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8ir Alman tayyaresi Belçika 
!oprakları üstünde 2 Belçika 
Alman tayyaresini düşürdü 

Noktai nazan Belçika · şiddetle protesto etti 
Diğer bir Alman tayyaresi de bir italyan 

yolcu vapurunu ağır surette hasara uğrattı 
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Balkan güreşleri 
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dün başladı - - -
Güreşçilerimiz dün yaptıkları 
7 müsabakayı da kazandılar 

~·-
Rumenlerle Yugoslavlar Türk ekipini müsav 
puvanla takib ediyorlar. Maçlar çok güzel oldu 
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TEFRiKA NO: 43 Nakliyat ınese ~- # 
n!!iltere ile Fransa g~..-rıs· 

Ağa Küçük Kazım beyin kendi- Yeni ihracat \ Afrodit davaları Zeytinyağı ve " ... .,.,:~~;;r;:w~:;._::; 
l . . J ld .. . t a· l"kl . k 1 -- Tı·fıı·k ı"hracatı rnecburiyctincle oldnli:lal'I tpl, erınaen O uguna ınanmış 1 lr ) 8rl UrU UYOf Tan davası meselesi ne bii~iik bir rol ;~detd 11~ 

Af dir. Her iki devlet de, deııiıde ,u. ~~: 
. B" . w 1 - 1 h' b' . de Alaeddin te- İzmir ve fstanbulda kurulan ihra- Tan gazetesinde intişar eden " • Tiftik, susam ve balmumunda ol- kimiyetlerini tesis eden elıı ett@' 

- Sade 0 mu kı? . 
1k~"'kagKa .arın ~cudakr~nl ıç ınn de,yı'p tesıı·m ta- cat birlikleri Ticaret Vekaleti tara - rodit meselesi., başlıklı re Sabiha Ze- duğu gibi ihracat fivatlarmın yeni - · . . k ·"l · ıe teıll ~..,1111 

öve öve bitiremediklerı uçu azım pesın e ı erın aman . . . . . . w • _ • vetlerınm ·enuı crn -" ,os-
. . . . d ki 1 b" d b 1 ki ka aati yoktu fından tasvib edilen nizam.na - kerıya ınızalı yazı, Afrodıi davasına den tesbıtı gaycsıle zeytınyag ılıra- sertJestu·· Jıar<'Jictt.cn jstieclf~~~·'" .p· da ışlemış bu marıfetı e sa ıyor e ın e u un::ı.ca an n · .d A r 7 . hkcmesinin t d akk b' · · tPo _.,ıi-

. · · - 'diler 1ş hi de He ı:>İ de bekledikleri tedib kuvvetinin me ahkamı dairesinde faaliyetlerine ..ı.ı s ıye ncı ceza ma · . ca 1 a muv' at ır zaman ıçı:ı bulnıuslanlır. taşe \e t er•, ... ,,,.-
bizden gıdi oglu gı · • ç P . tra kararı.aa tesir edecek mahiyet- menedilmiştir - d l .. 
bizim bildiğimiz gibi değil a<Ta. Han vüruduna kadar, neye mal olursa ol- devam etmektedırler. _ . . . · · . . • . fasından znruri nıad e. f3tl ı;1I 

0 
• .. ed'l ~· · il · _ . .. .1. .e oldugu ıddiasıle Tan gazetcsı a- Bu husustakı Tıcaret Vekaletı em- . 1 rdır. ... 

biz Çumrada iken, komiserlikten ko- 1 sun, tep"nııı mudafaa ı ecegını en Haber aldıgımıza göre mustahsı ın h' 1, da\' va dün asl'ye 6 ncı . . t . t' w •

1 
t b. li-· yatma germi ,·erınış e •·the işi 1

• 

ğuldum diye birisi sokuldu idi ya- sürüyor, bmi şiddetlı bir hücum da- mallarını tüccarlara satan komisyon- ey ;e ~çı c1n oo~İmiş. m~unların nnı~'ld~~;r ~ey 1ı~y~g ~:ca lıır gı- retle de df'nizlrrde n9.~ • 
111

1fut· 
nmııza? ha yapılması, kimi de valiye ikinci cu yani müstahsil vekillel'i de araların e~z a ev.anı . . ' .. ne 1 ın mış 0 0 ?11 . er a nmış- naj meselesini ortaya_ ~~J,aJ'~ .:ı.: ·~t 

· ·· b" b t" ll ta iyesinde yıne Afrodıt m~eıesınden mutevel - tır. Bu sebeble yag flyatlannda 21 st&•··~· ~ 

· d · k'? bulunuyorlardı. Fakat, Delıbaş Meh- - b ı ı d tık l ak İzmir- _ 0 göre ln~Hiz tic.'lrcti b~hr. ~ .,,. .. Jıri(t 
- Anladım, komiser muavini Tev- ır eye m yo anması ~s lda toplanarak satış birlikleri kurma- lid ve ayni mahkemede açılmış diğer kuruş kadar bir aerileme kaydedil - Filhaliilrn. eltlcliı ı i ·eSI 

fık. O a ne etmış ı. .. . . . ga aş amış ar ır. 0 ar davaları da bulund.uo-undan bu da - miştir. Bu karar 27 subat tarihinden -etı IJ'" 9' 
- . . med hucum ışme pek yanaşmıyor ve. d b. k ·· ·· t b. u ·· tes' · 0 

• •• . • • • J _ milyon ve Fransız ticaı .
11 

bir~ 
_ Ne edecek aga, hafıyelık! .. Me- . . .. . .. _ . ~ ır ~ru uzum. 8~ 1~ ır gı ısı vanın da onlarla tevhıden ruyetıne ıtıbaren tatbik edılrnege başlanmış- fiJosu 

30 
milyon tona yalu ... ol•,.# 

ğer, koğulma düzenini kurup onu içi- . - Yetm_edi mı a~tı.k, ~okülı:_n koy jıçın faalıyete geçılmıştır. karar VPrilmiştir. tır. İhracatçılar Ticaret Vekaletinden de•" 

h l ~ " s teri her salıadalo ışbırlı~ it.i tr 
mize salan polis müdürü Necib imiş. ıu kanı. Bıraz da sızınkıler ugraşsın l . Bu husustaki nizamname ~roje. le_ . Cumhur·ıyef .,,8 ıası ikinci bir jı:::'ar vaki o4luncıya kadar cim ~österiyordn: 0:r~ ··i.Jl.İ btı~· 

_ Vay dinsiz herif vay!.. l e e: . . . . rı hazırlanarak Ticaret Vekaletının Muharrir Peyami Safanın Cumhu- hiçbir memlekete teklifte bulunmıya- da da vücucle getirerek Jıeı'bit f~; 
- Ya, işte bu Tevfik, o günlerde Dıy~ yapıl8:11 tekhfle~ red~ediy_or, tedkikine arzedilecektir. riyet gazetesınde intişar eden imti- caklardır. caret filosunu da mü~terek .... ıtıtJJ" 

s' den benden ne kapabildiyse hep daha zıyad_e __ b_ ır .. heyet gonderilm~ıne İzmirden sonra !stanbulda da muh. h .. n baslıklı •Jnzısı Afrodit davasına !' Diğer taraftan tiftik mahsulümü- 1 dı fV"' .ılı' 
ta afta d U un suren .... J liyct mevzuu yapım~ ar · _,ddJ ıır erı<,l"miş polis mUdürUnc. r r gor.ıınuyor u. z telif tüccarlar aralarında toplanarak bakan Y"diılci asliye ceza mahkeme- zün vaziyeti için dış ticaret umum ~.nS'ıı-

. il t" ". b•1 tonaj, daha snlh _z .......... ,0)'dıt· 
_ ı~onyayı basacağımız haberini ve biraz da gilrUltü e g~ç~n çe ~ görüşmelere başlamışlardır. Bu tile- sinin ara kararına tesir mahiyetind.:? müdürü Servet Berkinin birlikle yap- ihtiyaca zorla tekabül ed.i~ ... ~ 

de bu gidi mi ulaştırmış valiye acab? bir müza.~ereden son~, bu ışın ertesı 1carlann gayeleri ihracatçıların ken- addedilerek müddeiumumilik tarafın- tığı. temaslar neticel~n~iş ve İtal~a, Buna mukabil, haJilı:ıZ1ı:;.u 1' 
- Yok be .. Çumradaki su müdü- saöah, hükumet konagında toplanı- dilerindcn yapacakları mübayaalar dan açılan dava da dün rüyet edil - İngıltere ve Fransa ıçın normal fı • vaziyeti, denizlerdeki wJ<li.r jJıJ#' 

rii Nadirmiş o kahbeliği eden de. lıp tekrar görüşülmesine ve bu top- esnasında fiyatlan kırmamalarını te- miş; maznunları diğer davalarile bir- yatlarla ihracat yapılmasına müsaa- ruri. olarak fazlalaştı.rını.Ş~~.dl ~ 
_ Sonra u .. len".. lantıya, Kazını Hüsnil, İsmail Hakkı min etmektir. leştırılmek üzere muhakeme başka gu· de edilmiştir. Diğer memleketlere ya- il rsııdJIP"":' ·ıt" dan başka bu f" onun tıll te~ 

So ra hanı. 0 gece Şakalak köp Beylerle müftü Ali Rıza ve Eyüp Sab --~ ne talik ediimiştir. pılacak satışlar doğrudan doğruya azalma". tır. Zir!" mu1ıasan11ı ~ _lflt 

.. --:- b n da' 1 d'kil 1 . d ri hocalann da davet edilmesine ka- hükümetin müsaadesine tabi olacak- tti •. 'J •• 
1 

ti)' ~·~t t·oh-';dterı P'..;._ rusu aşın youmuza ı enen e . . . ViLAYETTE: -~ e ~muş< a ve .... uı riJI~ 
gönderen polis müdürü imiş. Bunların rar verılmı.ş, bı_raz sonra da boz- POLiSTE: tır. tertibi, zıkzak seyir, s~ra~te ,ef'". 
başında dört polis varmış. Ancak i- guncul9:.r bır~ b~rer ~yıklı kahve - Sıhhat Vekili HulfisiAla- kisi gibi amiller, geoıile~ de,-
kisinin adlarını öğrenebildim ağa. den dagılıp gıtmışlerdı. .. taş Valiyi ziyaret etti Bir otomobi hendeğe Ziraat bankası yapağı en a.,ağı yiizde elli nıst>etiJI .;_ 
Vanlı Cemil ıle Vanlı Derviş (1). ö- ) Kayıklı kahve, bu fesad muzake • . . . . l d t 1 lalaştınnıştır. Diğer roraftallbO f 
t kı . . 1 dı kiml lduk relerine sahne olurken Gazi Alimşah Şehrımızde bulunan Sıhhat Vekılı yuvar an 1 Sa 10 a l)'Or aJta ve m•yn harbler~~ 
e enm an ıyama m er o · ı , Hul" . Al d"' ·ı· tt V ı· 20 H bd "h tı dil ... -larını. mahallesindeki Ermeni kilisesinin bir . u~ı a~~ un vı ay: ~ a ı ve Şileli Hüseyin Bayraktar~ aid . ar en sonra ı .. ~ca . mene e~ mi t.onajı arasmda açtıgı 

.. . . . . odasında da başka bir fesad kayna- Beledıye Reısı Doktor Lutfı Kırdarı numaralı ve şoför Osmanın ıdaresın- yapaklanmızdan muhım bır stok bı- da unutmamak Jil.zımdır. _..Al' 
- Bulur, yuzerız o gıdılenn de- . t tın· t· Var B 1 di Re . . O d B"lb"ld ikt··· l" d B t kl b ii~ 

rilerini de. Hele Konyaya yürüdü _ tıııyordu. Ermeni murahhasası pa • ~ı~a~ehh~ ı\,ırkT ; ve be~ ye h .- dekı otomobıl skud~r a u u _ere ~-l ıgı m~ u~ u~. u s o ~r se e- İngiltere ile Fransa. rrı ·tdl'çe J' 
ğümüz haberıni' Afyonkarahisanna pas (Ardavas) ın reisliği altında dok ıs~ dı bıy1e e 1ı ın. en

8 1aşd_ a şRe ~ı: ~~~uşu~dan ine:ken m
1
etre derınb. - fı ed yakpagı t~y~tkarıbesotn a'! br zar

1 
- yen artan ihtiyıM;lar ~~ ~ .. • dfll d · 

. . .. tor Markaryan Cambazın Yuvan U- mız e u unan zmır e e ıye eısı li!mldekı hendege yuvar anmış, ır ın a ıyme mı ay mege aşa - z-•-- •~naj nıikdarı yiiZU ...- MK 
salanlar kımmış onu soyle bana?. 1 ' ' B h u d k b · · ~ .. .. · a.uuı "' _,.I""" 

