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~ . • Bır hudut 
ararında ısrar · ederse Akdenız- . hadisesi 

e mukabelebilmisil 
Bir komiteci g rupu j 

' Romanya h~dudunu 1 

l :~İi~;"~rıe~fi;e~d~;e 
kararını teyit etti 

Kömür yüklü italvan 
vapurları dün yola çıkt ı 

" er buhranı Halyan notasına ingilterenin nezakefü 
~ menfi cevap verecen .. · ı anlaşıhyor •uç şeklinde ~ 

lt • , çıkan bir Londra, 5 - İtalyanın, Alman-. kömürüne karşı ambargo tatbikı-

ı 
Biikrerı;, 5 - Dün öğleye doğı u 

komitecilerden milrekkeb bir kafi. 
le Pazarcığın cenubunda Dobnıca 
dn hududu geçerek Romanya ara
zisine girmiştir. 

Tlomanya askerleri derhal mti
dah·aıe ederek ateı? açmışlar ve iki 
komitcciyi öldlirmü5lerdir. İki Ro
rnanyalr asker de yaralanmı~trr. 

Bu hadisenin, son zamanlarda 
düzclmC'ğe başlıyan Romen - BuL 
gar münascbatmı bulandırmak için 
yapılan bir hareket olduğu anla
şılmaktadır. 

Hadise, Romen - Bulgar milna
sebcileri üzerinde tesir yapmrya_ 
caktır. Romanya Maliye nazırmm 
Sofyayı ziyareti üzerine kuvvet
lenen Romen • Bulgar dostluğu. 
kuvvetini muhafaza ediyor. 

Müvezziler ı~... l" t b yadan kömlir almasına mini olan na dair olan kararın ga)'rimeşru 
~•n· UA e!e büıüdür. İngiliz kararını protesto için gön- mahiyeti ve \'ehnmeti kaydedilmek r 

'11 SAN KUMÇAYI derdiği nota dfin İngiltere hükfı . te, ltalyaya ait kömürün İtalya i-
metinee tetkik olunmuştur. çin hayati bir icaba t"kabül ettiği 

~, CYa2ıı1 4 üncüde) lt:ılyan protestosunda Alman bildirilmekte" ve İngiltere tarııfm-
V SlAN · dan verilen kararın İngiltere ile j 

V upur ve bekleme sa· 
l onlarına girmek yasa

ğını tetkik için 

' .. CIVARINDAKI MÜSTEMLEKELERiNE ;~:ir~:ı=~dtıe1~~~sav: ~:~.~ 1::11 

k'ttgıltere takvige ,o. •• ~ .... .-1 
Yartn beledıvede 

bir komısvon 
toplanıyor ~nu'ial~rı gön<!-er~~ H i TL E R LE 

r kbı Afrıkadan gönderılen muhım İKİ SENE 
Bir F1n nöh<'b:lsl dürbünle fanı..c;snfta botnnuyor (Yazısı 4 üncüde) 

~U~t şimali Kenyaya vasıl oldu 
l{~~ Şarki Afrikada bir arızaya uğramaksızın iki bin y a z a n : 
e1te ktı. da tecl'lnnıil eden kilometre yol katetmişlerdir. 

Yeni beton hatlarının kurumasını 
temin için zaman kazanmak· maksadile 

Finler bile bile ölü-ııı c llllh "'1etıeri bugün Af- • Bu 8'?yyar ordu ile birlikte mo
llıltııt, 'llltdaki Rod 

1 
törlü kıtaat, ağır toplar, hava da-

~l;ı tltı.leıc~si d ezya n. fi topları, mitralyöz ve makinelitü. 
~ aıc\1.v0 nd~n gelen :reni fek müfrezeleri de Kenynya gel. 

~ 1 llıılte11 e tlınişlerdir. mi13lerdir. ı 
~ ()!arak }{ karnyonla tam (Ş;m:ı.li Kenya Habeşistan ve 

ı n bu l•n·"'Y•ya muva , ltalyan Somalisônin cenubunda- ı 

alkan ·~Ü~·;şhlç-şi~piyonluğunu 
0nıncı defa kazandık 

lngilterenin son Berlin 
elçisi 

Nevil Henderson 
Birkaç güne kadar 
"SON DAKtKA,, 

gazetesinde başlıyor 

m Ü bekliyorlar! 
B elslnkl, 5 (A. A.) - Bir Fin 1 ilzerinden gcçmcğc teşebbüs eden zahında Sovyet kollarnu .,. k.ıta

tebliğinde bildirildiğine gl>re, "3 düşman, geri püskürtiilmüştlir. Vu- larmı bombardnnan euru.lerd.lr. 
~~ .... WWWllllllll•~-J martta Viborg körfezinde buzların , oski ve Ladoga'nın şimalinde Rus . So~et tayyareleri Ladopnm 

tnarruzları tardedihnlştir.,, Gımali l&l'kisinde büyük bir faali • 
Ter c Ü m e a n k e 't n m n z 1 Kareli berzahının §arkında ve yet göstermiş ve Vilmanatrano 

1 Taipalcdc ~iddetli topçu faaliyeti Kupu ve Mat.ka.selka'da ciddi ha~ 

Okuyucularımızm cevaplarım 1 ~~:;~:~-;::·:..:::t~ .. ~~ ~lk~rinin~m:b:1.:Coovye&k~_:ıt;a.~ 120 O kişi kaybetmişlerdir. Kuhmo ~.. .._ -

neşre başladık istikametinde Finler Sovyetlerin ~::~.nıitralyöz ateşi altma ahnl§- , 

bir istinat noktasını ellerine ge - 3 martta 4 Sovyet tayyarell dil.ı 
çirmişlerdir. Sovyet kıtalan Naut - şilrülmüşttir. . 

Ah M ht K k"b" F siden çekilmişler \'C şimale doğru (So\"yet Fl harbin met u ar eva 1 ı, ransız 3 kilometre gerilemişlerdir. en-el gelen.ha:erıer 3 :n:z..ı::: 
ı m U ha rri ri n in f 1 kr asın 1 h.a k k 1m1zd a ___ Fi_·n _ha_va_k_u"'_'P._tleri Karelikber. ~ndaddır.) 

10 kuruşlu zam an sonra muahazekar görmüyor 

F RANSANIN mlimtaz znu
harrirlerinden :Mijsyö ~ 

ment Vautel) in (Gringoire) mat-

mmamm 15 Şubat tarihli nllsb&
suiı!aki makalesinin (Afrodit) 1'0" 

.nam hakkm~aki davaya mliteal· 
tik fıkrasının tcrcilmesi için bu-

gi1DkU nilshanızdaki yazıyı oku
dam. Mösyö (Clement Vautel) in 
makalesindeki fıkrayı evvelce oku. 
mtJltum; fakat §imdi tekrar ve 
dikkatle okudum. 

Bu fıkrayı aynen tercUme eyle
meği lüzumsµz görüyorum. Ynl

( Devamı 4 üncü de) 

Şeker bollaştı, 
istihlak azaldı 

Şekerden yapılan maddelerin f ıyatları 

K d k · · ı ıstenildığ i gıbı yükseltildi, fakat. .. a ı oy va p u r a r ı n a ........ _ ................... - ·-····-.............. _ .
1 

Belediye ve ihtikar komisyonu m uhtekir/ere 

istiap haddinden karşı şiddetli blir müdcadele açtı. Şekeri veya ·:!. 
şekerden yapı an ma d el eri yüksek fiyatla 

fa Z 1 a Y O 1 c u al ı n 1 y o r sa_~anlar ':'illi ko~unma ı~anunu hükümlerine :ı· 
gore takıbata ugrıyaca klar. 

B bah liman rei.i Hayclarpa§ada vapurun ha- } - 00
··---

00
· -

00
·-··-·· ....... - ... - ............... .. ,._._ .. _ I 

U I& • L } u) ka Şeker flyatlanna hUkQmetçe 10 ! itibaren tatbikine ba§lan.an bu karar 
reketini durdurarak bu K!lllll yo C a'l'l çı rllı :ıaıru, zam yü.pıtdığmı dunı.u nuaııa- hakkllida. Ana.Mu ajcuw d!lıı ıece 

_.. (YMllı 4 \lnellcle) m'Y.da. hnbcr vermiştik. DUn öğleden ( D 
4 

•. " d ) 
evamı uncu e 
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Matbuat, turizm ve 

radyo müdürlükleri 
T rifemli kızların makbulü olan ıekilde giyinmiş
ti. Saçlarının üzerinde güneş sarısı renginde bir 
mendil, ayaklarında terlik ve diğer kısımlan 

Başvekalete 
bağlanıyor çıplak ... 

Dünkü kısmın hülasası 
Kral Por.ol, Akdmıh kıyılannda 

l'ran.a ue bpanya ara!llDda eok lil-
911 Ud1nill bir mcmloketln mut.ııık 

•tlkümdandır. Mııhllrrtr temin Nll· 
ıor ld bu.raaı hayalbaneıdnde vııcuı 
lıalmaf bir yer detudlr. Ttl.feuı l.Aml• 
Dl ~ bu mewleketlıı barfta.ıar- • 

da pt.erllınemeelnln tebebl as.dece 
IDBl&a8eWdır: een'llhınnn ba gtaeı 
~ akın etıll61orltıdcn başka mam.. 
lekeUer korktukları lçlu moveııdlye

Ual duyuım.amnp ı;aıı~,ııır ve bun 
da muvaUak olmuıtlardır• 

Jlnl tlJııdl muındı nıçhlle, bllhçe
lılnde bir kiraz apcı altmda otur
mut. tıebaHmm dcl'Uertnl dlnlJycrek 
41&yalan b&kkmda hUltüm vermelcte
d!r. llk davacı blr ecnebt ~!eldir, 

lteadJ.Mnl bınılup knçan kansını da
n ed17or. Kral onn dlnledlktçn sonra 
90n1.1or ''peki ama ben buna ne ya.t 
,.ııw..rtm ki~,, ve ağaçt.n.n btr ktnuı 
koparıp 7lyor. 

- l'akat majeste, bh blldmm 
:w papa.sın huzurunda evlenmiş. 

tik. Kanm İncil Uzerin" yemlıı eL 
mlftl. 

- Eğer sana, ~ ynşma gel. 
medea evvel Olmiyeceğine da1r 
)'C1ln .ıaeydi onu vebaya yaka. 

landığt IÜD bapisnneye r5nderir 
ID.lydin? 

YemJn etti. diyorsun. Bence bu 
onun yeglne kabahati. üstelik o 
7emin, p.rip memlcketlnln kanun. 
larlle zoraki yeminlerin en beyhıı
deal Bunun delllln1 13te görmüş 

oluyonıun.. 

Karın ya seni aldatsayd.ı? Ko • 
wlmamak l~ln eenden botlanıyor. 
IDUf gibi görüıı.aeydl ! Halbuki O 

mademki k.açU, seni aldatmıyor. 

açık aörJUlüğU lAf g6tUrmeır.. 
H em neden kaçtı? Hiç ollphesiz 

gençlik, pzellik, karakter, yahut 
klmbillr, belki de aervetçe senden 
11.atlln blrlsl.n.J bulduğu için. •• 

Bunlan bir genç kızın kocaya 
nnrken heeaplamaamı kabul e • 
diyonıun. Bu genç kıs kadm o. 
tunca ve kazandığı tecrUbelerl de 
gözönUne alarak bunlan hesaplar. 
a.ı. kabul etmen tazım değil mi? 

- Bununla benı.ber, kanunda 
•'komşuna zo.rar verme,, dlye ya
sılı. ... 

- lşte ben de, yerine gcçenhı 
aleyhine dava açmaktan seni bu. 
nun için menediyorum. 

Sonraki davaya g~ellm. 
Kalnı bir ses: 
- Majeste, dedi, bir ııersert, 

bir keçi çobanı benim blrlcik ev. 
l.ldmu zorla kirlettl 

Kral itiraz etti: 
- Yo! Mukavemet olduğunu 

lddlada açelc etmiyelim. Kwnı gör. 
mek islerim. 

Km göRcrd.iler: 
Trifeınll kttlıınn makbulU olan 

tekilde giyinmtştl. Sııçlnrmm tııe. 

rinde g1lncş sansı renginde blr 

ınendil, ayaklarında terlik ve dl _ 
fer kuıımları çıplak .• , 

Filhakika, Pozol, çirkin, ihti
yar veya sakat birini görmenin 
bazı kimseler için bir azap teşkil 
ett iğini düşünmüş ve yalnız ku· 
surlu vücutların değil biçim:.iz 
çehrelerin de açık olarak gösteril· 
me.sini )'asak etmişti. Fakat genç 
bir kızı veya sıhhatte bir erkeği 

&örmek ancak en temiz ve ha!:iki 
fazilete en uygun hi3!er uyan:lıra· 
bileceği için, insan güzelli!',ri gibi 
geçici ve kıymetli bir Allah ve:gi· 
sini saklamakta mana olm:ıdığmı 

teba •sına anlatmıştı. 
Kral, hizm:C:!lrlann<laıı birinin 

kulağına iğilerek: 

- Dostum. dedi. ağaçta kalan 
kirazlar yetişemiyeceğim kadar 
yüksekte. A~acı da d~iştirmek is
temiyorum, buna alıstım. Yann 
birkaç d üzüne kiraz seçerek a!;ak 
da'lara as. 

Sonra. §3skmlıktan .ziyade ümit 
le onu beldiyen genç kıza döndü: 
- Söyleyin bakalım. Siz de ba 

yet ~lyor musunuz? Çünkü ba· 
bum. aacak &i.ziJı namınıza fikl· 

Kral Pm:ol 

yette butundu~u takdirde dinliye
bilirim. 

- Ah majeste, dayak y~ 

mem için onunla siz konu~u.z. 
Dün akşam, dağlarda ablamın 

yanına giuniştlm. Elimde onun 
çocuğu için bir güğüm sut vardı . 

Ablam bana, hayatı o kadar tatlı· 
laşllran, benim de uzun gecelerde 
yokluğunu hissettiğim §e)'lerden 
uzun uzadıya bahsetmişti. 

Y anaklanın belki biraz kızar 

mıı ve kalbim epey heyecanlı o· 
!arak onnandan d5nerken sö~t a· 
ğaçlarırun altında ben yaşta ve o 
da yalnızlıktan mahzuna benziyen 
bir çobana rastgeldim. 

Kedisini sevimli buld~u 
gözlerimde okumuş olmalı. Erkek 
ler bize hilcum ettiklerini sanırlar. 

