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S la ı•c~ . . . J iİıgtltere tzerladİ ~ : 
biraatlerınızı. 1 Hava faaliyeti 1 

saat gerı i ı dün taz ıa olmadı 
ahnız 

Bremrerdo 

Mitler 
Musolini 

neler 

'tal'tn 
oı' dan IUbarcn ıu~ ııaatl talblk 
lıııır:a lında.n, bu gece, saat 12 o· 
ttıttı;. 81.atıer bir saat ı;crlyc alma· 

t,tın 
~lbı1c bUtUn Türklycde aynı eaat 
t~ lt~:U:ıacak, :nakil Ynsılalan buna 
ClttfUtıı Yr:cckUr. Tıı.rl.Cclerdc hiçbir 
ç'lıtıı:ıa k olmıyacağı ı;tbl, da!relcrı::ı 

•aau c!o dc~l.şmiyccej{t!r. 

iki Alman tayyaresi 
dfişlrlldl 

L<>Qdrn, ",r. (~.ı\.) - DUn İngiltere 1 
1 Uzerlnck iki Alman muhnrcbc Uı.yya 

rcsl dü§Urtllmuştur. Ccnlııı şarkide 

bazı mmtnkalara bombalar atılmı;:ı 

tır. Birkaı: ölU ve yaralı ''an:lır. 
l NOlLtZ TEBLtGt 

l ...ondra, 4 (A·A·) - Hava \"C da
lılli cmniyet ne1.arcUeri tebliği: 

Bugün düşmanın gcniı; mikyasta 
hiç uir faaliyeti olmamL5SB d:ı Ö~· 

leden evvel ve öğledm az sonra 
ınlin.fcrii u,ua yapllfl.rt;ijıht.elü dü1-
man tayyareleri bulµtlar arasmda 
uçarak bilhassa lngilterenin cc· 

(Dmamı 4 UncUdc) 

görüştüler 
MllAllatta AJman 
bafllamandaaı da 

balanda 
Brenner, 4 (A· A·) - Führcr 

vc Duçe, bugün saat l 1 do Bren
ncrdc buluşmuelar ve uzun bir 
görilşme yapmışlardır· 

Führcrin hususi treni, Alman 
\'C İtalyan bayraktan ile sfuılcn • 
miş bulunan Brenncrc 1tal)lan hu. 
dut jstasyonunn tam sa:ıt 11 de 
varmıştır. Bir İtalyan kıt.ası selim 
ns.ııuıu ita etml§ ve mızıka, iki 
~emlckclin milli mR.nJlarmı ~almış. 
tır· Duçc, peronda, Fültrcri bekli .. 
yordu. Gerek ·Führer ve Duçe'nin, 
gerek iki hariciye nazırmm buluş- : 
miiları çok samiriıi olmuştur. 

Führer \"e Duçc, bir İt.nlyan 
Alp kıta.smı ve bir faşist parUSi 
milis kıtasmı teftiş ettikten BOnra, 
peronun öbilr tarafında bulunan 
lta.lyan hususi trenine gcmçlşlcr 
dir· 

(Dcnunı 4 llncü.U.) 

İngiltereyi 
istila 

teşebbüsü 
İngiliz tayyare 

bombardımanları ile 
Tamamen akim 
lıalmamıpa ı.11e 

berbalde 
bozalmllftar 

• Ncvyork, 4 ( A.A.) - ''Ncv. 
~·ork Tiır.es" gazetesinin Lizbon 
muhabiri yazıyor : 

Almanyadan Bordo vasıtasile 
ve Por tekiz hududundan geçerek 
gelen })ütün raporlara göre, 1n
giliz hava baskınları eğer AI· 
manyarun İngiltereyi istila te
şcbüsünü t a mamen akim bırak
mamışsa. her halde bozmuştur. 

Bu r aporlardan bir ine göre, 
Le Havre o kadar ağır hasara 
uğramıştır ki tekrar inşası için 
yıllar lazımdır. 

(Denrm 4 ünciidc 

1'ürk, Yunan, Yugoslav atletletinin 
p iştirakile bugün saat 15,30 da 

~'Hava Kurumu 
Kongresi 

Ber vatandaş Ba· 
raaıa aza olacak 
Baıaballld kongrede 24 ldşlllk encıme
nlD kararları tetkik ve mtlzakere edildi 
Kunduracılar 30.000, sütçüler 2000, kahveciler 

2500, bakkallar 15 00 lira daimi gelir 
toplayabileceklerini bildirdiler 

Ha,·a l~urumunun gdirini arttır
mak gayesilc kurulmuş olan 24 
kişilik encümen diln vilayet Hava 

Brenncr lcasabasmın görünüşü ,.o Kurumu binasında topla.nmI§, alr 
HJtlerlc 1Uwt0linl00• nacak tedbirleri t.csbit etmiştir· 

HABER'in şimdiye kadar 
Türk matbuatında 

görülmemiş bir teşebbüsü 

· ıımdlllk talıllAta girişmeden 
haber verelim : 

Okayacalarıaıız_a 
ev vereceıız 

Merak mı <'itinlz· Öyleyse biraz tafı;il e delim: 
Hab<-r, daimi okuyuculannm \ ercce.klcrl f lldrlc re J:Örc tizilecek , .e 
l>li nlan neşredildiktcn sonra kararlaştınlaeak bir e'1 10 Birinclte5rin 
l!»O • 10 Biıindte rin 1911 ara.smda in::ıa ettirecek "e blnay. tertip 
edeceği müsabakada kazanacak birincinin e mrine bırakacaktır. BI· 
nayı kazanl\('.ak daimi okuyucu maliyet f iatile bina bedelini ıo·J 5-20 . , 
eno ~ıbl hlr 7.aman içindi', blnanm mütehammil olduğu kira ücretin· 

den ok!ooik takı;ltlcrle i>d iycbllcccktir· . 
· Yani, kc-ndi zevkinize göre yaptıracağunız c\·, hiçbir faize, hiçbir 

ka..uınca Uihi tutulmadan 

MALİYET Fiyatına size BIBABILACAK 
1 

Vo siz bunu binanm mUtchammil olduğu· aylık gelirinden ckfilk 
takaitlcrlo ödiyC'ceksiniz. 

M~lii bina 25 lira 'kira J:Ctirclıilecck bir kabili.}ett~yse on bc~cr 
lirayla k~ St'n<'ılo iiılcn t>hillrscı o kadar s('nccfr . 

HabC'r"in daimi okuyuculan arasında tc.>rtip ettiği müsabakada 
kazanılacak yalnız bu bir bina değil, ayrıca nakit mfikiı.fatlar da var· 
dır. 

Haber'in bu teşebbüsü 
daimi okuyucuları 
tarafından alakayla 

karşılanırsa 
Her c;cne ayni şr".cildc müsabakalar tc:[tlp edilecek ,.e bir yerine 

birkaç C\ ' yaııhrılarak ayni ~ekllde okuyucula rmm emrine a mi tle bu
lundurulacaktır. 

Bu o demektir ki : 

İstanbulun imar planı 
içinde, bir de 

HABER mahallesi 
meH~uttur ,·e bunun tahakkukunu dıılmi oku~ ur ularmm alakası nıünı. 
klin ktla.eakhr· 

10 Birinci Teşrin PEffŞEff:BE 
Hem bu te~cbbüısün hem de Habc r'in kı~ nc~riyat programmm 

ba~langıcı günüdür· 

Kongre bu sabah saat onda top. 
lanmış, cnclimcnin kararlarını tet. 
kik ve mtiza,J<creye başlamıştır. En
cilmcnin ,•erdiği kararlara göre, 
Hava Kurumu tevsi olunacak, bir
çok yeni ıubeler açılacak, §Ubc • 
ler mmtakalarmdaki herkesin ktı. 
ruma. aza ynzılmalarmı temin ede
cek, kurban derilerinin kamilcn 
kuruma verdirilmesine çal~ılacak· 
Ur· 
Diğer taraftan e.snaf cemiyctlE>ri 

de i.zllarmdan toplıyaca.klan tc -
berrüat.I tcsbit ()UnektedirJcr. 
MUskira~ılar 500, hamamcılar 500 
l>akkallar 1500, sandalcılar 1000, 
ıU~Ulcr 2000, berberler 500, kah· 
vcciler 2500, kunduracılar 30-000 
lir& tophya.ca,1'1arma söz vcrmif!. 
ler<lir· 

Japon Başvekilinin 
beyanatı 

PasifJkte 
harp veya 

sulh . 
Karşılıklı 

menfaatlere 
.Japonya ile 

Amerikanın ne 
flldlde blrmet 

edeceklerine 
balbdır 

ı:okyo, 4 ( A.A.) - Uç taraflı 
paktın imzasından sonra matbua
ta yaptığı ilk beyanatta başvekil . 
Konoye demiştir ki: 

Pasifikte harp veya sulh, şark 
ve garp nısıf kürrelerinde Japonya 
ile Amerikanın mütekabil menfa. 
atlerine ne şekilde hürmet edecek. 
lerine bağlıdır. 

J apon n a!j\ ekili ~ns l\onnyc 

Baş,·ekil, il~ taraflı pakta rağ. 
men Japonyanm Amerikayı sebep
siz tahrik ctmiyeceğine i aret et
miş. fakat işbirliği yapmanın ilk 
şartının Japonyanm şarktaki vazi. 
yetine karşı Amerikanın yeniden 
anlayış YC sempati izhar etmesi lil· 
zım olduğunu ilave etmiştir. 

..... ~"}-erbahçe stadında merasimle başlıyor 
t-Jc •ın.~iye kadar yapılan Balkan oyunlarının ta rihçeai ve bugün yapıla- ~~~~~;;;~~;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

hl\lıabakalara uınumi bir bakı§ı renkli •P.Or ıayfamızda bulacaksınız -; 

Sözü SovyeUer münasebetine 
getiren Koncyc üç taraflı pak. 
tın Komintem prensiplere mu
halif hiç bir tarafı olmadığını 
ve Japonya ile Sovyctler ara· 
smda ihtilaf kaynağı olabilecek 
imkanların kabil olduğu kadar 
azalacağını ümit ettiğini söyle. 
m~. 

(D9'"&DU 4 üncüde) 
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48 Yazan: :J<adia:an- :Ka/h, 
Hnrbıyc nnzırı bu ihtarı kolordu 

ltumandanlarma bildirince general 
Prens Argot.inM:i ile general Grn. 
be 1842 yılının ilk gUnlerlnde Ku. 
muk kclesl üzerine yürüdiilcr; mı. 
ralay S:ı.liskin dönüş yolunu cmni .. 
ycttc bulundur:nak üzere Fareli bo. 

ğazmı tutmu§lu· 
Rus ordusu, karlı bir ha-..-ada, iki 

koldan ilerliyordu· Prena ArgoUns .. 
ki Kumuk §Chrini aldı; memleketin 
idaresi hakkında nizamlar yapıyor; 
Şamil beyin Uatüne yürümek için 
lıizmıgelen haztrlıklnrmı bitiriyor
du· 

Dağlılar her zaman olduğu gibl 
klim ba.şlamasiylc beraber evlerine 
dönmü3 bulunuyorlardı; tehlike
nin duyulması, silA.h başma. ve ku.. 
mand:ı altma gelinmesi için peyce 
zaman lazımdı; dağlılann yaşayış. 

larmı ve nıhlarmı oldukça iyi b~ 
len Prens, bunu fırsat sayıyordu· 

Fa.kat Hacı Murat bUtUn hesap. 
lan ka~t.ırdI· Bir gece Fa.reli bo .. 
ğazmda. korkunç nn.ralar, homnrtu. 
lar d•yuldu: kılıç, kam&, tUfek pa.. 
rrlWan görllldU· Rwı ça.dırlan a~ 
smda tel~lı ve titrek sesler do. 
l~tı: 

- Hacı Murat•M Bu, Hacı Yu. 
rattlr!--

Asker kaçıyor; miralay Salialdıı 
onlan derlemek fçin dört yana ko
şuyor; bazan çıkşıyor, bu.an l'aL. 
vanyor; hazan da ta.bancumr bir 
şaşkının beynine bofa.ltıyordu. 

tık ı~lar korkunç Balı.neyi dalı& 
nçık gösterdiği zaman Hacı Murat 
atını dosdoğru miralay Salialdnin 
üstnno sUrdll· Bir an, ild tarafın da 
kılrçlarıru savurduktan, llkin yat. 
nız mlralaym attan yuvarlandığı 
görüldU. 

Kumandasız kalan taburda §imdi 
tam manuiyte blr pan!k bqlamıt

tı. Yol ııçrlmı§U. lmam Şamille KI
brd lrlahamat, Allahverdf Mahamat, 
Abuarhman gibi nalpla- Hacı Mura. 
dm ardından at sUrdiller; Prena 
Argotinsklnin fırkasma geriden 
saldırdılar. Dağltla.rm. yaluı kılrçla. 

n Moskovlarm aık l&flan arasmda. 
durmadan i3liyor; her an birkaç kf.. 
şi yere seriliyordu; kısa bir za.. 
man 110nra karlar yer yer loplmtl 
olmu§; öliller ta.biatin beyaz kefe. 
nl üstünde küme küme YifWnrılar. 
dr. 

