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NlSAN 
1940 NiaMa IMır :rw4e i kua;ts 

Gtlnll geçmiş nuohalar 25 lnırııstttr 

Narvili'te 7 Alman 
DENiZ HARBi 

J.giliz donanması şanlı bir zafer daha kazandı 

,Narvikte yedi Alman 
torpidosu batırıldı 

lngilizler, harikulade bir cesaretle Baltık denizine so
kularak, Litvanya sahillerine kadar torpil döktüler 

.TorpitOsu Batırıldı 
Roma radyosu· 

ltalyan milletinin uyku
da bıılunl1Ulnuia lliza-

Romen Milleti 
munıı tavsiye ediyor Kral ve hükumetine bağlı olduğu 
Brüksel, 14 (Radyo) - lta!yan · h /d h ""d • . f k • d • 

radyosu spikeri; İt&lyaa milletinin, a e a ıselerı a ıp e ıyor 
iliııihq• harp harici kalıuı"aiını 
zu. ederek uykuda llulunmamuını, 
her miHetiıı hasır bulunması liizım
pld.iJI sfbi halyanlann da, boriı 
çaJdıfı uman liazır olduklarını is 
bat otJaelerini tavsiye f>tmelrtedir. 

--~*·---

Almanya 
Sefirler konferansını 

takip ediyormuş 
1 Bel~ad, 14 (Radyo) - Almany.a
nın, Londrada toplanan sefirler kon-
feransım ehemmiyetle takip etmekte 
olduğu Berlinden haber verilmekte -

dit'. 

---*·---
Rus-Litvanya 

Hududları tesbit edildi 

Rusya nota vermedi 
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.ı~tanlıul mebusu İzmir Parti Müfettişi• 

1 FIKRA 
Medeniyetin 
Tasfiyesi 

BAHRi SAVCI 

1 

- Selam Civan atlı! Evime inip 
dinlenmeden seni yola çıkarmam Medeniyeti muhtelif bakımlardan 

tetkik edenler vardır. Bütün bu in -
- Can bey! Yamalı ile geçen,ka- tüm. celemeleri siyasi renklerine bakma-

ıiı senin kız kardesin Ülkerdir, di - Hüseyin ellerimi tutarak tatlılıkla dan kartılıklı olarak gruplandırır -
e fısladı. Bunu söyleyen herifi ya - öze girişti: 

ıak §U sonuca varırız: 
alamak i•in hem~n vüzümü döndür- - Canbey, dedi; sen çok uiurlu ' ' 1 - Milletleri müıavi tanıyan , 
Um, Niyazın eYi önündeki Alma yıldız altında doğmuş:ıun. Dünyaya müsavi tatbikatlı bir hukuk muvace
dagümrük baskınında kolunu uçur- geldiğin gün yıldızları okuyanların h • d b.. b k b"J' ti · 

eıın e ta 11 men a ve a ı ıye erı 
uğumuz çolağı gördlim. Tam ya - •ana ne kısmet biçtiklerini bilmem, 1 • k" fi k d h' . . ... . . norma ın ıta ara aev e en, ma ı .. 

•asından tutacağım zaman yanında- amma ıçıme doguyor kı sen llerıde yu- . t k•-ülli d k ve . . . yeti eıyanın e anı n an ~· an 
i evlerden birinin önündeki direk - ca yerlere erışeceksın. Mallar, zengın- 1 d . t . . . .... ona uygun o an me enıye .. 
ır aruından sıvıştı, kaçtı. Kendi lıkler bulacak•ın. Dediklerımın dogru 2 0 1 k f' 1• • esas • - erece enme ey ıye ını 
endime dedim ki: oldugunu tez zamanda anlarsın. Bu ak . 1 ,_ k b 1 d bu de 

pren•ı o araa a u • en ve -
- Haydi Can Bev. İşte uğraşma şam Ulu Camiye varırsın. Şeyh Nec - 1 • k d' 1 d ·ı ve koydu 

~ rece enmeyı en ı an a ıg 

ıktı. Sıkı davran. Tanrının vardımı mettin orada vaaz edecek. Şura. mı da • ..1 ili .. k d. b uıu ı'le ya - ,.. gu o ç ere gore en ı az .. 
e bütün bu. tuzakları par~ıa:sın. .. bil ki_ han~mız cSuJtan Tekeş _Cenga - pan, bütün münasebetler mecmua. 
Yakıt ,ieçırmeden ata bındım. u - ver> ın eşı cTurhun Hatun> ugurlu a- aını bu mihver etrafında toplıyarak 

engilere sıkı ba•arak aşçıdan ipek- yağını Semerkanda basacak. Tanrı iııkiıaf istikametlerini ·ore haklarını 
•azarının yolunu öğrendim aokak - her ikiaini de yüz sene tahtında koy- da bu derecelere tabi tutan medeni· 
an inmeğe koyuldum. sun.... y t . .. 

Gidecetim yeri çok aramak iste - Turhan Hatun camiye gelecektir; in sil tere, Fransa eier müşterek 

Mart ayı içindeki 
liman ihracati 

Liseli bir genç de
nizde boğuldu 

Cesedi sandalcılar ta· 
rafından çıkarıldı 

Ş~hrimlz ticaret odasınca mart ayı 1940 akşamına kadar ihraç edilı;n in
içinde limanımızdan dış memleketlere cir miktarı 28058,7 tondur. lncirleri-
belli batlı mahsullerimizin ihracat mik miz en çok Fransaya ihraç edilmekte- Dün sabah saat bette kordonda Al· 
tarı hakkında bir i:ıtatistik hazırlan- dir. sankta feci bir kaza olmuştur. Alsan-
mıştır. Buna nazaran geçen ay zarfın- PAMUK: cakta Celili Bayaı· bulvarında bakkal 
da limanımızdan dış memleketlere l\Iart ayı içinde limanımızdan yal- B. Ahmedin evinde mlHfir lise son 
2188 3 ton üzüm ihraç eılilmiştir. :.\fah- mz Romanyaya 897,l ton, şubat ayın- f t 1 b . d Mü . •1 yı'rmı· ' . . sını a e esın en nır og u 
su! mevsimi iptidasından 31 mart da da 1623,6 ton pamuk ıhraç edıl • . . . 

. · t" • yaımda Sıtkı Gün, kordonda gezıntı 
1940 akşamına kadar yapılan üzüm ıh- mı~ ıı. 

Ü 
.. 

1 
. . . DIGER MAHSULLER: yaparken ayağı kayarak denize düş • 

racatı 43543,5 tondur. zum erımızı 
1 

. Mart ayı içinde dış · memleketlere müş, batıp çıkmağa başlamıştır. Buna 
en çok alan memleketler ngıltere ve 

2173,1 ton, şubat ayında 2157,6 ton ııörenler deniz poliı merkezine haber 
Fransadır. palamut, mart ayında yabancı mem- vermişlerse de tahlisiye sandalı gön-

iNCIR: Jeketlere 31411,l ton, şubat ayında da d .1. kad 11 b • 1 . . • . • . . . erı ınceye ar zava ı ,ienç ogu -
l\Iart ayı içindeki incır ıhracatı 880 978,J ton zeytınyagı ıhraç edılmış -

mu tur. 
tondur. Mevsim iptidasından 31 mart tir. 

Hadise yerine yetişen sandalcı, bo-

Bölge erbest güreş 
müsabakaları 

ğulan gençin cesedini çıkarmıştır. HA 

dlıe tahkikatına mi.lddeiumumilikçe el 

konmuştur. 

!~ADYO) 

nezdi. Aşçının dediği sivri kemerden çünkU l\IaveraUlnehir görengince ka - hareket adiyorlana, bu, her ikisinin 
·eçince solumda birinci sokağa dal- dınlar pazartesi, perşembe, cuma gün- de demokraıiya sahip oluılarından 
hm ve dükkanların önüne asılan göz !eri camiye gelirler. Semerkand eha- ve hatta bilmem hanıi menfaatleri 
;amaftırıcı iplikleri, renkli, diba liai dünyaları kılıcı altına alan cTekeş bir olutundan ziyade birinci telakki
oplarının, şam kumaşlarının arasın Han> ın haremi cTurhun Hatun> u a- deki medeniyet anlayııına sahip o -
la oturan han gibi giyinmiş, kuşan - ğırlamak için bilyük hazırlıklar gör- Juşlarındandır. Bu anlayış 0 kadar 
nış aatıcıları görünce ipekçiler pa - mektedir. Şunu, da bil ki konuğum, geni,tlr ki, onun içine ayni ıly.,t ta- K k k } •• b •• h da yapılan BUGÜNKÜ PROGRAM 
.arına ırelmiif olduğumu ıınladım. Turhan Hatun ~nln lafını işitmiş. azzuva malik almasalar bile birçok arşıya a U U U Sa asın 12,30 prorram ve memleket saat aya-

Bu dü.k~iınlardan e.n güzeli _önü_n - Belki seni yuca tahta yüz sürmeğe ça- devletler girebilir. Nitekim ikinc1 le• •• ] J "k ı t• 
en ıreçt~iım sırad~ dukkancı, ıç~rı~e ğırır. . . . • . lakki de geni~tir. Onun içlne de ~u gureş er a a a ı geç ı rı, 12,35 Ajans ve meteoroloji haber

leri, 12.50 :Müzik muhtelif şarkılar 
•turan bır Habeş koleye işmar ettı,_ ko- . Hatunun benı bılıp tamdıgım Işı - anlayıfı benimıemif düşüne<' faah - Bölge serbest güreş birincilik mU- Ayni kiloda Altınordudnn :1.Iusta-
e dUkkAndan dışarı fırlayıp geldı ve tınce şaşırdım: yetine sahip olanlar girebilir. itte sabakları dün Karşıyaka kulübü - fa; K. S. K dan Kenan ilJ güreşti . (Pi), 13,30/14 Müzik karışık mUzik 
lzenıriml uptükten >onra önümde eğil- - Nasıl? Diye bağırdım. Bu yuca Almanya ve ltalyayı nazarı itibara nün kapalı sahasında yapıldı. Güreşi Kenan 7 inci dakikada tu~ - (Pi.), 18 proırram ve memlekat ııaat 
li, durdu. O vakte kaclar ilk kere bir hatun benim gibi ufak bir adamın adı- alalım. Bu iki memleket birbirin • l\Iüıabakalara 56 kiloda Altay - la kazandı. ayarı, 18,05 Müzik radyo en~ orkut-
cara ytiz!U kişi görüyordum. O kadar m işitmiş, bellemiş? den kat'i derecelerle ayrı sosyal ve dan Şefik ve Altınordudan Kemalin 61 kiloda: )fozaffer (Altay) ay. rası, 18,40 Konu,a (umumi terbly• 
aştım, Sayınbuirul da kölenin ren- Hüseyin cevap verdi: organik bünyelere sahiptir. Hatt~ te· karşılaşmasiyle başlandı. G ıncı daki- ni kultibden olan Receple güre•ti · ve bede:ı terbiye•i) 18,55 •erlıe"t 3aat 

