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Milli Şet l Ingiliz tayyarelerinin akını 
kadastro işleri b h k a d a r s u·· r d u·· kktnda iiahat s a a a 
~ ~~~,~~CumhU• J~ 

~letı. b?ğleden evvel ad
le ~ ınasında bulunan 
•~enen~ ';11Dum mUdUr-

t taclp ediı l"Iniş ve kadastro 
. ~ldastros en usuller, mem
'çlıt ııe .unun ta.ma.mlan
hfikk~bı tedbirler almml§ 

!ııı a izahat almıııla.r-

tlıı.~ lı.ilu Şefimizin suali 
Ziya, ~ umunı mUdUrU 

eı astro i.3lerinin ta-
~ lı:et iÇin hU8usunda bütün 
e o~ beş :n az elli, İstanbul 
1~ ~~nin hesaba ka
Şer~ldıgini arzetmiştir. 

11 tetkikı kadastro planl:ır 
da adllyeer. Yaparak Eaaı 

...:ır. bınasrndan a.}Ttl· 
-i:t,.~t ŞtFbf 
• "Otı"t..8() tz FRANSIZ 

~, ... _ ~rNu KABUL 
:~ l!) l~R 

_,,. l' 1~ - (;\ A ) R • · 
... J ~nıet 1 .. . .. . - e.ısı-

~ da Ç8nk ?0 nu bugün saat 
feaoru :~a k.öşkUnde Fran
lardır ıegrri~l kabul bu-

t~ 

· or: bırBôSim 
er vefat em 

.şln1dtye kadar kt'.311 \"e propaganda orn,t:tn rar,..al\h lktlra eden fngJtlı f.ayyarelerl farnfmdan alm-
(Yazııı 2 ncicle) m13 bir Alman ha\·a llssU.nlln fotoirafı ••• 
----~:..::..;.~----------------------------;..;;.....-----------------------------------------------s u 1 h Ü 111 i d i 
boşa çıkıyor! 

"-ih teşebbüslerini, Berlin,1 Vezneciler 
0rna, Vaşingto.n ve Londra cinayeti 

tekzip ettiler Failler b~ün de 
anlaşılamadı 

~arısa Şimali Af~ika· 
,2o~sker gönderıyor 

t.'i ... ~erı lı:ıtaİ A.) - Ho.ber alındığına göre Fransa §imali Afri-
"l .. ~ !la .ı\f~rını l.1ık\\'iyc edecektir. 1919 smıfmm bir kısmı ge
aı~,'->O~et 'Ya gevkedilccektir. 

·~~°"•· 20 < rrıuahedeai tasdik edildi 
cf~t ı,dilt et!· A.) - Yüksek Sovyct ŞüraEı Fin • Sovyet mu

~h .loıac1 ••til'e l.şt~r. 
~~ 1-tl·e ~· 2o < 11 bır Italyan vapuru 
~ btl~r,~rıa:-b.A.) - öğrenildiğine göre Şetland adalarmdaki 

"'4ll ~t!_l~lyan vapurundan imdad işareti almı§tır. 
-~ rqmen ltalya.n vapuru bulunıım&Dll§tır. 

'' Musolini sulh 
~öturucusu 

değltdir ! ,, 
Brilk~el. 20 - Hitler - Musoli

ıi mülakatından ve Amerika. ha.
icive milsteşan Velsin temaala
mcİan bir sulh neticesi çıkacağı 

(Devamı 4 üncüde) 

Nezaret altında 
bulunanlar bırakddı 

Veznccllerdcld dUkkAnında boğazı 
ııkılmak ısuretlle oldUrUlen tatlıcı 

AbdUlkadlrin katilleri henüz meyda· 
na çıkanJamamı~tır. 

Polisin bu dakikaya kadar yaptı:ı 
tahkikat neticesinde henüz bir ipucu 
bile elde edilememi§tlr. 

(Devamı 4 üncüde ) 

lktısadi ablukanın Karadenize 
teşmillni lngiltere düşünüyor mu? 

mebus Avam Kamarasında bir 

hükumete bu suali s .. ordu 
Londra, 19 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor : 
Avam Kamarasında Mander 

bükCımetten şu suali ıormu§tur : 

''- Almanyaya, Karadenizi a· 
prak Tuna yolile petrol git~e -
sinin önüne germek üzere huku-

~ d' , .. 
metin aldığı tedbirler neler ır · 

lktısadi harp nazırı Crosı, ıu 

cevabı .vermiştir : .. 
"- Karadenizde harp kaçagı 

kontrolü için bir liman mevc~t 
olmadığı için Almanyayı denız 
yolile petrol gelmesine ~lni ol: 
mak imkansızdır. Montro muka 
vcJcnamesi mucibince, muharip 

memleketler harp .gemileri, Ka · 
radenize girmek il::ere boğazları 
geçemezler." 

Bunun ü.:erine Mander, ~u su. 
ali sormuştur: 

"- Bu nakliyata nihayet ver 
mek ve ablukayı sıkılaştırmak i· 
çin hükumetin te~ebbüslerde bu· 
lunmak niyetinde olup olmadı -
ğını söyliyebilir misiniz? Bugün· 
kil vaziyetin devamına taham -
mül edilemez." 

Cross, bu ıuale de f()yle mu -
kabelede bulunmuştur: 
"- Acaba Mander bu husus

ta ne dütünüyor?N 

Hindenburg seddi ve 
iki Alman üssü 

Tahrip edildi 
Tayyare filoları b1rıbirinı takip 
ediyor, bombalan biten fı lon un 

yerinı . hır başkası allyordu 
Londra, 20 - İngiliz tayyare tllo- ı parak Almanyanm lkl ha.va UaııUn\l 

ları dün gece çok muvatfaklyetll w mUthlı surette tahrip etmlılerdir . 
bu harbin en ıtddetll bir &kınını ya. (Devamı 4 üncüde) 

Daladye kabinesi 
istifa etti 

Daladyeye itimat reyi verilirken 
300 mebus müstenkif kaLu 

Parü 20 (A.A.) - Cıımlrurra.i .Lebnm Jıü. 
kômetin iatilaaını kabul etmi,tir. DalaJy~ yeni 
hükumeti teıkil için iati ıarelere bcqlamq .. . . 

(0.nmı 4 üncüde) 

Bu sabah şehrimizde tayyare 
haber verme denemesi yapıldı 

Tayyarelerin geldiği 12 dakikada 
bütün nahiyelere bildirildi 

Bu sabah ıehrimizde, pasif 
korunma için bir hazırlık olmak 
üzere tayyare posta ekipleri ta -
rafından bir haber verme tecrü • 
besi yapılmııtır. 

Tayyarelerin Çatalca ve Siliv· 
ri tarafından şehrimize doğru 
gelmekte olduğunu di-nleme ci • 
hazlan ile haber alan posta ekip· 
leri derhal telefonla vaziyeti Is· 
tanbul pasif korunma amirine 
bildirmiıler ve bu haber vilayetin 
en küçük nahiyelerine kadar der 

. hal telefonla dağıttlmıım. Ha • 
vayı dinleme postalanndan en 
küçük nahiyelere kadar haber 
verme ve haber alma itleri 12 da• 
kika içinde ikmal edilmiştir. Bu 
suretle muhtemel bir tayyare hü• 
cumundan vilayet nahiyelerinin 
12 dakikada haberdar olacakları 
anla§ılmıııtır. 

öğleden sonra · vilayette bir 
toplantı yapılarak denemenin 
kritiği yapılacak ve muvafık ne • 
tice alınıp alınmadığı tesbit olu.. 
nacaktır. 

''Tarih tekerrilrden ıbarettlr" ~zil boş bir iddia olarak telakki 
'!dilebilir mi? Her gün kar§ılaştığmuz birçok Mdiseler bundan sene
lerce evvel de görlilmüş, o gUnkil nesiller Uzerinde te!irler yapmu:, 
mUnakaşalan davet etmişti. Yamn asır, çeyrek asır evvelki gazete 
kollek!iyonlan kanştınlırsa bunlara birçok mi!!al bulunur. 

Eskiler ne· diyorlardı ? 
ha.ıslığı altında, haftada iki defadan :ı.z olmamak Uzcre n~rini dUşUn
dUğUmUz makaleleri işte bu dUaUnceyle topladık. Bu yazılar gazete 
ıUtunlan arasında kalarak kitab halinde neşredilmediği için meçhul 
,kalmıa. fakat bir gUnlU.k ömilrdcn sonra unutulup gitmeğe llyık ol
mıyan kıymetli makalelerdir. Biz bunlardan, zaman ve hldiselere 
uygun olanlarını, merhumların bilyUk ruhlarmdan özür dlliyerek, 
ifadelerinin ağır kısnnlarmı kelime tadillerlle bugUn anla.şüacak bir 
şekle sokup iktibas edeceğiz, Bu suretle yeni nesil, eski muharrir
leri eserleriyle yakından ve daha iyi ta,nıyabilmek bnklnlarmı d& 
elde edeceklerdir. 

Pek yakında neşre başhyoruz 
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Bu çok güzel delikanlı her tabloda kırk kadının 
hayranlığına hedef oluyor ve buna bihakkın la
yık bulunuyordu. 

Bir koridoru dönerlerken Taksi· 
ye ra ;tgeldiler. K:-al durdu. 

- Başharemağa ı. dedı, ben bir 
ka:-ar verdim: Prenses Alini arama 
ğa bizzat ben ~iieceğim. 

Yarın sa~ah hareket edece~imi 
icap edenlere bildiriniz ve kaurı· 
mı yann saat on buçukta eğerle
}iniz. Bu delikanlı bana refakat 
ed:ecek. 

sine bu rolOn Mirabel isimli bir 
dansöz tarafından oynandığını 
söylediler. 

Bu güzel nerede oturuyordu.? 
Hareketine daha iki gün ka· 
la bahçenin nihayetindeki bina 
lardan birinde, cevabı verildi. 

- Kendısinden memnun kalın·· 
dığını nasıl ifade etmeli? 

Damdonörlerden biri tavsiye et 
Taksi susmak dirayetini göster- ti: 

di. Pozol onu kendi cüretini öl· 
çermiş gibi, bır .müddet süzdü, son 

- Bir hediye ile-.. 
Beyaz Alın duşündü. 

ra birden yumuşayan bir eda ile: 
- Siz de bizimle gelirsinız, de· 

di. 
1K1NCJ KiTAP 

-1-
Başharemağası tarafından ya· 

pılan tahkikat verdiğı malümat i· 
tibari'.e doğru, fakat ondan çıkan· 
lan neticeler ıtibarile hatalıydı. 

Beyaz Alın kaçarken, Taksinin 
tahmin ettiği gi·bi iki suç ortağına 
ihtiyaç duymamıştı. Bir tane ki· 
fi gelmişti. 

Bakınız nasıl kaçrnıştı? 

Prensesin sarayı terketmesin· 
den iki gün evvel bir Fransız dan-
9Öz trupunun penbe bacaklarım ve 
çiçekli perukalarının temaşası için 
hareme gelmiş olduğunu biliyor· 
sunuz. Beyaz Alin doğduğundan· 
beri ilk defa o'arak bir temsili 
seyretmeğe bırakılmıştı. 

Pozol, kızının tiyatro terbiyesi· 
ne bir bale ile başlamağı münasip 
görmüştü. Bir pandomima mev
zuunun, bir komedi mevzuuna na· 
zaran manası ·ınlaşılmak ve bina· 
ena!eyh üzerinde hayal~ta dalmak 
bakımından daha güç olacağını 
hesaplamıştı. 

Zaten danslar daima hakikate 
uymıyan mana:;ız dekorlar ıçinde 

·cereyan eder, temsil ettikleri şa· 
bıslara hayatta tesadüf edilmez w 
fena ihtirasları işaret eden !henk· 
tar hareketlerini. gülünç olmadan 
takiıde imk!n yo!{tur. 

Bütün bunlar iyi hesaplanmıştı· 
Fakat maalesef Beyaz Alinin hay 
raıı olmak ıçın anlamağa ihtıyacı 
yoktu. 

Danslar esnasında kızcağız yal· 
nız bir şey gördü: O da çok güzel 
hır delikanlı (kı belkı de sevimlı 
prens kıyafetinde giyinmiş bir ka· 
dmdı) her tabloda diğer kırk ka· 
dının hayranlığına hedef oluyor 
ve buna bihakkın IAYlk bulunuyor· 
du. 

Bu delikanlıyı yakışıklı, zari! 
ve sihirk!r buldu. Hareketlerini 
sarayda tesadüf ettiği kimselerin 
harek!tile mukayese etti ve sahne
dekine zihnen zarafet mükafatını 
verdi. De.ikanlı ayni zamanda gü· 
zellik. zeki ve aşk · mükafatlarını 
da kazandı. 

Alin ona ağzı açık ve başı o· 
muzuna doğru iğilmiş öyle bir mu 
habbet ıfadesile ~akıyordu ki et· 
rafındaki damdonörler de baleyi 
onun ka:lar dalgın bir ihtirasla 
seyretmeselerdi muhakkak endişe· 
ye düşerlerdi. 

Temsil bitince bu gözkamaştın· 
cı şahsiyetin ismini sordu. Kendi· 

Dairesine çekildiği zaman, ak· 
~ tuva~etine başlamazdan önct 
zarfa koymak üzere bir banka çe
ki istedi. Biraz sonra odasına ka· 
pandı ve yazı masasırun başına 

geçerek ,unları yazdı: 

''Çok güztlsiniı. Benimlt kon~ 
nıak ister misiniz? Bu ıece bahçt· 
dt mtnbaın yakınındaki büyük 
badem ağacının altında olacağım. 

Siu yazdığımı kimseye söyleme
yiniz. flerk~ için bu ımfla ban· 
ka çekinden başka bir ~ty yok. Be
ni tlt vermemek için çtki de kabul 
tdiniz . ., 

"Premu Alin,, 

Mektup kağıdının arasına çeki 
koydu. Üzerine adresi yazdıktan 
sonra zarfı mühilr mumuyla mü
hürledi. Dansöze hediye vermesıni 
tavsiye eden damdonör mektubu 
götürmeği de üzerine aldı. 

Yalnız ve yatağında kalan Be
yaz Alin büyiiK bir heyecan için· 
deydi· Sakinleşmek için sağ tarafı· 
na, sonra sol tarafına döndü, sırt· 
üstü, yüzükoyun yattı. Fakat her 
vaziyette ateşler içindeydi ve ya· 
nında esrarengiz bir ziyaret.çi var
mış gibi hep yatağın kenarında 

yatıyordu. 

Randevu vaktinden çok evvel 
kalktı, terliklerini giydi. Perdeleri 
açtı ve ay ışığının odasından içeri 
girişine baktı. 

Açık pencereden Alin, uzaklar· 
da, ağaçların ve çimenliğin ötesin· 
de, l\lirabelin mektubunu okuduğu 
Beyaz binaları seçebiliyordu. 

- Hakkımda ne düşünecek? 
Gelecek mi? Belki gelmiyecek. Bel 
ki yorgundur. Belki de geceden 
korkuyordur. 