General Grabe .fae Prens Argo. 
tiıwklnfn Kumukta a&nki kazandı. 
ğı zaferi kıs1ranm?fU, onun yamnda 
sönük kalmaktama bqlı b3§ma ve 
daha bilyfl.k biı' zafer elde etmek, 
Dağaslan ihtllf.linl kökünden kur. 
mak ıevdasma dliemü.ftil· 

Preruı Argotln9k.fnin İmam Şa. 

mili yok edeceğini sanıyor: kendiai 
de onun ihtilll merkezine girmek 
istiyordu; bu makatla hemın eL 

male döndü. Şamil bu haberi aldığı 
zaman sol elini sakalına götürdü ve 
avuçladı· Hacı Murada: 

- General Grnbe kazmayı te. 
mele vurmak fSUyor; Dargoya. on. 
dan evvel varmalıyız! 
' Dedi· 

Laznngelen emirleri hemen ver. 
dl· 

Rus fırkası .sarp yollarda, dar 
geçitlerde, meşe ve kızılcık orman. 
larmm derinliklerinde :insan kud
retinin Ustünde bir gayretle ilerli.. 
yordu; katırlar ve a.tlu toplan çe. 
kemfyor; bu işi de uysal ve fedakar 
Mujikler yapıyorlardı· Bazan top. 
Jardan biri u1:uruına kayıyor; yir. 
mı otuz nskcrl de sUrükliyerek kö .. 
P.Uklü sular arasında kayboluyordu; 
ba.ıan da yol kcnarlarmda. küçült 
heyclAnlar oluyor; aUtlar boşlukta 
döne döne yuvarlanıyorlardı· 

Dağlılıı.r, onlan yakın yamaçlar. 
dan, tepelerin nrdmdan kovalıyor. 
lardı· Hacı Murat hücum için sa.. 

bırsrzlanan yoldqlarma: 
- Bırakın, ilerlesinler! 
Diyordu. 
Gece olduğu zaman yorgun aa. 

terler bir kaya. dibinde, ağaçlar aL 
tmda ölU eibl yatryorlardt· !,te o 
zaman dağlılann kayalar ve ağaç .. 
ıar arasından ldeta fl§k.trdıklan; 

kam& ve kılı1:Iarm parl11yıp söndük 
leri görülUyor: yer yer, kU!ür, !. 
nilU, imdat seslerinin, ~km ku. 
ınandalarm yükseldiği duyuluyor. 

dU· 
Şe!ak sökerken dağların heybet. 

il ıssrılığt, ormanlarm korkunç hr. 
§Ilbsx yine her şeyi bastırıyordu. 

Olüm yolculuğu yeniden baflr.. 
yordu· 

General Grabcnin kunnaylan, 
kendilerini bekleyen neticeyi Me.. 
t& g~rUyorl&rdt· Dönmek 11an ot. 
duğunu söylürorlar; JAkin dinlete. 
m.iyorlardI· Çünltü kumandan daf. 
lılarm sayıamı pek az aanıyordu· 
Şamilin, hele Hacı Muradın oraya 
~eti!}Ulİıı olduklarını Um.it etmiyor. 
dU· 

Sıcak bir haziran gUnu ... Rus M.. 

kcrlerinin yorkunlukları son dere. 
ceyi bulırı\ll, kayalarda. akiller ya. 
pan güneıin krzgm. ıııkları altın. 

da serilip kalını§lardı; Jııte tam bu 
axrada dağlılann her taraftan yay. 
lan ate§leri baetadı; belki dUnya 
kunılalrdıı.nberi ıssız yaşayan bu 
dağlar arasmda. lUfck ve 
top sesleri ilk defa akla • 
ler yapıyordu; dağlılar birer k.a. 
ya ardmdan kurtun yağdmyorlar: 
Miljiklerl Uçcr beıer yere ıerJyor. 
!ardı. Bu giditle fırkanm tamami)'
le mahvedileceğine §Üphe yoktu; 
akşama doğru ric'.at borusu çaldt· 

Dağlılar bUsbütün coalular. 
(Devamı var) 

H '/i. B E R - Alqam Poatur ts~-ıttO_. 

Haber 

Sahillerimiz 
arasında 

yolcu nakliyatı 
Kamara bileti a lanlar 
bazan masa üstünde 

yatıyorlarmıt ! 
Vapurtanmızda lati.ap haddi mesc· 

lesl hAll hallediemedlğtnden ll&hlDe· 
rimlz araımda muntazam yolcu .nak· 
llyatı mUfkUllUa devam etmektedir. 

Bundan bqka bazı acentclerl.n n· 
purlarda. bütUn kamaralar dolu oldu· 
tu halde kamara blleUori keıttklert 
ve bu yolcuların salonda koltuklarda 
veya maaa Uzerinde yatınldıklan an· 
)a§ıJ m 1§ tır. 

Limo.n reiaUği bu hususu mUnakale 
\'ckAlcUne blldlrmJ§Ur. 

lneboluıJa kalan 400 yolcu "GUneJ"' 
ıu,. vapurlle getirUmlgtlr. Zonıuldak· 
ta. da bir hayll yolcu oldufu 6frenll· 
mi§, •'Oıren., vapuru bwıJan almak 
Oure evvelki gece Zonguld&ğa gtt.• 
!JllJtlT. 

KUnakallt vekAleU bunun önUne 
re~Mek üzere kat1 kararlar verecek· 
Ur. 

Bir panaiyoncla 
randevuculuk 
yapılıyormuı 

Beyoğlunda Sll.rye pasajmda pansl· 
yon fJleten Galaplekaena'nm aym za
manda randevuculuk da yaptığı aıı• 
18.§ılnuş, evvelki gece p8llBlyon but
larak bazı kadın ve erkekler mtıııue• 
betııiz vaziyetlerde blılunmuotur. 

Pan,,1Jın mUhürlcnmı,, randevucu 
kadın apyeye veıilmJıtır. 

1 ~~ÇUK HABERLER::] 
• Alkere giden ba16fretmen Ye "f

retmenlerln me.ken bedelleri Te Uc· 
reterlnln kesilmemeli ve ekllkalz o
laraJı: kendilerine 6denmeaı mektep 
ldarelerlıuı blldlrllmlfUr. 

• 'O.sklldarda SelimJycdc, 25 nu· 
marad& bakkr.llık yapan Zehra, ev• 
vekl gece evine giderken karanlıkta 
iki meçhQl ıaıı- ~ cavtızUne maruz 
kaim~. bunlardan bir tanesi ağzmı 
kapanuı, diğeri dJ çantumı çalmak 
fıtemı,ur. 

Fakat Zehra bağlrıp çağırmıı ve 
kaçmnğa bqlayan soygunculardan 
Hallt yakalanm11. kacınata muvat· 
!ak olan Mehmet de dUn ele geçlrU· 
mL,tır. 

• 1nglllz ticaret birliği, memlekeU· 
ml.zden alacatı malları muhafaza için 
latanbul ve lzmlrde depolar klrala· 
mı§tır. Buralardaki mallar peyderpey 
ın~ııtereye aevkolunacaktır. 

• Onlverslteycı talebe kaydına baf• 
lanml§tır. Rektör ayın yedlllnden iU· 
bareıı pazartesi ve perıembe gllııJert 
yeni talebeyi kabul edecek, 'Onlverısl• 
te ayın sı inci perıembe eabahı mera· 
.simle açılacaktır. 

• DetfıUr!Jen mualllm mektebi ye· 
nl tallmatnameııl dUn tıtanbul mual· 
Ilın mektebine blldlrilmlıtır. 

1 
Doğru 

Değil mi] 

Kızılay haftası 
bugün başladı 

Bellçllırtl• 
tramvay ve 

paruı .............. 
"İstanbul bekçileri'' Js± • 

Nr mektup aldık· ~ -..,,. 
bir dllckto bulanuluyor: . .......... 

C:emlret memarıan evleri doıııarü 
rem Ala U,dldeoelder 

''Bekçllerlıı \'Ulfeleıbd _.. 
iliz, fakat bana btltb JI_.:. 
fUmullyJo \'O bo. gtbıJl1l o:-~ 
ferrüatllo btlmezslnb 

80 ıeneden fazla bir mUddettenbe• 
ri ıneı:nlel<ete bUyQk hJzmeUer yapa.n 
Kmlay cemlyeUnln her ıeııo t.erUp 
ettııl ''Kızılay haftası,. bU&'Un b&f' 
Jamqtır. Hafla 12 hlrtncıte,rtn llııQ· 

mllzdekl cumarteal g1lnl1 nihayet bil• 
lacaktır. 

Bu b&fl& !~de, her sene oldUIU 
gibt, halkinuzın ceınlyeto ola.n allb.· 
ısını yenilemek ''cı aıa kaydmı tembı 
etmek için çalı§tlacak, Kr%Ilay meıııur 
lan evlerl ve ·mueıseaelerl doll§uak 
bu hayır mUeaeseslno aza Yuılm&lc 
ve güclln!ln yettlfl kadar yardımda 
bUlunmak. latıyen\erl kaydedecekler 
dlr. 

Cemiyet latanbul t.eakllttı, bu mU· 
na.sebetle evlere ve yuıha.n•lenı ~ 
edilmek Uzere kilçUk bir brötilr *' 
trrm11 ve da.fttmııtır. Bröollrde ~ 
denilmektedir: • 

Bu h&yn' ve oeflc&t mlleaauoal alt· 
DUf yıh geçen •arlıtr Ue )'UrdUD lçtlı· 
4o ve dı§mda keııdlnl tuutmfltlr. 

Harpte yaranı .aran, ıulhto yoau· 
11.ma. Jıutana bakan Kızılay ıelıeltdt. 
:raqmd&. au baakmmd& ve be: f.ıt.· 
ket önUndo de ilk yardrmcıdrr. 

Mahalleye gelea.desı, p~ 
IJlilmdcn, doğqmdu, 
hududu içindeki her De'1 ~ 
vakalaniıdan, UNWY'P. 1111'1_'; 
ludaa, hulil& alda plea ~ JP. 

Kmlaya a.ıa. olmakla bUUlıı bu lıa· mlyen bin bir ~t f§tl'll -
'1fr ve yardım 1tlerindc ııcntn de ~ mutlaka. bir yorgunlU. kopulı .. 
aen bulunacaktır. alrafm.t, lüsse.t ~ 

SemUndekl Kwlay te~kkWUndt Buııa makabil ~ ....,_. 
ç&lıJan yurtdatltr Alll. ba.§WraCfJc• dan toplanıp hlleemlze at ... 
tır. aylık Ueret e.b~r maJWle ..... 

Jılakaat, seni aııı. yazarak Krzılaya 16-18 Urayı geçmo Ba ~ el 
dah& aılu bağlamak, bu hayrr ve f&f" ! bir puayl& ltöyle bir ttl ....-'." 
dim ocatmrn drıında bırakmamaktır. mak, .ııe geçlnclfnaek aetll~ 

Zaten tarih aenl dlter mmyeUertıı· lıatlu YlfalUlc bile Pi' .,.tJl6' 
le beraber hayırsever ve civanmert fe1C)lr. Fakat bla. ~k kan 1"' 
dlJ'9 tanır ve öyle ısver. KIUet n terl lnMDlam. Ancak iıhulz do:.. 
carak b&1z oldufun bu vurtıarm 1&· llyJe lap soı. gidip ~ebll ,-· 
na. glSst.erdlği yola ko~. ~kUal'· Bu yilr.don aJdığu01Z , .,1, 

Kudretin .neye yeterşe onu vermeli ) n.nm ayda 4.IS llrasmı ~l'fd 
taahhUt et v• Xızılaya aza ot.,. 'Vapur ,.o sair nakli \'~.;._ 

voerınek mecborlyetlnde .KaW,d
------------------------ ruz. Sarm \'alhnlı.cl~ ~ • 

Dlleaclllk mesıaıı =~ :.::"!;: ~~ 

"Kızılayuı ua yazın& haflut Jıa.I· 
lad.r. Krzrlaym ne olduğunu, neler yap 
tığm.ı ısa.na anlatmata ıtıaum yoktur. 

retllo nafakanuım eksl o41· 

Şimdilik tam ıanatldr 831 meaıalta 
oıtala teıltlt edildi 

temin bayurma!lmı lstlrhaJll I 
)'01'11%·,, - - _ .. t 

Bekçileri haldı bu.lda1'- ~~· 
rf evlerimizin emuiyet \"fl ıoas~ 
fethıJ bekllyen, razdtklan ,,.. 
ma.halk:leria her c;e~it t&la• pell' 
taa \'e hlıgtin ile taınamert .
se ,....runıcr bir kuwet nllllf_,. 
lan bek~Uerin de, tıp1n polll 
mvlan gibi, tram,·ay n ~~ 
larda p&l'lll!lı seyahat edfıltı&JD-:" 
ri hem ltlerlnl ko1ayla§{a.-*: 
hem ~c~tmlerine ayda üç bet "" 
ra, t'klemı, nluaktrr, cUyor9~·, 

Bunlardan kimıuizler yıuclunda barınan Rama· 
zan günde 635,Marika 7 40, Ramazan 400 kuruı 

kazandıklarını aöylediler ! 
lat~nbul zabıtuı aon zamanlarda 

ıehrlmizde eaı dllenclnln dllenell!Mt 
keııdilerlne meslek ittihaz ettlğlnl teı 
bit etmlştr. 

Son br sene zarfında latanbulda 
883 kadm, 725 erkek ''e 1020 çocuk 
olmak Qzere 2430 klı::ıl dilenirken ya.• 
kalanmııtır. Fakat bunlar hemen ay· 
ın pbılyeller olup 'blr ıene aartı:ııd& 
blrkaı; defa yaknlandıklanndan ye· 
kfln bu hıılo gelml~Ur. 

Son bir sene .zarfmda latanbuld& 
lencl gön<lcrllmlı, dilenci çocuklardan 
117 •inin ebeveynleri ceza.landmlmtı· 
tır. T&§ralı dilenciler de mcmlel(eUe· 
rlne göndcrllmckte~lr. 

Fakat bUtUn bunlara re.ğmen ;ene 
dllencllltln önUne geçUemlyeceğl •· 
nılmaktadır. Zira dilencilik bugUn ı;o1' 
klrlı bir mes\ek haline getmı,ur. ıo.m 
~ler yurdunda bulunan Kastamo· 
ııulu Hasan gQnde vuatı olarak 635, 
ttgult çolak Rıım:ızan ·10-0, evvelki 
&iln yakalanan :Marika da i40 kunı§ 
kazandıklarını söylemekte, hiçbir za· 
man dilcnelllkteıı vazgeçemlyeceklcrl· 
lll HA.ve etmektedirler. 

Basra yolu 
üzerinde Doğru değil mı· 

Demiryolları idareleri ·~~~~~~~~ll'P" 
araıında anıa,ma oıdu Kurşun boru 

Ankara, 4 (ıt.A.) - Ahiren 
Bağdat ile dogu demiryolu mil. A namur madeninitı 
rıasebatınrn tesisi ha!ebile Tür i§letilmesi için tet.~ikl-' 
kiye, Suriye, cenup demiryolla. yapılıyor 
rı ve frak demlryolları idareıe· 
ri arasında nakllyatın tanzim Kuroun ve kurıun boru darııl1'; 
ve teshili t<;in beynelmilel de. önüne r.eomek Ur.ere 1t banka•• U•C". 
mlryol nakliyatı mukaveleleri tıbarık t.etklklcre baıtamıotır. S:J 1( 

çerçevesi dahilinde doğru eşya kileler Anamur kur§un mııdenlnll' 
nakliyatına \'e bunlara tatbik letıımeıl Ur.eıinde yaprlmaktadır·f'f"° 
olunacak Ucretler \'e ayrıca iı· ıı:vvcıeo renede 20 btn ton. ıe1ı ı,,.· 
l 

iıtlhı!al edilen madeni, Etlbatıll ııdf' 
etme icabı olarak mUtekabileıı tecektır. Burada ıatıhaal oıuııacıı" ~ 

teati olunan müteharrik malze.. ıuntarla memlekeUn\luie her cııı• 
me hakkında bir anl~ma ak· ıı.ı lmıl cıdılehilcc~ktlr. 
tedilmitJtlr. 
Tatbikata ait hazırlıklar ikmal 

e<llldikten ıwnrıı yeni tarife mc. 
riyet rncvkiinc girecektir. Bu 
anlaşmanın ıliıkadıır memleket 
lerin ticaret \'C nakliyatı için 
faydalı olnr.:ığı umulmaktadır. 