. -· . zun Agob Singer makineleri acentesi e çet zu a a ul etmıştır. husnu tesadüf eserı olarak ne oto mıştır. caret seftnek>rlnl te7,gU.hl•ı:e· - · 
- ~~~~.!'alnı~ degıl bu ~reb •. ~ Yuvan· d~ktor tpokrat terzi Markar , ... ,... ........ - mobil ne de içerisındckilere hiçbir şey Bunu nazarı itibara alan Ticaret tirirken başka tedbfrlef'fl ~ ~ 

graf muduru Sabıt de onun ı e ır ' . . . . ' BELEDJY•D•.. olrnanllştır. Vekaleti Ziraat Bankasına emir ve- . JeP""' ~ . . B .k. . b" d h K ve emsalı gıbı maskelı fesadcılar hep .&ı. .1:. vurmuşlardır. Bu tedbir .AA. yr. 
ımış. u ı ısı, ız o gece a a on- . . .. . T d ti rerek müstahsilden ve ellerinde ya- tjf...-· ·~ 

. , .. Af t 1 afl toplanmış, vazıyetı muzakere ediyor- B I d. K t'f ramvay an a amanm da. bitaraf t.onajdan is -~tfl'"L 
yaya gırmeaen, ışı yona e gr a- .. .. e e ıye oopQra 1 pak stoku bulunan tüccarlardan mü- il ...... 
m1., ve Alaeddin tepesine çekilme işi- la_rdı. Çüııku_, bozgun_ culara ak. ıl hoca- ..., cezası bitaraf gemileri kira e ., 

'J ed K k ş l k ••d ·· ·· • t"f t• · 200 bayaatta bulunmasını istemiştir. Bu · 1 t~ · t ·hl 1 k da ·ı So lıgı en ır or ışmanyan ı e ar a- m U U rU 1 $ I a o *I Karagtimrükte Dolablı sokakta nakli',"" at işlerini tanzın · 
nı ezga amış ar uman n 1 e. n k b d'k · w 1. husustaki karar dün sabah telefonla ·' .a 
ra da ne diye bilmem küçük Kazım daşları, o abkş_am_ .. artık ceva ı _ dı. ~-ış_ İstanbul beledı"yesı· kooperatı·f he - numarada oturan Arif oğlu Ömer gelmektedir. t fll<F. 

b b - ıapağı ve tiftik ihracat birliğine bil- f ilre ııt 
işlemiş bu hiyaneti!. vb~ sedu teşke Kusundçı mazal gırk ı~~ı yeti idaresi diln toplanmıştır. Toplan- Lütfi 107 numaralı tramvaydan at· Dünyadald bitaraf ıc o .. rl8 . 

. . . . . ıs ere onya an ayn ma ıçın d h . 'd ·ı k t'f .. tarken diışmiiş, belinden ve elindeıı lirilmiştir. Bankanın sabn alacağı 38 milyon ton kadardır. "<W dt 
- Bak hele şu gıdılerın ettıklen- k d. . 1 a· tı a eyetı ı are ı e oopera ı mu - ·a.pağıların azami fiyatı 65 kuruş ü- · rııi" 

. . il Kadı aya ıremış er ı. d" 1 .. - .. dak. 'ht"l~" t· . yar alanmış: tedavi altına alınmıştır Londra., ~eminin tabii)'.e 1• dtll t' ne. Taşlıbaşlı Hacı Hiıseyın e . . ur ugu arasın ı ı ı cu. ne ıcesın- erinden tcsbit edilmiştir. sıll .Jt 
Hilmi v~ Mustafa Remzi, küçük Ka- Kır~or Şışmanyan, ısyanın _Kon • de kooperatif müdi.irü Hilmi istifa Bir çocuk otomobil -· _ ğiştirilmesinin mencdibne· iil11lt~ 
zım için, adamımızdır, bizden yana- yada.~ı elema~larına amaı:sız bır tarz etmiştir. YErinc kimin tayin olu - al ı ıda kaldı k d 1 vel harekete ~eçmi~ ve eze l~..to 
dır, vali ile aracımızdır diye direnip da hucum edıyordu. Hepsını yalancı- nacağı henüz belli değildir. Şoför Niyaziniıı idaresindeki 2294 .r a aşını yara ıyan leşil< Amerika ticaret fjtf11JI" 

yırtmıyorlardt ya? .. Ne diyon bu söz lık ve sahtekarlıkla suçlandınyordu. Kok kömürü sallş talimat- numaralı taksı otomobili Şişlide Ha- mahkum Oldu ~~ühim mlkclarda istifade ,J 
ler de hep kıvır zıvır ve Kazım da Bu arada, doktor Markaryan ~ 1- • h I laskargazi catldesınden geçerken mu· Karaglimrilkte -Neslisah mahalle- ır. ,-F t 
kulümilici mi imiş yoksa filen? Ne di pokratı da pek acı bir tarzda hırpalı- na~esı azır ~myo harrir arka<l.ışımız Refik Ahmed Sc- ;inde oturan kıpt(Halil bundan on Bu tabiiyet cleğişt.i~~tt~fi1'1t' 

· , . Koordınasyon heyetı tarafından . . . ·· 1 k H · ·ı d mevdana Pılonca. da ınu ;J4" yor bu işe Derviş Bekir oğlu, bulup yor \e. k k k"' .. .. .. t . t tam vengılın 11 yaşındakı kızı Fatoşa çar Jeş gun evve ansı urıye ı e a am .., y rte~ 
. d .. o omurunun evzı ve sa ışı a- k Ilı b' a·· .. tük' t d bu mahzuru rnünıldin ıııe 

sormadın mı o kara dinliye?.. - Sız de, bu a anıların asılsız soz- Et"b k .1d.kt h parak sa<>- ayaö-ından ehem.miyeUı a. ı ır ovuş en sonra ev en .. 1 e JI. 
. • . . men ı ::ı.n a vcrı ı en sonra er 0 0 • . • k . . ttcek bir tedbire t,evessıı ıJııO" 

- Hiç sormaz olur muyµm be agwa. lenne, boş vadlcnne ınanıp kapıl • h . k k I·" .... 'ht. .. . d sw·ette yaralamış; yavrucuk Şışlı çı ıp gıtmış. t ıı1' .. 
. kl b"" .. k b' . led' . tnt şe nn o ,bmuru ı ıyacı uzerın e . Evvclk' .. Hal'i tekrar ""v· e <l"" gecilmıernMer ve kirttlall'I ... ıdt. et 

Ne dedi ya Çabuk söyle hele ma a uyu ır suç ış ınız . .l.'J e, ed 11 1 1 d - h h Çocuk hastahaııesıne kaldırılarak te- 1 gun 1 "' 111 o- le mtıht.,•1- ~olduldan tonıı.h .,. 
- · · · - . . .. . . c ve er ıazır an ıgını ve er şe • . ·· · nerek yatağile diğer eşyasını almak ......., r 
- Ne diyecek ki.'Bakmayın ya • derme çatma oldugu ıkı gun ıçınde rin istihlak mıktarının daha yazdan davı altına alınmıştır. Şofor yakalan- ~ 

pıp ettiğine, bizden yana olduğunu anlaşılan bu teşkilatı, büyük ve esas 0 şehirde stok edileceg~ini yazmıştık. mış, hakkında takibata başlanmıştır. istemiştir. O sırada ~alill~ı komşu -ı miFşl:~sirız.larl"' İrı ... mzıer, bil~ M 
d l b. k t b ·kı· · bil' ı F t • ·ı -r· t t · ed · !arından Şakir gclmış ve ı • -· .. , ,... 11"" kuman ana çaktırmamak için yap - ı ır ·uvve ve ecerı ı, ış ır e - Şehirlerde kömür tevzi satışını Eti - a oşa acı a ıye emennı erız. ' . . , 1 İskandinav meml~ketterln~~ 

mıştır bu işi, diyor. ler tarafından organize edilmiş bir bani•!" beled'ıye organize edecektir Kazma kuyuyu kazarlar .. - Bu kac;ar senelık k~r~ ko?a.s~ 1 r ,, .... 1-
• w k · "b · ö te k t'l ~ " · boy le ufak tef ek şeyler ıçın bırıbın- içi o müracaat eylemi~ e 'a..Jıl'tıt . 

- Belin dogrudur bu 18.f be Abdur ompozısyon gı ı g s rme sure ı e Bu itibarla banka ile mahalli beledi· kuyunu . · Ja.r takriben 1.800.000 ton P,_..~ 
b ıd - . 1 . "ğf 1 D'" T htak l d b' b nıze darılmak ayıbdır. Gehn barışın, LI r ~ rahman. Zere KRzım Hüsnü de söy- mensu o ugumuz servıs en ı a yelerin iştirak hudud ve şekillerini un a a e e ır eyaz ze · d . . petrol sefineleri ve ~le111e 

0 
, 

· · tt" · ·· ··1 B f h k t hir k k k 1 tı Vak emıştır. ~ lemışb bunu Lana. e mız mosyo er. u ena arc e - tesbit etmek üzere bir talimatname aça çısı ya a anmış r. a K f 1 ld k 1 1 mı"la.rdır. Son günlerde, adı.. nıO 
· · · · · · • .. 1 1 ,..,t ansına ena ıa e ızgın o an 9 .. it ,..,- ti' 

Bu esnada, soze bozguncular da. ka- lennızle, sızlerı teşkilatlandırmak hazırlanmaktadır. şoy e 0 mu,. ur. Halil komşusunun bu miidahalesine kiralanan gemilerden "1 ~ 
nşm_ı§tı. He~si de: nikahl.~n üzeri~e için bizi -~uralara k~dar göndeımek Belediye adliye saraymm İki gün _evvel fürklarelinde~ -~el_en büsbütün ifrit olarak bıçağını çek _ dranın da.ha bir milyonu ~'itı' 
yeınınl.er edıp, <:11.amla_r operek bır- lfıtfunu gosteren ve bır çok masraflar planlarını istedi ~:uslafa ogl~~ Osman adında hırı ıkın- tiği gibi Şakiri dört yerinden yara • · naJ hacınindr. yeni tic11re:ttt· .w 
çok mısaller getırıp vakalar söyliye- eden alicenab ve büyük dostlara S lt . 1 •dd b o-·· k" h . h _ cı çubeyc.: muracaatla Tahtakalede o- lamıştır. rl aJacaklan da muhakkS. .. ~1ıJtY 

k K .... k KA be . u anu ıme e u0 un u apıs a Ali d d b' . . . tv· 
re , uçu ~zım !ın ~endilerin- karşı mahcub düştüğünüzü bir tarafa nenin ·yeı inde yapılacak adliye sara- tuıan a ın_ a ırı~n erom :~ Dün adliyeye teslim edilen Halilin Bundnn başka İngilizlerı ·~ 
den yana olduguna agayı mandırmış bırakalım, fakat, buradaki ekalliyet- h ,·· .. d Adli· V k"l t• (·srar kaçakçılıgı yaptıgını ve Aliyı muhakemesine Sultanahmed üçüncü de bu istikamette harekete tJl1I ~ 
lar. kabarnıaK üzere bulunan hidde- leri de ~ok fena bir vaziyete dü<>ürdü :Y11 sBa lads~ ~uzun end k .. hyt~l'feha ~- ı esrar satarken suç üstünde yakala - ceza mahkemesintlc bakılmış kendisi Irnmşn Yunanlstandan 5()() t ~-.. b 1 "" s ı e e e ıye arasın a ı ı ı a enuz b"l _ . .. 1 . . , 

1 
~· • 

tını astınnış ardı. nüz! Şimdi ne yq,pacaksınız sorarım si neticelenmemiştir. Adliye Vekaleti ta 1 ecegını soy emıştır. suçunu inkara kalkışmışsa da gerek aşan gemiler Jdralannı? a fallı; tıd 
M~zakere sır~sı: ertesi gün yepıla- ze? .. Bugün akşam ilzeri görüştü • Belediyeden saray için düşünülen sa- Zabıta pu ihbarı tabii görmüş Os- tahkikat evrakı, gerekse dinlenilen şa memleketimizde de bll ~..,tı' 

cak ışlcre gelmıştı artık. Fakat, boz.. lğüm bazı beyler ve ağalar, tedib hanın hududlaıını istemiştir. Halbuki man da. yanına katılan memurlarla hidlerle cürüm sabit olduğundan Ha- faaliyetlere .ra.cıtlarunıştl· lı P"'.:(I' 
kuvvetlerine karşı alınacak cebhe- şehircilik mütehassısı saray için mi- beraber yola çıkmıştır. litin 2 buçuk ay hapsine karar veril- kira llsulU müttefiklere çO ırıı Ut t-

. _( l) ~~ c_::zı1• ve fe~ak~r polis'ler, ye, Konya Rum v~ Ermenilerinin de rnar Asım Kömürcü tarafından ha - Memurlar yolda Osmarun vaziyeti- miştir. Suçlu derhal tevkif edilmiştir. ya mal olmaM.adır. Zira• 
14 -~ 

t.crımlc_nnı ~€ımı~nc_lc ımkanrnı bula- katılmasını söylüyor ve bunu lüzum- zırlanan planları görmedikçe bu sa- ni şüpheli görerek üstünü arayınca Eski makine müdürünün tinden başka harb si~rf;SS'~ f" 
mad~yım dıg:7• tk~ aJ ~~~~.z:ı.rı ile, ıu görüyorlar. Haydi diyelim ki, bu hayı tahdid cdcmiyeceğini bildirmiş- cebinde 60 gı·am kadar esrar bul • davası yeniden başladı f:ebata harb ta.zminatı "~ tılt 
basl .. m geoesı polıs. ~-ucru.ru Ne<:ib hususta yapılacak teklifi kabul et- tir. Adliye Vekaleti bu planları 1s • muşlardır. İstanbul Belediyesi sabık makine mülıeflefi~·etler oldukça ti " 

b( d aldıkları emır uzerıne Şaka- miyesiniz. O zaman da ı.. ......... ızda tanbula gönderecektir. Sor"'uya çekilen Osman Aliye kar- ··d·· ·· N t if · · "h ı talıınll etmektedir. 4' " 
kık kö 1 •• .. ü kes . le d' . • .ıuugıu .. o . _ mu uru usre vaz esını ı ma ve y buz ütt fikl . ~ ~ 
T .. kın~ ~n b" mı.ş 7 ı. Cidden ısyan kuvvetlerini bulacak, onlarla Ayaspaşa caddesinde şı otedenben hıncı oldugunu v~ süiistimal suçlarından muhakeme e- a m e er .~a.ıetl ..,.,_ 

ur ı"<le ııas ır cesaret ve metanet d · t'k 1 k · t di-· . ·· oluyorlar. Zira elde e~e ı,o ... 
.. t • . . . boğuşmak mecburiyetinde kalacaksı- bir havuz yapıhyor on an m ı am ama ıs e gını soy- dilmiş ve mahkemece ciirmtin sübu- deler, mıı\azene llst .. slod ·....,'"' 

gos ererelc asılerı~ tam bir saat kar- . . . . • 1 · t' · ·· ·· · " ,.-
~ıl.an ula t"t t . ı tt. bi 1.... nız. Bu hareketinızle kuvayı mıllıye- Şehircilik mütehassısı Prost Tak· emış ır. tuna kanaatbahş dclıller gorülemcdı- miil'ellefı·~·etlerden daf1°'~·1 
~ 1 re mış ve ,ı,a a r Ma- il · 1 ll · d ak k B" b h" tü -· d b · k ·ı · · ' " mım -~ 1 'le b • t . lerd c enn o sun e enn en y anızı ur- sim_ Ayaspaşa caddesine aid bir ır eyaz ze ır ccarı gın en eraetıne arar verı mıştı. mlisbet bir neti""' verme s•O~ 

panıge n mec uı e nıt§ ı. ta - ts ..:ı;... • b k 1 d , ..... dd . ·ı·k b k t . ""' ~ 
racagınızı zannc ey\..U.ll.lt sıze u- proje hazırlamı§tır. Bu projeye göre ya a an ı •uU eıumumı ı u ararı emyız Dı·. ııeşad .. ı:.re, 

lnu .d~rhal tavsiye ~erdim. Yan:ıdan caddenin tam ortasında geniş ve tu- Tahtakalede oturan A.hm;d de e- e~iş ve te~yiz m;ı.hlcemesi Ba! ~us- _ __ __ n 
1 

f'IV"' U, .r. enı· Sab ' ı tezi yok heme~ kılı~elere, magaza- 18.ni büyük bir havuz yapılacaktır. roiQ satarken yakalanmış, üzerinde 1 retı~. aley~ıne ~3:"an nakzetmıştır. etmiştir. Müddeiumumi .ua v~ ~ ah 1 lara kapanıp sız de ısyancılara karşı Bundan başka yolda ayrıca bir bul- ve evinde 10 gram kadar eroin bu • Dun aslıye bınnci ceza mahkeme- tin tecziyesini istemiştir. V~JC 
---a::::m:;ı:::ım:::=-::_____ bir cebhe elıruz ve hayat ve istikba- var vücude getirilecektir. lunmuştur. si nakzen rUyetine başlanan da - daf:tanın ha.zırlanması için Aı 

.&BO:ı\"E BEDELi linizi kurtarınız, derdim. Fakat, bun- - • • • - Ahmedin eroinleri aldığını söyledi- vada temyizin bozmn kararma ittiba mlştir. ~flflllllllldılı 
n;;;. ..... da da muvaffak olamıyacaksınız. Çün lzmi r belediye reisi ği Aşüreli Kemalin evinde de bir milt- llllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllHlllllll 

SENELiK 1400 K"'"' e100 Kııf'UI likü, iki gündür, Rum ve Ermeni ma- şehrimizde dar mal bulunmuştur. ş E H • R H AYAT 
,. AYLIK -o hallelerinden Uzerlerine kurşun yağ- B ki tzm· f h . . Kuyuya düşen çocuk 1 
u • u • 1400 • u sene ır uanna şe rımız- . 1111 
s AYLIK 400 :t 800 • dınldığmı, hiç şüphe yok ki, Alaeddin deki sanayicilerin daha geniş mik _ Fenerde Ab<i!subaşı mahallesinde uıııı 
1 AvLıK 180 

• aoo • tepesi.o.dekiler gelenlere söyliyecek, yasta iştiraklerini temin maksadile Bay Yunus ca~d~~~e 23 numar~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllillllllllllllfllllllllUllJllllllllflfllJllllllllUllllllll ~ \ 
3 MART 1'40 PAZAR yüzlerinize isyana iştirak gibi kapka- İzmir belediye reisi Behçet Uz şeh - evde_ oturan Lutfunun 2 ya.ş~_nd~ Kavak yeli ve da ilk defa olarak ~ bit~ tO' • 

- ra bir leke süreceklerdir. rimize gelmiş ve alakadarlarla temas çocu~ Yaşar su ku~suna duşmuş yazmasıdır. Ha atında b.i~ l'e'll t 
1359Muharrem23 135.S R.Şubat ı~ Kirkor Şişmanyan sözü bırakıyor, ]ara ba.şlamıştır. Bu yolda görüş • ve bogulrn~~~ır.n~e~e~ye .. dokt~ru .. ~- Set:imi izzet mao ya.unadı,; halde rrıdo! ~ ~ 
••": 63 Ar: 3 ~uım ı 117 Kemal Subhezel başlıyordu. Ekal - ınelerde bulunmak üzere önümüzde- rafından ye sını muteakıb olu- B alıar her ne •·-..ı-- harla ka~. ısı d1Y tJI ~ 

. .. .. ,. nün gömülmesine izin verilmiştir. au.u.ıu- -ı:i· tanınmış bir romıuıc _ _., tııt1f tO' ~ 
Ecaat Saat Y••all Saet llyetlere acı bir istikbal müjdelemek- ki salı gunu 'lıcaret Odası konferana ladıksa da yine i.san ts- bur olnınnm sırruıı.k"17•6 ye.,l , \ 

1onat ot•• ııt11H11 ~u. .. oeıı. ikin.o te, o da Kirkordan aşağı kalmıyGrdu. salonlarında bir toplantı yapılacak · Bu da başkası tanımı gazetelerinde göriilüyor. dibi olan Sela.ml tzze~ r ıoaısd ~ 
ls la ı l k 'tac hb tır. Toplantıda İstanbul vali ve bele- Kasımpaşada oturan Laz Hakkı manınıo ismi nedir bil1Y0

_11 • ~ 
12 30 6 24 9 33 -, aı•-.,.-ı26-ı-15-3!"... yancı r a an aşan omı ı a ar- eli •. L~·tf· 1 ~ d d h dı da b" . .. h ti . tt d 1 Bunların en lın..5ta geleni emektar _,,. JeP'' tJI ., .. '" . ye reısı u ı \.Jr ar a azır bu- a n ırı şup e vazıye e o aş- nuz? "Bqta esen im".,. dJJ ~ 
"..._ Ylltel ,_. .... v.._ ,..- lan, azılı palıkaryalan karşısında kıv- unacak ve Bchcet Uz bu seneki fu- makta iken memurlar tarafından çev gazct.ecl, tiyatro münekkidi ve Ş&- Acaba. üstadın ba§ıJJ~.ulJ 6' ~ 
- randınyordu. arda tasavvur edilen yenil~ etra- rilmiş, Hakkı elinde bulunan bir ma.d hir Meclisinin tecrübeli bala.ruı- kavak yeli mi esmeğe .,....-
11 Oı.. 1 

ll lO so lS 02 19 3J 4 52 (Devamı var) fmda izahatta bulunacaktır.. deyi yutarak vok etmiştir. dan Selimi l.zı.et Sedes'in haya.tın- slniz't. 
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8i;'t•J~li!J;Jjil ·~~~J:~~ahidin 
- [ B(lf tarafı 1 ~ıcı My/ad.cı] Ik• B ı • k • uınuml !9empatiııhı daima mtlttetlk-} e çı a tayyaresı :yı~~~~b.~~ 
d • • •• • • 1 d •• çen hatib demiştir ki: 

U Ş U r U U "- Harb olduğunu bilmiyen bir 

( ] •• •• aunun MEVZUU 

Meyva Meselesi 
Senelerden beri düzelmiyen 
bu derd nasıl halledilebilir? yolcunun Fransada bir harb havam 

bulmaaı imkA.nı yoktur. Sokaklar nor 
~, (Baftarafı ı melde) İngiliz ve iki Fransız harb gemi.sinin mal zam.a.nlarda. olduğu gibi kalaba.- Yazan: Semih Mümtaz S. 
~~ ~emlye hem bomba atmt!}, Montevideo ile Rlo Del Plata"nın tar- lık, mağazalar dolu ve :zengindir. . . . . . . . 
illi de nııtralyöz ate§i açmı§tır. Ge-- kında en uzak nokta olan Punta Del Halk n*ltdlr. Hattl kendisile göritf ı htikir hilenm aırayetı sa.ye - belediye meraklısı ve bır eskı kab~ 
~ç ~ıa bir lskoçya Umanına sı- Este arasınd~ sahilde. yer almııı ol • tüğümfuı bazı Fransız nazırlan bu sinde a.o erdirecek bir hale mal. sözUniln özlinden ayrılmadığını 

biı.rnışur. dukla.n bildirılmektedir. nP,ieyf mevzuu baruıederek bize: geleli. Hele pa.zarlıhız satış terane - tanın ederken ben .A vıupada neler 
lto ltaıynnın Protestosu Bir Vapur Kafileslııe Taanuz _ Ha.Ik harbi anlamadı .. diyor • sinden l!Onra nenin fiyatını sorsanız gördUğilmU hatırlaınağa ~alı!;ıyor • 
~ nıa, ~ (A.A.) - Neşredilen ~ Lo~~· 2 ~~A.) - Alm.an ~a.yya- ıardı. baş döndUrUc~ bir cevabla hatta ita-

1 
du;:ı. 

~de bildirildiğine göre İtalya hu relen bır lngılız vapur kafileaıne tar Bence bunun sebebi §Udur. Harb bo benziycn bır cevabla karşılaşıyo - Avnıpada,. hele Londrayla Pa • 'ti _Alınan kömilrUııUn ko~~ıu a:ı:ız ~tmişlerdir. Vapurlar~an . ~iç hentlı: Fransadan fedaklrhk isteme- ruz. Kötü ve okunmaz bir yazı il.e eş- i riste çok .~emiş y:rıer. Yemi~siz bi~ 
tllrrıelesı. hR.kkında lngiltereye gonde- b_ırıne ısabet vuku bulınadıgı bıldi - mi!':tir. Ruhlardnki bu derin emniyet yanın ve malın ilzerine atılan "et~kettJ s?.fra!a guç tesadu: olunur. Gece!er~ 
~ Uıere bir protesto notası ha- rılmektedfr. Tayyareler derhal uzak: Majinoya. ır.evcud itimadda.n dolayı- ıer; kanunun sarahaten menetmış ol· dukkan!ar kapaııdıgı halde yemı.sçı 

ak.tadır. la.suğı. için İngiliz avcı tayyarelen dır. Fransız ruhu parlıuııanııştır. Bu- masına rağmen h§.18. polislerin gözle- kulUbeleri, yemişçi arabaları Pariste 

Yine hususi 
Mekteblere dair 

B irkn9 gün ~\'\ ·l lrnsu i lis.·lcr 
hakkında ynzını1: oJdu•'um 

bir yazı ii7..erine nlclığım mütea.dilia 
mektublıır. bana ne hndar hnJ.lı \e 

mühim bir noktaya. tem.ıs etnıi5 ol
duğumu g&..ıterili. Bıı.nla.rdan A~ 'a
lık orta ıııelitchi me:ımnlarınd ~ Ali 

Erkme.n ı;ôudeı"di~i mektubumla di~ 
yor ki: 

"Henimle beraber ort.:ı oı~u!dun 
mezun olan arkadıışlnru~ı, 1.stnu~mı. 
İz.mir n~ BahkCıSiriu resmi Jisaln.i-
ne lmydoluwuıı larJı. Birinci kn . 
naat notlaıını aldıktan onra, lJu 
arkaıf:'§hmnın okscr~ ·i !stanlı~d 1 _ Taymb'la Dir YalWiı bunlarla temas edememişlerdir. günkü Fr~sa şöyle hulasa edilebilir. ri önünde arka veya kasıklara daya- sabaha kadar yemi§ satarlar. Şu şart 1 

~:ura, 2 (A.A.) - Taynıis gaze- Alıuanyad~ı Çoc~Jd~r~ Vitamin Birçok parlayıcı ve infilak maddeleri nan ellerdeki küfelerle sokak sokak il.: ki y~mişle~. nevi ve cinslerine ve v~ İT.mirin husu!U Uselerine ~üç et 
'1 lll .. başn.1uhan·iri 1talyaya Al • Kompnmelerı Verılet"eh yığılı duruyor. Fakat henüz kibrit dol:ı.~an satıcılar öyle bir eda aldı- ~~sselerme gore ayrı ayn ~epetler tilt r. ne-.mf liseleri ni{'iu tcrkettik-
' lcornUrU nakleden vapurların a- Berlin, 2 (A.A.) - Taze sebze te- eksiktir. ]ar ki.. can dayanmaz! ı~mde ve tane tane &ıtıhr. Fiyatlan Jerini sorciuı!;ıım aı"ka.da. I:ınıncbln 
~ ılınaaı hakkıoda ıu satırlan ~iki yüzünden çekilen sıkıntı dola- TUrkiyeye karşı beslenen sempati Artık yemiş esnafı da in~fsı~lık- ~eri~deki "e.tiket,, lerde muha~~er : alclığ1m ce' ah şudur: "Bes nltı tane 

1ror: yısıle y&.31an 10 ile 13 arasında olan ve minnet çok derindir. Bunun sebtt- ıarile meşhur olan b.ıu trostcılere dır. I• akat bu seyyar veya kulubecı zn~ ıfım nır. nu sekfüie s:nıfta ım-
~11 ~ltere bu tedbiri almaktan u- çocukl.ara mart, nisan v~. mayıs .ay- bi şudur. Bugünlerde verilen sözde benzedi. Hepsi bir ağız kullanıyorlar. ~snaf ı~a.zarlığa d~ rız~ gö::Jternıez de-

1 
lıp ~Dl'.\ i krıyhf'tmekter.se hu •Gi 

' IXlUddet istiuklf etmiştir. Bu • lan içınrle her gUıı genç b~nye~er ı~i~ durmamak mutaddır. TUrkiyenin Bununla beraber yirmi kuruş de - gillerdı_r. Satıcı d.ilkkanların ve pa • bir li'iede okurum • ., 
~ flebebi ltalyaya kar§l _oı_ıın dost- ?lz~m olan t~ze sebze .vıtamı~lerını müttefiklerle yaptığı muahedeye sa· dikleri bir .~~lı dokuz k~uşa alan zarda.kı ~snafın bıl~ ~u aş~ttan uzak- He!-lnıi Jise-lerde ı!l!füu ~f"t'Jnek· 
~~ \'e Roma görüşmelennın 1tal • 1~tıva eden bır~r komprune venlmesi dakati onları çok kuvvetli olarak tes- daha açıl~gozluler yok dcgılse de bu laşması ımkfm hancın~edır . . ve.:. Bu ten lin Mim ,:e.,..n hu tn.lot..el~re, hu 
~ıı llıalı mukabilinde lta.lyaya ln - düşUnülmektedir. bir etmi<ı,·Ur.,, istisnal&.rın haricinde kalanların e - memleketlerde ambalaJ keyfıyetı pek 
~ ı.. t usi fürelcrt' ~·1ız !tlıld~n ~man s1 ı.:. ııı.ôrn.Urü verilmesini derpio eden Gtııneral Gamclin taJynn Bundan sonra MaJ"ino hattına yap- payce hırpalıındıkla:rını söylemeliyiz. sağlamdır . .Müstahsil malını mutlaka 
~ 'nl mflarını ~t>~cel.lerine dair senl'd 
' a3maya mUncer ola.cağı ümi· . Hududunda tığı seyahate aid intibalarına geçen Ve bir şe~. dah.a söylemeliyiz: ? da .. ayırmağa ve bundan sonra sepet san- mi wrili:ror? Yoli"'a lm~usi 11,.f'lr.rde 
'buıunrnası idi. Bu anla§lllan.ın . Parı_s. 2 (A.A.) - General Gam&- muharrir bu hattın akıllara hayret esnafın muştcnye karşı fırlnttıgı na- dıklara yerleştirnıeğc, sandıklal"ln ü- darsl r ml daha Juıfiffü? Eunu bil· 
'1 geciktiği için diğer bitaraf lınin dil~ Bell~y.de _Fr.a?sız Alp ~ıtala- verecek bir şekilde inşa olunduğunu zardır. Canınızı al~cuk gi~i bir t:a - zerine de gönderdiği mahalliıı ismini 
' eketıer "lngilt..cre 1talyanın ~- nnı teftıff et:ıği bıl<ifrilmektedır. ve kendLqinde hasıl olan intibaın bu kışlan vaı·: scbebı. ~harrıye dcger. , yazmağa ve kendi markasını yaz- 1 miyormn. 
~ad.~ idhalat ya~ntı m.u • Bcrlin Ozenne Akın . hattın kati} en geçilcmiyeceği kan:ıa- F~at bunun sebebını aramak ~e ~ ın:ıt.la ve yemişin bir, iki, üç numa • n iHoMeb l,;asl•dlerini h:ı..-.Janrın 
~.. ediyor da neye bıze manı o- Londra, 2 (A.A.) -Hava nezareti, ti oldu~ınu sö'-'lemi!'ltir. gllnkl\ mevzuumuza ve ne haddimıze ra ile cinsini belli etme<re mecbur tu- )·a!.ışbrmı)urok fötr şnpli:alarl *°"' 1 'li.z 1 · · be gü · · d ö .J b l b · tı ,. le ~ .,, diye protestoya başladılar. . ~ . ~yyare erının § .n ı~ın e Bay HUseyio...Cahid Majinodan son- sı~ı~acağı içi~ bu yazıda Y:1?ız j tulın~tur. Bu mecburiyetten mili; • ""<>zen, saç :ııı rı:nm n.ı gen;; 1 

~hususta Avam kamarasında. bil dördilncU ~cfa olarak Berlın üze - ra Brest tersanesine giderek Fran • yemışın pnhalı!ıgında~ babsedC'ccgım. tahsilin de fayda gördüğü muhakkak her rıa~ılsn t_,ir li~P ~hadctnnmo.'i 
*'bıts te birçok suıı.ller s?r~lmuf;i ve rinde uçtugunu b_~ldirmekted~r. sız donanmasına yaptığı seyahati işa- . A - Evvela ·:Y~ış,, .Topaç - ~e- tır. Zira rekabetin serbeat olduğu koparıp <ll'ntl\et içind .. blr va.zift> al· 
~ıkla cevab istenmıştir. Buna Ahnanlara ~re TarA.fe~nin. ret etmi§, bu tersanenin blitUn dünya bı~ .: ~·e ç~kma _ısını verıl~n kaplara Fransada her rnilstahsil kendini ta- dıkları rr.uman bundan oemi~·et ne 
'- t .. _, hUkt\met İtalya hakkı.nda da. . Zal ia.tı .. deniz kuvvetini içine alacak kadar j dökulti~ı_n~ş .. ~füs~ahslllerın topla;'!- nıtmuk vo markasını .sevdirmek is • faylln görür~. 
~ ~ nı.tisa.mahalı davranmıyaea • Berl~, 2 (A.A.~. - Bugun neşre • muazzam olduğımu söylemi~tir. cılan dU§ürduklen veya topladıklan temektedir. Jfosus1 li~Jer arasında p"'k mu .... 
~-'nlanustır. İngiliz hükClmeti l - dilen bır tebliğe gor~, Almanya 6 ay- En nihayet Bay HUseyin Cahid meyvaları küfPJeıine, küfelerden de- j Ve .. halka, alıcıya kolaylık olsun te~ıntt ot.uak bh· kn<:mın ciddi~et . 
~~ Ue anlaşmapı blr an evvel im· lı~ harb ~~da. b~r zırhlı, ~ki tor- demiştir ki: bu kaplara boşaltularnıı§. Yemişçile diye ele bu sepetlerin ağırlığı ::;.5 \'e ten s~ıılmamışoiduklannı knydet -
~taltşacaktır. pıdo muhnbı, 6 de\Tıye gemısi, 11 "- Bugiln harb başlamıstır. Be • rin tabiri mahsusunca da "çıkma,, l 7 kiloyu tecavüz etmemektedir. Ve mekle hem.her c-Jı eti~ et.inin feruı 
~ er taraftan, Amerika tahmilci· denir.altı yani va~.tt. olarak ayda ikl nim Fransa.da öğrenmek istediğim en demek meyvanm kötüsilııü alta, iyi- sepetler kafcslidir. Hem daha şıktır. bir şeldld iclnr~ edildikleri, yurclun 
'~ ltaıy~ şimdi Am~~adau denizaltı kaybetm~§~ır. . mühim şey bu harbin ne şekilde bi- sini üste istiflem~ demckmi§!I 1 Hem de müşteriyi daha çok ve daha her tarafına dnğılmı.,, \'f' her nok 
' faııa komür alacağını umıd ey· Hava kuvveUennın zayıatına ge • teceğine dair bi?.zat muhari!Jlerin ka- B - Topaç t.Abır olwıa.n kaplar ~nbuk cezbeder. ta.. .. 1nda ltbldeşmiıı; olau bu kenoat-

elttedir. lince ga.rb ccbhesinde ve İngilteı·e ü- naati idi. Fakat onlar bana bu husus yirmi beş otuz; kebir kaplar otuz, Fiyat ise kabzımallarla madraba - le sabit ofmnktndır. Bugiin hnsus\ 
Cenubi AtJantikte Bir zerinde dllşUrUlen 35 ve mecburi iniş ta hiçbir 3eY söyliycnıediler veyahud kırk v~ ç_akmalar da .. elli ita yetmiş ki- ~n ve esnafın reyile değil büyük ha- ı nıekteb denlldi mi her tnrnftn n:k11'. 

li llıırb MJ Oldu~ vesaire surctlle harab olan 43 tayya- da söylemediler.,, !oluk ım~şler. Ve böylece kabzımal - , lın heyeti idaresi ve heyeti müraka-
\ ~York, 2 (A. A.) - Nev;rork redir. . . . : ..... ~ ..... .,., .............................. lara teshın olunurlarm1ş. besi taraflarından tayin ve tesbit o-
~~ gazetesinin muhabiri yazı • Buna mukabil .. 285 lngilı~ ve Fran- ıngılteredon 300 c - Kabzımııllar vo kabzımallarla ıunur. ve gazete!crle ilan olunur. He-
- sız ta~esl duşUrUlm.~tür .. B~a O esnaf aı asın<l_a ~ulunan "n;-adııı.bru:- 1 le Fransada bu füinatı muntazaman 

\ °'1teVideoda çıkan Dia gazetesi- bir İngiliz tayyare gemısıle bırlıkte v 
1 

_ lar,, kapların üst1le nltındakı farkı bıl takib ve kıraat ctmiyeıı tek bir fer<l 
~~tan dUn gece Uruguaydaki tahrip edilen 50 ta.yyo.reyi de il~ve agon a ıyoruz dik!eri. cih~tl~ bir tar~tan da esnaf yok~ur dersem mUbaltlğa ctmodiğinıe ı 
\ ""'llo burnunun 200 mil p.rkında obnek IAzımdır. . . . bu ılmm alımı olduğu cıhetle alım sa- emnıyet olunmalıdır. Zira Fransızlar I 
~ c1etı1.ı ınuharebesi vuku bulmuo • Alınruıyanın Tehdidi lngılteredeıı mtibayaa edılecek 0 - ttm işinde ilk meşgale alanla sata - müd~kkiktir. Muktesiddir. Bir mete-

gr.I n ~y, parn ifa talehe;yl' sımt 
gt-..<:.İrt'.n, tts~ .. j m:>kleblerde huluıuı. 
ciddiyet \C resndvetten U7$ m\l(\ 
seselerdlr. Bu ftib:ırln ~·a:rn ya\·~ 

İıot:nnhuld:w t&Barıık A:ıı.a.doJmla da 
revaç bulmnğn ba$lanıış olan busuqt 
mcktc~mk \b.erinde dilt:katte c'!n
nılnı~ı, 1c:ıh ecler. 'Helctehdr.n <'ıkan ~I Berlin, 2 (A.A.) - Alman Harici- lan yeni lokomotif ve vag?ı:ıarın ev- nın biribirini iknaa çahşmalarile ge- liğin "~ou., hesabını ararlar ve bu-'t' kaç gün evvel büyük bir Al • ye Nezaretinin gazetesi olan Diplo • safı ve _satın alınma şera~tı ~akkm- çermiş!. .. . .. lurlar. her genç, lJüyilk Tiirk camia mm 

"ıı ltatb gemisi ile iki deniz.altısı ·. matisch Koz:reçondanz, bugUnkU bir da tcdkı~ıe:de bulunmak Uzeıe .Lon- .. D _Ancak bu ka~lan~. ustıe:~.u.ç l.ondra ile Pariste gıda maddeleri- irfan ordusunda cok mUhlm hlr rn
~~~ Gro.nde de Sul açıklarında yazısında bıtaraflara hitab ederek draya. gı~ş ?lan. Dcvl~t Demı?'~~- ı dort sıra seçme yemL~le suslendıgı ı· I nin kontrofü akıllara hayret verecek zlfe deruh<le (\tmis bir asker clemo1,. 
~<qilğij ve bu harb gemisinin ce- diyor ki: . ları ?r daıresı. şefı ve Ticaret mu~u- çin kabzımnllar yalnız kabın üstünü derecede s1kıclır. İhtikar edenleri. tir. Yurdun ha.kfüi kalkıımın mtla, 
~.~Ohu ilerlediği bildirilmekte Her kim ki İngilterenin emrine ta- rU d~. sab~hkı .. Sem~lon ekspreaıle I açarak malı satışa arzederlermiş ve halkın , çoluk çocuğun, hasta. ve ihti: hakiki yUkselmes!ncle her biriniu 
~~iıaıtııan harb gemisini 4 mil bi olur ve onun iaşesine yardım eder. şehnmıze donmuşlerdır. 1 mUşteriyc satarlarmış "ynni esna - y d d 