!tnden ürkmüş olmalı ki sağa sıçra- - Ben hiç bir şey bilmem. Yalnız ferruat oayılabilecek bir çok nokta- kada Şefik tus.la galip geldi. Neticede Recep sayı. he~abiyle kn -
l K d d 19,10 memleket saat aran Ajans ve 
ı. ara kişi güzel Türkçe ile e iki: işittim ki bir l\Iarl!'OZ varmış, başı larda bile bu iki mllletin karekter, zandı. Bu güreşi Mehmed ve Hüsnll 

B · · ı A' H"" · b ı· k t d · · h meti'oroloı"i haberleri 19,30 :\Hizik Ça - eyım12 ... ıcam useyın, e ın- sı ın ı a ımı~. öz, ce•her ve mahiyet aykırılıiını (Altay) kar~ılaşması katip etti. )le 
le altın kınlı kama olan atlıya selam Bu kerre bütün biltün şaşaladım. görmek mümkündür. Fakat bunla.r, Şiddetli yag" ffiUf med rakibini 4 üncü dakikadn tu,ın !anlar Kemal N. Seyhun, Cevdet Çai 
•der . Gene bağırdım: bugün için - ama bugün için _ ayni yendi. la, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte 1 -

llir de baktım ki ipekçi de yerin - - l\fargoz mu? l\Iargoz nerededir? medeniyet anlayışını benimıeyorlar. ha V3SJ için deyiz! 66 kiloda: Bekir (Altay) Nevzad okuyan Mefhııret Sağnak ı Sııphi 
jen kalkıyor. İpekçi ak üstüne sırma İpekçi bu soruşuma soğukça şu ce- Faşizm kendi memleketi içindeki (Demirepor) güreştiler. Bekir 5 in - Ziya hüseyni ~arkı (yaslanıp yatmı~). 
işlemeli Bağdat dokumasından uzun vabı verdi: sosyal organizasyonunda dahi dere- ci ~akikad~ rakibi~i tuşa g_etirerek 2 _ Nuri Halil hüsevni şarkı (Artık 
bir ruba giymiş, üzerine de zırdava - Bilmem .. Benim bildiğim iki ka- ce fikrini kabul etmiştir. 811 derece Nehirlerin fazla yüksel• galıp geldı. Hü8eyın (Demm•por ) . . ·• . . 
kapalı, altın düğmeli bir cepken geçir- dm var ki, Can Beyi yardıma çağır- ve ü~tünlük fikri tarihi kaynaklara Muharrem (K. S. K.) gUre~in! d• yetışır), 3 - Tıınburı Cemıl B. hil-
nıiş ve başına dört dönüm dolam sar- lar. Bu kadınlardan birinin adı Ülker, kadar çıkarılmakta ve Roma &lemi - mesinden korkuluyor Hüseyin sayı hesabiyle kazandı. <eyn1 ~arkı (Görmek ister). 4 - halk 
mıştı. Bu alacasına kuşanmış kişi sa- öteki kadın da Kara gözlü Begüm i- ne dayatılmaktadır. Dün ve gece şehrimize ve bazı mınta 72 kiloda: Tah8in (Dernir•por ) türküsü (esmer bua-ün ağlamış), 2-:-
kalım ıivri kosmiş ve kızıl renıı;c bo- miş. Bir bakımdan Faşizmden ilham a- kalara şiddetli yağmur düşmüştür. Bu Sururi (Altay) karşı!aşmnsındo. Tah okuyan Azize Töııem 1 - Nerzen Rı· 
y mıştı. Bütün kılığıııdan ağalık akı- Bu sözleri iştir işitmez biitiin erli- lan Nasyonal So•yalizm de derece itibarla Gediz, Bakırçay ve Küçtikmen sin sayı hesabiyle galip geldi. za ferahnak şarkı (Geçen şimdi bu 
yordu. Bana karşı gelerek: ğim, mertliğim uyandı: fikrini tanımaktadır. Hatta o bey - deres nehirlerinin tekrar ta~maların- 79 kiloda: Refet (Altay). Ziya (K. yerden). 2 - Hirhıto kürdili hicıtzk~r 

- Selam civan atlı! Canım kurban. - Haydi, dedim. Ben bu çalımsız- nelmilel sahada, bilhaaaa derece dan endişe edilmektedir. S. K. ) güreşini Ziya dokuzuncu da- şarkı (Gülşen açıl•ın) • 3 - Hacı Arı! 
Fakir evime inip dinlenmeden seni yo- lığımla hatunun yanına çıkarım. Sara- mefhumuna sarılmaktadır. O da * kikada tuşla kazandı. bey (Düşer mi şanına), 4 - A•tik ~-
la çıkarmam, dedi. Ben de cevap ver- ya ne vakit l!'ideyim? prenıiblni tarihe, töton ve cermenle· Ç k" ge mücadelesi 87 kilodR: Musa (K. S. K.) , Ke- ğa (Hençeri ebrusu Raplandı). 20 Mil-
dim: - Bu akşam camiye gidince haber re dayatmaktadır. e ır rim (Altay) güreştiler. l\Iusa 1,30 zik: Saz eserleri Ney Hayri tümer, 

- Selam .. Sen ipekçi Hüseyinsin sa alır anlarsın. O vaki~ kadar dinlen, Onun içindir ki bu iki memlfket Mevsim münasebetiyle çekirge to- dakikada rakibini tuşa getirerek Viola Cevdet Çağla, Kenıfnçe Rufen 
nırım. tazelen. Uğurun açıktır Can Bey, kork ayni medeniyet nosyonu içinde bir humlarıntn inficar etmeleri beklen - yendi. Kam, küdelüm Nuri Halil Poyraz, 

_ Ta kendisi ... Sen da Can Bey. ma. dinamizm yaratmağa uğra~makta • mektedir. Vilayet ziraat müdür!UğU Bundan sonra ikinci devreye baş- 20,15 Konuşa (fen ve tabiat hil.rilerO 
sin Yüzü örtülü adamı arıyorsun de- Akşam gelinceye kadar ardıma Ko- dırlar. Şimdt biraz tatbikat politika- 1 çekirgelerin mahsule zarar veremi.ve- landı: 20,30 ll[üzik Çalanlar: Kemal N Se.v· 
ğ!I mi 7 taç ile Susoru alarak (Semerkandın) ama dönelim. Bugün için ltalya, Al- cek şekilde derhal imhası için bütlin 56 kiloda: Şefik (Al tav) , :\!us - hıın. C'Hdet Çağla, Fahri Kopuz, İs-

- Tamam, dedim ve attan indim. görülecek yerlerini gezdim. Hüseyin manyanın samimi bir mürevvicidlr. vilayette tedbirler almış, nerede çe- tafa (Altınordu) yu 10 uncu daki - zettin Okte 1 - Sadi Hoşses l - P•W 
Hüseyin beni dükkanın içine ala_ bana l\Ielki hırıstiyanların tapındığı Eğer onunla bir silah ortaklığı yapa- kirge görülürse derhal ziraat memur- kada tuşla yendi. rev 2 - Zeki Arif mahur şarkı (&e

rak ellerini birbirine 'Urdu iceri Ur, kilisenin beş direği altındaki göktaşı mıyoroa bunun sebebi tamaıniyle •t- luklarınt nahiye müdür ve kaza kay- 61 kiloda: Recep (Altay), ayni ninle durmak). 3 - Refik Fersan 
köle girdi. Hüseyin kölelere dedi ki': görmemi söylemişti. Ö zamana kadar ratejiktir ve « .•• Evdeki bulgurdan makamhklarını haberdar edilmesini kulübden l\fehmede sayı hesnbiyl~ (Dün gene günümüz). 4 - Şükrü şen 
ki: hiç de kilise görmemiş olduğumdan olma .. » kıa•asına dayanır. Sonra di- en ücra köylere kadar bildirmiştir. galip geldi. )fuzaffer (Altay) ela wan (bu •evela ne taltlı yalan), 5 -

• çok merakta idim. mı~vin yanıma ğer bir nokta daha var: bugünkii bu - Hüsnü (Altay) ı 11 inci tl::ıbkndn flııphi Ziya (Şu güzele bakın), 6 _.-
- Beyin at oglatılarını, hayvan - bir köle taktı. Ben de kölen.in ardından doktrin birliği, yarın büyük maddi kan yoktur. O halde bir telif hare - tuşla yendi. 8. Pınar rast şarkı (aylar geçiyo;>• 

!arını evime iötürün. Ne i~terlerse sokakları ,iezmrğe başladım. Köle öte menfaat aykırılıklarına yol açabilir. keti dejiil, bir taefiye, medeniyet tas· 66 kiloda: Bekir, (Alt!iy), Mah - 7 - Saz semaisi. 2 - Okuyan Radıf• 
hemen verin: beri anlatıyordu. Meliklerin kilisesine Bu da, eğer uzağı gören bir ltalya fiyeıi hareketi kar9111ndayız. Bu iki mud (K. S. K.) güreşi çok heyecan - Ertem 1 - Suphi Ziy& hicaz şıı'.Jcı 

Kızararak cevap verdim. varmadan Nesturiler kilisesinin önün- diplomaais; varsa, gözden uzak tutu- anlayı9 çarpışacak ve biri mutlak şe- lı geçti. Neticede faik gUreşeıı Bekir (Kim gö.-e seni). " - Suphi zıya 
- Kusura bakmayınız. At oğlan· den ııeçt!m. Bu kilise dört köşe bir yer lamıyacak bir hakikattir. kilde ortadan kalkacaktır.. sayı he•abiyle galip geldi. Nevzad (Olalı ben sana lı ıle), Tanburl Ce-

larım iyi sözleşmeiti bilmPzler. Bu- olup üzerine yuvarlak bir kule bindir- Görülüyor ki bugünkü ihtilalin Biz ••••en ikinci telakkinin ken - (Demir•por), Muharrem (K. S. K ) mil Bey (Hep aa.vei vuslunda), 4 l 
nun için yanımdan ayrılamazlar. mişlerdi. maddi cepheıinden ba,ka bir de höy- diıini, halkların vicdanına :ı:orla ıok· kar~ılaşmasını Muharrem 5,20 dakl- S. Kaynak hü•e~·ni ~arkı (Ayrılk Y1 