-------10 -

Raıit Rıza Tiyatro•". 
H:ıymctli ııııı:latkAr R:ıait ~~ 

ıanm Hnlide Pişkinle l;e:'• dJ 
&yoğlunda Halk ıincmııtrt1 ta' 
par.arle!l • Şah günleri .~u1' ,e 
znmım temsll!er \'ereccgını 
vinçle haber nldık. 1r 

• Yeniden tetkik edilen taksi durak 
yerlerinden bazrlarmrn detiıUrlltnest 
kararıav1nııtır. 

~-lllıl--,ıllllllllllllll_llll _________________ ~--ill--111111111 • Belediye §Ubelerlnde ço.Iııtını..ıt 

PETROL 
Uç ay sonra 

istihsalat 
başllyor 

Lüzumlu makine ve 
tesisatın Amerikadan 

ithali temin edildi 

Zehir baıtaları 
Zabıtaya lıurtarılmaları 

için yalvarıyorlar 
Sabılıalı eroin 1atıeıl11rından Kel 

llk erer Yatalih n1goo1 ,t 
Kontrolörü ismirıde çok kU~ ,.s 
li blr vodvlldir. Çok &e\'llert ~ 
değerli sanntkıiro. \'e ır\c~1 ,. 
larınll muvaffakıyet temen111 

Şüphe mi edelim?, 
G F-ÇEN gün Haberde garip, 

ıarip olclaiu kadar gUIUnç 
1'1r tekzip ~özUme s:arpmıttı: PlıU. 
ifaden \"e t»4Jk11 tarife balandur. 
111-.ütan dolayı teczl7e edilen 
Takdm Belc<'!4ye gııiaosanun tek· 
zlbl. 

Bu nıüessescnin 8\'Ukatr, !lat
bll&t J\:anununun bir maddesine 
dayanarak: 'lfiies!ltsemi7. i<>ftlı 
edllmtmi~ ,.c lılna<'nale\'h ccı.a 
görmeml~tlr,, dl)·ordu· · lllathuat 
Kaaananu11 bu maddeıdne ~öre a. 
vukat f.ekxipte, takat 'ine Matbu
at Kanununun puuhleslne güro de 
Od J'ftlmi ma.kamlartlan w~rlltn 
haberlerin ne rf suç tesldl efm<'z) 
Halter bu tck:rlbi n~retnıemekto 
baktırdı· Haber, bunn yapmamı". 
tekzibi koymu!f ''" alhndıı da po. 
listen nhoan raporu l&ay<lt.tnılıJtl· 
Bu, şüphe yok ld tek7.lblıı :,:iilünç. 
lüğünü ortaya. lloymal\ lçinıli· 

Bu hadise bana anlattı 1\1 ~lat· 
buat Kanununun mallım mııddtsJ. 
ne dayanılarak rumi mal<aın mü. 
rcttlşlerinln mes:ıllerl hiçe sa~,lı
~·or. 

11ne gördüm ki, Haber <Uoinı 

değil mi~) sütununda bu notta,._ 
da dokundu \'C mUfetti terin olsan 
harekete geçmelerini istedi: ~ 
çıkmadı· O halde 1.abıta raporunun 
dOb"Mllnğuntlan şiiphe mi edelim? 

Nice nane m ollalar 
konu§amaz 

olamaz.lar mıydı? 
/ · TJ; bir h:ıbcr: lmnıllı mab. 

kiımlamıclan biri, lmralb 
ı~ator~·omunun alılik kalılelcrt. 
nl lıarirhıe ı:-ılmrak lılr ark:ıda51· 
nrı a Jcrlıhııle lııılunmuc; olclu~un
d ı dola)'' kendi elilc ılilini kes· 
r ş. 

tmrallının nıodc-rıı cczıı "' lcıin· 
den, 1-;J:ılıh.mPl<'rlntlen hirt oldu. 
inımı bllirh· Fnlmt ne yalan sijvli. 
) f'linı. lıtı lıalı0ri ok1Jyunr.:ıyll ıuı.
dar or:ıtlal;i m:ıhk(ımlıınıı k:ıba.
lıatlc>rtalıı cna. .. ını lıendl elleriyle 
\ CrC'lıilc>cı r~ l:ir ııı 0rfrb"yt· çıkhli· 

lannı uınınıı> onlııı.. 
Arkrulrı.;ının al"yhindP buhıııdıı

i:?uııdan tlola~·ı ı.r.ııdl dilini ktsen 
hu nı:ılıı.fınıun harekrtine imtisal 
r.lm!'lerl lihun:; lirse blr~ok de\'. 
Je>flerlc, hirı:ol< leıtlc•rln \C lıu n. 
ıııch nicr ıı:>n<'mollnların lfıf f'de· 
memeleri lc:ıp rlmc7. mi~ eli'? 

a. 

ıl&Jyer daktllolann dünden iUbaretı 
vaıı:ltelertne n!hQ.yet Yerllml§tlr. 

Takvim 
\'aı.uı .. , ' ..... ~.ı.aııı \ -..ııtı t:uuıl 
Ciün .. ln 
11 •tıı,u 6 Ol 12 13 6 02 12 ıs 

ötıe 12 02 6 16 12 o~ 6 18 
!ldndl ıs l7 9 llJ 15 111 fi aı 
Ak,am 17 46 12 llO 17 U 1~ 00 
\'atıııı 19 17 l SO 10 16 ı 10 
lnıY.k .ı fi 10 116 4 %4 10 S9 

liu1Qa1 Kumkapıda Arap Tahl!n ile 
kamı Mllberra ve Unkapanında All 
ile kansı ıratmıı eroin ııutarken ıuc 

Raman dağrnda bµluna.ı petrol ma· UzertcJe yaka!annuıııırdır. 
denlnln lgtetllmesl h;tn maı~eme ve te· Bund1.n bııoli• iki C1ln içinde 6 ero· 
ılııatın harp \'ar.lyetlne rağruen gcti· in mUbtelAaı zabıtaya mllraeıtat ede· 
rllmeal temin olanmu§tur. Sondaj ma· rck Jsendll"rlnln bu ublrdcn 1'urtan1• 

deriz. -# 

Arao sacJ _, __ J 

• klnelerl, Kompreaörler, tasfiye maki· muı lı;in yaJvırnıt~.hepıl de hııataııe• 
oelerl ve dlt!<'r ıuzumlu maızemeı .... A· ye yatınlmtJtır. "K 
ırıerlkadan ithal olunacaktır. lrak 3 
potrollortnde bulunM bir takım maki· M 'f 
nelerden do l•tıfade edilmesi dllıUaW· anı atura kar ı O )1( 3 
ınektedır. niabetleri • 1 X 

J\:oordlnaııyon he"> ti btJ huıı.ıs lçlıı Fıyat mtırıkah<'ı komisyonu dUn 
maden tetkik ve arama enstltUınlnlln fevkall\de b!r toplııntı yaparak ma.nl· ~ .S k 
emı;Ine iki milyon lira tnhslsat vcrcr faturac•larr d!nl<'ml§. gösterilen ııc· y.. 

)( )( ~ · 
cektlr. beblerın esaslı olnrak tetkiki ile ıu· ..J 

E:cr mıılclne ve malzemenin gelme- zum görUIUrsıı kAr nlsbetıerinin tadl• B. d 
si (;C'Clkmcz t' TUrk petrolü ll~, niba· ll lcarnrl::ıştırılmr.,tır. Bu 1:, l~ln lçU· !T arp :E.' ~~@~ 6lr1'%Jl..İ) yet dört oya lmd:ır laUhsal oııınabllo· j caret umum ıııUdllrU Cahlt burun Bu d:ırb amellyeılnl tamt11'111'b 
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~Suat Derviş 

ıngıllz 
tayyarelerinin 

bombardın1anlar ı 
İstila üılerine hücum 

edildi 
Londra, 4 (A· A·) - İngiliz 

bombardıman tayyarelerinin HQI -
landa sahill~rindcki multtrlü tıe
dcflcrc ı;ündüz }Jücum ctüklr>ri bu 
akşam rr.smen bildirilmiştir. 

1sTtI..\ t'sı.cnt~t 
BO!'t1HARDUIAN 

J..ondm, 4 (A· A·) - Hava ne· 
zarcti tebliği: 

Dlin fena hıwa ı;artları bombar. 
dnn-ın tayyar Jcrimizin g-Uncfüz 
faalırctlni talı lil ctmistir-

Rotterdam limanına ve Me.ı.ıse 

nehri iizt'rinde lllidsonda toplu bir 
h:ılde bulun.'ln. m \'t:alara ve Dün
kl'rk a.çıklarına c\üııınan gemileri
ne ve Vcsel ch'arında bir ııanA.yi 
ml"rk"Zİne hücum rdilmiştir. 
Diğer taypırrlf!rimiz ~e Şerburg 

clv:ırmdn demir yollnnnr ve petrol 
dcpolannı lıombnrdqnan etmi~ler -
d.ir. 'I't\n"ar\'l!!_r\roiıin h~ai U"Jcri· 
ne dönmüşlerdir. Gece hava şcrn. 
itl biisl:jiit Un r enl\l:ışm.r§tır. 
Al,1\JA~- VAPUR KAFİl.I~StN1'~ 

il (.)UH 
1.onıtra, 4 ( \. A·) - Hava nc

zarQti iştj~bnrat bUrosundın vc~i
lQn malüm:ıta nazaran İngiliz ha· 
va ku\"Yctll)rinin &ündüzUn yap .. 
tıklan hticum ~snaıımda 12 düş· 
man tkar<'t ı;cml.tiindcn mUrekkep 
bir kııfilc Düakcrk <'ivarmda bom. 
bardmmn ct!L~tir· İnöiliz tayya
rcl<:ri ıı.lça.k l:ıulutlardan ietifade e-· 
derck htirumlannr yapmışlar \'t ~o 
nü k:ıfilcsina rcfa!(at eden harp 
çemllt-rlne alçaktan uçarak yük -
sek infilak kudrctlııde bQmbalarla 
hilcum etnıl!llerdir· 

Bulut.Jcır, hilcumlann ncticcslnin 
gÖrillmC'SlnO mani olmU!}lUr• 

---o---
Kanadadaki 
Japorı ları'n 

vaziyeti 
Tokyo, .j. (A.A.) - D. N. :S. 

bildiriyor: 
Japonyanm Otta\·a ınrtslahat· 

güznrı bugün hariciye nezareti· 
ne bir telgraf cckerck Vancon. 
ver adasında (Pasifikte Kana
daya aittir) makamları tarafm. 
dan Japonlar aleyhine ittilıaz. e~ 
dilen kararları bildirmi§tir. 

Alınan tedbirler arasında Ja· 
pon muhacirlerinin kabul edil.. 
memesi ve mekteplerde Japon
canın okutulmaması Yardır. 

Hariciye nezareti ile münase· 
beti olan mahfillerin fikrine 
nazaran Japon hül;umetinin bu 
tedbirleri pn>testo etmesi bek. 
lenmektedir. 

Kanada bükO.meti tarafından 
alınz:.n tedbirl12r hakkmda Miya
ko Chinbun gazetesi. diyor k,i: 

"Vancower belediyesi, Japon. 
Iar aleyhindeki emirnameyi tat
bik mcvkiine geçirmiştir. Kamı.· 
dada bulunan Japonların çoğu. 
nun Vancower adasında ikamet
leri sebebile bu tedbirler'\ §id· 
deli göriilmektedir. 

Bazı mahfiller bu yeni siya. 
seti Amerika kıtasmdan Japon
ların hepsinin hudut harici edil· 
mcleri için atılan ilk adnn oldu. 
ğu kanaatini beslemektedir. 

Mukabil tedbirler almadan 
evvel Japon hülriımeti bu mese
le hakkında mufassal raporlar 
beklemektedir. Rapor!B:rın gel· 
mcsine intizaren de vaziyeti 
dikkatle takip eylemektedir ... 

Romanyada bir 
lagtllz daha 
tevkil edildi 

Btlltl'C5, 4 (A.A.) - D.N.B. bildi· 

rlyor: 
Romanya petrol mıntaluısında ln· 

ı;U~ scrmayedarlannm eıı mWıiln 

mUmessllleı inden biri olan lnglliz 
tebaasrnd3.ll Qlark d!ln B!lkreııln yük 
sek otellerinden birinde tevkif edil· 
mt:Ur. Olark sabotaj te~ebbllsUnde 

bulunmııkla itluı.m euilmekledir. 
Bir ınU.ldet evvel petrol mıntal\Mlll 

drı.n ihraç cdll.-n Olarkın rnocsU §ehrl 
lnı;illz koruıoloıı1u:una tayini lııU!sar 
cdilıni§tL 

1 Alman ve 
2 ltalyan 
denizaltısı 
batırıldı 

Adriyatikte bir ltalyan 
torpidosu torpillendi 
Loııdra, 4 ( A.A.) - Amiral. 

lık dairesi tebliğ ctmiştizı: 
"Osoris adındaki İngiliz deni· 

zaltısı 22 eyllllde Adiryatik de· 
nizinde Curtatonc sınıfından bir 
ltalyan torp!to muhribini batır. 
m1ştır. Hatırlardadır ki 26 ey!Ul 
tarihli İtalyan teb!iğir.dc bu 
torpito muhribinin Adalar de
nizinde batlığt bildirilmişti." 

.:;iris denizaltısmuı Adriyatik 
dcnizide bir İtalyan torpito 
muhribini batırması, bu deni. 
.zaJtmın kaydettiği ikinci mu· 
vaffnkıJ'.'ettir. Gemi 9 eyl0.1 ta. 
rihli teb1iğde bildirildiği veçhile 
Akuenizde de 3000 tonluk bir 
ltal~an iaşe vapurunu batır
m~tJ. 