1 
nları .. .. uhdelerine hUytur \ 'nzJfeler t<>ret -

~ ta.k"b ed" • lardı her kim ki İngilterenin müsademe - Öğrendiğimize göre !ngiltereden fa , !.. arın gı asın an ça a ' çuruk tiib f'tınckWdir. Bu unsurlardan 
~~te\'id~ak:) ~gtl~ sefareti lerine boyun eğer, o, bugünJcti şartlar 300 vagon ve 50 lokomotif satm alın- : E - Fakat esnaf nldığı. kabın al- ~~e;a~~~~=::m~e ~l\r;:n~u. - b.uılaruun fenn oluşu, diğerle . 
\Q; lr rnubarebeden haberdar ol • içinde Almanya tarafından Alınan ması etratında mutabakat hasıl ol • tından ne çıkacağını bildiğinden kor- . · . . . · on ro eıı~n rlnl de ifsnd edecek bir teıılikc ol-
~ Elnı bildirmiştir. milletine karşı İngiliz mlicadelesile muştur. Bu vagon ve lokomotiflerin kulu rüyaya uyanıklığı tercih ederek şekh de çok ~ttır.__MeseIA. ~ledıye dui;'lından gen~erlmiz üzerinde ne 
~~0ı-k Taymi11 gazetesinin mu • teşriki mesai ediyor tel1kki edil - 9 ~~iyon Tür~ lirnsı tutan bedeli mal derhal aldığı fiyata 'yü'zdeyüz,, zam zabı~ını .sılıh.ıye mufettiş~~n, ~ıhh~ ltudnr hüyiik ha...QSasiyet gösteril4'e 
~ 11.tnıan illve ediyor: mesini ve o suretle muamele göre • ile odenece_ktır. meder müşterinin karşısına çıkar - ye mufetti§lennl . pol~ _mnı:ettı~len, o kadar yerinde hareket ooilnıi 
~deo deniz mahfellerinde, üç ceğinl beklemelidir. Hcyctimız. bu husust; hazı~ladıkla- mış!. ve .. buıılaı·ın he~ gızli müfettışler olur. 

~ , • . • • • •• • .. _ • n raporu .. Milnak .. alAt \ ekaletıne. ar_ •

1 

F _ Kabzımalların ve manavla • mü.ra.k. ıblar tecessüs eder _ve bunların 

ı • d l t _ Bn davayı halletmek l9fn tal..ib 
h • d F. 1 v· .d zetmek uzere un An taraya gıtmı§· rın pahalılıktan ı:ıjkayet olunduö-ıı za- yanı resmı memurların kaffesi buza 

~" O' t ın er ıpurı en 'b' o• b . h edilecek iki yol \'31'dır: ~ arıs aD a terdir. iman verdikleri cevabda masrafın ıtai ususiyeden korkar. Çünkü bu l - Hususi mek~bleri fevkııla· 
~ı~ .. u· . . d kestı· ıe H. ti v 1 ·· ı Ak t çokluğundan dem vurarak serdettik- n~a~~ bu işi bilabedel deruhde ve do sıla bJr tefti~ tibl tutmak. Hat-r 0iUyOr mı r 1 er - e S mu a a 1 l~ iddia:~r i~e k~tiy~ y~rinde ~ve husnwfasını namusl~~le t~ahhUd e- ta İ<'Ab ooerse mekt.ehoo Mıw..rif Ve· 
~ ( Başbrafı 1 lnolcle) [B~ ta.rafı 1 incide] 1 B n l< I iııci sayfada] dogru degı~ı~ Ç~u, kiloya tabi denlerden oldukları ıçın sözleri der. kiUetl taratnıdan t&:fin edllmlR cW-
~ İtabtne azasile muhalifler ara- terbury bao peskopoau ezcUmle de - Gazete devam ediyor: ~e~aların res1:1~" ~af~ . ~ediği hal mesmudur ve ~erha~ ~cabı icra nıi bir resnıt mtlmessilln bulunn•a-
\;~ tl13.diyet çok kuvvotlenmittir. m~tir ki: . "B. Roosevelt barış dikte edilen gıbı ~~kuruş degıl. ~uz ~ılo ıçın an- olunur. Bunlar .Parıs. ~alısınin, polis stru t.emln etmek. Rn sutttle fn.le. 
,, e tnecllsin 161 azasından yUz - Halen dünyada hlkım olan te- bir barıe mı olacak, yoksa anlaşma es.~ ık.ı ku:.uşınuş .. Beledıyc taşıma nazırın:~· . bdc<lıye reısınin ve sıhhi- belere hiçbir suretle milsama.h:ı gö 
~ 1Q lniizaharetine malik olan ka· mayW eudur: Kuvvetine glivenen her suretile bir barış akdine imkan ola- tarıfesıne ~ore de bır kabın kayıklara ye ve~ıl_ınm şahsi d tıar1 ve memle· t.erilmru.1ne meydan vermemek. 
\<i ltı~u . . ak devlet diğer devletlerin hürriyet ve cak mıdır! Bunu bilmek arzusun _ veyahud bır mahalle nakli masrafı ketlerının hayırlı cvH1dlarıdır ve bu 2 _ Bn yapılnmndiğı tnkfürdt 
'1 ~y te~·reisl ~Uh~bın~ ano lst.1k.l!llerine kendi nef'ine olarak dadır. Bu i!rinci takclirdedir ki Rei· kilo başına üç kuruştan ibaretmiş. zevattan yıml vali ve belediye reisin- lıususi llselerl _ kapatmak diynnıl· \: lııuha~~=:.ım:::rhUko:ı:~ halel verebllir. Finlandiyalılar bilsin- slcümhur yalnız veya Vatikanla bir- ~~ı.?~a. kayık - kantariye - kayığa den ve polis nazırından ve sıhhiye yeceğim, çünkü mevcnd resmi lise. 
hı~letj k ler ki mUttefikler m\U"Atfer olacak - likte dostca tav~uta amade ola . goturme - kayıktan çıkarma mnsraf. ııa.zırındım başkası bu kotrolörleri ta 

l. "it nzanmamıştır. ı A da bu balı w hi.k.t · .. . ler ihtiyaca kfi.fi değildir - dcl·lcHe,,. 
.~ ~ tarar ar ve vnıpa zor gın - oaktır. ları on sekız., kuruşu geçmemekte nımaz. Şunu da unutmodan söyliye- tfrmek. 
~ l!~ili dd tan mUsla.k~~l :~~ miyeti nihayet bulacaktır. Netice na Vaşington devlet adamları biliyor- imiş. Bu da azami 70 kiloluk ltablarm yim: Bu hu~usi kontroller yal~ız ve 
~ l!.z.t'aa: N edilen glmdiki f ıne- oluna olsun, Finlandiya hUrrlyet ve lar ki Londra ve Paris kendilerine fiyatında büyük bir tesir icra ede- yalru.z dostları olan bu bilyük memur- Hemlekeün gcn~crini, yao..i i9· 
~~ekU azın. Bagriyano ile es- iatikWina kavuşacaktır.,. naziler ezllmedikçe mücadeleye ni- m~yec_eği m .hak~m~ olduğundan ye- lara hitab eder, haberlerini yalnız t!kbnli kendilerine bıralawağınııa 
~el~ K6seiva.nof arasındaki Sovyet Teblllf hayet verilmiyecoğini bildirecekler • mış fıyatlarının ıhtıkfl.rdan ve insaf- bunlara verirler. rocuklan yetlşül'('n müe scseler Ü· 
~"' Çok şiddetli bir safhaya Moskova, 2 (A.A.) - Bovyet teb- dir. Fakat bu devlet adamları na.zi- sızlıktan b:ışka bir şey olmadığını is- P . . . zcıtrinde ve~~lz kararlarcla ne 

• llği · bat ecl . arıste çiirlik meyva bolluğunu kadar UtJ7. dnvntnır '\"e aoo)P. ecler-Btr S lerin mücadeleye deYam için olan a- ermı§. görmek için büyük büyUk hortum - sek hayD'h netice!e.rln1 o kadar "& 
martta ovyet kıtaatı Kareli zimlerinin gittikçe azalmakta oldu- ı G - l{ayıklarla ve mavnalarla dö- ı ·ı · >I fi berzahında.ki taarruzlarını aff Rrl le gece yarısından sonra ve mli· buk altnz. 

t ~ gece ki tl inkiaaf tire muv a- ğu Umidincledirlcr. Birkaç haftadan ı küm halinde gelen yemişi de kabzı . navebe ile c~·lerin ve apart.ımanlann MURAD SERTOGIJU 
(f)ı . ye e . et rek Vuos!d n~h- beri Vaştngtonrı. gelen haberler, Al- mallar "çıkma,, usum veçhile san- lağımlarından "insan gübresi _ En. ""'"'ı""""ı"'d111111'11b"ı"" 11" 111''"""""1 .. 