Hilseyln gillilmsedi: _"ARKASI !VAR_ le manevi ve fikri tarafı vardır. -lh- 1 tuğuna inanıyoruz. Bu, zat .. n cma. kada tuşla kazandı. dönümü). 5 - Halk türküsü 21,16 

- Çok iyi; dedi; at oğlanları bu- tilal kelimesini kullandım, zira bu hiyeti eıyaya> clah; uymıyan bir ge· Üçüncü devre: konser takdimi Halil BEdii YönetJcen 
rada kalsmlar. Haydi siz atları alın, * harp, birinci medeniyet telakkisinin, ri zihniyettir. Onu politika saha11n- · 61 kiloda: Mehmed (Altay) , ll1u- Miizik radyo orkestrası (Şef Dr. E. 
ahıra çekin.. Yemek vermedi diye: ikinci telakkinin cittik~e yayılan su!. da bir kere devrilmiı bulalım; göre- zaffer (Altay) a 5,36 dakikada tuş- Praetorius). 22.16 Memleket saat ay•-

At oilanların bir takım yabancı· Karantinada 141 inci sokakta Re- taaı kartı•ındaki bir ihtilllden baş. cetlz ki, onu zorla kabul etmiş mil· la mağHip oldu. rı Ajans haberleri ziraat, esham· tah• 
lar atlan alıp götürdüklerini görün- fik oğlu Tevfik, kendisine yemek ver- ka bir,ey def ildir. _ Bu iki medeni • Jetler hemen biaim safımı:r~ s•ç• - 66 kiloda: Hü•eyin (DPmJMror), vilat. kambiyo - nııkut borııası (fiyııt~ 
ce yüzlerini ekşittiler. Ben de biru mlyen kahveci B. l\Iustafayı bardakla yet anlayııını birbiriyle boğdaıtıra - cektir. Çünkü hakiki insani kıymet- Nevzad (Demirspor) a puan hesa - 22.30 l\'.Iüzik cazband (Pl.) 23.~0 
kederlendim ve Sayinboğrulu öp - başından yaralamıştır. cak orta bir telakkiye varma ifa im - ler oradadır. - Denmı 4 üncU allhlf~de -· 23.30 yarınki program ve kapanış. 

--··ı~S--A-·M-·r--"R._I.H-----------------· ıı· •• -. L A J.-••••••••••:l"I 1 Resulil Ekrem, bilfiil harbediyor- Fakat Hassan çok hasta idi. Kı - geldi.. Esasat kararlaştırıldı ve hatta yıı. 

1 1 
du. Fakat dii2man tazyıkının ne vak- mıldayacak hali yoktu. Zaten bu iti- Resulil Ekrem, bu sefer diplomatik lan muahedename imzalanmak uz•· 

H M h d ı te kadar devam edeceği mP.çhuld!i. barla harbe iştirak ettirilmiyerek bu bir hareketle düşman taarruzunun re idi.. U z. u amme Düşman erkllnı ve Umerası ise mU- radıı bırakılmıştı: şiddetini azaltmak için düşman kuv- Beni Gatfan•n r~H UyeynetUbn A 
dafaanın imtidadı takdirinde bu bü- - Görilyorsun, dedi, mecalim yok. vetini ikiye bölmeii düşilndil.. Hisn lil.uh•l· ':lir vaziyetle ve hııtt 

• y AZAN: M. Ayhan.- W yük orduyu beslemekliğin ınU~kül o- Safiye; yakında bulunan bir ça - Bunun için de beni Gatfan ve b•-•may,.ur ~,,. da ile köşede oturtıY0r-
lacağını dllşUnilyorlardı. dır direğini yaklıyarak dıvarın ils - nı Fezare ile gizlice anla,mnk mu - du. Bu sm ela Useyd ibni Huzeyt İÇ:: 

-178- l\Iilcahidler, midelerinin Ustilne taş Bu aralık, l\Iedlnenln hisıırların • tüne çıktı ve direği yahudl neferin vaftk olacaktı. riye girift. ·uyeyneyi bu vaziyette I 
Düşman, ikinci hücumunıı şehre , koyup bağlamışlardı. Bir gün, as- dan biri beni Kureyzanın tecavüzU- başına savurdu. Nefer, kollarını aça- Mevcud şerait altında onlarla mu- rilnce, kanı beynine sıçradı: , 

d d 1 "h b' • r.,ı • yani halkın barın ığı, ka ın arın, ı haptan zayıf ve yorl!'un olanlar; ı - ne uğramak tehlikesi geçirdi. rak olduğu yere yıkıldı. Ağır suret - hare be etmek imkinı vardı. Re•ulQ - Bana bak herif -diye. bBll1 

tiyarlann, çoluk ve çocuğun nıuhafa- tap bir vaziyette Resulü Ekremin Yahudiler; is!am halkının \<:9ndile- te yaralanmıştı. E.krem; bir ~ece. beni Gatfa~ ve b~- kendine gel, ş~yle toplan da ot~ı;;: 
ıza edildiği kısma tevcih ~tti. Bu - karşısında bulunurken; yalnız halle- rine yakın düşen hi.arlara •aklandı- Yahudi müfreze•i uzaktan bu ha- nı Fezare reıslerıne haber Q;rınılerdı. I Burada . bir Peygamber huzurun ı 
rası müstahkem bir mevki halinde rini arzetmek üzere; midelerine bas. ğını anlamı !ardı. Şayet buraya hl! - diseyi seyrediyordu. Safiye; bunu - Şayet -dedi- bu ittifaktan nrrı- •ın. O olmasaydı ben ~enin k_arn~. 
idi. Fakat Seli dağını arkaya alarak tıklan taşları gösterdiler. cum ederler~e. i•lamlarıın zayıf nok mUteakip aşağıya indi ve kapuyu a - lır ve bizimle sulhe muvafakat erler- bir mızrak darbesinde deşmcsını 
tertibata hazırlanmış olan Resulü Resulü Ekremin dudaklarında talarından vuracaklardı. rahk ederek dışarıya fırladı. !erse :Medine istihsalatının i•çtP. biri- lird!m. ıu 
Ekrem; 500 kişi ile burayı da muha- mahzun bir tebessüm l!'Örilndil. O da Cesur bir yahudi; vaziyeti tetkik Çadır direğini tekrar eline eldt ve ni verebiliriz. Herke• •u•mu~tu. U•eyd: Re3

U 

faza altında bulunduruyordu. Bura- elini karnına doğru götUrdU: etmek Uzere bu kaleye ve hatta ka - mecruh yahudlnin kafa.ına tekrar Bu teklif. düşman rei•leriniıı hrı - Ek!"eme 'ıitan etti: k. 
daki hücum da aynı vaziyetle püs - İki taş gösterdi. Halbuki, mUcahld- lenin kapısına rakla~mıştı. İçeri•ini vurdu. Bu darbe kilfi gelmMi. Ha?.- ~una gitmişti. Faknt clahn fazla i•ti-ı - Ya RP•tılüllnh k•.1'nrunıa b'.~ın 
kUrtilldU. !erin midelerinin Uzerinde biı·er taş gözetliyor ve bekliyordu .. Fakat bir ret Safiye; yahudinin elindeki oku. fade için mukRbil teklif vanarıık: mn .. Rıı •ıı!h. "aı·rtl ('enaht ha\ao 
Düşman artık her cepheyi sık sık bağlı idi.. te•adiif neticesi olarak yahudi go • cmuzundaki sadoği ve belindeki kılı- - Hayır -dediler- nı~fını verir•e J emr'ı1dcn vnnhııel «·nin arıuııckat 

yoklıyor, mütemadiyen ok, taş yağ - Düşman bütUn kuvvetiyle tnzyık e- rUldli. cı aldıktan •onra t~har sth"atle içe- kabul ederiz. 1 cloıhıyor•a. b'rs ·h·emHiz. fa bU' 
dırıyordu. diyor ve muhaaara hattını daralt - Hazret Safiye onu gör!lnce; Şair riye girdi... Re•ulü Ekrem onların talepie"itıı 1 ü)·fe clP'•i ıl•. hir •ııreh' •.,tfen 

k 
, .. nıirı () .. 

Erzak ~fi miktarda olmadığı i - mağa çah~ıyordu. Fakat her taar - Uu.•nn ibni Rabite bağırdı: Yahudiler; Safiyenin bir kadın ol- kabul etmerli. • 'ihayet rei•ıer. !Jl< ıı2 pnaqıJıı·nr· ıı .... \,la e ı:ıı. 

çln islim ordu3u sık sık açlık tehli - ruz, evvela bu hendek snni~·en - Ya Ha"an; u ~·ahtıdiyi kapı- du{tunu anlıyamamı. !ardı. Bu hıidi-ı teklifi kabul ile bir ırece •tılhtin .. r..• ~e··im . Knt'inPn !" •\aff~l: 0111 
• 

kesi geçiriyordu. Nihayet bu açlık- görülen ~lddetl! mukavemet karşı - dnn ·~~ <;evirme .. Çünkü vaziyetim!- ıe. tecavilz kin hazırlanan cesaret - !arını te•bit ir.'n gizlice R~•ıılfl F.k - yacaklar 
!ar, Uç ıün bile imtldad etti. lsında eriyordu.. 1zi anlamıştır. !erini darba! kaybetmek için kAfi rem.in bulunduğu çadıra goldtıeı.. t:r.cyd kılıcını. ""n,dı: 



~"'!,.n 1910 P~:rRrtNi 

Bergama -ılar 
E:bed; şef in hatırasını 
ıı yaşattılar 

<'"'NAnoı tı) 
Sı\HIFZ ( 3 ) .. 

1~oWJttr 
erg 

~'rıta aına, (T!ususi) - At •ttirkiln 
'1ldön:a.YI ~ereflendirdiğı günlın 
hnrııı ınu, Parlük mera•imle kutlu -
'oh t f, reeeJevin halke' inde vapı -., opı . . 
türkü antıda birçok hB(ipler Ata -
~lldö n. Bergamayı şerefJPndirmcsi 
1<ırı,nuınu münasebetiyle nutuklar 

llıııler"· Hlr. 