Osiris 1928 de inısa edilmi§tir. 
1475 'tonluktur. 

Curtatone sınıfından ltalyan. 
torpito tl\llhripleri 966 tonluk. 
tur ve mayn dökmek için icabc-
de.n tertibatla mücehhezdirler. 

1NG1Ltz A..l\11RALLIGININ 
TEBLlG! 

wııdra, 4 ( A. A.) - Amiral. 
llk dairesi tarafından bugün 
ne§redilen bir tebliğde $On haf
talar zarf mda yedi Alınan ve iki 
İtalyan dcniza.1tısmm Jngiliz 
deniz ve hava. kuvvetleri tara. 
fmdan batırıldrğı ·ve diğer bazı 
denizaltı gemilerinin de hasara 
uğratıldığı bildirilmektedir. 

Amirallığm tebliğinde şöyle 
denilmektedir: 

.. Düşman ahiren denizaltı ge
mil~rile ticaret vapurlarına kar 
şı ya.ptığr taarruzlarda harbin 
ilk safhalarmdakinden daha. 
büyük muvaffakıyetler elde et. 
mi~tir. 

Fransanm sukutundan ve A1 
manyanm Fransız AUas sahil· 
lerindeki limanları ele geçirme. 
sinden sonra bu netice esasen 
beklenmekte idi. Bu limanlar· 
dan kalkan denizaltı gemileri 
Okyanusta Alman Iimanlıırm. 
dan kalkanlardan daha fazla 
kalabilmektedir. Bu son devre 
zarfında. da evvelki devrelerde 
olduğu gibi. düşmana zayict.t 
verdirilmiştir. Deniz ve hava: 
kuvvetlerimiz son haftalar zar
fında yedi Alınan ve iki Italyan 
denizaltısı batırmış ve diğar 
bazılarını da hasara uğratmış.. 

tır. 

Denizaltılarına karşı elde e. 
dilen muvaf fakryetleri hemen 
tebliğ etmek amiralltk dairesi· 
nin siya.seti icabından değildir, 
zira bu kabil maJQoıat strateji 
bakımından düşman için kıy
metli olabilir . ., 

---'0)..---

Romanya ıbedlJJ9• 
Almaayaaua 
yaaıbaşıada 
kalacaluaıı . 

Büktt~. 4 (A.A.) - Rador aJıtUI 
bUdhiyor: 

Alman Etnik ITUPU oeti Ban~ILS 
Schnlidt Romanya .A.lma.ııtamıa bir 
hitabe n~rede.rek ezcUmle deınl.ltir. 
kl: 

··Alman et.ıılk ınıpunun namen dev 
lt:llne nazaran vaziyeti Romıuıyanın 
lejlyoncrlor rejimi altında, Almanya 
da tatbik c®en •1YM1 eiıtcme tama· 
rolle llUbak elmesile tayiıı edilmiş· 

tir. 
Romanyanın kalkınma ve kuvvet· 

lendirilme:ıi Alman ve RQI1lCJ1 mU:te· 
rek menafatlori icabmdandır. Bunun 
için Alman ı;-rupu mU~ltUI vıu:ıteslnln 
tahakkukunda Romen devletini idare 
edenlere bUlUn l.."UV\"ellle yıırdım et· 
meli.dır. 

Deme~ oluyor ld Alman gnıpu Al· 
m.an olma. meııullye.tlııl tam bir suret· 
te mUdrlk bulunarak Romen devleti• 
ne karaı vazile.slni yapmakla m!lkel· 
lc!Ur. 

l'Uksc,k mcnıaııUcr bize ebediyen 
Almanyanm yanıha§ında kalacak o· 
ııuı Romanya. devletine ka.qı disiplin· 
le lıarckot etmelô:Uğımlıi emrederler.,, 

ıngıliz parramen
ıosu yakında 
toplanacak 

ı Çör çilin · mühim beya
natta bulunması 

bekleniyor 
f,orıclra, 4 (A.A.) - R&ytcrJn par· 

lAmcnto muhr.ı.rrlri diyor ki: 
I{ablnede vukua gelen her mUhim 

dcg1fjiklikten az sonra parU'ımcnto· 

oun toplnnn:ırun mut:ıttdır. Parlı1men 

to a7Alıı.rmll seı;:lm lllJl'ltakıılarım do· 
lnşmak i~n verilen fırııaUarın bu 
mUnasebcUc uzun aUrmiyeceği zan· 
ucdilmektedlr. 

.A\'am kamıtra.ııı toplandı~ :ı:aman 

b~vekilln harbin lnklııafındnn bahse
derken Çemberlayn de ııitayişle bnh· 
aedc~I Dakar .ııe!erl hakkında söz 
söj11yerek kabinenin bu harekete ne· 
den karar v,crdlği ve harel<cUn ne t· 
çin akamete uğradığı hakkında ıncc· 
lise izahat verecc:I zaıınolunmııktn· 

dır. 

Yapılan hattkeUer harp kabinesi 
umumt heyeU tara!mdan Jttlhaz cdll· 
mL, olmakla beraber b8.§vokllin hep· 
alnin me.1UlJ,yetlnl tıahsan deruhte et· 
mest muhtemeldir. Başvekilin bcya· 
nalını. harp vaziyetinde, ve bu husus· 
ta mUzaltM'clerin takip edeceği tah· 
min edilmektedir. Londrııya kAJ'§ı 

yapılan hava bombardımanlnrmın A· 
vam kamarumm diğer bir ce~ndo 
bahl.s mevzuu olacağı tahmin edilmek 
t~dir. 

Afrikada 
harp vaziyeti 

Kahire, 4 ( A. A.) - Rc.şmi 
tebliğ: 

Muhtelif cephelerde hiç bir 
deği§ikllk olmamJal:n'. 

1TALYAN TEBLtGt 

ltalyada bir mahal, 4 (A.A) -
İtalyan orcıp1an umunıt karar. 
gahı tebliğ ediyor: 

lngiliz • :ı.ıısrr Sudanında.1.tal· 
yan muharebe tayyareleri, Ro. 
r.eires mmta.kasında askeri tah
kimat ve karargahlara ve Gal· 
la,bat mmtakasmda. bir askeri 
karargahla mühim bir üsse hü. 
cumlar yapmıalardır. 
Düşman hava kuvvetleri Ber

bcra, Afmadu, El. Wak, Agor
dat ve Aiscia istasyonlarına 
karşr hücu.mlar yap~lar.dı:r. 
Bu son iki mevki ü~rine tekrar 
yapılan taarruz teşebbüsü !W. 
yan avcıları tarafından akim bı
ra.kılmıstır. Birisi yerli bir ka· 
dm olmak U7.ere 3 kişi ölmüş ve 
5 kişi y_,aralan.nu§trr. Ha.sarat 
hafif olmuştur. 

lfK~J*.Q 
l\c\ıyork, 4 lA.A.) - Bındcn Jaz· 

la davetlinin lgtiraklle Nevyorkun ba· 
lo me\"8lıni dUn gece mut.tcfikler.e 
yardJrn aaııdığµıın hiınAY.csi altmda 
&!jılmıotır. Balonwı hasılatı Londrada 
.&.iman bombardımanlariyle evleri yı· 
kılmış olaıı ahaliye A.cU yardım ola.ra.k 
gönderilecektir. 

• Tahran, ._ (A.A.) - D.:-1.B. .aıan· 
aı bildiriyor: Şahln~nlun bir emlrna· 
ı:neııi Uzerine yeni Tahran • Zandjan 
demlryoıunun açılış töreni bugün. rcs· 
men icra edilmlotir. Bu hat, inşa edil· 
ırıekte olan ve Tahranı Tcbr!ze bağlı· 
ya.cak bulunana bUyUk deınlryolunun 
ilk merhalesini teşkil etınektediı-. 

• Cenevre, 4 (A.A.) - D.N.13. ajan 
sı blldiriyqr~ \'lşWc11 b.ıı.bcı: almdlğı· 
na göre, Fransız hava kuv,·etıerl ba~ 
kumandanı general \'tllemln tahdidi 
sinne tabi tutularak tekaüde sc\'ke· 
dilınl~Ur. 

• Tokyo, 4 CA.A.) - Ajans Domei· 
nln bildirdiğine ı;öre, yeul Fransız · 
Japon ftil!fnamesl mucibl:ıce 1'~rıınsu: 
Hiııdiçinislnde Hal!onga ihraç edil· 
mlf olan Japon kuv\'ctlerl, Hlndl·çlnl 
merkez hUkCımeti olan Holnin bıınllyo 
lerlne girm!şlCTdlr. 

• Londra 4. (A.A.) - Rôytcrln öğ· 
rendiğlne göre Çinin Umdra bUy1lk 
elçisi Quoticlıl dlin ak§am <;örç111 da· 
veli Uzeri.ne ziyaret etmiştir. 

• Antıgora l~Ullo ado.lnrı) - 4 
CA.A.J - Franstz Gilyaıımdan ~ 
Franszz HUr Fransa kuvvetlerine llU· 
bak ctm<'k l·terc sandalla Antldcki 
Salnt · n:ıtta lıı;lllz ttdsall).a ı;cımı:ı· 

lerdir. 

SIMAL DESTANI -
ANGRiMiN oru il{i OGLU 
A agrim, 1svcçin cenubunda kral sarayına gir rck, kraldan, gı.i. 

Bolm rncmle..kctindc oturan zcl bir bakire olan kızı Gunhild'i 
bir Vilthıg'in adı idi· Bolm, ıssız, kendime knn olarak istiyeccgiın ! 
bıı.Jıç~siz ve tarlasız, göller ve or. Ve cğf?'r beni öldlircmezlcrsc, şima. 
mani.arla kaplı bir memlckeltl· lm ~:ı asil bakiresi be.nim karım o. 

Angrim'in, derileri kızıl, boyları lacak ı... , 
uzun., göğUsler:i geniş, güclil kuv. Kardc;ilcrl de bağırdıJ:ır: 
votli on iki oğlu vardı· Kuvvetli - Biz de seninle beraber gide. 
bazulannı, sert hncaklarmı, geni~ ccğiz ve o kızı almana yardım ede. 
pençelerini ve bilyllk ayn.klarmı ö. ceğiz. .. Dünyad::ı. bizim isteğimize 
ğüncrck göstcıir. - karşı gclebilecok 
lerdi· Koşun yarı \"r.ıan: bir krnl yoktur· 
firrlar, cirit atar- J,ı ~ q/. Sana hiç kimso 
ı~r, yay çe~crl.er.

1 
~. J:J. ~orıı "o kız senin olo.· 

egcr gemılcrınc Y- maz,_. diycmlyc -
binip deniz cengi- cckt:ir· . 
ne g-itrnemişlersC', bütün gün, çe. On iki kardeşler Upsalnyo. gıtU. 
Un gürcslerlc vücutlıırmm sertliği. lcr. Krnlm huzuruna çıktılıır· Ar. 
ni bes.lcrlcrdi· au on iki a~--likanlı. gun güzel prensesi babasından iste • 
nm en büyüğünün adı Buga Angan dl··· 
idi· Borca knrdc~lerinden yarım nr,_ O söylerken; kral renkten rcııge 
şm uzundu. En çcviklerl, en gilr. gidyor, başını, suçlu gibi önUno eğ. 
büzleri ovdu kardeşlerinin kuman. mi~, di!Jyordu· vlking susar susmaz 
dant idi·· Y~aklarını sık ve kara ortaya bir delikanlı çıktı· Yüzü çok 
bir sakal çerçevelemişti kara saç. güzeldi· Yüzünde hayal alemlerinde 
lan omuzlarına dökillmllştü, uzun. dolaşan genç bir şairln güzelliği 
du. 'üzerine demir Jevhacıklar mıh. vnrclr· Gözleri, parlak ve tatlı ba_ 
lanmış mestin gömleğinin allınd:ı, kışlı idi, hareketleri, alunlr, kıv. 
.sahildeki ka)·alar kada~ sert adale. rıı,klı· :Boyu bosu ye~d.eyd,i. Adr 
lcri vıwdı. Dövüşürken, gırtlağın. Hiyalmar idi· Dc~nnlı kralın kar. 
dan öyle naralar çıkardı ki, dlltiını:ı... ııışında. durarak bnğırdı: 
nmı titretirdi· - Ey benim kmlun!··· Bu adam. 