Halbuki kendilerine bakmağı unu· 
tan kadınlara hiç yaklaşmazlar. 

Bizi hatta zorla da elde etrn!er 
bunu, evvelA gözlerimizde bizce 
nahoş telllii edilmiyeceğini oku· 
duktan sonra, yaparlar. 

Bana gelince, yemin ederim ki 
ben istiyerek böyle yapmadım 

Bana dokunmasını istemiyordum, 
yahut istemediğimi sanıyordum. 

Her ne ise bu delikanlıya, ken:.lisi· 
ni en çok bel;endiğim bir anda bak 
tun ve ayni anda o da benim eli· 
mi tuttu. 

Babam doğru Byledi majeste. 
Gücümün yettiği kadar mukave· 
met ettim. Hiç bağınnaclım. Çün· 
kü dünyada hiçbir şey uğrunda 

bulunduğum vazirette imdat ça· 
ğıramazdım. Esasen ben bu i~tcn 
kendi kendi~ kurtu\acağımı u · 
muyordum. 
Güneşin batışından kapkaran· 

( . 
Ankaradan nrllen malümata sö

re. matbuat umum mUdUrlUfU Bao· 
vekAlete bağla:ıacaktır. Bu bwıusta 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 
Bu projede balen Dahiliye vekAleUne 

bağlı olan matbuat umum mUdllrlU· 
ğU 1ktıııat •eklletine bağlı olaıı. tu. 
rlzm mUdürlUfU ve MUnak.alflt vekA· 
itti.ne °ballı buJUDan radyo btt U• 

mum mUdUrlUk halinde blrle4Urllmek 
tedlr. LAythanm bu ay aonlarına dol• 

I ru BUyUk Millet ı.ıeclllıine verileceği 
ınla,ılın&ktadır. Böylece iç ve dıı 

ıropaganda i'leri de memleketin lb. 
ıyaçlarma uygun bir nizam aıtma 

:ılınacak ve bu ~lerde ahenk temln 
edilecektir. Halen .Bqve"1ete bağlı 
olarak çall§an matbuat bürosu vazt
!elert de yenı l&y:lbanaa çıkmumdan 
sonra bu umum mUdUrlUk t&rafmdan 
ıta ed11ecekUr. 

Yardımcı muallim 
tayınleri 0 

Maarif tek&leti yeni 
eıaılar teıpit etti 

Orta tedrtut kadrowAwı Ultlyacı· 
nı karfılıyacak ull mualUm 7eU,tir. 
mele içln Maarlt vekAletlne9 alınan 

tedNrler DeUCUiııdt tUrk~, t&rlb, 
cotrafya atbl b&m den ıUmrelert I· 
çiıı yardımcı muallim S.Ubdamm• 
&rUk IU&um kalmamlflar. Difer den 
ıllmnleriııdıld açık denler uu mu. 
alllmterı. dolduruhanoaya kadar bir 
mUddet daha JVdımcı muaULmlerden 
lıtitade •dllm..S aanu1 sörWmıkte-
dlr. 
Tatdımel mualllmJerdılD mOmktııa 

old\1111 llad&t lyt bir 141klld• 1.ttltade 
edilmesi ıçlo bwılarm tnha n t•Uh. 
damlarına &tt bUı yeııl kar&l'lar 'n• 
rUmifUr. Yard.ımOJ muallim .eçlmlD· 
de, bulunduklan mahalde b11&1al n 
lcatakı.rt balnmmdaa muautınııte •l· 
verı,ll ıörWen ytlkaek mektep me. 
zunlan thUlularllı allkalı denılıre 

inha edlleceklerdlr. Bu llrada aam
aedln uıl vadteııt denılere munt&a· 
mu devam etm..ıne mani t.qkil 
edip etmediği gözönllnde bulunduru· 
lacaktır. 

YUkaek mektep mezunu bulunma. 
dığı takdirde bunlar üıalvenıltenln 

muallim yetiştiren ıubelertne en u 
iki sömestr devam etmlt llııe me:cun· 
lanndan nçllıcek •• lfUbelerUe alA· 
kalı derslere inha olunacaktır. Bun· 
lardan aonra muaıum mektebi me. 
zunlarmdan nya llkmıktep muallim 
ve b&§mualllmlerlnden lstltade edU· 
meBI dUşUnWecektlr. Bu vutflarda 
namzet bulunmadığı takdirde llaele
rtn iyi ve pek tyl dereceli mezunla· 
ruıdan yardımcı muallim llei;llecek vt 

lnbadan eVYıl okuduğ\l Uııeden gjzll 
olarak umumi btlglal ve karakter! 
baktmmdan elnrl1U olup olmadıfı 

eonılacaktır. Yardımcı muallimler 
bilgi, metod. otorlt• n talebe ne 
mUnasebet bakrmmdsn sıkJ bir kon. 
trol altında bulundurulacalclardır. 

trşat ve yardımlara ra~en istihdam 
ıannda fayda (t6rülmed1~ takdirde 
vazi:eter1ne nihayet Hrltecelctir. 

Belediye otobüs müba
yaasında gilçlükler 

Belediyenin elektrik ve tramvay 
!ık geceye kadar e~lerim ve ayak· idaresi buabma alacafı a~ otobUB l· 
larımla hayatımı müdafaa eder· çin açılan mUnakasa dUn bltmll Ye 

mişccsine mücadele ettim. Sonra komisyona dört tekli! mektubu ve. 
eve dönmek için vaktin çok gecik· "rllmJıtir. Bunlar lngtll.ır. ve Amerikaıı 
tiğini gördüm \"e cesaretim km! .

1 

t'irmalandır. Teklifler tetkik edllmek-

d E . balı k d 
00

. l _ tedir. Fakat umumiyet lt.ib:lrlb bu 
ı . rtesı sa a a ar Ye mu· tekliflerin pek mUBaıt olma\ilğt anla· 

t~a1dit defalar cesaretimi kaybet· §ılmaktadır. Döv!s vaziyetleri de 
tım. (De,·amı nr) bunda lmll olmaktadır. 

1 
Umumi mağazalar için 300 bin 

liralık malzeme alındı 
Budapefteye giden heyetimiz bu sabah geldi. 

Maiazalar müdürü an la§mayı izah ediyor 

Samsun, Adana ve V.anisada da 
umumi mağazalar açılacak 

Klmlellıt.im1a1D tıcaNt 1flerin1 ko
l~]&ftuı:aak ve mMrıı.!l&rı azaltmak 
Uzere latanbul, lznıir ve Mer11inde 
unıwnı maga.zaıar te~kJll\tı kuruı

m111tu. İki hafta kadar evvel, bu 
müeueaeler için llll:umlu olıııı yenl 
veaıu aatıı:ı almak 1ı;in Bud&pe;ıtoye 
giden un:ıunıı maJlazalar mUdUrU 
I!llkkı ldançonun riyaaetlndekı he. 
yet bugünkü koııvanslyonel tronlle 
üönınU§tll1'. 

li. Manço bir muharrlrlmlze şun

ıan aöylemi§Ur: 
- Bud&pe~t.ede yaptığuntz temu• 

ıar tam bU' a.nlqma ile neUcelen• 
aııı, umum! mağazalar için lüzumlu 
goı1llen vinçlerle nakU vasıtalarının 

Macaristandan mübayaası kararı~

Unlmıştır. 

Bunların bedelleri pamuk ile öde. 
ııecekUr. Jılllbayaa ettı:ıwız e~ya a
ruında, ye:ıl bir nakil va.aıtası olan 
elektrokarlar ile )'ilk aaansörıert ile 
vardır. 

Bunların bir kısmı İstanbul, diğer
leri Mersine attUr. MUbayaa oodeU 
300.000 lira tutmaktadır. Vinçler Oç 
dört aya kadar gelecek. dlğerleri ni· 
hayat on ay lçinde teslim olunacak. 
tir. Umurnı mafazalar modern ve881t
le techis edlldlkten sonra memlekeU-

Sofya elçimiz bu 
sabah geldı 

Bulgariıtanda mutat 
haricinde askeri bir 

hazırlık yoktur 
Sofy& elçiiniz Şevki Berker bu 

aabahkJ Semplon eksprcsUe ıehrimi. 

ze gelınl.§tlr. 
Elglmlz g&."11& bir muhan1rtm1z ta-

rafmdruı k&roılanmıt ve doğnıca 

Parkotele gitmtetır. 
Şevki Berker, beyanatta bulunmak 

latememıı ve muharrlrlmizin aualle
rtne cevap olarak kısaca demli tir ki: 

- (Türk - Bulgar) mUnnsebetlerl 
çok iyldlr. Aramızdaki dostluk gittik. 
çe daha ziyade inkfla! edtyor. euııa
rlstand&kt ıon kabine tebeddUlU da· 
hlll Hbeblordeıı ileri gelm~Ur. Muu. 
Qen geldlm. Seyahatim hususi mahı. 

yetteillr. Burada dört be;, gUn kala
cafım. Bu arada belki Ankaraya da 
ıtdortm. Sonra Sotyaya dönece:ım ... 

So!ya elçlmlz Bulgari.standa aske
ri hazırlıklar rivayetleri bskl<ın(lakl 
•uale ıöyle mukabele etmiştir: 

- A.akerıı:e Q&ğrıla!llar, her sene 
olduğu gibi muayyen "e mutıı.t tıı.ı:m 
devreıi için almanlardsn ibarettir. 
Bunun haricinde bir haznlık yoktur ... 

Alko!'ü ıç~ilere 
yapılacak za4n 

Yüzde sekiz nisbc.:ndc 
b!r vergi ilô. ve 

olunacak 
Ankaradan •ırtıen maınmata 1r6re, 

alkollü ıç:dler için yaz la se!d:.l~:ı a
ııagt oımıımall Uzer. blf vergi il:ı.ve:ıl 

yapmak hu.susunc!a hUkOme~te tctltil: 
lı>r yapılmııktndır, Bu c3as ib!r kıı.n·m 

pr'1Julle tespit edllecok ve ı.ıecllsln 

18 mart toplantısını ta.kip eden cel· 
ııelerlndcn birinde göru~uıecelttir. 

Proje kanuniyet kesbetUl<ten sonra 
nllan baıınd&D itibaren marlyete gl· 
rccekUr. 

Ba sabalı gekn amnml maf;azal:\r 
mütlürli Hal.iu l\lanı;o 

mız için çok taydalı bir hale gelmiş 
olacak Ur. 

Sam.tun, Adana nı ManLsada da 
umu.mı mağazalar açılması hueusun
dakl etüdlerimlz mUspct netice ver 
mi§, raporu Ucaret vekfiletı.ne takdim 
olunmuştur . ., 

Dahiliye Vekili gelmedi 
DahJllye veklU F&lk öztrakın bu 

aabah Ankaradan ıehrlmlzı geleceği 
baltkındaki haberler tahakkuk etme· 
mlştlr. 

Vekil, §lmdlllk aeyahaUn1 tehir 
etmi§Ur. 

----o----
ltalyan büyük elçisi 
İtalyan bllyük eıçisl ll. De Poppo 

bu sabahld ekspresle Ankaradan 
gelmiştir. 

Küç~k Sehir 
Haberleri 

* Alman taclrlerlııdeıı ve en· 
düslri mUme:ıctllcrinden mllrck· 
kep mUteaddld heyetler eehl'İlni%· 
de son anlnıımadnn istifade ede • 
rek mıı.1 nlmn.k için tcmular yap
maktndrr!ar. 

* Kız muallim mektebinde as -
kerllk dersleri hnftada ikl saate 
-;ıkanlmış ve bunun il.zerine 81D:f· 
!arın birer saatlik iş ve biçlti • dl· 
kiş derslerinin öğleden sonraki 
mlizakcre saatlerinde göster:lmesi 
karıı.rlnştrnlmıetır. 

* Maliyo Vekili Fuat Ağralı 
ı.Jtin nkş:ı.m Anknraya dönmüştür. 

* İzmir bcledlyc~inln Almanya. 
dan s lpari'} etti~ 53 otobilsten 40 
tanesi gelmir. tir. D'ğcr 13 otobüs 
Trlyetıtcde kn.lmıştır. Bunlann kn. 
ra yo:uyla gctlr1lmcsJ lmkCUıı olup 
olmn ığı nr~~ltrtlıne.ktıı.dır. 

* İzr.llr belediye rclni Behçet 
Uz. bu ecnc~I tzmlr funrmıı lşti • 
r:ık bnhı:l Uzorinde buctın lstıınbul 
s=uıo.yl erbıı.blle bir temc.sta bulu
na.c:ı.lttır. Bu toplnntıya vali LCltfl 
Iı:ırdnr rlyo.ııct cclcccl!tlr. 

* Mart ayı i"lnde lzmirde ve 
Bornova.da pasif konınma dene
ne-lert yapıl ııca':tır. Vilayetin b'r 
bayo.nnıı.mc:l halkı tecrC.~ ınma
ıınd& ta.kip olun~cak hattı hare· 
:rnt ıcı:ı tenvlr etmektodir. 

• YUkaek zırant rncl;tobi prote:ıör 

ıorlnden R~ter dllıı A.lmanyadan 
,;elm1;'1r. 

• 

6 

K .. .. r ;şi omu b''t 

Yeni navlun ~jyaJ be 
nüz tatbik edıleııt . .1 

ı:J~ 
ı~okkömUrUnUn ı uıartWI fi?~ 

..ıeledlye ve SUmert>snk ~#~ 
.:aUlacağmı yumıştık. BtııtJıll"".A 
ııususta bir taUmatnaın• ,eıııı 
..edlr. Talimatname gcılılee l"f I' 
ihtiyaç tespit edilecek görf ~ 
<1enekJ stok bu rakamlar&~ 
.:>lu.nacaktır. Navlun tıyatl °'ut",.; 

1 
400 kurugtur. Bu fiyat 22~ "' ~· 
plt ed1ımı~. takat beJlll' 
oaşlanamaınl§tır. 