Beklerken vakit geçirmek için· 
mehtapta res:_, yapmağa ba,Iadı. 
Oç tel saçlı, kırk kirpikli ve gözleri 
ağzından daha büyük olan yakı· 
'Şlkh bir meçhti.l delilwılınm port· 
resini yaptı. 

Fakat sanat sabırsızlı~ teski· 
ne kifayet etmiyordu· 

Aynasının karşısına geçtl ve 
tetkikatına, damdonöre kapıyı aç· 
madan evvel bıraktığı noktadan 
devam etti. Ç.Ok genç ve cahil ol· 
masma rağmen peri masalları o· 
kumuştıı. Bu masallarda ise hep 
aşktan bahsedildiği için randevu· 
nun hangi anında aşk için entere
san olduğunu biliyordu. 

Pudralandı. Tekrar kendisini 
seyretti. Güzel kokular silründü. 
Çoraplannı ve bir gömlek, üstü· 

ne de ince bir rob giydi. 
(Devamı var) 

i;)(>ÜMC EM /.//iV Ou T H S Al'IL 4 

4..,MfO'E T~N/IAlf HUCllM ll>I 

n ~ tJ P. R - Aha,,, r,,..,, • - io 

/fd·b~_r.:. 
. " ' ' . ··~"""·. 

Çok acı bir ~'ayıp 

GE' ERAL Dr. 
BESiM OMER 
VEFAT ETTi 

Cenazeai yarın Ankara
dan trenle şehrimize 

getirilecek 
~ ıo - Bilecik mebuau CSOK 

tor generaJ Bea1m Ömer Akil.im dUıı 

aaat 13,30 da bayata gözlerlııi kı.pa· 

rnı11tır. General öğle U.StU Karplç lo· 
kAPtaama gelmtı ve yemek yemtık la· 

terııJ.fur. 1''akat kendiıılııe geUrlleı• 
eu begeıuııeml§ ve l&dece yeuıı, ytye 
ceguıJ *iylemi§tir. 

Proteaör Bealm Ömer yemlf yedl 
g1 aırada yanındaki arkll<l&§larmıt 

kendisiııe b1r lenal.ıJc geldfgtnl ııöyle 

ml!J. bunun Uzerıne yanında bulwııw 
.Antalya mebuau Numan Akııoy dok 
tora teleton etmlŞUr. Nümwıe b&lta 

nesı ba§tablbl RUştU Çapçı dernat ıo 
kantaya ıelm.ıf ve Bealm ômert tedıı 
vi)e ba§l&nu§tır. Yarım aaat lçln'1t
kendiıline bUtU.n mUdavat yapılmaaı· 
na rağmen general Besim ômer saat 
13,.30 da zutı k&lbden vetat etmişUr 

Cenazesi saat 2.30 da Nümune baa. 
tanesine nakledlla11§ ve bu acı babeı 
derhal A.nka.ı·ada yayılmış, büyük bir 

hea.sUr uyandırmr§tır. Generalin ce 
nazesl bugün trenle lstanbula nakle· 
dilecek Ur. 

• • • 
1278 aenealnde ıehrtmlzde doğmu~ 

ol&n general Besim Ömer Akalın Ö· 
mer Şevki pqanın oğludur. St yaşın 
da bulwıuyordu. llk tahs111n1 AJle o
cağında, Koaovada .MUJkJye ve latan· 
bulda a.skerl rüştiyede ve sonra Ku. 
leli askeri tıbbiye ve idadisinde yap· 
mış, daha sonra askeri tıbbıyede t&h 

ali ile 2G mayıa 1301 de diploma al 
mıştır. Yüzbaşı rUtbt"slle Haydarpaşıı 
hastanesine devam ederken imtihanla 
tıbbiye mektebine muallim muavini 
olmu§ ve Pariııe gönderllmlşUr. 1807 
de tahsilini bitirerek Partsten dön· 
mnştUr. 

General Bealm Omer bundan eonra 
ebeler mualllJnllğt. vtlAdl ııerlrlyat 

mualllmliğt, urnum sıhhiye ve mUlkt 
bbbiye mecll.s rel&llklerinde, tıp fa. 
kUlteaJ relaliğlnde ve lkJ defa Darül 
tunun emaneUnde bulunmuştur. 

General · Bealm Ömer bu devrede 
Blleclkten mebua eeçllmlşU. fransu:· 
ca ve rumca blıtrdl. Hayatında blı; 

evlenmemişti. Yetmişe yakın teııt ve 
tercüme eserleri varJır. Bilhassa 
memleketıml.zde çocuk bakımı hak· 
kmda llk neşriyat yapan dokto:.;.lur. 
denebillr. Son eserl "TUrk çocuğU na 
8Il yaşamalıdır., L!mlnJ taoıyordu ve 
geçen aene basılmıştı. 

Pro!eaör Besim ömer!n tslllmlyle 
tıb ve tıb edebiyatı lleml bllyük bir 
uzvunu kaybetmiştir. Vetl\lı blltUn 
Türkiye için bilyUk bir ziyadır. Çok 
temiz blr şahsiyet olan Pro:estsr &elle· 
lerce verem mllcadele heyeUnde. HJ. 
lAliahmerde hlzmeUerde bulunmuı 

tur. 
Bee!m ömertn gnzetelerlmlzdc de 

birçok makaleleri fntJşa.r etm4;Ur. 
ÖlilmllDden dolayı Meclise, tıp &le. 

tnine ve &ilesine en derin t.azlyetlerl· 
m1z1 arzederiz. 

-
1 AK$AM pOfJ 

S.lti/H " N'""fn. ~ 
Ha•an R .. 

Bu yıl bahar çok güzel 
ve devamll olacak 

............... . 1 
; Şimali İtalya ve Yugoslavyada hava birdenbire 
İ ısındı, karlar eridi, nebi rler taştı ve ağaçlar çİ· 
I çek açtı. Buna mukabil Bulgaristan, Trakya ve 

: ....... ~.~~.~~~~ .. ~.~!.~~~ .. ~~.~~.~ .. ~~!~~~. ~~.~~r.!!.~; .............. f 
Rasa hane müdürü havadaki bu 
def işmeler;n sebebini anlatıyor 

BuiUnkll Avrupa trenleriJe 
g~lcn yolcular, halyı ve Yugo~ 

la\lyadan geçerken hava bakımın· 
dan çok dikkate değer bir ıilrp • 
ri.de karşılaştıklarını, bu memle· 
ke~l:rde bahar manzaraları ıör • 
Jüklerini anlatıyorlar. 

Yolcuların verdikleri lzahata 
göre, A vrupanın ekser yerlerinde 
şiddetli soğuklar hliküm ıürdüğil 
bugünlerde gimaU halyada hava· 
lar birdenbire değiımif, ortalık 

ısınmağa başlamıg, karlar erimiı. 
bütün ağaçlar çiçek açmışur. 

Yolcular, Belgrad civarında 
da aynı mutedil hava ve bahar 
manzaraaile karıılapnıılardır. 

Bundan bagka kar ve buzların 
· erimesi üzerine Sava ve Tuna ne

hirleri taştığından Yugoalavyanın 
birçok mıntakalanna ıu basmıı 
bulunınakt,dır. Halbuki Bulga • 
ristan ve Trakyada hata ı.oğuk -
tar devam etmektedir. 
Diğer taraftan Tunada buzla • 

rın çözfilmesi üzerine vahim feye· 
•anlar olmug, Romanyanın birçok 
-nıntakalan su altında kalm11trr. 

Dün akpm Edimede soğuk ar 
fırın altında altı yedi dereceye 
!tadar diltmüı. tiddetli don yU • 
dinden halk erkenden evlerine 
kapanmıştır. 

Kar yağııı durmakta beraber 
yollardaki karlar sıkışarak bu.ı 

kesildiğinden Edirne ile civar 
mıntakalar arasında münakalat 
4aha ziyade lm:aklarla yap•labil • 

Amiral 
ızmıre 

Muren 
qi 1ece '< 

3aşvekilimizin davetile 
rrelen amiral p:ısif mü
dafaa işlerimizi tei:kik 

ediyor 

mektedir. 
Havalınn bu tezahürleri kar. 

şısında rr.alümatına mUracaat et • 
ğimiz Kandilli rasathanesi mil· 
dürü profesör Fatin ıunları 
söyledi: 

- Bu vaziyet, Hinattald mu 
vazene meselesinden ileri geliyor 
Bu itibarla ortada hiç bir fevka 
lidelik olmadığı kanaatindeyim. 

Bir taraftan alçak depresyon 
tesirile bırometre düşliyor, aıcak 
oluyor: diğer taraflarda buna mu 
kabil yUksek depresyon oluyor · 
soğuk h·usu)e geliyor. 

Böyle hldiseler, hava muva · 
zenesinin teessllsil için tabiattan 
beklenen hareketlerdir. tıtanbul 
da mart sonlarında bu kadar ao 
ğuk, nadir görülmUttUr. 

Maamafih, çok eski zamanlar. 
da, hıdırcllezde bile kar yağdığı 
na dair malumat vardır. 

Tecrübelerimize göre, martın 

böyle fazla serin teçtiği seneler· 
de bahar iyi oluyor. 

Bu sene de marttan ıonra gU 
zeJ ve devamlı bir bahara kavuı 
mamız çok muhtemeldir. 

Fakat bittabi bunu katiyetle 
kestirm•k iır.kansızdır." 

Rasathanenin tesbit ettiğine 

göre, bu sabjth hararet .bir d~r~ • 
ceye yük~elmit ve hava dü.ıel • 
miştir. Rüzgar tamamiyle. dur · 
muştur. Şimdilik havanın açık o. 
larak devam etmesi ihtimali var· 
dır. 

* Marangozlar Cemiyetinin te
şcbbUsüle şehrimizde bir maran. 
gozlar koopernffi kunılmu3 ve 
tescil edilerek fnaliyeto başlan

mıştrr. 

* Belediye, otobUs biletlerin
den alınmakta oltın rüsumun knl-

Başhca Fransız şehirlerinin dırılmasma bUtı;e vnzlyctl dolayı· 
pasif müdafaa teşkilat ve tcsisa· sile lmknn bulunmadığ meticesine 
tını tanzim eden Amiral Muren vamu3tır. 

Ankarada alikadarlarla birlikte 1 * I{ ada t Emln • • asmıpaş o uran e 
tctkiklerıne devam etm~ktedir. admda bir kadm mangal kömUrUn-
Baıvekil Doktor Refik Saydamın den zeh'rlenın1ş, kaldınldığı Be -
davetile memleketimize gelmiş yoğlu hastanesinde l5lmllştUr. ö. 
olan Amiral, bir hafta sonra İz · lilmiln zehirlenme netice!! vukua 
mire gidecektir. Amiral beyarat.. gelmediği anl!1.31ldığmdan ceset 
ta bulunarak ezcümle gunları morga kaldınlm13tır, 
söylemiştir: • 

''- Buraya hükClmetinizin da· 
veti Uzcrine geldim. Patif ko • 
runma işi için hükCimetinizin bu 
davetinden bittabi çok memnu -
num. Uç gündür temas ve tetkik
lerime devam ediyonun. Bir haf· 
ta daha sürecek olan tetkiklerim· 
den sonra tzmire gideceğim. Mil· 
tcakiben bu şehirkrin pasif ko -
run:nalan hakkında hükumetini· 
ze bir rapor vereceğim." 

Amiral mliteakiben mcıgul ol· 
duğu mevzu etrafında bugün faz
la bir şey söyliyemiyeceğini kay. 
dederek Ankarada ve memleketi· 
mizde gördüğü dostluktan hay • 
ranlık ve hararetle bahsetmiştir. 

• Denizlide gaz arama ve te • 
mizle.nme ve can kurtarma ekip • 
!eri i:in kurslar açılmı§tır. Bı• 
kımılar bir hafta devam edecek • 
tir. 

* llıracatımuı son g{lnlerde art
mıştır. Diln de muhtelif memleket
lere bll\ilk partiler halinde ihra
cat yapılmıştır. 

• Ebedi Şef Atatürkün Mersini 
riyaretlerin!n 17 nci yıldönilmfi 

olan 17 mart günü Mersin Halke· 
vinde büyük tezahüratla kutlan • 
mı~tır. Mer.:sime istiklal marşı ile 
başlanmış, doktor Tahsin Soylu 
Ebedi Şefin hayatını anlatmıı ve 
mektepliler tarafından tiirler o • 
kunmuştur. 
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Dogru 
• 1 

Değil n!!) 
" 

Okuyanlar do 
nu aöyleıi.ıılet ~· 

E-nelld ıün Bet~~ 
tomobil kazaalDJl'I bit 
yanlıt yazıldığında11 
tile. Buıiin bir aabab 
bize cevap v ciyor. 8° .. 
içinde fÖyle bh- h •,,. 1

1 
''Nitekim yaptıJd"".d 

kat ta iddilanmm tef' it': 
Sövbdiğimiz yiYeJerde • 
t\; biz böyle demedÜf 
gibi bir eda var. 