Japonya, Gizlice Yeni Harp Gemi
leri Y apmağa Başlamıştır 

Dünya Siyaseti 
Dün, do.,tum, me~hu,· Paşa Ka -

zımdan bir mektup aldım. Ken~sini 
ya tanı,.,.ınız, ya işitmişsinizdir. ş: -
mendifer müfettişlerindendir. ~arif
tir, nükteperdazdır, mizah muh.trri -
ridir. Serlevha~·a baktım <Bttg.lnkü 
dün)·a ~iya~eti• 

Sefirler ]aponganın maksadı, Amerikan donanmasına kuvvetçe tefevvuk bu~,~'~::~:1~::~u:m~ 0'tumun ın~k:ıı-
~ d k J d b • J •• J f • kf • <Diin gece Baltık denizinin ıj,itin-

lahe -'21'is' e vardılar e ece erece e muazzam ır onanma vucu e ge ırme ır de geçirdii;inı hende~! b"r rüyadan 

~"<n'J ~. !4 (Radyo) - İngiliz ' :-;.,,·york, ı.ı (A.A.) - Tinıes g:ıze- hluh,.lıir şöyle d~nıektetlir: ı Bunlar ~imdi hizmete girecek hir va inşa etmiş olsa bile Amerikan filosu 'onra anladım. ki, Göbel< ıl~nil&ıı bir 
'•tı ı ~e Po!on,·a •ef'ı·loı·ı· ı"I• ··f• · , - . . . . ıl · . .. . l · · . t .· 

1 
.·· zat. fazla Danımarka patates

1
· ,.,mıek er J ·~ 1 

" r o- tesinin \"aşjngfon n1uhalıirinın :.ı , d 1 gı •Eır kac senedenberı Japon)a enız zıyette bulunmaktadırlar. Ş11ndı alı- ona.1ının u1ş~ıa ının seıı o maması JU- . . . .. J 

lh1 t erkanı, aat 10 da nanim:ır- · . ı .. 1 . - . k . . r·l , <uretıyle ıntıhara tesebbu-. etmJ,, fa-' er1
- malümata göre japonya hü:·ük bir inş:·~tını gizli tu~ma'ktadır. Şinıdıı-e nan nıalümattan ayni tonajda seki7. ve zunc en aş,ıgı ~ u aıı Japon 1 o~una kat kendı'•ı"n tat . . • . 

'' ~ettiler ve Relçikn toprakla- . . . . . 1 . . . • • . • müsa\•: olatağıııı kaydetmektedir. Fa- ' e bık edılen bıı 
•11.rie.çerek Brı·ı·k·.' ele \"arılılıı.•. Se _ dretnot fılosu ın"ı etmchledır. ln~aat hatlar alınan malumattan ıaponyanın,belkı de on ıkı zırhlının ınşası ıçııı bır 

1 
. k" hl . . ı·-· bomlı:ırdıman iğnesi ile akli muıaze. 

,. '"' ..... • 1 \at J.aponya se · oz zır ı ın~a ettırc ıg1 ~ 
)·'rve sefaretler ~rka"nı, 0 ı·ii''•el. - pek ırL:li lutulmaktudır. Bu filonun ~O lıiıı veva 45 bin ton hacminde üç ve- prugranı hazıl'landıii;ı anlaşılmakla • t kd' 

1 
: r·ı t. . A ne•inde bir iki döğmeni:ı ıslııhına • ' " "·" . ı .. · . _ a · ırce ıapon ı osunun onaıı .... me- . k" h _ _ "~ar~ııı saat istirahat ettikten son- tonajı Amerika 1.ırhlı f;lo•unun tunu- ya durl ılr~tnot ınşa etmekte ohlugu ılır.» lrik:ın filosunun tonajını tecavüz ede- ım an asıl olmustur. 

r'•ı·ıı·se hareket ettiler, · k · ı 1 ı t · ,. 't h b . 1 d h k Firdevsl cyirminci asır Almanya -·ı~ ıını ueçece lır. .. n a~ı nıa,.,: :ı ıuı. n lı a ir, JUµonra yu nız ürt zır lı ce ·tir . 
. that ~ Sefiri ile maiyeti ork:'\ııı sı• nam eserinde şöylece hik:iJ·e e. 

I~ ~:~~~~: g.pi~;~s~~·~;:~:ı~t~~ Naz. ·a 'l"ı· a"' r: .. mdi de f:..Jol ianda mı?. de:~vvel 7.aman içinde. Göbelg em. 
:---.;;,;;..:..::.;.::;;.,;;,:;;;,;,::;"'\ i ~ ~ I •a 1 i adanı la rın kesret in d ~ ıı dol ayı , 

'ft'B Almanya denilen diyarda bir nevi ~ ~ LlGLER 1 N • l • H }} d •• • d b• uyuz hastalı)i:ı zuhur edip bunun te-
~,'tis, 14 (R d F . k 1 1 ••t kk b ı azJ eYJil, 0 an a UZerJOe e Ir davisine şitap olundukt:ı, Çember-t'hının a b \yo)-:- r~~'12 

a- SVeç naZlf arı mu eya JZ U UnU• ı . h ıd• !ayn namıııda bir tabip tatbik edi -
OJların: ~ r;!lmıteblıgı: b• h l •f ' • ıd• taarruz yapma arı mu teme )f leeek müdavatnı berveçhi pesin ka-
~:iJ.llJiştir.ar ın a topcu 'lteş• te- yor. ır şa ıs teV1{ı. eQı ı Lont!r:ı, U. (Radyo) - Holl:ınıl:ıda zamanl:ırıla iııg;Jterenin Hollanda top- fa~an.~a~.1 a1:"n<ı icabeyle~liği.nde ·~ 

tıs 14 (R . , 1 ·· 1 .• ·.ı '··· 1 ,,, 1 h t .1 1.1 • d _ . r:ıı go,teımıs bulunnıak!,ı ·derekap ''i:h ' adro) - Fransız ka- Stohko1m, ı.ı (A.A.) - Socıal de- derken te\°kif e:l imiştir. 1 :ıpı.an a. ur ı ıu:lre ""~ e.nı e.,, < • a e'mı et ı - r:ıklarmı i~tilayn hazırlan ıgına daır , ld h ·
1 

f' . ,_. 

'
' ının k · ·-· . . . ... .. . . . 1 . . t" 11 1 H il ıl d t . . k 

1 
N' o .ıo an as anın !es ıyeo;ıne aım. oı·ı a .anı re·mitebl.ırı: nıokreteıı ıııı>.etesıııin lııldırılııııne ııo- ı·u~•.ırıııul:ır ıı~tırP~ıııde lıır ÇıJ( !'l;a- ıııı~ ır. u surete o an :ı a ama- 1<Jd,;ılarcla lıulunnıa tadır ur. oneç l 

1 
d b ·k. 

•nn b . . . .. . . ti k 1 , .. ·ı· .. , . .1• . • . • • nıe o unmus.sa a u ·atanın 1'lahı iıı(tı i'ar ında diişmanın pı-;a. rn( lsvt•ç ııuzırlurı nwnılekel t!alı,lın- leler ele peç drnrnlır. men eııere «'reeet.e oı ı ıuaıe ı an ve D.ıııım:ırkn rntıla edılmedeıı en·el dl' h r 
1 

.. h . 
1 

k 
1 hatırezıleri, topcunun himuye~in- ,fo fııali\'~te i""'"nıi•lerıliı'. Do<lendcn Bu ri~~ı..r ... rd,• 

0

issi?.'ere bir btt,.uk edilmiş lıuluıııııukladır. in.ıdlte ı·eııin N'or\'eC ve Danimarkayı t:ıclaıı\u eln şuµfr caızbo '.1,clnt: ,e~ıben 
8tı:rn 1 . . • '. • . .. . · ·.· ·· • .•. ~ 1 . .: . ç ·ıc en sar ınazar u ı e ı garı e-

de nu ıa Yakla•mak ıst•Jmışler- ·ıelen ve ken<lı•ııı~ ıaLH 8U'U veren krun yevmiye vudı;uilmcktcd'r Almanya radyo H! mallııuılı son ıs,da etme.{ ı.,lerl,ınnuen bah"olun - nin diı·arı aha n .. t· "ht" r 
~'tli $kürtUlmUşl~rdir. lıir ııclam \'eni lıil' tes kkUI vlicude ge- . ' ' muştu. istila hareketi. bu propaııanda b·naen. ha-tan' 

1
r :fıraye ı .1 hıma ıne 

n, 14 (R d · . . ~ . . . . . . . · . . . 1 • • =-- n ı na ve ım aı:11 ça-~~hının ~ yo) ·-- Alman ka- ,irmek nııık•adıyle ış ızlerı angaje e- z .n takıp etmıştı. Şımdı Hollanda ıçın relerinden başkıı iltizam edilecek 

loıe1 . reaını tebhgi: v· -l'- h . b t bu ~ekilrle propaganda yapılması na- tarik !(Örülememiş ve binaenale h lıııeın~: ;alantiyat ara•ınıl_n iki Jyana maçı e z e A e ta r • a 1 ıilerin Hol~a.nrla üz~r.ine. yakınıla bir ı·olıla ıımel edilmesi icabına bir'ik ~ 
ilaıı tn • opcunun h!mayesınde , { h. taarruza gırışmelen ıhtımalını kuv - titla herifi nınlülun kaydı biikiilmil•-n~ ita ııraklarına ırirerek 7.en - Yugoslavyaular e ıne vetlendirmektedir. tür.~ • 

Olları ~ar •okulmuşlar, bazı ka - neticelendi y dd b" ! •• •• d •• Almanlar, bundan bir kaç g-ün e\'- Firrle,.,; bu satırları, belki d~ A _ !ardır ınıhadan sonra e ir de al - .. .. Ozga a lfÇO { ~ oyler zarar gor U ''el :;:,ilezvikte b!r istasyonun ingilizler ni•tarnh beraber vazmıslır Fakyf · \ ıvana ı.ı (füıdrn) \ n·ana ta- · . . .. . . . . •. • . ' ·- . a r~ı . . · • · . · , tarnfınrlRn t:ıhnp edıldıırını ıdclıa <"l- . n·· .. .- . , t" b h .· ·' b h" 
1
. ~ı Oıtın cen . . .. l.:ımı ile l:pugosiav\·u gençJerı arasında 4 •• •• d •• l . . . . .. · un,\ el · ı~ ll!"e ı• a :-oınue u acı 

kend· ubu şarkı.<ınde duş- . . : . " .... k il y 0 U Ve On 0 t yara,ı var nıı'<'lertlı. ln:nlız resmı makamları, btı "K'dt' <Fransa • unvanlı bir hakim n ~ada l topraklarında vurduk w 'apılan m.ıç, b.ıe. kaı~ı 1
• 