& 
Jıı Qh J n U2.eruıdekı Paakkola~pkoeki çaglı- manların harbin dü§manla ltanlı btr ı dıklara ve kablara istif ettir • zm r e r yangın 

' OTUQ yanı blSlgeslni. . • He1 .. njokı şehrln1, Man karşılaşma vukubulmadan bitmesini dikleri İ"in - hal idar""'ı"nin nazaı·ı dı'k grais Humain,, tophyan arabalann 
•... ikkl l·"un ... u V rl Serd bol d "' = arkasına takılı olan kamyoncuklara / lmıir, 2 CA.A.) - Bu sabah saat ,,_ a d n a '>.UJ ~ ' ııpu • 0 ~ gtttik"e daha ziyade hararetle iste - k ti · lb • · t k ı ğnı 

hı. -.ıı;V yan ı · ı üz • · · · :s a nı ce \enen eme zamanı ge • bakmak kafidir. ~ do CUmhuriyet caddesinde h':'lllı ı> rnıryVU o u herınrlnldekı Talib ıstasyonunu, mekte olduklarını gösteriyor. Alman miş imiş!!.. bl tütün d 
:'lllJ .ı ~~Q da purl ee n cenu ve dı§ ma - ı h tiz bekl ta k "Binaenaleyh,, bizde de meyva fi. r eı>osunda yangın çıkmı§-
ı.. '411 ~~- - Yansın n sonra, saat . . ,.. . .. . . arın en enen a.rru.za arar H - Sırt haınmallarmın - ve se - tlr Saat 8 80 da ftt i in bnyU~ 
~· aa~atya.da bir yangın olmU1- hallesıru ve \ı ııpurı. k~rfezının batı vermemiş olmalannın sebebi de bu- yar satıcı esnafın ,..,.,ya kalkn1nm yil~- yatının bir heyet tarafından tayin . , . a yen u • 
"'~tı.:'~ . sahili üzerindeki Keıhsnıeml burnunu dur ~... . "'°' ve ilan ettirilmesi ve 70 kiloluk ka.b- gayreti ile epddetl azalan yangın d&-
"-' ~a,.,.,. ada lmralıor caddesınde ış· gal etmiclerdir. Dilcn-ıa \rı·pur' ma'" ztlnden el nrabalarile naklıyntm ham- larda bile bütün masraf on sekiz ku- vam etmekte idi. Zarar ve ziyan mlk-
·' ~'11 h ed - 1--4'.:- dasın ,.. !it"~· n 1 1 ~ all k ·· t' d b" f k ~ tan b ~ 'Yan a.n. en uı.mw.uo • §ehrini yakmakta.dır. him hiçbir hadise olmamıştır. m ı ucre ın e ır ar yapmadıgı ?"uşu geçmediğine nazaran buna bir enUz a.nlaoılamamıştır. 
~~:. gın, soba. borusunun 11 Şubattan bir marta kadar Sov- Sovyet tayyareleri düşman lutaa- dahi tahakkuk etmiş. Ve pazarlarda de on lıe~, yirmi kuruş ilavesile es-
~ ~~dan husule gelmietir. Ev yet kıtaları 922 müstahkem noktayı tını ve askeri hedeflerini bombardı - ve clarabalannda satılan meyva nnfın ktirı temin olunduktan sonra ~ek ~~ ~ otmek:t. 
' ~ ve asker:t mU_telraidlerin- işgal etmi6lerdir. Bunun 235 i beton- man etmi§lerdir. 11 düşman tayya- mUstchliki de ziyadeleştirdiğinclen kontrol ir;ine germi verilmesi, bir ta- evam e'-WA~ 0~tır. 
S ~~ ~UIA.zize aıdcllr. Yan· lu topçu yuvalarıdır. Düşmanın za- resi dUştirUimUştiir. hele bu senenin meyva bolluğunda rrıltan da müstahsillere ambalajın, Geçen gün bir mecmuada okumua· 
\:~~~adan sonra etrafa yiatı 506 top, 2732 mitralyöz, 19 ll aubattnn 1 marta kadar 191 fiyatın bu derece fazlalğı olsa ole.sa. Avrupa.da olduğu gibi yapılmasında- tum: Te\'ekkell geno ve aevtmll yed 
\'Uet~Ydan verilmeden sön · !tank, 20 bin obüs. 10 bin tüfelt ve d~mn.n tayyaresi dilşti.rülmil§tilr. kontrolsüzlüğün zaruri olan icabla- ki faydanın anlattı.nim.ası ve göate. plrlerlmlzden birisi ..... bir ıUrlnde ... 

)\~·-;:angın hakkında talı -114 milyon kurşundur. !Ayni müddet zarfında Sovyet Jhava nndan imiş!!. ıilmcsi :r.anne<liyorum bizi istediğimi- "Portakal kokan esvabım giJbı?,, 
- --.ıctac:hr. Ceblıenin ~er hölt!elerinde mü - kuvvetleri 21 tayyare kaybetmi~. Bu kadar malfuuatı banıı veren bir ze ve i~tihnlarmıza iÖre ucu.a Yemli D~or, Cooutwı hakkı var! 
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Maaş arını kırdırmak isteyen mütekaidler, 
du Bar ve yetimlerin çektikleri eziyetler 

Yazan: FARUK _K0Ç3K 

-----
BUGON 

EL 
Sinemasında 

• 

Göz Kamaştırıcı Bir ihtişam Harikulade Zeııgirı 
Sahneleri arasında Nefis Bir Aşk Mevzuu 

• 1 

nı 



YJCNI BABAB 

Alman 
Noktal nazarı 

Balkan güreşleri başladı (Bqmakelec1ea devam) 
tini arttırdı ve Almanyaya karp ge
ril1gtni teWtye doğru Jmlı ve dddt 

Türk takımı dün yaptığı yedi 
karşılaşmayı da kazandı 

Altıncı Balkan 
Güreşlerinden 
l1ttıbalar 
~ban Balkan güreş müsabakaları • 

ltu altıncısı yapıldı. 
te 8Uretle <1Unya harb ve darb için 
-.ı.~kanırken Türkiye dost ve kom
~ iştirakile sulh ve sükfuıet 
~n olan "Olimpiyad,, müsabaka
"-'"~ nıuvaffakiyetle kU~d resmini 
\ ~ daha yapmağa muvaffak ol-

1 -

adunlar temlıı etti. 
Denizlere gelince, Almanlar lngi -

lizlerden ziyade mttdafaaaız bltaraf
lara sarar verdiler. lngillz ticaret tl
losu harb başındaki kadar mtıessir 
bir surette vazifesini görtlyor. lngil
terenfn bahri şevket ve satveti hiç 
sarsılmamış bir halde duruyor. Graf 
von Spee'nin f ect lkibetl Almanlann 
prestijini sıfıra indirmiştir. Almanla

\ nn gizli silahlan hakkındaki blöfün 
de bil.km.il kalmamıştır. işte objektif 
hakikatlere istinaden altı aylık mu
harebe inkişafı bundan ibarettir. Bi
naenaleyh, hesablannda yanılmış bir 
taraf varsa bizim kanaatimize göre 
bunlar Almanlar olmak icab eder. 
Hani Almanların yıldırım bUcumlan '! 
Hani Almanlann motörlU, zırhlı kuv
vetleri? Hani tahtelbahirleri, hani 
mıknatısli maynleri? Hani yakıp yı
kan tayyareleri? Hepsi: sıfır! İngi
lizlerle Fransızlar biz harbe hazır de- ı 

Jtıı ı... L_ ğiliz, hazırlanacağız demişlerdi. Söz-
' -.gundan CUınhuriyet Türkiye- lerinin doğru olduğu görUldU. Eğer 
~ IUlhperver hUkiimetini, bu mu-, albay evvel vaziyetin bu suretle in-
' Yetıi iti ba~ran spor teeki - Bal1oıın ~ Nrk talmnı kişa.f edeceğini, yani İngiltere ile 

~ "9 m~~k~ara lttfrak eden Albııcı Balkan gilree pmpiyollUI r OçDncU maç: Fransanın harbi gö?.e alacaklarım 
~ h ~llennı candan alkıfla - dtln beglamıftır, Güreşçiler öğleden bilse idi muhakkak ki Almanya rahat 
~Pimız için bir vazife oldu. evvel tarblmlflar, bundan llOllllL ım- 81 KİLO: Suad • Miropulo "Yu • dururdu. ÇilnkU en son dakikaya 

S1 uğun ve insanca rekabetin ni- ra çeldlmi§tir. nan,,. • kadar Lehistan istilisına garb demok 
~olan be§ halkalı ollmpiyad bay Maç 1&a.tinden ook evvel Çemberli- Orta ~ı: Radavar "Yugoel&v,., rasilertnln seyirci kalacaklannı zan-
~ altından geçerek müsabaka tae mnemasında bt1tOn yerleri ilga! 1Ik da~ıkalar iki ~bin biribirini netmek gibi vahim bir hataya dilşttl. 
~ Una girerken bu dilştlnce ve his edllmiı bulunuyordu. denemem teklinde geçti; f~kat s.uad Lehistanın zaptından sonra Hitlerln 
~'1tında idim. Bu mUsabak&lann Şampiyona merasimine aaat ikiyi daha tlstttn oldupnu tedricen göe • İngiltere ve Fransaya sulh teklifin
~ llnıumiyesi hakkında gördük- kırk reçe, btıttın ekib ve idarecilerin teriyordu. 6 ıncı dakikada Miropulosu de bulurmu.sı da Lehistana taarruza 
~: ~ IU BUretle hull.sa edilebl • minder kenannda dizİlmesinden son • tue v~yetine getiren Suadı galib ad başlarken bu ümide kapılmış olduğu-

ltıa ra, Balkan maroı ile başlandı. etmek ıçtn hakem tereddtld etti: yan nun son bir delilidir. Binaenaleyh he-
' leler §8.mpiyonaya iftirak e - Balkan marşından aonra evveli hakemi olan ~unanlıya sordu. sabında yanılan ve bugün için için 
~ t iti.illet güreşçilerinin ekserisi Yunan, sonra Rumen, Yugoslav ve ~ ~~ dakıka~ Suad çok UstUn yanıp yakılması tabii olan bir taraf 
~ elemanlardan milrekkebdi. Şim- Türk marşları çalındı. Her mart ça- gec:irdi~den ~ınci. devreye ayakta varsa o da Almanya olmak lazımdır. 
~ ~ az çok işinalık peyda et - lınırken o milletin elli altı kilo gll - ba.şlamagı teı:~ etti .. Fakat bu wdev:: Biz o kanaatteyiz ki İngil.tere ile 
~ Çocukların yerine daha genç- reşçisi bayrağile minderin ön tara - ~e Suad . bınncldekı Us~l~ğUnu Fransa muharebenin bu surette in
L:. iltan;e edilıni§ti. Bu gekil Yunan, fmda mevki eJıyorau. gos_te~~edi .. Neticede Suad ıttifakla kişaf edeceğini değil, kendileri için 
.._, Ve Yugoslav ekiplerinde gö· Marşlar bUyUk bir tazim ile din - galıb ilan edildi. gerçekten gayri mUsaid surette tc-
~tığı gibi Türk ekibinde de lenlldikten sonra İstanbul Vali ve Be- DördUncO maç: celliler arzedcceğini bilseler idi deyi-
~ lıaı \'aki idi. lediye Reisi ve Beden terbiyesi baş- Mogoliak "Yugoslav,, - Tojar "Ru- ne harb ilan etmeğe mecburdular. 

8Uretıe milli takımın bir nevi kanı kısa bir nutukla, Balkan güreş- men.,, Almanya artık tadını kaçırmıştı ve 
inhisarına tabi tutulmadığını lerini açtığını, gelen ekiblere teşek- Orta hakemi: Panagopulos "Yu - kaseyi taşıran son damlayı da akıt-

bUyük bir memnuniyetle kür ettiğini bildirip bu müsabakala- nan,,. mı'"tı. Fransa ile İngiltere Almanya 
nn Balkan gençliğine olan faydala - Birinci devrede her ikisi de çok ·1e harbe giri§mekte ne kadar geci-

ıa 61 kiloya Ankara bölgesin- nnı da tebarüz ettirdi. kıymetli olan bu iki güreşçi güzel dr.lerse kendi muvaffakiyet ihfmnl-
'uad 66 k'l Ank dan y Doktor L~tfi Kırdann nutkundan oyunlar tatbik ebniştir. Yugosln.vın lennl kendi ellerile o kadar baltaıa-
'l 

, ı oya ara a- . . . . w. . 1 . 
2 kiloya Celal alınmak surctile sonra ıstışare heyeti azasından Bür- atak .. oyunu ToJn.nn d~ ~eknıgı bılhas: mış o nyorlard~ ~1?1anya .. ~:-!!ln .. ~ır 

Yepyeni bir şekil verilmi§ti. han Felek Beden Terbiyesi Genel Di- sa goze çarpmakta ıdı. lJk devreyı sald.ınş ~ılgınh'fl ıçınde butun kuçuk 
lth-eşçileriıı hepsi de omuzlarına rektörlüğünü temsilen bütün ekiplere sayı ile galib bitiren Rumen oldu. kav~mlen cmıek ve yutmak hırsına 

en w 'f . h d t ve hazır bulunan halka teşekkür et- lkinci devreye Rumenin altı yatma- maglfıb bulunuyordu. Cekoc;lovakya-
agır vazı eyı em e uş- . .1 b 1 d b' d t L h. •Y 

gelm .1. t' b k b ti. sı e aş an ı. yı ır gece e yu muş, c ıst.anı çıg-
".A sure i,le aşarara u . . w . . . Bunu mars sırasile ekib murah • Rumen bu devrede oldukça hakım ncmege kalkmı~tı. Bu vazıyet karşı-

:~ ınt.ıhab e~en mesul h~ye· haslanmn kısa fakat çok alkışlanan güreşti. Yugoslav da iyi bir maç çı- sında. Fran. a ile tn!!iltcre ister iste
Cöa ar ı~betlı hareket ettik - hitabeleri takib etti. Bu hitabelerden kardıysa da, dört beş defa kafa vur- mez, kendi vatanlarını diişiinerek, 
~ stennış oldu. sonra her ekib şefi Beden Terbiyesi ması ve favl ile kol kapması kendi a- harbe atılmak ıztmuında idiler. Na-

-..;ı ~lenıanlann milli kadroya id- Direktörlüğünün mümessili ile bay- leyhine oldu. Neticede Tojar "R.,, sa- sıl ki biittin sullıperverliklerin~ rağ . 
~er bakımdan hele sporcu rak teatisinde bulunuyor ve her ta _ yı hesabile galib geldi. men en ağır bir ylik nltına ginniı:ı bu-

Old' ~akıınıı;ı: liyalc'il~i her gence kını halkı selamlıyordu. Merasimden 5 inci maç: !unuyorlar. Fransız ve İn!!lliz de\•lct 
lt~gunu gostermesı noktasın - sonra kısa bir fasıla ile güreşlere tL . w adamlan en takdire ,.e hayrete şa-
§ayanı şükran bir hadise başlandı. 66 K O. Yaşar Do~ - Prokos yan bir dirn.yet eseri gösterdikleri 

•u eğe değer. Birinci maç: "Yı~osı:,:ke .. P 
1 

g'ı.ıı L1gıliz ve Fransız kavimleri de 
~ ... Oda Hüseyin, Mersinli Ahmed - .. a .. .. mı . . anagopu os. . . i til,fımctlcrinin noktai naznrlarını an-
1;_~ ınükemmel .. t'l y 1 56 KİLO: Koward "Rumen • Yor- Dorduncu clııkıkacla Yaşar, 5 ıncı lıyıı.bilmek zeki\ k b·ı· t' . .. 

gureş ı er. a - .. " b' . . . . . • ı ve a ı ıvc mı gos-
Mustafanm ıaı·· kt gutsos Yunan,.. de de Prokos, ınbırlerını tuş vazı- tcrmialerdir. 

c1~ 11 yo u. o kem' t· t' d 1 d k t•• t" · " 4111: ,ı_,_ik 
1 

da rta ha ı: Seyfi Cenab ye ıne ge ır ı erse e n ı ne ıceyı Hm bdcn son ff d 1 b' k 

gtaıa. '4CUI: a ar o eski bildiği- · al w k k im k k ld ra n e ı mcz ır a-
.~ ve cevval}'... il h k t Rumen, hemen oyunu kendi haki- maga pe az a ıs m urtu u - hıliyt tsizlik ve düşiincesizlik eseri gö-
~ l'ak.ib· b' .1~ e are ~ miyetine alarak iki dakika kırk altı lar; fakat Yaşar istifade etmesini rUlmUs 0 da b't fl ta f d 
~ İdi ıne ır ıkı 0~ tatbik saniyede tuşla kazandı. bildiği bir burgu ile pek az sonra bas- sadır ~ln t ı ;:; :;:ı ra ın :x_n 
~ c1r~ onu.~~ hesabıle galib ikinci maç. tıra bastıra tuşu yaptı. Netice 5.23 t~ oluu;~uur~ ~h~r~ ~ ~aşamh.: 
~ ~k l rakıbmm sırtını yere · dakikada Yasar tuşla galib. tU h z :ırdJ d" a. 1 narın U· 
~ uatımış bir güreşçi olarak 56 KİLO: Küçük Hüseyin • Hitch . n va amct ve cı ıyetint idrak erl.:?-
~~ "Yugoslav,.. 6 mcı maç: b~ls:lcl'di ve kendilerinde merd denen 
~~erin 81 ldl Tokar il _ Orta hakemi: Pangopulos "Yu· 66 KlLO: Pop Viktor "Rumen,. - hır ıradc bulunsa idi harb çoktan nJ-
~ 11toeıav Mogol°:t fevk~aZ:., nan,.. Filips Yunan. h~ye~~ ererdi ve beşeriyet adllAne 
~ • lugoalavtarm -tu' Htlaeyin hqdan itibaren üstünlü- Orta hakemi: Tayyar. bır dıızcne kavu muş olurdu. 