On i~kardC§ler kırıcıbJdan, bar. lann i~i gilcil eehirlerinizi yağına 
barlıkları ile çok uzak ülkelere ad etınek, tnrlalıı.rmızı, köylerinizi ya. 
salm.ı~lardı· Canı ve malı için, on.. kıp yıkmnk, adamlarınızı öldilrüp 
lardan herkes korkardı· Onlar gc. sürüleıinizi gn.sbetmcktir· Bana 
lirken, kaçılır, saklaıulırdı· gelince, şimdiye kadar slzo sadık 

Bu on iki kardeşlere zıunıın za.. bir siluh arlta.dnşı oldum· Cenk a. 
man mlithiş kn:guıhk nöbetleri gc... lanlarmızda kanımı döktüm· Böyle 
lird!· O zamanlar., yiWerlnl gök yü""" olmakln berabe.t a.klunda bu. ka. 
zilnc kaldınp böğürürler, kılıçlarını dar kilstahcn bir istekte bulunmnk 
granit kaJ,:ıılar ilstUnd.c bilerler, a. hiç bir vakit yeretmedi. Çiin$ü 
ğaçları kökleriyle beraber söküp Prenses Gunhild, benimkinden çok 
atarlardı· Kızgın zaınanlnrmdo. göz. dn.hn. üstUn csalette bir aş_ka. muh. 
lcrl kan bürürdü, insan, hayvan, a. taçtır. 
ğaç, ta:s, kırıp geçirirler ve ancak, Kral, genç Hiyalmarm cesaret ve 
gece ay ışığında kızgmlıklnrı yn., metanetinden her zamnn cminr'' 
tıııtrdı· Bu hareketi ile delikanlı bir kat 

'.Etrafa öyle müthiş bir korku sal~ daha gözilne girdi. Fakat, yüreği 
ınmlardı ki, artık, hig bir cengô.ver smlanınya başladr. ÇUnlrli Angrlnin 
onlarla silah arkadaşlığı yapıı.mr. oğullarmm bu güzel delikanlıdan 
yor, peşleri sıra cenge gidemiyordu. müthiş bir intikam almn;ı. a kalkı. 
Çünkü, bu .kızgınlık nöbeti deniz uacaklardı· Kral Vikfng Argana 
üzerinde gelirdi. O vakit, silah ar. döndU ve uzun. bir tereddütten son_ 
ka.da§lannı birer birer bOğa.zlayıp ra: 
denize atarlardt· Kendilerini mace. - Kızmım, gönül işi ile beraber 
ra peşinde dolaştJran uzun kürekli hiç ibir işine karışmam... O, kendi 
ge.nıilerine yalnız bnşlarma. biner. seceği erkeğin karısı olacaktır! .. 
lerdi· Dedi· Prenses Gunhlld de babası. 

lsa peygamberin doğumuna nm yanında. id!: Altın yaldızlı saç. 
rastlayan bir yortu gilnil idi, on iki larmın i.lstlinde mav:i bir tül vardı· 
kardeş, yeni bir maceraya atılmak Esvabı dar<lr, derisine ynpışrnıa gL 
için konuşuyorlardı· biydi, vilcudunun yapısı hnfif, inco, 
Buğa Argan bağırdr: zarif, ahenkli ve krvraJtt:ı. İnce be. 
- Ben, kıllı, ve kıllan sert bir linde, srvnma elmas d<>§ell bir ke. 

adamını, ömrüm ayı avcılığı ile gc.. nıcr, kemerin de clın:ı.slı loka.'!I var_ 
çiyor, gcmileıin içinde geçiyor. dr. Krala: 
Sırtnna çelik zırhlı meşin esvaplar - Benim kral babam, dedi, şim_ 
giyiyorum, rüzgar ve yağmurdan dilik sizin saraymızdll.Il aynlmnk 
çok hoşlanırım, kan kokusunu, in. niyetindo değilim. Burada. mosu. 
san iniltisini, çakalları ve kargala.. duın, rahatım. F.akat, bana. mu. 
rı severim· Şimdiye kadar, ipek hakkak bir koca. lıizıxnsa, beni HL 
nasıl bir ~ydir. cUro ile yoklııytJ? yalmnra verin ... Hlyalmar, mert bir 
bakmadnn, gözüm elmas panltısm. clvandır ... 
dan bir §CY anlamadı, kruimdnn, Bıı sözleri söylerken, kızın yüzü 
kadmm sesinden, şeklinden daima kızarml§U· Çünkü Hiyalnıan çok. 
nefret ..ettim· tanbcrl seviyordJl· Sevdikleri deli. 

Ey kardeşlerim" Ben, bir kral kanlıların adt geçince, bakirelerin 
gehri olan Upsala'ya gldeceğµn. yU11;ü, gül Gibi kızarır. 

Amerikanın Baltimor 
limanında 

Harp malzemesi 
götürecek 

İngiliz 
vapurlarına 

suikast 
teşebbüsü 

Sa tepolarına tifo 
milrrob~ atılmi' 
llaltinıort', l (~\· A·) - İngiliz 

gcmile.rinc kar,:jı suiknst teşebbil" 
silnôe bulunu.lacağı hakkın.da alı • 
nan malfunat Uzc.rıne Baltimore 
limanı muhafızlannın fru:lalaştınl
dığmr gazeteler haber vermekte -
dir· 

Ballimore Sun gazetesine göre, 
bu limandan lng-iltereye harp mal
zemesi nakledecek gemilerin kul • 
lı:uıacağ'ı yağa. bir nevi mnyi karış. 
tınlaralc işlemez bir hale getirlldi
fri muhakkaktır. A ltnruı di~r ma
lfıma.t.a nazaran da gemilerin su 
depolnrına tifo mikrobu atıldığı 
bildirilmeklcdir· 

İspanyol 
dahiliye nazırı 

Romadan bugün 
ayrdıypr 

Ronıa., 4 ( A. A~) - Serrano 
Suner, Madama villasında öğle 
yemeğini hususi surette yedik· 
ten so.nra. saat 16,30 da Ünıiver
sitc mahallesini ziyaret etmi~ 
ve rcktôr taraf mdan ve talebe 
nin şiddetli alkışlarile karşılan. 
mıştır. 

Serrano Suner yarın sa.balı 
Romayı terkedecektir. 

Mensucat 
fabrikaları 

lktıs:ıt vekAleU iplik darlığ'ının \"C ib· 
tikArmm kaU olarak önUnc ge~meğe 
karar vcrml§, bu husu.st:ı al~darla· 
ra yeni direkuncrde bulunmu,,ıur. 

DUn mmtaka Jktz.sat mUdUrlUğllııde 
yapılan toplıuıt.Idlı. buru!ıın s6nra SU· 
merbank ve diğer iplik !abrikalarmnı 
cvvclA nıcllSUcat fabrikalarına ipllk 
vermeleri \'C ruıcalc nıal kalrrsa t<Jc· 
C:Lrlara dağıWmalnn ltarsrla§ttnl· 
:ml§trr. 
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Bir Macar 
Danari .. '"" bugirİlon haber v·e hidıs8 ıeri 

Hadiselerin 
tefsiri 

( r.n tarafı 1 ııciıfo) 
~dirnıcz.,, ın\italf'asında hıılunıı

) Or· 
l>rnıf'I.;: ki nıısım sanatının Fran· 

"n~ r,. ;imlf''-İ iiıl'rine )'İrıni hin ki. 
i n"L:ıisct 'a"m:l:lrını k:ıyhchnis

lcrılir; falmt buna kıır.;ı hiç ':>Üplw· 
..,j, en n-:.1.i: ı o ıııll,farcb in,.an ınat
'1aarılık snııııtınıla hll) 1\tlarmı tr
'llİn rdl'cı ~- bir is lııılınıı~larılır· 
'•·•dı•ec bu nwııı lckl't c ;:<•len yrııi. 

li~in ııııına ,.c mahi~ rtini nlnıı)-an-
1.ır ve yeni hayat ıırtlarma 
ıı~ nınk çar<-sini bulnnıı)·ıınlar nıe,·-
1,iic>rlni ltaybC'tmi<.lcrılir· llnba uoj::. 
rlJ"U m,ıthaacıTık s:ır.:ıfımn j, sııha· 
~ın•la!:i nıibııet t.esiri ile n~eıın tc. 
,.,jrf hemen hemen biriblrine miisa
' l•lir ılenilebilir· 

Vagon altında şeh
rimize kadar 

gelebildi 
lmre adında br Mncn.r, :\tacnris

tanın ufak bir köyünd<'n 1talyayıı. 
giderek iş tutup ?.engin olmak 
maksadi\e kalkmııı. bir trenin altı-

ı na "İzlenerek yola cıkmıştır. Fa
l kat "schirlcri tanımıyan Jmre ynn· 
: hşhkİa ltalyaya gideceği yerde 
1 vaı:on altında ı;ehrirnize kadar gel. 
miş ve burada yakalanmrntır. 

1 Kaçak Macar diin pasaport kn-

1 
nununa muhalif hnrPkette bulun
mak suçuyla adliyc>ye verilmiş ve 

·ı birinci sulh ceım mahkemesinde 
sorguya çekilmi~tir. 

İmre 50 lirn p:ıra cezasına mnh
küm olunmuş, fakat cC'zası tecil 
edilerek Macaristana iadcc;i için 
polise verilmiştir· 

---o---

ingiltereyi istıla 
teşebbüsü 

(Ba ... tarnfı 1 rıriıle) 

Söylendi~ine~ nazaran. 1ngiliz 
hava kuv,·ctlcrinin müthiş <lar· 
heleri Alman kıtaları arasınd.ı 
tam bir his değişikliği hasıl 
etmic;, l<~ransanm sür'atle boyun 
e"'mcsini takibeden Sevincin ye· 
rlne artan bir sıkıntı kaim oL 

mu'itur.' 
Makalenin muharriri., bu ra· 

porlarm bitarıı.f müşahitler ta. 
rafından da teyit edildiğini bil· , 
diriyor, Bu müıiahitlcr arasında ı 
Almanca konuşan. Alman subay 
Ye aı::kerlerile teması olan Ame. 
rikalı Lir ;enç kız da varclır. Bu 
'"'Cnc Amerikalı kız bu subay ve 
~sk~rlerin nikbinliklerinin bir 
haftadan öbiir haftayn nasıl 

l'al,;:ıf buna mukuhll bu sanatın 
millc>tlcr hayat ınıla. Jıu~ulc ı;:etirıli
fü lıir fikir iııkılnhı 'ardır J,i hım. 
ı'a'ı i"1if:ulc relen in iiYlt' 'irnıi hin 
J,i,.İye mukıihil l•rll,i ~ im~i ıııilrnn 
io .. ııııılır· O turilıfmı · ı-;onm hü.liin 
nıııritlcdıı lhliralıırı hep mııtlıaa
ı·ılık s:ı~ csinılc insnnlıli aleıulne 
mnl nlmu~hır· 

Jl.\::-)AN Kl'MÇA n 

Bir Kuyrukla yıldız 
görüldü 

Profesör Fatin tehlikeli 
olmadığını söylüyor 

Teyze katili. 
Bu sabah 
beraat etti 

Fakat tehlikeli deliler
den olduğu için akıl 

hastanesine gönderildi 

• yoq~un bir hayal inkisarımı. in 
kili'ıp ettiğini anlatmaktadır. 
Amerikalı genç kız ".Alman tay. 
varelerinin İngiliz hava kuv· 
~·etlerini :'\fanş denizinden ko. 
ğamaması, Bordo şaraplarının 
bile dnğıtamıyacağı bir yeis 
hasıl etmiştir" demektedir. 

Tok.) o, 5 (,\..\.) - Blldirlldiğıne 
gore .salı s:ı.bahı saat 4 le l..ro burcun 
da Alfah::ı. yıldızı §imal ve şlmall §ar· 
kitinde hlr kuyruklu yıldız görUlmU§
tur. 

Kuyruklu yıldızın 1/ 0 bUyUklliğiln
de t;'ÖrllldUl:'il ve ~finde bir derece §i· 
mıı.I , ~imali §ark! istikametinde ilerle
d ı<-ı beyan edilmektcdır. 
Kıym"tll profesUrUmU7. Fatin ile bu 

Birkaç ay evvel Belgrnd knptsı cl· 
varında oturan teyzesi Ay§eyi ltendl· 
sine para vermediğinden ve k"ndlslnc 
kız ıılmadığmdan _J;ızarak i:İldilren 
RUskm Adilin muhakemrııi ikinci a
ğ"tr cezada bitirilmiştir. 

Tıbbıa.dltdc mUgahedcsl sonunda de· 
Ji olduğu anlaşılan RUstcm -}dJI, ce7.a 
kanununun 46 ıncı maddesine göre 
cezaya ehliyeti olmadığından bcrnat 
karan almış, ancak tehlikeli deliler· 
elen olduğundan tedavi cclllmek Uzere 
akıl hastanesine yatıııJması için znbı· 

<'mın1 htı.d!sc etrafında. g6rUştllk. taya teslim olunmuştur. 
rrofesör '=ok nlkbindl. J~orkuyu yer
s:.ı: bularak şunları söylcmlştlr: 

Hava faaliyeti '' - Bu nleHl.de blr kuyruklu yıl· 
1 zdır. Gözle g6rUiemez derecede Ufak· 
tır Herhalde bunu Tokyo rasathanesi 
t1sblt etmiş olacak Dl" th . (Ra5 tararı 1 n<'iıle) 

• oer rasa ane b k' [ ]' . ij l b b 'c-r de Tokyonun tcsbltıne .. nu u şar ·ıs nP. g<' 1§1 g ze om a-
gore, bu lar atmışlardır. . 

~ ıldızm mevkllnl ve seyrini tayin ede· B b 1 b ı · b ı 
c .. klrrdlr. Bu arzdan görUll.'n kuyruk· m homll a ardU azkı bl>ın~ kıılu!1~n 
'J y.ı ız a~·dan olmadığı için, herhan- ölmesine ve yaralanmasına snbcp 1 ld 1 I a a ere şere r xaç şının 

ı bır tehlıkcsi de yoktur . ., olmu!jlardır. 

~-----------""""" - - - - _ıw.z..mµ,;,.~ ..... \.i..f..9..- -

Bugün Sümer Sinemasında -
G6reccğlııl~ muhteşcnı dekorlu senenin ilk sUper filmi 

Zafer seneleri 
lngııtcre sanıyı knı.lilerintn uz:ımd ,.e lhtlııamr arasmıla ı;enllınis 
Hl kraliçe \ ICTOR\'A'nm hükümran bulııııduğu 1.arrr ve l}rrefle 
dolu bir mazi~ 1 canlandımıı:: tarihi bir sanıadır. 
fi ıh ler J!,'ln bedii bir ziyafet te~kll ,.e ka.lblerl tr.llhlr ctmt'lıtedlr. 
HaşrollPrdı•: 

.ımııımıımııınm tı· ,. ' 1 ! . 1 ., ıt·'l',ı 
'.I 1 I : , : 1 

Dün 17 şoför 
cezalandırıldı 

A llıncı ~ube memurlnn dün de 
fazla yolcu nlmnk, karnesiz cnlış
ma}c dikiz anın c;ı hııhındurmnk ve 
sair~ sııclarcian 17 şoför hakkında 
ceza kesmiıılerdir. 

* mm ~ 
Sakarya 1 

Sinemasında 
2 ı:ıl1A'!l 'e hli~ iilc filnı hlrtlrn 

AŞK ve 
ŞöHRET 
Hi\.RRY JJ '\ lJH lnrnhııılaıı 'u 

CANİLER TABUR11 
(i(iriilnırıniş hl'~ Pc:ınlı lilnı 

Rıı::iin &"Ult ı \I' 2.80 da ten7lfatl. 
ııı.atinell'r. nirlnl'i, n:ılkon J5 " 

hU!IH!!I ;!O kuruş 

.. ---· 
' BS'I J~ılıcl~ )t) lılr 1aıllt ~117.:111... J\rnl-

rctlJlt• bir dC\"lr :11\nıtun... ('esa· 
r('tl~ lr 1arerll'r kn~,unan ..• 

VATAN 
Kurtaran 
ASLAN 
Türkçe - Tabii renkli 

Bugfln 

• LAie 
· Sinemasında 

tııh·rtl'n: :\lıın:; tiiıll'li tUrkç~~ Uıı

~iin sa:ıt l ye :?.:\O d:ı knıilfıth 

Aln~Bug u·· n MELEK Sine~asıı:ıda ~~RİK\.!LADEOO~~mu .. r Bır Fılm Sızı Beklıyor 1 
•
1 .,. 