Buna, türkçede, ,.-~ 
mugaJ'lta filin c.'enir. 
ma, bu, onun da fe 
aleladeıi, değil de ~ -
yani, adiden de .şJt~-:'~ 

insan ancak kafası ~ ~ 
kaza oluraa ıöv)edik1~ 

• ve'' oHuğunu b5yle .~isi' 
i nıile ili.in edt"T. Ne dıf~~ 
' nen alıp kulJand ğı biıı, """,J 
leYhayı tekr..r edere I' . 
yanlar Allah ruası i~ 
ıunu söyJeımJer" diY 

Doğı-u değil 

Danizvoııar:~ 
suiıslım~ ~ 

tki memura iıt' 
çektirildi ~ 

Verilen maJl'.Unata gört. 
ıılzyollan ldare.sl.nde ıııuııı-' ~ 
llaUmal meydana çıka~.J 
kata ba§lanmı'Jtır. sıJillP".:.ıı 
ve yük bUeUerl aatışınd.l_.
Sullsl.~alln uzun za~ , 
vam ettlğl ve blr meınurıl° 
ması Uzertne yerine geltıl' 
~phesl Uzerlne meydJL!l" 
anlaşılmaktadır. ıst01 

Tahkikata başlanmCll g rt 1 
zum üzeri, iki Uç ınelll~dl 
çelcUrllmlşUr. TahklkaU t 
mek için fazla mal~ 
mektedlr~ 

Ucuz şar~ı 
inhisarlar ida~ 

ile tarap aatıt 
h,~ı"lllr"!t ~ 

jJI 
lnhlaa.rlar ldareai tıG' ı.V· ., 

rap ..a~.u .. ....,.~U' 
Ba)11ere bu prapıar il 

ruştan verllmektedir. fi~ 
nm mllsteh11ltlerln evle~, 
yab 20 kuru§ olarak telP ti 
BugUnlerde perakende 

ba§lana~ı 
Belediye büt~~ 

milyon•:; 
Beledlyeııln yeni bO tP 

riyaaeUnde daı.mJ eııc:OJSI 
belediye mUdtlrU mu.a~ 
rekkep b1ı' heyet ıaratıı' ~~ 
dllmektedfr. BUtçeı;ıin ;df~ 
nm tetkiki ikmal edfloıJ rlf 
da 1,S milyon Ura k~ 
!ık görUlmtl§tttr. Bel 1' 
:dlAtm geiıl§letJJmeBI .,. 
1elerl tehir ve bir ıosıııı 
rouraflarmdan azıuxıl , 
mak auret11e bUtçeyt ıe 

tadır.~ 
jırliı 

Moskova elç lı 
gelece~-~ 

Moskova bUyilk elçi r 
Oktaym yarm Rusya~ 
lenmekte~ 

- · !L_..,~ 
Peynir JJP.,ditdi,; 
müsaade ,pr,,-

Haber vertıdiğine ıö~,.sıl~ 
dar !liracı memnu 0~ 018' 
leket lhtJyaemdaJl t ;ıııııı 
ecnebi memıeıuıt.!ere tabi 7 
mlneıı lbraCt ıı-n-~ ....... am··_,. 
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~ra. ~ Ç " " . ~~ VE KAHRA~1ANLIK ŞAHESERi v 
~: .. ı·~~~:;:~ı~~.:: emberlayn vuracagımız yerı ve -~-.ıııı.,.., ...... Lı~~,.; 
~::::ı· .~~~~:;:?~ zamanı en iyi müşavirlerimizin 
~ •oroi ~e aırayet ctrniş-