~tici 
2ımaf cemiyetle!.~ e 

ret müdürlügUJI ~6 
bağlandı ~ ı 

tıetl ./ 
İstanbul esnaf cemıyc ~ 1. ::ı 

l;ıleri .)'t!nlden lstanbul ın1ll si• ' t 
ret mUdUrlUğUne bağlııtlısııt,ı /, 
lece ticaret odası esnaf tıl~,U 
volunm~. Uca ret müdUrl ~ ;J 
mllro.kabe teşki!Atı §cnığl 'iti') 
muııtur. Bu §e!llğe K~ ,,, 
tayin olunmu;ıtur. şetli~ 
&:ene ticaret odası bUtçe 
ıacaktll', ~ 

-~ev-./ 
Bursada tehlike~ıV 

lecek bir hey• ~ , 
Bursa f8hrinlı1 cenubuııı'_,ı 

yert meairesiııde 1eııeıercıe"..ı1 
batll devam eden bir b•rr "'1 
cuttur. Tetkikat yapan tJil' ' ' 
verdlgt rapor'1a, Gökd•~ 1 
getlrdlği Mlletle ycraltıtl 
reyanıanndan vukua geıeol 
ıt.nm gtıntln birinde aurııf :-'J. 
blr tcbllke te;ıkU edebUee";l' I, 
mi~Ur. Buru beledly~. ~ 
takati ntsbetlndeki tedııl ~ 
önlemek llabll olamıyae& dl' 
ve valiyetl Natıa vekAI• 
~tlr. 

r 
llilkreş - RomanY~~~ 

ye ısmarladığı li9 1JP"./ 
l..n§aaı bltmi:Jtir. ı#) 
radenlze mUteYeccil' 
kacaklardır. 

• • • ııı" ...ı 
Romanya - Kral J(st'° 1'1',ır 

Muaollnl ve ttııl>.. b~ 
ret etmesi lçln t~ııot"" ~ 
ıllmi~Ur. ltaıyanııı·t!;,-ıı 
garanti vermesi ib t,P 
teUe kuvvetıe3111e1' 

• • • ıı , 
!!usların Fln harbtnd• ı~ 

tankların yekQnU 
olmu§tur. ... ~ 

Sumner Vcbln, Leb11 

etmesi lhtımaUndeD 
• • A 

• il l' 
Almıınyıınm altm sto~. 

marlc kıy:noUnde . . ··" • .ıı•ıP'· 
lniUtcre tarn!mdıın ı< •• ~ 

lanan llk avcı ıa)') !Jll11"' 
la vııoıl oımu5tur. ıcll' 
dJğer tayareıer ~ 



Yeni beton hatlarının kurumasını Yeni hukukubeşer beyannamesi" 
.. temin için zama: k azanmak ma~sadUe Ve Prf. Mükrimin Halilin fikirleri 

lı .. n 1 e. • r b 1 1 e b 1 1 e v AKIT ;.;a7.e(~i İn~ili7. nıuharriri Ycls'in orta~ ıı. attığı •·Yeni 
hukuku beşer h<'yannnmesi'' fikri h:ıklnnda n~rlyat yapıyor. 

U m U b k 11• y o 1 a r ' Bıı m;-.randa dr.j;nll tarih ıırofcsiirümüz Bny l'ılükrimln JJalilln de fi. e r ı.ırtcrınl okuduk. 
• -estsd, yrni hukuku hcscr bcya.nnarnm.l hakkında. fildrlerinl ile-

ri sürerken dünya yüzünde bir müsavat tesisine imkan olmaaJğüü, 
ı;ünkü insanlann tab'an haris , ·e bcscrln na.kabili ıslah bulundÖ~u 

S • 1 ı d 17 b • :-iiyltmiş, hunu ispat etmek lı:ln <le din ld tnblarmm sehadctine mliJıı. on g un er e 1 n Bir Alman ·-ı.~::~~- modMlyet Mnnda hlanbul ilnlvc ... ı1<>s1 profesörünün 

· t ht ı b h · · b t ı d herha.ngl bir l'iddi menmlan bahs<><lerken iıldhısmı ispat itin elin Jd. m a kt U 1 Ve rd 11 er a 0; a ırı a ırı 1 fahlarınrn sayfalarından me<led nmnıası bize gayet ~nrib görii.ndü. 

Bu faciada rol oynıyan iki büyük amil adam ve 
top eksikliğidir. 

Mcvzubahı. olan me!'elenin fıkha \C llmiltclama nldiyeti yoktu ki 
lngiltere mütekait ami- .. ay ın prorMÖrümi.iz nkır1<-rin1 t~yıt e.tme.k itin bıı yo1a saptı diye-

ralleri yeniden llm. HMt de. malfım ya ilmiblilmda hile hlr nnlili ıl<>lil. bir de akli delil 
, ·arth r. M<'s<' l iı. dinde yapılması farz olan hlr şe~in neden farz oldu. 

hizmete aldı jCıı l"pat tdilmek f5tftıildlğl 7.ama.n <'ntla kıtabdıı on:ı alt olan' pa
sajlar ~i)§f P.rillr n ı.onra bunun ya.lnız bu baknnclıın İ'lpatfle ih.-tlfa 
Nllle.mlyr.rı>k aynr:ı akli hükümler serdedilerek onun sebebi mewu
ıll~·r.tt izah edilir. 

Pa.ri.~, 5 - Finl&ndiyad..ı.n nlr. 
nan haberlere nazaran Kareli 
ceplıe6inde hareket harbi o kadar 
gen~ bir mikya.et& yapılmakta.dır 

ki, cephe hattmı t~bit etmenin im
kanı artık kalmamL'.!br. Yüksek 
Fin kumanda heyeti Sovyetlerin 
yeni fırkalar sevkedemiyecek hale 
gelecekleri zamanın yakın olduğu 
knnantindedir. Bunun içindir ki 
sevkülccyşi hiçbir ehemmiyeti ol
mıyan Viborgun müdafaa.ıJına do -
vam edilmektedir. Şehir elıin Fin
lerin elindcclir. 

Fin k ıtaları Vibori;"un ııimnli 
garbisindeki mnnilcre ycrll'§lllck. 
tcdirler. Mıı.nnerhaym hnttının bir 
kı~mını t~kil eden bu mov7Jlcr 
Simolayı F:lisena\•ara'yn hağlıyan 
demiryolu himaye ctmE'ktedir. 

Sovyetler §chri yavnş yavaş 
muhasara ediyorlar. 1<1nler muka
vemet ediyor ve Sovyetlere şehri 
işgal teşebbüslerini c;ok pahalıya 
mal ediyorlar. Sovyctlcr donmuş 
olan Viborg körfez.ini geçerek 
Finleri arkadan vurmağa teşebbüs 
ctmUıl<>rııe de muvaffak olamamış
lardır. Finler Viborgun beş kilo
metre şimali g-arbisinclcki yeni 
mevzilerine muntazam bir şekilde 
ve ynva., yava~ çekiliyorlar. 

Efsane kahramanları gibi .. 

Stokholmden gelen haberlere 
nazaran Sovyetlerin berzahın gar. 
binde çabuk ilerlemeleri Isveç!e 
hayret uyandırmıştır. Bunun bir 
sebebi hiç şüphesiz Finlerin geride 
inşa edilen betonların kurum:ısmı 
temin için Mannerhaym hattının 
bazı bölgelerinde her ne pahasına 
olursa olsun müdafaaya knrnr ve
rerek fazla zayiat vcnniR olmale,,.. 
rrdır. 

Öyle vakalar kaydediliyor ki, 
Finlc>r, yeni betonların kurumasını 
temin rnaksadil<' , tahrib edilen 
mcvzilı>r üıcrindı:> açıkta muhare
be etmişlerdir. Fin zayiatının bu 
suretle şimdiye kadar kaydedilme
di'< fiekild<' n~hr oldUb'U bildiri! • 
mcktedir. Stokholmcla hu zayiat 
l 7 bin olnrak hesab edilmektedir. 
Çok taze olan yeni betonların ne 
dnece mukavim olacakları da me
rak edilmektedir. Viborg faciası -
nm iki başlıca .sebebi şudur: A
dam eksikliği, top ek3ikliği. 

Şehir düşerse .• 

Finlerin kanaatine göre Vibor -
gun sukutu dahilden ziyade Fin • 
landiya haricinde akisler bıraka
caktır. 

Bu sebeblc Viborgun sukutunun 
harbin devamı üzerinde ynpacağı 
tesirlere dair son z.-ımanlardıı ba
zı Alman organları tarnfındnn çı
karılan şayialar Fin hükümd 
mc.rkezinin i); haber alan mahfcl
l!'rinde hayret uyandınna.ktadır, 
Ayni mahfcllcrde bu ııayialarla 
Viborgun sukutundan sonra hare. 

katın . durması ihtimaline dair ya. 
pılnn telkinler arasmdıı. bir mü -
nasebet görUlmektedir. Fakat Fin 
efkarı umurniyesi böyle bir ihti • 
mali kıı.fiyyen derpiş eylemiyor. 

lyi haber alan mahfellerde tah
min edildiğine göre şehrin şimali 
garbi<;"nde . yapılan ricat hareke • 
tini müt~akip Vuoski ve Sovanto 
mevzilerini de içine alncnk olan 
yeni bir mukavemet hattı t esis e
dilecektir. 

Sovyetlerin tekzıb ı 

P:ıris, .> - Tas nj3llSI Moskova
da.n alarak Leningrad ıı.s.keri mın
t.akıısı e.rkinıharbirosinin bir teb
liğini ncşretmektedir. Bu tPlıliğdc 
Sovyctl<'r, Vinliındiyanın milletler 
cemiyetine verdiği notada bildi. 
rilcn noktalnr tokzib edilmekte
dir. Sovyetler zehirli gaz kullnn
madıklıı. rını, sivilleri bombardıman 
etmediklerini, onlnrn karşı mltrat
ycz ateşi açmadıklarını, harb esir
lerini ön hatlarda kalkan gibi kul
lanmadıklarını söylüyorlar. 

f ngiliz Başvekil i 
Mısıra mı gidecek 1 

l ~t:1nıa .ı - .. Peşler LOyd., i;lı.zctc
slnln muhabiri bildiriyor: Kahln:<!o 
çıkn.n "Elahram,, gazetesinin Mısır 

diplomatik mahafflinden öğrendiğine 

g/.ire, İngiliz harbiye nazırı Ollver 
Stnnley ile Ba.,vekll Çembcrlayn veya 
hariciye nazırı Lord Hnllfalts yakın· 
da Mısıra. gelerek, buradaki domln.
yon askerlerini teftiş edeceklerdir. 

Ayni gvete, İngiliz n:ızırlarmın, 

mUteakiben bazı Yakın şark merkez
lerini ziyaret etmeleri ihtimalinden 
bahsolunduğunu da yazmaktadır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, lngllte· 
re Yakın oarktakl vaziyet ve bu va
ziyetin muhtcmcl lnld,.<ı:ıflnrı hrıltl:ın. 

da bUylllt bir al~ka beslemelttcdlr. 

Paris - Soir'ın 
kup yas: 

Almanlar tarafından 
propaganda maksadile 

yapılmış 

Ilriikscl, a (A.A .) - "Le Solr,, ga· 
gnzetcsinln l:;ildirdlginc göre .13rilksel 
milddeJumumillğ! . transızca ".Parla • 
Sair,, gazetesinin sahte bir nU9hası 
nı toplattırmıştır. 

Aslına tamamilc benzer bir §ekil· 
ele basılmış olan bu gnzetcnln haki. 
kntte komUnlst mah!iilcrlndc dağıtıl· 
mak üzere hazırlanmııı bir 
propaganda organı olduğu 
mı§tır. 

"Alman 
anlaşıl· 

J..ondra, 5 - Bir İngiliz deniz 
tayyare.'li dün Şimal denizinde bir 
Alman tahtelbe..hirini batırmışlrr. 

lngili.z balıkçı gemileri ikl AI· 
man tayyaresinin şimalden, iki 
tayyarenin de cenuptan gelerek 
Shir civarında lngiliz sahilleri fi. 
zerinde uçtuklarını görm~lerdir. 

Sahil bataryaları bunları dcfetmiş
tir. Alman tayyareleri balıkçı ge
milerine taarruz etmemişlerdir. 

Röytcr ajansmm öğrendiğine 
göre, ııimlı denizinde batan 2818 
tonluk !sveç'in Lagaholm vapuru. 
nun 27 kişilik mürettebatı lskoçya 
Pnhillerindc bir limana çıkanlmış
tır. 

Şimal denizinde torpillenen Os
med ismindeki İsveç vapurunun 
mürettebatından 7 kişi Goteborg
da karaya çıkmaya muvaffak ol
muşlardır. 

Kuazedcler vapurlarmrn bir da. 
kikadan daha az bir zaman içinde 
battığını ve kaptan da dahil ol -
mak üzere 13 kişinin öldüğünU 
söylemişlerdir. 

Hizmete alınan amirallar 
İngiliz bahriye nezareti, bundan 

böyle filo amirallerinin lc:ıtydıha. 
yat şartile vazifede kalacaklarını 

ve evvelce tekaüt edilmiş olanlıı

nn dıı. tekrar fiili hizmete alınacak 
!arını bildirmiştir. 

Bu karnr üzerine, amiral 
Hanri Oliver, Sir Osmond 
Debrok, Sir Roger K ey11, Sir Fr c
drlk Fils vo Sir Rejinald Tirvit 
tekrar i§ ba§ma geleceklerdir. 

F ransada gizli 
Komünist teşkilatı 

29 kişi tevkif edildi 
l' •ırls ~ - Polls mUdUrlUğü gizli 

bir komünist şebekesi meydana çı· 
Jmrmıştır. Bunlar gizlice basılan Hu. 
manite gazetesi dağıtıyorlardı. BUtUn 
malzeme ve basılm~ nüshalar ele ge
çirllml§, 20 kişi tevki! edilmiştir. 

34 üncü Çek kafilesi 
Almanyadan kaçan Çek gençlerin· 

den mürekkep otuz dördUncU mUltecl 
katilesJ bugOnkU konvansiyonel treni 
le gclml§tlr. 

Katileyl teşkil eden 20 Çek gönUl· 
IUsU, tecrit kamplarından kaçtıkları. 

nı, buradan Suriyeye gideceklerini 
siiylemlşlerclir. 