~ ·~ 

:OLÜNCEYE KADARİ 
~ Baş Rollerde: CORINNE LUCHAIRE • JEANE PIERRE AUMONT ~ 

A~Tıca: ı-·oKS Dl .1'ı·A llt\berlcrl. nu glin sat\t J ve 2.ııo ıla tl'rı:dl:i tlı nıatl ıırlt•r ,·oı·ılır. 

--------- ------------·------------ ----
"I:'~" Btltlln istanbul'u kabkaha kasırgası kaplayacak ımı~\. 

~ ÇÜNKÜ MERZiFONLU NARKIS KU Y1RU Amerikalı Amcasının · fi~ · 
Milyonlarına konmak için LH 

ZORL .A 
~-~TA VV ARECi~I~ 

y k d . TÜRKÇE •PEK Fransııca MELEK · a 1 n a · Nüshası 1 , Orjinal kopyası 
ı~ını-mmı in"ıtı:ılıırınıl.a birıtrn t.ıtkdlm rılllrı·rl•ll.r~ !ij,!ij!~mımımıırı~~~-

Devlet Demir ve Deniz yollarile 
limanlar işletmesi 

Hafta tatilinden istisna edildi 
Deniz yolları ve limanlarda 3 saat 

ıazıa mesai yapılabilecek 
A11/:aro

1 
5 - Münakalat Ve· 

kaletinin gösterdiği lüzum iize. 
rine deYlct demiryollarına bağ
lı iş ye:rlerinin hafta tatili kanu· 
nundan istisnaları hakkındaki 
Koordinasyon karan Vekiller 
Heyetince kabul E>dilmiştir. 

Bundan ooşka yine .Münııka· 
Jat Vekaletinin ı;:üstcrdiği lü. 

isveçe düşen 
bombalar 
Londra nezdinde 

zum üzerine, deniz yollarile ıi
manları işletme umum müdür· 
lüğü iş yerlerinde günde üç sa. 

nte kadar fazla mesai y!J.pılması 

ve bu yerlerin hafta tatili ka· 

numındıın istisnası hakkındaki 

Koordinasyon karan Vekiller 

Heyetince kabul edilmiı,tir. 

Gümrüklerdeki 
mallar 

teşebbüslerde bulunulacak Bir hafta içinde 
Stokholm, 5 ( A. A.) - Mal

moya dü~en bombalar hakkında 
yapılan tahkikat neticesinde 
bunların İngiliz menşeli olduğu 
anla~ıldığından !sveçin Loııdra 
sefiri 1ngiliz hükumeti ı1ezdinde 1 

enerjik bir surette ı:ıikayette bu 
lunm:ık için talimat almıştır. 

S~fir böyle bir hadiı;ıenin bir da. 
ha tekerrür etmemesi için ted· 
birler alınmasını talep edecek 
ve vukua gelecek zarar ve ziyan 
lardan dolayı İsveç hiik(ımetinin 
İngiliz hükumetinden tazminat 
istemek hakkını muhafaza etti
ğini bildirecektir. 

----o---
Eski Fransız Maarif 
nazırının muhakemesi 
Çlcnnoııt • Ferrcoul, 5 (A • .A.) 

- Havas bildiriyor: 
Cl<'rmont • Ferrand'da bnlıı

nan J3 Uncü mmt.aka nskı-ri 
mahk~esi, dördiincü ordu fon· 
ni kıtaatında teğmen bulunan . 
\'e dü~man ÖIJÜnden kaçan eski 
nazırlardan Jean Zayi buglin 
mahkeme edecektir. 

----o-·---
Babeşlstanda 

Alman gönllUllerl 
Roma, 5 (A.A.) - D. N. B. 

,bi !diriyor: 
Şarki Afrikada Kral vekili ve 

başkumandan Aoste, şimal cep. 
hcsini teftiş ederken, Massuada 
ve Asmara mıntakasında bulu· 
nan Alman gönüllülerinden mii
teşekkil miifrczelcri ziyaret eL 
miş ve Alman.gönülliilerinin kı· 
yafet ve tavIT ve harekctle~irun 
iyi bir tesir bıraktığına. i§aret 
etmiştir. 

Çekilmezse 
m~sadere 

edilecek 
GlimrUk antrepolannda blıiktn ve 

!'!ahiplcri tarafından §imdiye kadar 
çckllmiycn malların hükumetçe hir 
listesi hv.ırlanmaltladır. 

Mal sahiplerine bu mallan ı;limrUk
tcn çıkarmaları için bir hafta i?.in ve· 
rllccek, bu mUddct zarfında Çl.'kllml· 
yen mııllar hUkOmetçe mUs.'lderc olu· 
n:ıcaktır. 

Zira bazı tacirlerin evvelce ı:;etlrt

tlklerl mallan, piya.~ada. bazı madde· 
Jer Uzcrinde humıle gelen darlı~ı bir 
az daha ilerleterek fazla fiyatlıı !'!ata· 
bilmek için gUmrUklcrden çckmcllilt· 
lcri :mla§ılmıştır. 

Yagosıavyada bir 
tren kazası 
~ 

fld!fraf. 5 ( .A.A.) - B<>lg-rat. 
la Niı; arasında Kusstak i:=;tas
yonu civarında cuma günü bir 
tren kazası olmuştur. Üç ölü. ·1 
ağır yaralı ve seki;r, hafif yaralı 
vardır. 

----o---
Belçikada yaz saati 
değiştirilmiyecek 

RriU: . .,cl, 5 ( A.A.) -.- 1ş'arı a.· 
hire kadar yaz saati dcğiştiril
miyecektir. 

POLiSTE: 

Bir çocuk pencereden 
bir kadın da duvardan 

düştü 
Fatihte, Haydarda, Hamam so. 

iktisat Vekilj 
Tetkik seyahatinden 
şehrimize dönüyor 

dönüyor 
'Trabzon, ·1 - Murgul marlcnlerlntle 

tetıdklcrdp b\ılunan lktısat vekili 
HUsnll Çakır Ege vapuru 11e Hopa· 
dıın lstanbula geçmekte iken şehri· 
mlze çıkmıştır, 

ı kıığında 10 numaralı evde oturan 
~fusa adında birisinin misafiri 
Kaddnln beş )·aşındaki çocuğu 
Kemal dün penccr<'de oynarken 
bP§

0 

metre 'yükseklikten sokağa 
dlişmüş, muhtelif ycrlcrindm ağır 
varalanmıştır· Çocuk hastaneye 
kaldırılmı~tır. 

Halkevlnde şerefine bir öğle yı?"nıe· 
ği verilen lktısat \'eklllmlz HUsnü 
Çakır vilAyctl askeri lrnırıııtanlığı, 

Parti, Hafücvi ve belediyeyi ziyaret 
etUltten sonra yeni lise binasını ve 250 
yataklı h:ıstane lnşantını ge7.mlş \'e 
tetkikleri arasında clcltlrilt olrketlnin 
mali va?.lyetinln ıslahı hrıkkmda lza· 
hat almıştır. İklısat Vekili Dab:ı.ğ ::-:ı.· 
natlnln ihya. v~ inkişafı için uzun va· 
deli kı e<ll açılm ısı hususunıla da alA· 
kadarlara vaaddc bulunmuş ve ak§am 
uzcı-1 Ege vııpuı ıı ile 1stıuıbıılıı hare· 
ket clmiıitlr. · 

* ·); * 
Ege vapuru p:ızarte~i gUnll limanı· 

mıı1dıı bulunacaktır. 

- --- ----·· 

Bmıdıın başka Anadohıhisannda 

Göksuda oturan To<ıynlı 20 ya~ın. 
da Ay§e adında bir kadın da diin 
gece misafirli~e gittiği komııulnrm 
dan dönerken, karanlıkta bir du -
,·nr kenarından yer<! dliı;mUııtilr. 

iki metreden fazla yüksek olan 
duvardan ~ukutu neticesinde 65 
lik kadın muhtelif yerlerinden ya
rnlanmı~. tedavi altına alınmıştır. 

Ağır bir yaralama 
Sultanahmette, Akbıyıkta otu • 

ran ve pazarda ı:ıcyyar clbisec!lik 
yapan Ahmet, dün pazarda Nuri 
adında birisiyle kavga etmiş, Nu. 
ri bıçağını çekerek kendisin! 801 
memesi altından tehlikeli surette 
yaralamı11tır· 

Ahmet baygın bir h'liue hasta -
nc>y<' kaldırılmış, Nuri yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

nhisarlar umum 
müdürlüğünden:ı 

ı - Şıırtnameııi mucibince (2i0) metre. keten hortum pa7.arlıkln .satın 
alınacnl<tır. 

n - - Pazarlı!~ l4·l0·040 pa7.nrte.sl gUnll saat 16 da Kabataşt& levazım ve 
mUbaynııt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

III - ~aı tne mc sözll geçen şııbcıl<'n p'lrrı'lız alınabilir. 
IV - 1stel<lilınln pazarlık için tayin olıınRn glln ve ıı::~tt~ teklif rr1,.r.cklcri 

!ıyıı.t llzcı ınd~n yllzde 'i,:'\ &;ilvrnnıc parnlarilc blrliklıı mc7.kfır ko· 
ml~yonn nnlrM'n:ttlnrı. (!11!! 1) 

Hitler ·Musolını 
c1de) 

(Ba~ tarafı 1 1\ ,..,,P 
GQrtişme, Duçc'nin husı:~t)1 

sa.lonun'tla başlaml§tır· G zırJafl d> 
iki memleket hariciye na 
iı:;tirak etmişlerdir· eı1l1' 
~ tKt J,ımmıx VA?\l'lJ,\B 

BULUN A~LAR ·11reri# 
Brenner ı:ıeyahatine, ·1i:i1!'..se · 

hususi treninde a.şa~dnkl 
ler iştirak etmişlerdir· 

1 
jSl O" 

İtalyanın Berlin bliyü!' .e ~ 1)1' 
no Alfierl, Mareşal Eeıt~~·brt'~ 
Dletrieh, Dr. Borman ve 1' u 
yaverleri· btl st' 

Duçenin hususi trenilC de ·ctirf~ 
yahate n§ağıdaki kimseler 1

· 

etmiştir: el~ 
Almanyanm Roma büyük ~11c<' 

von Mackcn?.cn, general ··rfı S 
Duçenin huı:ıusi kalem rrıUdU )1\1 
bastianini harlch·e nazırının 
susi kale~ clirek-törii .Anfuso· 

OGLE \"J<;~rnaı cııııi' 
Urcnn<'r, 4 (A· A..) - s~c ~tıl' 
Mülakat ~ant 13-50 tlc bıtl~\ııcıı. 

)1usolini, Bitler, Ciano, ve 1~ıt 
trop, müzakerelerin cereynn ~ ı 
\'ngondan çrkarak öğle yem.<';,• 
yandaki vagona gcçmişlPrdı~· 

YEDA \'1'~ IIAUJ·:lit;t pi S' 

Brenner, 4 (.\. A·) - stcfn 
jansı bildiriyor: ou~·· 

Saat 14.40 da Führer, r,ır 

fon nihentrop ve kont ÇiııJ\~d~ 
rüşmclerinin yapıldığı v~:; a.sıır~ 
ayrılm13lardrr. Hitlcr kcn?1 cJtC~ 
trenine binmeden önce bır ıı.:ı 
müfrezeyi teftiş etmiştir· • 5ll • 

B· Hitler Duçe,re fevkalade." ,ı;ı 
mimi bir surette veda cyl<'f111.;"lliJ!I 
trf'n hııreket etmiştir· · M050 b1ll 
nin de treni saat H,45 de f(iCtl 
kın nlkrııları ~rasmda I:1rf'nnr soli• 
ny11lmı5tn·. B· Çiano da H· ?ıf~ı 
ni ıle birlikte hareket ctnıiştır· 

Ja:S!Il TEJH.İC i uf 
nrenncr, ·1 (A· A·) - 'J'clı ;ı· 
l<'ührer ve Duçe mevkut ı·· ' ıcrıtı b 

mnn - 1talya.n noktainazar ' ~il 
ri çerı;evesine dahil olarak ı:ıu 

"Brcnnerdc mülaki olmuşlardır· ,.rıt 
lki devlet adamı üç saat 8~111ıı 

vn mihver ruhundan miilhCJJl fi'I 
samımı bir görüıımc csnnsın~Ljjll 
ıv('mlcketi nlakııdnr cdC'n ırııtıtl 
meseleleri iki Jıariciye naı 'f· 
huzuruyla nıüznkerc ctmiş!.rrd!011• 

.Mareşal Keilel görü:;mcJlifl ı.;ril': 
larında hazır bulunmuştur·. G 6;· 
melcrc hususi surette yrnıt.r~r· 
le yf'meğindo devam cdilrnıŞ 

Al:J.:Il'iCI GOHt' !;';\ll'~ 1181 

nt•rlln, 4 (A.,\ .) - J>,S.JS, ıtJI' 
hlhllıiJor: ııııl 

111 ' ' BugUn Brcnncrde Hltıcrlc 1' ııı;ıD' 
ara.snda vukıııbulan mUlrtknt ıııı~ı> ıı.-'11 
ela mUtalea yilrUte.n BcrliniO ucrı 
mahııfill, mUttcnk mihvrr dc\•lt' 81· 
nln dost §efierlnin bu mUIAkntııırtı bıl 

eJılC 
tıneı görU§melcrinl te§kil ctll'I c;vrtlf 
lunduğunu işaret etmnlttedlr. .zıı· 

J11C' 
mc cımasında müzakere cdllcrı cıo't 
lıtr t.nhmln edilcbllir. Fııltat tld rı·ıılll 

rclC devlet hiçbir zaman nıllzııke 0ctı· 

mevzularını, siyası veya askC~Lc tıı· 
celcri bariz ve müessir lıir sure tptc.,I 
haklmk eylemeden ev,·clll ıııı.ıı c 
Adet edinmeml.§lert.lir. 01;.ıtal 

Berlln mıı haflllnde, bu soıı ııı ııı\lıııs 
dolayıslle Hltıer ile ııusollnlnlrı Jl'1 1 ı, · 
.s:ı. haziranda yapmış oıcıul<l~~<rıırnl!l 
kat hatırlatılmakta. ve bu ı:;örl 'bır aı· 
bır devletin yıkılmakta oldU~ et e· 

d ı~3r rnda icra edilmiş oldut;"\I a • 
dilmektedlr. · , 

Ncııyork, 4 ( A. A.) - Fo)' 

ter: ··~cf:i 
Hitler • Musolini gor~,, itl 

hakkında "~evvork Tif!l c:ı: 
~ 1 rafta 

Romadan aldığı bir te g. . 
cümle şöyle denmekted~r. orii17' 

Her şey gösteriyor kı g ~ ve 
meler nisbeten kısa oıac~1<tir· 

k b. k t surcc anca ır aç saa I". sırdır· 

Görüşmenin sebebi ?'r 1 ırıabİ· 
Fakat şu cihet tahmın °}ı~ıtl1ııi· 
lir ki birinci derecede c ıcarıu' 
yetli bir mesele iizerhı?c ' 
~lmak icabctmcktedir. 