1 
go ~ _u - . , haberi tamamen yalanlamaktadır. Al- hekim filozoftan da bahıe -; 

qetı· e'i raldık. Topcuır.uzun go~lavyalılar lehıne netıcelenmıştır. Ankara, 14 (Telefonla) - Dtlıı "\: oz 've ayni yaşta bir erkek, Kanberli kö- maııların bu iddia ile fngiliz aeık ,c. k· , 
1 

·, • derler ~ • 
L 

1 

ate,· ı . . . . . . . .·· d b. '· F· k 1 k.. .. ' · «) c aşa, anılu, bu zat, ha•tanın gız-•Qrıuı ,ıy ' düşman ka!·akcll:ırı Mısır gad vılayetı dahılıııdc vuku bul:ın şıd. ı un e ır çocuk, Karıı a ı ı oyunde hirleriııi bombalamak istedikleri me,·- J' R . . , R d 
1 ~. ,_ lnüştu ı d b. k .. 1 .. r· · ıre oman) a 'e usya an petro "•arı,., r. detli zelzelenin tahribatı, ilk tahmin-J e ır çocu 0 muş ur. _ d:ına ~ıkmaktadır. Çünkii Almanlar, p-etirterek rut tuğunu bu •ebeple ka-

ld "•nde ba "f J · · fı h • 14 rnralı vardır Bunlardan agır • D acıaa r k zı mu reze arımız Müda aa fa sısafı lerdcn çok fazladır. Maden kazasına ·' · . umum! harpte zehirli gaz kullaııaeak. şınarak etrafa saldırdıii'ını iddia et_ trıiıd ı mı. !ardır .. P . . , yaralılar hastah:ıne,·e kaldırılmış, dı- . . . . . . . t· ır tt• h • 
•, • bir t hte!b · Kahiri 14 (AA) _ X:ızır u ırec tııbı elık k..ıyü ile Dede Faklı, Kan- - 1 . . • 1 

1 
t ları vakit, ıngılı:ılerın zehırlı gaz kul mı~ ır. a a ve atta şurada bura-

·t\ ~· . R ahirimiz, Ret. ~ ' . · . . ~ · · . · . ,. ~ .. . .. ger erının punsırnan arı yapı mış ır. . . . rl b 
1 

d b .
11 

. • ~ ı·e'
1

8ır;_aı_,nde bir Ingili~ t.ırpito- !isi mııı.r mıldafaa ~çın yarım mı iyon be .. rlı, Kara Fakılı koyl;,rı ve daha ıkı I Vilayetin ılaha on be~ köyilnde bir landıkbrını ıuılıa et_mışler ve ondar. a azı arının a u ı et~ tutulduk-
,• '1 1 b 11- ı k !arını göstermi•tir. •o ..... 111 aıerak_ ta Uç tı.htelbahiri _ ·' lllr ırasına a ıı 0 :ııı munzam ·oy lamam. en haı-ap olmu~tur. _Dede çok evler y_ıkılmıRtır. Fakat oralarda sonra gaz kullanmaga başlamışlar 

·• k b t• - . :.\fe elenin ehernmj_'-•etlnd• !Jüph~ rntttır. tahsisat #a uı etmiş ır. Fakılı kbyilıu.ftt on alt.ı .r~1ş1n<la lıır kız ın~anc&J. zuyıut 0Jnu.ın1ıştır. dı. 
S caiz değildir. Mademki ·Dünya s: _ ıgo,.t . k . A'"' "k R . . h ·da ya,eti) mevzuubahi:;tir \'e ı>ıademkl ~~~.r. ih~g!~a;:ıerz merı a eısıcum uru Şl et ve ;:;;ıır~::~:ı~:i i~~nanveyo:t~::.ıa~un~~ 

ı~:hıa ha;:--k TUrk para~ı kıymetin: Vilson pren•ipleri ile halle imkln 

• ilıı•ıııe: ındaki on iki numaralı ,. t •l ,,.,. f tl d yoktur. Çalış, kazan, biriktir ve son-

,~:~::~~:::~:~:::·:::iiı~~~ ıs ı ayı ne re e an ı :; ~:::ı:;~,!I:~;~:!~::~~6:.; 
ıııı,tir

1 

~eltilleri hevetine~ k&bul • ile milyonlarca insanı rahat uy!rnla -

·~itort~ ıc_•ranaıııeyi
0 

yazıyonız: Amerıka matbuatı, Amerikanın şimdi m Ü şkülat içinde bulundug"' unu ve r~ndan, yemeklerinden, i5 VP gü~le-
-be,ı h Şırketferının tefti~ ,.e mu ' · rınden mahrum etmek ıle nelsanın. 
·~nllıuv:~ltındakı 3892 ~ayı!ı ka- harbe girmelcte tereddüt etmemek lazım geldig" ini yazıyor ne ;\fu~a~"'.edi~, ne Mus~nııı, halta 

, '' ~i kat Oe!!nrli .... •.ıirl••i ,,., 11 • , ne Lenın 'e) a Rarl ;\fark-;ın k~nunıı-
t' •tııı~01in ~lrketlerinh harlcte .~aşıngton, 14 

(R.ad;·o) - Cumhur ra rukla~tığı mevzuu etrafında neşri- ketini terke doğru götürılügünü yazı- cBugün Amerika milleti harbe gir- na uyar. Zararlıdır, diye insanları ha 
~·htiı-at~a~ldukıarı riyazi ve tek_ reısı R .. I.!:ı~\·elt, duıı_ a~~am _kıs~ b'.r yat yaprnakta'.lırlur. :'"''YOrk Taymis yor. mek fikrini ret!.dçtler. F:ı~at ~nıe~ik:ı- dı".' etm'.'kte. tereddüd gö~termeyeıı
.1~ar,t ını döviz ve ·a i\Taliı·e n_ut~k ."~)lı)erek ?anımaıka \e None ırazeltsı, harlıııı son ıııkişaflarıııın A-' J'\'evyork Herald gazetesi de şunları nın menfaatlerı mademkı nıuttefıkle- lerı, katıllerıne ferman, ıetv:ı ve 
t taıı~."ekaJetierınc ~•qb"t d"- çın ıstılasını takbıh etmi,, şiddet ve i•- merikayı şimdiye kadarki hattı hare- kaydediyor: rin zaferi ve Almanların mağlübiyeti her ne lazım<a verilip hak ile yek -
•t eın ıl Olarak meme! ket' e 

1

_ tilanın blr kerre daha iki kllçllk mille- • _ fle mümkündür. O halde bu menfaat- •an eylemek t11rihe, adle, şer'e, nıe-
~ecib.;icbur olmaları:ıı , .. ~;;.~crn '~_'.st.ikHil ve .huzurn~da~ m~hrum et- !eri korumak maksadiyle bu ırayeye deniyete, in. ani)·ete. icabı nıagfahatd 

, hıtr~ bazı sigorta Airketl ri 'ıgını söylemış, lıu ıkı mıllctın a•ırlar- doğru gitmek için h:ırbe girmekte pek nıuvaffıktır \"eleddallin amin, karde-
'11• P>.ler· · · e d be · l A 'k d - ·ı b. · c· a·k ~'b rd, dö-v ının bu!uniluj;u mem- .an :ı ı·a nız merı. am_n egı . il- lereddüd etmemelidir. şım . ım ' '.• 

<t lnı il . iz takyidatı bulunma~ı tun dünywnın s•mııatı.ını kazanmış Nevyork II.!r:ılıl Tribün de şunları Çimdık 
1 ~erine'li ~Urerek. sirndive k" · _ çalışkan ve dürU.ıt milletler oldukları- • " y yazıyor: * 
~. lef . . . a K u B l L A 'ı:0& .•11011, ı~ıııedikleri anlaşıl _ nı anlatarak muhik olmıyan bu istilii •Amerikanın lıııgünkil vaziyeti, 917 Maçı /ta/yanlar kazandı 

•rın~' ~fa et~:~ltetlerinin kanun! yı nefretle anmış, kUçltk milletlerin ;enesindeki vaziyetten dah:ı müşkül - Roma. H (Radyo) _ Bugün İta'-
~•- i~ar.• erini teminen ken- tamanıivet ve istlkliilletine daha kud- n,·:n. '. !enemeııtle .'·aü-murl~ Jı.•ı\·ad:ı kehr:ıman ve asil ruhunu andı"'ımız 
"'P b '' \r kıl ·' ~ " ~ ılür. ya ve Romanya milli takırrıJ3r1 ura-~,_ i.r "'Uh e letinee son ve retli komşular tarııfınılnn hllrmet gö~ ·~ubilıı"ı·ı. 1·u··rk tnı·ı"hiııe bckar.,k t·krar Jı"tırlı.rnhiliriz. 

· '''~hı "' let v ·ı . ' " " ' Amerika bibraflıktan n;-nlmak i•- sında ı·:ıııılan futbol mii'<ıbakn>ı:ıı ·~ r;~ •t ılrfı d ~rı me•ı ve ve- terilmedikçe dilnyada sulh ve huzurur Kubilay, Ceııı;izin kü~iik ojilu Tuluy lrnııın dürcliindi oğludur. Rurultuy tcmiyur; fakat, Uitler ve Sta'lin bir ı-~ golle ltalya takımı kaıanmıştır. ~teliıin atı Ve te~ ~kda harırte bu- miimkün olmıvacaıiını ve lıu hürmeti ,uarı ile tııhlu çıktığı lrnlt.1~ kerdçşi Ankbuii'· ve Ilillil!(ıi'ııuıı nıukave - *----
ı~f at aı. nı ihtiyatlar icin . · ·-· , k d . 1 · f k t -ıd" . S istila politikası takip ettiklerini isp:ıt I• tııu ·-ıııııası ve b t . t temın etmek luıım ııeltl;ıııııl tıeyan et. ı'etleri ile k:ırşı,u;nıı~. ·ııı t~l!ıl mağ up etmış, a u o urnıemış, arı v J z· J 
~ "~lcı es~.. u ~mına 111 

• . leıılzıkn ;lfaı·ur •tur. •H'talımııa kadar olıı.n hükürııtlurlığını kardeşi ve ettiler ve hutta ~fek<ikada lıir ihtilı'.tJ .fiO a ımanınua _qangın 
'"' hıo" · "• şirketlerin Tii>· - mıştır. k k · .ı·ı B · k 1 p R d ) P "'lıt "e ın 1 .-eğeııle!"İ urusıııtla \aksim ı·tm'.şlir. Çini ve Hintlistanııı bir kı•mıııı z:ıp- çı artma ı•te ı <'r. u vazıyet ·ar~ı· ari<, J .f ( a )"O - :ınanıanın hı],,. at ubundan tesisi Faris, U (Radyo) - Eıı Rabahk' d B" ı "k A "k h 1" T.• l ı· ı k b ı ı b '"ıfür. . . . etUklen '<ınrn .!ıq,uıırr.y' ıln .-.'fı•ı· uçtı. Ful::ıl kumunt!:ınları, denizlHde- sın a ır e~ı nıerı ·a a va ı nazarı no :ı ımanın< :ı ·i an or "rt n iı 