ı tı~; 1/2"J~~~~::i mütalealarile seçeceğiz,, dedi 
~"'tar h :Urrnışlcrdir 

~~~i~~i~;un ::~i 1f;:~~ Muhalifler· Finlandiya ya yardımın gecıktirilmiş olduğu 
,_tc~~~\~~~~.\r~:ı~~ n1ütaleasile hükümeti tenkit ettıler 
oıı~ıli ru~ecekler-
e .. ~e "Sun 

l!ı,,_ Scrııtt day TimC's" 
~~ ator" ga
~l'ıJ iller Yaza mli~tı.-ar a-
~ eıı J.lerbe n tanınmış ga. 
~INı~a.ber v ı-t. Si<lehotham

'"la ,.,_ erılrnektedi 
'lig ~tısat r. 

ece fiieect Ve iaşe nazırı 
·&rıtla en vefat etnıiŞ-

ı Cilo \'Yadan Jo... ı
.~h tütün ~nanyaya bir 
'rı ~Oııla11 "o verıltnt'f':i hak

, ~4\ tasında ;ıınan ticaret 
, ~ i~ları liötij ubrovnikte ya 

~gıli ~ netice! Şnıf'!er dün bir 
~h ~ ,,,.. cnrnisti 
~ıııu •ııaJiye " r. 

. '.ltıı a, h nazın Avam 
· l!:ıeb • arp · t· ~ı .. laı;ı ıs ıkrazmın, 
lııtı~~·Ieıniş aııan ni'ibeltc 
~t b1· tf\"eue cı:e. bu bcyanat 

anc11l'?n rın bir mem-
ıştır. 

Londrıı., 20 - A Yam kamara.'iı 
dün öğleden ıınnra hükfımetin ha.
rici siyaseti üzerinde müzakereler
de bulunmak üzere toplanmrştır. 

Dinleyici localan, gazeteciler lo -
caları baştan b~a. doluydu. Kor 
diplomatık locasında, ezcümle 
Türkiye, Belçika, Amerika Birlc
şilC devletleri ve Sovyetler Birliği 
büyük elçileri bulunuyorlardı. 

Celsenin açrlıştndan sonra, Fran
sa, İspanya, Çin, YC Arjantin bü
yük elçilerile Litvanya, Bulgaris
tan, İsveç, Norveç, Danimarka ve 
Peru elçileri de kordiplomatik lo
casında yer alnu~lardı. 

('EMBERLAl."N KÜRSÜDE 

memleketleri müsaade etselerdi, 
bu kuvvetin ilk kafilesi İskandi. 
navyaya mart ayı içinde varmış 

bulunacaktı ve bütün kuvvetlerin 
sevki de nisan sonuna kadar ta
mamlanacaktı. 

l'\IARE~AL l\1ANXERIIA YM 300 
BİN R1Şt JSTE~11ŞTİ 

Finlandiyaya asker göndermek 
hususunda Çemberlayn şöyle de
miştir: 
Kanunusani ortalarında ma _ 

re.şal Manerhaym, Finlandiya -
daki mümessilimize, iMan iste
medi~ini ve elindeki kuvvetlerin 
buzlar c:özülünceye kadar kafi 

Çemberlayn Alkrşlnr ara.11md:ı ,ı?eleceğini bildUıniş ve maama-
kürsüye gelmiştir. fih mayısta 300.000 kişiye ihti-

Bruıvekil bütçenin 23 ni~:ında yacı olaca~ını ve bu askerlerin 
parlamentoya tevdi oluMcağmı miikemmel talim ve terbiye gör_ 
bildirmiştir. müş olması lazım geleceğini söy 

Kendisine derhal şu sual irad r.- !emişti. 
dilmiştir : . 

F-
1 

d ' ·ı S b" Bıze aynı zamanda anlattı ki, 
·~-:- ın an ı!a ı e ovyetl~r ır. gerek Finlandivada, gerek Is-
lıgı arasında~ı muharebe. nıhayet veçte bunun Almanyada yapa _ 
bulmuş oldu,gundan İngıltere ve ' cağı aksülamelden endişe edil _ 
Fransa tarafından Finlandiyaya mektedir. Ve mezkur kuvvetin 
gönderilmiş olan harp levazımmın resmen Finlandiyaya gönderil -
geri almması için icabeden ted- miyeceği iimit olunmaktadır. 
birlere tevessül edilmiş midir? İng-iliz kabinesi vaziyeti bü _ 

- Bu meseleyi gözden kaçır_ yük bir i~~~a ile tetkik e.tt.i.. 5 
mış değiliz. Fakat şimdilik bu şubatta yu;Gek ~arp ı:ıeclısın~n 

. . .. . toplantısında Fınlandıyava bır 
hus~sta hıc<_ hır ş~y soylıyem~m. aske!"i heyeti seferiye gönderil-

Bızzat Fınlandıya meselesıne mesi meselesi ~örüsüldü ve ka
gelince, büyük bir facianın ecre. rarlaştırıldı. Askeri hazırlıklar 
yan etmiş olduğu hakkındaki ilk büyük bir süratle yapıldı. Ve 
intibalan değiştirecek yeni hiçbir mart başında, yani mareşal 
unsur meydana çıkmamıştır. Sulh ~~anne~h~vmin tesbit ettiği t_a_. 
şartlarının tetkiki de teyit ediyor r.ıhte.n ıkı ay evvel 100.000 kış.ı
ki, bu şartlar ancak en ağır taz_ lık hı!' k:ı~e~ harekete hazır bır 

'k lt d k b 1 <l'l b'l • t' hale getırıldı. yı a ın a a u e ı e ı mış ır. 

Bu şartların Finlandiya istiklali. 
ni ve tamamlılığını vahim bir 
tarzda ihlal etmemiş olduğu id
diası boştur. (Alkışlar). Hürri. 
yeti bütün sevenler için, Finlan
diyalıların uzun ve kahramanca 
müdafaalarının nihayet adetçe 
v~ teçhizatça kendilerine ezici 
bir tarzda faik olan muarızları. 

nın hakkından gelememiş olması 

cidden elim bir hadisedir." 

AUIA~"YANIN l'\IBS'ULİ\'ETt 

Finlandiya mukavemetinin 
gevşemesi bütün dünyayı mühim 
surette müteessir etmiştir. So. 
nuna kadar imhasına tevessül et. 
miş bulunduğumuz tecavüz siya. 
setine küçük bir milletin bir ke. 
re daha kurban gitmesi gibi elim 
bir hadiseye şahit olduk. Bu ye
ni istiladaki mesuliyetten de Al. 
manya kurtulamaz. Çünkü, Al
man - Sovyet paktı, olmasaydı, 
Finlandiya asla istilaya uğra. 

mazdı. (Alkışlar) . 

Münhasıran Alman tehdidi al. 
tındadır ki, korkuya kapılan İs
kandinavya memleketleri, kahra. 
man küçük Finlandiyayı kurtara. 
bilecek olan müttefik yardımları. 
nın geçmesine mani olmuşlardır. 
Müttefiklerin taahhütlerini tut. 
madxk1an yolundaki ithamlar, 
her nereden gelirse gelsin, bir 
lahze için olsun nazarı itibarıı. a.. 
lınamaz." 

100 BİN 1NG1Ltz ASKJ<;Rl 
H ARl.'KETE HAZIRDI 

Çemberlayn, İngilterenin kendi 
hesabına Finlandiyaya gönderdi
ği malzemeyi saymıştır : 101 tay_ 
yare, 114 t op, 185.000 obüs, 100 
mitralyöz, 400 mayn, 50.000 el 
bombası ve 15.700 bomba. lngil. 
terenin Finlandiyaya göndereceği 
askeri kuvvetin mevcudu da 100 
bin kişi idi. Eğer İskandinavya 

ALMANYANIN TEHDiDİ 

Müttefik kuvvetlerin ls _ 
kandina vya memleketlerinden 
geçeceği şayialarından haberdar 
olur olmaz Almanya ihtilafa 
mü da hale edeceğini· ileri süre -
rek İsveç ve Norvec:i tehdit et. 
miştir. 

Bu a!"ada, Finlandiyanm Pa. 
ris ve Londra elcileri müttefik
lerin bir ay içinde 50.000 kişi 
gönderip g-önderemiyeceğini sor 
muşlardır. Nakliye vasıtaları 
hususunda sıkıntı çekmemek 
şartile hat1 a bu kuvvetten fa7-
lasmm gönderileceği cevabı
m verdik. 

Bu hususta Finlandiyalıla:ın 
bize verecekleri cevabın mühle
ti Finlandiya hükumeti hiç bir 
karar vermeden gelip ge<;ti ve 
bu mühletin inkiza bulduğu ta· 
rihin ertesi günü Finlandivahla
rm Sovyeter Birliği tarafından 
yapılan sulh şartlarım kabul eL 
mis oldukla:mıı öğrendik . 
Şavanı takdir bir cesaretle 

son dakikaya kadar harp etmiş 
olan bir milletin kararını ten -
kit etmek bize düşmez. 

CEY AB GELSEYDİ 

Çemberlayn sözlerine şunu 
da ilave etmiştir: 

Şubatın ikinci 15 günü için.de 
Finlandiyava projelerimizi an -
]atmış ve bize aleni bi!' talepte 
bulunmasını ve fakat bu tale
bin 5 marttan evvel yapılması 
lazım geldiğini bildirmiştik. Bu 
talep gelse idi, İsveç ve Norve<;
ten kıtaatmnzm ge~mesine mü
saade etmelerini istiyecektik 
(alkışlar) bu iki memleketin 
müsaade edeceklerini ümit edi. 
yorduk. Fakat İsveç Finlandi -
yaya menfi cevap verdi. Bu ce
saret kırıcı bir şeydi. Maamafih 
1svecin noktai nazarını değ-işti
l"<'Ce~i iimidinde idi.k. Ve hazır -
lıklarımrn:::ı. devam ettik. Mart 
başında Finlandiya a leni talebin 
tehirini arzu etti~ 

J{ÜÇÜK 1'IİLLETU.;R 
ntRLEŞMELİDtR 

1skandivanyadan yapılabile -
cek nakliyat imkanlarınm aza _ 
mi derecesinde bir kuvvei sefe· 
riye tertip ettik. Biz müttefik • 
]er, kendi kendimizi muahaze e
debilecek hiç bir şeyimiz yok • 
tur (alkışlar) fakat Almanya a
ğrr bir mesuliyet taşıyor ve dL 
ğer taraftan tehlike İskandinav 
yanın kapılarına dayanmıştır. 
lskandivanyalılar Almanya ile 
müttefikler arasında harbe sti -
rüklenmektense başka her şeyi 
yapmayı tercih ettiler ve harbi 
müttefikler kazansın, Almanya 
kaza..'1Sın buna bigane kalabile. 
ceklerini z:ınnettiler. Halbuki 
küçük milletleri mukavemet et -
mek üzere birleşmekten başka 
bir şey kurtaramaz.,, 

Çemberlayn Finlandiya hak _ 
kındaki beyanatım bu sözlerle ve 
alkışlar arasında bitirmiştir. 

l'URACAÖIMIZ YER l'E 
ZAMAN 

Çemberlayn harbin sevk ve ida
resi hususunda da şunları söyle
miştir: 

"- Bazı kimseler derhal şiddetle 
hareket etmemizi istivebilir. Fa
kat hükGmetin . om~arma çok 
ağır bir mesuliyet yüklenmiştir. 
Muvaffakıyet ihtimalleri az fa. 
kat tehlikesi büyük ve hatta bir 
felakete müncer olabilecek ace
le hareketlere silrüklenmiyece _ 
ğiz. 
Vuracağımız zamanı ve yeri, 

en iyi mü~avirlerimizin mütalea
sile intihap edeceğiz. 

Fakat aynı zamanda şımu da 
ilave etmeliyim ki, zaferi temin 
etmek için en iyi vasıta harbeL 
mek karanmızı ve birli~imizi 
muhafaza etmektir (alkışlar) . 

Kuvvetli miitcfiklerimiz var: 
İmparatorluktaki kardeşlerimiz, 
Ma~ın öte tarafında mükem _ 
mel ordusu ile ve sonsuz vatan
perverli~ile sadık dostarımız var 
(şiddetli alkı~lar) ve bunların 
hepsinin üstiinde de ne için har. 
bcttiğimizi mudrik bulunmamız
vnr: Vicdanlı her ferdin diledi~i 
ve Ruzveltin tavsif eylediği de
vamlı ve ahlaklı bir sulh kur. 
mak. .. 

IIITLER - l'\IUSOLİNİ 
MÜLAKATI 

Hitlcr. Musolini mülakatı hak. 
kında da şunu söylemiştir: 
- Bu mülakatın neticesi her ne 

olursa olsun, onu karşılamaya ha. 
zırız. Harbe girmemizin saiki o. 
lan hedeften bizi hiç bir şey uzak_ 
laştıramaz. 

MUIL\.JAFLERİN TE..,'K1DLERİ 

Başvokildcn sonra muhtelif ha
tibler söz almışlardır. Bunlardan 
muhalif liberal partisi reisi Senk
ler hükümeti Finlandiya mesele
sinde yavaş hareket etmekle suç
landxrmış, lngiltereyi daha Fin -
)erle Sovyetıer arasında ilk mü
zakere cereyan ettiği sırada yardı
ma hazırlanması lazungeldiğini 
söylemiştir. Hatib demiştir ki: 

"- İntiba şudur ki, müttefik
ler iyi fakat zayıf, kararsız, ağır 
ve iktidarsızdır. Halbuki Alınan
ya vakia fenadır, fakat kuvvetli, 
kudretli ve müthiştir. 

Harbi kazanacağımıza eminim. 
Ancak harbi bu suretle kazanma. 
mız tabii olmaz. Zaferi kazanmak 
için gayret etmeliyiz. 

•n:~ımnt~s F tK IRLF.RlNl 
JIİ'l'U:RE BIRAKlİAMAU 

Muhallf işçi part!Bi rc1si A lli 
ilemi§tir ki: 

' '-.- Hak.iki imtihanı ilerde geçi-

~Ro~~r~eRONALD COLMANm· 
~ FRANCES DEE - BASIL RATHBUNE ~-~ 
~ . . ?~ Bİ~LERCE FJGORAJ.'\" lj 
= DlKKAT: Bu akşam ıçın i\IELEK'tc locB knlmamı~tır. Nuıııa.nılı ~ 
• ıııııııııııııııırnıımııım biletler her iki sincmaila satılmaktadır. ~ mwmmm~ııınıııı .•• 

receğiz. Her tlirlü laarruza muka
vemet etmeye hazır bulunduğumu
zu ümid ederim. Teşebbüs fikrini 
Hitlere brrakmamak hususunda 
mrar ederim.,, 

FiNLANDiYAYA TAYYAnE DE 
GİDEMEZ MİYDİ? 

Eski harb;ye nazırı Hor Bclişa 
Finlandiyaya yardımın geciktiril
miş olmasına beyanı teessüf ede
rek demiştir ki: 
"- Şiddetli hava hiicumları Rus 

tn:ırnızunu durdurabilirdi. Asker 
krtnatmın gönderilmesi hususunda 
ortaya çıkarılan itirazlar tayyare 
filolnrının Finlandiyaya uçup git
m<'!'inc mani olnmazclı. 

Fakat bugün Finlandiya kaybol
muştur. Hitlcr ve onun adamları 
süratle hareket etmişlerdir. rnta
raflann Almanlarla uyuşmasına 

da mani olamaz mıyız? Mütema· 
diyen artan bir temayül mevzu -
bahs olmaktadır. 

Kat'i bir zafer elde etmek için 
kat'i tedbirler almak gerektir. 

İngiliz siya.seti kafi derC'e<'dc 
müteyakkxz ve durbin midir? 1n -
g'iltere hükümeti bundan memnun 
mudur? 

Franaız ve İngiliz imp:ı.ratorluk
ları dünyanın en kuvvetli iki var
Jrğıdır. Eğer İngilizler ve Fransız
lar davalarının muzaffer olmasını 
istiyorlarsa yalnız kudretli ve kuv
vetli olmakla kalmamalıdrrlar. Bu 
kuvvet ve kudretlerini gösterme
leri laznndır.,, 

LORD IIALlFAKSIN 
Lordlar kamarasında da harici

ye nazırı lord Halifaks avam ka
marasında Çembcrlaynm beyanatı
na benzer beyanatta bulunmuştur. 

Rus _ Finlandiya harbi hakkın. 
da Lord Halifaks demiştir ki: 
"-Bizim başlıca hedefimiz Almna 
yanın mağlUp olmasıdır, size şu. 
nu temin etmek isterim ki, teves
sül edeceğimiz herhangi bir hu_ 
susi hareketin Rusya ile olan mü_ 
nasebetlerimizi ihl51 edebileceği 

endişesi bizi asla azmimizden 
clöndiirmiyecektir. İngilterer{in si_ 
yasetini bundan daha sarih bir 
tarzda ifade edebileceğimi zan
netmiyorum. 

Sovyetlerin Alman· 
yaya itiınatiarı 

yok ınu 
1

{ 

Fin demiryolunu Baltı
ğın kapanması ihtimali

ni düşünerek 
yaptırtacaklarmış 

l..ondra, 20 - Finlandiya Rus
.raya 1crke<lilen cy:ı.lctlcrin seke. 
11csiııl teşkil eden 450 bin kişi;i 
memleketin muhtelif Yerlerine 
yerleştirmek gibi güç bi~ mesele 
karşı.sındn. bulunmaktadır. Bundan 
başka yeni hudut civarında otu
ranlar muv:ı.kk:ıtcn mcmlclrnt da,.. 
hilindc yerleşıncğe mecburdurlar. 
Bunlar evlerine dönmek irin e.s
keri makamlardan emir b~kliye
ccklerdir. 

Ta.hliyo edilen halk Va.sa Uala
borg, Kuopis ve Nikeli mmkkaıa
rımı. ycrlc"t.ir:ıceektir. Berzahın 
eski sakinleri Finlandiyanm cenu
b.i garbi kısmına yerlllŞtirilecek
Ur. Hango halkı ise Helsinki mm
takasın,ı. nakledilecektir. :Memleke