'-ı ol alda bera .ıkletlerl ftlntl göstermefe başladı. Bu hal 0 nk on dakikada iki rnkib de ruüte- Htiseyln Oahld y ALCIN 
a.aı Ut rn ber iatiltbal dereceye geldi ki dördüncü dakikada reddid güreştiler. Neticede iyi bir --ı , r;teu tehlikeli bir gQree ttpl oektiği bir altoyu arka arkaya tek- oyun görmedik. Devre de berabere halinde geçti. İkinci devre başlar baş 

fer ctıreeçiler de fllla de- rar etmeğe bqladı y la h bitti. İkinci partide Yunanlı kuvvetli lamaz alta yatan Rumen! mükemmel 
~ .... -~ mUaabablarda bun • minder dıpııa ~ug~s. vbunlep ataklarla oyuna başladı. Ve Ust üste bir künde ile sekizinci saniyede Yu -ı 
--~ lllUfttfaldJetlt neticeler netlceaia kalıyordu. Nihay~S.l3 ii:~ bir kaç künde yaptı. Fakat bu gayret goalav Veluka tu§la mağlUb ediverdi. 

tbnld edebiliriz. ctl dakikada ant bir kol kapr neticesinde de §işU. Bundan istifade 9 uncu maç: 
Xerim Kanola Hüseyin kat't neticeyi aldı. <'den Rumen faikiyeti aldı. 79 K1LO: tvantıç "Yg.,, • KOC08 I 

Maama.fih son dört dakikada Fi - 11R .,, 
lips yine daha milessir oldu. Netice: OrUı. hakemi: Sadullah. 
Filips "Yunan., ittif~kla .galib. Rumen tedricen hakimiyeti aldı ve 

7 mcı maç: altı dakika 29 saniyede tuşla kazan-
72 KiLO: Celil • Petruzas "Yu - dı. 

nan,,. 10 uncu maç: 
Orta ha1oemi: Randovan "Yg.,, 79 KİLO· Papaflis "Y . ., _ Ahmed 
Hemen faikiyeti ele alan Celal ra- Mersinli. • 

kibini indirmekte gecikmedi ve üç Orta ha . . , 
dakika otuz yedi saniyede bir ters ~'· Ra.?ovan .'Yg.,, 
dönüşle iki defa tuş yaptı. Birinci - llk on dakıka mutemadiy~ Yu • 
sinde mütereddid vaziyet alan halcem ~~~mı~ kaçın~ ve Ahmedin kova.-
pek bariz olan ikincisinde düdüğü . 81 e geçti. 
çaldı. Bır aralık Ahmed Rapa!lisi tuşa ge 

8 · I tf rdiyse de mütereddid bir halceın o-
m c maç: lan Radovan bunu da çalamadı. lkin-

72 KİLO: Veluka "Yg.,, - Kretu ci devrenin on ikinci dakikasında Ah-
"R.,, med bir tuş daha yaptı. Fakat orta 

Orto hakemi: Seyfi Cenab. hakemi, Ahmed gırtlaktan tuttu di-
lık on dakika mütemadi bir itıeme (801au 7 foci IHlJl/ada] 

Aakerlere verdiğim ilk konf eran
aın mevzuu ''Veraay,, idi 

-146-
Fakat tarihte bu gibi an

larda sonra kendileri için ahlakın 
mtlteessirane minnettarlıklanm 

celbetmiş hareketlerden dolayı ta· 
fa tutulmuş insanlar çoktur. 

Bir hareket işte bunu hesaba 
katmalıdır, balin geçici tasvibi
ni dtışUnmemelidir. Böyle zaman
larda gunun veya bunun içlerin
den bir korku duymuş olmaları ka
bildir. Fakat hiçbir zaman unut .. 
mamalıdır ki böyle bir dakikadan 
sonra halis bulma dakikası da ge
lecektir; bir i.lemi ihya etmek isti
yen bir hareket hale değil istik • 
bale hizmet etmelidir. 

Burada temin edilebilir ki tarl
rihte en büyük ve en devamlı mu
vaffakiyetler umumiyetle beşlan· 
gıçlarında anlaşılmamış olan hare
ketlerdir. Çünkü cari olan efklnu
mumiye ile, onun mütalea ve arzu
l&rile şiddetli bir muhalefet halin
de bulunurlar. 

İlk umumi içtimaımızdan itiba· 
ren bunu takdir edebildik. Biz ha
kikaten hiçbirzaman "halk kütle
lerinin ihtirasını,, okşıyarak; her 
tarafta halk çılgınlığına mUma -
naat gösterdik. Hemen daima, o se-
neler zarfında, kendilerine eöyliye
ceğfm şeylerin aksine itikad etmiş 
kimselere hitab ettim. Onlar benim 
elzem gördUğUın şeylerin zıddına 

)Uzum hissediyorlardı. Binaenaleyh 
yapılacak iş şu idi: iki saat içinde 
iki üç bin kişinin kanaatlerini yık
mak, darbe darbe üzerine indire
rek, fikir ve kanaatlerinin temelle
rini çürütmek ve onları nihayet 
bizim kanaatlerimiz ve eşya hak
kında bizim telakkilerimiz saha
sına getirmek. 

lpıs..'l bir müddet zarfında, t.>Saslı 
bir şey ö~rendim: En evvel dlışma
nın elinden mukabele silihuu al -
mak lüzımdı. Çok geçmeden anla
ısıldı ki bizim muarızlarımız, bil

hassa onların içtimalaıımızda a • 
lcyhtc söz alan hatiblcn daıma ay-

ni mütalealara göre nutuk söylil· 
yorlrdı. Bizinı iddialarımıza karşı 

daima ayni itirazları ileri siirüyor-

lardı. O surette ki bu hudıscnln in
tiznmı ayni gayeye doğru yclmn.
sak bir terbiye mevzuu bahsolcdu
ğu gözlimUze <'arptı. Filhakika, 
m lenin csa. ı bu idi. Muanzlan
mızın prop:ıgandalannın ne dıkka
tc şayan bir surette disiplinli ol-
duğunu bu münasebetle takdir et
meğc muvaffak olduk. BugUn bile, 
içimde hala bu propagandayı yal-
nız htiklimsUz bırakmak dc~il, on
ların sanilerini kendi sil A hlarile 

mağlub etmek yolwıu bulmuş ol • 
mak gururunu hissediyorum. lki 
sene sonra bu sanatta üstad merte
besine varmıştım. 

Her nutuktan evvel, mlinakaşa 
esnasında serdedilecek itlruzlann 
mulıtemel nıahiyetinl ve eeklinl 
t:ahmin edebilmek ve ayni nutuk i· 
çinde onlan tamamen haddeden ge
çirip tahlil ve reddetmek mUmkUn
dil. Başlangıçtan itibaren, mUm -
kUn itinızlan izah etmek ve bun
ların pek az kıymetleri olduğunu 
isbat eylemek lizımdır. Telkin edi
len itirazlarla tıklım tıklım dolu 
bir halde içtiman gelmiş olan fakat 
hUsnüniyetlerini muha!aza eden 
dinleyiciler, hafızalanna hakkedi
len delillerin red ve cerh eyledik-
lerini göıilrlerse, daha kolaylıkla 
celbedebilir. Kendilerine öğreti -
len eeyler kendi kendiliğinden ber
taraf olurlar. Konfrans onlan.n dik
katlerini gittikçe daha fazla ccl
beder. 

İ§te bu sebebden dolayıdır ki as

kerler kar§!sında "muallim,, sıf ati
le evvelce irad etmiş olduğum 

"V ersay muahedenamesi,. hakkın

daki ilk konferansımdan sonra , 
muhteviyatını değietirdim. Artık 

''Brest Litovsk ve V ersny sulh 
muahe<lc:ıameleri,, ııden bahl:!et • 

meio bqladım. Çilnkü rayet kua 

bir müddet zarfında müşahede e
debildim ki halk Brest Litovsk 
muahedesi hakkında hiçbir şey btı .. 
miyordu. Mahirane bir parti pro· 
ps.gandası bunu tarihin en menfuı• 
cebir ve eiddet hareketlerinden bi· 
rl diye göstermeğe muvaffak oı .. 
muştu. Büyük halk kütlelerine dai .. 
ma bu yalanı arzetmek hususunda 
gösterilen israr neden dolayı mil
yonlarca Almanın Versny muahe
denamesini Brest Litovskta irtikab 
etmiş olduğumuz cinayetin haklı 
bir cezası gibi telakki ettiklerini i
zah eyler. İşte bundan dolayı
dır ki Versay muahedenamesi a
leyhindeki her tUrlü mUcadele hak
aız görülüyor ve kendilerinde ta-
mamen aamiıni bir nefret ve gale
yan uyandınyordu. KUstahane ol-

duğu kadar \.8.Ilavarca bir tabir o
lan "tamirat ve tazminat,, kelime
ainin Almanyada ağızlarda gezme
sinin sebeblerinden bin de budur. 
Bu mtlraiyane ve yalancı ti.bir yol
larım şaşırmıe olan milyonlarca 
vatandaşımıza yUksek bir adaletin 
hilkmil gibi görUndtı. Bu pek mtid
hiş bir şeydir, fakat işte hakikat 

böyel oldu. Bunun da en iyi delili 
·ıersay muahedenamesi aleyhinde
ki propagamlanın kazandığı mu 
vaffakiyettir. Bundan evvel Brest 
Lltovsk muııbed'?Ilames! hakkında 
bazı izahat veriyordum. İki muahe
denameyi biribirlerile karşılaştırı
yor, nokta noUa mukayese edi-

yordum. Bu muahedenamelerden 
birinin diğerindeki gayri insani 

zalimliklere nisbctle hududsuz de
recede insani olduğunu gösteriyor
dum. Pek hayret verici bir n"'tice 
hasıl oldu. iki bin kişilik içtimalar
da işte bu mevzua dai::- söz söyliı-
yordum. Bazan Uç bin altı yüz mu
arız göz üzerimde toplanıyordu. 
Halbuki üç saat sonra ımr§ımda en 

kudsi nefret ve isyan ile dolu, hu· 
dudsuz bir hırs ve gazalı ile can
lı, müteheyyiç bir kütle buluyor
dum. Bir defa daha, büyük b r 
yalnn binlerce adamdan mürekkeb 
bir kiltlenln kalbinden ve dımağın
dan söklilüp atılmış ve yerin~ bir 
hakikat ikame edilmiş bulunu
yordu. 

O 7.a.man: "Cihan harbinin hakıkl 
scb bleri,. ve "Brest Litovsk ve 

Vcrsay muahedenameleri,, hakkın
daki bu iki konferansın en esaslı 
mevzular ol:Juğunu görüyordum. 
Yine bunları tekrar ediyordum. 
Muttasıl deği§en şekiller altında on 
on b g defa nym .eyi söyliyor-

dum. Nihayet, hiç olmazsa bu nok
tada, ha.reketimızin ilk azalanın 
topladığı insanlar arasında vazıh 

ve yeknasak bir telakki tec&iÜS et
ti. 

Bu içtimalann benim için de şu 
faydası oldu: BUyUk halk içtimn-
lnn için hatfü rolilne ynvaş yavaş 
intibak ediyordum. Heyecan 'er
mek hamlesini lktisab ettim; bin-

lerce insanı ihtiva eden bUyUk bi~ 
1>alonun IU7.um gösterdiği jestleri 
öğrendh";:ı. 

BugUn efkA.rıumumiyede b'r de
ğişiklik tev!id ebniş olmakla üti
har eden parti!P.rin o tarihlerde b 
Jstikwnette halkın gözUnil açmalc 
için hiçbir gayret sarfettiklerin 
görrn"diın. Yalnız, yukarda bah
settiğim kUçllk bazı mahfeller müs 
tesna. Sö?.dc milli bir politika ı 
bu istikamet te bir konferans ver
diği 7.B.Illan, daima esasen ayni li: -

no.ntlere iştirak etmiş bir mulı:tte 
söz söyIUyordu. lrad ettiği delil ve 
m·ıhakemeler olsa olsa onların fı
kirlc:-ini takviyeden başka bır ue-
ye yaramazdı. Halbuki icab eden 

aey bu değildi. En esaslı ve mu -
htnı nokta terbiyeleri ve kanaatle
ri dolayıslle düşman tarafa men
sub olan kimseleri sırf propagan. 

da ve tedris yolile milli fikre ceı
betmektl. 
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Her gün bir röportaj 

Acıklı bir macera 
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Ya.zan: Armory TercÜDıe eda: SUAD DERVİŞ nn numnraSlnı kontrol ediyorlar... - E\-et. ca ŞfünnU ka~maka.mhğına mahrem lçok tetik ve atik bulunanı sral' t•• 
Bıuıl:ıruu masanın üstüne koyuyor · - Peki o halde neye on dört lir.ı. bir tahrir.ıtla meseleyi anlatarak bil· h:unledc olduğu yerden at ı::-ı 

Klotilde leşartie hafifçe geri C}9 • ıtıklaruu anlamakta 7.8.hmct çekme - rar r oozıla.ruıı da: 1 yirmi iki k~ .eriyor3UDUS? • • dirdt. Kaynl&kam vali ~ ne bancasuıı elinden a.)dı. aıars.k bil 
kildi: dhD. . _ Bugün gfuıU değil. diye. iade - Bu para avam;. Buka famı tabiatta bir adam olduğunu bıUyor· Oste de atını altından reııa. "39' 

_ Siz misiniz? Eeaaen Luvık Veren hakkmda gı• ediyorlar. yok mu? ıardı. Sonra ne de olsa saray adamı köşeye bağladı. _Amavud •. ke!ilıtlışdo 
_ ~ kilçtl)I ıoo·m. Girselüze? 11 ~zıı tahkiltat yaptırmı~tım. A~ - Yanıbaşunda dura.n kadı.nın cillda· Ne d·~nir? Kadıa önde ben arkada teli. Tekrar yine sanıya çağırıhyor · yette talmıl)tı. Söylenn1esı 1 r. oıu-
- :Marsel evde yok ma? Dt. alduğunu fazla iş ~:ı.dıgı - nı ı.ade edılenler meyanında. Yalva • çıkıyoruz. du. Kö~· ağaları araya girdl eğt''. 
_ Hayır aıımeaiuin buCa olduğu- nı paç g\Del "'~ zengi» ~ ımııaa oi- rıyor: Kadın hem ağlıyor, hem dua edJ- Kaymakam bir za.btiye suvarisile yarlardan biti Arnavudu 9"~ 

nu dYymuştuk. OIN ıorla u:ne8ine d~ büiyonllll. T~syen .~ - - Çocuğum. ah ~lıldlm. Tl Kuz· yw: Aliçoya ıu haberi yolladl. - Oğlum, zıorbalıkla ':: b(Syltfl\1 
yolladım; gitmek i&teaı;,onta. De - dığma ~ ~. eWm. Çü~u _0 gunculi::tan ge_!dinı. Bir ~aresine bakı- - tıihi oğlum. Allah ne ırwradm _ Kaymakam bey, pebliY&D Hlt • ceksfnf. Kaymaka~ın ern elsin• ~ 
:ıaek .m ve~ mektubu zaman eebbe ge.ri!ıind~ .. ~bıilirdı. ver. Vallahf gelecek vapur param YarSa versin Sen beni aıkmtıdaa kur fen teşrif etsin .• diyorlar. - Kaymaluuı~ ~le ~ dS ~ 
bekli)onnUl!I~ Manıel bu yüzden çok ~y~.. ~e yok. Şimdi ben. para rı.lnıa2SQ!l\ ne tardın. Allah ta seni kurtarllm. Z&btiye lllvarisinin hiçbir pyden - Eh, s3yledin ~te. 

_ Ne mek~lb? Bir teY aalaını- anwı üzüllişü de beni mii~r- edı - yaparım? Biraz daha dın".8alll. ben de ağlıya • haberi yolltu. Alelade bir çajJrnm gün sonra gelirim, diyo:: lJU1"1" f 
yonml-~ . yar. ~Iite .~ eunmı Lfi& d~ .. Ba - Memur köpürüyor: cağım. A;:ınyorum. ~k~ ~~kala- b3di3esi olarak btliyordu. -- Tekrar mı gele~s 0 '/,~ 

_ KlotekimniY•ff bele k;omedıye na vi.dıec:liniL. Bwıu Marsel e soyle • _ Bana ne? Ne yaparsan yap oau bah!t. Hila herketl binöiriılı ıtip S. Süvari zabtlye pehhvana bet.ya - Gc~ hacet )Ok. 
ne ba.ceL. Ben her §eyi biliyorum. miyeceksin değil mi': Görüyoraun~z ben di.i.şünecek değilim a..- klyor. ihtiyar bir adanıın şu söileri geimesıni söyleyince, cevabı aldı- - Mori, ya gel~,.~· 
Lud.vi.k VereD'in cebbeden karı • yat_ Her ffeYi biliyorwn. Ya.lıw: ~ıı: _ Oooh c;:oc:u.ğum. ay~nı öpeyim. kulağıma c:ahmyor: _ A be, ne Wter ta.ymak.am ben- - O öyle adam değil,_ ~"J"' 
ma. yolladığı mektubları sizin vasıta- mediğim şeyi n~~o bu ~ıldikle::ım Oc gündür k.uro ekme!!i. suya batım· - Kaç senedir aylığımın ~da den .• ben lritib miyim be? J - Hem ka.ymakaın nıc;lıı 
wzla göııderd.iğiııi pek iyi biliyorum. bir başkasına soyleınek ~f.ııu gus • rnk yedun. ,·a.pur pamwu komşulat:'· 'iskonto ettiriyoro~ H~ böyle vazıyet _ • . . .. . . . du pehlivaıu. . . '· . 
Siz bo.~mış bir kadın olduğunuz teri.§imdir. dan ödüne aldım. le ~rnıştık. bd seferdir bnır- _ OOyle ona, kinım.it yapıyonun. - Morl, ne bileyını ~ ~ "" 
için böyle bir hizmet sizin için teh· h.1otild başım eğdı ve hafi( bir ses- _ Haydi. Aruwıı ben! işg:.Ll etme, le oluyor. acaba sebebi ne!. ~ Bir hafta kadar gelemem be!. . ~· - ~le .~e, git kayın&ka 
lfkesizdir de. le: . . . . çek arabanı~- Onlann olamadığı sebebi t.abit - A.mma. muhakkak al gel, dedi gım gıbL soyle. 