Hasta muallimler 
Manrit vekAletl, muallimlerle mc 

murıarın, hııstalıklarının bulunduk l ıı 

rı mahalden ba§kıı. bir yerde tedavi· 
sine tıbbi bir zaruret olduğu rapor· 
lannda kaydedllmcdlkçe, bulundukla· 
rı m:üıallcrden ayrılamıyacaklannı 

blldlrml~tlr, 

~~~~~~~~~--~~~~~~---~~~-

• ım~~nıı~ıııın1111ıın~ınııı1111ııın~mnıoomıııııııııınımııım~mııı:ınııııınıı~ıı~üllllliffilllın!mllıl;~n•111dfJ!IRl-mlmlll!f = 
- YARIN AKŞAM SAAT 9 da k ,.- ~ 

P E K Sinemasında ~~~~,.,,; 
Dünya snnemacııo~ ı ın ın P-=- · ~ ~ 
KAHKAt-tA Kralları 

EN SON· 

J;ğr.r füıtad bu mMcle~; yalnrr. din bnkrmmdan tetkik ettiyso bi
l <" yine hatalı bir Şf'kilde teşrih t-fmi~tlr. 

('iinkü iki !liitnnu dolduran müt.a
l ı-:ı larda hb: )·aJnıı: nakli dr.lil bnl
dıık. faluıt akli delllden bir 7.erro 
göremedik, 

Suat" Vecviş 

Baron 

Mannerhaym 
1867 senesinin yazında, büyük 

babam, Kont Kari Kobert Man
nerhaym 'ın karısından, güzd He. 
lene Fon Jüli'nin üçüncü evladı 
dünyaya geldi. Bundan b.aşka bir 
kız ve bir erkek çocuğu daha var. 
dı. Çocu~;luğunu Vilna ve civa. 
rında geçiren babam, kısa bir za.. 

P1n1Andiyanın mUdatU 

ma n ıonra, silah kullanmakta 
meşhur oldu. 

Rus Çarlık ordusunda en iyi 
süvarilerdendi. 

• * * 
Hususi bir hocası vardı, ve an .. 

nesinin öliim tarihi olan 1881 se. 
nesine kadar mektebe gitmedi. 

Annesinin vefatı üzerine, Fred. 
rikshaundaki Fin askeri mekte. 
bine girdi ve 1886 ya kadar orada 
tahsil etti. 

H elsinkide imtihana girdi ve 
muvaffak olunca Petersburg 
(şimdiki Leningrad) daki meşhur 
süvari mektebine girmek hakkr. 
nı kazandı. 

?tlımnf'rhn:ym ann~I n., birlikte 

B ilahare, muhteşem süva ri 
muhafızlığında mülazım olarak, 
Çarın saraylarında, bulunclu. 

Zırh başlığı ve beyaz ünifor
ması ite Çarın h ususi salonların· 
da "sükse'' yapıyordu. 

1896 ıenesinde, Çarın taç giy
me merasiminin hazırlanması ona 
tevdi olundu. 

1892 de, Anastasie Arapov':n 
güzelliğine hayran kala rak ev • 
lenmek arzusunu izhar etti ve o 
tar ihte evlendier. 

• * * 
Kızkardeşim ve benden başka 

çocukları olmadı. Babamız da ol. 

····-................................... - ..... = 

Yazan~ i 
13acones 
A nastasya 
...Jlannediall'ft 

1 -ı ................. 
............. e:!.~~ .. ~~:.ı:~.~!~.::.... ..... . 
duğu gibi, bizim de seyahat içi.ti 
önüne geçilmez bir arzu vardı. 

Hayatını Rusyada geçircif. 
Kızkardeşim Fransay;ı, ben ise 
lngiltereye gittim. 

Babam Rusyayı terketmcdrn 
general ve sergüzeştçi olarak 
nam almıştı. 

Çarın hususi işlerini görmek 
için, esrarengiz Çin memleketin. 
de iki sene seyahat etti. 

Biz o zamanlar Petersburgta 
oturuyorduk ve o devrin yülCsck 
sosyetesinde yaşayarak, şimdi 

garson, çalgıcı, taksi şöförlüğü 
yapan zevatla münascbatta idik. 

Rusyada ihtilal patlak v.erince 
babam şimendifer kapıcısı kıya~ 
fetile Finlandiyaya kaçtı. 

Annem o esnada Fransada bu
lunuyordu. Babamın beraberinde 
alabildiği yegane eşya Peterslburg 
yat klübünün bayrağı idi. 

Vaktiyle reisi olduğu, çok gü
zel günler geçirdiği klübünün 
bayrağını her h:ıngi bir tahkire 
maruz kalmasını itememişti. 

Hclsinkide, Finleri Kızıllardan 
kurtarması vazifesi ona verildi 
ve Finlandiya milli bayrağr se _ 
çildi. 

Babam aristokrat olduğu halde 
mütevazi idi. Lakin zamanı ge. 
lince haşin olm.ı.smı da bilirdi. 

Tehlike karşısında asla soğuk. 
kanlılığını kaybetmiycn bir yara. 
dılıştadır. 

~enelerdenberi büyük bir bah
çe ıfo muhat, denize nazır b ir 
köşkte, ikamet ediyor. 1936 bi . 
r!nci .ka~~n~nda karısını kaybet· 
t~: ~.ln katıbı, beş uşcığı ve bir şö. 
foru vardır. 

• * • 
. Harp, onun normal hayatını 

hıç değiştirmemi-ştir. Sabahla .. ı 
saat yedi ve sekiz arasıaia kru • 

( Lutfen ıayfayı çevir:~:) 



italyadan bir tehdit 
(Battanfa 1 inciae) 1 kOmetinin m8saade etttğ1ne dair 

:lmtl olan siya.si ve iMıs:ı.cli mil- Amsterdamdan gelen haberler e • 
:ı.sebetleri 'bozacak ve tehlikeye sasaızdır. 
iifilrecek ma.hi>·ette olduğu ilave ltalya:ı hülcümeU de bu semüe-

edilmektedir. rin serbestçe g~eai huasuııda 
Nota, faşist hUkümetinin vaz.i -

etin umurlarmı, bu r .. zlyetin 
,Jmcliden tasrih etmek istediği 
bundnıı eonrald lnkl~fmdtı.n te
veJlUd edebilecek mes'uliye t içi.-ı 
kaydedilmektedir. 

İngiltere hUkümeti, protestoyu 
b4lJUk bir dikkatle tetkik ederek, 
911 ima bir zamanda cevabmı bil
cUreeektlr. 

SaWıfyettar mahfcllcr İngilte -
... ile İtalya arasmdaki do5tluğa 
da ıemu ederek, lngilterecln bu 
dostluğu muhafaza etmek arzu. 
atmda olduğunu, fakat Almanyaya 
b.rft tam bir iktıaadt abloka tat
bidnden vazgeçm.iyeccğinl teba
nız ettimıektedlrwr. 

Vapurlar hareket ett1 
Gelen haberlere göre HoIJanda

ıım Roterdam limanında bekle
mekte olan Alman kömUrU yllkli.1 
ll&lyan vapurlarmdan altıaı dün 

• hareket etmiştir. 
Limanda bunlardan başka bir -

kag İtalyan vapuru daha bulun
maktadır. Bu vapurların tahmiline 
devam edUmektedlr. 

Roterdamdaki İtalyan ajanları 
ba hususta İtalyan ve İngiliz hü
kbetleri anu;mda bir anlıı..5ma 
h'8ıl olup olmadığmı bilmiyorlar. 
:eoterdamm iyi maUunat alan maı
hafiltnde 6y!e zannediliyor k1 tn. 
glliz kont.rolll bu npurlarm gct. 
meslne mllsaade edecektir. İtalyan 
ajanlan yüklenen kömllrlerln 
bundan bir mUddet evvel Almnn
yadan eatmalrnmq olcluj;"llllu Ye 
buzlar dolay:mlle Roterdam'a geli· 
ş1nhı geciktiğiııi \'C binaenaleyh 
bu aebebler dolayısile tea.h • 
bar eden kömilr!eri yilkJedlklerinJ 
beyan ediyorlar. 
Diğer taraftan İngiliz iktısadt 

harb nezareti bildiriyor ti. 1tal
,.,. Alman Hmtlrti g6t1lmı va• 
PQrlarm ~~e İngiltere hü. 

hiçbir talebde bulunmamıştır. 1 
mart tarihinde de bilclirilmi.t oldu
ğu tt:zerc 1 mart gece yanamdan 
wnra demir nlacak otan vapurlar
da bulunacak Alman Jd\mlirleri 
miisadere edil~!tUr. 

ltalyan gazete:enniu 
nqrıyab 
Soma, 6 - Blitilıı gazeteler, ilk 

sayfalarında lngWa ablokuma 
brlt İtalya tanımdan gönderilen 
proteeto notasmı tet.ri1& etthmek
tedirler. 

Korriyera deila Sera pseteai 
diyor ki: 

••1ngUtere. her ne paluısma o
hıraa olsan, bD6mum Alman lhra
catmı menetmek .htlygr. J'atat 
ll&lyanm, Almanya ile olan ticari 
mUnuc'batuıı durdul:lllak Yeya İn
giliz kömürü it.bal oderet. keııdJ 
menfaatleri aleyhinde hareket et -
m.ı ı~ bicbir aebeb yoktur. 

İngiltere fUDU da l1U&n dikka
te :almabdır ki, kendisi lı;ln baya
ti ehemmiyette olan mbtemleke 
\'6 dominyonlarmın yolu .ildeniz-
dell ~-

Bu yaziyet k&l'l]ISillda, hı.ıiliz 
l'{emilerl de, Akdeni.8e hlldm <ılan 
devlet'n kontrolüne tA.bl olmaksı
mı bu yoldan istifa.de edemezler. 
Biaaena}efh, İncfliz •Ukfanetf ver
diği kararda ısrar ettiif takdirde, 
müstemlekelerile irtibatını temin 
etmek ft;in bqka dentz yollan a
ramak mecburiyetinde lW.acak-
ttr.,, 
Diğer taraftan Stnmpa :gazetem 

de ~tan yumalctadır: 
''ltalya. her 1M1el~ae h9«n!ni

yet g3atermJltfr. FUat, oınm 
ptenrüııı oldufu bu tahaırııdlU 
ıutiııttmal etmemeli. 

İtalya 1auıb 'bllyllk bir cln'let
tir. Onun ordu, donanma ve hava 
kuvvetıerı,.e. ehemmiyetten arl 
değildir ... 

Vels Lozanda ra
porunu hazırlıyor 

Paria, S - Amerikan hariciye 
mllateprı dün akpm Bedinclen 
Lozana vaaıl olmu~tur. 

Lozanda iki &Uo kalacak, yarın 
alıpm Pariac hareket edecektir. 
Vela burada geçireceği iki gün 
zarfında Bertin cöriipneleri hak· 
landa bir rapor hazırhyaralc A -
ınerikaya bildirecektir. 

Velı, Karlmıheden Bal ıehri· 
ne ıidcrken Zigfrit hattının bir 
Jaımmu Te Ren nehrinin cliter sa· 
laQlndeld Fnnuz iatibklmlanıu 
clrmlttür-

Bertinden alınan maJOmata na· 
---. Alman ricali Vels'e karp 
- derece 90ğuk muamelede bu· 

---·ludır. .Alsmn hariciye nazırı Von Ri-
"6uttop, Amerikan murıbbaai]e 
hplsce komapmyı reddetmit ve 
terdbma natasile ıörütmüttür. 

Alman cazeteleri V da'in Bcr
JIDi ziyaretinden beb8ctmemişler, 
Wr ani boykot illn etmiflerdir. 

He.yort Taymiı gazetesi Hit
~ isteklerinden bahsederek: 
"'Almanya harp istiyor, aulh de· 
lil" diyor. Ncvyork Post da JU 
aatrrlan yazıyor: "Hitler bir 
aalh pl!nı değil, iiltimatum •er· 
dl .Yalnu: AYrupada değil, bütün 
dClııyada hlkim olmak istiyor. A· 
merikanın bitarafhitndan ıiipbe 
ettifini, demokragilerl ıüpbcli 
g6rdtlğUnü IÖylemckten ~ekinıne-

br aat ondan onUçe ka&r ça. 
hflr; lcab edene bu mesai$İ ı:~e 
yanlarına kadar devam eckr. 

Yemek eanaaanda ciddi müJı:l. 
lemelerden 90I\ derece hotlanır; 
çolı: yübek bir kültüre &ahiptir 
Ye her sahada münabp yürUtc
bilir. 
Hcrban~ bir Avrupa lisanını, 

birçok kiıilcri pgırtacak dcreoe
de gtlzct koauıur. İngilizce ola -
TÜ yazdığı ve nc§rettiği kitabı 
bile nrc:hr. 

Eıı çolı: sevdiği kitz.plar arasın. 
da Kolonct L:ıwrcnce (Lavrena) 
in "lr!anm yedi direği (sütunu)" 
adlı kitabıdır. 191~ de, milletine 
iatildilini kazandırdığı vakıt, ha. 
yamun ban ~ın Lav. 
renainki ile müşabih olduğunu 
g5rdi1. 

Babam. dindar ve dinine hür • 
mctk4r bir adamdır. 

Sıyısg madalyalara sahip ol
duğu halde ,.tnız Fin lstikW 
ı aclal,-ma kullandığı görülmüt
'·ir. 
. ~ASTASIE MANNERHAYM 

Müvezziler 
KlSprllnUn vapur Jakelelerlııe gaze. 

te ~ strm• JUak edD
meal Uzerlne a!Akadar alJCllar Ol* 
~ ~ dllfmtı,ı.rcllr. 

Bunların ılkAyeUert 4D1a,..U. ip 
el koyan belediye, mftvezzllerin lake· 
le ve vapurlara Kirmeleri hakkında 

eeaıılı t.dblrler alma#& kanr v•
mı, n Mı mabatla bir k~ 
tefkD etml§Ur. 

lıComlayaa )'M'Dl topl&Un.k Ye &a
nıl btrUl1lllD mQtalenmn el& alarak 
bu meaeleyt kaU surette balledecek 
oıaıı teclbtrleı1 kararlqtıracaktır. 

ŞımdlJlk menuıllfyet devam etmek, 
tedlr. 

Dentzyollan mlldllril %bra1ılm Ke
mal, lekele aalcmlarma ımıvesaleria 
gtrmeıdnln Vfl&yetçe verilen bir emir 
le yuak ediJdllbd, cleı:ıizyoll:ırmm 

böyle lılr lmnn .......& 9lmadığmı 
bir , :ldlııııı. 8Dyt ........ 

inglltereden il 
ton elbise qeldı 
TOrtt - ı.ms ,...... lrt;•tt.W ta. 

rafında ••dola ..ı.18 Mlbtude
lerl lçla ~ • im elblıle ve 
D&ç C ws ......... 1ım abalı llma
ıımusa a n tar. 

Ka:ılaJ' ................ 1ıug11n 
e,yayı twlltllll ederek all.kadarlanı 
tematuı auraUe ,.apı1mu1 ıçtn ted
bir almııtır. 

Busabahki yangın 
Acıbaclemde Rcfikpap 

kö§kü~dı 
Bu Abah KadrköyUnde Acıbadem· 

de btt' yanım olmuttur. ll'.latpap 
sokağmda bUlunaD Refik pqum k6f 