tin sür'aUc yeni şeklini alması 
için elden gelen bütiln ga)TCtler 
sarfedilmel•tedir. 

Hango şehrinin anahtarlan ge
lecek cuma günü geceyarısı bin
b:ışr Pcr Vickstron tarafından 
Sovyct makamlarına t.eslim edile
cektir. O zamana kadar şehrin on 
bini bulan nüfusu tahliye edilmiş 
bulunacaktrr. Şehirde kesif bom
bn rdrmanlnr C'snn.smda ablan 9000 
bombanın tahribatından kurtulan 
yegane ~ey 30 nisan 1918 de Bol
şevikleri t:ırdetmek için Finlere 
yardım etrnicı olan Alman fn-kası
nm karaya ç;kışı hatırası olarak 
dikilen abidedir. 

Resmi bir İsveç menbamda.n ö~
renildiğine göre Sovyetler Birliiri 
hükumeti_ Finlandiya ve lsveç hÜ
kfımctlenne Kenijaervi Kanda
!aschaka domiryolunun - inşasm.ı 
Ballık denizi kapandığı takdi:r'de 
gıırble kolaybkl:ı. irtibatı temin 
elmek ma.k.sadile taleb ettiguuv. · bil
dirmiştir. 
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Amerikan donanmasJnın 
gizli manevralan 

Kömür itlerinin ıslahı 

Polonyah bir 
mütehass!s 

Sulh ümidi boşa çıkıyor . J Fra~:ı~a 1 
(Baıw-afı: l incide) •ey bulanmadrğmr w gazetelerm _ ~ 

»olunda.ki' ümitlerin §ir. .=:~ik boşa mevzubehs etttğl 11 madaelik Paris 20 _ ~ 

Hükumetin daveti üzeri- Brenneroe Hitler ile Mu.solinj biçlıır rapor alınamıı:: oldugunu un og dcD v:: 
çılcacağı MlBŞilıyor. sulh. planr. baldonda l'elsicu.mJı~ j d.. .~~leden ~ 

Va~gton, 20 (A. A.) - Bahriye nazın Şarl Ed.ison 1 Nisanda 
Havay açığında ba§lı:yacak olan Amerikan donıın.nuısrntn gizli manc\-
nlarmda ha.zir bulunacaktır. 

b b h h . . arn, ...... _._ bt'r sulh nlanı hazırlan- bilfü ....... latir. saat devam ~-s.•• ne u sa a !te rımıze . .., .... un r ··~ ed k • ~ .. 
x dığı lıaberlerlni Roma gazeteleri Gkt ere i$t1 

ge)di :nanaın= buluyorlar. LONDRANlN Tl!ZZlBt telif hatipleri 9C. 

Budape§tede Tunanın buzları bombalandı Po1orıya. sanayii ltemUr grupu mtı- Yan r<:.Smi gazeteci Gayda d:ı Siyasi Londr:ı. mahfillerinde ln- vekil Dalady~~ 
dUrU ve organizatörtı maden mUhen- Ciorna.le Dit.ılya<la ı;öyle yazıyor: <.;iltere hükümet1nin Hitıerin yap- dinledikten ~ Bodapeı,tte, 20 (A. A.) - Bud.apeştenin cenub~da 'l'unada lıu

sule gelen ve nehrin akmasına mani olarak eııla.nn cıvara yayılması
na 1ebeb olan 10 metre yüksekliğindeki buz <aeddine tayyareler Ur:ı
fmdan bombalıır atılmıştır. Sed baıa bombalara mukavemet etmek
tedir. Tuğyandan birkaç kişi öhnil.~tür. Sular 10 metre k3dar yUk-

ı eli.si Şlruensltl, hUk1lmcUmi;..1n da\·e. "Bugün.kil Mcliselerde ortaya tığı söylenen sulh t&klifleriııdP.n at üç buçukta. 1' 
tt tl%erlmı mcmJeketlmhde çaltşmnk konulm:ısı icab eden menfaatle - tıaberdnr olmailığı beyan eclil- ve .kabineye bir :--~ 
ic;ln bu sabahki konvaruılyonel trcnllc . rinin meşru müdafaası için ltalya mekteyd.i. Bu tekliflerin Sumncr 

239 
reyle itltnad _:ıf' 

1 şelırlmızc gelm~tir. 1 sföUılarIJll tamamlıyor. Musoliniyi Vels Yeya ha.ika b,ir ~t tara!mdan 
300 

mebu~ m~ 
Slıneruıki, nıemJel:eUnln f4;&linde.n 1 hi.la tıir sulh götlirUcilsil olarak mgiltere lıtikfıınetine tevdi t'dilcli- Bu istinkii frf~ 

:aelmlştir. "d. '(iugoslav ziraat nazın Peıteye gı ıyor beri Fnınsada bulunJu.f.ınu, Tilr1dye •eJaltki etmelt hatadır.,, ğine dair venlen haber da telcdb değifiklik yapıla~ 
sana3ilnde memnuniyetle ı;azl!c ka- AI~\tAN TERZIBJ edllmekteclir. 

Badapef'..e, 20 (A. A.) - Mainap gazetesi Yugoslav zinuıt nazr
rmm beyanatmı neşretmektedir. Bu beyana.ttnd:ı nazır Macar zirai 
teeekkfilleıini görmek üzere yakında Macaristana yapacağı ıeyahatin 
:ild memleket arasında yakmlık husulüne doğru atılmut bir :a.drm ma
hiyetinde olacağmı söylem.iştlr. • 
Brenner mülakatında Balkanlar meselesı 

bul eWğlnl, Jee .blı.§lamak i.lzcro bu- ı . b' olmasından ve .,e 
günlerde Zon.,,ııldı::k kocnllr hnvmsı. 1 Alınan D. N. B. aJansı <la.. ır SON DAKiKA ""'!f' sol cenah, ıne~ke' 

"' A1 "'Ul'1 planı hakkmdakı ha-na hıı.reltet edece'"' ni ı·azl\·cli tetkik ınan ~ • mebuslarının . .Jd 0 
' • hl>ı·Jorı' me,·zubah~ edı'rek bu ha- t · ~ .. ,....,. ooıo.··nNCE · _.ı.. ıy-Ettıl<tcn eonnı köroUr l~lcrinc vecit- · v r ' • • il TLER DERf..ı&.1."l.9:.I .,~ · -' rmı yenileşt~U -ti 

m•!Si icap eden btikıınıet tı:ı'kloııda. -h~rlerin et.nU_r .araştnnıa.k ~ ORDU ı::BK~'!'ıl"tl..E GORt~Ş'J'(i yapılacak tadili~'. Jİ 
b1 ... ıı ,. ö 1 ntl~ lt'raıısız Ye ]ngilliler 1.nı afmd:ın çı- ,,..-. 

r rap r .. ıız.:ır yuca0uıı .s ;· c ,,.ur. v • ki. • _ d 20 ( " \ ) ""' .... kimlerin alın 
ö~rendlg:lmlze göre. 'kömllt" lşlm- ··'lnldtgmı ynz1yor Ye dij:O\ : • ......,11 ra., "• ' • - nı~ u.u Lonclra, 20 (A. A.) - Deyli M'1yl gaset~run Roma muh::ıb'ri 

yazıyor: 
. , .. Hitlcr farafmdan (i teşrınıev • Kronild gazetesinin Roma muha.-

nln bır c;dcıı ldnl'\"sl Ye ıslah husu. velde Yl\PI'lan .sullı tekltfrıln müt:- blrlni.n ibildtrdiğıne göre lbit&ra! 
1yi haber a1a.n ma.hfilleroe söylendiğine göre, jki diktatör n.r.a.~rn 

da yapılan mnıakat ea.n:ı.smı'Ja bilhassa Balkanların bit.arall.ıSmı te
min ve İtalya. ile Almanyanm Avrupanm bu kısmında.ki mcnfaatl~ri
.nl tanin hususunda İtalyanın Alm:uıyaya ynrdmı etmesi nıe&>lc~i 
mentıbahs edilmiştir. 

ı;unda bu tmıınrıu§ mtı~1m.sııısın .r<1po 1ef:kl,.,r farafmdan ııw1<1inden beri m,işahlUer Brenner trii113katmt 
ru esas tutulacaktır. k 

\.lm:ınvn.nın tel< hir umcl~i vnr - Berlin. Roma vo MOtl ova s.ra.stn· 
l'ohmyah s:mayiri dtı.ıırı t snntte "-• el •-•-• d •· · •-'-dtr. o da şudur: V'.r.frrc :..aaar u .. 'U'- da gorüJ!ll er ı.a.ıup e ecegmı ...uı-

burıuh. kalmak nJreli:ıdedir. br!trnrk... ınin cylernektedirler. !y:! hnhcr a-
Dabe. bln,;ok Polonyalı mUlıcndi.,ler lan Bertin mahfellerindc h!ı.sıl -o-

Kusolini Avnıpada heniiz sulh ııimnı ro1ünli oynamak tasa ~-u
nmda bulumnadığı için Hitlerin sulh taıımızu suya dilf:müşi.ür. lt.al
ya bükfı.ınet.inin reisi valcfu henüz gelmediği ka.naat:nc'!odir. 

menılckctimiz&ı ~mal, lçtn hUkü· Vt..'"LS1N TY.MASLARI lan kanaat.c göre ba.ş1ıca SoVl·ot 
mt!tlml7.c müracaat etnıl!}lerc!ir. Diğcır taraftan Velıı Amerik;\yn de\·let ndamlnrmdan biri ya.kında 

ı.:aratıtıl• fal,rlkıılarmda ' ızl!e a· dönmektedir. Mmollni ile t~:sr Berline gidecek •e Von IUbentrop 
lan iki 1ngifü: ccJilt nıUtelınsıusı da -;örüşlllcmil:>tir. Amerika. hanc~e 1 da Moskova:;-ı: .Jyaret edecektir. 
blll)ÜDkü ekc;prllf:le Lon<i:-adıın l;elınlş müsteşarı dün Romada Amerika Hitlcır Berlino döııe:r döıınıez 

Vezneciler cinayeti Ur. r;aıetccilerine yaptığı bcxanatt.a Göring ve Alman ordusu ttkinile 
.B-:mtla.n tı~k.a tlört Yııgo&la.vyalı hususi öğle :ı emeği sıra.sın.da :;öribpnüşt.ilr~ 

tekuısycn bllıünkU ko:n:.-ruuıiyancltn r ont Çia.no ile kr.;;ı bir ırnüırutn.t.ta İ}i Jıaber alan ma.lµillerda söy- 1 ------~. 

(Bqtarafı 1 incid~) 
Tapt.ıfmıu tah.tikatıı. göre, ırnka 

pceat mat ıı .stra.ln.rmda. t.ıı.Ulcı A:b. 
fllkadlr dUkkf:•mm 1::8.JFSmda bulu· 

.ılAll 8&1diıı ka.hveslne gelmiJ ve a. 
yaltta bet d:aJdka kaaar clurduktan 
.ama tekrar dllkkruıms. dönmu,,ıur. 

Her gece btı ltahvede otur.arak o. 
,:ya oyııayıuı ve n.a.rglle 1ı;en AtıdW· 
bdire ka.lıved Sait ,_-e diğer tamdılt· 
lan b1ru otnrınaa.mı söylemi§lerse de 
tatlıcı oturmamakta ısrar etmiş ve 
acele dWtklJ:ıa dunmUittır. Biraz son. 
ra lkahveci Salt gazozu bittiği :için bir 
b.ç file alm3k 11zero Abdlllkadirln 
dflkk!lnma gltmff ve onu bir koltu· 
~ upıım11 blr !:.alde radyo dinlerken 
gtirmU,tllr. KahYec.I. dil.kktnd& hiç 
dmse bulunm.ııdrfı halde Abdlllk&d!
-m vaziyetinde mlsatlr bckllyenlet"a 
nahS11B b!r t&\''11' sczml§tlr. 

Bundan 80tıra Abdlllkadirl b\r daha 
oreıi o&O:ınq n ancak eı1ftl aabü 
~da ııkılma lzlerl bulu.ııa.n ıra 

:zm~an ltan sızan ccscdl bulunmuş. 
·ur. 
Yalıını el<Serl geceler Abdülkadir 

fla.zı genç ~firlerll.e dilkkAmn Ü• 

741nde 1çld Jçtiği ve rğlendiğl ıçm 

o gece de bazı kimselerin yruımda 

btılunduğtı tahmin edilme~. Fa. 
kat bu meç!ı1U !Jah.ıslarm k1ı:::ı olduk· 
lan hentlz tespit olımemaını,tır. 

AbdUlkac:llrtn Dnvutp:ı~ad:ı. aslccr o
lan oğlu s~phi lle crıuı açık oldutı u 
a.nl&§llmı~ ve §Upbe Uzcrine kendisi 
yakalanmı§tl. 

Filhakika Abdlllkadirin dUkktın 

kom~s.n, o~lunun cvYelce dükkan. 
da bulunurl•en gUnlllk ha.sılalt lrn· 

dmlarla J'<ıd~li ve bu )"il:o:den l>fill:J.. 
sile ıı.ı:amım o.çık o1dugım.u &1.r1e.mli· 
lerdlı'. HaltA bundn.n 8 DJ' evvel Ab
dfilkadir oıtunu ı;!l.ğtrmış ve .. ;;rl ça· 
1ıJ dükkanı .ıııeııln. Uzerille bırllkııynn., 
demi§Ur. Fakat b1r mlldt!et sonra 
"Buphi gene cr1~1 §eldt<le kaduılarla 

dll§Up laılkmc.:ı. a.ralrı.rı a~ı1mışt:ır. 

Suphi bundan IKlnra asker olmu~tur. 
Fakat bu §flplıeli vn.zl.yetlere r:\ğ. 

ınen Suphlum ~ gecesi ktııls.da 

olduğu te.cıp.lt cdllml~, bunun üzerine 
kcndiat serbest hır:ıkılmı§fır. 

J"J)lettları 11.ra.smcbdır. bulunduğunu, Avnıpn--l"'ti v.azifesf. Iendiğine -göre HiUer .AJmıı.n uie- 1 
Dir !kısmı Alman teh-c.~'tllık't"lrı 'bıı· niıı bittiğini söylemiş ,-e fakat bu rini tes'it etmek illere Rnvştağı 

r-..ı.dın çekilip gltmeıd A\TUpımm m'tlh vszü~nin neticesi hn'tkında oldu - içtimaa davet edecektir. Nazi :mal-
lt!ll! me:mle'lreUerlnin fübri.lta. ustalıı.· ~ gibi şa.hst intı"balarmn dair de buatı AJınanyum sulh taan-azun-
rı nmamda bUyUk tılr alil.ita ruyand1r bir şey i!a\rc e<lemiyeceğini bildir- d& bulwıaca.ğma dair ''erilen. ha.-
mqt;:ır. Bııg'JD.lerde nmhi<::ltt mcmle· mi,5tir. berleri t.ekziblemektedir. 
ketıemen Wmisycn gelmesinin sebebi Papalık :ına.hafili, Muaolinl ile Berlindeld umunıi kanaat Hit • 
hudur; tıeniliyor. llitler nrasırıda ha.zırland!~ söyle- ter • M'usolini millıikatı neticelerl-

:.eu sabahki Avropa yolculan anı.- ıillen rulh pmnnıın mc't'Cudiyeti nin hafta souunda.n evvel m.e}'<ia
s:::nilı. l4r Alma:ı lş &d:ımı ılA ''.ardır. papalık mnkamatmdnn tet"effU.h na çıke.rağı merkezindedir, Bu-
rramış:naktan çe'lrindlğinucn rıe içtn ettiğine tlair çıkanlan haberlerden gtın Romaya gelnu!ısi beklenen 
geldiği §1.ı:OO:ıınt malfuıı değiltllr. dola;.-ı: münfail bulnnmakta.dır. kont Telekinin seya.ha.tl Maca.ri.5 • 

\" ~SİXGTO;'.\-UN" TEKZİBİ tan vaziyetlnin muhtemel ~ı 
Geno pıphe USerine tutulaıı tatıccı- Bir sene içinde intaç 

nm eık1 ı;rraklarmdan Emlııbı, nkti· edilemİyen 

· • ~ .. balmnmdan Alman tnahfillerlnin 
Va.~gtondaıı gelen haberlere bilhassa nazarı diltkathıi celbet

le UBtasmm kıuıaaını aoyı!uğu için 

=~=:~,1:=:~: Takas muaıneleleri 

~@[~~ . v~~~~~.~~~~::~~;d ingiliz tayyareleıın.in .akı~ı sabaha ~adaJ/, 
de .eeı'beM.tiı'. 'll'cal 8ttJilıinln fllhaldka ·· 2/So99 sayılı takas 1carama - (Battaral1 l incide} layı Çcmbedayn beyant hayret faaliyeti oım~tı.d'· f 
Abdlllkıı.dirle samımı olduğu ınılqd- mcsinin tal'bı1ônc mütedair talimat SalAhJ_yeUl\.r InAhfelleroo &iyleı:ıdl- etmiı ve ôcmiıtiı' lı:i: iki Alman grupd lı 
mq falt&t hld.Ue lle altkuı görtlle- name hllkümlcri dairesinde bir gine göre, Sylt ada.'lmdaki H~um "- Bu, pek küçük bir hava tillmüştür. 'I ~ 
memlftir. sene zarfında tekemmül ve inta<" Alma:ı Ussü.ııc lngillz t:ı.yya.rc.~1-~: hareketi olmuştur. Scapa Ftovda Sa.rm garbındJ ~ 

ŞIIl!.dl tahk.ika.t hı.-dc!i t.allı.emm ~ ra..fmdaıı yapılan taarrurJar cJw.ı -..... _ • :bb da. i . b' "f k 
1 

,a /j.r 
dilJilp .knllttlğı bazı gençlne çevril· ettirllcmiyen takas muameleleri 20 de ~La.ırıı~ ve l:ılrlblrtni tak1beJl yuz nul mura!-~k v sı ır §1 o u. p~su} ~ 
nıl§tir. Blrço~ gençlerle geceleri dllk· aşağıdaki esaslar dairesinde tasfi. dal.,.a.lar ha.llııde bUttın gece :sabıuım mıutakaya 121 :m.u ve 500 yan at vernuıttr. 
klnmda tciP et!etıdifl teçit edilen ye edilecektir:. llk 

0

saatlerlne kadar öınam e.tmi§tir. gın bombası atılmıttır. Tek bir DEtdZ 
taUıcmııı bu §ekllde bir ~lence sır~ ı - EvvelA ithalat yapılmı§ o- Osaün t.!BtOlle pek çok miktarda bom. harp gemisi, o da hafit surette Havr ~~ 
ıımda öldllrüldüğtl eıı kuvntlJ blr Ilı- lup da mukabilinde bir sene zar· ba atılmı§txr. hasara uğramıştır. Saf harp .ıırh-

1624 
toul k ·~~ 

tııruıı olarak gö.rtllmek.UGlr. Fakat fmda ihracatt.a bulunul:ımadrğt~ tık alnııı.ıı. ba.borler hıuıgarlartn, bJarmın hiç biri hasara uğrama - • ., • • u d ki ftY~ 
limdllik ben~ ıruçlu olartlk yakalan· dan dolayı tckemmiil v~ intaç et" aUSlyclerin ve deniz ~attıerl Jaare. mıltlr." tin. w:ıı~ e ıııt~ 
