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Almanlar l\arvikteki Sokak 
rnuhacebelerinde hezimete 

D .uğradılar 
llfi1gü0ü~ lkot~D©\lrD 

Narvik'in el~afını 
temizlemekle ~neşgul 
~in !Norveç Kralı: "vatan_ımızın .hürriyetini 
tyiiri - : ısllrdat edecaqız ,, dıyor 
~ St-O~ı:ho!m, 19 (,\. A·) - Dün Trondheim'in şimalindek.i Nor-
11111 saat 22 de meşru Norveç hükume- veç kıtalarmm kumandanı, sefer-er ti şu tebliği neşretmiŞtir: ber1iğin tamamlandığını hi.ıkfunete 
~· İngiliz kıtaları, Norve~ sahille- bildirmiştir- Kumandan, .Alman kı· 

~lltıaldenizinden =a~~;~!n:!ı~1::~~e~.a~~~ ~~~;~mukavemet edeceğine ka- ,. .. _M_ .. İ ... l·-,·,...·,---·:Ş~::~~e .... ~fa~:e;=r\ınde ıftnglO!~Lffiıeıınaun.ınuy;haa.,der.3eu yaOpt.ıe<lamn y.lerr1e,mraen~bh1r1.a ... f iZ 
I\~ veç kuvvetleri, kara ve denizde İn- Alman ileri hareketi yavaşla- , 

1 <ıtadenize !:.::.~larile irtibat; temin et- mıou,. (Devamı 4 Üncüde) 

necek Mİ? Beri in elçimiz bu sabah Partideve;üksekzira-!1 mensuplan attedıldı 
~:~..:;:..: Ankaradaiı geldi 1 ::ıki~=~ı~:;:ı!: 1 H~kUmet parti.le~v ·aras'.nda geniş 
~'ıttn tutün Avrupayı esa.- :""··-·--·------ , 

1 Ankara. . ıs (A.A.J _ Reınt- b,r çalışma bu lıgı tesıs edecek 1~ bıt~l'll a alma.le maksadl pe- • • cumhur ve Cumhuriyet Halk 
\: ~orıardr. Yalnız garib o- f Reisicumhur tarafından nezdlerinde beş buçuki Partisinin değişmez genel baş. BUkreş, 19 (A· A·) - Romanya ketinin son zamanlardaki mutava-
tııtııtiııd~ h et Vardi ki bu maksat Jsaat alıkonan Hüsrev Gerede, Almanyada bulu-i kanı sayın lnönU bugün (18. 4. dahiliye nezareti tahaşşüt kampla- at teşebbüsünü hazırlıyan 6 şeften 
l1ıı ~el'f11 ~eket ederlerken diğer • • 940) saat 15 te parti merkezini rmda bulunan son demir muhafız- mürekkeb bir bt>yet bugün ilk de
~ot~ lealinı. a.rbsiz olarak kendile- f nan vapurlar ve diğer muhtelif meseleler hakkın-i teşrif buyurarak parti ve hal. ların serbest bırakıldığını ve bu fa olarak Kral Karol tarafından 
i!ltıı l'ılt. ~· olacaklarrn1 zannedi- 1 · da izaha l veriyor 1 kevleri binalan hakkında meş· kampların lağvedildiğini bildirmek- resmen kabul edilıniştir· 
~ı~/1- iş asıı A v11sturyayı tehdid ! .... - ...... ._................. . ............................... ;,! gul olmuşlar ve direktifler ver. tedir· Demir muhafızlar teşkilatınm 
~{ ıııe:lleri altına almışlarsa A •

1 2 
o .

1 
mişlerdir. R.ejinlin müfrit sağ cenah hare- (Devamı 4 üncüde) 

l~~ ~~ eketleri d~ birer birer iman ya 1 e mı yonlu.k yanı Bu toplantıda Başve~il ve par. 
~'il ~liru Pa haritasından silebi- ti genel başkan vekili Dr. Refi~ y d k ' . . b . ı 
~~a~e:~or~:~ ~ı:~ti= trcaret anıaşması muspet bir sathada ~a~; ;~n~~~r:~rır:; e e . s·u· · a·. y. ar_ 
t~ı 1\ lt'ı .. ::rıştI?'nuş oldu- Ondan h t' ı bul ı d 
d~ ıll. ıat~nd.iya.nm mulı:avemeti Elci talebelerimize Almanyada' yaDılan muame- eye 1 a;ı:~EK ~~ a.r n-. 
~~01"\t .Pllntbirazdaha bozul- leden memnun ENSTlTOLERlNDE Yenı· mezunlar; ·yarın meras'"ım· ıe ~t~<lcl\eçı işgal etll)ek için de i- Ankara: 18 ( A.A.) - ReisL - , ·. · . 
1'fıle1' &11 ~lan çokta.n hazırlan- Blr hafta kadar evvel Almanyadan cuİnhunımuz Milli Şef 'İsmet İ- d. lt"h ·ı ' d• 1 r 

~tlııı bil-~~~ nıucibince Avrupa gelerek Ankaraya giden Berlin bü.. (Devamı 4 Üncüde·! : or Uınuza 1 1 a ( e ıvor ar. . 
~'il ~ oıae l'iVaJti karşrnmda btra- yUk elçimiz Hüsrev G. r ede bu sabah. · ı · · 

'4.t~~tı. O vakit Almanya- ki ekspresle ı;ehrimize dönmüı;tUr. · H 1 d <Ya?.ıs1 t iincii~e) 
dellizine !:Ikarak doğ- Elçimiz Ankaracla bulunduğu blr .• : . o a·n a·n 1 n ~-,-,.-,.-,.-.. -,....;. .. -,,.'-,,-,.-,.-.,-.,-,.~,,,-,.'-.. -.,,-,,-,,-,,-,..,-,.-, .. -,.,..;;,:..:.,._:11 _111-.. -=-:•...,.•t:...H_oı.:...ıu-u-u~ı~~-..,. 
(Devamı 4 üncüde) kaç gün ıçinde Ba§vekil. Hariciye, r 11 

Balkanlarda :::~ke~~ ~~:::~v;:~cri:~:ı i~~ 1·s•ı·la" Si 
tkt.ısadl i§ler hakkında görllşmü§; 1 
tahsilde bulunan taıeoomizin vaziye
ti etrafında izahat vermiııtir. Hüsrev 

a b 1 U k a Gerede Hariciye Vek.µimizle iki mu • 
ıakat yapmıı;ıtır. 

1 t Elçimiz, Ankaradan hareketinden 

alya h"ıçb•ır evvel Cumhurreisimlz ?ııfil1l Şet 1smet 
İnönü tarafından kabul olunarak ak. . t şam yemeğine alıkonulmuo ve nez . -

b 
1 1 r a l da dinde beş buçuk aaat kadar kalmıo • 

.. 
1 

tır. 
\1 lJ n k . Elçimiz bu aabah Hayda.rpaşada 

nı aya c a Ankara treninden çok neşeli bir halde 
~ , "_ ~ J ~ -~ lnmJş, ailesl erk!nile birlikte !atan ~ 
~~cüde) (Devaım 4 üncüdel 

~ , .-........ ...... • ~;-.ı 
~erıkada Sovyetler aleyhinde 

~sk' bir cereyan bGşladı 
~iç/. c.urnht.ir reisi Huver Moskova 
~ ... ~~~~ırı geri çağırılmasını ist~dı 

~~aıci' 18 . (ı\. A·) - Sabık reisicumhur B· Huv• .. •. Amerikanın 
" lı~Yer !efırfni geri çağırmasını isteniliıH!'. 

"~ •ttıetilt ' ha.ttıı.lık Kollienı mecmı1°.sınd& şöyle diyor: 
bıtltı~~lltt;~lll Sovyetieri ta.nım,...sr, çok büyük bir aiyMi ve ahllkl 
l·~llı ~ cıılllı l>olonya.nın istil~mda.nberl Amerikada.n Ruaya.ya ya
~'lııa da hi!.tı~hracat yüzde 31JO nispetinde artnuştir· Bu ihrac&t me
~ ~ ve a benzin, bakır ve saire gibi FinlA.ndiyalılarm, Polon-

. !tıll.<ide~iğer milletlerin hUrriyetlerini gaapetme,ğe ya.rıya.-
er Vardır. 

D('rlin Büylik ElçlmJz 
Hüsrev Gerede 

Balkan tıp 
konseyi 

Balkanlardaki vaziyet 
dolayJt;ile bir ay 

:.ehir edildi 
Her sene yapılan Balkan Tıp Hat -

tası Konte.ransı hazırlıklan için alt • 
kadar memleketlerin grup reislerin • 
~n mürekkep konsey yarm §ehri -
mizde toplanacaktı. Fakat kon!era.nıı 
retsl profesör Akil Muhtar özden, 
görUlen lüzum üzerine bu topla.ntmm 
bir ay r;onrıı.ya bırakıldığını Balkan 
memleketleri grup reislerine telgrafla 
bildlrmiı,tir. 

Bu delegelerden yıı.Inız Romen 
grupu reiBi Profesör Dr. Georgio bu-

{Devanu 4 üncü.de). 

Müttefiklerin bütün 
kuvvetlerile Alriıanyaya 
yüklenmesi bekleniyor 

Pariı, 19 (A.A.) ' - Felemenk 
Hindistam hakkında Aritamn be
yanatile Hull'ün cevabı hakkxrida 
tefsirlerde bulunan Tan gazıete-si, 
şöyle yazmaktadır: 
"Japon hükılmetinin Felemenk 

Hindistanı meselesini, bu mese~ 
lenin mevzuu bahsolmadxğx bir 

(Devamı 4 iinr.;;,•" l 

ESKi KOCAELi 
MEBUSU 

Hakkındakı evrak 
Ankarada tetkık 

ediliyor 
Hlikö.met erklnrna ve halka bük.O. 

metin ııiyaıııetini tenkid ve t&hrlk edi
ci mahiyette mektuple.r göndermek -
ten •uçlu eıshl Kocaeli mebusu Sırrı 
Bellioğlu bakkmd&ki evrak henü.t 
.Ankara.dan gelmemiJtir. Sırn Elnn!. 
yet müdUrlUtunde 13ezaret altmda 
bulunmaktadır. 

.Alıl:ıa.ıı. malQ.mat.a göre, Sırrmm 

(Devamı 4 üncüde). 

0 ": : n .. . . 
' . . 

Senenin en tçll, en blsU, en güzel ask ve alika roman1 

BURHAN BURÇAK'ın 
Büyük bir ltlnıı. ile dillmb:e naklettiği bu roman. IMl'W'eD kalp. 

lerl tl içten 1&1'8acft.ktJr. 

Yarın H A B E R sütunlarında 
\ ............................ , ..................................... ,. .. ........................ .. 
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Diyan, Kralı geniş bir koltuğa götürdü ve kendisi 
-le ayakIR.rı dibine çömeldi. Diyan zeki b:r kadın

dı. Bilhassa aşk psikolojisinde milteh!!.:;sıstı. 
.r 

Meclis Reisi 
Beş aylık reislik ta.hsisa
tinı Hava Kurumuna 

teberru etti 
Ankara, 18 ( A.A.) - Büyük 

Bergamada 
f egezan tahribatı 

Heyelan dolayısile oturulamıyacak 
köyler boşaltıldı 

- Babanızdan, eğer bir erkek 
olsaydmız derhal yapacağr gibi. 
bir maaş ve serbestçe yaşamak mü 
saadesini temin edebilir misiniz? 

- Bunu asla yapmaz. 
- Erkeklerin kanunu! Daima 

Millet Meclisi Reisi sayın Ab. 
' dülhalik Renda. bugün on bir 
j buçukta, Türk Hava Kurumu U· 

ı mumt merkezini şereflendirerek · ı Tiirkkuşu okulunun ameli ders. 
ha.nesini, na.ra~üt s8.lonunu. mo. 
delcillk llboratuvanru. ''Link 
trener" aleti üzerindeki çalış
maları ve ~edikli huırlama yu.. 
vasma. kavdedilen yeni t&lebeyj 
gözden geçirmişler, cumhuriyet 
gençliğlni kA.natlı bir nesil ha-. 
tine P."etirtn.ek yolundaki rnesaL 
den QC>k mütehasslıı olarıık. Mec
lis reisliği tMsisatmın, mayıs. 
tan itibaren beş aylığını kuru
ma teberru etm~k llıtfunda bu. 
lunnıuşlarclır. Meclis reisi. ku. 
!'1"11da.n avrılırken, gördükleri 
ıntiza.mlı ve rnükemmel mes!i -

Muhtelif vilayetlerde yeniden 
zelzeie!er oldu 

1 erkeklerin kanunu! 
- Halbuki dediğiniz gibi hare

ket doğru olurdu. 
- Bir erkek olunuz; o zaman 

M. Löbirb sabahleyin saat on v~ 
ya on birde, yorgun argın eve dön· 
menizi gayet makul te!Akki eder. 
Hatta. biraz sarhoş da olsamz; ge
ne, sanırım ki milsamahada bulu· 
nur. 

- Ah! ciddt konuşmuyorsunuz. • 
Genç kız mahzunane gülümsedi. 
Jigliyo devam etti: 
- lstedif;riniz hayat hakkında 

söylediklerimin hiçbiri sizi ikna 
etmedi değil mi? 

- Evet. 
- Ben de öyle sanıyordum. Ev-

Krali~e Diya.", lU'ft!ın ay:ı.klan 
dibine oturmuıttu 

' den dolayr, kurum başkanına, 
yarının milli havaerlıı~ma karŞl 
besledikleri kuvvetli itim!.dı iz
har buyurmu~la.rdrr. Muhterem 
Renda'nm bu çok kıvmetli al!
ka ve yardımJannı, Türk Havıt 

.Kurumu, şükran ve minnetle kar 
şılar. 

bmfr, (Hu.sus.l) - Yağmurla.rm 
Bergama a.ra.zl!!l dahilinde sebep ol • 
duğu za.ra.rlarm büyük olduğu anla. 
;ılı:mı.kta.dır. • A§a.ğ'Ikrrıklar kö.}il ve 
buna cl\·ar ç!tUlkler arazl.st Turanlı 
nahiyesine oc.ğlı Aziziye, A:ra.ş, Za. 
noı;, Doğaacı ve Klnklar köylertniD 
ekilmiş ve ekilmemi§ bütün arazi ııu 

altında kalmış, KaciıköyUııdeki •OO 
ka.d.a.r ın{tırm da~ köylerine nakline 
zaruret görUlınil~tUr. Akeengal ktı • 
ytlnUı:ı Ayancık mahallesinde tcdrict 
heyelAn başlamış ve bu sahadaki 20 
evden S i oturııla.mıya.cak bir hal a.1-
dığmdan bo§3.ltılmt§tır. Ha.Ik, bqka 
yerlere yerleştlrllmlşUr. Heyelan taıc. 
rib\ın 400 metre genişllğlnde ve 2ö 
metre derinliğinde, dereye doğrU de. 
vam. . etmektedir. Bu havaltdeı:ı geçen 

çay ve d<:ırclerill hepsi yataldarnıdazı 
dı~any& ta§mışl&rdır. Ova. ve tarı.aıa.r 
sular a.ltmüadır. Yağmurun sebep vl· 
duğu basar. ıı:~rar ve z.i.}·a.nın kaU 
milctan a.neak 5Ul:ır ç;ek1ldikten sonra 
toobit edilebilecektir. 

DVNh.-0 ~ZELELER 
Raaıı.tbanenin verdiği malômata 

göre dün İnegöl, Yozgat, Giresun, 
Fa.taa, Ordu ve Samsun nuntaltala. • 
nnda :a rıaa.t içinde muhtelit şiddet_ 
te birkaç zelzele kaydedllml.ştir. Hiç 
bir tarafta hasar yoktur. Dlğer ei _ 
hettcn Belgradın 60 kilometre olma
l!nde Karlocici clvarmda da. zelz9le 
olmu~ ve beynelmtıel otomobil yolu 

lllile Belgra.d • Budap'-'~te §imcncill'et1 
ti.zerinde milna.kııl~t yeniden tehlike. 
ye girmi~Ur. 

Bizde maales~f fikri 
takip luthgı ve ihmal 

hastahgı var 
gt' G EÇEXLERDE bir ı.ıısi ~ 

den gitme~ ilk defa kaç yaşrnda 
iken dilşürunüştünüz? 