• IAmtrıkan ırazete!trı, harbin Anıeı·ıkn. ,i acemiliklerin<len nı•ij-liıp oldular. Bir tliyfun fırtınası donanmayı nıah- dikkate almak meclıuriyetindedir.> yunırın çıkmıştır. Zarar nıiihimidr. 
A "etti. Juponl"r karuya çıhabilenltri imha ettiler. Türk olanları köle ola- llllllfllllllllllllllfllllllllfllllllllllllllllfllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

~<'\.. 'therı· ka Hu ku·· me tı• •ak kııllanlndılıır. ikinci lıir ~~fer açıldı. Fokat efrad kn~tı ve korsanlığa 
...... 'ıa~ladı. Annam, Birmanyıı \'e Tonkin seferleri de muzafferiyete rağmen, Son Dakika: 

li >fraddn sıtma \"e güneş vurması yiizünden çok fena tesir yaptı. ;\faamafih 
'<l{~f•k Kubi1:1:; bnyrıığıııı cenup denizine ve Cavayn kadar götilrmüştil. K•ıbilıl- Al 

} . lerı" ı d ki t ı•ın tahtıı geçmesinde Çinlilerin roiii çoktur. Bu itilıarla Çinliler onu Bu- man }' ı • Il ısmar a ı arı ay ya• list!eşnı!ş bir Tül'k imparnloru olarak taıııdılar. Tiirklerln mühin.ı bir kıs-
e et) (' b k •• d kt• rııı, Arıkboğayı iltizam etnıi~lerdi. Fakat o Türklere, nıüslüman Türklere 

Kıtaatı 
~a U gon erece lr 'llilhim me\•kiler verdi. Tiirkistr,nlı Ahmed namında birini maliye nazırı 

~ LLondra, 14 (Radyo) _ :\füttefikle •:apm'l'ı Çinlileri kızdırdı. lhli!iU tertibatı alındı, Ahmedi öldürdiller. 
lıct tans \rin Duglas tipinde Amerikaya 1smar- Kubilay, Uygurlardan ve Budist Sanga namındaki adamı Ahmedin yerine 

l~ctq ' iZ ladıkları bombardıman tayyareleri _ 1retirdi. Yeni nazırın kardeşi Budist papaslardan Fago, kendi adını taşı-
l "1.ah/ellerinin nin biran evvel hazırlanma•ı. Ameri- yan bir nevi yazı icad etti, fakat Tiirklerle l\foırollnr bunu kabul etmedi-

• h.., , ka hllkumetlnce muvafık gôrillmiiştUr. 'er, Uygııı· harflerinde sebat ettiler. 
r1 '~ Oı. -!J.,.etz Bu tayyareler saatta 680 kilometre me- Kulıiliiv. altın para gilıi lcullnnılan ipekten mamul, U•.erinde kendi dam-

~ •ttı~ 11"al'v.k~o). - Fransız gn. safe alacaklardır. 1rası bulun.ıtıı b!r.lıankıvıt ta bastırdı. Bu banknotun ismi Arkondu. B~nu 
'ahn/

0
r ve en_ız zaferini teba- Ağır bombardıman tayyarelerinde kabul etmıyenlerın kafası kopanlırdı. KubılAy, malt buhranı atlatmak ıçln 

.~ •h er;lli Ce "_Ylıı ıamanda Nor- bu derece sUrnt yalnız bu tip tayyare- hltkilmdarh'< ettiği 35 senede 8,5 milyarlık madeni kuruş kıymetinde 
adt eıııl!ıiye\';ren mayin !bıuka _ !erdedir. !banknot çıkardı, fhkat suii•tinır.!!er çok oldu, halk fakir dOştU. Kubillly 
~%ılıııahrıı 1::ı kayr1ertivor:ar. _ 12fı.t yılındn 73 ra,ında ölu(i. Ondan sonra ~foğollar, TUrkler ayrıldılar, 

llıad,11 tıkaııdina,·yadan menedecek bir harb.e Almanların başka baıka hanlıklar ve saltanatlar kuruldu. Bunlardan bir kı!mı Ku-
•taaira almaktan 1 atılmuına hayret etmektedir. lbi!iıy \·e Ccııglz sül<ılcsind•nd!. 

Narviki tahliye ederek yakın 
dağlara çekilmişlerdir 

Berlin, 14 (Radyo) - Stokholm- Almanların vaziyeti çok mi\fkül aa • 
dan haber veriliyor: yılmaktadır. 

Alman kıtaatı, aon deniz mailübi· Londra, 14 (Radyo) - Şimdi 
yetinden ıonra Narviki tahliye et - Norveç ıahil ıehirlerinde Alman 
miıler ve yakın dağlara çekilmişler- kuvvetlerinin müıkül vazivett~ kai -
dir. maları üaerine Alman oldukları ıa • 

Norveç, ıeferbarliiini ikmal etmek nılan Nazi ıruplatının bu .,,nirler
üzeredir. Bundan dolayı, müıtevli den ayrıldıkları anlaıılmııtır. 
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~W8Jqıl:::ıi1 lngiliz Ha a Kuvvetleri 
~-------------------------------------~ 

Hava harbi yeni bir Norvec sahillerinde ve şimal denizin 
safhaya girdi de Al'man tayyare/erile carpıştılat 

Bugün Almanyanın en büyük hede- · . . . . ' . 
f. Sk Fi ı ·ı· ·· ··d·· Almanların birçok avcı tayyaresıle Dornıyer tıpınde hır bombardımaıı 
ı apa ov ngı ız ussu ur . .. . . ... 1 .. .. .. l . h . • · k b'I l dı 

Soıı haftalar Z<Nfındaki hava Almanlar ı;,.ansanın cenubi garbi- ayyaresı duşuru muştur. Duşen tayyare erın epsını tespıt a 1 o ama . . 
harpleri_ııi t~tkik eden ~ra~z sine bu şekilde. bazı uçuşlar y~ptı~ta.n Paris-, 14 (A.A.) _ Fransız siyasi Bir ingiliz pilotu yaralanmış olma- Perşembe gününe kadar ingiliz do- Almanların bir çok avcı tayrııı;: 
muhan-ırlerınden Hanrı. Bıdu, sonra heveslerınden vaz geçmış goru- ve askeri mahfillerinde hasıl olan ka- sına rağmen bir Alman tayyaresini nanma ve kara tayyareleri şimal de- ile bir Dorniye tayyar esi düşürUIJll b'I 
Fransızca Entransijan gazete· nilyorlar. Kimbilir, belki de bu uğu- naata nazaran Narvik muzafferiyeti düşürmüştür. nizinde ve Norveç sahillerinde Alman tür. Düşen tayyarelerin hepsini teS 

1 

tesine yazdığı aş~~ıdaki ~az'.- ra .sarfebmekt.e oldukla:ı bi.n l'.tre siyasi ve askeri sahada mühim neti _ Londra, 14 (Radyo) - İngiliz ha- tayyarelerinden on dokuz tanesini dil- etmek mümkün olmamıştır. . ~5 
sında hav~ h.arbınn~ yenı .. bır be~zıne m.ukabıl .. el.de ettıklerı netıce- celer verecektir. Bu mahfillerde dest- va kuvvetleri, dün Alman tayyarecileri şürmüş, bir Alman kruvazörünü ve 8 Karada bir mühimmat deposu ~fi 
safhav,a gır:n.ış oldugunu şo11le lerı pek di.işilk gorü~orlar. . roye rJeri tahrip edilen Almanyanın ile geniş mikyasta boy ölçüşmeğe fır- bin tonluk bir cephane gemisin i, !>ir edilmiş, Nor veçte Stavenga ta!"ı,.b' 

.. t.ebaruz ettınyor.: _ s.-:- Bun~ _mukabıl Almanlar. şıma~ donanmasının üçte birini kaybettiğini sat bulmuşlar ve zafer kazanmışlar - desto~eri, müteaddid erzak ve milhım- ~eyda?ın~aki A_lman tayy~rel~'.1 !J)'' 
Buyuk hava harplerı başladıgı za- denızınde bılafasıla hava . devr~.ye!erı kaydetmektledirler. dır. mat gemiler ini batırmışlardır. rıp edılmış, aynı zamanda ıngıliZ ııtl 

man bunlar yalnız kalmıyacaklardır. yapmakta ve bomba ve mıtralyozlerle Diğer cihetten ayni mahfillerde düş- yareleri, çok değerli istikşaf uçuŞ 
Bunlar kara veya deniz taarruzları ile ticaret gemilerine, hatta balıkçı gemi- man tayyareler inin uçmasına müsait yaparak fotoğraflar çekmişler~ 
birleştikleri takdirde hakiki bir mana !erine taarruz etmektedirler. İngiliz- yegane hava meydanı olan Stavanger v· t ç .. ·ı D . h b" 
ifade edeceklerdir. !er de ticaret gemilerini teçhiz ederek tayyare sahasının bombardımanı gibi ıs on orçı enız ar 1 

Bugün tayyarele~ n:unfe'.it _muha- bu~a mukabele e.tmi~ bulunuy~rlar .. ~i hava hareketlerinin ehemmiyeti teba- -Bat taralı ı inci aahifed~, 
rebeler yapmaktan ılenye gıtmış de - tekım bunun netıcesı olarak bır İngılız rilz ettirilmektedir . Bu hava meydanı !ayn şu telgrafı çektiğin i bi!dirJll 
ğillerdir. Fakat bu muh~rebele:de on ticaret. gemisinden, kend'.si?e taa.rruz İngiliz tayyarelerinin hücumu esna _ tedire: ·~ 
!Jeş gündenberi şayanı dıkkat bır can- eden bır Alman tayyaresını kendı va- sında ciddi hasara uğramıştır. yarın Baltık denizindeki hadiseler cDenizcileriniz diişmana tB~~ 
!ılık arzretmeye başlamışlardır. sıtaları ile diişürmilş olduğu haber ve- Bu cihet esasen Norveçte neşriyat 