_ Aziz dostum!.. Hayır, ded~. Sız her §cyı bıl- l\:adın ağ.uya a~lıya uuıkl..aştı. ben de anlamadım. Eml:Ak Benk~ - pehfü-aıı. - : · · · · ·~ . tJ~. 
_ Evet aziz dostUUU%!. Size dar- meyorsunuz. Hakılraten ben Marscle E k YV&üi tav siy• nm kıymetli müdürü anl:rtrrsa hiç <H _ Tehey~ .. Zorla mı be? llıtiyaı· aga. A:nnv~duııunsJı /J.1 

gm değilim KJoP E!elm Man!el'.: de cfiişiindüğfinüz gıöi Ludvik Ve.ren · n u fma obnu. • _ . . . . . .. t ı:ımı ve atını verdl. ~şın t ca ~ 
dftrgn deği'fim. Onun için art!k heye- ı den bir rneJ..."tub getiriyorum. Fakat - Beyef'E.llln, beyefendi.. Fnrul.: Kt'Ç01' 1 _ A 00, i!limiz vaı·. Görmoz mi -lna.vud siIAlmıa sahih olun ıJ.iı" 
cmı)anm.amza bi'tmena ltnma var mı? son melrtnbunu ! .MeııııtıFların ekseri::n e-11crf ndcki ı$ ~ - - ... - - - ____ .......... __ ...,. sin lıe? söylenmeğe \•e ~ilkse.ktcn ıcon 
Getilris. paya otunnmz. Ve. vuife-\ - Ne söylüyorsunuz? bır, tarak cevab \'eriyorlar~ M 1 d 1 ;, S - . . . . . . . firas n..dı. ıarı>fl°. 
nbl ~ amucı tadar '-u· - Onun •,eguııc ıuııfıabere cfüiri - Emredin hanımefendi. ugıa. a ze~ze;an ın _Kaymakamla ne ip var benim 1 Aliço o!duğu yerde sab·r&JZ ~ 
rada 1'ekleyiniz. Bügün idare etti - insan herharde ben oTacaktını .. Ve Arb.m dönüyomm. Genç. siisrft:, y ... & ~ h • be!.. ldu. Nihayet adamı sa:dıl::· tı'ııet' 
ğia fUrikamo peacerelıerl puif ıııü işte bunun için bana haber verdiler. paslli r t ... ze bu. Elrndr. si13h kaplı a Ej .; u 1 a.S aı - . . . . . . . yenin kaymakama gew~tgık ~ 
dafaa i9n boyabldığı»dan .Derk.ese lri.. . btT ctizcf n var. Herhtrfde hunun da 1 ~ _ Güreş nıi edeceğiz: be!. mftbal8galr teli. O·te bırço fl~ 11' 
iZİll verildL Onun i~ bura.daşıın... G~ kadnt bl'(Pt.ırarnk mrstu. thti- Y:l ~ bamnd:ın, ya Jm~as:ından maaşı Muğla, (Hususi Mu!ıabırimi.ıden) __ ..•.. iliive etmişti. Knymarmmı ts~ 
Yarın her Mİ dıah& mavi gÖl'e.ceğiın. yar atlam: ofm3!1. • • Geçen cumartesi günü "Gökova.,. - Siiyle S-On ona. birkaç. gün son- .köyffırriin iizerfne sa.~gın ye.P 
O halde benden tebcssiimtinti%li esir- - Anbdmı. p: kP.t bu Aflı:tmn ba.htiynr kulu, na.lıiyemızin merr.~zi elan "Ul:ı.,,. da., ra gelirim beL istilrordu. . 
gemeyiniz. nem. rimd€ girzelJık pasaportu var-. Cüzdan saat 11.5.5 de amudi şCAilde bır hare- Zabtiye direnmeğe başlamıştı. ÇUn Z:ıbti;""e ~öyle söyifryord~dartl ,/ 

.Klotild tebaasilm etmiyor, Şarl'a - Çok mi.hihİ'f bir ~y .. J\.far~ ne d"r J alm~)m-, muametegr bitiyor, i· ketia~ olmuş ve ~l _ev otuı·uhunıya- kü kaymakam ona.: r - Kaymakam bey, bu . 
. .. . k, .. de dıliy~r cak bır ha.le gelmıştı. "' ....... u mez .. hiikfimcte kilfUr cdeı · 

--1: .... 10. ... :. ... 1 .... ıe bakıyoıchı. yapaca_.. · . ·ı.· · bi ı- ~.1.- - dl. 6~---
eı~ ..- . . bili or _ Ne."l_ Siı bunu Ma!'sıclıl söykıye- B dd t t€'pmıe ~Jkıyor~ Bır çeyrek sanıa ıı~ıncı r ~-~ Dem.işti.. Silvan aablJ"BlZWUyoniu. - Ne söyledfn Bftl! 

- Doğru. dedi. Her &eYl y cek ....,_· .. "" BP m <>~J nlar- ne vaJ..-ıt fi:ay- hisscdilmıştir. Ha.<>arn.t en uynde "r bir An -~A.. Şummıya yeıı t - Hüldimet ister dedırrt· 
., Yoka beni koııuştıı.rmak .... ımnıa. . K '" crs Hl"'"'""'· -

mıydlaa.. _ Ba.slm. ne yapa.yns? dolacak'! dfye eornyonmı. Alpaslnn mnha.llesuıuc olmuştur. op cldiw. . . Aliço falan bBdiği yok- _ Ne dedir "'1) 
için mi bu tavrı takınduıız? .. ktt - ..... 

111 
ı·ım _ Sıra ite.. rüb:ı~ı ın:ıhallesindc de iki çürük ev gt ~:~m _ı....: labbcri ~ 11- (fkuıınr ... _,; 

ınu.ük Tn~ alan .. le- - Za:vallt ÇUn .1111anıe .. kıl u. ~n, Z<.LUUye o .. '"'t" ,_,,-
-Hayır ~ ~ Y soy . _ . - s,nı valruz ihtiyarlarla erkek • yı mı~tır. kodr:ı K dağ ha.nlisinde bu • -- ·-.. --u- .. .,,.. . i 

medim.. tık günündenberl ben h& te· - Evet LudvıJr çoJr :ryı bir fıısan· ler& mi"' Deminki hanrma yok mu? Zelz.clc haberi. vilayet ınerlrezinc ı '-e ara Bursa bi~iktetcnerrr. fi 
. . . Ch. Jite bekuu~ mektubuna .. Artık · . .. .. d ı· ·. Eti' A1......... unmuştu. "' 

yı biliyorum. . . . Verin crmanıım geriye. Mtıdtirtintize 3 11.se er etmez vn ımız m. ~ Bu bclı!e. tam bir A.rnavnddu. hazu·f .tiı 
O '-nl.'l- >...t.n ı-.. .,.üne kadar 'bir ehemmıyeti kalmadı. Okny:ıbflrrsfnfz. -'A -· Nafıa direktörünü ve bir fen ı .. enıu- _ .se ~- ~ ••ıt P' 

- ı~ n..,..... --& Al ·bi bir ..__1a.: dt Si2ı d ...A & ..... ecegnn. ıSW: dıruemez. meram anlamaM.U. A· • 17 ınarı.-
• .. lemedini ., .tm gı - ·- var · e &"r • d runu bcrabenne alnrak "Ula,, yn git . Buısa, (Hususı) - ..• ı1 
~ey soy z.. dhöı Nihayet sıra biz e b!:Oı.,un o;1e kabas:ıba tmnusmalarına ki 1 1 b"l . · f -a,kıl~ >6lk"'" 

_ Çünkü hayatı anlı.yan bir ada- miş \."e vazİyeb t.edkrk ed\'!rcft hnsa- . . . t .. kçeyi de b'Jd"ği şe 1 r o gesmın ış ll ()6ı1 " 
d 

.ı-- M sel benden ~ok - Veriniz. .. Tuhaf şey .. ya.zlSt tıb Memurlardan. biri ebürüne fıalıyor:, ra u~ıyan evleri tahliye ettirmiş içerltJior ve ur a7. 
1 1 

ca.k olan ve bisiklet fccieraBY)U"' ~ 
mını a Oll\.WUl... ar k "'--• benz. -'"'- . . . !.:~ı· .. ır- 0 

• ' için ı;okca cıe,vab vennlyordu. "b edil 75 ıoıoı~ 
dah ...+• O.::ıwı ı .... 'tllndaki cocu- ı M;UılJl yazıma ıyor. - Bu he.nu.1.a ı.şını g~nn, -.;.- ha~ı sağfarn brn::ı:larn yert~mınniş- • da rafö1dan tcrtı en -" \)JY. 

:ı. gcn., ... r. l\..U.l • -- ~cm ne lftf anl.Cimaz a msın • • h .1 ı btHlP 
y 11.~ betıncsine sebeb olan ve onu - Missel de bana bundan bahset- çok kalabalık. tir. _ .. 7 eri ...... ~•-.ll·k . bısıktct yan~ınn azıı ı t 0

. ettf 
gu suı.y B" · .. dan da ka d ı Aliço sözl nı ~L.Uul ten sonra. b tı 20 . . ... 30 ldlolll ı' 
bir daha anne olmamağa ma.hküm . ınilti.. . . 'L...ı.--= unl .....,._...., l . ı~ı cuz ın . yı ınwune- Hasarnt meyarıı:ıc1a bazı bmalnrm be . K ymnkam ısti)or, t.ıilmıyor şu _adenn M n:ı gunu l ında b~~~I' 
ed otomobil Jı:azasıadan sonra ben - Kim Diör .. u.:7•• on a _ .. esı ı.. .• yor ve : eılnıfannm ku:Idıgı, beledryc daıre- · '? zcrm u ımya yo t lJÖllP 
bu~irldn çehrem ve fabrikada beni benzer merakl:ıııımz da nrdı. Kim- - Müdürden korktuğumuz için sinm \""e hükumet fronağrnm sn-nhın- mu~ ~ r whı rt ynn~ y:ıpıtmı~tır. Bu y~ışa.bısı~ 
her .mn dolrnz saatten fazla meşgnl billı~ Klo dinleyini:ı akhma bir ~ mun.melenizi yaptığımızı nnmaym. nın 002.1 yerlerinin düştii;;fi gÖl"iihnüş Di,:;c ~- .. !;.~ço Amav n r.a mire b:ığh klüplerden dorl -'e'f1 ~ 

c.-- b • M --•~- ~·- ~ı.ı: de .......... ~ Alı '--- _ bi ı- f zurt ettiğın gonuı<:e. ._.. k ,.,# ~ ~ B ıncs:.v· eden ~Je teJr başıma ~ karı • geldi .• Bu ölüm ha crm• ac~-ıu'l':ll •"3Uaruz goıt.U Y~- D uuuuı tur. ~!edıye nrummr 111<tca nn yı- •• . .. -ı..~ be"~ r ... Ll ' .,-1.m.ı;:.ır. u 
-J·~· . M'~,__ ~,..ı;.,. "'bil od "t." .. - A be, zorla en t>olure~- . .L.1'."L d r I d _I( havatmı doldarab.:!~c~? mtS!l s:ıJdamak \3zım w.uauu ..-u6 u o r aya. go urun. kılmıştır. . mmlnn a a mu~ nr ır. pırı v 

:n~iın ... Bu ~ma, ~ de kö- kadar o bunu bilmesin~- Duyarsa Cüzdan barta uzatılıyor. ··ı<apız., ta.rafl:mıtda odun kesm.,J~ d«ll ı. .. I d ,.. . •· Su""a He ıki rMtn daha yageI~ 
ha ....ı- • 1I . b k di ~ı- ..... ı..1 bo . .. .. 8te bu soz er .mı Svnrn ış azrrıı~u. "<Tnll" rtt A ı.. rnd:ıtr ~ 

tü bir istek olurdu.. Marsel bana aşık hasta. olacaktır._ Ben yret ~rım u asama mer ~eııuıc. ~--uaıı te olan ıkı koylu de lrnyıı1ann yurnr . . ve on .r~uı m:ı n ""'n ' tfff ıv--
değildi. Fakat. beni çok aa,iyordu. sizin de yardımmnız!:ı Manel'e onwı odanın karşısı boydanooya gi~ .• Cüz bn::nas:nô n bn~fanndan ve ayakla- Aıııavud. . h. • ka bisiklet mın.e:xzS51'1> C'.a d oı;1eıcilt 
Benim. vicdanım onu bakilô qkuı •- ağzından nıe.!.ttublar yazarn. YU1 • danı baştaki memura uzabyornm. O rmdan y:ı:nlaımmrlamır. . - B~ mon, c umete rşı ge- resinde fo:!ski Jılr - Bnn;a bi~ f' 
adetini tafmacına mini olma:m kabGl nuz mademki bu kadaı: biribirine ben bir dosyanın içinden 2 ya..,ak aan z~ı:zc~e p.'lza1' gtmfı sru?t dörtle beş hyo~ • ,,tk

1 
bükerek . . ri arnsında 75 lçiJomctre ur.c t,4,Jtf'6 

ebniyal'.du. Dostlarınız. Lonjaklaruı ziyor. Ben mektub yazarım. Slı ~ kağ:ıd çıkararak arasına koyuyor, ar.ısuı<l:ı \'e ~ı tesi gecesi snut ıki Dıye ~-· ur:: .. : ,._.,~ Al~ce ve piliı. olan ':ır &ı n 1!
3Y ,,,, 

· • • O bh d 1cn m.ek.tub "k' · eri ııc· · k k • · · uz.u..q be\ tmu .,_U04.ernı ... """" ı::.oya o- ~tir B k }arda ·yi d~ ,JIP 
evinde o Ludvik Veren'i tanıdığı za- rlırsındı ız.d.i ce he tcndge r.ıo. M - ~:~cı -~emilu~~U ~dö· .. r.d~~~emur bu(uC ta ttt! .en~tr_ etUmJıştrr:da. \ tm:d . -k&; ~iı~ iıı peykes!Eden e -, u n!~ .... .:ıft ı pııac:ı) __ .; 
man içimde crarib bir hi.c; uyandı. Bu ar r.. ye ıa a e er- ~er ar- uçuncu>e. ~...... \K: 111u..-uye ve- umnr sı gumr •• a,, oıan zcl- . . bozm _ ~rcu ar .ou ... ~ ya tııtJP':.. 

Yatr.nıkh bekiir adama karşı ka.rı • sel lıilenıizin farkına varırsa ne ya • riyor ... böyle böyle bizim cüzdan tam zele •b°:: salı günü obın yer sarsıntu:ını ıst !1 ·a· 't·; · .. d 1, B Balk .. yarışı 3'..-.çnte ınU~ ~~ 
~~ ~ 'IX.. ı zd ] . "7 l"nden ı •ı.o • r :t- r t fi" b k "ldc . - _., a'O ı. ur çe ogren ge . u . L •• Ank a"·a H"" mın lakayd kalamıyacağını düşün _ mıu.m. .uu. e unı en ge em yapnl.1' . ,. memurun e ı geç y-or. c::t,, m- Mug u ...... c a ıa ıL u· ~c ı bısııo- raJa sök~1ez <likiJm.-.ıc !. na gırmen uzere ar. J 

dum.. Ve itiraf ederim ki ka.nm Lan· ı olahm da. cı memur: lunmuştur. Dalıa . 1. ? 0 . .. lcrdır. t . . . . . - sov uyon;un . uş on lme • aa ' 
jaklarr sık sık ziyaret etrncğe başla- - Bunun pek miwki.il olacnğtm - Ve.zre··~ <"'·din, dı~· .... ~vor. ôursada bir cinayet davası morH. • ur ada çeflik zrr -
dığı zaman kalbim sızladı. Bhiraç ay zeımetmıyordum. Ludvik'in bütün Itn.'.lt c •· .... ı-. ~.m a · tHus:I:SI) - Orhar.cr.:tzi . _ A be susak, koyun mu götürü . Bcrs , ıRususfJ - VilnY11~~ sOD1"8 a.rtık "felaketimden,, emindim. mef:tttbbrmı a~ m yukarı e.zbcı·e bi- 1":.lıa..:e "e:c::n :1~n 1 •• • i'mtil~·or: nia Nar ca köyünden ·veyıreJ ;~ ar- ·or un be?.. rsat \'es ığfr?t VckfiJetlcri ~ 
Bunun~ kamnr tabö .etnıcğe, gö- liyonır:l. ÇoI, b-:Jvüfc bir hnınlesi yok- m h 1111

• G üendam ba- kıı.d lan s:.rğır gf..iderlerken litre bo- • _ Si>ylenme dıyorwn uıorı!.. y. pilim t..eşebbU !er üzerine te'' 
zetfemeğe h eet yo~«tr. '•ıı, e "in ne- tu. Dfı.ima ayni şeyleri tckraı hyordu. n•m.. yuuda hep beriıbeı· oynuyor - _ A be nhretli!t! Vunınım tene- işini esaslı Tc fenni bir enret~e. ',,t. 
§eSİ bana ~-şı g&tenlifü t."!~h ':iyi ~~ .mefrtııbl<tn J:ıana da ~-~uduğu · nrum. Fnk::ıt __ fnırl.l • Jarmış. O aralık ayni köyden Rt- şircazmı yere, ı;örürsü:ı gövdeoı yıl- kik etmek ve bu chcmmiy:ti ı~t 
mııamekler bana ~akik tr öğl"ett~- ~~m bili~um. F3~t bunn ocrendı- . . . . . , Kasad r .~ızdamn za oglu Mll.':ıtıfa da eL'ndeki ın1ab f1t" dız~azlarda. Aç burun haydi. lam bir mecraya lroym:ık ıçf~ıc si • 
du. Ha1ıikatten anın ohır olma.z şüp- gı zarnan l\12.!'ffJ sıze d~nlmasm ! s·ıhıb.im _as~ ·yor. Bı;lup g _ tin~nmı. oynarken silah patlamış ve c;1kan Zabhye :ı.sablleşmişti. Aliçonun ü- v ekilctindcn rnüte)Htse:rs crJ~~ıı 
bel.endiğimi kendi2izıe göstermemek 

1 
- Şimdi şn d:ılrilrnda kendimi d~iin Kadmcr. n eline on dö!'t hr ~2 kurşunlar Veyse!e isabet ederek onu zeriııe yürüyerek kolundan ruttu. cak lkllm nebat?arı ıslah 19 t ~r 

için büüyük bir gayıet saıfına mcc-,miyorum. ılarsel'i diişünüyorum. Ba kuru.s t riyorl r.:: rnycmrm: ıöldürmlişt\ir. Çekere!·: müdürü Rahmi Çeltik ne sılr~ 
bur oldum. lnanmız b8.na bunu sak· .na. yardım edecek misin, size gl.ivc· - Btı k:?ıJırun maaşı 5.04 Imr..ış Y:tprian durusmalar netieeiıinde - Haydi mori.. kaıctinden sıtma mücadeıee' ~ıı' 
laıruıJt çok güç oluyor. Akşamlan nebi.lir miyim?' değil mi· ırustafanın ~uçu 18 sene ağıl' hapis Diye baJırıncn, iş fenaya varch. müfettişlerinden Rüşdii ~ ~ 
fabrikn.mda ya.hud klübde geç kal - - Güvenebmr sin~ Ş.:ırl, müsaade - E'-et. cezası iken işde hafifletici sebeb ve Pehlivan oturduğu yerden kımılda · gönderilmişlerdir. Her iki Jll ~ 
mağa gayret ediyordum. Seferberlik edini4t de söyüyeyim ki. siz han"lru - ya..'}ın ktiçi.ik oluşu dolayısile Musta- madan moriııin bileğinden tuttu. sıs, bir heyet halinde c;eıtıll ırıı e)J ı' 
ilan edildikten aoma karım bana si- Jadc gibi bir insansınız. met etmek. onun ıztırab çekmesine fanın 1 sen" ağır hapse konması ve Kanıçı sallar gibi adamcağı21 • - Janru dolaşarak yerlerinde eBllııJ fi• 
zi sık sık gördüğiinü ıaöyleyince ozı. - Mübaliğa ediyorsmnra küçült mani olmak ister. Bu be.iki de bir ne- 500 linı da tazmı uı.t \·ermesi karu vurdu. ldkler yapacaklar ve raPo'"ı.rı 
}arın sizin vasıtanızla mektublaş · Klo. her insan sevdiği kluıseye biz- vi egoimndir. altına alındı. Arna\'lld. bu hareket karşısuıda reccklerdir. ./. 