- Bilmiyorum .. daima .. 

- Bu kadar uzağa ne diye gel· 
dim? Nasıl bir maceraya atıldım? 
lşte ~imdi sarayımdan üç kilomet 
reden lazla bir mesaf~de, lAaletta.. 
yin bir yatakta uyumağa haztr1a. 
myor ve itiyatlanmdan, rahatlı • 
ğnndan uzakl~ı~ bulunuyorum. 
Ne ma~ra! 

----o~---

Matbuat Kanunun- j_Ku..,._.,~u_K H_AH_t:tt_L_ER~I ltalya~an 
* :SelediyG, Fatihte yeni b!r umu ı-thala"' t 

getirilen 
eşyası 

zeteye bir meırtub ııJi.~ 
ra.k oturıJuğu semtte Jıc>r ııJllğd 
önünden geçmcğe mecbur 0 ~,, 
ruı:rab bir ('\' buluntluğunu. b~ııJ~ 
.rabenin çok Jdrll oJduğuııU. ~ dil' 
pis ko.kııb.r ne§rettiğlnl ,.e lı ~ ıııı' 
,·armm da tamamiyle ç.:J.rP'~ııW 
Junduğunu, blr gün gelip g ııııı.r.l 
rl.n üzerine yıktln·crmel• te ttl~~ 
gösterdiğini o.nla.tıyordu· ~f~~ ~it 
çık-tığı günde belediye bil~iil' bd 
&Jaka gfüıtcrerelc memarlal1111 giW 
ha.ro.b r~·in buJundu.''11 yere do&• 
dereJ. "\' e gazeteye !1ll.AyetiD ~
ru oldnğuıJu >o pelc kısa tıir ı~ 
dn. bu lıa.r3.benin yılııbr:ıli o 

- İyi dO~ündünüz mü? Ne iste. 
diğinizi biliyor ve onu istediğiniz. 
den emin ~ulunuyor musunuz? 

- Evet, evet. 
- Şu karşıda gördüğünüz ka· 

dmlara gıpta mı ediyorsunuz? On· 
lara tekrar bakınız. 

Genç kız dürbünü ahp bakma_ 
ğa başladığı ıaman Jigtiyo, bi • 
razdan söyliyeceği şekilde ser -
bestçe konuşabilmek iein, onu 
sevmemiş olduğuna ne kadar se -
vinçli bulunduğunu düşündü. 

Galate cevap verdi: 
- Onlara gıpta ediyorum. 
- lkisine de mi? 
- lkiıılıııHle ... Oteldeki hizmet. 

Maceranm hoş görünmesi ve 
mümkün mertebe uz-un sürmesini 
temenni etmek için husust sebep
ler o!a:ı Diyan, Kralı geniş bir kol 
tuğa gôtürdü ve kendisi de onun 
ayaklan dibine çömeldi. 

Diyan zeki bir kadmdı. Bilha!
SJ. aşk psikolojisinde mütehassıs. 
lr. Saraydan hiç ayn!mamasım 
Diyanm en çok istediği bir za -
manda kralm ~yahatini tehir et· 
mesine ancak onun tavsiye~i se .. 
bep olmul)tu. Şimdi bu seyahati 
uzatmak ve hele iştirak etmek, ya. 
ni kendisini affettirmek 1hımdr .. 

çi kınn, yollarda dilenen ve belki Bu son noktada sükUtun en 
biraz sonra öldürülecek olan di • do~rr.ı hareket olacağım düşündü. 
!enci kınn yerinde olınaiJ; bile Çünkü özür dileyişler kabahati ha 
isterim. fifletmekten ziyade hatırlatır ve 

Jigliyo eğildi: af kel~i kopma bile gene o 
- Sizi iku etrneğe çah~ttm. Ar su~ zararlarını akla getirir. 

tık söyliyecek sözüm yok. Eğer Diyan bu du,anc.e ile. hiç bir 
buradan gitmek için yardım et • suretle, özür dilemedi. Kralı tes .. 
• .Jemi istiyorsanıı. haı:mm. kin et.mek için kendi saadetinden 

- Nasıl? demek istiyommm? başka blr ieye ıüvenmedi ve kra· 
-- Yapacağlnn teY belki ma. • la sekin, taUı bir nazarla ba~a • 

nasız, bunu biliyorum. Esa~ be- rak: 
·ni alakadar eden bir oer de değit - Kendimi burada ne kadar i;•i 

hi~iyorum. dedi. Bu yabancı o. 
dayı sonralan dü~ünmek benim 
ne tatlı bir hatıram olacak. 

On sene düşündükten eonra bir 
arzu izhar . etmek hakkınızdır. 
Söyliyeceklerimi söyledim. Şimdi 

katı karar vemıişseniz. ısrar et. 
miyorum. Zaten size itaat .etmeği 
de vaadetmiştim. 

Galate onun iki elini de sıktr. 
- Ah, siz ne iyisiniz-. Halbuki 

sizi ne fena kar,ılamı~trm. Beni 
af !ediniz. Sizi bütün kalbfmle se
viyorum. 

- Beni dinleyin... Şimdi- ıınaf 
kaç? ... Dördü on geçiyor. Hizmet· 
çiler hiç bir ıaman saat altı bu ~ 
çuJ...tın evvel kalkmazlar. !ki saat 
t:en fazla vaktimiz var. Size, beni 
derhal giydirmernenize müsaade 
ediyorum. 

XI 
Odasında ayakta duran Pozol 

kollarım kavuşturdu ve başını sal
ladı. Yüksek ses1e kendi kendine: 

Bakın, ev sahibi her ~eyi sizin 
.zevkinize ıöre hazırlamış. İşte al· 
çak bir divan; daha yüksek ve da· 
ha yük!ek bir ba~ka divan: çok 
ıeni~ olan ~ divan; a~~ pencere • 
nin temiz havası önüne yerl~tiril 
miş blr divan daha ... 

!şte limon ve eeker. İşte sizin 
!ek porto şarabınız. Bunu, unut. 
muş olmaları korkusile ~n yanı • 
ma alınıştım. f .. 

-Sahimi? 
- Şimdi vereyim mi? İster mi· 

siniz? 
- Hayır. Elimin altında oldu. 

ğunu bilmem kMi. Fakat uyuma. 
dan evvel onu görmemek çok ca • 
mmt sıkırdr. 

(Devamı var) 

da degw İŞİkhk mı helA yaptı:ra.caktır. A:ı.Tıca. üsku 
dar. Kadıköy ıııemtlertnde de yera.lt; 

tki maddeye iki fıkra helA.Ian yapılmıı.ııı karar la;ıtınlmı~ 

ilave olunuyor trr~ tstanbut be§inci icra memuru 

BUyilk Millet Meclisinin ruz;name 
ıri:ae almdığı bildirilen yeni bir l!yl: 
haya göre, Matbuat Kanununun 30 
ve !IS inci maddeleri, ikl tıkra ll1ve
eile defi~th1lmektedir. 

80 uncu maddeye U! ve edilen fıkra 
!1lJdur: 
. "Mi1U hlaleri inciten vaya bu ımı.ıc. 
satıa mJllJ tarihi yan.Iııı gö.:ıteren ya 
zda.n ne~redenler 50 fü·ıı.dan ::>GO lir,;. 
ya kadar atır para cezMUe cezalan· 
dmlı:rla.r." 

35 inci maddeye katılma!? istenen 
de ou tıkrad:r: 

''Memleketin em.nlyetile al!kadar 
meseleler ha.kkmda yapı:Imıtkta ole.n 
tahk1kattan ve yine tneınleket emnl 
yetl bakımından alman tedbirlerde~ 
bah~<len ya:nlarm ne~ri mer;ırıudur; 
MC3k bu tedbirleri almıya nlAlıiyet. 
ll makam tarafından bu ht1.6Uııta mu. 
mı.ade verileblllr." 

llatamdur ki, Sll lnel madde !ıll· 

ktlmJertne muhalll , hareket edenler 
20 liradan 200 Uraya kadar pna ce. 
:iMI verll'ler. 

Belediye plajları 
ucuzlatacak 

Florya plljlarmda yaplınlaeıili 

37 yeni kabine ile bir g&zine> terasına 
&it ln§aat dün belediyece mUteahhlde 
!hale edilml§t1r, İn§&a.l:A derhal bil§ .. 

Janaeaktır. 

Buradald dUkk!nlarm kiraya. ve • 
rilmesl için açılan mütıakıı.:ıa.ya bu 

sene çok talip ı;ıkmı§ ve muhammen 
kira bedelleri bu yUtdeJ! yUkselmi§ • 
tir. 

Belediye kabine tieretleıinl iı:ıdfr • 
mete ve diğer pl!jlarm duhullyeler!· 
nl de uemıı.tmata karar ~Ur. 
Diğer taratt.aıı FloJ'YSllm tmar ve 
teııctrlne devam edilecektir. 

izmirden kasaplık 
hayvan getirilecek 

Ege mmtakasınd&n ı:ıehrlmize 
kasaplık hayvan getirilme!l için , 

Hilsyln Hilmi Demiı-alp terfian Çal 
hukuk bAldmllğ:lne tayin olunm~tur. 

* lthalit llm!ted _şirketinin birlilt. 
!er hııline ııokulmcı.31 l§lle me;ıgııl oı. 

mak üzere Ticaret Vek!ı.Ieti Dı;ı Ti • 
et.ret d&iresi reisi Servet Berkin bU· 
günlerde §ehrimize gelecektir. 

.ız. Balat civarında muhtel..! hırsız 
lıklar yapan Fethi admd~ biri dilıı 

asliye l Jncl ceza mahkemesinde 15 
ay hıı.pııe mahkCım edilmiştir. 

* Amatörlerin ıı.rala.nnda. birlik 
kurma te~ebbtlırleri ilerlemektedir. 

* VaU Ltıt!l K:ırda.r dün mezbaha. 
rı. giderek et fiyatları ve ınezbaha 

\•arida.tı ili:erinde tetldkkatta butuı:ı 

mu, tur. 
·i.· Dlln belediyede Belediye Refshıtn 

i~tiraltile imar ve fen mUdUrlerlle oe. 
hlrcllik mUteha:ııı= Proııt ve at.ad • 
yom mJma.n ViyoU Vllll ve gazhtı.lı• 
müdüril toplanarak Dolma.bahçe atad 
yomu f~ln gazhaneden alınması IA • 
zmıı-eten ktamı etratmda müZ&kere 
lerde bulunmu;ıl&rdır, • 

• Belediye koopera.Ufl mUdllı11 Ali 
met ı,WtrU. \'azıteslnden. tat.Ji& etmJ§ 
tir. Bqka.sı ta.y1n edilecektir. 

• Son fkl ayd& lstanbul& 85G ton 
kalay gelıni§ ve 1% 11.nı.yı ı-e~en k&la;y 
tJyatJan 3015 kuru§& dU§mU~tür. 

* E:ıkl belediY'I makine oubeııi mil· 
dUrU Nuaret dün birinci aaUye ceıa • 
da n:ı.kaen b&kıla.n muh&kemeııl netı. 
cesl.Dde bera.et etmlftir. 

• S&tye blna.:ımm 11&tm almması 
meselesinden çıkıuı davanm muhake 
mesine dün afn' cezada devam edil • 
mf§ ve De:olı:bak erkAnile diğer al& • 
kada.r maznunlar müdataalarmı yzıp· 
mı,l&rdır. Muhakeme mild&!a.alarm 
!kmaıt lçln ~o . ntııa.n satı g1lnU ııu.t 

H de bırakılın'l§tır. 
• Üniver:ıltede ı:ıazart tedrisat !:S 

mayuta. kestlecekUr Bütün fakülte • 
!erde imtihanlara 30 mayısta. ba~l& • 
nacaktır. 

ilkbahar tarifesi 15 
mayısa kalıyor 

vukubulan bir müracaat belediye. Denizyollan idaresi, vapurların 
ee muvafık görUlmüştür· Bu malı:- ~de bulunmasından dolayı köp
aatla. belediyece y~pxlan teı:ıebbU.S rUyle Kadıköy ve Adalar arasın • 
Uzer.ine İz;m.lıo vapuru her hıı!ta. Uç do.ki ilkbahar tarifesini ancak 15 
defa t:zmire gidip ke..sıı.plık koyun Mayısta. tatbik edebilecektir· Yal. 
getirecektir· Böylece celeblerin eı. ı:ın: memurların vazifelerine yeti -
birliğiyle gayretleri sayesinde yük. ,ebilmeleri için l!labahluı köprliyle 
sektiğini ınuha!a:ı:a eden et fiatla- J Kadiköyden kal"§thklr yaptlan iki 
n normal hadde inecektir· eıefer be~ dakika. evvele alınmıştır· 

.SlliM 'i4LHTI v• bÜ ~_,,.,JJ~INl'i 
Nh1Hltt!$1H.fl ETTi ••• --

Akdenizdeki kontrol 
sebebile idhalat giiçleşti 

ka.lkaca~ bilillrdJ· ııtııtıd 
Bel~iyemlzb bir kari rıı_e~ 

~Uyotilc J>u k:ı.tlar ça.bt11'~di'll 
kete geçmesini hakllia.ten 

11 
o' 

kıırşılıı.dtk· Avrıc:-.a c.j~..-ct ecll! • .., 
.Akdenizdeki müttefik donanma& " "' " bil 1>" 

kuyucu bize 1'imdlld baJde ~ 
kontrolU !ta.ıyada.n memleketimize 
mal iclha.lini gilçleşUrmektedtr. Bu 
kontrol icabı olarak yapılan muame
leler yü%ütıcI<ıı:ı relen ınalle.n:a ves~

iki tlleearıı. teslill1 eJilememektcdir. 
Vapur acenteleri kontrole kar;;ı, lı:ı

glliZ konsoloslu~un musıı.idesi ol -
ınadıltçıı. mal ordlnolarmı tüccara 
tesUın etmcmeğl ta.ahhüt ettiklerin • 
den matlar burad:ı. ınıı.,-nada. beltle -
mokte, İngill:; konsolosluğu in Lond. 
radau ııordult.tan sonra izln vermek _ 
tedir. liısfüZler, bu vapw-larıa. !t:ı.ı • 
yadan Türkiyeye gönderilen mııl!arm 
zartı !talyaıı m:ı.h kayıtlı ise de ma
rufu Alınan. malı otmasmdan ctıphe. 
lenmekted!rler. M:allarm mavnalarda 
beklemesi fiyat yUk:ıekliğlnl mucip 
ola.cağmda.n. bu husUBta tuccarlar te. 
aebbU&lerde bulwımaktadırlar. 