ktbıden ... ı ıo sıralarmd.a fer;vaUar 
duyulmq ve ayni :u.mandlt 1captbı 

alt kat pencerelennclen duman1al' çık
tılı ı-l5r111milft11r. Derbal ttfal7eJe 
haber verl1mlf n bir buçuk -.at b
dar bir çalı§madan 80llra lr8Jkb 
dörtte QçU yandıCI !ıa!de atet allndQ
rillmtı1tUr. Yanguım •bebl hentır 

aıılqılam&llUfbı'. 

Tahkikat 7&Pdmalrtadlr, dfuQa 
bir mylat 70kttıl'. 

Kadıköy vapurfarmda iz 
n 1 1 b b h Y ·ık.. ~ ... ~,=~~ L•a ga ar u sa a eşı oy ve :~eı:.~~ ~~~:.:ı:r~~ 
F 1 h • ı ı a k t 1 ... d bu sabah resmen meydana çıkmış. mını vapurdan ~ orya sa 1 eı ıne eres]e er yıg ı j tıriıer sabah Kadıkö>iinden kal· ~: L:~-eh~~Un~_.--._ı 

DUn alqamdanberi Marmara "• 
Ece denizlerinde lades fırt.IDMI tıaıı 

lamJlbr. 
rırtma yUdnden Marmarada bir 

deniz kazam vukubUlduJu da zanne
dilmektedir. ÇUaJdl bu abah i•' ,11. 
köy ve J'Jorya aldllert ba§t.3.n ba&f 
1tere8te 1llml8n De dolmU§tur. De. 
nlzler taratmdan açıklardan sürUkle· 
nlp get.lrileD bu ~r çok fu'la 
'>lduğundan bir aotördeıa ziyade bir 
vapur 1aamu1Mi olduğu lllUmallnl ver 
m!JUr. Kereateler g11mrUk muhafaza 
ve peıta znmwıian tantmdaD top-

ıanmakta 'e muhafaza altına alm· 
maktacbr. Vasiyet liman rewllğhıe de 
'llldirllmiftk. 

D<'rhıı.I tahklltata baııl:ınmTı :tıı.k:ıt 

henUz bir netice alınamamıştır. lıf.ar. 
mara Uma!lJanna da t.eıgraflar çekll
ın4tlr. Kft.YJP bir yelkenli olup olma
dJğı n ı.tanbula gelmekte olan \"B. 

purlar tespit edllmcktedlr. 

Keresteler lodo! teslrlle Marmara 
açıldanndan geldiğinden kazam:D 
Marmara açıklarında olduğu tahmin 
olunmaktadır. 

kua muayyen bir iki vapur mek- birçok klmecler 
teb talebelerini ve iş gll; eabJhlc. iateınemJoJerdir· 1-' ~ 
rial aldığından çok kalabalık ol- FD.kat :aparuD ~ 
makta ve Ustelik Haydarpqaya ket edemiyeceği idi 
uğrıyarak oradan da tren yolcu • bu ren ytlzlerce 1° ~ 
14nııı almaktadır Bu ytısden Wi· ı;ılrm11tnr ve VJcv cMIWAw 

ab haddinden çok fazla JC)lcu alan taııbllla ge}mjşl~ 
ba vapularda halk oturacak d~ vapuııı töprClye daJI 
ğU, ayakta duracak yer bulamı • mcmurlan tara!ın )# 
yarak her sabah üst üste istif ol- yı}ml§ ve yilzl~ 
mıış bir şekilde köprüye gebnek _ halde vnpunııı 1 
tedirler. den fazla olduP ~ 

Senelerdellbeıi bu mkmtıyı çe • ounın .ua.ml 
iten halk::n nihayet bu vaziyeti bu 

1~ = k~ 
T ürk vapurları harice 
sefer yapamayacak 

aabab bfSyJe blr '9apara binmek lı,:I deDtzyoU&n _.

teudl.fl De kareJJaşan mmtnka dem tarifelerde tadfll& 
liman reisi Refik Ayantur'un mu. ııa --~• 
dabalMini mw:ıö olmuttnr. 

Bu .sabah Kadı:kövtınden kalkan 
HP-ybeliada vapuru · HaydarpaşAya 
utraım. ve mut.ad oldriu vec;hile 
lmacahmc: dolmuştur. tstfab had • 
dinden fazla yok:a aldliı muhat-Kevllak bir 'MDbadan öğrendi- ması menedilecek, yalnız evvelce 

ğlmbe g6re. Tirit npırlarmm ee- kiralanan vapurlann mukavele hU
aebl RJara gttmeler'.nl men için klimlerine göre muayyen mllddet. 
mDnakale vekAJeti bir kararname terl dolduruncaya kadar tıeferlert.. Anketimiz 
projem hazı:rlamıt ve \'8ldller be- ne müsaade edilecektir. 
yetine 'ftr'IDJştlr. Bu ımretle bir • ~':ğli ~ . Zonguldaktan 'l!alıi1- (.......,. 1 iııacMle)1 epey mUmtaz ~ 
müddet enel 4;1kaıa. fakat doğru- !runızd~ld d•ğer limımlara yapı • mz doğru mBeMuım anıatmata methedillnce saICJBll 
luğ1ı o samaıa tah'dk adlleıniyen tacak ~omllr naklfyatmm bir flat çaı1111..,.ğmı 
bu lıabertıı t:MıJrtuk etmSte o1- üzerinden yapılması fçi.n huırla - 1 EneJemfrde fQ .ha.ti.kati uy
dulu mı!qılnntttadrr. Bug0nlerde ?an navlun tarlfcle.ri de yine bir ~ lblm glinmm: ~ fdtra 
vekiller heyetinden ~kar.alı: karar- taı:ırn.an:ıeyle vekiller heyetine bizim he.kkmu-...da mnalutzeMr de
m••dn eUabr mactbNi dahııt venlmışt!l'. Bu kararnamede ya:: ğild.tr· füat bhmisbe BltaytPir
nakJlyatı temm etmek sarurettdlr. ve bıJ için ayn &J'l1 fiatlar .kabul dır ' 
EneJce ıde yaııdiğanız gibi 'ft'P\11'- odilmiştir~ • . 
cular kirh teklifler karPuımda va.. Evvelce büdinliğim.iz fiatl 7U Kayda pya1a oWı iklncı noktA 
'1U!'lanm eeaebf ellere lrtraladdc - I • tatbik dil ı. - ~""'-~ • da pdur: llösy6 (Cl6meııt Van-

~ c ece ... a09 ~va tel) (.Afrodit) mmamnı aeTama 
ıan ic:ln Zoınpldat ve Ereğllden nurların fn-tma yüzünden gDnlen::e takbih ediJor; ıneaell diyor ki: 
kömlr ~b bDe Rl4:1-niıJtlr. denizlerde k11ld1ify Ye ~ n6- "L• tnMhıctlon de l'hlstolnı u-

Karammne s.rt)"!le gmBkterı ~ bckJedlkleri. ~ebeblle navlun ses penene de CJuplB, ıa pot.ate 
sonra Türk vapurlarmm mUııaa- fiatlan yaz menuninde kabul olu- comt1ane a' Alaxanııhie_ 
d_eııı_sm_· _lıarice ___ ıttmes ___ ı _n_klra __ ı._n_-_ıwıdaıı ___ r_ula __ o_ıacakbr ___ .____ Bu dhnledeld (UleS perverae) 

ve (La peüte coartJııue) llellmc
lerl Fransız Usaıımı iyi bllenler ve 
iyi anhyanlar için e_pcy ağır bir Şeker bollaştı mualıaze ifade eder. 

(Pervemte) kelhneaiııi lisanJ
mıza 4olnı olarak nakleylemelt 
!çhı ya (feeac!J ahJAk) veya C~ 
redll his) )'ahut (lnhltatl ahlA-

(Battanfı 1 incide) 
AAUn.duı fil .,,. tı YWnldftlr: 

.UAJ18111 ıwBl.IGI 
"A•ka= t (AA.) - BusnnkU t•· 

m ~ ,._.,... uam1 ao para 
ollllMI .- mllıltımıtt tdl. llalbakl 
1939 aenui kampeQamlda pancara .... '° ... ftlilDdPlr. ÔDDIDUz
deki lmmpaııJ9d& bu mfkıan :yeD1deD 

arttırmak MmmplacUUr. Dl&v ta
nıta emebl aemleketl9rdlll tam1D 
edllea illet.. -Wzr •erıntn ttyatıa 

rı da ylllrMl iJ btılımmakt&chr. 
Btııaenaleyb, bOtUn farkları kal'fı· 

lamak tfla 19ar a,.ıma arttırmak 
zarmetl lıMı1 -....,mr. Bllll8e:n lıarlç 
ıea pUrilecek 19kcırler de blzlm ffm 
tlJd 4,_ı l!ftb'eman ruıa,... maı 

olmaktadır. Bu •beblerle pkere u
tq ~ 1dlDd& IB ıaını, mm :ra
mlmuma koord!nasyon heyetince kıı. 
n.r -ertlmılftlr. lla:rtm 4ı 1bıeD pazar· 
t.i ..,.......D ltftımıen ba :reni fiyat 
blı1Dde f8ker •tılm&a için ,eker 
flrbtlae ... wrllmflttr. 

T1lptuel töer t8<ıoarian ,a fl. 
yatla mbt.& tnlladlldan anda eıkJ 
fiyattan ellerinde bulunan stoklan 
en çok 24. aat lç1nc1 • bir bcraıuı:une 
ile f'br atm alclddarl tıabdkalara 
veya tefkil&tıaa lııUdlrecelder ft lııen· 
dDertlle ut ~ 11u a,.ı fUiamD 
bıe-.bnu malcar tqldl&tla gDncek
lerdir.,. 

fl"'P. BQl lrAfTI 
DC1D ~ .... fBke:r flrkett 

Wocan. " lıaklrıaDua J'9Di f17&t tlıe
rinden l.tedfldert kal'ar ,._ Tel'Jft1t 
ve bu teni.at &kpm pç :vakte kadar 
devam etmfl, bakkaH•na süladıl<la
n 19ker1er de me,a&na çıkınca tehlr
de ı•ker bollafm11tn'. 

Otbı febl' pket.lıdn ,.ı.den utı
f& hq'lamın azertne toptancdar tlk 
pati olUak 118 ton kı1ıtal ve 80 
tan 'ftlıme ıekıer mt!bayaa etadller
d!r. l"abt. rqama kalt&T bamın an
cak yıırımıı çekmJtlerdir. 

Halbuki, - -S,.ettımı ""' ııer
gan .,_._ 1ılı' baCak mlıılt mal aıı-

~ 
ı,eker ıtrkethıe cGre satqm bu ka· 

dar ebemmlyetU ırureUe ualmumm 
1ıefbca sebebi gerek toptancılar, ca. 
Nk pera.bndılcller dDc1ıl daha eza u 
• be~ cenıt!k ibtf,'8Ca klfl mal bu· 
hgpn•l'dn'. 
llCDDET nrrrt, BEY AlfNAMJIJ 

v&Kt:N TOK1 
l'ab.t. •lh±trM 8lıllıtan lıl..

bey&:amame ile lıOıltrmelerl taba yaps
lan tHUgala ratmen taıptucdarm 

lılçbllt bqtıa ~ lıadar firkete 
bıa Ja ta ma-et ftl'IDwlflwdir. 

B11kftmetın telıltlfnde tayin olunan 
H ll&&Wk be)'MDalM mDddetl lmgUD 
ille flud lıbdftlr, laMettD hl&a
mmd&D ... ıa.rnn ... ....,_. 
ı.. lm'P PMaUI t.ealıll1er' eJnıectlr, 
... .........,, .aJılt olla - .... 

-- kMll 1 •t1t. 
Dlfel' tar&. "tan 1ıer tarafta pker 

pek bon.,mea peralcede •u,ıatda 
da tılr w1ma .......... Jr11atla
Mn temrte, artly&tm )'tlsde otuz 

kadar azalacağı tahmln edilmektedir. 
Bıı ltillarla memleket ..e1ilc .-ker 
hltfldlk1nt• 100.IOO tondu 10.000 to-

na kadar dU~esi muhtemel oldtıtuD· ld) teıtib1erlnl kullanm.U rek-
daa bazı gazetelerin yazdl#J pbıl ha. • ge 
z1aen1a kuaa 

10 
mD bulum- tır. Bu mUmt.az muharr!r; bu ro-

~ cı ycıau 1 manm memJU olan 1.ııtenderlyeli 
yacağ:ı, ı ·8 ml!yon Ura kadar ola hl· Wl taQlrimilla (blııiı atık~ veya 

leoell ~ (alllfte) ~ Jıadmm hi-
Dfğer tnrattan fclcer fiyatı Arttı. kiye.sha.1 mill'DJHJablik addediyor; 

tefsir[ 

nldlğı lıal~e glikoz 1'Jyat1arma beırll& çUnkil bu h!Uyenba <~ derece
doltmıtılmadığı teker §!rt;eUıdn.... de mtıtereddi) olduğmnı aayUtyor. 
n ctntlcaunı celbetndf, f8ker zararı- Bilhassa (alDfte) den bqka kell
aa olarak ~likoz .arfbtatmm a?'tma- meyle doğru olarak tercllme ecll
ma.ııı için tedbir aJmm .. mabactDe lemiyeu (courtiaane) utimeeiu 
bnkt\met nezdinde t8febldlaatta ba- (petite = ~) ctatmJ illw 
hıııulmqtur. U&JeD sDıımm ldla.ı. edettk ·1u kadmm ı>ek U! smftan 
fÜ«fSl 11caz p.manmda o1duJıı gibi bir (alUfte) olduğunu anlabyar. 
lB,15 kurul& satilmaktadrl'. Buna Bu Fransız edibinin bu roman 
r:ağm:m tüerda 111,.ade cWtoz kulla· haümda lrnTianchğr (fameure) ke
nan birçok belTacdar tıratt:an t.tt- Hmelli meısell: ""La fameure ba- olduiu anlaı:lclı: 
fade •ardc bagibl tahin t:ıelvuı :tlya- tame de Trafalgar,, veva 'Taust, meydana çıkbl 
tma. kilo ba,ma bq laıru! nm yap. la fnmeure oeuvre dn plus grand Demek o1uyot lıl 
mlf(ardır. 1 Ecrlvatn allenmnd" c!hnleler':ııdekl dftlilen 1-'"Y fi 

Jııl.amu1 :ekercilcr de akida pkcrl. (fam~) 1'eHmes'nln manasını. duyan toptmıc:ıl 
lokum vo diğer oekerden yapTlmq manayı tckriıntni h:ıtz dc~1cllr; lft... 1 !erinden ileri 
maddelere kilo b8$1D& onar kuruı kbı lc1ı1nde, aleyhinde epey yazıl- dir. Ei_. tekel' 
Ulve •tmiflerdtr. Bakla-n 'H dlfer ımıs ve 15~ ..aytenmlt Te es'Jd tn.bl- tancılara eker 
tatlı tl,atlıanncla henlls bll' degflfkllk :ıimlzle çolı: (ıaıtikal) i D"nclb ol· hir aebe ı ~ 
olmadığı g6rtılmektedtr. mUl!I b'r 'V"\kada-:ı. bir C3erden, bfr • • a.!.i _,_-1 Sırt ııe:.- ·den 7&P11an helvalarm ~ l:~h:nurken lmllanılap IÇID dana ~ 
kl'osu 55 ~a kadar çıktı.rılmlfbT. ve U!ıantmJZ-m (mabud) 'Vay& :ill:&!aki ~ 

Belecliye •.e mmt.aka Ucaret mU- (dJllere ~.ibı nlan) ltelbnesl -ve 1lola ~ ~I 
d11ı1q1bıde Dıt.Dtlr komlsyonu mub- ya ct'onle~le ffa,1e edil,.,, manayı aizJi ~k fi~ 
t.eldrlere lcU'p fiddetH b1r mtleadal• haJzdJr. Frenk~ tab!rlle blraz V Ilı. bal~_; 
açmIŞbr. Şekeri tayin olunan fiyattan (prigoratJf) dir. ~ pklİllİ ~Jİ 
fazlaya as.tanlar mUI! Jr.onuıma kR.· (Rkoareme) kellmesmde tau- .. ancsık f 
nununa uygun olarak takibata uJrt. sam taallat eden :masa ula }'Oıkı- = edell r"1fl! 