- Karınızın ahvali sıhlıiye&i na • Kaç defa omm derdine ortak olmak lwunuş ol'Illyastnız- Belki bu ihtar- !arla kaeylıpnadık. KanJlllll ~ 
11ldı? istedim. Fakat bir türlü bana koca- ar ona tesil: etmiş olabilir. ne yetecek kadar hususi ve şa•:ı&-

- Fevkalide iyi idi. Afü sene zar. sına açılmadı. Beclbaht obmış bir ı.,z Kendisine p.ııbj yapan eski uzak veti de vardı (1). Milsrif .d~ ıl' 
fında ben bir çot kereler rahatsız - kardc~ vardı, oudan fena. b&berJer ıtıir dostu, filan mewud obnasm . _ Sizin ho§unua gi~ ~ 
lanchğ:mı halde bnm hi~ bastahk aldığına hülrmedi)·ordum. Kendimi Çok muhtemeldir m, mbi bir anda bnçhğumı mudb ~ 
çekmedi. Ya.hm son ıaunanlalda ha- müz'iç olduğu için ,ben de fala eo- Tefrika No ~ 28 üzerine vardılar. Kmdiwi11i tehdid var mıJdı? _ 1Ji' ;JI, 
fif bir grip alda. rup ona bakmak mesw.iyeüni ÜHri- et .. n..- o da ~ ·---~ a»-.a- _ ffavwr! W.ftven .._~ ~ 

-Kalb )aetalığı falan var mı idi?' me almak istemiyordum. Nihayet kanat aklı başında bir ifa - ~ğından. bahsediy0f'dunuz7 Bunun için ~ ""',.~ -; )Olıtu_. Maha=~=;ic.,.... 
- Ben bilmiyonım. Fakat keDdi - Btt sözler mü.stantiği pek fazla a- dındı. f bir de scbeb gösterdıniz?' ~ tti _,,, 

aini tedaYi eden aile doktOl'lllllu lliai lakadar etmemie olacak ki: Dün sabah._ Akşam için operaya 1 Şimdi size soruyorum, acaba bu e . . seyi ......,.,.,.,.., • ~ tflY.._ 

bu mesele hakkında tenvir edchmr. - Gilllel, güzel dedi... Fa.kat aca- gideceğini ~ evvel gündüz ufak liııtihan muhik gösterecek qrtada bat _ Bu ~ Ha~'in 6 
iade ., - ~tiyar ..._ burada 111 ~ Müstantı"It kocayı müteeuir etme- ba kannızm niçin intı1ıar ettiğini kes- telek almak için, dı§an çıkacağını ve ka eebab TC avamif yok mu? gıı~ bir ddt _teairi _yaptı.. ~ ~ etti. Tme ile mutad ~ _,...... 

mek içfn, dolambaç;h llU&llerle bir tirebüiyor musunuz?' .. Elinde bfr ~- işini bitirdikten sonra da bazı dostlar - Bllma'J'!~. Müstantik birdenbire fena bir ftdi- b. pnbuu tapled! mras 
noktayı daha meydana çıkarmak is- şenin bulunduğunu elbet duymuşsun- rı ziyaret edeceğini bana söylemi§ti. - Düşününüz bir kere._ ye saptı. Bo mwlleriıı tamlti fula tahrik Çil ..ta: ,_'Jfl 
tıyordu. dur. . :-- _Nc~ye gitmek fçin tünele bin- Genç adam biraz dilşündü. Ve hlc; derinlere aid h&yatmm ~ Ü- - Ben. dedi. BU ~ ...-, 1' 

"-Acaba kadında bir akıl hasta- Bu adam cen.b verdi.. dıgmı bihyor mnsmıuz?' bir cevab \·ermeyinc~ müstantik o- ~erme. ~09• meaddeum: kadar bulunuyordum. 8,ueldelliP i" 
hğı vannı idi?" - Bilmiyorum.. Hatıl dUn abalı - Katiyetle • bilmiyorum. Fakat nu tekrar uyandırmağn teşebbüs et- ıntıkaı_ ~bilirdi. ...,. ~ onun yalan ~ ~ 

Ha:rselder bu .allllre pek can ve ben isime giderken kanm çok De§le!i Baker Sheete gitmeJr üzere yola çık- ti. Bu ısüevib Bazelden ı fena baJde teriyorda. Ben .. .,..c1tll ,ıt 
>'firekten cevab vermi)"Ol'duı. :maa - idi. Tabiatı eski halini &lm3tt. Ara - t~ğı ~~ _ <Mabı1jr, Jdlçük alııt ve- - Meseli... Kendisi, bazı taahhüd s~rs~. Rengi u~ ~ inanmadığım gibi, ~ 61 

mafitı şunları da söyledi: mızda en ufak, bir h~d.ise olmadı. rı§lerini eberiyetle oradan yapardı. ıere girmiş, '\"'e sözünü yerine getire- titremege ba§famışb. Ağlımdan P.JD beletxll... ııcıt'J 
- Karım bir iki aydanberi ~ onun canını sıkacak bir şey yapbğı- Miistantik ~sesini çkarmadı... meın1ş filan olmasm, bazı nakdi ve muntazam kelimeler OOJrnfüyordu, (D~wıı'"' 

ınlşti. Bftıt ba dofrudur. Fazla ne§&- mı hab:rlamıyonım. Hem olsa da My- Bir an düfüııdft: mail zorluklarla karşıJaşmasm, ya1rtrt nihayet zorlukla anla6ılabüm '8 6 ,,1' 
li tkes;s b~ıe bu nefi!Sf kaybol - Je ufak tefek hldiselerin intihara ve- - PNf, dedi. Demin kann.ızııı son herbangi \'Jfr ,-oBıs hareketini m lerl sar!ettl: (1) - lngUterecle kart koct' 
öu. Düşünceli dalgın bir hal aldı. sile vermit olduğmıu da annetmem. ı.a•anlarda fazla dtif6nce)'9 daldı • görmüş ve ona bazı ihtarlarda bu - - i'akir deiildik, maddi ~rluk- &1nda mal Q'nbb vardll'· 



• 
YENİ SAB.&B 

L Anado!u f elô.ketz.edeleri için Balkan güreşleri başla ı Balkan ara taarruz 
hangi şa tların 

tahakkukuna bağlıdır? 
(Baştarafı 5 incide) '!mire gelmiş bulunuyorlardı. Takıın 

1 
ye bunu saymadı. Bundan sonra Ah- lan öğleden sonra atletizm f~eras -
nıed Rapafilsi tam bir dakika tuş po yon reisi Galatasaray klübilnde top-

1 zlsyonunda tuttu. Fakat ağır dav - lıyarak mUsabaka hakkında izahat 
ranması neticesinde bu fırsatı da ~:a- vermiştir. 

çırdı. Yunanlı mütemadiyen ka~ak Türkiye şam:->iyonası • yın yirmi 
· bir oyun tutturmu§tu. Orta hakemi dördünde yapıl •• cak Balkan kros şam· 

la k <Bnştar.ıfı 4 iııcü •• ı, rada) lahiyeti dahilinde değildir. Fakat dip on yedinci dakikada Ahmedin elini piyonasına girecek takımı seçme ma· 
~· hakkında çnrlann siyasetini lomatik müzakereleri idare edebil- kaldırarak Yunanlıyı diSkalifye etti. hiyetinde olacağından, bugünkü mü-
~ • ıha~·fine takib eden Sovüetler. mck için meseleyi askeri noktai na- 1 1ı Fakat J"ilri heyeti hakem.in. bundan 

1 

sa baka Balk.an şampiyonasının .. b .. ir 
"' <lılar fr:•ermdcki emellerini de Al zardan da gözönüue almak .. i.c. ah ed .. e .. r. 
"lj evvel aleni ihtar verrnesı lazımgel · pruvası şeklınde olacak ve buyuk 
) .Ya kabul ve tru;dik ettirmiş olu- Kafkasyadan hareketle butun kuçük ! diğini ileri sürerek geri kalan üç da- şampiyonada ,.azife almış olan ha -L001'latdı. Halbuki aylardanberi Mos- sy ... yı g çmek husu. sun. daki zor~uk 
' d - kikanın da oynanmasına karar ver- kem ve izciler bugün Türkiye §alil -llıak a bir İngiliz diplomatile yapıl- şarktan kara yolu ıle gıderek bogaz- dl. Neticede bir kaç klas üstün gü - piyonasmı idare edeceklerdir. n ta olan mı.izai~ relerde İngiltere tarı işgal ımkanını bertaraf eder. 1 

ı.eı'li'ta, .nsanın bu hususa muvafakat - Kc.radcniz donanmamızın _hiın. aye-ı reşmi~ olan .Ahmed ittifnkla ve sayı Sah h n1..,ç ~arı 
~ ıu ''\eSabıle galıb geldı. Ct ı ı \r ı tihsal edememışlerdi. sınde Türk topraklarına bır ıhrac 
iti. elhasıl B. Hitler bu anlaşmayı apmak da aynı derecede imkansız - 11 inci maç : Güreş müsabakaları dolayısile te· 
)l~~akib ordularını Lehistan üzerine dır. Türkiye, bir taraftan, sahillerin- 87 KİLO: Mustafa _ Silagı "R.,, hir edilmiş olan Jiğ·maç!nnndan boş 
·~ttU. de teşebbus edilecek bir ihrac hare- orta h4kemi: Panagopulos. kalan haftadan istifade etm k üzere 
h:~.\lnıan - Sovyct,, itilafı haberinin netini def ve tard edebilecek suret- Maç başlar başıamaz hakem Ru - F'enerbahçe ile Pera \"C Beşiktaş ıle 
~~ı A.vrupada değil bütün clünya- te hn_zırlanmıştır. . Jmen güreşçinin saçlarında biryantin de Galatasaray bu sabah bir t1ırnuva 

_hır nııknatıslı mayn gibi patlıya - Dıger taraftan Karadenızde az zar gUnU ~leden .eonr~, organı- kazanmıştır. olduğunu ileri sürerek başını kuru - yapacaklardır. Maçlar Tuksim stod · 
~ı ve herlccsin bu tarraka yüzün- ~k kuvvetli Türk hnrb gemileri bu- ...... drlerin emrıne \ahsıs edılen Gale-1 Fotoğrafımız ea~1an sola doğru: Jattı. Tam ikinci dakikada bir çap - yapılacaktır. Maçlar Taksim stad
~§a§kına döneceğini, ihtiyar Çem wıdukça üç yüz .. bi~: kişiden aşağı r ies Anspach salonlan~da, ~lçik~~ TUrkiyenin Brilksel konsolosu B. De razla Mustafa, Silagiyi. altına al~~k yomunda saat 9.30 da başlıyacaktır. 
~ Yn ile Daladienıin bir sene ev- ~lmı~acak ?lan buyu~ Rus kuvvet-

1 
bul~nan ~~-~ebelen cemıyetinin Bodt, ayan azasından Roadouin, es- tuş yaptı. Fakat bu mınder harıcın- Mekteblilar kır koşusu 

)1 Olduğu gibi hemen birer tayyare .crınm deuızden nakli oldukça teh· tertib eyledıgı bır danslı çay yapıl - ki rlardan Von fsa<'i r lJeJçika- de olmuştu. mUsabakası 
e ttlayıp bu defa Berline kadar gele likelidir. 

1 mıştır. Bu çay, Anadolu fellketzede- ~ . .e ' · · ~ · Bundan sonra hep üstte güreşen İstanbul mektebleri spor !>ölgesı 
~kendisinden sulh ve selamet, lü- lstanbula, Bulgaristan topraklan - lerl için veriliyordu. Komitenin dave-~ TUrlc talebe .cennvetı ı:eısı Eının Mustafa 8 inci dakikada çok güzel başkanlığından : 
' "' atıfet dilencceklerini umuyor- na çıkarılacak kuvvetlerle garbden tine büyük bir davetli kütlesi icabet Raşıd Erer, ve Tilrkıye felaketzede - bir burgu takarak tuş fırsatı yaka - 3/Ill/1940 tarihinde yapılacak ls
~rakat Heyhat. Bu defa evdeki kara yolile hilcum etmek şüphesiz etmiş ve çok hararetli ~eçen bu to!l- lerine yardım içitt lf:"IJ~kkül eden Bel- ladı. Fakat Rumen köprü ile bundan tanbul mekteb!eri kır koşuları birin
ile b Çarşıya uymadı. Çemberlayn daha kolay olacaktır. Fakat bu tak- lantı teşvik eJici bir muvaffakiyet çika komitesi &ZP.ları gorünmcktedir. kurtuldu. ciliği ayni tarihte icrası mukarrer 
~ Daıadye rahatlarını bozmadılar. dirde de, Türk filosu zarar veremi-

1 
Birinci devre ittifakla Mustaf nnın Türkiye kır koşuları birinciliği dola-

..._ tine harb ilanı notalarını gön _ yecek hale konulmadıkça, orduları G •• J •• b k lehine bitti. yısile 10/lll/ l 940 pa?.ar gününe tehır 
""'lnek!e iktifa ettiler. denizden nakletmekte büyük tehli - Ol ge musa a asını İkinci devrede mütemadiyen üstte edilmiştir. 

Alman. Vazh•eti kelere maruz kalınacaktır. - çalışan Mustafaya karşı kuvvetli ve .......................................... . 
~inı . ~anın . • Eğer denizden, başka memleketle- k k 1 çok güzel bir vücudc malik olan Ru - h 

.t.. , _ di ne olacaktı? Hıtler başladı· 'd sah·ıı "h mak ll • • • . . dl k [tu••n Q~ L.ar 
1P '-eh" . . • da b re aı ı ere ı rac yap yo a- azan an arı erımız men güreşçı iyı para ar yapara tıı- 1 K b..._-=ıııstan ıstilasını yarı ıra - tedkik ·1 "ktif 1 k • . ld B 1 b b b 
~ .. . nnı ı e ı a o unmıyara şa manı o u. unun a era er u, 'in ·Böyle bır ha~ket.~e~ ken- lbaşka bir hareket tarzı bulmak ve Mustafanın ittifakla ve sayı hesabile Fırtın O Sl 
tliı... ~em de kurdugu reJımın ~res hazırlamak iktıza ediyorsa ordula - galib gelmesine mani olamadı. 
~-hır anda mahveder belkı de · · · · L • • el d • 
.... ··runıeı · · "b ı bilirdi. Al - rın Rumanya_ıçmd~ ve Bulgarı~tan- ISfenzn eVamlnl n~~re l'-'OrVz 12 inci maç: 
' erını mucı 0 a dan kua yolile nakil ve sevkedilme- Y' J 
11 ... l'arıuı sayısız insan, malzeme kay · i - . 87 KlLO: Çuk' "Yg . ., - Karavias birdenbire değişmiş ve tipi ile karı -
~latına malik bulunan İngiltere ve 

81 mkan_Iannı araştırmak lazımge-1 KADIN ÇORABI - Bayan Hayriye, 1 susi muh~be. mahPlli jda - "Y.,, şık şiddetli bir kar fırtınası başla -
~ ile tek başına uğraşması ve lir.,, d~ıkten . sonra bu hususta Ru- Davudpaşa Samatya caddesi reler müfettışı, EskışeMr. Orta hakemi: Tayyar. mıştır. Tipı bılhassa saat on birden 

Bir muddettenberi oldukça iyi gi 
den havalar dün sabaht:ın ıtıbarcn 

' k _ . manya ıle, ne suretle anlaşmak ka- N 20 d ... . Gül · 
~ çı ması da kolay degildi. Ya - bil 1 - da. ..tal 1 o. e. KRAVAT - Bayan Sau11e ergın, Müsabaka mütevazin geçmekle be- sonra şiddetlendıği için şehirdeki ve-
~ tarih te buna delilet ediyordu. ~t~a ır uzun mu ea ar KADIN ÇORABI - Bay Tevfik, Zon- AtatilrK caddesi No. 282 de raber ani bir salto ile Yugoslav 2.17 saıti nakliyenin intizamını bozmuştur. 
~"llsaya karşı•' Majino hatlan ö- uyor... .. . guldak mıntakaaı lktısad Mil- eczacı :Puad kızı, lzmir. dakikada tuşla kazandı. Otomobil ve trnmvaylar herhangi bir 
~ de nıilyonlarca Alman gencinin Bugunku Türk OnJuso dürlüğü mümeyyizi, Zongul - KRAVAT - Bay Hulki Karagülle. 13 üncü maç: kazaya meydan vermemek için nor-
ta~lıııa sebeb olaeağı muhakkak ve Bugün kahraman Türk ordusunun da.k. Avukat yeğeni Bay Bahri Ifa- A"IR c-!KLET. G , t "Y('f _ 1 mal sürat ten daha az süratle sey -
-..:at 1 t• l · · beş ı· d d h k u ·~ · croı. a z e·n · l d" T" · ·ı b b K d ııı.,,_-: galibiyet ve zafer e ne ıce e- yırmı sene evve ın en a a ço KADIN ÇORABI _ Bayan Türkan, ragülle, Konya. Ş b "R retmış er ır. ıpı ı e cra er ara e-
~ ıneçhul bulunan kanlı bir ta. kuvvetli olduğu, Rumanya ile i~i Armağan sokak No. 25 KRAVAT - Bay Rifat Güney, Ar - uOşata h ,:·:_ ·. S d il h iniz ve Marm:::ı.rada fırtına da başla -
_ ~tıııa, ·· ·· •· taş B lk d l t• · h l 1 "lt l r 4 <lMml! · il u a · ~a U:U.U. boylu _duşu~u~ ın - a an eve ını~ ve .~.e _ngı ere ı e KADIN ÇORABI - Bay Hikmet Gi- pacı sokak No. 6, Yeniköy, fülo ve cüsse itibarile çok dahan- dığından seferde bulunan vnpurla~ı~ 
'lii n gı~şılemczdi! . Sozun kı~sı Fransanın. ~~ -~-~ttefıgımız bulun - ray, İskenderun gümrükleri Boğaziçi. ığır olan Rumen daha ikincı dakikada Sinop, Polathnne ve Amasra gıbı 
. cı tler bı~ ~ıknı~ bır çukura duş- duklan dlişunulunc~ Moskof dostla- Başmüdürlüğünde muhasebe .l{RAV AT - Bay A. Z. Akmengü, bir tuş tehlikesi atlattı. 117 kiloluk mahfuz limanlara sığındıkları haber 
~ dkrr:;~ ıçın hala1.~~l ıySotar·1 .Eısdki nml ızıdann bu sı~da bıekr taarruzte ldukhlatır- şefi, İskenderun. Sıhhat Vekaleti levazım me - rakibine karşı ancak doksan kilo çe- alınmıştır. 
~; \lO~uan Musso mı ı e m e ann geçırmem o u annı . .. y •• • • •• ı r ı b 1 
ı.~n •· ili f hl -·ı kı k gül" •• k b 1 tm k d h ta 1 B sa _ KADIN ÇORABI - Bayan Nenman muru Ankara. ken Yugoslav mutemadıyen aktıf gu- far fırtınası ası as•z ve me zu 
>tı"lar gon era ıgı e s ıs u a u e e c a 

0 
m11az.

1 
•• Mu 1 Bırsen, Ortaköy tskele ead- KRA v .AT - Hay Şevkı Artuç, avu • reşti ve birinci devreyi kazandı. b.r surette devam etti inden Bü -

~. . tırlarla, Rusya Başvek o o - . Ak h" 11 . . d , d R b . ·a . k k d 11 b 
'>0'7\, tl . . -· .1 t f b" tk d Tü" k 1n ·ı· desı No. 3 de kat, şe ır. nncı e' re e umen ırmcı e - yu çe ·mece en sonra yo arın azı ·.re er Bırlıgı Almanya ı e an- o ,, un ır nu un a r - gı ız ' k. . . k l k tı B b bl 

~ k .. ' · ·-· •tti.fakı k h d luk ERKEK ÇORABI_ Bay Cihad Vu- KRAVAT- Bay Fahri Eren Kaba- ınden daha ıyı çalıştı. Bununla 00- ·ısun an apanmış r. u se e e ın endısıne temm ettıgı men ı na arşı oşnu suz ve ' . . .. Şel · d ç ı harek ed 
tleri t 1 Lehi · ıs· l"k ·· t · 1 rucu Milli Reassürans şirketi taş erkek lisesi edebıyat B raber Yugoslav sayı hesabıle muttc- • mmiz en ata caya et en ~ oplamakla meşgu : sta- memnunıye ız ı gos ermış 0 ması - ' ' ' 'f'k k d bazı .otobüsler yolda karıı snplnnmış-lı,' lı:endi hissesine dUcuın kısmını si- nın sebeb ve hikmetini bilmem te • Yenıpostahane arkası. . den No. 479. • - 1 ı an maçı azan ı. . . 