· Sığınak inşaatı 
Ev ve apartmanlarda 

umumi bir kontrol 
yapılacak 

istanbulu.n merkez kua.Ia.rınd& 
ya.pılaeak ı 2 nümune siperinin iıı
aası dün müteahhide ihale edilmiş
tir· Bu ıılperlerden mühim bir lruı· 
mı Eminönü. Fatih ve Beyoğlu ka· 
:ı:a.Iarmd& yapılacak ve halkm ko
la.ye& g-örebileecğl mahallerde ola
caktır· 

Ev ve apartıman1ara dağrtılan 
beyannamelerde evlerin bahı;ele -
rinde sığmak ~apılmıı.sı ve apıı.rtı- . 
mu.larm bil-er odala.rınrn mğmak 
ittih&zı istenilnıi~ti· Bunların ya
pılıp yapıll'M.d:ıkları umum! bir tef· 
ti§e tA.bl tutule.ee.ktl?'· Ba.hçelerl bu
lunmıya.n ev e&hiblerinin birkaçı 
bir araya gelerek civarlarındaki 
analarda veya hUkO.mete ait a.ra.. 
zirle ısı3mr.k ::siperleri kıı.za.caklar· 
dır· 

Fınnlarda harp ihtima
line karşı hazırlık 

Harp vukuunda herhıı.ngl bir elek
trik a.rızıı.:ıı olabilece#ini dU§Uneı:ı 

belediye, fırmlarda el ile mUteharrlk 
ha.ı:ı:ıur ı:ı:ia.kineleri bulundurulma.mu 

1U%umlu görm~ ve fırmcıl:ıra. tebli
gat ya.pmı§tı. Bu emrin yerine getiri. 
lJp geUrilmcdJğiııJ tesblt fçin bugün~ 
lerde kontrollere ba~lanacaktır. 

rabenin, tımwnl hcJ.a gibi ı.ııl ctıl' 
lan içinin de tcmhlendipni ııJ 
nunlyotle bildirdJ· . 11 ııı1 

Diz epey za.ma.ndanbcri ~ v' 
binanın yıkılclığmr, belediyeli~~ 
ni stintıe. sörunü yerlne ge 

1 ~;,ı 
olduğunu zannediyorduk· Jl~ t' 
bundan on l:~ gün eTI"el, il~~ tJl' 
kuyucu Jine bize ~ikay<!tıeriı' ~ 
<lirdi· Ve ir: günü bcJedive t.J11 1 

dan gösterilen güzel aİa~ vJ. 
lıaaarl.3. k:ıJi!ığmr vo "ın:sJ8 ıf 
danı" haııenin yılalmadığıııı ı#l 
bit orada blr belediye po~l ilc•\I' 
beklemediği için ycnlden s~~l, 
n. umonıJ hell. vu.:ı:ife&l go l 
için ma.lıalle lıaiknım kokllJıll! 
bimr bnlunduğunu ısöyiedl· uıııf 

Bu ikinci ~.:reti ga.ı;ete 9 4J' 
Ia.rma g~lnneden evvel b~ ~ 
ha. lntinr etmek lstedfü· \'D '$' 
bu intizar sırasmdııydı ld ~o~~· 
zetelerde tesadüfen L.ii~tik 1>~1'-f' 
ber gözümüze 1U~i· Tarlıı.~ ~ I' 
nnda ''maili lnhJdıun l" oiılll li~· 
~in bo,altııımş oJa.n bir ııan",a!; 
dlliğln<len yıkılmr, \"'0 bit c,·le' 
halkını geeeyan.sr korktıYIJlo 
rlndeıı dı~a.n uğratmış. ~lt~' 

Bu b.Adiseyl öğrenince gıJr 0ıJO' 
yart. ııeabıs. bu bina teııll1'cı.I ~ 
ğu için ha.klmıda. gazoteıertJ r o~ 
~IMyet yazılım bina. ınıdd b~ 
dü~ündük, yoks:l mevtııır.ıJl!l 1 Jll1 

nnı kendlllğlnden yıkılJJ1a~ 
bekleniyor· 0at~ 

Fakat bir . bina yııaıırkell ş ı~ 
hareket etmediği f~in ~ı.e§id 
Ia.ba,,q clvarmdald ev gibi lı 6"~ 
uyuduğu ve eokakta.ıl ~ Jıf' 
g~edfği bir saatte ydolOI:' 1,6 P' 
r:an da. okuyncumwmn ür1'~;,ı ti' 
bi altmd.n.n bir yolcu g~t < 
pesine !:Öküveru· t ~~. 

Belediyemizin o ofkAYlı ıı j. 
~ gösterdiği alaka oıı:ıı ıç!~ 
tanbuJ halkına mllfid oıııı #ot 
hlssettiği hüsnüniyeti gö~ı ~ 
Faka.t l~in o kadarla. ptoı~ııJI' 
Jesef bize IWllıııJU bil' ~"ufot· ıılıl 
bir tezahürü ol.&ra.k göriiJl • f'Y' 

Her nedense bizde !~sr· 
kıtlığı \"e UımaJ bMm.Jıgt \ ~ 

· su.A.~ 
·cıece~ 

Yabancı sulara gı 
. Türk va,Purlat• r<' 

-~1 etfl' C O' 
Akqenlı:de eiya.sf ~~:ıeri.rıe c~ 

gin bir safhaya. girıne.!11 edcc il 
ra.d:ıki limanlara. l'l~fer de c~ır 
Tilrk vapurlarına. nı~{Ullıı1' e• 
memeğe ba.şlann11ştrr· .. 'de cı110, 
vek!le ~i son bir hsı:ta ıç:rac~t İ' 
bt sulara gitmek içın ıı:ı ~,ı11~~· 
den 12 vapurdan ancak . j1'l 
ze ihracat e~:nısı taşıY~ 
nesine mUsaade vcrrn.i:tır· 

.. o--__.. 

R . ı· .ı.ııt 
ıyase ıeunv• 

orkestra'• t1$!rırt 
d JcO• ·•!'' 

Geç~n ııene . trnıJ.ı: G J;ut !1; c• 
vermi~ ôlan Rı~·a.setıe°f U. bil° 1>111, 
ınonik orkestrası 10 ki~ı :?9 111~11 • 
royla şehrimize gelerc~8,1J! fl" ~· 
1 _,,.Vll!I 3 mavıs v~ 4 ,.;"etıl ......... • . a.Y ,,, 

ı l•rinde Beyağ:un"" .., ,nr· j 
l smda ko....-ıu <ere<' ~ 
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Cibilli ve ·secigevi 
kusurlarımızdan. 

~roı kararı alkışlanıyor Dağ ve kış sporlarına bizde şimdiye 
., kadar neden ehemmiyet verilmedi ? 

~o \r yet-Romen asker 1 eri hu d u t ta n M "!~~~!;E~.b~;:;~~~ A;.:~;~~~,~;~:;~;,~~.~~~;: 
Ona r k l• ı o met re ger,· a 1 ı n d ı Arif bey tarafından neşredilen ledikçe oteller \'e şatolar ve köşk-

'm'lelcumkuukası'n'edamı~nktaı.;a·crseeidenk~~K·anıa\.~a·~ lcr meydana gelirm~ler· Ve git.. 
,. gide gençler, hatta çocuklar ve 

' ~~; ~ , -~ _ r:ı · S o vy eti er 1 e Yu o.o s 1 a v.ı. ar Cır asın- ~::~ı:~:,~t~~·~u~~~:~1~:1:üu: :E~~~::~:~~~.'.~~!;:~:~~~: ~~~~~;r~~~:~~I.~~:~::r~~~ 
~ "'t-41ıu.ıil.t'Z.j zerinde yürümektedir. IIer iki maği ve gerek adali - her nevinin yalara halatlar bağlayıp bu halat-

d a d k O O k m U k 1 taraf arasında ekonomik münase· kuvvei lıa~·atiyeyi muhtelif dere- lara tırmanarak dik yamaçlara T'e 

~ ~:::11~~;::;:/'~;~~:~e a::n· a e n m 1 z a ere er ~:l~~~k~~;~si için müzakereler ya- ~~:~cat~l~t~t;~:.nfa::~k:~ı ;;~~ i~üf~:r~e;~~~~§~ıkmak tenezzüh \'6 

"r ıı bildiri k • !ardan adamlar için ancak (ı:ah- Bugün lsviçrcdeki, Fransadaki, 

~~~~~ ~Utc~;:~~::ıaB~r=~ : baş 1 ama k u' 1 zer e ~~~~E~~Ht.1ifi;: met) olan çalışmanın diğer frk- Halyadaki Al pi erin, Pirene da~la-
• e:d 

11 
§JbeJerıne mensup tek· !ardan adamlar için "meşekkat - rının, Jura dağlarının, ·Dolomit 

~e'l lllUteşekklldir. Bükreş, 19 _ Kral Karol ev. peine" ve başka ırklardan adamlar silsilesinin, Bavyeradaki ve lsk~-
a ..... ' erıe F ınJAndıyalılar ara velce feshedilen D emir muhafız- için "ez.iyet - souffrance'' olduğu- yadaki dağların ve hatta Fa.staki 

, . ., csirJ · Paris, 19 - Almanya tarafın- Tuna sahildarı memleketlerin nu büvük doktorların ve ''İlmi Atlas dağlarının en yükst>k yamaç-
'l. fUr cri mubadclcsl ecre_ D . N lar teskilfıtı mensuplarından yedi · 
• k:ı.ıı. 

1
• 107 kıııllı"K ilk L-ınlı\n • dan anımar!:a ve orve~ istil5. müşterek menafii ile alakadar o- 1 •••• h k b mclıhasillhayat _ Biologie" ilimle- larında binlerce ve hatta. yüz. bin-

"" ~ · " d · · · ·• Y.ışıyı uzunına a ul etmi.-tir. >.. ~ ~ lo'inı~ sın an sonra Ino;ılızlcrin Narvıı<: lan bu karar, Macarlar, Romen - "" rinin tctkikalıııa ve miişahedatma lCrce otel ve şato ve köşk var; bu 
~ r'ııtın han dlyaya gelmiş ve zaferini müteakip, ıoimdi büti.in 1 Y l 1 ~ B l 1 Demir muhafız1arın yakmda ka ı.s' tın" -->un '<>o"'stnrmi .. tim muazzam dag;ların en \.'Ük.Sek tepe. 
, t<..ıı •llıha eye ycrle§tlrilmiştlr - er, ugos av ar ve u gar ar hineye alı'lacakları zannedilmek- '"'' "' " "" · 
~ il ~-t 

1 
u Yolund:ıdır. gözler Balkanlara teveccüh et- tarafından müttefikan verilmiş tedir. Muhlclif ırklardan adamlarda. lerinde lokantalar var, tahaMun-

~r.. n"'llı miştir. olup, bu milletler, kendi karasu· "meram - volonte" m, "azim • "'ahlar var· ·'<.la b " z tarih bilgini Flşer <t 
~ ır kanı Filhakika, şimaldeki muva:ffa· larında haklarını müdafaaya ka - BALKAN ı'1.EMLEKETLER1 nacitc'' in, "sebat - percervance" 1talyada yüksek (Adij) de kü-

t lıaııta Yon çarpması neti- · 1 k a· ı d KONFERANSIN d lm clı" hl bd n1 t t rük ve latif (Merano) şehrinde o-t% lirıı Ye. kaldırılmış, orada kıyetsizliğinden dolayı herhangi rar vermış er ve en ı su arın a, DA NELER ce e o a gı ru ve e a e - ,. 

1 
• lıilitcvc!!a ;ı; yaşında bir cenubu ı:arki Avrupası memle. muhariplerin nüfuz ve faaliyet KON lTŞULDU ki.katla sübut mertebesine vardı- tururken on yedi yaşında narin bir 

l~ kctine hücu~ hazırlıkları yapmak icra etmelerine mani olmak kara- rılmışlır· Avusturyalı biz.metçi kız, nişanlı 
'giltere bahri tasavvurunda olciui?:u b:linen Ber- rmda da ittihat etmişlerdir. Londra, 19 - İngilterenin An- .Muhtelif ırklardan adamlarda ve refikaları ile (Merano) yu iha-

ltrarı yo nezareti, Al • ~ kara büyük elçisi)e A tina, Bel· "tahammül _ endurance" "muka- ta eden dağlara çıkmak için pazar 
~lt·u~r ndan istılA cdlle"n bütün line karşı Balkan memleketleri A ktedilen anlaşma, Avrupa ce. 
i: r,it in denızcilerini gerek derhal sıkı bir işbirliği liizumu nubu ~arkisinde sulhu muhafaza grad, Bükreş Buda peşte ve Sof ya vemet - resistance" ' 'fikri teşeb- günleri erken iz.in verilmek ı;artile 

\~ tılıerı Ucaret filolarına kayıd duymuşlar; ve aralarındaki bü - için takdire şayan bir tedbir teş- elçilerinden başka Moskova ve büs - esprit - d'initiative" in, hizmetime girmişti· 
e> ili kar .. 'h ·l"fl b f • k k. d" Roma elçilerinin de hazır bulun- "kabili~·eti say - aptitude au tra- Ateş gecesi (Mcra.no) yu ihata , -•ııe\'r arlatırmışır. tun ı tı a an erta:-a eotre ıl etmekte ır. ~ d d - k. 

1 
-

3 50 ~ ecıe sivil I<'ransız ve Al 1'.lacaristan, Romanya, Yugoslav· duğu Balkan elçileri konferansı vail" ın ayni mertebede olmadığı e en aglarm - ı en a çagı 1 
:o.. •r - MAÇE KIN SÖZLERi bitmiş ve Başvekil Çemberlayn muhakkaktır metre yüksekliğindedir - bütün te • . :><; ~oc tnUbndAle edilmişir. 6 ya ve Bulgaristan arasında Tun:ı - · 

• 6 .\iı...~;;u ,.e 2,. Alman kadı • sevkıyatı bakımından bir itilaf . Nctekim Yugoslav başvekil l?u hususta Avam kamarasında Vennihaye muhtelü ırklardan a- pelerinde parlak alevler göründü· 
• ~r. -"'n çocuıı..· mUbadele olun hasıl olml!c;tur. Bu itilafa göre: §U izahatı vermiştir: damlarda " seciye - carcctere,, nin Tirollu delikanlılar, bu tepelere 
• tnn. 6

" muavini Maçek de ilkbahar pana- "- Bu müzakerelerin hedefi, "kuvvet ve salabet - force et aoli- sırtlarında odun ve petrol çıkanp 
"'1939 1 - Harp gemisi haline ifrag yırı münasebetile söylediği nu· İngiltere hükı'.'ımetinin, Balkan· elite" itibarile ayni derecede ol- odun yığınlarını yakmışlardı· Bu 

\ a~7o ııııı danberi İngiltere Ka_ olunabilecek gemiler, Tuna<la tukta bütün bu noktalara işaret· larda ve Tuna mıntakası memle. madığı artık bedihiyattandır· Bu kavmler, nıcmlekellerindeki yüce 
'P le Yon dolarlık mühimmat seyredemiyeceklerdir. le ezcümle demiştir ki: ketlerinde sulhu ve em niyeti mu· farkların ııebelıleri çoktur ve esa.~ dağların en yüce tepelerine çıktık-
~rı:~llıınıı sipariş etmiştir. 2 - Tunada seyredecek bütün "Balkanlarda ·sulhun temini hafazaya matuf olan siyasetile a- lıdır· tan sonra .A.syada daha yüksek 
)tııı YenidC'n 17 milyon do gemilerin mürettebatı, bütün li- için evvela .Yuaoslavyanın Bul- henktar bulunmaktadır. Bu sebeblerden batlıcalan eun- dağların (Himalaya) nm en yük-

ıııpari§lcr yapılacaktır. • "' manlarda hüviyet kontroluna tabi ~aristanla anlaşması lazımdır. Müttefikler Avrupa cenubu !ardır: ııek tepelerine çrkmak için kafile 
tutulacaklardır: İlk iş Bulgarlar, Yugoslavlar ve şarki devletleri arasında müteka- ı - A.syanm orta.smdakl yük- kafile Hindistana ko~mağa başla

~hluka 
t
Okvanusa da 
e~ . 
~ınıı edıliyor 

,l~d 
~ "' 18 ~ ırıabarr - Sal5hiyettar tn. 
l~~~ v:aı,. Rusya tarikile ve 
t illeyh·dıvostok yoliyle Al-

-tı,1:i~kçııı ~ne tevtih edilmiş o
~k lıtıi ç ıa karşı muharebe 
~ ·ıı ve ~ büyük bir dikkat· 
~~,ırı,, 

1 
etkik etmektedir. 

1 "ld c c A. 
~ 'rı te' .. tl~s Okyanusunda 

~~~ı :n~rı!:11 r.östermis olan 
1.tl.ıtıaı.. i luk Okyanusta ta· 
~~ 11ıtıekt~a~ fcvkalfide mühim 
vıl'lla.harı ır. 
<ıa<ldiv0s~' Amerika limanları 

t ~l:ı 0lan v Ock arasında yapıl· 
ı~ h~trıiy e .harpten evvel hiç 

.. t~ lr rnu~1 olınıyan münaka· 
1 lacttıl'tıi.y dcttcnberi fevkala
~:ct et~t kcsbctmiş olduğu. 

~ l oı Oıtoıt ekte.dirlcr. Şu halde 

3 - Her türlü silah, mühim· 
mat, infilak maddeleri ve umumi· 
yetle tahrip işlerinde kullanılabi

lecek bütifö maddeler. Tunaya 
sııhil devletlerin hususi müsaade
si olmaksızın "Demirkapı" yı 
geçemiyecektir. 

4 - Bugünkü gümrük nizam· 
lan, çok daha şiddetli bir güm • 
rük nizamile değiştirilecektir. 

Diğer taraftan, en şayanı dik· 
kat olan nokta, Balkan memle
ri arasındaki bu işbirliğinin İngil
tere ve Fransa tarafından büyük 
bir hararetle alkışlanması sıra· 
sında, İtalyanın d:ı anlaşmaya ta· 
raftar olduğudur. Bıı suretle, ce
nubu şarki Avrupası devletleri 
üzerinde herhan~i l:ir tehlikeye 
karşı hami vazifesini takınan 
İtalya, aynı memleketler tarafın
dan müttefiki Almanyaya karşı 
:ılın:•n ı;ıkı işbirliği tedbirlerini 
kendi menfaatir.e ur~un buluyor 
demektir. 