yacaklardır. tur. Bu kelime, ahlAlta, edebe ve tiklr delil,-~..!#. 

Emekli bir· müddeiu- ya hayaya edDa mertebe mugayir U.ti:W-te~ 
olan hareketler ve wler hakkm- Auha deta "" 

mumi mangaldan ı!a mUu.mahayı tecviz ey1emb'en d • ~ 
--Lı"rlendı" ve bayle çirkin mllbalAtaızlıldara e ~.~ ıı;q -., 
~ talıa.mm!ll etmlyen yine eakl tahl- tebhüıunun lıJ 

rlmb:le (metlnillahWı:) ve (Jamet! yok .m~r? ~ Dtın ~ aat 19 da, TaTUkp&za· 
rmda Kepııtlyet hanmda 20 naman.-
da oturan enıekU mtlc!delmnumıter

een Mehmet o~u Hasımın, oda kapı
m öntınde 61Q olarak yatmakta oldu· 
"1 ~tit ~ bılı.Jdkatta odadaJı:t 
mıanpldım •1ılrlenetek aldqtl anıa
fJhn?Jttr. 
Yemek piıirirken bir 

kadın yandı 
FedldS,ıınae bO 1111mar1ıda oturan 

Mehmet kızı Şertte yemek p!Jirir!ten 
maltmn az.rlDıa ~ wtlcadunmı 
:muhtelit yerlerinden yanarak hasta
neye kaldmlmqtır. 

Otomobi: albnda kaldı 
ŞoftSr Nurtnbl tdanıdncWtS otomo

bil KaraldtJdea POR'km. KadıldJ. 
yllnde Anı,o! atsmd& .,. mmıarada 
atma Reım:t,e19 9U'PDUI ...... 
lmd:ın yaralamt§tu'. Remziye Ccmıb· 
)1818 butaneıdne kaJdınl!ll.. .,er 
~-

Jandarma umum ku
llNlndam fe)ırimisde 
.Jandarma umum kumandanı Kor

pneral Cemil Toydemir bb •11aJıld 
if:!t»puıllıa ........... ,.ımmt.. .... 
Jlllttil'. 

ı:ıdebe ve lıaycya %iyade riayet- Büıe ~~ 
k.lr) ldmseler .haklcnda kullanılır. resmen .____ 
(R'gourlste) kelimesi. edebe, ha- yat!-".u~!'~ ~~ 
yaya, ismete ziyade bağlı ve htır- 11er'1D8 ~ • 
::ııetklr velhasıl a.hlW mübn.W.- ub•• lmaea~~·-""' 
sısblrlva P!detJe aleyhtar tımle- pbn~ 
!ere veıilen sıfattır. de ihtikirla ~ 

l'Dlıaldb M&ı\15 (CUment Va11· m,.ıdm i--~af 
tel) bı de dediği gilii bu rom&D ~ 
on dolnmaıcu unn IQIJaımda p- ~ : ::=.nv~ ::-'vaa.=e-= Vali mu&':_ ....1 
ar obn~tur~ takfn CIA PJ"ÇOn) başkonlO~~ · 

romanı cfbl 11'ç ~ ıaeıı: ~ etıP":41 
d.eblrunane ve pek miltecuirane ı.taııbul yaJl .,...-

?Udıml wıledn aleleber tok KaratabU 99 ~ 
ııtısbam eatdır. Ylne eUphelıls ki 
(AfrocDt) tn edebi 1aJ'mett. .(La 
~) UJl edeW ~ p 
ıwtbldedlr. 
Ukbı (AtrQdit) bDhusa geDCJ

lerla maddi hllıslyatna ~ ede. 
cet malıfyette oldufımdaıı J'nuı -
- tdllerla Na .. rcımuu ta
beJ!emekta """"' .,....... ve 1ım1J1 (Clhlmt Vat.I) tn an-
1.ttllr • - ,. aıda 981 at
ık ptereu (F.cho de Parti) ~ 

:zetesl tefrika o1arıat neorey1emeif 
lra1nıl memlıftl. 

Paul Hervien. ve Vande.nım gil)i 
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Balkan güreş şampıyonası dün akşam sona erdi 
"ın. a~ru genç erkek yabyor ve ev ı er ıı- T k k · b • b • • · R k 1 b • 

~ ~ ')'orak~ehılnıek ilçin yapacakları dövü§e hazır- Ü r e 1 1 1 r 1 n 'Ü ı, om en e 1 1 
~ ...... Btn' vYet top uyor lardı 

' ~ d" de onun arkasından gicli gibi hareket ediyordum. Bağıra· • k . . y 1 k . b . . 1 ç .. n o u· . 
'~IYerek onu takibe ba~la· rak, sopamla tehditk!r işaıetler 1 1 n c ı, u g o s av e 1 1 u u ' 
~llldannısu 0 ınuazazm silrilni.ın yaparak, hatta çok tcnbelleri dür· 

~ kork ICÇ!nek ~ dGşünc.esile. Y? tükliyerek kı~ bir zamanda birkaç Yu n an e k ,· b ,. d e d o· 1 rd u· 1 n c u· 1 o 1 d u 1 a r ~: Udan agzıına gelmistı. foku sürülennden ayırmağa mu· 

'lı:~ vaffak oldum. k •ı •k 
·dedi. llndalı batlasan iyi BUQ}ardan suya dolru kaçmak Takımımız beş bit incilik, bir i incı l 

O da ~ istiyenleri önlüyor, mani oluyor-

~ıu. l'aaccu an ~~· yaıuma dwn. Mod da baimyor, eli~~i Ve bir de ÜÇ Ün CÜ l Ü k k Q Z Q n dl ~ Ple Yilzüne bak· kırık küreAi sallıyor ve bu surme 
'ı: bır tavırla başmı jşinde bir hayli işe yarıyordu. Altıncı Balkan güreelerinin 
~~. Sen de . . Foklardan birisi yorulup geride final mü.sabakalan dün akşam 
,:"IClalı ı-..k1 ltninle &elıyorum. kalmağa başlayınca ona müsama· salonu dolduran binlerce me. 
"'h. .• ~il v• ba d b" rakJı önünde yapılmu• ve müsa-.. ~ '" na a ır so- ha edivor, onun ka,.masına göz ..,, 

k..... ~ )' baka13l' nihayetlenmiJjtlr. 
-~u ~ yumuyordu. Lfı.kin içlerinden kaç .Milsabakalann teknik netice. 

ı. ":"'. liardi '. . mak için mücadele edenlc:re şid· !erini aşd1ya ınrasile yazıyo. 
~ıı tt0~ ~hın, dedım. Ot detle mukabele ediyor, onlara hiç 1'\1%: 

....._ ('\.. • rur. . rd B' l •.. 56 KlLO: ile btı Vlllıı 0 · . aman verıruyo. u. ır ara Ih. 

Oıııl>'orsun.ı~ iömı.iye:e&ini. sen _ Pe!c heyecanlı bir iş! diyerek ~~~ (=) 
~ Oııa llıurnu silk~gcç.e~mk':-? _ yorgunluktan yere çöktü, Gil.:ıUn en milhlm mUsabaka-
' Uzattını. Ben vde brıl ı. -~eke Onun kaçmalarına müsaade et- sı, ·müsabıkların ikisi de heye. 

~ .,.ft,_ e r .. ur "k' f kt · canlı, ilk dakikalar denemeyle "'<Ullfi IA'-ayd· ~ me&ile azalan ve on ı ı o· an ı· 
1 "-- bu 'elli: ıme raı<.men g-eçiyor. ikisi de çekingen ve ~h.._. kadına ka d . b" baret kalan sUrilyU yUz yarda ka- ihtiyatlı r!',üresI.vorlar. Yedin.el Ilı -"llllllk ""· rşı cnn ır . "

1
od - • 

l'lıtd ·<udı, Onunıa iftihar e- dar daha s?r~~· n . .yanı~a dakikava kadar vazivet avnı ec· 
~er~ °YolUn ilk k h rt geldiği vakıt oıdUrme ısinı bltır· kilde devam ediyor. Romcnin a . 
~ fo~ katettik, lf 

1s;;:1t1 r:ı 1 miş, derilerin yüzü!mesine başla· rasıra favul yaptığı görülüyor 
k" arctan bir·ı ""ıodr asağı a, rnıo.tım. Bir saat sonra elimizde nitekim bu sebepten sekizinci l~ Ub~- .w... un ay ına " . dskikada bir ihtar cezası aldı. 

--ıuı~ kız ··ht" • deriler, kcmalı azametle haremle· İlk on dakika nihayetinde itti. ~ .' Si it... ıaynı ıyan ' d 1 
;~len r-. dtla · rin arasından geçereK san a ımıza fakla beraber kaldılar. İkinci 
' ~ ben Yllrüm i~ 1 

3J~ d~ndük. Bu l~i iki defa daha tek· devreınin ilk Uç dakikatnnda HU
>111t"lezıactına.fih ~r ~:ı tz aı;t rr rarlaymca kulüb~nin d::ımmı örte- seyin üstte çalışıyor. Bu arada 
~bir h ilcaı ôksn.},;_! · ~~a. ~n cek kadar derimiz olmuştu. Yelke· g'ayet gü:zel bir supleks ~kti. 
d;~ \ı.ıı,_ .... wuen u...ırıcın- Fakat Romen fevkalade bir köp 
"- Oıcaı ~t tezab·· ı · ·· ni açtım ve bir voltada koydan ril ile bu mUşkUI vaziyetten kur. 
~ a\'tııann ur en gorme çı!ctım, ikinci \'Oltada ise kendi tulara.k bir havli alkışlandı. f. 

61 K1LO: 
Suat SCWG.} (Tilrk) 
Mogolyak (Yugoslav) 
Bir gün evvel çetin bir ~ 

yapan S:.ıadm kolu sakatlandı
ğmdıı.n ~üreşemedi ve Yugoslav 
Mogolya.k hükmen galip ilan e. 
dildi. 

66 KiLO: 
Ya.ıar Doğu (Türk) 
Fili pis (Y ıınmı) 
Mliaabaka bu sıkletin pmpL 

yonunu tayin edeceğinden çok 
heyecanlı, ilk dakikalar dene
meyle geçiyor. Oçiincil ~ika
dan itibaren Yaşar hakımıyetı 
ele aldı. Bu arada yere dll!len 
hasmını mütemadiyen eziyor. 
Yunınlı çok tehlikeli vaziyetler 
ge~lriyor. Yaşar altıncı dakika· 
da tuş yaptıysa da minder harı. 
ci. Bir dakika sonra Yaşar has 
mmı yine alta aldı. Nihayet fi 
dakika 11 saniyede güzel bir 
burgu takarak tuşla galip gel· 
di. 

72 K!LO: 
Petmesa.'J (Yunan) 
Deluka (Yugoslav) 

AGm SIKLEl': 
Mehmet Çobt>n (Tilrk) 
Şuşaba (Romen) 
Romen pehlivanı bundan ev. 

velki müsabakasında şakağnr 
dan f!a.ka.tlandığmdan güreşeme. 
di. Mehmet hükmen galip flln 
edildi. 

MU.sabakalann hitammda 
CelAl Atikle Vahit 10 dakika.. 
lik bir serbest güreo gösteril 

1 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi ıa
ren iliçJar varmış falc:at, ALL· 
COCK yakısından bahsedilince 
kat'iyen mübalağa değildir. Bi; 
ut akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek Ye de
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lum
bago, Siyatik, delikli ALLCOCK 
yaklJariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılannın tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMA T1K 
BİR MASAJ gibi hemen ağnyan 
yerin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılanndaki Kırmırı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Ecza.nelerde 27 buçuk 
kurı:ştur. 

~llıı ~ bır Urerne ba~.1~ koyumuzun içindeydik. kinci Uç dakikada HUseyin alt. 

~. hıt~loklar biZ:nenilrkmu··ıyo'r• Sandalı kuma bastırdığım sırada tatl; arasdı~ .!' da AmUşkktaUl vazi. 
Sıı;'~ · Mod. ye ere uşuyor. ya geçen 

Güreş çok hareketli başladı . 
İkisi de g!iul oyunlar tatbik e
diyorlar. İlk anlarda Yugoslav 
daha h8.kiın. Birinci 10 dakika 
beraberlikle bitti_ İkinci devre. 
nin ilk fiç dakikasında Yugoslav 
Ustte çalışıyor. Fakat netice 
vok. Yunanm Ustte çalışması de 
bir netice vermedi. Ayakta ge. 
çen !On dört dakikada Petme
sas da.ha hlkim ve atak bir gU. 
rcş yapıyor. müsabakanm neti. 
cesindc Petmesas ittifakla hUk. 
men galip ilan edildi. 

Şampiyonluğu kazanan gftreıeçtJerlmtz lılr MMa 

~.~ torlardı. · . . ğil son dört dakikada Hüseyin da-
~ ~~ ortasında gürültü :-- Tı~kı eve dön~ gıbi de 

1 
ha h~kim. Yiı:ııin~i da~i~a nf. 

& Strs-... ~ erişiyordu. Bu, 1- mı? dedı. h~yetınde . H~yın . ı_ttifakla 
~ ~ ~etıcj bir patırdı idi. (Devamı n.r) hükmen galıp il8.n edildı. 
"~' tUrııcu d\ll'arak Moda aiil· 
~ ~ ben ondan daha eV" 

~it~ ~ıanu,, itidalimi 
\·, "Utlctu~ Un ha,l adama• 

, r•_ Soltuı u görüyordum. 
ıt.. \-0( ko araıc seslendi: 

~ ~ ıee !1cuyoruını 
~ ı... h kor1tın -~,.::,~~ uyordum. Fılva· 

~""' tıfh.__ Yeniliti henib ü· 
~ lıaıi ll~İ§ti aına fokların 
~b'. ~ ltl&ş ve endi§emi ya· 

~btrıııe ~~rdu. Çene-

'~l>rı ,:_nı kork • ~ "'il, dtQ· uyorum, hem kork 
, \'lıcucıuıı:.· 1{0 rkan ben de-

'~t, . 
~~il tttlırı bir §ey yok, diye 

(J aı... °na <lota ve sevki ta bil ile 
1\ loı~~. er~ dun. 
~~ Varını ugWUin birdenbi· 
~ A~'kl ş;un. Tabiatimin 
.. 'illq~ "l.llc ben~ harekete gel
~ .. ~ l'Qell. icab <hnı, di~&ini 
."'11 trkeıtt •nda bu uğurda 
lt-rtiıı laaıetta .tnı. İşin daha hoş 
vıu.. . lllı Yın biı ı..A ... _ 
~ "ll(llt:ı lllUhaı<l%a . ~nı d~ıl, 
~ u11 u !\afif edıYordum. 
~,dıı~ lıtr~. ~a yaslamı~· 

~ı;:~Uıtı ~<tınan uun dindiğıni 
\ ,, bır kuvv ~'ndirnde de 
' lızı \: et hı~ttiın.. Ar· 
'~Qır.; Yırtıcı hayVanı il· 
' oıı llıkıa ~~rıla büyük bır 
1, ~-··U ~tdu ....... ~ .~cak ve emi· 
"lt~~~tını. 

~~' s~~~la ~.~ ıninnet 
' · "Cl.l(ar .. 1- • IYi~· ..... 
ı~ _ un. dedi ,,.n_., • 

~·~ı ~ ' 'u.ı uye-
l '1§1 ~ k~ 

bı:i o~ iUnıa n onu teskin 

~ !~ftbir ~telkin edi§i 
~ ... , -.....ı.ına Verdi. Gayet 
,, kanı rağınen sanki ilk 

~~ ~etil. Ben datnarlarunda 

~ ~ ~"~-anll av' uıaıc, unutu.ı
r~~ Ycrıı \tt orınan ha. 

~l'tit~ l'iQ lrı~n .Ya~Yordum. 
~il oıd l{llrt. la akı dar yoldan 