-.o---_, 

Pasifikte harp 
veya sulh 

. (Ua~ tanıfı ı..,nr~~~~fll 
Tokyo, !1 ( A.A.) - l 1~iJleLİlle 

pakt l]akkında Ja~n }lııriciYC 
radyoda nutuk ~öy~~yell:. •Jen1c):e 
nezareti namına soz so?şitr ]iı: 
salahiyettar ş~hıs deınıcihanda. 
''- Şimdi Japanyn. . İJl ,A.1· 

· · t · etmek JÇ c· yenı nızamı esıs ıınaYl \' 
manya ve 1talya ile k~ tir 
ya ölmeyi taahhiit et~ı~d~ e.ski 

Üç taraflı pakt, cıhll J<tl· 
. ·zaının • 

nizam yerine yenı n~, tin scsiJll 
rulması lehine beşerı~ c p3. ve 

.A vrıı • 
temsil etmekte ve . nir,sırnın 
Asyayı süpüren ycnı 

1 011ırıııı c,~ c:ı co . 
artmakta olan Jtar.. rıiv:ısell' 
kııv,·etini beyneJnıılel "n1"J<tc 

· . . ·· ter " 
nin ycmil<.>nmesını S65 

dir .. , 
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H ABER - Akşam Posta!'! 

Yazan : tek ıoadoa Balkon atletler·i ' ·32. 
ıe ··~ raste1:1e "Ad 
lı. ..• ttoıre" n1110 A. 
·~r "J bıı'lı:eyc "'ir. 
t:•• •n·• '" 

"I· '•ıt. o: Yar.ındald 
ıtı ""leıonıı•• Ora~ "ehrfrıden 

\ı \ltltl'dı 1
• ~ı:"lı;;ıh:arı:ı tu

ı. ~lıı 0~ Atlet bacnklarını 

dil§en hindistan ccvizlerlne saldın. 
yordu. 

ÇiU geçen tavuklara da nefes aı. 
dırdığı yoktu- Ve "Şeldon" un ya .. 
nma gelen işbaşıları pek soğuk kar 
şılayordu. 

Dün merasimte abideye 
çelenk Roydufar 

"'1'tı to r llCvt fU!tıı.nı .,:, 
ı 'ılC\•t nv• 

~ '!I. l an derilal atıldı 
.. ~ duı.. ' 

"ftu. ' ur. rıır.dcn 
b~ .. 

~~~~ Ada."n" ın bah-

Köpek hafızası ovvclcc zencller
dcn gördüğü fcnn muameleyi bir 
türlü uoutamnmı§ll· Slyah renkli 
adamlara kat"6ı be!lcdi&t ça;·z ve 
kin hayvıınm dlmo~·ınn i lcnmlJti 

~'l"fa:ı ır. :ı.dığını görünce 
~~~!Urıuıcyc~k: Zencııcre hücum bahıunda o de-

Yok Sla ondan l·· 

dPnllebilirdf. 

;:ıı .-ece gayret gösteriyordu ki bu 

k, tcııııcı bir gayretini deği.'.itirmeyc imkan yok-
l' '11 4trıoe andıı evin \"a- l\ı. Hir,bir suretle onlara alışamı · 
\ unun Ustu • 'vv ne sı~. \'ordu- Nihayet Şeldon mecbur ot-
~ bir du. Herhangi bir scbeplo ıcneiler-

,1~11 1~ çtkmadıtını j ier. biri bahçeye firteck olfln kö. 
11 ~~~· ' gfjlz ı;emlclnfn 

1 
pek odaya klllllenlyordu· 

·~"%rdu: ı Hele bu suretle hapse tıkılmak 
\ 'lrttofl''' 1 şcytnnı bUııbUtUn luzdınyordu· Ar-

~, ~et Y~~ Çabuk ho;: 1 tık serbest k&lır kalmaz, d~ll gibi 
'1i, ~i~~den ktmtldn- I oluyor, ne yapncağını, kime saldı· 

, ılıkla ki.ıpeğt racağını şaşırarak evin hlimct~llcr 
\~ı ··~ 1 rine \"annca~'a lcndar önUnc kim çı 

~..... etdon'' a: ·'.lrs:ı bacaklarına attlı»ordu-
~Ur. d lltn 1!1an.aııı ••ce-

1 
( Dc11amı tıar) 

11 inci Balkan oyunlnrmn iş· ı 
tirak edecek atletler dUn Tak • 
sim cumhuriyet abidesine me· \ 
rıuıimlo ı:clcnk koymuşlnrdır. 

Atletler saat 16,15 de Gala.sa 
ray liseşi bahçesinde toplan • 
mışlar. önde Şehir bandosu, ar 
kada bir takım izci ve knfilelc. 
rin önünde sıra.sile Bulgar, Yu· 
nan, Türk. Yugoslnv, Romen 
bayrakları olduğu halde bando. 
nun çaldığı yürüyUs ma'f'Dı ile 
muntazam bir şekilde abideye 
ğlBilniir;tlr. 

Abide önünde bandonun çal· 
dığr Balkan marşı ile Balkan 
Birliği bayrağı direğe çekilir. 
ken, çelenkler de atletler tara· 
fından abideye vazedilmiştir. 

Merasimi milteakip atletler, 
bölge binasında vali tarafından 
kabul edilmislerdir. Kabul me. 
rasimlnden sonra ntlctltri bir· 
birine tanıtma maksadilc bölge 

\,,, tdl. ltakikatcn d~ 

~öı>eıı ,6ıd,n ıca. 1 lstanbul Levazım amirliğinden verilen 1 
. dıını ~ı flc>1anırı us.. harıci askeri kıtaatı ilanları 
d~ l lor, en ufak ha- 1 

-~ bl le takip ediyordu A~ğıda yuıtı mevaddJ pazarlıklı eltıılltmesl Çanak'kaJede aııkerl satınııı 
t~l"\>~ Uatline atıl ma 1-omlsyoınuıca hlıalarmda yaıııı gUJlde yııpılııcakt.ır. Taliplerin kanuni 

ttQ~d llart uu.ttı: J<ö ,·eslka ve teınlnatıartle: komisyona gelmeleri. (UOS> \0C90) 
tcll. a..... etı ktııhç glbl )'P t , ClnJI Miktarı ; İhale t.arilıl 
~:~ b ,. Maurısa 30 tonl J0/10/0{0 · 
~~en'ao avada btr Y Şclıriye 130 .. > 
"1.ı. nra, ııırt Us Ye~U mercimek 1 20 ,.) 
11.tıı. Zeytinyağı 10 ,.) 

"- ~ .. ~ l4Ulın UAtU. •ı l\uru fas11lye t / liO .. ) 
"""•~ ı B 1 ,' 50 ) -ında da, çcn \, u gur ,, ,.. . .,; ... 

~-: ına0tup bı ~~~· 3 parU 250 fet' ton a.rpa pazarlıkla ntm almacaktır. Tallp?crln 1MO·fl40 
"uıt bil cuma gUnU saat l 7 de Kırlo.rell hUkQmet caddesinde nsltt'rl snttnaıma koml:ı· 

11/ 10/ 0tO 

tarafından Tnksim telediye ga. 
zinosunda bir ç;ay vcrilmi~tir. 

Çayda vali J,.ütfi l{ırclnr. be· 
den terbiyesi umum miidürü 
general Ceınil Taner. diğer bir 
çok 1..evat ve g::ızctecilcr bulun. 
muştur. 

12 inci 

Balkan kongresi 
toplandı 

Gelecek sone yapılacak Bnlkım 
oyunları kongresi birinci içtimaınt 
butUn saat 10 da Taksimdeki 
bölge binasında Yuıııın, Yuı;oslııv 
ve Türk murahhaslarının i3tirak.i
lc yap1lmı~tır. 

Balkan oyunıan 
Neticeler her 
mııabakadan 

sonra radyo ile 
HAa edilecek 

BugUn başlıyaealc Bıılkan oyun~ 
lan çok ycrindo bir bulu lıı türk
çe vo frnnsızca olarak bUtiln dün. 
yaya yayılııcaktır. Bu neerlyat her 
müsabaka sonunda ynpılacııktır. 

Bu suretle mllsabaknlan gor
mekten mahrum bulunanlar, rnd
yolarnnn başında dakikası dakika. 
sına t:ıfsilıit nlnbilcccktir· 

Şubeye Davet 
ı-~auıı Askerlik Şubesinden: 

"Giileriz ağlanacak hcdimize !. ,, 
-~·...,... CM ...,, i! ·-

Ne cevap, ne cevap! 
2 Birinc'teşrin 1910 çarşamb:ı ı "- ... Fcncrbançc için hiçbir 

günkU (Altr.::ım) gazetesinin ikinci n~?m! .~.ırmeti olmıyan Tilrkiye 
sayfasının nlt:ncı sUtunuııun ba. ı bırıncılıg.nclcn ziyn<lc Bcı:ıkta~ 
ııında "Fenerbahçe ni"in y nı!dı?" :n:ıc;ının kıymeti ,.ardı. Dahıı,. doğ-
başlıklı kısa bir mülaknt yazı. ı o- ' ruc;u biz iyi oynadık. lfıl<in DC'mir. 
kudum. spor kazandı! ... 

lcıza yerine (*) i~arctinl koyan Nrı c vap, ne"cc,·ap!. Allah na-
muh:ırrir, okuyucularına hlisnüni· ?.ardnn &nkla"m. Allah bctcrınden 
~etle, futbo!e dair bir şeylct yaz- esırgesln :.. All:ı!1 sonumu~u iyi 
mnk istemiş. lstc>mış a?l"a - her. etsin! .. 
halde bu irılerin pek d~rlnlerine nk ncdıi Gfr.so\· 
lı ermediğinden olacak - mutıl-
katçığı için seçe sec<> seçtiği ı:cıh. 
siyctin kim olduğunu, derecei kıy
:metinf, FcnC'rbahçe spor klübü 
idare heyetilc t:ımnmiylc alakası
nın bulunup bulunmndığını bileme. 
den, farkedcmedcn, safiyetle ken-
disine birtnkım sualler sormuş. 
Sormuş sormuş dn, bir tanesine 
de, pek şlııirdiğl bu kı~mctll fut
bol mütehassısı idareci tarafındnn 
!}u harikulade ve ıınhescr c('vabı 
alınış: 

Sinema ve tiyatrolar 
Bu Ako:ım 

snnt 20,ZO dıı Tepebnııındıı 

Dram krsmındıı: 
O'l'F.Ll,O 

Ko:nedl kısmında· 

Bu ııkıam saat 20.30 da 
l'Al.I UŞAG. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
llalidc l'işkin Birlikte 

7.10 pazartesi 8.10 c:alı geceleri, 
Bcro~lu Halk Sinemasında: 
Yataklı Vqgou/ar Kontrolorq 

\"odvil 3 perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Duglin s:ı:ıt l4 tc: ı - Çolda bir 

TUrk genci, TUrkçe nözlll, 2 - ?dek· 
l!lka GUIU, 8 - :Mllu. 

ı d&ld~ada mağliip 
olduktan soura 

Kara Ali 
Pethnenıe lekr ar 

güreşecek 
Ankara, 4 (A.A.) - Geçen. 

hafta Türkiye başpchlivam Te
kirdağlmm da i~tirııki ile An· 
kara şehir hipodro:nuncla yapı. 
lan serbest güreş müsabakaları 
hu hafta pazar gUnü saat 10~30 
da 19 Mayıs stadyomunda tek· 
rar edilecektir . 

Bu haftaki müsabakalar, ge. 
çen sene Klrkpmar gürcşlcrir.e 
ıı,tirak edememiş olan Mülayım 
pehlivanJa Tekirdağlı Hüt;cyin 
arasında, ve geçen hafta milli 
takım sabık antrenörU Pelline· 
ne mağ!Op olan J~arn Ali ile 
Pellincn arasında yapılacaktır. 

Bu müsabakaların açılışı mil 
li takımımızın kıymetli ~lcman .. 
Janndan Ceıat ile Y~ar Doğu 
arasında yapılacak bir ke.rşıla{l 
ma ile olacaktır. 

~.ll C\J.mlardaıı \'iZ. yonun:ı. scımclerl. ( 1196) (0488) • • • i .. -
~ tavırla gemi.. 8 parti 2~ ocr ton yulat pazarlık!& atın aluıacaktır. Tallplertn ll •10·940 

~lııt ~1-lnaya \'O ona cuma gtlnu ııaat 17 do Kırklareli btlkQınet cıdcıeelnde askeri ııntmalmıı. ko· 
: l'& b'ftadJ. mlsyonlna gelmeleri. (119t) (9,88) 

l - Şlmdlyc kııdıır hJç aııkerlllt et· 

=~~1:r;~ıg~~~~ı;'!;~r~ s~~lt~::b~~ nıımmi s ti k 1 al Lisesi nmı · 
·8..~ ••• 

doğı.ımıu topçu, muhabere ve tııllbko.m !lii 
sınıfına mensup erııt n"ıiketc scvl(edt. ;.;: K. E 

.~~l"ltn, lll ! d d 70.000 kilo kuynıJu 1Çlıı~ k'D~J)·arı yıı nyn kur,ruıl ya.Atı koyun eti 
On, etole e ı. o lyl 1 kavurmur pazarlıkla ırıuıı.,raa cdllecekUr. llıaıcıl Y·ı'O 9~0 pııznrt~ı GUnü 

t.. unma ... o blı- a.at 10 da Erzururnda aekct1 Htmalmıı. komlııyonuı'ıda yapılacaktır. Talip· 
\çc;~~~~edc içtim~ gUnU ıs11b!loiJ mi ız ve rJ<ek • Levli ve Nehari 
Salı "'onu a:ıbnh saııt (9) dur. ::ı: 

"111 hlt lerin kanuni vcslkalarilc komisyona gelmeleri. lllll2) (9484) 
c .ı:: 'l'alebc knydınıı devam olunma1'tadır. 

