: .Mesut Cemli. 20.15 
Konu~a: (İktisat ve hukuk aaatl) 
20.30: TUrk mUziğl: lnce saz taslı, 
Okuyan Tahsin Karaku,,, 21.15 Kon. 
ser takdimi: Halil Bedii Yönetken, 
MU.Zlk: Radyo orkestrası (Şef: H. 
Ferit Alnar) 22.15: Memleket saat 
ıı.yarı, Ajans haberleri; Ziraat, Ea.. 
ham - Tahvllt\t, Kambiyo - Nukut 
borsası (Fiyat). 22.25: Müzik: Caz
band (Pl.) 23.25/23.30: Yarınki pro. 
gram ve kapanı.,. 

Bu alqıam 9 da 
Zozo Dalmula 
(tJ~ nnyupıcu) 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

l\Jrıkeııııııc J hiı· tak\ iııı, her a.> 
mürnrnnt <'<lll<'hilec•ck ~ii:r.cl 
IMr a·chhcr: O ı .;nyrnlık hu Al 
~~ n,-at1 yft!n17 

t O kıı rıı-:;tur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

EKZEMANIN lLACIDlR 

l'a.ra ve çıbanlarda ktıllanılrr. Her ccıanNe kutoııu 60 kuruştur. ........................................... 

ADEMİ İKTİ.DAR 
vo . •ıEL••V•IEKLi.iNE -

Tabletlerl her ecunede bulunur 
Pn.t• kutuıu 1255) Galata, lıtuıbul 

..... ·eıo-t-·• .. ,.t~ 

inhisarlar umum 
mü d Orl. üğ ünden: 

• 
Clnııl l\llktan :\tuh. ~il % 7,5 T4'ml. Ekıılltmı-nln ı;rır.ldl 

Lira Kr. Lira Kr. Sıuıtl 

Seasb: yan makinesi 8 Adet 2ogo 
Bileme maklnui zım. 300 ., 2040 
para t~ı "50 takım" 

81.-
153.-

Açık Ek. H. 

Kazatn koluı 5000 Kilo 22(7 50 
Soda 9000 ., 392 40 
Lltapon "müteahhit" 

168.58 
29.43 

•• 

" .. 

H,30 

15 
16,30 

''hesabına" 884 ., Pazarlık lG 

SUpürge bUyUk boy 3000 Adet ":M:Uteıthhlt hı-ııabına" ,. 16.30 

I - ldaremlz için yukıı.rdn cins ve miktarı yazılı 6 kalem e~ya satın 
Alınacaktır. 

lI - Ek.slltme 13-Ill- S140 çar;;amba gllnU Kabataştakl Lcva7..Jm ve 
MUbayaat §Ubesi alım koml.ııyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözU geçen şubeden parasız olarak alınabi· 
lir. 

lV - !steklllerln eksiltme lı;:ln tayin olunnn gUn ve santte mezkllr ko. 
misyona gelmeleri. ''1601" ' 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

1-3.9t0 cuma gUnU saat 15 de lstanbul Tcl<'!on .:MUdilrlUğil eksiltme ko· 
misyonu odasında 137.59 lira keşi! be<lelli lstanbul Tel<'!on A!.UdUrlilgtl yo.nın· 
da.ki blnamn yıkılması açık eksiltmeye konuımu~tur. 

Mukavele,. eksiltme, Bayındırlık İ§lerl. genel, hususi ve fenni şartname· 
teri proje keşi! hUIA.<1;tı;ile buna mııte..:nrt dığer enal{ lcvuzını dalrcs!ndıı 

görUlccektlr. Muvakkat temlnot ıo.z :; liradır. lııtcırnıcrin mczkür gün ve 
saatte komisyona,. mUracacıtları. ("ll!JQ) 

Adnpaz.:ırı A~ll;>e Udn<'l Hukuk llililmll{,r!nd"n: 

l.tllddı:ılalcyh - Arlapiznrmın Budaklar küyUnden Cebeci oğullarından 
Ha.ııan oğlu Arif. 

Davacı - Adapazarmdan ta~lık köyünden L.'ı.tlf kızı Zeliha tarafından 
aleyhinize açtığl ihtar davasından dolayı nancn vaki tebllgnt üzerine mnh· 
kemeye gelmemi§ olduğunuzdan hakkınıZda gıyap kararı vcrllcrck muhnı:c· 
me 19·3-9•0 salı saat 10 a bmıkılmıştır. Muayyen olan gün ve .ıınııtte mnh· 
kemeli" mevcut bulıınmadığmız vr-ya kanımı 1ı r veldl glın<lerınedl~.niz tal.
dirile multlazl muamele ynpılnc:ığı lltınen tebliğ olunur, ll~US) 

bulantı, gaze karşı fa~O 
bardak su içinde 

1'
0

%ı' 
şişkinlik, 
kaşığı yarım 

markasına O i K KAT 
·eahçekap1 Beyoğlu tramvay durağı karşı 
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Baş, Diş, 