Londra, 19 - Balkan memle
rının verdiği k a r a r , Tu· 
na sahildari memleketler arasın· 
da ve Kar:ıdcnizde ticari emniye
ti temin etmesi bakımından yal

alcllımum Balkan milletleri ara. bil anlaşma ruhunun artması ar. sek memleketlerden yakın şarka, dılar· 
sında, bu mille tlerin kendi gay- :zusundadırlar. Bu memleketler - Kafka.syaya, va.satı ve ı:arbt Avru- Uludağm en yüksek tepesi, 
retlerile, mevcut noktai nazar ih- den hiçbirisinin istikJali veya ta- paya vaki olan ve asırlarca devam (Mcrano) yu ihata eden dağların, 
tilaflarının bertaraf edilmesi ve mamiyeti müttefikler veya müt - eden bilyük hicretlerde buı kavm- en alçak tepesinden yedi yüz kü
aralarmdaki münasebetlerin Bal- tcfik orduları tarafından tehdit !erin dağsız, çölsüz, düz, çayırlı ve sur metre alçaktır. Fakat altı yüz 
kan milletlerine ait işlere üçüncü edileceği korkusuna dü!}mesi için iklimi o ldukça mutedil orta ve a- kilsur senedenberi bu dağın dibln
hiç bir mazereti bulunmıyacak hiç bir sebep yoktur. (Alkışlar) şağı memleketlerden, bazı kavın- de oturan ırkdaı;lammz, en yUce 
ıjt.ldlde tanzimidir. Du milletlerin İktısadi sahada, müzakereler, !erin de dağlı, çöllü, çayırsız, ildi- tepesine çıkmak için azim ve gay
ittihadı bütün dünyanın hesaba İngiliz hükumetinin siyaseti na _ mi ziyade sert yüksek memleket- ret göstermediler ve hattA buna 
katmak mecburiyetinde kalacağı zarı itibara alınarak yapılmıştır. lerden geçmeleri· teşebbüs cylcmeği düşünmediler; 
l:ıir kuvvet teşkil edecektir. Sırp- Bu siyaset, bu memleketlerle 0 • 2 - Hicret eden kavmlerin bu bu koca dağın lfi.tif havali ve ma.n
l:trla Hırvatlar arasındaki anlaır lan miinascbatm, aradaki t icari yollardan gE>çebilmek için çarpış- zaralı yüce yamaçlarında bir tek 
ma Balkanlara düşen bu vazife - mübadeleleri kabil olduğu kadar mağ:ı mecbur oldukları evvelce bu köşk in11a ettiremediler. 
ıi.: 11 bı'r kısmını te<:.kı'l etmekte - d 1 k'ld tt ~ t · memleketlere ,.eleşmiş olan kavm- Bin senedcııberi Toros sllsilesl-:ı evam ı şe ı e ar ırmagı emın .. 
ôr." edecek şekilde inkişaf ettirilme- !erin bazılarının az, bazılarının nin, Zigana dağının yüce yanıaçla-

SOVYET - ROME U 
ANLAŞMASI 

Paris, 19 - Tuna devletlerinin 
yeni kararlarından sonra güniin 
en mühim hadisesi Sovyet - Ro· 
mc itilfifıdır. Haber verildiğine 
,.ör: l: ı hususta iki devlet arasın
da y::ı.; ılan müzakereler müsbet 
bir tarzda neticelenmiş ve her. 
iki memleket de ordularını hudut
tan o:ıc:.r kilometre geriye çekme· 
ğe k:ıı ar vcı miştir. 

Di~cr tardtan yirmi sencdcn
~'eri diploır.atik münasebetlerin 

si merkezindedir." çok mukavemet göstermeleri· rında 1sviçredeki, Savoideki, Pi-
3 - Muhacir kavmlerin yerleş- renelerdeki tahassunga.hlar ve 

lTALY,.:.! N BlR T E KZ l:l 

P.oma, 18 (A.A.) - B ir tebliğ, 
yeniden 4 sınıfın siJahaltına alın
mış ve Bari mıntakasının askeri 
mıntaka iHin edilmiş C'lduğuna 
dair olan haberleri tekzip etmek
tedir. 

Bu tebliğde yalnız askeri hiz
metten muaf tutulmuş ve bilaha
re bu hizmeti ifaya ehliyetleri te· 
bcyyün etmiş olan bazı grupların 
çai7nlmış ~ ~duğu tasrih edilmek 
tcdir. 

tikleri yeni memleketlerdeki akva- köşkler gibi bir tek tahassungah, 
mı iptidaiyenin bazılarının, kolay, bir tek köşk inşa ettiremedik. 
bazılarının ·güç mağlfıb edilmeleri· (Ski), (Bobsley), (Patinaj) gibi 

4 - Muhacir kavmlerin yerleş- sporlar \'O eğlenceler icad edeme
tikleri memlC'ketlerin bazılarının dik· Velhasıl yüzlerce vo yütlerte 
iklimcc mutedil, düz. ve milnbit, sene bu yüce dağların kareısmda 
bazıl:ırının iklimce sert; çorak ve gayrete gelemedik ve bu ulu dağ
büyük ormanlar ve yüce dağlarla lara sırtımızr çevirip oturduk· 
kaplı olmaları. (Savoi) dağlarının, (Pirene) 
· 5 - Muhacir ka\'mler adetleri- dağlarının, İs\'iÇrl'de Alplerin 1800 
ne göre yerleşebilecekleri memle- 2000, 2200 metre irtifaındaki ya -
keti ya yakın veya uzak kıt'alarda maçlarrnda krşın, dünya ile mU\·a
bulabildikleri için hicret müddeti - salası ve münasebeti kesilen köy
nin ve yolun bazı kavmler ıçın az ler var. 

' 
11 rı l'llah Yolıylc ithal edil· 

~aya s~ıatın bir kısmının 
illin ,3.ondcrilmekte oldu- f 

nrz iktı~acli ve bahri noktai na- ---·-------------- ve kısa, bazı kavmler için çok ve Hatta Faslaki Atla.'l dağlarmm 
uzun olması. en yüksek yamaçlarında köyler 

Lardan değil aynı 7.amanda siyasi 
noktai nazardan da mühimdir. ~ ılınektedir. 

~ÜRK~FJ-Ll-MC-IL-IG-IN-IN_S_ON-HA-Rl-KA_S_I ~-\ 
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Holanda 
Felemenk H indistanı üz erinde 
Hiçbir devletin 

himayesini tanımıyor 
Japon hariciye nazırının geç"n

lerde gazetecilere verdiği bir be
yanat sırasında, Felemenk Hindis
lanına dair statükonun muhafaza
sı hakkında söylediği sözle\in tn. 
giliz wı Amerika malıafilindc endi
şe uyandırdığı maliımchır· Bu hu
susta J:ıponyanın Felemenk Hin. 
distanmd:ı barışın mulıafa7..ıisını 
tek başına temin etmesine lngiliz 
hükümetinin müsaade etmek niye
tinde olup olmadığ"ı avam kamara
sında Çembcrlayna da sorulmuş
tur· 

Bu suale tahriren B. Butlcr ce
\"ah vermiştir: 

"Lord flalifaksm bildiğine göre', 
Japon hükümcti şimdiye kadar l<'e
lcmPnk Hlııdistnnııııla sulhiln hl:ı
ııwsi mes'uliyetiııi tr·k h:ışııın (],..._ 
ruhte clnwk iddiasında bulunma
mıştrr. Japon hariciye naz.ırı gaze-

t::l'·ıc-re y:!ntı~ı ba~r beyanatta, 
An uıı ı h::ı bi f,i'dclctlendi~i ,·e Fe
lemenk liınC:irı.:mının statükos mu 
müteessir cttigi takdirde Japon hü
kumetinin bundan pek ziyade f'ndi
ı;cyo dürseceğini bildirmiştir- 1n.ı::-i
li7. hükiımetiııin de ayni kanaatte 
olduğu beyandan müstağnidir.,, 

UOJ,,\~D.\ ne'füX DEDİKODU. 
L.\R.\ CM"Ail ''Jo~RlYOR 

J.:ıJıay<', 18 - Hollandn ajansı. 
Felemenk Hindistanr hakkında a
§a~rdaki tebliği n e~rf1tmiştir: 

Uolanda, ümidi hilafına olarak 
hnrbe girdiği takdirde Felemenk 
Hindistanının himayesini hcı·hangi 
bir yabancı dcvlC'ttr.n istemek ta
sn n·urund:ı olmndı~ı gi'IJi lıöyle lıir 
hiınnve kendisine 1 .. ı.ıif !'dildiği 

takdirde <le bunu kabul elmiye
cektir· 

6 - Yeni memleketlere yerle- \"ar. Uludağın beş allı yüz metro 
ı;irken bazı kavmler az, bazı kavın- yiiksek yamaçlarında bir tek köyü
ler çok tecavüze uğradıklarından müz. yok. 
birincilerin az, ikincilerin çok cenk Koca Toros silsilesinin iki t.a.ra
ve cidal eylemeğe mecbur olma - fında binlerce fersah araride bir 
tarı· tek köy yok. Ein senedenberi köy

lşte bu ahval ve şerait ve diğer lülerimiz, barınmak için bülün ı;u
madd[ ve manevi sebebler, ırklar kur, kuytu ve sıtmalı yerleri seç
vc kavmler arasında maddi ve ma- Wer ve havası ve manz.arası güzel 
nevi ve ahlaki ve seciyevi ehem- ulu dağların yüce yamaçlarını bom
miyetli farkları mucib olmuştur. boş bıraktılar. Son senelerde Ulu

lsviçre gibi yüce dağlı memle- dağda mutlakıyet devri valilerin
kctlere yerleşmiş olan kavmlcr- den merhum Reşid Mümtaz Pa§a
den bazıları bir müddet sonra es- nın ba<>lattığı yol ikmal edildi ve 
ki tabirimizle (eflake ser çekmiş) bir otel inşa C'tlirildi· Sabık 1stan
olan ve tepeleri yaz ve kış karla bul valisi bir dağcılık klübü ihdas 
kaplı bulunan bu dağları ıııeyre- etti. Şimdi 1stanbuldan gençler U
derkcn: "Bu da~lar bize meydan ludağn gidip kamplarda oturuyor
okuyorlar ve bizi yenemezsiniz, !ar ve skiye he,·es ediyorlar. 
dik ve uçurumlu yamaçlarımıza ve Biiyük fakihler. (mukallidin i
bulutlara değen tcpelerimize çıka. mnnı sahih değildir) demişler· 
ma1_c;ınız,, diyorlar zan ve zehabına Böyle taklidi hareketlC'r ula ruh
düşmüşler· Bu .r.an ve zehab, bu tan, cibilletten, tıynetten, tcıbiat
adamlnrın gayretine dokunmuş ve ten doğmuş adclohınamaı:. Diğer 
rahatını kaçırmış. nihayet bu kavmlcrdl' gl'nçlerin dağları yen -
gayrPtli adamlar: "I;y yüce dağ- meğe tcşehblisü valilerin teşvikile 
lRr ! Biz ı;lzi yeneriz.. deyip bu olmadı. Ruhlarında, benliklerinde 
dağların en yüce tepelerine çık- duydukları gayret ve azimle, zor
mağa sıwaı:mışlar. Yarlardan uçup lıığu ycnmPk, müşklilü iktiham 
uçurumlara düşmüşl<'r, çığlar al- eylcml"k istidad \'e kabiliyetlle ken
tında ezilmişler, kar tipisine tutu- dileri yüce dağları rameylemeğe 
lup boğulmuşlar, fakat ölenlerin 5a\'aştılar. 
yerine diğerleri geçmiş, vrlhasıl Böyle ~ıxırlar yapmak için hat
nice kurban vererf'!k bu dağların ta yalnız çocuklukta jimnastikle 
en yüce tc>pelerine c:ıkını~lar, son. başlayıp ilerlC'mek yetişmez; lal
ra keşüler yapmışlar, yamaçlarda bün kuvvetli, gıda - hayatın ilk 
tahu,,ungahlar in§& eylefil1'ler, da- (Lutfen 1ayfayı çeviriniz) 
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Bremenin battığı :kat'ileşiyor Narvikte sokak muharebeleri Balkanlarda abluka Londra, 19 (A· A·) - lngiliz Stanklif vapuru mürettebatından 
sağ kalanlardan blıi, !ngilterede karaya çıktığı zaman beyanntta bu
luııa?ak İsveçli gemicilerden birinin Stankllfl torpilleyen Alman tah
telbahirinc giderek geminin kumandanı ile görillituğünü söylemiştir. 

Bu gö~me esıınsmda Brcmcn ismindeki Alınan vapurunun içinde bir 
kaç bin asker olduğu halde battığını 6ğrenmi§tir· 

(8 tarafı 1 inl'ide) 
Almnn halti, !iimdi Mnjosıının ce

nubundan geçcrelı: Rnmdsjord ve 
Spirillem gl51lcrint tnk!b l'tmektc
dir· 

cımanının büyük neticeler verdi
~ini söylemektedirler. 

Alman kıtaatının işgııli altında 
bulunan her limanda 1500 ila 
:;ooo Alman askeri vardır. Trond
hcymdc vazivet böyle değildir ve 
oraya Almanlar, hava deniz tari· 
dle takviye kıtaları gön°dcrmiş -

ltalyanın lngiltereye nota vereceği 
haberleri yalanlanıyor 

Hind milliyetperverleri İngiltere ile anlaştı Pııris, l 9 - lsn•ç tarikile gelen 
1uıberlcre göre, Norve<;in muhtc -
!il' noktalarında karaya çıkan 1n~l
liz kıtalnnyln Alman kUV\'C'tlC'ri a
rasında çarpışmalar bnıılnmıtltır. 
Bilhassa Narviktc CPrevan eden 
.eoknk muharebelerinde Almanlar 
hezimete uğramışlardır- Bu çarpış-

Roıwı. 19 cı:adyo) - ltalyanın 
Balkanlara ka11ı &iyMctini gözden 
geçiren bugilnkil "Comale d'ltal
ya" gazetesi. ablukanın Balkanlara 
ve Akdenlzc tP-şmili üzerine ltal
ynnın lnglltcrcyc bir teııebbilste 
bulunacağına dair verilen hnberle-

ri tektı>, etmektn vP. böyle bir tr, 
t;ebbtise !Uzum olıpadı~'tnı, ıir& ~. 
kıınl:ınn İtalya Uc mUnasebatı ıd 
:ınc arzusunda. oldufunu. AlınaJl)A 
ile ltalyadan yana hiçbir kotltU 
bcslcmecliklcrini ) azmaktndır· 

IA>nd.ra, l!l (A· 'A·) - Varda'dan nlınan bir habere göre Hind 
kongresinin idari komitesi, dün bir karar sureti kabul ederek kon
grenin eyalet komitelerinden bir sivil ademi itnat mllcadclcsl hazırla
malarnu istemiştir. 

lcrdir. 
Oslova halen deniz tarikik de 

Alman· kıtaatı gelmckt•dir. Zira 
Btı knrar sureti, Gandı'nin de iştirak ettiği dört gün sürC'n müzn

kerelerden sonra kabul edilmiştir. 
malarda Alınanlar birçok ölü bı

.ı:ııvn tarlaları. seyri!leferi tehli· 
keli bir hale kovmakla beraber --~--------------------------------_..-----------------------------....--"-

Bükreşte iki tayyare kaz ası rnkmak suretilc geri çekllmeğe 
mecbur kalmışlardır· Diğer tnınf
tan Almanlnnn Tromsoc nlmrncli -
fer hattı istikametinde ynplıklnrı 
tMrruz dn hiçbir nelicC' \'crmcmi5-
tir- Şimdilik 1ngiliz kılalım Nn°n·i
Jıin etrafını Alman nskC'rfl"rinin 
bakayasından temlzlC'meğe c;:slııı -
nıa.ktadırlnr. 

huna ınani tcskll etmemektedir. B 
1
. 