1 
k gayri k abil bir darbe in dirıne1' ~e '(

1 
Hava harpleri dört şekilde ce·•eyan rildi. yapan Alman radyo istasyonu tarafın- hakkında beyanatta bu Unaca refl e dolu İngiliz tarihine yeıı• ·ıır· 

etmektedir: Bu yeni ~ir safhanın başlanıı:ıcı~ır. dan da teyit edilmektedir. Bu mahfil- şanlı bir sahife daha ilave ett~.; • 
1 - Her gün hatlar üzerinde mun- Almanlar bıtaraf balıkçı gemılerm \erde Almanya tarafından sarfedilen Londra, 14 (A.A.) - Çörçilin salı Londra, 14 (Radyo) - işçi mebus- İngiliz milletinin İngiliz bahtiY · 1 

tazaman keşif ve fotoğraf uçuşları ya- bile taarruza başlamışlar; Hollanda ga)·retlerin üç hedefe teveccüh ettiği günü Avam Kamarasında Norveç sa- !ardan Şimbil, salı günU Avam Kama- ne karşı duyduğu şükran hisJet~ 
pı!makta, bunlar sayesinde kumandan- ise bu hareketi şiddetle protesto et - •öylonmektedir. hilleri açığında ve Baltık denizinde rasında iktısadi harp nazırından şu su- Fransız milleti de iştirak eder:• -~· 
!ar düşmanlarının en ufak harektleri- miştir. 1 _ İsveç hududuna doğru, cereyan eden harekat hakkında izahat ali soracak ve cevap istiyecektir: İngiliz r esmi t eblii[inde, Lıt\' ~o· 
ne kadar kaydettikleri bir cedvel tut- 4 - Nihayet Almanlar hemen her 2 _ Oslo ve Tvondheim demiryolu vereceği bildirilmektedir. - Danimarka istilaya uğradığı yada Memelin takriben 12 ınil c:~~ 
maktadırlar. gün İngiliz sahillerine ve İngilizler rle imtidadınca İcap eder•e müzakerata çarşamba vakit orada 240 bin ton motör benzini bunda bir yere kadar uzanan Jll ~ı· 

Bu faaliyet avcı tayyarelerinin hi- Heligoland körfezine akınlar yapı_ıın~- 3 _ Ber~en istikam.etinde. Norveç- ve perşembe günleri devam edı lecek- Ye 160 bin ton bezir yağını hazı'. bul- tarlalannın Skaj erak, Kategat~ b0' 
mayelerinde yapılmakta Ye bu sonun- tadırlar. 28 martta Almanların ıngı- te bulunan kuvvetlere ırelince bunların tir. Bu günl~rde bir gizli celse aktedi- muştur. Nazırın bundan haberı var çük ve bUyUk Beltlerden geçere oıl' 
c ıı lar dGşnıaıı avcı tayyarelerini uzak- !iz sahillerine beş akın yaptıkları ha- iki veya iiç fırka kadar olduğu, vani !erek iktısadi harp ve harekatın sevk mıdır? İngiltere, Danimarkanın niçin tün denizleri Alm anlara kaP\

111
1 

!aşt ırmak işini ilzerlerine almaktadır- ber verildi. İki ve üç nisan ırecelerinde 35 bin kişiden ibaret bulunduğu tah _ ve idaresi hakkında müzakerelerde bu- bu kadar büyük stoklar vücude getir- bildirilmektedir. Bu mayin dli ~· 
!ar. İşte resmi tebliğler hududlar üze- ise bu akınlar yirmiye kadar yüksel- min edilmektedir. lunulması ihtimali de vardır. mesine göz yummuştur. hadisesi, t arihde bir misli dalı• jO~ 
rinde düşen bu tayyarelerden bahset- di. Londra, 14 (Radyo) _ İngiliz ha- rülmemiş, çok cilretkirane bi~ ~e~' 
mektedir. Fakat bu uçuşlar fevkalade masraf va kuvvetleri, Norveçte Stavangar sedir ve şafakla beraber netıce 

. ~ - Bundan maada. düşmanın ge- lı olmaktadır. İngilizlerin yaptıkları hava meydanını muvaffakıyetle bom- Karsta seylaA p miştir. .•. )ı iÇ ı;' 
rısınde de havadan keşıf uçuşları ya- hesaplara göre bu uçuşlar Almanlara bardıman etmişlerd i r. Alm~n teb lıgınde bunlara . ıeıi" 
pılmaktadır. Bu uçuşların vazifesi ar- 000 . T i ' 1 1 mas edılmemekte, yalnız İng!Iı\rı' 
tık müdafaa sistemini keşfetmek de-

1
•
250

· ıngı ız ırasına ma 
0 muş · Fransa Danimarkaya mnuhtemel bir ~iJll't 

ğil, fakat kıta!arın harek .. tlerini ve tur. k 150 d .. kk,. hareket ine karşı sahillerde • alı ıeoıf· 
yer değiştirnM"lerini tesbit etmektir. Bunların zayiatına ~lince : İngi - 15 eV ısmen Ve U an tama• yapı lmakta olduğu bil d irilıne1' 

istihbarat Nazırının Bu keşifler taktik değil, fakat strate- !izler tahrip ettikler i elli birinci Al- } J • ' * . 
iik~r. ~unlar hud~.dun. her kısmında man tayyare•ini listeye kaydetmişler- söylevi men yıkı mıştır. nsanca zayıat yo:< lnkilap şehitleri"'" 
degıI bır parçası uzerınde ve mana d' B k b'I · ·ı · h'JJ · ·· · 

'. - ır. una mu a ı ıngı ız sa ı erı mu- Paris, 14 (Radyo) - Fransa istih- Ankara 14 (Hu,usi) _ Garguvaz muna uğrayan evler tahliye edilmış- hatırası . J~ 
vebe ıle yapılmaktadır. d f ·t ta ı d ı b' ' 

. . . a aasına aı yyare er en yanız ır barat nazırı Froşar, bugün radyod·ı ve Sarıkamış •aylarının taşması yU- tı·r. Asker, tombazlarla halkın kurta- f• 1 
Son bır kaç "'Üll " d Al 1 ' -Ba• tarafı 1 inci aah• . ..r • ı~ın e man arın • d .. i!ıiil ·· t·· bir söylev vermiş ve ezcüm!e ~unla- ·· d I' · tr - • "' • ı 

Fransa, Belçika ve Lüksemburg hu - ane uş muş ur. . • zun en ,.ars su ıs ı asına ugramış ' rılmasında çalışıyor. Sonra Manisa par ti başkanlı~it ıı 
l dl . . Bu tavvare akınlarının inıı:ilterede- rı söylemiştir : 12 ev tamamen, 15 ev kı•men, çarşı- . t· .d h t' dall v ııl 

< u arı ilzerınde neler geçti~ini öğ - k' h d f: Sk Fi d 
0 

. d' rt _ Almanların Narvik deni,inr1 ~ da 150 d~kkan da tamamen yı!kıl _ Koldere taşmış, cıvarda 134 ev na par ı ı are eye ı azasın 10oı 
r~nme.k için büyük bi;: a!ilka göster- ı e e ı ~po ov ur. n ~e ı ma. uğradıkları mağlfibiyet Alman tari- mıslır. İnsanca zayiat "nktur. 10 ' su altında kalmış, 12 si tamamen ' bir nutuk söylemiş, inkı labın ıı1r 
dıklerı bu uçuşlardan anlaşılıyor Bu ta yapılan bır Alman akınına mukabıl hı'nde bı·ı· leke olarak kalac•ktıı·. ' l • 1 t S h.. , k .. k k 1 t kudretini anlatmıştı r. ıe" · " kudar hay\·an )Ogu muş uı·. u ucu 1 'e ızı ı;men yı ı mış ır. "e •· , 15 sebeple beş on keşif tayya resiyle, iki İngilizler Sylt adası üzerine ciddi bir Almanlar ne yaparlarsa yarı•ınlm-. Üçüncil olarak kürsüye.::. 0 ~ıı:r, 
ile sekiz arasında mütehavvil avcı tay- taarruı e•mişlerdir. · Narvikrlen bir daha demir alamıy:ı _ teğmen, ordu namına söyledıgı r~n'' 
yaresi guruplarından müteşekkil bü - Almanlar iki nisanda yirmi kadar cakl'ardır. ç k ki k •• ı •• k ordunun, yurdu ve ink ılilbı kC ~~pO 
yük gruplar göndermeyi lüzumlu bu - tayyue ile yeniden Skapo Flova taar- İngiliz - Fran•ız ve Norveç zafe - o çoc u u oy u a- için daima müteyakkız buıund · ı 
!uyarlar. ruzda bulunmuşlar, fakat hiç bir neti- ri, onlar için büyük bir darbe teşkil lıeyan elmiş, alkışlanmıştır. eoli ~·il 

Böyle uzun mesafelerden ma!Omat ce alamamışlardır. ede• ektir. d ı d ı •ıd• l\lııa llimler namına l\Ieneın ının 
toplamanın resmi adı: cDerin keşif Bütün bu taarruzlar yeni bir taar- B '"k ld ın ara ma a ya verı 'öğretmen ve son olarak t~."!:~:ırt; 
uçuşlan• dır. Bu keşiflerin en mü _ ruz hareketini göstermeleri bakı - rU Se e ler :ıdına parti idare heye 1 irJ 

bir hatip tarafından nutuklar himleri müttefik tayyarelerin Berlin, mından şayanı dikkattir. Bunlar artık Fevkalade tedbirler b K"" l •• 
1 

t tr 
Viyana, Prag ve Posen tlzer inde yap - birer keşif uçu şu değ:J, doğrudan doğ- Kiraz pazarına rağ et artıyor. oy J. u unı~::ia~ı;~ bulunanlar heP bird.,~~ııi: 
tıkları uçuşlardır. ruya hava harbi uçu~larıdır. a/ını.lJOr elı ıı~ 

Bölge serbest güreş musabakaları 
1 d v • b•1 • assup hareketini tel'in eder ıoil 

Rrühel. 14 (Radyo) -Büyük bi- ffia ını egefJile Sata ] JYOf bı korumak irin büyük Türk • 
nalar için ol.dıığ-ıı gibi rad.vo ve tel- , ~ · - · namına and içmişlerdir . .,. 0~ııı~ 

- Baştarafı 2 inci •ah ifede - zilli), R enan (K.S.K.) kaı·gıJeştılar. 

lıiy e galip geldi. Bu kilonun finali I Bu güreşi Mehmed (Nazilli) G ın

'iz istasyonları civarı da a-;keri nııı· t'a ! .. ., 
Bu sırada bir askeri kı • ,:rs ·•.,. hafaza altına alınmı.tır . rahliye o - •• ne ~ 

lıeş dakika istirahatten sonra Bekir cı dakikarla tuşla kazandı. 