~.... :.-·· E k L~ 14 u il maç: !ar ve güçlükle geriye dö::unilşlerrur. t .: .. ~atıatınadan işgal etti. Letonya, barilz ettirebilmiş oluyor muyuz? ERKEK ÇORABI - Bayan _Nerırn. an_ KRAVAT_ - B. ay Haluk mer , a-, ___!!C ___ _ 
"'lt•an t b ı O t lel S h k k N 2 G Diğer tanı.ftan Balkanlardan gelen ~e ~a. Estonya topraklarını da NET l C E Tcksur, .. sta~ u .. nıversı esı ı ... a ınpaşa so a o. - . ACIR: Pukamisas "Y.,, - Mehmed haber~erde her tarafta ~iddctli kar 
~t t1 ışgal altına aldı demektir Fa- B k d .1 • h tta Tıb Kakultesı III Sömestr No. İstanbul. Çoban ·~ 
~ ltahraman Finler kolay yu~ulur uraya - a. ar verı en ız_a a n 2444. PUDRALll< - R. Başak, Devlet De- Ort~ Jıakerrı- Şenker "R fırtınalan devanı ettiği tuılaşıimak . 
L lo1tzn anlaşılacagı üzere Almanya ıle Rus- ~ . . 11 1 d · · d An . · .,, tadır. 
~. lı. ~ olma.dı.kl~~ı _isba~ ~tti - ya ve İtalyanın aralarında anlaşarak ERKEK .. ÇOI?,ABI - Tegmen -~~ehi mıryo an yo aıresın e, - Çoban milsa. baka başlar başlamaz 
~8~Utriyetlerını, ıstıklallerını mu- Balkanlara birlikte bir taarruzda bu- Gurkan, Topçu okulu ı subay kara. . hücmna gcçtt. l<"akat Yunanlının bi· Rasnd istasyonlannın ve .. diği m:ı.-
t..._"<.cl m··d f h da ·· bö·ı·· -·· Hal -ı PUDRALIX - Bay Ekrem Öcal Sır· il dd.d .b. . ... k h liımata göre karın bugün da devam '~ , u a aa ususun gos - lunmalan şimdilik imkan ve ihtimal ugu. ıcıog ıı. . .. ' dayette m tere ı gı ı gozu en a· d 
~lıelı:kte oldukları harikulade feda- dahilinde değildir ERKEK ÇOP..ABI _ B-,ı.~·an Hikmet, kecı scyn:sefcr me~unı. . ,li az sonra kaçma şekline girdi. 7 etmesi muhtemel ir. 
' Ve kah l ki 1 °h . · · 1 PUDRALIK - Bayan lncı JRık Gazı · · d k"k d p ·r J u • · · 'h Denizlerde de fırtınanın şidrletle . 

)t.et "e takd~~~nkı ardal cı anın Almanyanın yalnız başına böyle Topkapı . harıcınde Ma tep<ı ilk ckul 5 inci sınıfta Konya. ıncı a ı aka _ası çha kış gı ıçın ı . 
"--~~ v, ırını azaıı ı ar. bir teşcb~Uste bulunabilmesi ise ev- yolund'l No. 4 de. '.. tar alan Pu amısası a cm yere yat- neccğı haber verildiğinden mıntaka 
'"ltbıkü Tilrlrlye lUahmud Nedim vela Macaristanı ilhak veya kendi - ERKEK ÇORABI - B-ıy Veli Kat - PUDRAHLIK R Bael.ykan kMuMzeyyıenk mağa davet etti. Ltm::ın merkezi vaziyetten aliikadaı-

Pruı. ... rn:~..:k· • De-ild" · ırçın. um ı ava asa ı la ı lıabcrdar etm'ct" ~- ~ .a.uc ıyesı g ır sile birlikte harekete icbar eyleme- lan, Ankara D. D. yollan ha· 1 k N 31 B <r • • Yunan ı yere yatar yatmaz Meh- < r ı~ ır. 
~ "O"Yetı ı • d som o. ' obazıçı. ed h o· b tak k 7 54 il J~ ~Ui . er hükumetinin, Hariciye sine ve şimali talyayı işgal ederek sılit dairesi ınem\ırlann an. PUDRAf.,/K _ Bay 'l'ufan Akkaç, m . emen ır urgu ara . a\a aporu 
~ ~ız: geçenki Moskova seyaha- bu devleti-kımıldıyamıyacak bir ha- ERKEK ÇORABI - Bay Necdet Ye- 1468 inci sokak No. 17, Alsan- dakı.~ada tuşla kaza~:dı. .. Ycqılkoy meteoroloji istasyonun . 
'ilı Runkfır iSkelcsi,, muahedesi- le getirmesine ve Ukranyadan geçe- len, Ycnikapı orta okul, sınır cak _ lzmir. Musaba~nlara. bugun saat on dorttc dan nlınnn malümatn göre hava ym 
" lb. ~asından bahseylemiş olmaları- rek Kafkaslaı:a kadar Karadenizin 2 - B de No. 3W. f Devamı vaı-] devam edılccektır. 1 dun Karadeniz kıyıları Knrabiga, 
~~~al ~erilebilir. Fakat bugün- şimal sahillerinde yerleşebilmesine ERKEK ÇORAEI - Bayan Naime, .......................................... N ET 1 C E Marmara hnvr.<!SJ Egenin şimal Jrı~ım 
'b. kıye ıkinci Mahmud Türkiye- bağlıdır. Atlama sokak No. 10, Aynalı- p Dünkü maçları hülfısa edecek o . l:ı.rındn kapulı ve 1,evzli ya~lı, orta 
~t iç de benzemediği için böyle bir Bu teşebbüsü m ffakiyetle neti- çeşme, Beyoğlu. iyango idaresinin yerinde lursak Türk takımı girdiği 7 maçı Anadoluda kapalı, Egenin cenub kı-
~ Vaki olmuşsa Hariciye Vekili- celcndirmek içın de Balkan Antantı- ERKEK ÇOTlABT - B-ıy Hüseyin, bir kararı da kazanmış, Yugo.~av ve Rumen ta- sımlannda Akd"niz kl)ılannda bulut 
~ ~~n~ z:ıunakaşa ~~ğil ~!nlemek- ~~ da? il devl<!tlel'i.n ordularını ve Budo .1partmanı kat _2. ~leli. . Milli. Pıyango ıdaresi 2 i.nci ~e 3 ün- kı~ıı:rı üç galibiyet almış, dört defo 11u geçmis, rlizg" rlar Tra.kyad::ı şimal 
~. >.ı i ıctınab eyledıgıne şuphe yok §uphesız onların ımdadına gelecek ERKEK ÇORABI - B::ıy ŞUknı Şen- cU kcşıdelerde fıyat farkıle bılct sa· maglub olmuştur. Yunanlılar da bir istikametinden, di..Y.er y rlerde ceııub 
~~ "'

08
kof dostlanmızın zorla ls- olan İngiliz, Fransız kuvvetlerini lik, İstanbul Rami, Cuma ma- tışının ve spekülasyonun önüne galibiyet kazanmış ve altı defa mağ- ı"st"k metı'nde "

6 
h lıı..~ . ~ . . ~ . . . . . . ı a n, ın annara vza~ı Ye ~ ~ gırmege karar verdiklerıni mağlub eylemek ıcab eder. haJlesı, Yeşıl Çınar sokak No. geçmek ıçın mUhım bır karar almış. lub olmuşlardır. Egede kuv,· tr dii· b" l 
1 

d ta 
\ h~ için kabul edelim. Bu takdir- Hele Türk - lngiliz ittifakından 6. tır. Bundan sonra bütün kcşidclerde r·· k• k k t • ku tt e . \. g~r od gc er e :-

~'"--efe muvnffakiyetle ve kolay- sonra böyle bir muyaffakiyete ulaş- ERKE[{ ÇORABI - Jzmir, Basma - hiç bir bayi bıletin üzerindeki yazılı ur ıye ros an fi 
1 

vve e esmış ır. ara en ft ve ar 
"'11.bilmek · · b h · ı k ;;.,'irili" d ·u hal ld lşt h · t a 16020 1 • . lmaradn ~ımnl fırtınası b., lnmı tır. ıçın aca a angı yo u ma m~ eg mu o u. e ane •s asyonun a. sa fıyattan fazla fıyata bılet satmıya - • .. _ 

~~"Clhtiyarederler?Şarktanmı, bu ittifakın Almanyada uyandırdığı yılı makascı Bay Hüseyin taktır. Bunun içın Hilli Piyango ida- şan1pıyonası Dun lstanbulda ?ava k·ıpalı, yng>ııur 
~;~tan nıı ~ k d · d · l" ·ad · f' 1. bebl · y ı hı ve knrlı gef'mıştır. L.: • ll • .J o sa enız en mı ge ır· hı et ve ın ıa ın se en. n çın. resi bir esas kabul etmiştir Buna .. . . . . . . ~ 
~~dıı~sualin cevabını bir Rus dev- Sovyetierin, İstanbul ve Boğazlar KRAVAT - Bay Nev?.ad Karasu, göre bilet s;.hibleri her ayı~ ancak 19 bolgenın ış~ırakıle ~~~ ogle-i Rüzgar şimn!den saııiyede 5 • 7 
~~ağzından dinlemek şüp- Uzcrinde kat'i hakimiyet tesis et - Samatya Hckımo~Ju Alipasa a··rcl'" .. k k d b" !den 5?nra H~ybclıadada Türkıye kros metre hızla esmiştir. S, n.t 14 de h:ı.-
'· t:laııa faydalı ve kanaat verici meden 1randan geçerek Basra kör- lshakk~pı sokak No. 11 1 °tl ~n~ut gubd?lu ad bş~lm.ınkald a. arB 1 

- ·kaııtrı şampıyonası yapılacaktır. va tazyiki 1016.4 milibar idi. Sülıu -
1ııı .. -. t ki • e erını e ı c e ı ece er ır. un- ... 1.. b 1 i t• k d k t k t .. k k 

9 2 
.. .:'la"ltıi 8.. Rusya Hariciye Nazıt fezine inmeleri ve Efganistan üze _ KRAVAT _ Bayan Ayla Caner, Or- dan sonra 0 bılet üzerinde hiç bir hak ı• .usa a_my.a. Ş ır.a . e ec~. a ·ı~- ne :n yu se . en d~~Uk n:ılnq 1.0 

~i tarı 2:lez:atof,, 27 birinci.kanun rin~en Hindistanı tehdid eyl~~eleri ta okul yardirektörU Bay SU- iddia cdilmiyecektir. lar ıdarecılen ıle bırhkte dun şehn- santigrad knydcclilmi tir. 
~ hlı hır raporunda: kabıl olamıyacağını anlamak ıçın de reyya kızı, Edıemit - Balıkesir 

mal.-- Bu suretle hem tpekülasyona mfıni Den LeYaz s t 1 K . 'lı\ 1 ~da - yani Boğazlan asker olmağa lüzum yoktur. Harita- KRAVAT - Bay F. Tüzüner Güzeı ol k 1 d h l I iZ im 3 Jn3 ma OffilSyOnU 1 a0 i~I 
~h~mi~al~~~ya~~~~k~~ ~~arAk~emi~~~k:~~; 1~~t~n~M~~-~---~-~-•mt~••••••·~~----~~~~~ 
.. "~-~ - Ynlnız diplomasi yollan-

1
1 

Hasılı Balkanların yakin günlerde Mimari şubesi sınıf ı de No. ayı• e:ı .. eder c> d
1
• e_ a :;ıadmrn_k~ ~ ar 1 - Komisyonumu1.da mevcud kroki ve fenni §art.nameui mucibince 

... -~ kabil "d" ., B pek d . ld . aı· kcd b" n un en ye ısme a arı ıncı ve M" dilrl • 
1 

b d 1ııı. mı ır. una e 
1 
şıma en ve şıın ı §ar ı en ır teca- 2707 .. ·· .. k d b.l tl . . .. . d ki Harita Umum ü ügil için ihtiyaç o an ır a ed motörlil teknenin "' \>etil - .. . uçuncu eşı e ı e ennı uzenn e 

"' emez. Muharebe Alman- vt1ze maruz kalmıyacagıw urnıd ede- KRAVAT - Bay Hüseyin Ali To - f' t t 1 b.l ki d" 5 mart 910 tarihine rastlıyan salı gilnU saat 14.30 da Rasımpaa<>da bulu-\1\ıstu -lfıb" · . . . ıya a sa ın a a ı ece er ır. !»"'" 

\ı.~ ryanın mag ıyetlerile 1 bılınz. zün te r.i, Zonguıl:ak. -·- nan Deniz Levazım Satınalma komisyonunda lcapn.lı r.ar! usulile cks"lt-
'~ ve bunta:m ~rla muva- _şu halde B. Hitler_dostı_an.n __ ın da KRAVAT- Bay _tıı=>ar .\ygiı.·n, Adlı· Karaköy meydanının pl•nı 
~ 'l'tt;ı..,_lstihsal edilse bile §llphe - hımmet ve gayretlenle gırdıgı çık - ye Veh.aletı seferberhk, An - . . . .. • a mesi yapılnc:ı.l:tır. 
~ ~ lstanbul ile Boğazlan mu mazdan nasıl kurtulacak ve Avrupa kara. Ş~ır~.ıl~~ 1.nutel ssı~ı P~ost_Gala: 2 - Kesfedilcn bedeli "38940,. lira, ilk teminntı "2920.50,. Ura olup 
~I~ içıı:ı sonuna kadar harbede - harbi hangi istikamette inkişaf ey- KRAVAT - Y, şar ·SovJaş lise be· ta koprusunün l\:arnkoy cıhetındckı fenni eartnamcsi i~ saatleri dahi11nde ve 195 kuru§ mulmbilinde mezkCi.r 
tı~ ~ecbur olmadıkça yani Rus liyecektir? sinci smıfdan No. 7S5. Erzu meydan~ aid tanzim plfüılarını ha - komisyondan alınabilir. 
" bo fogaıı tahakkuk etme - Sıçanlan güldürmemek için bu su- rum. zı~lamaga başlamıştır. Prost tanzim 
,~Yun egmiyeceklerdir. allere zamanın ve hadiselerin cevab KRAVAT- Bay n1ıa.n Eğinli, Yıldı- planlarının hazırlanması işinde ev _ 3 - lsteklilenn 2490 sayılı kanunun tarifatına uyarak hazırladıkla· 
~-'-lte~ zabtını mUınkUn kıla- vermelerini beklemek en doğru bir nm Ke."Ual Eokak No. 6 Kıır velce tuna.reden nlinaıı fotoğraflan n teklif mektubl .. rını en geç eksiltmenin yapılacağı gUn ve saatten biı 
~ h&rekabn tedkik ve mü- hareket olur. ş1yaka - İzmir. esas tutmnktadır. Planlar bir aya saat evveline kada.r makbuz mukabilinde adı ieçen komisyon baskanlı .. 

liarıciye Nezaretinin sa - - SON - KRAVAT - Bay Ali Uh i Batu, Hu- kadar hazırlanmış o!p.caktır. ğına vermeleri. "ll50,, 
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Soldan sa~: 

1 - Bir ay - Başına "A., gelse değ-
nek olur. 

2 - Sıhhat - Gizli §ey. 
3 - Cins - Fasıll. 
4 - Köpek - Yere yayılır. 
5 - Yapmak - Derece. 
6 - Beyaz - Kandınlm.&. 
7 - Bir kuş - Riyaziyede binler 

hanesi. 

ANi 
BAŞ, DIŞ, NEZLE 

GRiP, ROMATiZMA 

NEVRALJi KIRIKLIK 

TE 

. - -~-

va bütün ağrılarınızı 
derhal keser. 

Lüzumunda günde 
3 ka,e ahnabilir. 

..... 

BRiYArtTirt HASA" 
Saçlara fevkallde bir güzellik verir. 

/\ 

8-Senede12tanevar-Rabıt~ ==========================================================:::ıc============ "" datı. 

9 - lştiha açar. 
W - Bir hayvan - Kuvvet. 
Yukarıdan a.,ağı: 

1 - Doğruluk. 

lstanbul letazım A11irll!I 
Satınaımı ıomis anu ilinları 

2 - Felaketler - Uçucu bir hay - Aded 

1 

Yolmma ıöafti 
l1 lıle.rt 940 Pazarteat 
12. ,, " Salı 
ıs ,, .. Çarpmba 
18 ,, ,, Pazarteel 
19 .. ,. Salı 

IO " " C&l'IBIDha 
!:5 " '' Pazanıeal 
!6 ,, ,, Sah 
17 •f H Çarşamba 
1 Nisan 940 Pazarteat 
2 "nSah 
8 .. ,, Çareamba 
8 ,, " Pazartesi 
9" ,,Sah 

10 " " Çarşamba 
16 .. ., Pazartesi 
16 .. ,, Sah 
17 • .. Car§alDba. 
18 ,. ., Pergembe 
12 ., ,, Pazarteet 
il • ., Salı 
M • " Cal'§&Dlba f.G,,.p......,. . ,, ,, 

2X20X400 89.lldık tahtası. 

2X15X400 sandık tahtası. 

metre kaput bezi "talihlerin 
getirecekleri nümuneye göre 

alınacaktır ... 

"675,, "1M3 .. 

• • • 
15.000 aded un çuvalı diktirilecek

tir. Bezi cihetı askeriyeden verilmek 

Uzere pazarlıkla eksiltmesi 5/3/1940 
salı günü saat 15.30 da Tophanede 
Lv. lmirliği satın alına komiayonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 262 
lira 50 kurut kat'i teminatı 39 lira 

37 kuruttur. Nümuneai komisyonda 
cörlllllr. (682) (1671) 

Ankara Borsası 

Kapanlf 

1 Stslia .. 5.24 · 
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.8875 
100 Liret 6.7625 
100 lav. Fr. 29.355 

t.erdlmlOO Florin 69.1611 
100 Rayişmark -
100 Belga 22.11 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.6075 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.435 

arşova 100 Zloti -. 
Budapeşte 100 Pengö 23.M 

Wcret 100 Ley 0.6175 
lgrad 100 Dinar 3.0825 

Yokohama 100 Yen 31.355 
Stokholm 100 İsveç kr. 31.0975 
Moskova 100 Ruble -. 

B811A11 VE rABVtıAT 
Brplli 19.M 
fllwMI • ....,_ 11 19 . .0 

Parla ve Londrada olduğu gi
bi eehrimlzin BAKER Mağaza· 
lannda da kadın manto ve rob
lan için yUnlU fantezi kumq • 
lann ve koetUm tayyörler için 
Tweed kwnaşlannın en zengin 
çeşidleri ve umumiyetle kadın 
ve genç kızlar elbiselerini alA.k&-
dar eden yünliller te§hir edil -
mekte ve her yerden müsaid 
şartlar ve ucuz fiyatlarla satıl • 
maktadır. 

O - DÖ - KININ HA SA 14 
ve HA.SAN SAÇ SABUNU \'e ŞAMPUANLARI 88Çlann dö~ 

mini olur. Ayni zamaada saçlan lruV\·etlendittrek 
fevkalide bir letafet verir. 

HASAN DEPOSU YENJ ADRESi : 
Balıç.ekapa. Beyoğlu Trannay durağı kU'f18&11da 

HER AYIN YEDISINDe 

•••••••••••••••••••••••• I ; Paşabahçe 
ı Tuğla Fabrikası • • • Eslddeaberl böytlk bir tölanta olaa ba milli m...._ lld ~ 
• denberl yeni ellerdo aelıriıDbla - ..,. .. .,. - l"eftÇta ~ 
• kerN tuğlalanm imal etmektedir. Her MVI IDpat lcıla ook tJf'. 

_ • rltll ve kırıksa eağlam tutJayı aa.kı • • li;:::.:'"" 3 
V•cii Hulrnk Hdkim - : Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 

Samatya Abdiçelebı mahallesi • _ ~ 
Mercan Balgı sokak 30 numaralı ha-ı • Tedarik edeblllnılnb. ~la almak l&Uyea inlaai ubl~ 
nede mukını iken 21/2/940 tarihinde • bir karar ve~ evvel bir kere de Pepa.b.~ tutlA ~ 

• memul&tmı gonnelerl menfaatleri lktlzaamdandır. ~--
vefat eden Emine Saadetin ilan ta- • Jerbule görmeğe Taldtlerl oJııuyaa ...,,len, ftnelMIMI ;ı..-
rihinden itibaren alacak ve borçlula- W aümone de göDderUeblllr. 
nnm bir ay ve iddiayı veraset eden - ~ Telefoa: (SO) du (88) 1 ....,_. ~ 
leriııiıı üç ay içinde mahkememize - ...................... .... 

müracaattan aksi takdirde tereke - ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!İl!l!ll!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!l!I!!!~· 

IO .. "' 
llİlliD haziuye devredileceif ilin olu-ı lüllll ı •hmıt '>-·h+Hn SAaAOOQUJ 

•~-----"!!'-------...J w . Ne,.. 'S: I& lılMlt ÇWtJM' • 1?1 ,_. v ttz" 