~~~ ~~ :~"çok $eY 
\ ~ lkıU ~ . uın. 

~Uta<talconaıtıad ~Çerde, genç 
~ ~~ortar bir ~ Yeri bul· 
bi~ . : \>e CVlil ienç erkek
~ ~ d ıçın tünün er .• sırasına 
~ t() ~~ h bırtnde ya

l( ıı:,uYor' lıırlanıyorıar, 
l\~~l '1llda lidly~ 

- ~ lııill
~~ 

WA&w.ı.i&&l• dWl,tMUU eu ..ati 1Aaıln.llU'ı ır.raamda ~ ,yı.laıı vab~Ucr Al'aaııtda 
seçlrmlJ blr AllDıMI 111:,yy• 
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Ura - Saha, yüzünü korkunç buruşukluklara 
gan canavar gülüşüyle güldü: - Ben de 
yaşındayım! ~edi. 

bo-
150 

- Ura • Saha! dedım. Senin 
böyle bu kadar &örülmemiş uzun 
boylu oluşun bana hayret veriyoı 
~run kaıocŞeıin, ııaııa benziyeu 
böyle bu kadar u.ıun boylu ailcr. 
yok mudur? 

Ura - Saha aillerek: 
Hayır! dedi. 
- Dünya yüzünde demek bir 

tanesin! 
Ura - Saha cevap vermeden o 

canavar gillüşfle güldü. 
- Peki, senin anan baban yok 

mudur? 

- Var! 
- Peki, onlar böyle senin gibi 

değiller mi? 
- Hayır! 
- Değiller mi?.. Onlar kısa 

boylu mu? 
- Evet! 
- Peki, nasıl oluyor da een 

böyle hiç görillmedik bir irilikte 
yeti§lllişsin? 

Ura - Saha: 
- Ben mi? dedi. Beni anam ba· 

bam yetiştirmemiştir! 
-Ya? 
- Benim bir tane kabile babam 

vardır, bir tane de kabile kardc· 
§İml 

- Kim bunlar? 
- Kabile kardeşim Mahoradır! 
- Mahora mı? Şu ağaca yapı· 

~ık adam mı? 
- Eveti 
- Ya? Kabile baban kim? 
- lşte onu ağaca yapıştıran a· 

dam .. Büyük sihirbazdır .. Benim 
de kabile babam. Beni yetiştiren 

de odur! 
Ura - Saha benim kendisinin 

bu gayritabii bü}•ümilş dev gövde
sile neden bu derece alakadar ol· 
duğumu tabii anlıyamıyordu. Fa· 
kat bence insan neslinin bu dere· 
ce iri bir boyda ve bünyede ye
_tipiı"*' bjWiı;'!'' ~ Akli·. 

selerini şa~ırtacak bir meseleydi. 
Ura • Saiıanın asıl anası ve ba 

Jası alelade msan boyundayken, 
ne suretle, bu oğulları bu kadar 
l>iiyük cü:;sede olabilmişti? 

Ura - Saha ne kadar mühim 
oir meselenin e5rarını çözdüğünü 
asla f arketmeksizin bana izahat 
ı.·ermekte devam etti: 

- l~te bu bilyilk sirurbaz, bizi 
Kabile evlU.thğına aldı. Mohara ile 
beni ... (Ura Sahanın Mohara de. 
dıği ağaç dalına yapışık o.an bı· 
çare adam:lı.) Bu adam eski, ama 
çok eski insanların bildiği bir çok 
esrarı biliyordu! 

Birçok garip, biiyülü ilaçlan 
vardı. Etrafındaki insanlarla, ka· 
oilesinin adamlarile hiç görüşmez· 

di..0,bizim yeraltı mabedimizde ta 
en eski ecdadından kalına o Mo· 
naranın yapı~ık olduğu garip ağaç 

1a m~şgul olur, o ağaçtan birçok 
garip garip ilaçlar çıkarmaya ça· 
lı~ırdıl 

Ura - Sahanın verdiği bu izahat 
beni büsbütün merd.ka dü~ürmüş· 

tü. O, iri dişleri arasından tükürük 
ler sıçnyarak ve arada sırada ko 
caınan diliyle dudaklarını yalıya· 
rak, kekeliye kekeliye, biraz güç 
illide konuşabilmesine rağmen be· 
nim kendisini ne kadar mt'mnuni 
yctle dinlec!:timi gördükçe mil.."11 
t~ün olduğu kadar çok anlatın .. 
ıhtiyacı duyuyordu. 

Kocaman çıplak tabanlarile ~o
ğu dikenli olan dalların \'e çalı!a· 
nn üstünden pe:ı. asız yürüyerek: 

. n·J - Evet.. diye de\"Ml ettı.. 1 

zim kabilelerde bir türlü nede~ cl
duğıınu an'.ıyaınadfiımız hastalı'~ 
tar vardırt 

_ Cüz.am mı? diye ~mlım. 

• 

79 KtLo: 
• Ahmet (Türk) 

GogOIJ (Romms) 
Ahmet ~reşe gilzel bir elen. 

se ile ba.'ilndı. Hasmı da çok pis. 
kin ve tehlikeli bir güreşçi. tık 
an!&r blribirlerlnl voklamakla 
Ereçti. İkinci dakikada Romen 
-:;lzel bir kafa kaptı: Ahmet tu~
tan zorla kurtuluyor. Romen 
ouvan aldı ve ilk 10 dakikada 
ittifakla galip. 

İkinci devre başlar ba~lamaz 
Ahmedi hUcumda ~örüyoruz. 
Kati bir t!'Rlebe almak için çok 
c:ııl~ıyor. Bu ataklardan buna • 
lan hasmı mütemadiyen minder 

kenanna kaçıyor. Bundan dola
yı bir ihtar da aldı. Ahmet bu 
arada bir kac salto tecrUbcsin. 
de bulundu. Nihayet gilzcl bir 
sup!eks r,eken Ahmet 13 dakika 
50 saniyede hasrnıwn sırt.mı ye. 
re getirerek tuııla galip gelmeğc 
rnu,·affak oldu. 

87 KtLO: 
SilUhi (Romen) 
Oıch (Yıu1oslav) 
Bu sıkleÜn ikincisini tayin e· 

tlccek otan bu mUsabaka. olduk· 
r a heyecanlı. ikisi de çetin de
likanlılar. Neticesiz bir itişme. 
den sonra ilk 10 dakika beraber. 
likle bitti. Yerde ilk üç dakika 
Yugoslav üstte çalışıyor. faka.t 
hiç bir oyun tatbik edemedı. 
Romeni Ustte daha h!kim g6ril
vorm:. MUtemadiyen çift kule 
ne hasmınm sırtmı yere getir. 
meğe ~ltşıyor, fakat tuş yok. 
Fakat bu ara güzel oyunlar tat. 
bik eden Romen puvan aldı ve 
20 dakika sonunda ittifakla 
hilkmen galip ilin edildi. 

müsabakası yapmışlardır. 
Umu.mi tasnif neticesinde ~ 

kip itibarile 18 'PUVanla (Beş bL 
rincilik, bir ikincilik, ve bir U
çU.ncülükle) Türk ekipi birincı. 
11 puvanla Romenler ikinci. 9 
puvanla Yugoslavlar üçüncü, 
4 puva.nla Yunanlılar dördüncü 
olmuşlardır. 

Fert itibarile: 
56 Kilo: Hilseyin (Tilrk) bi. 

rinci, Harva.t (Romen) ikinci, 
Hopek (Yugoelav) UçUncü. 

61 .Kilo: Tojar (Romen) Bi
rinci, Mogolyak (Yugoslav) i
kinci, Suat (Tilrk) UçUncU. 

66 Kilo: Yaşar (Tilrk) birin.. 
el, Filipis (Yunan) ikinci, Hor
vat (Romen) UçUncU. 

72 Kilo: Deluka (Yugoslav) 
birinci, Celal Atik (Tilrk) ikin
ci Petmesas (Yunan) UçUncU. 

'79 mto: Ahmet (TUrk) birin-
ci, Gogos (Romen)_ ik~ci, Ka
pafilis (Yunan) UçiincU. 

87 Kilo: Mustafa (Türk) bL 
rinci. Silnki (Romen) ikinci, 
Çuh (Yu~oslav) tiçilncil. 
Ağır sıklet: Mehmet Çoban 

(Türk) birinci, Oto (Yugoslav) 
ikinci, Şur:aba. (Romen) UçUn· 
eti. 

MERASİM 
MUsabalrn.Jarm hitammda Al. 

tmcı Balkan güreşlerinin ka. 
panmn merasimi yapılmıştır. 
Evvell ~ampiyonluk kazananla.. 
nn miili mar§lan ayn ayn c;a.. 
lmmı~. bUDdan sonra gUreş fe
derasvonu murahhası Burhan 
Felek.hulusasmı a.şaP.ıya derceL 
tiğimiz gü?.cl bir hitabede bu -
lunmuştur: 
"- Şu kolkola. girmi!J g-ördil· 

~nilz gençler, size belki fazla 
bir heyecan veremediklerinden 
mUteessirdirler. Fakat onlar, 
her şeyden evvel, yüksek ŞC~
ledni kurtar:mı~lar, aslanlar gı
bl güreşmi§lerdir. Her biri bir 
Balkan milletini temsil eden bu 
gen~Jer, a.rkalarmda kendileri -
nfn ~lebesi i~in çarpan milyon
larca kalp bırakmışlardır. 
Güreş minderinde biribirler:L 

" f yenmek için yiğitce çekişti
ler, fakat oimcU karemu.da biri. 

birlerine sarılmış yekpare bır · 
kaya gibi dimdik dunıyorlar. 
lşte Balkanlar 8Ullı için böyle 
bir ııembol teşkil ettiklerinden 
heyecanlı, sevinçli ve matz,ır. 
durlar ... 

Bu hitabeden 80m'& B&lbn 
Birliği marşı çalmarak merasi
me nihayet verl.lmŞtir. 

Balkan güreş kongreei 
DllD Balcan 811ı'ef kongrem '-

1dnc:i toplaııtmıru yaparak bam 
mulr.anvat 1ttibu etmJettr, v.a.. 
len kararlara göre önflmlıldeld 
yedinci Ba.lJwı gtıreş oampt:yonac 
Romanyada yapılacak ve mtıaııt. 
kalarm ta.rllı1 yaza teamıt etUr1.. 
lecektir. 

Balkan kros İ>irinclftll 
tehir edilmiyor 

AtlotJzm feder&S)'Ollumuz tan,.. 
fmdan tcrt.ib edilen Balb.u kroa 
birlnclliklcrln.hı geri brrakıldılt 
hakkında bazI guetelerde ~ 
ve Atına radYoSUnda eöylenen • 
berlerin aslı yoktur. 

Haber aldığımıza göre, Balkan 

kros birincilikleri 24 lDart. ]>8Sar 
gilnU Jieybelia.dada ya.pılacaktu. 
Türk milU takımını teşkil eden aı.. 
tI atlet dllnden :ftlbaren açıla.ıı 
kampta çalışmaıarma baalıuıualnl'
drr. 