1 
A • 

1 
d • 

Ge::e karanlıj!ında. t?.htc!~ah.~r- e r 1 n e ç 1 m 1 z g e 1 Br\iksel, 19 (A· A·) - Bir talim uçuşu esnasında bir Belçika tny
yaresl nlevler fçlnde Gemblo ch'o.rma. dllşmtistür. İçinde bulunanlar
dan biri ölmUş, diğeri ağır surette yaralanmıştır. Tayyare pnrçalnn
'fnI3Ur· DeNhot civarında başka bir tayynro de yere inmek mccbu
ıiyetlnde kalmıştır· Pilot, yaralanmışttr. Tayyare ciddi surette hnsa-

lerr1en sakınmak ta mumkundur. I 
İngiliz bahriyesi. buna rağmen, ı.-

oek cok Alman naklive gemisini (Bas tarafı ı indde) 1 arula.rındıı bir tark yoktur. JJn 
tahrip ctmeğe muvaffak olmuş -\ bul taıa!ına geçcr;k doğruca. Parko- Almıınyıu1nı.ı '.rlirk talebenin , .. ..ı) .. : 
tur. tele gitmiş ve kendlsilc görU§ n bir t.indo cndi,cli mualp hlil blr t"1 ol 
ALMAN KITAT~ARI ISVEÇ ı:n~1barrlrimlze ou~ıarı a5ylcml3llr: m.-ıdığuıı ı,aydedcblllrıdnlz:. Kendllt: uğramı51,ır. 

Yedek subaylar 
Harbiyedeki Yedek Subay okulu • 

nun 940 yılı 12 inci devre mtzunla -
rmm kahraman ordumum iltihakla
rı mtınasebcWe yıırm §Chrinıizde çok 
p&rlak mcrn.slm yapılacaktır. 

Bu devre mczunlarx yarın sabah 
saat dokuz bu~Ittan fUbaren Tak • 
ıılm A.bldesl etrafında. topınnactıldar 

\ G aaat onda lsUklft.l m:ıt'§llc mera • 
mm.o ba§lıınacnktrr. 

.Abideye genç yedek subaylar na. -
mma bllyUk bir çelenk konulncıı.ktrr. 
:Bwıu mllteakip mrnınJardmı biri ta· 
rll!mdan bir nutuk !S)'lcncockUr. 

Bundan sonra. yedek subaylarmuz 
merasimde hazır bulunacak kuman. 
dan ve askeri erkft.nnnız 6nUnde mun 
ta.zam latalar halinde geçit resmt 
yapmak ıruretıle yUı1lycrek mektebo 
d1Jneceklerdlr. Saat on dörtte yine 
lcwnandanlar huzunınc!a diploma. t'cV· 
zU mcrutml yapılııcoktır. Gençler 
diplomalarını alrrkcn andlçecekler • 

dil'~ 

Demirmuhafızlar 
(Baıtarafı l incide) 

&On a:J.sınm serbest bıralolmasr, 
Romen zimamdarlıırmm bülün si
yası cereyıınlnrm mlimcs.sillcrino 
kaıvr, ililhııs.sa muhalif köylü par. 
tlıılııln bl}§1ıca §Cflerinden biri o
lan .Milıalacho'm rejimo illf.hakm., 
dan sonrn, geniş bir te~rikl mesai 
ıti1Uet1 :ta:kip ot.mcğe karar verm.S.e 
oldoklıı.nnı göstermektedir· 

Müfid Ozdeşi 
kaybettik 

AtalürkUn smı:f', 
menfa nrkndqı, 

muharebe, milca
delc ve inkılab 
yoldaşı eski Kırae 
lılr mebusu ve es
ki fırka. kuman. 
danlarmdnn Mü
fid Özdeş milli 
mücadelede Af
yon siperlerinden 
yadigar kalan 

muzmin bronşit ve nnfizcmin son 
iki günlilk bir rahatsızlığından 
kurlulamıyarak dün ak§tl.m ü.stil 
He)"beliaclada Lozan Zaferi cadde. 
sindeki evinde hny1ta gözlcrln1 
)ummuştur· Cenazesi yaımki cu
martesi 1,30 da. knldınla.rak Hey
beli kabr:iJ5tanına defnedilecektir· 

Müfid Özdeş vntan ve Türkçü
lük için daima genç ve ateşin kal
lllli bir zattı. Ölümünü tecssilrlo 
:anar, ailesine taziyetlerimizi bildi
ririz. 

senelerinden itibaren - kuvvetli, 
ttı.m maiıictln ve tarzı terbiyenin 
mtlkemmel ,.e muntazam olması 
ldzmıdır. 

Ba.basr, bliyiik babası, dnha. bü
yük ibaba.sı pamuklu kundakta ve 
sonra kalın yünlü fanile ve pazen 
4on içinde ,.e luı.fnsı yün takke ile 
kapalı olarak ve bulamaç, lapa, pı
rasa, l!hana, kabak ve fasulye yi
yerek bliyUmüş ve yaşamış kim
seler olan ve böyle bilyilttilmÜ§ ve 
böyle yıı.ıı:ı.mış kanları fakir, nda
lclcti kuvvetsiz ve bünyeleri :mu
kavemet.siz kimselerin, on sekizin
ci, yirminci ya.şle.rmda böyle çetin 
vo tehlikeli sporlara başlamalarına, 
tıbben de, aklen de mesağ yoktur. 

Bayle sporlan kabul ve tamim 
eylemeden evvel çocuklarımwn 
bUyUtlilıne!!l tarzını, maişctimizin 

'c terbiyemizin tarzını değiştir
mek, çoeuklnrmuzı iyi beslemek, 
gıdalarmı kuvvetlendirmek Jı\zrm
drr· Blr binaya temelinden ba.şla
mr; temeli sağlam olmıynn blnıı.-

aı:_az ıamn.ndtı yıkılır-

AhmC't Moht.ıır J{ ın aklbi 

Milll Şef 
(Baıtarafı 1 incide) 

nönü refakaUerlnde Başvekil B. 
Dr. Refik Saydam ve Ziraat Ve. 
kili Bay Muhlis Erkmen olduğu 
halde bugtln saat 15,30 radde
lerinde kendi eserleri olan Yük. 
sek Ziraat enstitülerini teşrif 
buyurmuşlar ve rektör Süreyya 
Genca ile umumi klltip Kerim 
Ömer Çağlar to.rııfmdo.n kar§L 
lanmışlnrdır . 

Milli Şef doğruca kl>ylü el sa
natları enstitüsü ile Zirant sa.. 
natlan enstitüsünün dericilik 
~ubcsinin müze kısımlarına gir
mişler ve orada derin bir nllika 
ile ta.kip buyurdukları köylü el 
sanayii ile derlcilibrimiz ve deri. 
!erimiz hnkkında rektör Sürey. 
ya. Genca, profesör Gerngros, 
Dr. Tevfik Eşbcrk ve Dr. Cahit 
öncü tarafından verilen izahatı 
dinlemişlerdir. 

Reisicumhur 1 nönü gerek köy 
el sanatları ve ~ereksc dericilik 
mevzulan hakkında kıymetli 
direktifler vermek üzere alaka• 
darları bilfıhara rektörlük oda. 
smda kabul buyurmuşlardır. 

Saat 17,45 e kadar enstitüde 
kalan sayın Reisicumhurumuz 
ehemmiyet atıf buyurdukları bu 
mevzular hakkında yüksek dü
&Uncelerini söylemişler ve lil. 
zmı gelen emirleri vermişlerdir. 

Milli Şefimizin cnstittiyU teş. 
riflcri ani olmuştur. Müfarnkat 
buyurdukları zaman talim hey~ 
ti ve talebenin ·candan alkL~ ve 
tezahürleri etrafı cınlatmıştır. 
Kız talebelerden biri enstitü ai. 
lesi namına kendilerine bir bu
ket takdim etmiştir. 

Milli Şef enstitüde gördü.kle. 
rinden mütehassis olduklarını 
beyan etmek suretile kıymetli jJ. 
tifatlarda bulunmuşlardır. 

Holandanrn rstilasi 

XORVE(,l KR.\f.ISIN' l\fl1,LE1'1! 
nt:YA:.\11\AME. t 

"foklıolm, l9 (A· .\ .) Norveç 
.kralı Hnkon, bir beyanname ncıı
retmiştir- Ilu hCYnnnnmcılc RÖ\'IC 

dl"nilmcktedir: • • 
"Norvcçin kral lnrafrndan teş

kil edilmiş olan ve parlamentonun 
itimadını haiz bulunan bir tek hU
kiimeti vnrdır. Osloilıı tesis edil
miş olnn idari meclis hiçbir vcçhi
lc milletin irndooini temsil ve ka
nuni hiçbir esa.c;a lstintıt etmemek
tedir. Ynlnız düşmanın deniz kuv
\·otıerinin krnllığın bazı noktala • 
nnda hükllmrnn olduğu sırada a· 
balinin hukukunu az çok temine 
mednr olmaktadır. Hükumet. bu 
ntnltaknlarda fiili hakimiyeti istlr
dad ettikçe. idaı r imtiyazlnr geri 
almacaktır. Norveçl!lcr, mlistevli)i 
memleketten koğmnk ve hllr ve 
mfistakil Non·cçi yeniden meyda
na getirmek için btitün gnyrctlerl
ni .snrfetmeğe azmeylcmişler· 
dfr. Bu hususta yardımda bulun • 
mak her Nor\'eçlinin uhdesine dü. 
ien blr vazifedir- Vatnnnnızm hiir
riyotini mU1Jtcrck gayrcUeıi.-niz~c 
lstirdad edeceğiz.,, 

INGlLlZLER T AKVIYE 
KITAATI GöNDERtYOR 
Londda, 18 - Harbiye nezare

ti tarafından bu gece neşredilen 
tebliğde, İngiliz k:talarının nor • 
mal bir tarzda Norveçe çıkmakta 
devam ettikleri. harekatın devam 
eylediği ve İngiliz Norveç kttala
rı arasında bir temas tesisine im· 
k~n hasıl olduğu bildirilmekte • 
dir. 

Narvik limanı. henüz bombar
dımandan fazla mUteessir olma
mıştır. İngilizler şehre tamamilc 
htkim vaziyette bulunmaktadır. 
Buradaki Alman kıtalarr, İngiliz- 1 
lcrin eline düşmektense lsve~ 
hududuna doğru ilerlemeği ter -
cih eylemektedir. 5 Alman neferi 
İsveç hududunu geçmiştir. 

Alman tankları, söylendiğine 
göre Hönosorsda ilk defa olarak 

(Baı tarafı ı incide) harekete başlamıştır. · 
zamanda ortaya atmasının sebebi- STA VEN GER TAYYARE 
ni anlamak güçtür. Almanyanın MEYDANI TEKRAR 
biltün küçük komşuları gibi Hol· BOMBALANDI 
landayı da tazyike devan;ı ettiği Londra, IS - Hava işleri ne. 
şu sırada Hitlerin maksatlarının zareti, dün ve evvelki gece Nor • 
neden ibaret olduğunu ve abluka- veç sahillerinin muhtelif n<.'kta -
dan kurtulmak i~ hangi istika.. larına karşı birt<ıkım harekat icra 
mette bir darbe fodirmeğe karar edilmiş olduğunu bildirmektedir. 
vereceğini kimse tayin edemez. Başlıca hücum, 17 nisanda Sta· 
Yalnı:z muhakkak olan birşey var- vangt'r'e kar.şı yapılmıştır. Orada 
sa, o da Holland1nın biı:: tecavüze tayyare limanında bulunmakta 
karşı bütün kuvvetlerile mukave· olan birçok Alman tayyareleri 
met ctmeğe karar vermi3 olması- tahrip edilmiştir. Bundan başka 
dır. Hollanda emniyetini muhaf~ iki Alman tayyaresinin düşüriil· 
za edecek olan itilafları evvelden müş olması muhtemeldir. 
imza etmekten daima imtina et - Stava:ıgcr tayyare meydanı, 
miş ise de, bu memleket bir isti- geceleym tekrar bombardıman e
laya uğradığı takdirde garbi Av- dilmi., ve yeniden birtabm hasa· 
rupada siyasi muvazenenin ida. rata uğramıştır. 
mesile alakadar bütün manevi ve Diğer taraftan İngiliz tayyare· 
maddi kuvvetlerin harekete geçe· lcri, N oı vcç sahilinin körfez ve 
ceklerine şüphe yoktur." cı1ıılan üzerinde birtakım keşif 

BOYUNA DiZiLDiLER Ç<K'ııklarunı görmelt Uz.ere mczu- rtne gHnderilen m ktupların ~ 
• nlyetıo gr.Jınl:;Unı. Bu mllnn"IChetıo mest harp dol.'lyuıllo n&k<'rf ıcıare yJ1lt.'f 

Prt:is, 18 -. Norvecteki muha· Aııkaraya giderek le:ııı t•deıı temas r.tıt olm.'lsmd:ın ileri gelmcı..~r." 
sım kuvvetler heniiz temasa ta· \e 7Jynretlerdc bulundum. Elçimiz, Almanya ile mUn~btt.-
l:addüm eden hazırlık devresin- <Jumhurrct imiz 1'11111 Şcflnıl:r. t.n. _ lerimlı: hakkında. sorulnn suale, b\l 
dedirler. rafından l•:ıbul l'dlldinı. Kl'ndllerlne bW5ustn r;eçenlerdc bıışveJcll~ 

]'~ '"rılcketin .,;rral•ndr. İngiliz anı ,.r.d:ı ettlııı. lSıırnda ilç gün kala- söyledikleri sözlerin vuiyeti ~ 
catım; pA1.A&r nltıt ıın (•l>ı.pr<'!I tN-nl· ~der mnhi'-'etle oldugu- aektınd# ve Norvcc kıtalarr şimdi sıkı bir .; ,, 

irtibat halinde olup Alman kuv. le 8''rllno hnreket edl'eeAinı. cevab vermiştir· -
vetlerini İsveç hududuna doğru Alm:ın~ada tahsillnini ~ııpıuakta Almnnya ile mUnascbctıe~· 
!iÜrmektedirler. olan tnlebeJerlmizin ,·ıu.lyetıerl 1.)1 .. !l'Urkiyenin harb harlci kalına.k si 

Narvik mıntakasının çok sür• 4Jr. llarp ıuuıtnka ındılld ruelı:teplcr.. yıısetl dnhllindc normal tcJAkki o-
öo talı!ılle do,·nnı etnıq;c hnl•ln oı-1 ıunmn•·tndır· • ntle temizleneceği tahmin olunu· "' - ... ı 

yor. ınad.ıfuıdan MUnth, Drceden \'O ncr .. Hüsrev Gerede, Almanya ile i>-
Trondheym mıntakasında, Al • Jlodeikl m{'ktcplcr~ nııklodttmi~l{'.rd.lr, tarafın ihtiyaçlarıruı. uygun >'~ 

manlar. Norveçlilerin mı.:.kaveme. En çoğu ııerliııdodlr. bir ticaret nnla~ması mUztı.kerel 
tine rağmen birkac müfrezeyi ile· Dorllıı , .e Drcsılı'n'de birer talebe ço· rine Ankarada ~ bnelanmış oıduf'l· 
ri sürmeğc muvaffak olmuşlar ve ml.rati lmnıJmu tur. Tnlcbell't nu ve bu görU§melerln iyi su.rettf! 
Maerraker'i işgal etmişlerdir. loplu bir haldedir. Cemiyet ealonıa .. ncllcclencceğindcn ümih·ar bulu1I• 

Oslonun şimalinde Almanlar, rmcla ı:a~Merlmlz nmntazanınn bıı .. duğunu söylemiştir· 
J'ltııdunılduj!'undan ıııemt'lekrte altı Anl 20 ·ı ı· lık ol• .. 

g ünlerce muharebeden sonra '..tert . atıma mı yon ıra ı..- ,.e haberlerı tııklp edebiliyor • cak, bunun l3 milyon lirası iki ~· 
Kongsvinjcri işgale muvaffak ıu, 'l'ıılcbelf'rtmb.ln cl<ııcrlııl mUhen - -"m ıhtivn.. llstelcri gözöntındf 
olmuşlardır ve şimdi mezkur §e • d1a ti 1 u 1ıı k t knllı: 1-u.1. ~ " .,. 