nın önünde ,·er alarak ına •e İ'' , lunacak hudud Rehirlcri h~l' • · :ı yer - · ·ş' t 
le t irmek için Brükselde ho~ hinahr ğiyle havaı•a üç el at~~ etını oıtU ~ 

Inp şehitlerimizi selamlaınıŞ. ,,ur''~ (Altay) Hüseyin (Demirgpor) nr~- 61 kiloda: Mustafa Hopa ('.':azilli) 
sında yapıldı. Neticede Bekir !içtincü Fazlı (K. S. K.) la güre~tiler Nazil
dakikada rakibini tuşla yendi. lili güreşçi 4,35 dakikada tuşla ga · 

tesbit edilmiştir. Bu tedbMer, enter, ıne" c 
kiben muhtelif te,ekkii!ler . ,e ·' , nasyoııal tehlikeli hadi•ele" esna•ın- ' ı ıı" ~e· 

da ötedeııberi alınan ihti.vati tedbir- izciler, talebe guruplar ha 
1 

teP1 ıl 
M üsabaklar neticelendikten •on - Llip geldi. !erdir. 

ra puan tasnifi yapıldı ve bölge bi - 66 kiloda: Hü•eyin Öndül (Na · ----*·----
riııcileri meydana çıktı . Alınan neti- zilli> , Muharrem (K. S. K. ) !!'lire•i Müttefik 
reler şunlardır: çok heyecanlı geçli. Hüqeyin (.-azil- ı· uvetler 

56 kiloda: Birinci Şefik (Alt~y ) .. Ji) 9 uncu dakikada tu~la kazandı. - Ba, tarafı 1 İ'>ci sahifode-
ikinci Kemal (Altınordu), iiçtincU 79 kiloda: Hüseyin Mut (!\'azilli). vazi;·etlerinin her an d<ıha gii~lest"ö-i 
Kenan (K. S. K.) Muharrem fK.S.K.) ı rlokuzun - anlaşılmıştır. 

61 kiloda: Birinci Recep (Altay), cu dakikada tuşla yendi. Londra. 14 (Radyo) - Dün ak -
ikinci Muzaffer , üçüncü l\fehmed 79 kiloda: Reşad Çelik ('.\'azilli) . şam Londra rarlyosıı ile Norveçlil.•re " 
(Altay). Ziya, (K. S. K. ) güreşi cok r~tin ge~ hitap eden bir ingiliz ırenerali miitte-

66 kiloda: Birinci Bekir (Alt:11•). ti. Neticede Ziya (K. S. K. ) s~yı fiklerin Nor\·e~e çıkacak askeri kuv-
ikinci Hüseyin (Demirspor), üçüncü hesabiyle kazandı . vet!erinin ;·olda olduğu ve yakınclu Nahiye müdürü madalyalar veriyor 
.,.. d K' (H ') .'ahh·emizde, on bcs. y i rnı: kamyonla gelmektedirler. nevza . Norveçe muvasalat edeceğini bildir - ı raz, ususı .. 

0 
•• •• • 

mura ra<rmen- A ı· - vıidıZ blrl' ~ 
~ . ·e d ,, 

Kubiliiv fib;d~>ine rıknııs 1qr '. ~bİ e. 
!erinde. getirdikleri ~' 'tnkJerı 
l(oymnşlardır. 

---*----· 
Belediye işler: ,; bf1~ 

Du··n 1 t·· • ·· en i:ı<'' • ' \'Pr ere u ... ur ın•"· fi' 
dive zabıtasınca cezalanıl•rıf ~a•~~ 
rii.müş me)·ve sataı: bazı esna b~ ~~ııl' 

ım n<- e da zabıt Yarabsı tutu ~e'e \' 
.. ı.tı\ll 

"ayri sıhhi meyveler mU· 
ha edilmiştir . 

---*-----79 kiloda: Birinci MuhE~ (Altay) d _J miştir. General hitabesinin sonunrla: çok ço<ıuklu annelere mera•imle madal Bu yu':den .,~koyun çıkardıgı mahsul-
ikinci Ziya (K.S.K.) , UçO ncil Re - Ay ın Ja _ Yaşa'1n Norveç, yaşasın mütte- .yalar vf'rilm'ştir. Nahiye müdürü Alı !er musaıd fıatlerle satılmaktadır., 7 ::ı hı 1 arla 
fet (Altay) :>"•• • •• fikler ! 1 Fehmi, mera< imde kı•a bir hitaberıe Halk bı'.nd:ı_n ço~ memnundur._ I a- . . . . , ır 

87 kiloda: Birinci Muga (K.S.K ) .t urkıge gureş Dive bağırmıs, Alman hezimetini bulunmuştur. Çok ~ocııklu analar, giı rammı rogb~tın çogalmakta oldugıınu Sı/olı trı.,ıyan la ı: ııcıınd·' ~ 
ı • • 'l'k/ • · · k .. J · d.. ·· ·· ·· · !· ı muhhr ve azalarımız Bornovuda Ram,ızaıı ı;ıırl~ J ikinci Kerim (Altay) . ırıncz ı erı \'akında görmekle Norveçin istiklaline ğuslerinde madalyalnrla o)· erıııe on goz oııııne a aı . '. .... · ·· K ·d Ah d J{arşı)ıı d~ 

· . t · f k ·· 1 d. bütün pazar verlemıı ortu altına al - emeı e nıe . rıer 11 t 
Ağır sıklette: Demirspordan Meh - Aydın, (Hu•uai) - Türkiye birin- ve - me~~~~:tın. /mamıye ıne avuşa- nıu6o:1'u~r~sirgeme kurumu nahiye o- mağı kararla~tır111ış, sebze ve zahi re İbrah im ve Yaşarı n uz~uıııııtı~ttl 

med rakipsiz olarak birinci geldi. cil ikleri için Gar bi Anadolu serbe'!t cagını 1 ırmış ı rd. ) İ k 
1 

d · d 17 ·okeul -~cu<•a hallerini yaptırmı>••a avııi zamanda kili bıçak ve bir tabanca btı 
• • •• • • • •• 1 •• k d Londra, 14 (Ra yo - sveç hüku- ı ıı una e\·am e en ) · ' ~ ·' • . · . 

1 
.
1

. . •• ~ 
NazıJlı gureşçılen ıralıp: gureş miisabakn arına ıştıra e e - t• t · ıt .1 ilt d. t h· ııı·se ve "'·akkabı ,·aptırmıs yavrula- türparkta da a<rı bır kHhve bına'Ina EıNıkla f< ulu · . 

1 
c;ıı~· ., 

k t k t b't· için yapılan mın me ı, ngı ere ı em ema ı emas ,ı- e ı. '. • " 1 h. b 1 k f\ . . h llesııır e • ç> n'' 
K. S. K. kulübünün daveti üzerine ce a ımın es ı ı . . :. . . . - !indedir. Stokholm şehrinde büyük hi- rı sevinrlirnıi~tir. . başlanmıştır. nşaat ıtnm ıı ma ü- • ':"'Ye ma ~ · ,,ai(ııza'·n ·'fi\ 

şehrimize gelen Nazilli nin fudbol taka serbest güreş bırıncılıklerıne yır 1 k t ·b !arı ·ı · · ı kt Kiraz Diııç•ı>or takımı ile Adagide zeredir. Bu :;aµılıın hal ,.e kahveden Sabrı, •abahleyın ı ' k vn~,n~ ' 
. il . ·şt·rak etmiştir Çok zevk na ar um o ı a ı e çevı ı me e, . d b il .. ı· . - 'd B k' kızı kır dlo 

ve güre~ takımı diln Karşıyakada ' mı g re:çı ı ı . . , • ühim bazı sah il şehirlerindeki halk ; sporcuları ara,ında yapılan maç bera- kö~· •andığı "ene ~ eş a ı vuz ıra ıs- ga g\ en '" ır : ; 1 etfg;n 
K. S K kuliibilnün sahasında K.S.K li ve a l akalı geçen bu güreşlerın ne- mhl. d'l kt d. !'ki t• 

1 
. ti :-.r-· b ka çok tifade edPcektir. Ru ırörli•le halk sal- diyeyı l.ıırakla temi < 

· · ti 1 . 1 dır. ta ıye e ı me e ır. b~r ı e ne ıce enmış r .. usa a · 
1 

k t t 1 1 
t r t' 

güre• takımı ile karşılaşmıstır. ce erı şun ar · İ T . İ . . nıa vergisinrlen I.urtulmuş o.aca ·tır.. ~ca u umuş ' · 10 Şiddetli yağmur sebebiyİe f utbol 56 kiloda: Nazill iden Mehmed Or- sveç başvekı mm . . sveç arazısın- zevkli ve samimi olmustıır. Kendisini h3lka çok •evdi ren ve yorul- Olıwıle lehdid. -ı ı;a~tı ~ i 
k ·ı d . A d d •r t f den Alman kuvvetlerının Norveçe geç- p . f d 1 . 11 . ı nıı u er' ,, mıi•abaka•ı yapılamamıştır. hun, 61 ı 0 a . Y ın an "usa a . . . - · azaıın ay a arı. madan 'nemleketinıiıin imar,na ç•lı - Bo,.novnda cı.Hsnı .. p:eC: 

1
; 

' H 66 k·ı · d . A d d ,., H .. in mesıne müsaade edılmıyecegı hakkın- . .. 'k . 1 . ", 
11 

h 011 unc ıııt• İki giireş takımı arasında grekoro.l opa, 1 0 a, Y ın a usey ~ . f kd. 1 k Kıraz pazarı gun geçtı çe ın os. san nahive müniiriinıüz Fehmi Önder karısı Emetıı a ı, tnıi<• 
. önct··ı 72 k'l da . :l\az·ıı·den H üse- dakı beyanatı her tara la ta ı r e ar- t . ' · . . .. .. 1 t ,hrJicl c 

men güre• milsabaklarmdll şu n etı - u • , • ı !> · 1 ı .... · • 
1 

f , t B ,. d . r· 1 . etmektec\ir . Pazar günii alıcılar zmır nohive halkı tarafından cok s~\·ılmek- k•r "" olum e -
. D 'zhan 79 kiloda . 'azilliden Işı anmıs : ·a erıın e ııı ıa uı an- . 1 ır ·ı '•tir 

celer alın"ltştır: yın enı . '. . . '. - •. d t"· · den \lclomi•tcn v€ cirnr ırnhiyelerdeıı teılir. ac ıycyc ven m... · 
ö6 ki oda: Iehmed Orhun (Na -1 Reşad Çe lık bırıncı gelmışl erdır. ı ırmış ıı. 