mı§ Wmsc yoktur. ltet snha!armm millıtm hasara. uğt"&· İngiltarenın '!I""'"" b' 

AbdUllmdi.rJ.n ta.ıudığı gcnçl~.r araş. tirilmemi§ ~kas muamelelerine dı,ğml: ~yit ctmoktecıirler. .A.kınm DANtMARKAD.A.N GELEN mayna çarparalc ., 
tmlm.tı.kta. vo hanım için do dükkAn 20. 3. 1940 tarilıiııd~n başlamak ba§langıcmda mehtap , .e 1..ıiWıare MALOMAT z 4.PTEOll>"';ı 
komşularr, ve samimt 11.bbabları ı;or- şartile üç aylık bir tasfiye müd " yangm yuvalan hedeflerin kolayra Ko~ıı. 20 (A.A.) _Hor • c;t.ıl 

göre RuzvelUn kli.tihi gaz~tecllere mektedir 
r.:ıptığı bC?yanatta P.eisicumhura . 
g-elen raporlarda bir .sulh csa.srum ((Ambertiyımı dhWt ıniilllm 
mevcut old~'Unu gösteren hlçbir not.im 1 tiBdl ~.t 

guya çeldlmektedlr. deti veriliT. Bu müddet zarfmda ,örillmcslne yardım etmlFlr· U _,_ , __ t 'U _,___ • t.odl 
_, 'th-'~ -•-- ı·· ~-... "· ta.• ... ,arel"•i A'-·-- '"-va. 11• num :sswıe yapııaıı ngı z ııuuıu Gcç•n hafta. 1~çv~-. -------------------------· CncıCe l AW.tı :yapıxnş wau UC- .LL'fi....... u ..... uı...u..... ..... baklanda Danimarka sahilinde .. uıı 

• k b b h p • G d ear doğrudan doği"uy~ ihraeat s1lnl1 mllhim h&ııamta u,ıra.tt.ıktaıı Jantiğindc fng . Gazı O''pru""su·· u sa a artı rupun a Tönderde bulunan tnÜ""1•1tlerln 
yapabil~ceği gi! .• gerek ithalatçı sonra, Syıt acl.al;muı şimalinde k1üD ~ iından .ıabt .C t1 

bir arıza yüzünden H . ~ v k · ı · ve gerekse ec:ıcH mütc'leffi tı . Alınan List limanım ela. şiddetle bom· anlattıklarına göre, Sy1t adasının 7600 tonilato!~ ~ 
açılamadı arıcı ye e 1 1 ralrııdan cari prim te-liye e~ilır.ek ba.rdımaıı 49tmı,,lel'd1r. §imıl bumunda k~n Listde saat TU t:ıgiliz ~Ur::1t:'d 

d suretile dahi ihraç 'ha\:Ct takas Verilen tafsl.W.& göre inı;tllz t&y· birde yangın çıkmııtır. Saat 20 obra'k Ceoelüttıı._,-,1'. 
.Bu aabah Halictekl Gazı köprti.stl, ·ızahat ver ,. ~=• b'l' ya.releri birib{rlnin 4rk.v.6:1lda d:ı.lga.14r ile sabahm saat biri araMnda tn· Aff.t.~ limited şirketine devreaı!~ ı ıc. BiR H r .

1
• 

:tılr anza yüzünden, açtlaına.mı§t.n·. Bu tasfiye müddeti zarfın~ lıa.llnde Alman UMfillW'ekcst til:e.rine giliz tayyareleri Sylt adasma dört ZA 1y. 
Bozıilduk, ktspl'tlntın elektrik'te ~U· Anknra, l!l (A. A.) - C. II. ,elıniıfler Ye bonıbalımnı a.tmı;Iardn-. kere taarruz etmi~erdir. ..t ~ 

tahs muameleleri intaç ettiril~ ı s?'" 
yen açılma. \'e kııpıı.nma tertlbıttmda Partisi Meclis gnıpu bugiin Tayyare filolan, hirib\rlnlıi artmsm. Bombalann düştüğü noktalar- Londrs<b. re _..,..o~ 
U•~ lb lı u ı .. bl mc:li l· ! takdir J~ bankada '•ulu • tı' tan 8 ıt af?r· .. m u:nav ceTeyan ç tuııın.::a.n - "19-3-104.0" ~a&t 15 de reis veki- .,, d&n bomb&larmı at .~ sonra Y. dan büyük alevler ve kalın du - kamlar& aöre, • .:.:\ 

nuue 011<1UŞ ur. unun .,ze,..,c ye e.. li Trabzon mebus:ı Ha.san Sakanın a.damnda:ı a.,.~ıyor ve yer n ""6er mantar yükselmİftir. Bir lngiliz da Almanlar 7 ,-~ _,_.. •- t B " _,_ d ... nan i:halit bedelı ecncL~ mii·.- - ~• i ı ...ıı.ı. • n ~ 

Mn.ztnll motörün vesnttllc küprU:nUn riyasetinde toplandı: neffiln muvafakati alınrcak şar - tugillz hava. !Uolnrıno. terkcdtyordu. ·u raf emisinl bS'"~:ıitv'~ 
açılmamıa tc§ebblla edUml~se de ge. tik defa söz alan harlciyo veki- tile kJ.ring heJ:ıbu:a nakledilir. sucum& l§tlrak eden ilk lngt!U tııo- tayyaresinin Danimarka sahı . ~ cıntı toP" ı 
etldldiğiııden Uma.n idaresinin mUda- u Şükrü Saraçoğlunun, Mecli _ 2 _ Evvela ihracat y:ıpılnw; tarı tı.ııslllh&reQlerio.a clö.nnıU§Jercllr. civarında a1e1'ler içinde düttüğü rnılenn me riO 3 -~ 
haleslle bundan vaz;eçllmiştir. &· !Jin k~ tatili csnaemda cereya;n e.. olup da mukabilinde bir sene zıır· .Eouıbardwı&n o kadar flddeUt ol- söylenmektedir. dür. Gemile ·taP"::.' 
rIMya u~rya.n kmm bugUn tn.mlr dt>n niyasi ahval ve vakayi ve dcıv- fmda ithalatta bulunulmadrğm _ muştur ki Syıt adasuıw eimalind~ Hüviyeti meçhul · tayyareler I'raD81Z. 4 ~ .b! ıı-tP 
4'dlldi~ t1:tn yılmı mU11yyen vaktinde ktlerlc olan temas vo mllnascbet- dan dolayı tekemmül ve fota!; et· kU.ln Rönı adındaki Danimarka. ada.- Sylt adasına 100 kilometrelik me lerin hiç bırıs~ 
'.kö;>rU aı;ılacaktır. Jeri ihtiva eden uzun beyanatı din- aındakl l.:iııalarm btitUn camları kı· ıafede kain llolmalandı ._nma· m:ıbafa:ıuı ıl tilememfa bulunan takas muame· ı--:eu aa.bah, Gatl k~prüsUn11n tırıze.lı lend:kten ve bazı sorulan suallere - ruınııtır. dası üzerinden uçtriuılar ve bom. du. 
_ _.yetınd dolayı "--k"y kön-" ı'cab "den cevablar "ekil tarafın- lelerine de ZO. 3. 1940 tarihinden K ........ ı. .. tan ı ha.be ı bar '- h tıll .Al vcw.ı en nnıu " • rn· ... • o~-g ı:e <l1l r er, • ba atmqlardır. Bomualarm ;,ısa· Mulıasaı:oa ı:ıvı 
ıittııUn de açtınlmaımıa ıtızum görül. daıı verildikten r.onra hu beyanat başlamak şartile üç aylık lıir tas· bin ba§la.ııgıcmdsnbert bu kadar oid. ra aebep olup olmaclıklan malüm 

13 
marta kada!• 

meml§Ur. ve izahat grup umumi heyetince fiye milddeti verilir. Bu müddet delli hava bUcumuna tesadüf edilme- deg~ ildir. On dakika aonra Hvide· bafuur aıt:ınd- ...l 
müttefikan tasvib olundu ve ruZ- zarfında mücbir sebep olmadığı <Uğinl bildiriyorlar. biPf .. 

Bir izah 
(Almıı.nyad:ı halk sulhtıın bahsedl· 

J10rl ba~lığiylo dünkü nUsb:ımttda 

çıkap ve bazı yolcul:ırm vel'dlklerl 
m~mata dair oı:ın yıızı, Der~lndcn 

dtsnen mQhendL!ı llıı.lU Kayanın beyo.. 
:natı deıtflc!ir. Herhangi blr sultcfch
hllme meydzı..n vermemek için bunu 
blldlrmefl ıtızumlu l;"~rdUk. 

Balıkesirde 
yağmurların zararı 

Balıkesir dahilinde {astlasız 

yağmakta olan yağmurlardan 

BürhJ.niye, Havran ve Edremit -
Burhaniye arasındaki bağ ve zey· 
tinlikler sular altında kalmı~tır. 
Vi1Syetçe icabedcn tedıbirler der
hal ~~ ve otomobll seferleri 
d ttrdunılmuştur. 

namede başka bir madde olmadı- halde takas muameleleri intaç et. Gene Danlıruırkad&n &'elen l\ııbf!rle· ıande civarında iki bomba diltc· müttefik n ~· 
ğmdan toplantıS-a nihayet verildi. tirilmediği te.kdinle ataka~arlııT 1 re nazaran 1ngillz t..yynreıen, bet rck hın evlerin hasara uğrama - yalnız 28 l ba r91 

ispirto tenzilatı lcolcn
yacılarm ceblerine 

1 lt h Us3ll s.:na sebep olmu•tur. iki ki§i bir tan Franatı ha ithal hakkını k:ıvdederl::r. Ve it · dalga halinde Alman Sy ava · I bid•.,. 
.1 bo b ı 1 d •~U1.•aren·m Favoe ~erine alev1cr ,,_---matın '-""" hal hakkı takas limitctl şirketine nU arka arkaya m a.amış.ar tr. ...J ~ ~ 'Jfl":.J. 

• • Sabahın s:ııı.t Uçtlnue ba\·a hUcumu i;in~c dü~tüğünü görmüıse de tan1üne k&~ rıP:" 111 
devrolunu~ .. B: husı~~ ala.Kat: tıM~ de\•:un edlycrdu. Alııııı.n adaamda yApılan araıttrmalar neticesin~e bitaraf ,~ 4 6 . . 

gınnış 

l{olonya Amillerlnin inhisar kolon. 
yalannrıı kendilerlla yaptığı rekabet
ten §1.kAyetıert tl%erine Ticaret vektl.
leUnin eınrlle Ticaret odaamda key
fiyet tetkik edilmiştir. Fakat davete
dil.n kolonyacı!Ar gelmemJılet"dlr. 

Gelen inhisar mUınes.s.lli vaziyeti l..zaJı 

e~, il:l sene evvel 16pirto tlyetl3rı 

darlann ur ıye u • lUnye 
1 

bir s·nngm çıktığı ınü~ahede edamlv- hlç bir tayyare enkazı bulunam3· bunlardan yaııı"l~!" 
Merkez Bankasma ve takas tet · tir. Adaıun bUtlliı yerleri alevler için. b ftl ~ ... 

l l' mıştır. Geçen a 
kik heyetine müracaat an azım. de bulunuyoıdu. Sylt aclasmı Alman• ALMANLAR IŞ1N mileri 3 IJ~ tif• 
dır. yanın kara t.opraklarnıa bağlıyaıı EHEMMiYETiNi GiZLiYOR müaadere etıl'lf 

Hindoııburg 1eddl, İngiliz tayyareleri· 

GOOO ki~i yangın söndür
me stajı görüyor 

• 140 kurııgtaıı 90 kuruşa indlrildlği za. Pıısıt korunma içln ımtm n.lınan 

nıan kolonya !lyatıarmda hlçblr dU- 110 mo.halle tulunı~ı 11' mmtııkAYl\ 
şUl~IUk görillmed:lğlni, bu !arkm ko· t&'ludm ve te''ZI rdllmfştlr. YenMen 
toııyneılarm ceıılerıne gird!ğtn! s/'!y. ııo t1Jlumba. daha alm&caktu: l!a
lemlş ve :lnhlaar l<;olOtıYalarmm bir hall~ yangın söndUrme ekiplerinde 
nılk~ ~tllmeai de halkm aley- 1 '""-\'~ iLiere S bin ld§l lltaj gör
lliue olacağı lçln tecviz edi!meınf,şUr. mektedirler. Bu staj 36 uat çalrŞl~ll· 
Kolonyacılar flmdlld hat'1e tddla ve rak bltırilecelttlr. Bundan sonra 3 
t1kAyet1erln1 takipten ~~ gö· bin klJllik l!-i.lll'CI ekip ıtaja başlı)'&. 

rUnm~ktedlr. cııkbr. 

nln ı:ıUtemadt bombal&rma hede! ol. 
muş ve tahrip edllmL,'St1r. 

ÇEM.BEUL ... \.n.'L.'I SÖZLERİ 

Çemberlayn, bu la.attu%un, Alman 
tayyarelerinin Skapa!lovda. bgl.lll ge 
mUerlne yaptıkla.n taamır.a nıu.k&be
!obilm1sll otank ya.p1ldığm% beyan et
:niftır. 

Avam Kamarasında, Alman 
tayyareleri tarafından Scapa Flo
va karp yapılan taarruza bu ka· 
dar ehemmiyet verilmesinden <lo· 

Ber-lin, 20 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, İngiliz tay • 
yareleri dün alqanı Sylt adasına 
taarruz etmek iıtemi§lerae de an
cak bir evde yangın çıbnnağa 
muva!fak olabllmiıterdir. 

Bir düpıan tayyarKi di!şürül
müttür· 

GARP CEPHE!TNDE 
Paria, 20 - Dün prp cephe· 

ıinde Mozel ile Palatinı ormanı 
ar.asında k~tıif kollıttt ve topçu 



\' ...... 
· lea t.onaoa 

Çelirco: Efdal NOGAN 

HABER - Akeam Poıtaa 

• 
kL.-. - 12Q - -s-
J.._~UreJc kın Bu beyaz şeytanlara insan kolay kolay taham-
ç~cJ.ııÇe eme imkan yoktu. Patlıyan a- mül edemezdi, adetleri, usulleri, terbiyeleri bam· 

Birinci Balkan kır koşusu 

Bu haf ta gapılıl}or 
Bütün hazırlıktan tama mlandı. Romenler bu 

müsabakaya ittirak ede miyeceklerini bildirdiler lciireJc t kanlar akıyor, yorulan parmakla- ba§ka ve pek adiydi. 
tıl\ıJ,.,,. 0Paçlarmı kavrayamıyordu. 
'!i""'· - "Hiçbir ~Y elde edemediler 
· 1C aldırına G~ükle çıkan bir sesle: mi dediniz, ha .. ha .. ha. Fakat do 
~sıı ka • dedim. Marife· - .l\e yapıyorsun? dedi. tum bütün ıncınurlanmz sarı ça· 

~~: Gör;~~~~~~l~zı göraıeğe - Çözece~ım. dedım. murlara boyandı, bolbol sarı ça· 
"lllter ı.> Uzü ona hiç bel· Eliyle sıı~ı ~ıkı rliını tuttu.: mW' vakal:ıdılar •.. Sadece, domuz· 

<te un. Hiç 1 " 
n ltıahnırn ° mazsa onu o - Sakın ha! diye yal·rnrdı. ıar gibi yerlere sürüne;clt bütün ci· 

\•e · ~kart. li edeb~~ lskar· - Beyhude uğraşıyoruz. Bak van tetkik ettiler, kokladılar ha . 
'Sonra k~ ah, §OYle. g~ oldu· Hwgar bizı mut.emach- ha..!,. 

başladıkor~ ~anbaç oyna yen denize doğru atıyor. Fakat birdenbire Mister Stanle) 
~ bıı · ıskeJe taraf mdan - Fakat düşün Hamfri, eğeı Cuppy gülmekten vazgeçti. Çünkü 
ltçtık· b usuıca san~ tara ı .>uradan Kwtuıamazsak seneıeı gözü birdenbire Hidekichinin çeh 

t .. _ · rı' g 
12 kıça giderken o da ..ıenesi, belki de ömrümüzün sonu resine değmişti. Acaba bu herifin 

~ide oı~eğe başlamıştı· na kadar o bir avuç toprak parça bu ~esinin arkasında neler ne· 
. ~dı. c;Ütık~~~~u b1liyor ol· ~nda mahpus kalacağız. Bu zanıa ter gizliydi.? 

u buyük bir itimat· na kadar burasını nasıl kimse bu· Fakat, gene alaya başladı, "he .. 
lıL':' CarıaYdı ıamamı§Sa bundan sonra da bu· memurlar hiç bir şey elde edeme· 
.. ~. So n, dedi ve cevap amaı. mişler ha.. Tamanoideki bütün 

~du, b:a kıç güverteye doğru - Sahilde bulduğumuz sandal evlerin altlarında dolaşmışlar da 
, ,.,,_ de Ya_vaŞÇa baştarata .!llkazuu unutuyorsun. hiçbir şey elde edememişler.·.! Ah, 

"illllJ:n - O bir fok avcısı sanda!ıydı böyle bir hMise hani ya Avrupa· 
0'lun, &emide olduğunuzu Sen de pek iyi biliyorsun ki onun da olmuş olsaydı, "~1ister Cuppy 

b dıy. sesı di ba ır d'kk en ; ve sonra içindekiler kurtulmuş olsalardı bu devam etti: 
::adı ~ atıe etrafı dinleme- .acıaki muyonıaıca ıoku vwup 1 ''Affın:za mağruren aöylüyo· 

...... ~.~a nun .. bu ha.i, haykıı keselerini doldurmak için bura}'a rum ve bizim Avrupa usullerini 
~Yarak Urk~t~uğu .şik&rırun tekrar gelirlerdi. Onların kurtu' ma medh ve sena etmek fikrinde de. 

~r:ı ko Yenn1 b:!lh etmesinı Jıklarıru biliyorsun. ğilim. Yalnız size bunları bir mi-
YOrdu. ~ bir baykuşa Kararsızlık içinde sustwn. sal olarak bildirmek istiyorum. 
•ıt,~ · ı~. biz kımıldama· Mod dinlene dinlene devam et 
Vcır o Yurüdü~ .. vaki ti: tngiliı polisi ta bit Japon zabıtası 

~.u.~uk dUrucan g~· d t gibi mükemmel değildir. (İçinden 
aı~~tkı~ ;:;;Y·ece ele.e ızverer~ - Sonra Ghostun direklerinı de Mister Cuppy bu sözleri aöy· 
,""la:ı l~i ~:ı. ta.afındaıı tekrar takmak senin fikrindi. Onuıı lerken gülüyor ve kendi kendisi 
tt dö:ıjiik ç~ giıb1 güvertede için muvaffak olmam isterim· ne, nasıl ben de şimdi bunlar gL 