birden itibaren denize kadar İs- ye ı;mc: T.ere ~ ''' • c - tutularak milbadelc cclilccck efr 1 
tnektc:plerlnde t"lllı~nuktadırJar. ra. tahsis olunacak, milteba.Jıi' 

veç hududunu kontrol etmekte • Fııaliyetlrr1ndcn mooınunuı:. Bek .. plafon olarak ic:ıb edince kullanıl 
dirler. Almanya isveei işgale ka· 16dfğiml:r; gibi ,·eknrlı hlr 9ekllc10 tah• __ ,_ üzere anl<>~mava ithal ca.ıtc 
rar verecek olursa. Alman kuv - ... ,.crl UUU\, ...... .; o-..,. no tlcvn.nı ediyorlar. ccktir· Almanynda. inşa ediJınif 
vetleri, bu suretle, isveçe yandan Gerek setn.reUmlz, gi'rek talebe mfi lan gemilerimizin bedelleri de b 
bir taarruz yapabileceklerdir. Cetttallğl kt>ndllerllo dalma teması anlaşmaya konulncaktrr. 

iyi kaynaktan alınan haberle.re mnhafaz.a ctı~k.tedir. Anla.~ma yapıldıktan sonra. ıt. 
göre, Almanların Norvesteld u cıa bl kW ı rı d ı tt ı Uıl o 
kuvvetleri 60 bin neferden fazla ~ •l· r, re r e n en m • milerimizin getirilmesi mUmk _,,. 

ban nettcelerlnl sonıyonız.. lacağı umuluyor. Şimdfllk ınuhs> 
değildir. Almanya •. bugünlerde, Hendlle.rlno ~ııpılnn muaml'lo fyi. :za nltmdndırlar. ıı 
Sta:--angcr ve Tron~he_rm tayy"': &. ıa~ ınkmtn.ı da umıımıyetıe hal· Bcrlin sefaretimizde bir nıatl',, 
re ıstasyonla:ıı:ıdan 111t.ıfade ede b tatbik cdlll'n tahdldattan faı:la t'lo- at ataşeliği kurulması çok a~. 
rek hava tarıkıle takvıyc .kıtalar.ı jUdJr. Ailelctl tıratuı.daıı göndl'rlleo dilmeklc beraber biltçe ,.8ziyt~ 
gönd~cğe muvaffak o1mupa 1 paketıcrl mnntunnıarı alıyorınr. Dl • den dola)I elmôilik bunun yapıllll" 
da bu ıstasyonların maruz bu- ter 'Balkan nıe._'l11~keUerf talcbNe.rllo 111 geri bırnkılmtıtır· ,_/ 
Jundukları kesif bombardıman bu -

~ı~~le ciddi j;Urettc mani olacak - Bir çocuk sudolu H ii d ise l eriE_ 
Eski Kocaeli varilde boğuldu tefsiri 

mebusu DUn a~am Kumkapıda ölUmle bt_ •if) 
( Ba .. A--CI 1 İJ'" • ten bir hAdlse olmuştur. Kumkapıda ,.u.nu ., 

( Baı tarafı 1 incide) 
bp fakUıtcal dekanına gl:lnderdlğt im. 
zamz bir mektupla h!dlsenln mcyda· 
na çıktığı anlll§ılmıgtır. Dekan bu 
mektubu mUddelumumlllğc gönder -
ml§ ve bundan sonra. tııhklkatn. baş • 
tanmııtır. 

J.rcl~tupta rcktörlin tıp bayramında 
&ayledlği nutuk ele alınmakta ve i • 
ı;lnde tıp gençliğinin lnkılll.p tarihin· 
deki llizmcUcrlndcn bahseden sözler 
bulunmaması ileti sUrUlerek tıj) genç 
llğlnln rektöre bunun he~bmı sora • 
cağı ihtar cdllmektcdlr. :Mektup tıp 

gençliği imzasını tn:ımaktadır. Son. 
rndan diğer ltimselcre \'e bU)-Uklorl. 
mlzc de bunıı benzer mektuplar gön
derildiği anlaşılmış \'e Uıhkfüet ge -
ııl§lctuerek I§ meydana çıknnlmı§tır. 

Tahltlknt ı:ırıısındıı \'c lllt nndıı, 

gönderilen mcktııplarm Alman veya. 
herhangi bir yabnnct dt"\'lct propa _ 
gandnsı olduğu ı.annı hu:rulc geldiği_ 

ne dair rlvayotlerın de doğru olma -
dığt anlıı§tlmıştrr. ~ascn polis ve 
diğer resmi mnl:amlnr mektupların 

ınahiyctınden bunun hUk(lml!tln si -
yaaetinden memnun olmıyan bir klgi 
tarafından §ııhsl maksatlarla yapıl _ 
dığ'ltu ilk bakııta tesblt clml§ler ve 
tahl<llmtı bu noktadan idame ve ida· 
re 'etm!ıılcrdir. 

Ta:ımektep sokağında 42 numuada rudan doğruyn BUyUk Bri~J:tı 
oturan MuııWanm kızı 3 ya§ındakl t!a.lanna taanıız etmek fUcrı 
Gillııercn evinin bahçeslnd" kardC§ • hakkuk edccqJtti· . pı 
!erile oynarken içi su dolu varile dil§- 1 Lfıkin bu i§i bll.§nrmak ıçlıl J• 
mU§ ve çocukların feryadı üzerine giltere \'C Fran.sanın mudab&l ~ 
kooan amele Hacı tara!mda.n baygın ne meydan vermemek, bun1111 ii/ 
bir halde varilden çıkarılarak Guraba de çok sUratli hareket c~~.~ 
hruıtancs!ne gölUrUlmU§tUr. Yavru .. , ediyordu. Almanlar fogıl ,,ot 
cak bir mUddct sonrn hastanede 61.1 Fransızların Narvilc fiyorun~ 
mU~tUr. lıyabilcceklcrini ve Alm~~ 
Araba vapuru iskeleye ı yesine çok bUyük zayiat ~;ı.ı•" 

eeklerini hiç tahmin cdeıne 

~~tı ~ ~ 
Kaptan Mehmet Hurşid.in idare- Almanya eimal memleketi "1_ 

sindeki Şirketiha:ı·riyenin 26 nu- müttefiklerle harbe girdOCte~ ,ı' 
maralı araba vapuru dün Kabataş ra ordusunun mevcudundıln côt fi 
iskelesine :ran~ırken yolunu kese- snn nyırarak diğer bir ceph ~ iJı 
ıuemiı;ı ve iskeleye bindirmiştir· arruzlarn geçer mi? Bu ço ,P~ 
Çaf'.Pma çok kuvvel!i olduğundan mal dahilinde bir i.5Ur· J,.lfflr (it 
iskeleden fı:l11,·an bir kalas Bcı;ik- nm projelerini C\'\•elden h~~j 
taı;ıta oturan tsmailin sa; aynğma mesi ltdeti değildir· Bilh rC t ~ 
isıı.bot ctm G \'C ağır surette yara- projelerden kü~ilk devletle.bi tı;ıı 
lrunıştır. İsmail Beyoğlu hastanesi- h1k C'denler vardır. ls\•CÇ fıcta0 ıJ';' 
ne kaldınlm:ştır. lruıdayln Belçika daha ~ilJ1 1J' > 

tiyat tc.>dbirlcrini aldılar·drf Jİ.J' 
Poliste bir tayin memleketleri unutmarrıs1t erıetl"tl 

Emniyet ikinci ııube mlidtlrlüğU man:rnnın kendileri ilZ 1~e~ 
kaçakçılık kısmı başkomiseıi Mıı.- c;özü vardır \'C bu :rn~,t""f!' 
bir Kadıköy merkezine tayin edil- kurtaracak şey sadece 1~ ':si 
miş, bu sabah vclziCeııım' b~lam~- birleşip anla.c;malarıdır· nııtı ~~ 
ttr· ":etcleıi Almanyanın ~ııeril'~ 

t\ vrupası üzerindeki etil &Pıııl ~J 
Kayıp aranıyor srarıa bııhscdiyorıor· rr -ve>"'(f 

"Şimdiki ahval ve §erait dahi · ı•çuşları yapmışlardır. Bir düş -
linde Ari tanın beyanatı bir· ihtar man tahtelbahirine karşı yapılan 
mahiyetini iktisap etmektedir. hücum, muvaffakıyetle netice· 
Hull de bir ihtarla mukabe}c ede- lenmi:iti:. Almanların bir iaşe va· Balkan tıp konseyı· 
rek Amerikanın ne şekilde olursa puruna da hücum edilmiştir. 
olsun Felemenk Hir.distanına y<ıpı Bu harekata iştirak eden İn- (Ba,. tarafı 1 incide) 

Askeri emekli lilCekçl ölU Tevfik vekili Reno'nun gencra c<ID"' ~ 
Zade Mehmet RUstem oğlu nğabcylm çektiği tclgrnf d:ı isP~~1' edt~ 
Bahacttınl aramaktayım, NU!us ı:ay- >nilttefikler §arka taa!. dCıı 

limnllcrl asla. gö::Ierın~ 
lacak bir müdahaleyi katiyetle giliz tayyarelerinden üçü, hare· gllnkU konvansiyonel trenlle ııchrl . 
takbih ettiğini bildirmiştir. Bun- ket iisl:r~ne avdet ctmemislerdir. mlzl! gelmlı,, ve konCl!rnnıı rclsllc ı;ö_ 
dan Amerikanın Büyük Okya· Ve bu 2.rada Almanlar;n bir rU§mUflilr. 
nusta bitaraflığı muhafaza etmek petrol sarnıç gemisine de tam bir Şehrimize gelmeleri beklenen Yu -
istediği, fakat bu bitaraflık ihlal isabet vaki olmuştur. goslav \'C! Yunan grup reiıılerinln bu 
edildiği veya atakadar memleket- 16 nisanda da Bergen açıkla · \·azlyetıc s~yab ... tıeri teehhUre u~rı • 
]erce girişilen taahhüdlcre riayet rında düşman nakliye gemilerine yncağt anln.,crılmaktadır. 
edilmediği takdirde derhal hare- taarruz edilmiş ve kıtaat yüklü nıı teeelıhUr ımrarınn umumi \'azı. 
kete geçmcğe hazır bulunduğu bir nakliye vapuru batırdmıştır. yetin Amil olduğu ııöylenlyor. 
manasını istihraç etmek mUm- Su yüzünde bulunan bir deniz Yeni bir değlt:lltllk olmazsa, fCh _ 
kündür. altıya hücum edilmiş ve mermi rimizdel•l konsey toplnntısından ııon -

(Haber: Felemenk Hindistanı isabet ettirilmiştir. ra Balkan tıp haftası bu sene BUi.: • 
meselesi e~af1ndan aldığ11111z .di· ÇEMBER LA YN YENl rc§te yııpılıtcaktır. 
ğer haberler 3 üncü sayfamızda- iZAHA T VERDt ltalyan elçisi geldi 
dır.) . Londra, 18 - Çcn;berl~yn A· 1talyan sefiri Dl'prpo bu ııabllh 
Belçika hariciye nazırı vam kamarasında aşagıdakı beya· Anluı.radım ııı~hriml7.c ı;eımı~ur. 

1 . , . k b l . natbl bulunmu~tur: Y hl ld' e çımızı a u ettı Fransız askerf makamatı, müt· unan ıe1rya arı ge ı 
Brliksel, rn (ı:\.A.) - Hariciye na- ı tefikler tarafından yapılnn Sta- Yunanlılardan mürokkeb blr 

zırı Sp:ınk, Frnn.sa ve Brezilya bU • vanger ve Trondhcym bombardı- seyynh kafilesi, şehrim'zi gezmek 
)'ilk clçilcrtle TUrklyc ,.e Yu:oslu·ya mantarının ehemmiyetini tebarüz \iz<'re buı;Unkü konvansi)onel tre-
.ııeC!rlcrlnl kabul ctnıt~llr. ~ttirmekte ve Stavanı,:cr bombar· 1 nile g-elnıi:lir. 

dımız Karadeniz Ere~lisindcdir. Ken-
disinin nerede olduğunu on be!" sene_ tutmuyorlar. • 

" Aodre 
deııberl bilmiyorum. Adı esini bilen ~· 

IManiyct !çir. tst. B. O. Şl§ll Mecid!- AlttJ' r' 
yeltöy Yaş:ırlx'y so. No. ı2 de Feri- İstanbula geleıı J• Je 
ılc Ultavn bildirmeleri ricn olunur. f ı P "' 

ların miktarı a ~"' ' 
İki Üç katlı bir Bir mUddcttenııerl ~t:,~ı#.~ 

apartman aranıyor len bazı Atm:ı.n i!I adsın rrl''~~ 
Tozkoparan, Ayaspll§n, Taltllim _ lerlle görU§en bir rnuııa f11lı #"(/. 

H a r b 1 y e , Pangaltı, Fcrik:Sy, simlerini bile sakls.dılt:uıı!l ,,.ı f 
Bomontl, Ş!otı, Maçka 11emlle!'.lndc tılı:. Bunların r,el ·I tt11lş '~,ıJ /1 
tramvaya yııkın iki veya Uç daireli, nı.uar.ı dikkaUnl ctlbe ,sil ,ıı 
toaintı tam dörder veya be,er odalı susta İstanbul Eııın1~-:.ıııı' 
bir nparlman arıınmıı.ktadır. Satılılc ZJJ.ffrr Akalının :mal t >1 " 

'>'e " ın11Jı olanlann, b!nalaı ına aıt tafailCı· cnat ctml;,tlr. ıı:ınn ti 
· ı·r ı.t: o ,J' ' t.a, bina ccpheıılnln bir fotoğra!mı hususta dem.ı~ 1 cııt (fi" 

ekleriel'l!lt! lyi olur. BULUn mura!ı ı.tanbulda mt" .a'' , - J..!:%1• ,, 
kcndılerlne alt olmıık Uzerc, son fi - ııırn gidJp gelen ı;LodeP • 
yatlnrmı İstanbul l'ostane 1 posta normııl zamanıardıı J..IP1811 

bit 
lrntusu 214 M. T adresine blldirme _ ğildır. Şehrimize 
lidlrler. ı lnnı yoktur.' 
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IViAZON MEYVA TUZU lnkibaz, hazıms!~llk, 
barsak tembellıgınde, 

mıde bulantı 
mide ekşilik 

ve bozukluğunda, 
ve yanmalarında 

• 

Müferrih ve midevldir emnıvetDe kulDannla['g) lftr. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler ahıtmnaz ''e yormaz. MAZON iaim ve HOROS markaıma dikkat. 

c~-~~~~iAı~ 
~~ 

Serbest güreş müsabakaları 
tij . - 14 - - Alllatan: Vahldeddlnhı TUtttnctlba DB• Kayae~•ü•lai•i··---
~[ ~ttı. Fakat Mualla geri - Hiç bir te>• ~. Çünkü - 5 -
~ d~~uteınabak diyen yan gözle aramız bozuldu. Ertesi sabah Mekk,.,,-e ulactık. - Havdi o~-n. dedi, ""'nkt" 

Karııla§malara Mısıra giden pehlivanlar 
girmiyecek 

·~ıı -•Qja :ryordu. Selma Per - Ya tey1.elll? ~J ~ J 1 = .,.. Beden Tcrbiyc,,i f 3Uınbul böl· 8 - Bu itibarla yapıla.cak o.. 
gesi qllre§ ajanlığından: lan inUsabaka.lnr bölge serbest ''ara... artık resmi bul.unmayan du· _ Onu size ben !Oruyorum. Fa· Gene toplar atılıyor. mızıkalar ı;a· o işi bccerebilirmi~in gibi söy-

...... Siıe kat önce siz ne dersiniz? hyor, asker ve ahali yolumuz bo· lenme .• 
nı t~r etmemi istemi. - Ben mi? Once düşünmek is.. yuna duilmi~ bulunuyordu. Sonra, kendi kendine söyler gi· 

'~uz? Yerimden kalkamı. terim ..• Oyle kolay kolay karar Orada vaktiil M ı lbrah' 
IUı. • ~ .. e olw ancık siz yaklaşı. veremem. e ısır ı un bi, yava~ okudu: 

1 - 20. 4:. 94:0 cumartesi gü. güreş birlnclllği olmayıp Kırk· 
nü yapılacak olan serbest güreş pmarda yııpılncak olan 8erbest 
milsaba.ka.larma Mısıra gidecek güreş birinciliklerine iştirak e.. 
olan İstanbul takımına dahil gU- decek !sta.nbul takımınm seç. 
reşçiler girmlyeceklerdir. mesi mahiyetinde olacaktır. '- l."~ Genç kız biraz uzaklaştı. Cemil pa~ yaptmnı~ olduğu konak Şirler pcnçei kahrımda olurken 

~~ldamaymu, riea ederim tutmak iç.in küçük bir bare~et padi§aha tahsis edilmişti. lerazn 
~Uall Yinız.. yaptı. Fakat çok canı yandı ve ın. Ziyaretine gelenlerin arkası ke- Beni bir gözleri ahuya zebun 
~ <':._~ sözleri söylerken ya· ledi. sildiğinden, Melik Hüseyin de ar· etti ftlelt 
~r. ~~ Y3klaştı ve elini u· O uman gururunu korumak is· 
ıııııı;~ .r~t kanaatkAr olnuyan teyen Mual\~yı görmeliydi! Cemil rıhp gittikten sonra padi~ "çok Bunu bitirince: 
dtıı-utir her ikisini aldı. Yüzün. den ziyade 0 sarardı: yorgunum,, diye odasına çekildi. - Biz: eba an ced güzel gözlüyü 

2 - Mısıra gidecek olan ls. 
tanbul güreş takımı Hüseyin 4 - MUsa~~ka hak~likleri
Erkmen, Yaşar, Erkan, Yusuf ne: Ahmet ~urk~, Vefık Gilr. 
Yener, Ahmet Kandemir, Yur. kanlar, Refık Bükülmez, Retat 
da.er, Mustafa Çakmak ve Meh- Tunçkol, Saim Arıkan ve Sedat 
met Çobandan ~kil edilmi§tir. Şahin seçilmişlerdir. 