Kız mektepleri voley
bol müsabakalan 

Kız mektcbJert voleybol he,.. 
tinden: 

6 - 3 - 1940 Çarşamba gU.ntl ya
pılacak voleybol maçları. 

Sa.ha komiseri: l. Yılg~r. 
lnönU lisesi - ş~u Terakki lise.. 

si saat 15, hakem Ahmet A. Kım
ter, Boğaziçi lisesi _ İstanbul ıaz 
lisesi saat 15.30. hnkem A. Kun-
ter, Kandilli kn: Ueem t.tDdA1 
kız lisem sa.at ıs. -

Cezalandırılan 
futbolcular 

BocJen Terbiyesi İstanbul Bm.. 
ı;esl nu.~kanlığmdan: 

Aıınğıda. adlan, soy adlan, klttp
lcrl ve Bölge sicil sayılan yazılı 
bulunan idmancılara i&Ura.k ettik. 
lcri mUss.bakalarda.kl auiha.reket • 
!erinden dolayı hizala.nnda yazılı 
müddotlcr için genel dirckWrlUğü
mUz tarafından mfuıabaya boyko. 
tu cenlan vcrilmf3Ur. Bu tarlh _ 
ten it.ibaren klllplertn ve hakemıe. 
r :n bu futbOlcU.leri ce:ııa nı&cWeti 
1-;1nde mUsnbalmlua ı.,t!raJt eıWir
m 0 melerl IUzumu tebliğ ohunr. 

Ana.dolu klttbUndea nıt Mah
mut Hilmi Ogoş ! ay. ~ 
klUbllnden Feyzi Umaıı ı ay, JtyUb 
klllbOnden 104ıs Seyfetttn Pwt4ı- 2 
aJ', T. Yeni Yıldm JdOt4nA-. J004 
ı...sraaı ... 
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Diş macunu 

GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ - DiŞ - KIRIKLIK 

E 

Sabah, öğle 
ve akşamları 
Yemekten sonra gun-

de 3 defa dişlerinizi 

ile f ırçalayznzz 

H /\ B F. R - 1\.Kşam Posfall ' 

SOGUK ALGINLIKLARI 
veAGRILARI 

iM 
TESKiN EDER 

ESiR 

• • 

Baş, Diş, Nezle, GrıP, 
Romatizma, Soğuk 
Algınhğı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal kese~, 
Lüzumunda günde 3 ka§e alıJlt' 

~ 

~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~--_/ 

inkıbazı gefeder, i.ştahsızhk, hazımsızhk, 
vardır. Her yemekten sonra bir tath 

~ 

şişkinlik , 
. gl ~ 

gaze karşı fay~~. 
bardak su içinde kö!ı~I' 

bulantı, 
kaşığı a ım 

HASAN 
HASAN DEPOSU 

• 

ısmıne ve 
Yeni adresi : 

markasına O i K KAT -
Bahçekap Bey ğlu tra_mvay durağı karş~ 

Çocuk bilmecesinde 1 

hediye kazananlar 
ŞUba.t bulmacamw doğru hal: ~ n

Ior araamd& hediye kazananların i-
1Jimlerln1 yazıyoruz: 
ntıt KOL SAAT! KAZANA::'lı" 
l - Hamiyet Aksoy, 24 u.,c:ı ll!t

o~l smıf 3 de, 
ıiliı DOLlIA J\.ALEM KAZJL'l'AN 
~ Sabiha Ber•e ÜsltUdar ikinci 

or&ıcuı 479 

EKZEMA!\"IN İLACIDm 
l'ara ve çıb:uılarda kullıınıhr. Her ec7.a nede kutus u 60 lmrnştur. 

~ ................... u, .......... ._11a1sm1B11a 

1 n"h t s· arı ~a .. ,.- u m ·u .. m· 
m o d ü r ı q ğ .. o n den : 

Bt it KİTAP KAZANAN 

Y :-.ı-:ıoğlu, LAlell caddesi AzlmkO.r 
so :uğı ?fo. 39, Kat 2 de, ıs - Rezan 
Uyguı<, Bakırköy Kız ortaokul sınıf 

:ı B d9, 19 - Halil Tokdll, Uzunyu. 
suf naip sokak No. 7 de, 20 - Zeki 
özyar, Pertcvniyııl lisesi sınır 2 A. 
No. 952, 21 - Orhan Görol, Beşikta§ 
22 inci ilkokul No. 284, 22 - Sanar, j 
I{nsımpaşa zlncirllkuyu 164, 23 -

Cinsi 
Basltm Tunkar, Çankırı kurtulu§ o- Mıktan Mub. B. 

Lira Kr. 
% T,:5 teminatı eksiltme 
Ll.ra Kr. §Pkll snaU 

ı - Ali Ku!' Dnvutpll.§8. ortaokul 
dfı l. D. 
~ 

kulu Öğretmeni Nedime oğlu. 24 -
100 

kiloluk 
S. özbaydar, ÜskUder 8 Uncu or ta-

çuvalı 
okul 3 A dan No. 113, 25 - B. Çaıtlı 

tuz 
100.000 a det Pazarlık H,80 

§EKERLEılE KAZANA:NL.ı\R 

, Olcay .Akdora, Sellmlye eczane so
okak No. 22, 4 - Ali Karasu Kum
lüipı ortaokulu ıruıı! 3-C, r; - Seli).. 
mcttln, Boğa:zlçl lisesi No. 344, 6 -
Orkan Gilrsoy, Kadıköy Arlf1>cy so
kak No. 14, 7 - Tuncer 7 inci okul 
mmt 2-B, 8 - Dlkran Karaboğos o,'.t
ıu, YenicamU İş banlmsı karşısı, D -
Ali Andııç, Kıılyoncukulluğu, caddesi 
Daracık sokak No. 8, lO - Iı::adlr 

Jllsat oğlu, SU!eymanlyc döltmecller 
haltak No. 6, 11 - Pcrih:ın Karaca, 
Y~t!llmle 44 üncU olml 4 de. 12 -
S. Baru, Beyoğlu ortolrul, 13 - Fey
yaz Kutun, Fatih S. G. caddesi il, 
14 - Erol Ataslan, Şlşhnne karakol 
Ayni Ali baba sokr.k 13, lG - Sabih 
Sr.ğlnm, P.T.T. memuru :Muza!Ier 
o:tl;ı, 16 - Gutı;in Orkunt Pendllt Kn
rıınm ııoknk No. 13, 17 - IIlltmet 

Kocnmustııfapa,n 29 uncu mektep 
smıt 8 de, 

BIREN. DICFTF.lt fü\.Z.\N A:SLAR 
!?G - CUzln Akny, Tophane Kadiri 

!er No. i4, 27 - Necdet Tcrgıuı, 

Zeyrek ortaokul sınıf 3 B de, 28 -
Fikret, şehremini saray meyd:ı.nı cad 
desi No. 64 de, 29 - Doğnn Snrıtaş, 

Edlrnekapı Atlnll 20 inci okul sınıf 

5 No. 183 30 - lrlan, Be§lktag vaı
de çeşmesi Mnçk::ı mcydnnt, No. 18. 
31 - LQtfl özln, füıb::ılnş erkek lise
si sınıf 5 - E, No. 163, 

KCÇOK oınrnıcrı,ARIMızA: 
E:ılm:ıca cevaplarını bazılarınız a.y 

nihayetine doğru gönderiyor ve bu 
cevap bize geç geliyor. Bu da l:UçUk 
okuyucularımızın aleyhine oluyor. 
Cevapları geç gönderenler bulmacaya 
giremiyorlar. Onun için bulmacayı 

çözer çözmez bize yollıırıılısınız. 

~. ·' . '• - \· .. , \.. ; .. 

V AKIT matbaası , 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı 

Tnkiomet re l " 7:50, - M 2:5 Açık ek. 15,SO 

l - şartnameler mucibince yukarda cins ve mfktıın yazılı 2 kalem eşya 
hizalarında g6sterllen urullerle satm alınacaktır. 

il - Eksiltme Ye pazarlık 6-3-940 ç:ırıı:ı.mba gUnU blzala.rındn yazılı saat
lerde Kabııta,t..'\ levazım ve mUbaya.at 'gubeslndeltl alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

111 - Şartnnmelcr hergUn sözU geı;en §Ubeden parasız alınabilir. 
IV - tstcklilerin eksiltme lı;ln tayin 'edilen gUn ve saatı~rde % i,5 gilvcn. 

me paralarlle birlikte mezkOr irnm!syo~a mUracaatıan 11.ln olunur. (1650) 

5.3.940 Salı 

14 MUzlk: Neşeli mUzlk (Pl.), 18 
P rogram ve memleket s:ınt nyarı, 

18,05 MUzlk: (PJ.), 18, ıo Konuşma 

(Çiftçinin saati) , 18,55 Serbest ı-:ı.nt, 

l!l,10 Memleket saat ayarı , ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19.30 Türk mU-

zlği: Tuna edeblyııtınn alt lfonıışmn 
ıre milzlk: 20,15 ıı::onuşma (tktıs:ıt ve 

hukuk s:ı.:ıtl), 20,30 TUrk mUzlğl: Fa
sıl heyet!, 21,lı:i Konser tnkdlml: Hn_ 

ll1 Bedii Yönell<en, MUzlk: Radyo 
orkestrası, 22,15 Memleltet saat nyıı. 
rı, nj ns haberleri, zlraıı t, c•l:ı::ım. 

tah\11At, kambiyo, nukut IJOr~ı 

(tlyııt ) . 22,35 MUzll.:' CazLand ~Pl . l , 

Tiya tro ve sinemalar 
ŞF.lltR T IY.,\'l'IWSl l 

Tepebaşı dram kuımı: 
Ak§am 20.30 da 
O KAU JN 

IIAl,rt OPt.HE'l1 

Hu ak,nm 9 da 
Zozo Dalı:ın la 
Şark Opereti 

(Halime) 

ALEMDAR Sineması 

l Cebelüttarık 

Casusu ~tap, mecmua, gazete basar. 
T!biler namına dizği i şle:-i alır. •!111•••••••11•••••··············· {~~;J.23,~0 

'Ynrınlti promram ve 2 -' Zor la güzellik 
olrpaz. 

. . .. n mtNot SIN1F' Dr. CAFER TAYYAR KA~'.t ~ 

Cerrahi, Sinir, Dimağ, EsteUk Kadm doğum hn!qlsf ~~ 
' 

Şişli Cerrahi Kliniği 
~l!!Dlıl'.l8~, ı:;:;ı11ı1m~•ydruu ><•. 201 ...,, 800fS •bohl• n R don 9 • J<~ 

Nafia Vekaletinden ~ 
~t 

Eltwğ - lran hududu hat tmm takriben )1l.z kilometreden ibıı. ~ 
EEIAzı - Palo - Şeyh Viran deresi ltt.amınm et Ut ve apUI<a!Y° ,,/ 
kapalı zarf usullle mUnııkasnya konulmu§tur. t ı' i'J 

ı - MUnaknsa 12.S-940 tarlhlne ıesadUt eden salı günU ~ ;' ..... -oıı. .. 
vekaletlmlz demlryollar inşaat dairesindeki mUnakasa k om"'J 
yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedell ,..tmt§ bin liradır. _,.,ı 

3 - lüuvnkkııt teminatı d6rt bin yedi yUz elll liradır. rl r" /' I 
~ - Muko.velc projesi eksiltme §ar tnamesl Bnymdırlık 1~1',.rıP• 

namesi eU!d umumi !ennı şnrtnameırl, k aU m!lktı.!llerin besaP1 1,~ numaralı tip islik:Jııf haritası katar sUraUerlni vo fren meııo!'~ l 
rlr dlyogramdun ibaret bir takım mUnakasa evrakı Uç yüz eıll r'.1 
blllnclc demlryollar i~aat dairesinden tedar ik olunnblllr. ın ~ ~ / 

5 - Hiln::ıkıı..saya. girmek lstlycnler bu husustnıd her t~bpıJ' 
rmı ve diğer \'eslkalıırını bir lstidaya bağlıynra.k mUnakasa t ; f 
sekiz giln evvel Yekttletlmlze mtıracuat ederek bu mUntı.lcS.SS>'rııı• 
için ehliyet vc-siknsı istlycccklcr \'C bu,,,.·cıılka.lnrmı tekli.! ıııt 
bulunacaklardır. ıı ~J 

G - Tekl'f verecek olanlar tekl lt zar!lnrmı 2490 numar~ıı1'~ ~ 
ve eltsiltme ;ı'lrtnamesfnin tarlfntı dairesinde hazırlıyarak ıI1 .tıııll' ,I 
pılacnğı saatten bir s:ınt evveline kadar numralı makbuz IJ1U~-creCeY.1ı6' 
dafre.:ıı nrttırma eksiltme ve thıı.le J·omlsyonu başka.nl ığUl~ ısı4} Q 

~·~ 
,,~ ~() 

Devlet Demiryoltarı ve Lirı:'8f~rı ,,; 
işletme Umum idaresi iları 

ıııet' 
Bedeli Türk _ lnglliz lcredl nnl~mnsından tediye cdillll~~tıP1 ı:;t yaası tclmrrllr eden takriben 135.000 kilo b:ıkır nntruvıız ~ r(ll t 

levhalar ve tal:rlben 4ı:i.OOO kllo bakır lokomotif ocnk ve- tc er ıfl 
}{tı . "' suretllc ,.e münhasıran tngtllz firmıı.ıarındnn satın nırnac:ı 'fil 

Bu hususm tnnzlm cdllmlş ol:ın şartnam"ler LOndrsd"cıı:e 
ıı tı' 

Atc~cltlllden \'C Aııltara Devlet Demlryol':ı.rı ın" 1 ııı• I' /o 
den tedarik ed!lr-t>ilir. ş:ırtnnmc almak isteyenlerin btı itil~ , erıtl 
eden bir lrıgiliz fnbrll:asmı t emsil cttiltlrr!ni flnns. ısttlını re ıı1 
blldlrerck, tahriren vc~·a şt!nlıcn yuknrd!\ s6zU gcc;t>n ~·erle ~ 
1 :'ızımdıı·. hııd-'' • 

Vcrttccelt teklifi ı1n en nllıayet 20--4-1940 tarııııne J{C 
Devlet Demlryoll'ln M rltl'Z Dokuzuncu Artırma Ek' ııtllle 
tevdi <ıdllmi~ olması ltı.zımgeld!ği ll~ olunur • .(1612ı 