la. · B1r müd.Jet sonra bi kibar ve nazik konuımuyor 
0 ~ bu v . . O, iJi böyle şahsi bir pohpohla d" d ) B 
..: .... ' .tı kı .. azıyetten iğren· ....... ıı. d k h . . muyum ıyor u. ununla bera--... UMl6a ö ünce emen gene ltıraı 
'iya indi YUZünu ek~ıterek ettim: her ara sıra ve icabında balkın 

tıı; &ıl·c.ek • T~ ayak.kapla· yardımından da istifade eder, 
~ ~e Sahıle ınerken göz· - Bu gece. yann yahut öbür tabii matbuat vasıtasiyle. Su, 
ı~lld.izn:e Yanıyor, gülmemek gün denizde ölmektense seneler sc· da.tum, matbuatın kuvvetinden 
""l11rı ~ ıor tutuyorduk· nesi adada yaşamağı tercih ederim. haberdar mısınız, böyle bir kuv-

miyerek anlatmaya baıtadı. Mat 
buatın yardımıyla ve halkın de. 
Hiletiyll bazı en gizli cir.ayetlcrin 
nasıl meydana çıkarıldıklarından. 
bugün matbuattan ba§ka, radyo 
nun sincmalar<laki filmlerin bu 
gibi işlerdeki faydaıarından hah· 
setti. Mistcı Cuppy bu aöyıcdik 
!erini aynı zamanda elleriyle kol· 
!arıyla canlandırıyordu. En ni· 

bayet: 
- .. İşte, dedi. Siz de Tokyo ga· 
zetclerinde maktüliin eıkllini ve 
&aircaini halka bildirinU ve mUm.. 
künse bir de mükafat verinhı ve 
bu suretle berbalde memurlannı· 
zın turayı burayı koldamaıından 

daha çabuk hedefe vanrıınu !." 
Hidekkbl başını eğdi, artık 

mukavemeti kalmamıttı- İçinden 
gelen bir aee, anine seli, Nippon· 
un aesl protesto ediyordu. Fakat 
Hidekichi artık mağlup olmuıtu . 
Hiç olmana bu anda bu beyaz 
herifin huzurundan kurtulacaktı. 
Bu beyaz şeytanlara insan kolay 
kolay tahammül edemezdi, ldct 
teri, uıülleri, terbiyeleri bambag. 
ka ve pek ldiyd.i Fakat, kendile· 
rinde faal bir kuvvet vardı. insan 
bunlann hareketlerinden kendisi· 
nl alıkoyamudı. Hideldchi hatta 
bunu bugün blltiln manaııyla an· 
lamıştı ve hissetmiıti. Miıter 
Cuppy'nın planını tatbike karar 
verdi ve kendi ar.ıuıu hilif ına 
Hidekichl timdiye kadar düırnan 
zanndtiği adamın enıri ve nüfuzu 
altına girmitti. Buna ıebep te 
haftalardanberi ıürcn muvaffakı. ,llt baJt ak, iri kahve rengı Ueniz için hazırııklı değiliz. Ne vctin mevcut olduğunu biliyor 

''1 ~nı.ı~ca Kurdun yaptığ. yiy~mi.ı, ne suyumuz, ne ~ muıunuz?. yetısizlik, amirlerinin garip garip 
orıllıl h~~ş, sade onu sevdi· battaniyemiz var. Battaniyesiz sen Bu sözleri işiten Hidcl<ichi ne · baktglan, ruhi sıkıntılardı. 
~lp ~<l;uıa verdiği kuvvetll sabahı edemezsin. Senin ne kadar zaketle ayağa kalktı ve hürmet. Mister S\anley Cuppy oda. 

'\ı~::ıın b ıp ınecteniyet Alemine tayıf olduğunu biliyorumt Daha l<arane eğildi, fakat neden eğil· dan galip olarak çıktı. GUlcn 
... llll..>ğe ~Yolunu bulacag1mı şimdiden titremeğe başladın. di... Efkin umumiyeye karp mı. duvar yarılmııtı. Şimdi o bu 
~ ~ arn.ıştım. - O titremem sinirden. Ricama yoksa matbuatın kuvvetine karıı yarığın kapanmasına meydan ver-
~l~ • • • rağmen direkleri çözeceksin diye mı ... Bu mesele hakkında muavi· miyecek bilakis daha ziyade yar-
~ be~ .>oocvı korkuyorum. ni tahiga ile de birkaç defalar mağa, daha çok açmağa gayret 
n Vt Civar r t~ iki gü ı (Devamı var) mücadele ve münakaşa etmişti. edecekti. Bu Tamanoi cinayeti 

~<l.ire;,ıA.· sahilleri dol~•rnrak --... -=== - ''Sayın Mister Cuppy, beni cnıu 11imdiye kadar diltürdüğil de. -.ı._.ı -:r-- ıı::r.::-.:::=:=-.... -- :r 
ıı.: •CU .,,; .. a•adı.k. Onlan an· 1 ii bu hususlarda tenvir buyurmak rinlikten yilkaeltecekti. Bu bir 
' 1u ı:. ... ı buı b"l c· · H k. . r: ~ o.rtıak .. a ı dık. Sehpa oz e ımı M lutuf ve zahmetinde bulunursa fırsattı. O şimdi merkeze gelmek 

~ 4-.1rı a:zere hep:.i bır ara · H Dr. Murat R. Aydın 5: nı.ı, pek minncttannız olacağım. istiyordu ve gelecekti. Hadiseler 
ıı da g 1 annı ceı1ubu garbi H i= Bu gibi ~eyler beni pek alakadar kcndilil:lerinden cereyan ediyor· 
~· a!arla her daim dö· :ı8eroilu • Parmakkapı, imanı!! edecektir!." dedi ve yine gülüm. du ve Mister Cuppynin bunla.-

" arına :iıokak No: 2. Tel: 41553 :: eiri;·1 lvt:ı 'a Çıkmışlardı. On· ~Muayene Ye her türlü ıö:ı i semeğe başladı. da!1 hiç haberi yoktu. o kendi 
cj gün" l'll<ıK ne kadar zor :!ameliyab fıkara için paranı .. ! Ve Mister Stanlcy Cuppy de kendine bütün ipuçlarını elinde 

~1·a~ ;abahtan akşama ii P. zahmete katlanarak ve kendisin- zannediyordu. 
, ~I ncaıc Maystra m::wwwwm=::a:aaccı.ı.m:nmmcm den rica edilen bu liıtfu esirgc- (Devamı var) 
~a, ol nııza getirebildik. 
""'YI kiir:dığı için bütün 
~~ e Celrneğe mecbur 

·~ilin 
"afil'\go Un. &onunda yerimize 

ıstanbul c ef'l er dar lığından: 
b_&Uıı ı..,,. <lire~ile döndük. tJ. 
"'ll b· '-'UYle t ft•. 
h.. -tzar o ....,er teker ~ı-

q ~"-· lctrak kalan direk· ua "'llilrJ b. 
Oıııta"'lll. R~~ sal gibi bir a· 
~ :-ı Yelk uzga.r ıehimizey 

"a ~OrdUrn enJ, getirebilece~· 
~d1 ve k'·· ~in Yarı yolda 

1 Ol<t Ufek çekmek zaru. 
· ~tı~ ? koca yükü kü· 
S I<ür ıse hernen hemen 

· tı'j 'sııll'orcttklere olanca kuv· 
hareketi unı, Wtin sanda· 

~~e sıfı~rk?~a takılı ko· 
~ ) icar a ınıveriyordu. 
~ti~~ğa başladı. San· 

~ tıen bir ~uı gibi mukabil 
~ ~ l'tiıgAr rtizg~ çıktı 
~~e :ıde İleri hareketi· 

~ a~b. d ~~ bizi ya· 
t k~~~ ba~l:ı-- enıze doğru sil· 
ttı:ar 1ctı;lllltı. Bitap düşün 

tıı ~ klere asıtd So 
'il ı. 5arf • ım. n 

ltı. ~ı~ ta ~ "'n biçare Mod 
~ rafına sırt .. 
t~ kürek k ustn rat· 

Sıra No. 

1 Süleyman Kudret tuhatıyeci 

2 Avak oğlu Leon tabel&cı 

3 Keıııa.1 Anlar aUt. 8'.ı 

• Kazım Kıvırcık ten:I 

& Ali Kibar bilet bayti 

6 Mehmet Kıvrak a;ıçı 

7 Reşat Selimoğlu elelttrikçl 

8 Ahmet Esir oğlu lınyvıııı tUc. 

9 Nafi qçı 

10 x. Behçet di1 tmall 
U Zabel Ada terzi 

12 AlıUyell Mahmut toccar 
13 Aram kızı SUrel UtUcU 

14 Mustafa özkara kahveci 
115 Nuri Taç llKl 

16 Dlyamandl Çlkotuloa gömlekçi 

17 Gafur Nuri uysal meyvacı 

18 Badrlk Eeat'yan tuhaliyecl 

19 lsmaU Sata kahvehane 

20 " " bakkal 
21 Hüaeylnollu Halit kozluca &h-

22 Moreno Ahladet: komi!yoncu 

23 Numan un ve makarnacı 

:U Rıdvan otlu Hasan ııakllyecl 

Mahallesi 10kaf1 No. • Matrah 

Ş.G. Hayri Ef. C. 30/32 • 
0

ti31.2S 

Arpacılar C. 34/ M 

•• . Arpacılar C. blltl. No. 

9/ Z .. 
•• 
" 

.. 

.. 

.. 
" 

.. 
" 
" .. 
.. 
.. 

Nemli z.ıdo ban 

Arpacılar C. 
Vezir İskc!csl C. 

4. Vakı! lmn 

Zahireciler 

lzmlr 

16 

61 

28 
4/1 

12 

EmlnönU han l~ 

K. l.mıall Pil§& han 18 

4. Vakı:t ban 

İstanbul hnn 

Vezir lskelesl 

Tahir han 

Ve.zir lakeles1 

Yen1cam1 C. 

Gümrük aralığı 

.. " .. .. 

7 

ı52/2 

2~1i 

lJ 

218 

.A.G Köprü altı 63 

Ş.G. Valde ban 21 

A.Ç. Taşçılar l 2 

" Ba.lıkpaza.r 16 

180.00 

600.00 

72.00 

316.00 

468.00 

183.M 

112.50 

480.00 

l9.5.00 

095.00 

112.50 

108.76 

97..!SO 

468.00 

82.50 

360.00 

900.00 

223.00 

90.00 

180.00 

830.00 

720.00 

Kuanç 

288.19 

66.81 

0.60 

ll.70 

~8.&8 

0.17 

40.05 

O.M 
40,80 

78.00 

U5 

22..72 
!\'' .,.., 

8.U 

67.81 

7..33 

10.20 

18.62 

ıın.50 

81.00 

Birind Balk.an kır lcOfUSU ~in 
yapilan blltllıı hazırlıklar b!tmi§tfr. 
Bu ko;,ulara 1.ştlrnk edecek Yugo
slav ve Yunan atletlerinin isimle
ri federasyona bildirilmiştir. Yunan 
takmu beş koşucu ve bir de ldn
reclyle gelmektedir. KO§UCUlarm 
biri fbt!yattJr. İsimleri At.anaalos 
Ragazos, Nlkolu Nltu.s. Stelyos 
KinUldla. Christos Varcakis ve 
VasUoa Manropostoloa'tur. Yu
ua.nlılar seçm~leri pistte yapmıı -
lardır. 

Rumen !edera.<11yonu ise bu yan
şa i5tlrak edecek atletler a.sker 
olduğu tçl.n izin almamadığmdan 
gelemtyeceklerlrıl bildirml.5tlr. 

Program a.ş11ğıda.kl tekilde tes
blt edilmi§Ur: 

Bisiklet 
Balkan 

şampıyonası 

Bu aene 24 nlaanda Romanya.da 
yapılacak blaiklet mtl!aba.k.&lan l
çin memleketim.izde hazrrlıklar de
vam etmektedir. 

Bu haft.A da Çekmece lle Top. 
kapı arumda 100 kilometrelik bir 
mtı.eabaka daha tert.Lb edilmiştir. 
Bu musaba.kaya iştlrak etmek U
zere Kocaeli b~ikletçilerl §ehriml
ze gelml5lerdlr. 
TeşYlk mUsırbakalarmda iyi de. 

rece alanlar Aııkarada 10 gll.nlUk 
bir kamptan sonra Romanyaya gi
lcceklerdlr. 

Hakemleri davet 
Atıctlmı Federuyoamulan: 
Aşıığııh\ i~imlerl yazılı hakemle

r1n 24. 3 - 1040 pu:ır günU Hey
belladada yapılacak birinci Balkan 
kır koınwmıda hazır lrulunmatan 
rica olunur. 

AdJI Giray. Semih Tllrkdofım. 
Faik Önem, Rep.t Erte. Nacf At
~. S44lk, Mufa.hham Elmen, Yu
mı!' Bo.,.ovlu. Turgııd Özttıfnn. t. 
J3akır, Tutu Kanber. Cemal Venç, 
Omcr Beeim, Ta.ha. Neriman Te
kil, Ali Rlza, Cemli Uzunoğlu, Ç. 
Başaran. Receb Ogan. Mufahham 
Yazıcı, Fikri Çrpa, Garb!s Andon
yan, Nuri Öz, Fethi Dlncer, Filru
ZM Tekil. 

Hakemleri ve davetlUerl koıu 
mahalline g~Urecek busuıır vapur 
saat 13 te KöprfinUn Ada iskele
ıılnden hareket roccektir. 

11.M 

0.12 

l.H 

11.76 

0.04 

9.21 

0.11 

10.01 

l .63 

13.46 

1.47 

11.111 

2.06 
4..28 

23.10 

Zam YekQn Bene 

e.oı 

3.SO 

3.U 

2.79 

88.17..M 

0.72.38 

6.84.39 

70.42.39 

O.Zl.M 

55.27.38 

0.68.38 

" .. .. .. 
" .. 
" 40..M..33 UçllııcO 

93.80.87 bfrtnc1 

lUU..39 
• M.98.81 

32.98.38 

Jl.M.38 

f!0.40.39 

9.77.38 

80.77..39 

8.80.38 

7U&.a9 

12.24.89 

" 
" .. 
.. 
" .. .. 
" 

• 
215.69.39 " 

138.60.934 lktncl 

97.20.935 .. 

fi 

22-3-94.0 sabah eaal 9,46 da Yu
goslav ve Yunan takmılannm Sir
keciye muvasalatlan. 

Ekip şeflerinin lstanbul vallalni 
ziyaretleri. 

24-3-1940 saat 15 de Heybeli 
der.iz lisesinde blrlncl Balkan kıw
lnrııını açılış mcrastmı. 

Saat 15.5 birinci Balkan krosu
nun hareket işareti. 

Saat 17 Heybcll deniz Jleesl 11&

lonlarmda çay. 
Saat 9 da Tokatliyaııda lstanbol 

vali ve belediye rchılnin ziyafet!. 
25-3-040 Baat 9.5 B::ılkanh at -

lctlerin fi.bldoyo çelenk koyınalan. 
Saat 10 şehrin gezilecek yerle• 

rlni ziyaret. 
Saat 1 Pa.rk otelde atletizm f&

derasyonunu öğle yemeği. 
Saat 5, btanbul bölgesinin çayı. 

Avrupada futbol 
BOLLANDADA: 
Aımterdam, 19 (A. A.) - U

zun bir fasıladan aonra lig nıa.çla
nna tekrar baglanmı§lır. Ancak. 
Hollandanm aefel'berllk illn etmıe 
bulunması dolayıslle bir çok oyun
cularm 8lllb altında olmuı yil
sllnden talumlann almış olduklan 
neticeler normal değildir. 

1940 olimpiyadına 
doğru 

Parts, 19 (A. A.) - FinlA.ndtya 
olcmpik komite&, harbin bitmesi • 
nl mUteaklp, 1940 ollmplyatlannı 
takarrUr ettiği veçhlle organhe 
etmek niyetini blldlrmişti. Fakat 
balen bu hu.susta enternasyonal 
olımplyat komitesinin yeni bir ka
rar vermesi icap etmektedir. Ko· 
mite bu mcaeleyı glSrtışmek üzere 
mayıa ayı lçlndt'! Bnı.ııelde bir 
toplanu v".pnca.kıtr. 

Dünya futbol 
§ampiyonası 

BerUa, 18 (A. A.) - Brezilya 
futbol federasyonunun 1942 fut.
bol dllnya pmpfyonaamm terti
binden ArjantJn lehinde feragat 
etmft olduğu haberi. burada fut
bol mahfillerinde hayret.le karp _ 
lanm11tJr. 

Hatırlardadır ki, . Fifa'nm 1938 
Parla toplantıamda d5rdilncU dUn
ya pmplyonaamm Almanyada ter 
Ubl takarrür ~ti. Halbuki bu
raya gelen haberlere g5re, Bre
dlya kendine alt olmıyan bir hak
tan Arjantin lehine feragat etmıt
Ur. Diğer taraftan, harb dolayıai
le bu hwıuata kat'i bir hükümde 
bulunmak mllmkUn ol.madıfı için, 
1942 dünya eampfyonrwnm terti
bi meselesi etrafmda bu mayısta 
Lilbemburgda yapılacak toplantı -
da karar verilt(:eğJ öğrenllmiftir. 

ispanyada 
Maçlar tekrar ba§laym
ca, harpte harap olan 
ıtadlar seyircilere kafi 

gelmiyor 
Madrld. 1D - Dahili harpten 

sonra hayat şartlan tedricen nor
malle3J11lş olan memleketin her ta
rafmda yeniden bUyllk bir futbol 
taalıyeti başlamıştır. 

Halkm, bilhassa meraklıla.rm 
maçlara göstermekte olduklan a 
IAka çok bUyUktUr. 

Madrld stadyomu dahili harb 
e&ı&!lllda harab olduğundan gclı 
rin 20 binden fazla seyircl alamı
yan dlğer sabalan meraklı Ylim
larmı tatmin edememektedlr. Bu 
vaziyet karşısmda bUkfunet bll -
ytık atadyomun yeniden ln§Uma 
karar ve.rmf3tlr. 

Macar • lapanyol 
milli teması 

.,,.nı. !>at: çe tneme im· 
·~ ayan 

"t :-ılll akıyOr<i avuçlarım· Ş.G. Kadıköy iskelesi bllA No. 
• 

2:1 .Ke.ma1 Anlar Su. tUUln 

810.00 

eoo.oo 
270.Di 

93.SS 19.17 

31US.938 

UIS..00..988 .. 

Mo.dıid, 19 (A. A.) - tspanYol 
mllll fııtbol ta lmnile Macar nıllli 
takımı arasında bir karşılaşma ya
pılrIU!Sl h ususunda cere:ran etmek
te olan mllzakereler eona ermek 

"Uzcredlr. -~~anık· ka U· Yorulan par 
~ }·ordu. ~~ topa~lanw 
~llltıda ııekterim ve 