..... so,; l?ıesut olduğu belliydi. - Aman yarabbi; siz çok ac:ı Gene İstanbulu dil~ünüyordu. eeveriz:. Benim Nimetin de gözleri 
~tını ~~lanclığıma o kadar mem ~yorsunuı .. dedi. - Nimet ne yapar \icaba ~di.. güzeldir. Zaten evvel~ onun göz:· fstanbul bölgesi 

emrindeki eğitmenler 
Anadoluya tayin 

edildiler 

ıt~ 1' bilseniz... - Hayır, emin olunm ki. ha - Yoksa bizi unuttular mı? diyordu. terine ~~k olmuştum, dedi. 
~ · ~ &enç adamm gözlerin • yır... · 
~~ı}:e 1...cıdar gormediii bir Muall! ya va~ sesle il!ve etti: - Şükrü, gel dizlerimi ov biraz.. - Dağ dağa kavuşmaz ama ... 
~ği ~ıxıe §imdiye kadar isit· - Artık gideyim... dedi. SözO.mü kesti: 
lt;o SôYf ır ahenk sezdi. Cemil bir Cemil, kendinden kaçmak iste • Eskidenberi dizlerini ovdururdu - Haydi, sen de yat art.ık ... 
~ı: Cinedcn ne tıöyliy~ni yen kü~ük elleri tekrar tekrar öp· bana. Ben ovuyor, o da hep lstan Ertesi günü öğleye doğru kapı. 

..... tü: buldan, ve bilhassa Nimetten bah· rnıza arabalar geldi. Yollara as -

Eğitmen kursundan merun olup 
ta latanbul bölgesi e~rinde çalı
şan yerli antrenörler Anadolunun 
muhtelif yerlerine tayin edilmi19 
terdir. Bunlardan Ziya Atlet 
Elhığa, Rept Malatyaya, Naci 
Bitlise, Yusuf ta Urlaya gideoek
lerdir. 

~ ~.;'arabbi! Rica ederim Ce· _Bana bunları tekrar w:atma· sediyor: "bir mektuplarını olsun kerler dizilmiş, KA'beyi ziyarete 
~rııa;n1~zi roylemeyiniz. lısıruı. dedi. alsak, k~ki resimlerini çantamıza gidivorduk. 
~a b" crıın susunuz. Çünkü - Peki. k dık el* ı akıl ed • 
"'ltliıı fır daha gelmem. Bu büs - Cemil. sonra MuallAnm bile oysay • 0 t a~ a eme- Melik Hüseyin Padi~ı here.mi 
~Ual erıa bir hareket olur. i,itcmiyeceği kadar yavas bir ses.. diın, yazık oldu ... ,, diyordu. ~fın kapısında bekliyordu. Ta • S ll ka~ istedi. Fakat le: Kollarım ağrıdı. Deve yolculuğu vaftan ~nra öğle namazını orn _ 
t~~dı ve kaçama • - Git. MuallAm, ~vgilim, be. beni de ktmu~ geçirmi§ti, kendı da kıldık ve döndük konağa gel. Cezalandınlan . 
~Yltlt l memnun ve mesut bir nim küçük meleğim, dedi. kendime artık bırakayım, diye dü dik. bol 1 
...... gülüyordu: Vasıf genç km t~yi edip rokak fut cu ar 
~~CYi SÖYiememi i!temiyor - kapıs.ını kapattıktan sonra odaya ~ünürken, padi~: (Devamı var) Beden Terbiye3i latanbul böl· 

-.... "--- döndü. Cemil ga}Tiihtiyart hay • - Bugiın bir beceriksizliğin ge~i ba~kattlığuıd4n: 
...... ı;~ .. : kadı: var.. lyi ovanuyo~un. yukarı.: Mısırdaki atletizm A§&ğıda adlan, 80ya.dlan, böl 
~ ~ onu? Mualla, sizi se- - Ah dostum Vasıf, ~ ne daha yukarı .. dedi. müsabakaları ge sicil sayıları ve klilpleri ya. 
ı...~~A çok sevi}"Onım bilsen! Zaten tu~uya dö~fi§tüm.. Ka.hirede Yunan • Mısır ~ zıh bulunan idmancılara i§tirak 
~i da. utanıyordu. Nihayet eL '"',,.. ık ettikleri mUsabakalardaki sui-
~rıa'.':ı.:.. ~~tı. Ve yüzünü Bir.~ne· so~ yine.bay~ ak: - Daha ,.un .. n ç amam .. .ı!!Y" Türk atletleri arasında yapılacak ha.reketlerinden dolayı genel dl. 
k! ,,,-~a.ıc. ~··· llk balo,ta muharrir Ce ri, deyiverdim. olan müsabakalara yann başlana· rektörlüğümüz tar&fmdan 25-
"I? ~k ~~sın~. _Rica ederim, mil Ravinin geni~ çalıpa oda!ı Birden bir kahkaha kopardı. cak ve pazargünü bitirilecektir, 3-940 tarihinden itibaren hiza. 
~. l>A,.! Söylemeyıruz bunu... hiç deği~emi~. fakat yalnız bir gülmekten bayılıyor, "lltıhi Şük G I S lannda yazılı müddetler i~n ge-
:"Y'~~ bir daha söylemem. Hiç tarafta Muall!nrn kr.t~i odaya " d · d rdu a atasaray por çicJ müısabaka boykotu cezalan l\ :ı..""l:lll y b ~~ ru ... ,, eyıp uruyo . k 

ili( ..ı • alruz ı..,zmaym. ura n* veriyordu. ·00 · ··r d tel ek lübünün yıllık aile verilmietir. 
a.,..lıııı "'cfa. geldiğiniz gündcnberi Bütün saksılarda çiçek var. Ya. Bu neşesı en ıs~ı a. e er Ceza müddeti içinde klüplerL 
"~lltanu,~rum. Daima sizi dü. tı masa~ının üzerinde birçok k"-a.ğıt biraz açıldım: ziyafeti nin ve hakemlerin bu idmancı • 
~!'\un, Kabahat bende mi? !ar \'C ki~plar karmakan,§ık ~u - - GörilyomınU% ya, bu İ§İ ben Senenin en ne§eli, en muv:ıffak lan mU!ıabakalara i§tirak ettir. 
t.: ~ baloda sizi görün..... ruyor. Duvarda gW:d bır resiı:n pek beceremiyorum, efendimize olmug toplantısı bu aene 27 niaan memeleri Jilzumu tebliğ olunur. 
h~ t olduğumu hissettim. muharrire tebessüm ediyor. Bır bir Arap km getireyim, ne güzel· cumartesi .lk§amı Taksim Beledi· Kale ldilbtinden 2081' Hırant 
h~!)jt Yanılmışım. Sizi de milte- karlı bayraırı gecesinde odaya, ye gazin0$unda üç muhtelif cazın Kıyıcıoğlu 2 ay. 
t () körünce SC'winmiştim. Me • beklenen bir peri gibi giren be • teri var, dedim. iştirakilc yapılacaktır. Yemek Mc. Kale klübUndcn 2093 Onnik 
~~~ı tahmin etmiştim. yulı bir genç kıı resmi... Hata. gülüyordu: nü:~ü Löbon müesseseleri tarafın- Stunoclyan 3 a.y. 
:1..". i._. Yine bir ~ne evvelki gibi par • dan deruhte edilmiştir. Davetli· Galata.gençler birliği ilyelerin. 
.~ ~ Yüzümden ölüm teh. lak ocağın önünde iki ki~ilik bir yiyorlar. Hilekftr MualH\, bu ye teri Bcycğlunda klüp lokalinde den 288 bölge ~icil sayılı Kadri ~~tgeçırdiğinizi görünce müte. masa kurulmu,, çiçeldi ma~a~ı~ meğin beraber yedikleri ilk bay - Galatauraydı C. 1~. M. Mağaza· Agav'a f~tirak ettPI bir müsa
t,...' o 0 lllarn!k kabil mi? ba~mda yine bir sene evvelkı gıbı ram yemeği olmadığım herkes bil ında, J..öbon pastahanc.,inde te. bakadn.ki ımih!lrekctinden dole.yı 
;~ halde benim yerime Vasıf Cemil Mualllnın karşısında otu. se, neler ~öytiyec:eğini. ne dediko • darik edilmektedir. Galatasarayın ~enel direktörlUkten tecziye müd 
~Uaıı~~an~ydı. ruyor. dular yapılaca~nı dü~Unerck gd - bu seneki toplantısının da, mu· deti tayin edilinceye ka.dar miL 
~~~~ gözlerinde hilekar Neredeyse saat on ikiyi çalacak. lüyor. vaf fık olacağına §Üphemiz yok- sa.bakalara iştirakten menedil-

lı.."' 1' ~11 Patladı: tki mesut e\•li başbaşa yemek - SON - tur. miştir. Tebliğ olunur. 
""i)'iç il.fit ayıu derecede müte • ____ ..:....--------------------------------------------
l~~ o Urduın. ,.."'~--__, ........ ~------------""llllııı,._,_....,_,~,_ .... """'"'"'""t:lllllılll._..,__.,..~---'lltıll~" ~' ! daBay!!~ Sıdilından .sizi is· 
tılsa . SlZi bana verınıye ra. 
~ ··· Sıı ham mt dersiniz Mu. 

~~alil Yan gözle muharrire 

~~~dostunuz ne der? 
li.ı .._, nıı? 

~. karaYlrf. canım.. Oteki do5tu · 
n ılleri ... ,,." "1t: ........... . 

YA 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
nay J. O. C. Yazıyor: 

Bu sene m~hur romancı E
mil Zolanıa doğumt.nun yhUncU 
yılı olınaaı edebiyatta hekimlik 
b:ı.hsine yeniden bir alrtUaJlte ve, 
riyor- Bu zıttn bnyt:k &da~ deni. 
llp deıillemlyoce~inde cdebiya~ı· 

lnr ara1'mda haylice ihUl!t varsa 
da, me§hur olduğunda bütUn flkir 
ler mUttefiktir· Onun ~öhre•inln 

en bilyilk kmmı da· natUrafüıt ol • 
m~mdan, her §eyi olduğu gibi truı. 
vir etmekle bera.ber eserlorlne pek 
cok hekim naı&riy~lerl karı~tır 

masmdan ilen gc~tir. 
Onun, yirmi clldlik Rugan Makar siWleel ba~mdıuı sonuna k.'\· 

dar _ onun yazıldığı ıa.manda pek ziyade revac bulmuş olan • bir 
hekimlik nazarlyesiniıı romanla izahı demektir. Zaten bunu kendisi 
de açılıça göstermek istediğinden 6fül1"nin en so~ kitnbmıı. doktor 
Pas~:al adını verm'§ ve bunda n~TA1.riy('yl nnlal"l·ıdır· 

Zol:ı.nm edebiyata nakletUği bu nazsrlye ha8ta'ık \'crı::set"l\in 

en ileri derecesi ııayıla.n dejenereler nuarlyeııidfr. Bunu kuran he· 
kimlerin fikirlerine göre insanlık' ikJ taraflı bir merdivene beru:or
Norrr.al blr adamın nesli bir müddet merdh•enln bir tarafından yı:· 
hrıy:ı çıkarak gittikçe mUkemmcl olur. Bir milddet toara da mor. 
dh·enin öteki tararmdan inerek gllUkçe inhitat eder ve nihayet tü. 
kenir. s5ner. 

On dokuzuncu asrın ikinci yarısında pek parlak bir t;ey sibi 
sörünen bu nıwırlye f!İmdi ~ocuk~ tel!kkl edilir. Dir kere, gene 
nnı:ari olarak, normal adamı nerede bulmalı? Normal adam Tevnı,: 
tın anlattığı Htu:reU Adem.den baakıısı olamaz. Onun vUcudu da 
rence isbat edilemez. 

So:ıra da, o ısa.zariye kurulduğu zam&nda dejenere olmMm a· 
llı.mcU<~ri aa~ılan sakatlıklardan birçoğunun, çocuk anumm karnm. 
da iken ananın geı;Irdiğt hestalıklarm neticesi olarak hormon bo. 
mktuğwıdr.ıı ileri geldiği ı;tttikse daha ıiy'ade nblt olma.ktadir· 

hekimlik 
Yazan: Or. <Gl. A. 

Anadan ve babadan bUtUn nesle intikal eden bir vera.!!ct kuv· 
'"eti bulunduğu bugiln de knbul edilir. Fakat o kuv-.·clin teuı.hUrl~r.i 
dPjcncreler namriycsinl kuranların tasııvvur ettikleri, Zolo.nm da 
romanlarında anlatmak 1'tedlğl fiGki1lerde değildir. Bu yinnlncl a· 
tırrda, veraset kuvveti öyle merdiven nauriyclerilc ve hayali olarak 
değil, Jlı.boratm•ar tecrUbelerllc ve rnlkroskop nltmda tetJı:ik edil. 
mel:tcdir· 

Zola'nm o kıı.dar uzun seneler ~mek vererek nnlatnıak istediği 
nauriyenin bugUn revacı ka.lmamı§tır· Bu hat edebiyata hekimlik 
karl§tırmanm sakat olduğunu gösterir· · 

Edebiyata gUzellik veren haynldir· Halbuki ilim işlerinde haya, 
le kapılıp kalmak telıllkelldir· İlim ada.mınm hayali de kendine, ye· 
ni fikirler dU§Unmek içln, büyük himıet eder· Fakat hayalinin 11· 
hanı etUğt fikirleri her adnnda gerçek h!disclerle kontrol etmek 
fartilc ... Onun iı;ln illmle edebiyatın yollan ayrı ayrıdır denilebilir· 

Gi"'rçı">ktcn edebiyatm §allı cbedf olı!ı:ık Ir· Hnlbultl il"m dur. 
tnad1.n de w ~lr· İlmin bugfin gô.,.terdi9 bir e"yi, e' edf olmak ~'iyt'n 
rıi"b" t-ı ku ~·ırm k d"m ô'n H· Z".llrumı rorn:ın1 rme3 io~ 
c+ın !C i~~,. :fü1 n aı y , bugUn l'.- lki Ulm tnrlhlııc hlı::n t cd bılir· 
Fakr.t ilim tarihini tetkik ~tmok isteytn bir kimse de tılmdi t-'!ki ro~ 

man!ara müracaat etmez. 

Zoladıın başka romancıla.nn da hik!yclerine hekimlik kart§tıı
mıs olmaları hep 8akat .işlerdir· Mesel! Flauberln bugllnlerde §Öh. 
ret alan Madam Buvari romanında ameliyat t.arl!i, Dodenin, Gon. 
kurların hruıtalık tarifleri, bugtln ameliyat 6yle yapılmadığı gibi, 
hn!!tnltkJanıı tellkklsl de, tari.'l de öyle değildir. 

Bir edebiyat kitabına hekimlik un§hrmak o kitabın yuıldığı 
' zamanda belki parlak bir muvaffakıyet ~bi g6rUnür. Fakat kita. 

ret ala.n Ya.dam Bovn.ri romanmda ameliyat tarifi, Dodcnln, Gon· 
Göte gibi ileriyi görebilen bUyUk filoı;oflarm edebiyat eseri olsun· 
Yalna, o bUyilk adıımlann bir hayal gibi gösterdikleri ilim nauri· 
yelerinln haklkat olduğu isbat edilince onların edebiyat ~rlerlnin 
kıymeti daha ziyade bOyilr· G· A· 

Bu hafta yapılacak milli 
kümemaçlan 

lıtanbul Fud>ol Ajanlığından: 
20 • 4 - 1940 cumartesi günü 

yapılacak futbol maçtan: 
Takaim atadı: Altınordu. Vefa 

saat 15 hakem Ahmet Adem. Yaa 
hakemleri: Tank özcren.gin, 
N ecdct Gezen. 

Beıikta§ - Altay: Saat 16,454 
Hakem: Nuri Bosut. Yan hakem
leri: Sami Açık6ney, Muhtatı 
Gü,•cdin. 

21 • 4 • 1940 pazar gUnU yap~ 
lacak millt kUme maçlan. 

Şeref atadı: Vefa • Altay uat 
15. Hakem: Salih Duransoy, yan 
hakemleri: Ahmet Adem, Selimi 
Akal . 

Altınordu • Bepktaı: Saaf 
16,45. Hakem Tank Özerengin1 
Yan hakemleri: Halit Galip Ba..ı 
haettin Uluöz. 

1\1'.eldepliler muhteliti 
karşıla§ıyor 

Cumartesi günU Taksim 8t&.. 
dında beyaz kiline ile kırımzı kil
meyi teşkil eden mektepler ara
sında bir maç yapılacaktır. 

Müsabakaya takımlar, beyaz 
küme - kırmızı küıne muhtellti 
helinde çıkacaklardır. 

Çok heyecanlı olacağına IÜP
he edilmiyen bu müsa.baka.lara. 
neticeyi kırmm küme muhteliti 
lehine görmek yani~ olmaz ka. 
n~tindeyiz. 

--0----

Halkevlerınde 
spor hareketleri 
Ka.dı1d)y 1ı.a.Zkeuinden: 
(Sıklet "atma 680 gr.) eon mü.. 

Watlı müsabaka 21 nisan par.ar 
saat 10 da Fener ırtadında ya.pı. 
lacakıt.r KadıköyUnde rekor 55 
metre 91 ısantlmdir. 
Sporcularmıızm 9,30 da ataf· 

ta hazır bulunme.ları. 
••• 

Bc~ikta.ş ha.lkevi tarnfmda.n 
tertip edilen mUkU.fatlı yaya ko. 
şularmm dördüncilsü 21 nisan 
940 Pazar günü sant onda Beşik
t:ış halkevi kurağı örıündc yapı. 
lncıı.ktrr. Atletlerin Ye sayın ha.. 
kemlerin vn.kUnde evimizde ha
zır bulunmaları rica olunur. J 

• • • 
Bc~ld~ halkcvinden: 
Beşiktaş h:ılkevi tarafından 

20 nisan 940 cumartesi gUnU SL 
sat 15 te Beşiktaşta Çırağan sa.· 
rnyrnda Beşiktaş jimnastik klü. 
bU sahasında sıklet atma. müsa
~knl.ın yapılacaktır. Atletlerin 
vnktindc ha.zır bulunmaları ıa. 
znndır. 

Bu haf· a y pı acak ikin· 
ci küme teh·r maçı 

De ıı Terb ycsi f 3tanbul böl
'./ .sı futbol a ·a ıhfjınclan: 

!?1-·t-910 pazar günü yapı. 
lacak ikinci küme tehir maçı: 

Fenerbahçc 3tadı: 
Y. Davutpaşa - Galatagen~ 

ler saat 11, hakem İhsan Dayn. 
Yan hakemleri Sadık Ceyl8.n ve 
Neşet Şarnıan. ----o----

B al kan I ar yüzme 
· müsabakalan 

Balkanlar aruı bir yüzme mli· 
sabakasr yapılacağını bundan ev
vel yazmı~tık. Bu müsabakalarm 
proğramını tesbit etmek ilzere 
İ!tanbul eu gporlarr Ajanı Şui 
Tczcanla, au eporlan hakemle• 
rinden Rıza Sucrl Ankarıya ri
decek1crdir, 
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~KZEMANlN lLA(,')DIR 

Ja.ra ••~tanla L.'llllanıhr. llPr eezanede ırntu!IU 50 kunıştuı 
._lllillEmilmlii:Dllmll:SillllmBll&i!a!Jaaam~RBllll!lıırZI!~~~ 

1940 Küçülz Cari 
Hesaplar 

ikramiye Pli.nı 
l a~ct :.?000 Ura. = 2000.-llra 
8 .. 1000 .. """ 8000.- .. 
6 .. ~00 .. - 3000.- .. 

12 " 230 .. CI 8000.- IO 

40 " 100 .. - 4.000.- • 
16 ., 50 ,. - 8750.- • 

210 25 .. - 6250.- .. 

H A B E R - J\kşam Postası 19 N t S A N :- '19~ 

l<iSiYi .BE 
DAXiJCADA. DOYURU 

En <lnr znmnnmndn blle ıtO:UPRllUI~ ile telt\ş etmeden mlsatlrlerfnlzl al,'Trlay:ıblllrslnlz 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

Çapa marka üs.tahzaratı: M. Nuri Çapa Kurulu~ tarihi 1915 

ıstanbul aeled iyesi 
·ıanı ı 

Adalar mmtakasmdo.kl yollarda. kullanılmak Uzere lllzumu olan 250 
metro mlk!bı lrl danell Kapanca Kumu açık ekslltmeyo konulmutıtur. 
Tahmin bedeli 750 lira ve ilk teminatı M lira 25 kuru tur. Şartnamo zabıt 
ve muamel\t mUdtlrlllğU kaleminde görülecektir. !hale 22_._DtO po.zartesl 
gUnU saat 14 de encUmende yapılacaktır. Tallplertn tık temlno.t nmkbuz ve. 
ya mektuplarla ihale günU muayyen saatte do.lmt encümende bulunmalo.rı 

(273!l) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlar( 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 180.000 Ura olo.n 16 kalem vagon ve tender 'blıD~ 
M 31·5-940 cuma gUnU saat 15 de kapalı zart usuıııe Ankarad& tdate 
smd& satm alınacaktır. #. 

Bu ~e girmek fstlyenlerln (10250) liralık muvakkat teminat il•~ 
nun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 1' de kadar kO 

relallğine vermeleri IAzımdtr. ,,ıf 

Şartnameler (900) kuru§& Ankara ve H&vd&roaaa vemelertııdo 
maktadır. (291Jl) Kc~itlclcr: 1 Şubat, l Ma. 

)'ti, 1 AG"ustoı, t lkincitc§tİn 
tarihlerinde yapılır. , AN#1HAM 

19.4.940 Cuma 
12 ~O: ~ ve memleket saat 

&Yfi."'l, l! 85: Ajans \"e meteoroloji 
lıabcric ., 1%.l!n: Ml.lzlk: Muhtelit oar
lalar (Pl.) l:l.S:>/14.00: MUzl.k: lCıı_ 

n:ık hA!!f mtlrl • (Pl.) lS.00: Pro_ 
cram. n memleket Mat ayan, 18.05 
Mtlzik• Kan;:ık ml!%!k: o(Pl.) 18.40: 

Mtlzi .. : Sac a rl•rt, 18.55 Serbest sa.. 
at. 19.10: Memleket saat &yftn, .Ajan~ 

e m tı:cro'oj\ h!'berleri, 19 30: Ko
nu;ıma (Milli Kahramanlık me.nklbe. 
leri), lP.,5: Mt!ı\k: Çnlanlar: Refik 
J!'o;ı:rsa:ı, Fıı.hlto Fer.s:ın, Ve:lhe, l -
Okuyan: Mllzeyyen Sennr: Melek Ra. 
dlfe Erl'en, %0.(0 MU%1t:: Çalanlar: 

vdet Çat1ıı, Fahri Kopu?:, lzzettln 
kta. l - Okuyan: Neeml Rlm Ahu. 
an, Me.fbaret, M. Çafl&r, %1.15: Ko. 
U§m& (BJbllyoça/ya), 2Uj): MO:ı::lk 
CçUk orJı:u~a. %2.15: Memleket 
ut ayan, .Ajıı.ruı haberlerJ; ziraat, 

arıı - Talıvtı•t, Kambiyo - Nu. 
:ut BOTiiUl (P'l)Pt" ::2.s:ı: MUzlk 

b.:wtı (Pl.l 2:1.25/ %3 :ıo: Yarınki 

ı:e11 bi hl onln~""a TUrkı;e 
n riyal 

Eela;-ra.d: S at 19 da kısa dalga 
3. Para: Sa..e.t 19.15 de kvıa d~t
a 40, ortn da n 25j; T"-,n: Sa.. 
t 2().15 d ktsa dııJ;u 50 55 ÖP . 

.. oma: Sa t 21 "O da orta dal 
50, Londnı : Sat.t 18,55 de k•ı:ı 

alı:a 20, 31 5. 

eyoğlu Halk Sinemaaı 
Bu~ IDQUnefir.n IWıaren 

- BU1 ... k Fllm BJrden 
- ôLD( 1 UWK 
- )la:ıernlar liralı BUFALA.alL 

(TtV ~ ~:J .. ) 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Ayd1ı11 
lı•1 ihı • Poa.rmakbpı, lmanı 
ıo&.k No: 2. Tel: 41Ml 
Muay ve er turtü ıö-z 
ameliyah '1knra İçin paraıı7. •. 

H 
.. rcırc'lııcııo=::::a&::==c~~.:rm 

cevherini lhth"ıı "· 

den )111: ve dudak 

Rujlıın ııhhlcllr. BUtUn ems:ıllnctt'n 

UstOndll:r. 

Dr. NECAETTIN 
ATASAGUN 

Sab:'.lhl!ln 8,30 n kadnr. 
,amıan 17 den sonra Ll'ı.lcll Tay. 
yare Ap. Daire 2: No. 17 de 

haııtalannı kllhul edl'r. 
Ttll"fon: 28!>5~ 

·~------·--'t=li----~ Dr. Hafız Cema. 
LOKMAN HEKiM 

Oahılıvr mfitchassı ı. 

tstanbul Divanvolu. 
No 104 Ttl: 2239P 

illaıeaım .. m~~llDiW:.ilm:l 

Devlet Deıılzyollan ı:ıetme umum t 
mUdUrlUğU ldlmUr aktarma mUnaka. 1 
ııamıa ı,,tırlk ettitfmden teminat ıık.. 
caııı •larak yatma!§ olduğumuz M90 
altı bin altı yi!z dok.:san llrıı.hk ve 

lA/lft~~ t.arlh ve Hl Myılı veme 
makbtmul\u uyl ettlğlmlz1e11 e.:sld. 
slntn lıit lılr Jııl'!r.lllU •ladıfmı 111 
•)'lem. 

Ac.: 
Devlet ~etlen Almrnu mtı. 
te hlılcll t Earr 
HUııeytn ~mlrer ( 

(32065) (14G46) 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat e:· kası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye 
• 

erıvor 
Zlrnnt nanknsrnd11 knmhnr:tlı \ 'C ihlJ-ırs1z tn.snrrut hesnpln. 
rmtln en nz 50 llrnsı hulnıı:uılı.u·n cnc·Jc 4 dcfn çctdlccelt 

kul"a ile n~nğ11lnkl plAnn göre lkı•amiyc duğıtı'3t·nktrr. 

" 
" " 40 

10~ 

1%:> 

ICO 

" .. 

.. 

ı.o::ıo 

60a 
ı·o 

100 

60 
40 
ı:ı 

l.lr:ılıl' 4.000 Ur 

" 
2.000 .. 

.. 1.000 .. 
4 030 

ı:..ooo " 
4 800 

3.200 

DIKKAT: Ht-:ıa:rılarındl'lki pnrnl n r bir sent- içinde 
llndan aşağı dO~mlyenlere lltramlye çıktığı takdirde t"'• 

ftızlaslyl,. verlleuıktir. Kurnlnr sen Je 4 defa: 1 Eyl{ll 
1 Blrlnrlktınun. 1 Maıt \'e 1 Hnzlran ta rihlerin le çekilecekti· 

inhisarlar umurtl 
mOdOrlüğOnden: 

Cinsi Mlkd&n Matı. B.% M temin.at Eksiltme tekli 
IJra Kr,. Lira KJ'I. 

Tulumba ve levnznn 17 kalem 1523-

Etıket kurutma ara.. 10 adet 1250-

baaı 

Açık ekalltın• 

Açık ekailtın• 

.. 
I - Şart name, kroki ve mutred&t listeleri mucibince yukard• ~idi" 

mlkd:ırlan yazılı 2 kalem mıı.lzcme aı:;ık eluıUtme usullyle aatm al~~ 
lI - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnaUarı, ekslltıne 

hluı.lo.rm dıı. yn.zılıdır. t)I• 
III - Eksiltme 29-IV-!>40 pazartesi gUnU hlzal&rmda yazıtı_. ,,f 

de Kabataşta Levazım ve Mubııyaat §Ubcsl.ndeki alım komlayonuı:ı46 
lacalttır. ,P-

IV - Ştırtnnme ve müfredat listeleri ısözU geçen ıubeden ~ 
nablleceğl glbi krokiler de tetkik olunabilir. ft .,.., 

V - Tulumbo. ve tc!errUatı işine girecekler fiatmz tennt teklit ıJf'J.,? 
taloğlarmı eksiltme günUnden bir hafta evvellne kadar lnbJaarlaı' ~ 
MUdUr!Uğü Tuz Fen Şube$lne vermeleri ve tcklınertnin kabuJUnU ııı;,.;.ı.r 
mm vesika almn.lan lwmdır. Bu vesikayı almıyanlar ekslltıneY• 
ler. fJ" 

VI - lsteklllerin uslltme lçin ta;ı.1n olunan gUn ve .aaUe~) 
7,5 güvenme pnralarlyle blrllktc mez~r komlsyona mUracaauany 

.. Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: ıc )f•· 

Ahirkapı açığında batık Martvalya.no Haydarpal'a açığında l>litJ ellY°'' 
rlyctta vapurları enkazının bugünden itibaren parçalanarak ihracı aııı ı.ııetl' 
sine bll§lan:ı.cıığı ve bu pıı.rc;:ı.lanma !§inde dinamit iııtımııl edllece~ ~IJ ~ 
meraktbln ll''n.rt ahare kadar bu ısah:ı.da uzaktan sefer etmeleri ıuıu 
olunur. (312G) ,___,/ 

Tesviyeci ve tornacı aranıvo~.J .. , 
Eskişehir Tayyare Fabrikası DirektörlıJjlJ 

·~n: ~~~ 
1 - Fabrlkıı.ya 250 • 500 kunııı yevmiye ile ı - 2 ıımıl tcS\iY '/'' 

nacı alınacaktır. ıı.ıılet' ~ 
2 - lateklllcrln 24-4-940 çnr~mb:ı. gUnU saat 10 da ınıtJ;..tıti~ 

pılmak U:ı:crc vc.slko.lıırlle BcsJkt;ıstn Nuri Demlraı?' TayYare .(Slel) 
mUracaatl:ı.rı. / 

------~ ... 
··Jiİ''"' lstanbul Belediyesi JAerkc::. Hal frfı.ı 

~nd~: ~~ 
• as&1l c;ıŞ ı,d' 

Ht.l M No. ds tUc~r komlııyonculukla 1.§tıgııl eden H ııısU•rs ,~ 
Ali Ertene Ucıı.reU terketmlıı olduklanndıİ.n ldıırcmızdcld telll s{l ,.ş~ _.ı· 
edilerek r.laknla.rı kesıı .. ce/:ıinclen ltcndllerind~ ıılacııldı rnus;:;;.e oıur&C 
rnln mUsbltclcrlle blrllkte 20-5 -9!0 tarihine kadar Jjarc 
lıırı IIAn olunur. (3167) 