~~~ ~ ~kopuyordu. Oğ· 

26 tsak Adato komlayoncu 

27 t.mau oğlu Kemal gazete, çu. 
kula ta 

28 Süleyman Kudret tıahattyecl 
29 Haaa.n oğlu .Mehdi kahveci 

80 Burhan Ragıp komisyoncu 
31 Avak oıııu Leon tabel&cl 

,, Selli.met ban 18 

" 

.. .. .. .. 

Kad.ıkısy lakeleai 

Hayri Et. c. 
Emirler han 

Agopyan luuı 
.Arpa.cıla.r c. 

2 

30/32 
7 

0.2 

468.00 

100.00 
450.00 

108.76 
180.00 

0.1 

18.87 
2U6 

lS.27 
M.00 

tkmalea 
8.938 birinci 

.. . .. 
• 
• 
• 
• 

Ma~ar milli ta.kımı, İtalya milli 
tatımıle kıuııılaetıktan eonra Uk _ 
klııws aymd& lapanyaya gelecek-. 
t.lr • 

~)ıttı 8arfetti~ Yerniı olma· 
~~ :1tı fena gıın fazla ener· 
1 o .ı 1~ri .. ı halde acıkrnıctı -'il o.,llo)•, ..... atak ~ . 22 tnd arrac!ald mtıkellet!D mal ıaemuru temytm vucbr. 

Franaa • Belçika milli 
maçı yapılamıyor 

1. <:zı tli u ~edeıt . • direklerin 
' 'Pı~ uzandım. 

bana dolru fır 
Eminönü maliye ıubeal mUkenener1nden yukarda adı, ışı ve tıcaretglhl•n yazılı fahıalar terki UcareUe yal adnaJeı1D1 btldtrmem.!f.,. tebeDGtte sa1L 

htyeW bir k.lıme göstermemJJ ve yapllıın arqtırm.ada bulunamamf§ oı<Jukl&rmdan hJzalarmd& eıseterııen yıllar& aJt kazanç .., buhran vvgtlerlııl v~ zam. 

lanıu h&vt Uıba.nı&me1*rtn btmt koocru.riU t..blltt mUw.ldbı oıaroam11tır.Key1.ly•t H82 -.,Ilı •wum 10" 11 IDd ~ tıt9JilWl ~ 7ert0 

- ........... l1Aa cıaum.. (lllO), .. 

BrtlkaeL 19 <A: A.) _ Belçika 
mlllt futbol taknnının Fransız ınll
ıt takunlle yapm m muk8.?T(>r olnn 
brfdqma tlmdillk bqka '* .... 
-- talik ..U•WJr. 
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20-3-940 Çarşamba 

12,30 Progrnm, ve memleket saat 
ayan. 12,ııs Ajans ve met orolojl ha_ 
berl~rl. 12,50 Müzik: •u t:cUf prkı_ 1 
lar (Pl.). 13,30 • 14 MUz c: KUçt.lk 
orkestra. 18 Program ve memleket 
saat ayarı. 18,tl .MUzlk. Çalanlar: Ve. 
cihe, Refik Fersan, Fahire Fersan, 
Cevdet Ç .,ııt. 1 - Okuyan: P.adl!e 
Erten, Mahmut mırmdaş, Semahat 
özdenses. 18,S5 Serbest ımau 19,10 
memleket sa:ıt ıı.yan ve meteoroloji 
h&berlerf. ltı,45 MUzlk: Fasıl heyeti. 
20,SQ Teman: Muhtnrın kızı. Yazan: 
Orhan IsUrçe. 21 Serbest saat. 21,10 
Konuşma (Hnftnlık Po:ıta kutusu). 
21,30 MUzlk: RlyaseUcumhur ba.ndoııu 
Şef: İhsan Kll!ıçer. 22,15 Memleket 
snat ayan, aj:ıns haberleri, zlr.:ınt, 

esham, tabvUAt, ltamblyo ve nukut 
borsası (fiyat). 22,35 Mllzlk: Caz. 
band (PJ.). 23,2('; • 23,30 Yarmkl prog 
ram ve kapan• . 

Şubeye Davet 
EmlnönU Yerli AS. Şubesinden: 
Piyade ( Subny) Astcğlllen: 30974 

İsmail o~l".l Mehmet Nahit Akman 
1320, Piyade (Subay) atğm: 31009 
Mehmet Esat oğ. Ömer tstendiyar 
1320, Piyade (Yı<h) .Ati;'ln. 31238 lb. 
rahim oğ. H'Ulrul 'l'urgut 1317, Piyade 
(Ysb) Atf,'tll. !!43.''18 All Ahmet oğlu 
Mehmet Ali Tunçarslnn 1315, Piyac.le 
(Ysb) Aslğm.: 20107 Semih oğ. Meh. 
met Feridun Bcll.wr 1313, Piyade 
(Ysb) Atğm.: 1067 Şakir oğ. Mehmet 
Salim GUr. 1317, Piyade (Yab) Atğm, 

22700 İbrahim oğlu lbrahlm Ethem 
Gorşamn 1315, I>l,>ade (Ysb) Atğm. 
17152 Emln oğlu Emin 13H, Piyade 
o(Ysb) Atğın.: 30664 Ta!At oğlu Ah
met Snllm Erden 1319, Piyade (Yab) 
19i8ı Abdullah oğlu Oaman Kolat 
JS15, Piyade (Ysb) Atğm.: 17240 Ah. 
met o~lu Mehmet Zeki Çellkkol 1314, 
Piyade (Ysb) Atğm.: 14780 Kadir 
oğlu Hüseyin Nazım MUldUr 1313, 
Piycd (Ysb) At.ğm.: 44342 lr!an oğ. 
Rıfat Yelkln 1328, Piyade ( Ysb) 
.Atğm.: 3904L Ali Rıza oğ. lmıall 

Hakkı Balamir 1310, Piyade (Yab) 
.Atgm.: 30716 0!11Tlan oğ. Hamdi Şa. 
har 1319, Piyade (Ysb) Atğm.: 

1329176 Hnsnn oğ. l\"urettln Erdi! 
1323. 

ltıbu subayların 25 Mart 940 gUnU. 
ne kadar nUfuıı ve aııkerf veaalklle 
§Ubede bulunmnlan muktezldlr. 

Sultaruılımet 8 Unl'O sulh hukuk 
mahkc:mcslndcıı: 

Abdullah oğlu Mustafa ve maliye 
bazlnesin.l.ıı pylan mutasarrıf olduk
lan latanbul Beyazıt nınhalleslnln kU. 
çUk ve Çatal hanı ir;:l Okçularba§ı ao
kaf;'mda eski 65 vç yeni 19/55 kapı 
ve 183 pafta ve 611S ada. ve 9 parsel 
numaralı ve hudut ve evsafı dosyaam 
da mevcut tapu kayıt ve. keılf raporu 
ve vaziyet zaptında yazılı a)tında <.IUk 
kAru olan klgtr hanenin izale! ıuyuu 
zımnında turuhtu takarrllr ederek mu 
zayedeye vazolunmuııtur. 

Heyeti umumlyesinin kıymeti mu· 
hammlneııl 2400 iki bin dört yUz 
liradır. birinci açık arttırmau (23 nl 
san 940 salı) gUnll saat 14 ten 16 ya 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti mu
lınmmineslnln yllzde 'i5 lnl bulduğu 
takdirde o gUn !halci katıyesl yapıla
caktır. Bulmadığı talcdirde en eon 
arttmının taahhUdU baki kalmalc U
zerc 15 gUn mUddetle temdit edllerek 
ikinci açık arttırması R mayıs D40 
çarpmba gUnU saat 14 ten 16 ya 
kadar icra kılınacak ve o gUn en çok 
arttırana lh:ıle edilecektir. İpotek sa
hibi ala~klılıırla diğer alAkadarlann 
fııbu gayrimenkul llzerlndekl haklan· 
nı ve husus:l.lo faiz vo masrafa dair 
olıın iddialarını evrakı mUsbltelerile 
20 ı;iln trlndo b!ldirmeleri 10.znndır. 

A :si lınlde haklan tapu slclllerile 
sabit olmadıkça satıı bedelinin paylaş 
ma.smdan hariç knlııcaklardır. MUtera 
kim bUQmum vergiler borçlan nıs. 

beUnclo hJıısedarlara \'C tellAliye ve 
tapu m:ısraflıın ve thnle pulu mlljte
rlye aittir. Arttırma ıartnamesl lfbu 
ilfın bırlbinden itibaren mahkeme dl
vnnba.r.esine tııllk kılmmııtır. Talip 
olıınlarm kıymeti muhammlneslnln 
)Uzde 7,5 nl.sbctinde pey akçesini ha

milen o gUn ve o saatte 1stanbulda dJ 
vnn yolunda da.lrel mahm!SMmda. 
Suttans}ımet 3 Uncu sulh hukuk 
mahkemesi başkD.Upllğlne 93!}.26 
No. ile mUracaatlan 1111.n olunur. 

Diş Macunile 

Fırçalamalısınız 

Çi1nkü: 

• 

Bir defa frrç.alamakla dişlf!r Uıomb;
lenmlş olmaz. Ağız guddelerfnJn 
\'e dahili uzuvlarm mUtıomadi ifra
zatı, drşarda.n mütemadiyen alman 
N'nebi m:ıddcler, mlkroblar, ~-emek 
l~ld. ~lı~ara ,·esaıre, dl,lt-re. diş et
lerine bin bir mlkrob aşılar, anza.. 
lar hwıule getirir. Bunlar birik~ 
hlrik<' nfhaypt dl,lerde çlirt\mc. et. 
le.rde Utlhablal' ba.'lar. Artık teli
lcetl önl<'m<'k \'C durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden 
bırakmıyarak 

di5lerinizi 
Sabah,. öğle ve akşam her yeme~t~c!'l 

~ünde 3 defa 
sonra 

Rca<dlyoDDn 
ile fırçalayınız. 

inhisarlar umum 
müdOrlüğOnden: 

1 - İdaremizin Pqabahçe mUaklrat tabrtkaamd& m~vcut •000·6000 kllo 
Ftıt.el Yatı pazarbkla aatııacaktrr. 

n - Mal bedeline titı tx"aell de iWıll olmak Utere muh-en bedel 500 
llra yllzde 15 muvaklı.at teminatı 75 liradır. 

m - PUaı'lık 26-3-9-&0 aalı g1lnU aaat 16.30 da Kabatqta levazım ve mu. 
ba.yaat tubeaiııdekl alım ııatııı kom!J!lyonunaa yapılacaktır. 

IV - NUmuneler hergUn ııözU geçen fabrikadan alma.bilir. 

V - lsteklilerin arttırma lc;in tayin olunan g1ln ve aaatte yüzde 15 mlk· 
tarındakl teminat parıılaıile blrlll<te n1ezkQr ı..omlsyona gelmeleri. (1734) 

• • 4 

Cinai Mlıct.n MuhamlD(•n B. 3 7,!5 teminatı Ek8Utmenln 
Ura Kuruı Lira Kunıı Şekli G. Saat 

4000 Adet Pazarlık 26/3/40 16 da 
llSO ıcg.) • 

İdare lbttyacı için 1200 adet elektrik ampUlllnlln alımı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. Ekailtme 27-3-940 çarpmba saat 15,30 da B. Postane bi
nası birinci katta mUdUrlUk odasında toplanacak alım aa.tım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

Muhammen bedel Mf,70 lira, muvakkat teminat 40 lira 88 kuruıtur. 
Taliplerin olbabtakl prtnameslnl görmek ve muvakkat tem.lnaUarmı 

yatmnak üzere çalışma gUnlerlnde mezkQr mUdUrlUk ldar1 kalem levazım 
kıamrna eluiltme gUn ve saatinde de 940 senesi için muteber Ucaret oda.aı 
veailtMı ve muvakkat teminat makbuzilo birlikte komisyona mUracatıan 

(1786) 

ôzlüu ac 
ÇOCUKLARINIZA YEDiRiNiZ. 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Enerji 

PtRl~Ç 

vuı>f' 
auöD.41 

IRMl1' 

PA1J. 

MJSJI{ 

TUJ{JJ,J 

Me~ 
BEZ~1~ 
BAD~ 

Çocukların ne§VÜnema ama, elif çıkarrnalanna, çabuk yürümel 
tesiri katidir. Haatalıkların önüne geçer. 

HASAN DEPOSU: Bahçeknpı Beyol;lı..-na giden tramvay durağı kar ısında 

Almanca 
dersler 

Seri ve asri "HABER" 
Mctodiyle ve mutedil üc
retle ders almak istiyen
lerin ''Almanca öğretme
ni" ismine mektupla ga
zetemize müracaatı. 

·~== ~-= --==· - -·~ ~..:.~ = - -- - -

.. 
. edl'· 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvnrla cıktan tazcliyerek çoğaltır. Tath iıtah terııuı • Jı( 
"d ... 

Vücude devn:nlı gençlik, dinçlik verir. Sin:rleri canlandırarak asabi bulll'anlan, uykt:ıuzluğu giderir. Muannı ~ 

bazJ~rda, baraak tembeÔiğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel gevıekliği ve ademi iktida'dl 

kilo almakta pyani hayret f aide l<!r temin eder. yf,1• 

KAN, .KUVVET iŞTiHA şurubu 

F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet şunıblanndnn üstünlüüü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, tcU\1 

IŞTIHA TEMiN ETM!:SI ye ilk lcullenanlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat VekA:etinin resmi mUsaadasıni haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 