MUkclleflcrln tayin olunan günde E!ii 
nurus hUvlyet cUıdnnlariylc birlikte •:mm~m ŞVızııdebaıı polis karakoln arknsına:ı, Telelorı: 2253oiff::::ı::r 

1, lııbı 'but'·t.at, köpek Ta- • • • 
ı ~e Un hıırekellcrlni Gamlzondaki birlikler eratının ekmeklik unlarını temin için (7200000) 
1 oıd;:ca'k ondan eonra kllo buğday kırdırılmus kapalı urna ckıılltmc)'C konulmu~tur. Muhammen 
ldoıı•• •Unt 'kani olablldl. bedell 84960 \1! mU\'llkkat teminatı 637S liradır. Şartnamesi berg(ln Ko. da 

§Ubcdc hazır bulunmnalrı IH\.n olunur, ........ ••• .. n:a:ns 
• • * 

Un U görtUebillr. !baleti 16· birinclteııin 94.0 çarşamba gUnU saat ıo da tUm K. Fl'tlh A1tlierlik Şubblnderı: 
ç hiı.rnc~islne bin.aaında\;I Ko. da yııpılııcaktır. lııtekUlerln bc!H gUn ve saatten bir saat Sınıf 8· hesap memuru :Mehmet KCL· 

ltı~trli cvw:l zar!J.ıınnı Samııunda komisyon mallğinc vermeleri. (llGSJ l932l) mll oğlu Ahmet Tcvcık (2{24) acele 
'ı ,,,a daldı. Aıçı kor. • • • eubeye gelmesi. 

\ı ~'Ilı kızı1n rırına Aşatıda yaaılı mevşddin paza.rlıkla ekaillmcleri hizalarında yazılı gün, naat ve mahııllerdekı askeri eatınalma 
'bott., lıı fistanını )~ komtayonlanncııı. yapılaca\\llr. Tallplel'ln kanuni vealkalnrilc lhı:ıte saatinde nlt oldut'll komisyonda bulunmaları 
~'1 Y1 blilrdo :maaa. c1rno) (91s2ı 
~ lc\ı. Cinsi Eksiltmenin yapıla.· Mıktan Fiyatı Teminatı ihale ı;Un ,.c s:ı.ati 

a.ııı.ıı11ı rağı yer .kuru§ 
tbe b ct~U\d& mUt.. Yulaf Gelibolu 200 ton 8.12.5 24:li.50 

bı J, lfladığı eırad•, Vun Balıkesir • • 1000 ,, lü 22.500 

U/10/910 l6 
l :>/10/0ilO lG 
15/10 !){0 16 
ll/10/0tO lô 

~ 1\ ~tllftl de H\'&l. Buj'day BaJıku1r 1000 ., s 12.000 
~ııl'ttt~l\Jıı dialcrinden Buğday Ankarn LV. O.mirliği 2ıoo •. :ıso.ooo lira 

'Yıld(. Bez un ÇU\·aıı Ankara LV. Amirliği 20.000 adet 10.600 lira . ı;.. 9'10 lltO 14 

, l.\39.\f ~ğıda yuılr mc\·addm kapah zarfla ckslltmeleıı hizalarında yazılı gUn,saat ve mahallerdeki ıı.ııkcrl ısatınnlmn. 
:ie14oıı .. .\ komlııyonlannda y.pııııcaktır. Tallplerın kanuni veslkalıı.rllc tckll! mektuplarını ihnlo sa.:ıtındcn bir &'\at cwcı alt 
lıld,tı ıi ıın Çifteıinden olduğu komisyona vemıelerl. Şartna.melerl alt oldu~u komisyonda görOIUr. Cllri6) Ctı2GSı 

ı.. ~l'lcul' Yactı e St:ıl'tanm Cin.si Eksiltmenin yapı ~ Mlktan Tutarı Teminatı lhnle gUnü ,.e saati 
"it ~ Ot ltdı. le.cağı yer lira Llro 

~ '• bile r&hat du.. Sadeyııtt Erzlııean 25.00Q kilo 25.000 187:; lG/10/DtO 11 
li/l0/040 H> ~l'flll lç!Jı ~l'a)'a buraya ~~~~rclmek Ankara Lv. Amı:ıııı l!~:~~~ ~::~ ~~:~~ ~~~~.l>O 

~ l~ecek zenci Htll ve1aıre ıneuı Kayıert 23.lS82.51 1 i6560 

16/10/040 15 
17/10/040 16 
l6/10 040 l1 ' """'1Çede Yerlere S&4cyağ'ı Erı:lncan 26.000 ıcııo 25.000 18i5 

- Üç yıldan fazlaca .. 
- Epeyce olmuş. Bu müddet 

zarhnda haylı değişmiştir. Macı· 

mafih buralarda Omcr odh böyle 
bir kim.e~·e rastlamadım. Şimdi 
kaç yaslarında vardır? 

- Eh .. şöyle böyle otuzuna yak· 
la~tı. A~kere giderken, yirmi bc~i 
ni bitirmi§ti. 

Ve gülerek ilave etti: 
- l\lalumya, bizim köylerde nü· 

...- ôrner.. (us kfiğıdım geç çıkartırlar. A· 
N~hmedin konu~tu~u adam eski nam böyle ~yleri dü.ünecek bir 

denizcilerden emekli bir kaptandı kadm değildi. 
- Ben yirmi beş yıldır bu semt - İyi ama, harpten donduğünil 

te otururum Hele bir ~eklini tarif iyice biliyor musun? 
et bakayım .. Belki ben de görmü. - E\·et. Onun bir arkadaşını 
§ilmdür. gördüm. Zaten mütarekeden bir 

Dedi. Mehmet yalan söylemerc az evvel de Çanakkalecfon gönder 
alışmadığı i~in, raıso etmemeye ça. diği bir mektubunu almı~tım. O 
Itşn•ordu: zaman ben de Kafkas cephe:ıindey 

l{umral, uzunca boylu. ıayıf dim. 
güler yüzlü bir çocuktur. Onu as· - O halde yalan değildir. Bu· 
kere gittikten :;onra görmedim. raya binbir çe;it insan uğrar. Sen 
• - Kaç yıl oldu ayrılalı? • de hergUn • \aktin 'ursa • uğra. 

Belki ra tlarsm! 
Hu uretle e ki kaptanla ahbab· 

lığı ilerleten Mehmet ça\·uş, kap· 
tanın müfrit milliyetçi bir adam 
olduğunu ve istila kuvvetlerine 
ka111 her zaman alıp tuttuğunu 
görünce: 

- ~irkecide otururorum. dedi, 
hergun buralara gidip gc!mek hem 
güç. hem de masraflt oluyor. Bu 
ci,·arda bir oda arıyorum. Bilmem 
ki. Eiz bana buralarda böyle ucuz 
bir oda tav ire edebilir mi ·iniz? 

1-\aptan. Mchmetten çok ho~lan
mJ5tı: 

-- Şurada bizim madam Sara· 
nın pansiyonu var ama. bilmem o· 
nun i·tediği kirayı verebilir mi in? 
dire sordu. 

Mehmet çavu : 
- Eh· beş onparaınız ,·ar. Za· 

ten )'akınd:ı bir i~ tutmak üzere· 
yim. Bir odaya ne htiyor acaba? 

D l iner, kaptan biraz daha a· 
çıldı: 

,.E;;:~~ Veni K o 1 eJ· Nehari n 
Kız 

İLIC • ORTA • LlSE TAKS.IMI>E SIRA ER\1L~R M 

l'ılUClllrll - F.skl ŞI il Terııkkl l>lttkWrll l\f. Ali ıın,met Kırca 
Husualyctlerl: YABANCI DlLLER ö0RET1MlNE ehemmiyet ' 
\'ermek, talebesinin sıhhat ve lnzıbalı ne yakmdruı alA.kadar olmalctrr. 

TELEFON : 41159 ...................................... 
Ordu Nafia Müdürlüğünden: 

1 :!3359 llrıı. 60 kuruş keşif bedelll Ordu hUkCım.ct konafr kalori.fer te· 
8lsntı ın~ııatı vnhldı fiyat esası Uzerlndcn eksıltmcyc çıkarrlmr,tJr. 

2 -~ İhale ı 10 910 ruma gUnO &31lt ıs tc Ordu ~afla ınUdUrlUIQ bl· 
nııııındn toplanncnk l~omıayondıı. yapılacaktır. 

3 Ekslltmc ltnpnlı zarf usulile yapılııcakltr. 
4 Bu Jşe alt e\ rakı kc!fiyc YC proje er :Na!ia dnlreşlnde gôı-tılc~~ 
Ci -.. Eksiltmeye gırcbllmelt için iırtcklllerln liı:il lirli 9G ınıru' muva'kkat 

teminat vermeleri ve ihaleden en nz l>lr }lafta c,•,·eı mnk:ır.u vlltıyctc mUW 
caatıa nlacaklaı ı ehliyet \'csikasUe 940 yıtın:ı aıt t!r:ırct odıısı vesikasını lb· 
rnz elme!crl. öbU:- defa da 25000 liralı]{ f.ş yapmntıın §Rrttır. 

G - Tekti! m"l<tuplarının ikinci mad~edc yazılı saııtte.'l bir eaat evvtU· 
ne kad:ı.r makbuz mukabilinde komisyona \'ermeleri JAzımdır. Posta Ue gön· 
dcrllecclt mektupların nlhııyct sant l:S §C kııdar ı;elml§ olmnları, akıl talt· 
dlrde vulrnbulııcııl• ~ecikmeler ltııbul edılmlycccklir. ttı0!5) 

- Görüyorum ki, sen de millici" 
c:,in! Z::ıt"n Ti.ırk olup da mı lireti· 
ni o.e,·miye•1 b·r in .. an tac;a\'\ ur 
edilebilir ıni?::\la:iam ~aranın pansi 
yonundaki müştcrılcrin hemen he· 
men hep~i millicidir. Bır odaya 
on beş lira i tiyormuş. Hele bir so· 
rayun, bo5 otla var~. beni kır 
maz ... U)'UjUrllZ. 

All:ıh r::ızı ol un ~cndf'n, bey 
amc:ı: Ben de ~ırkecide yattığım 
ot..:lc gecede kırk kuruş veriyorum . 
A~ad:ı büyuk fark yok. Tenzilat 
yapmasa bıle, l:ardeş hatırı için 
bura~mı tercih ederırn. 

O ak~am ::\leh met ça' u. tekrar 
. zap!rnpıdaki kahveye uğradı. E· 
mrkli kaptan kendi,ini bek'iyordu. 
:;\1ehmedi gvriınce: 

- G<'I bakalım, <>I:rııll dedi · t:r 
liin \"tmnış .. Dun Cemıl bey imıin 
de bir kiracıc;ı çıkmıc;, .'\rka taraf· 
t.ı tek ) ataklı kliçuk bir oda bo~at· 
mış, Madam Sar:ı ile konu~tum \'e 

11. da on he'~ liraya p:ı.zarlık ) aptım. 

Yalmz ~::ıranın bir ~artı yar: öte· 
d"nbcrı mü5terilerinden bir &j•lık 
pr':ıin a'ırmı-. E~er kirarı · onun 
btediji,ı gibi • p~ in \'Crtr"cn, h~men 
bu ;: .. re odayı tutarız. 

- Ard3. on bc5 lira \'ereceğim, 
değil mi? 

- Evet .. e\'ct .. arda on be; H· 
ra. \rec:!lik he ap etmiyor. ;\1nlum· 
ya, bazı a) otuz bir ç~ker. Dtmlar 
ince he:ap!:ırdır. ::\ladam Sara bu 
he::.aplannı derinden derine di.i ,iı
nc:ı bir kadındır. Fakat, beni kw 
m:::.dı, a} da bır gece i de c:ı.b:ı ol· 
sun. dedi. 

::\tchmet bu fır atı kaçırmak is· 
tcroiyordu. Kaptana : 

- ı\llah. razı olc:un sender.. kap· 
tan amca! diyerek, kaptanın JX"ıı1· 
ne takıldı .. 

Kahveden çıktılar. 
Silah deposunun önündt'n ~cç: 

tiler. 
Madam Saranın evine girdılcr. 

(Devamı var) 



Şirndi'i'e kadar 
yapılan 

Balkan 
oyunları 
tarihçesi 
On birinci Balkan oyunları 

bugün Fcnerbahçe stadında me· 
rasimle açılıyor. 1935 senesinde 
ilk olarak memleketimizde ya. 
pılan Balkan oyunları nihayet 
5 sene sonra ikinci defa aynı 

statta seyredeceğiz demektir. 
Okuyucularımıza şimdiye ka

dar yapılan Balkan oyunlarında 
aldığımız puvanda en iyi derece
leri yaparak bayrağımızı şeref 
direğine çektirip Milli Marşrınr 
zı çaldıranları bildirmcği mu. 
vafrk bulduk. 

Balkan oyunları birincisi 1930 
senesinde Atinada yapılmıştır. 
1929 senesinde yapılan tecrübe 
mahiyetinde sayılmış olduğun -
dan biz ona iştirak etmemiştik . 

1930 senesinde yapılan birin
cisinde Yunanlılar 148 puvanla 
birinci. Yugoslavlar 73 puvanla 
ikir.d, RomC'nlcr 50 puvanla ü· 
çüncü, Bulgarlar 36 puvanla 
clördüncü, bizimkiler 22 puvanla 
beşinci olmu.)tu. 

-
ı:- .. - . i 

- . . 
~ 

Cl 

Birinci Bal' an o~-unlannda 

Semih 100 metrede ikinci 200 
metrede üçüncü, Mehmet 5000 
m c-trcde ilcüncü, (Semih, Enver, 
Enis, Mehmet Ali) den müteşek. 
kil ·1 X 100 bayrak takımımız 
ikinci. (Ömer Besim, Ziya, 
Mehmet Ali, Semih) ten mürek
kep Balkan bayrak takımımıı 

üçüncü olmuştur. 
" . .. . ... ' 

1kinci Balkan Oyunlan yine 
Atinada 19!31 ~nesinde yapıl· 
mı§tlr. 

. . . . . 

Yunanistan 133 puvanla. bi· 
rinci, Yugoslavya 84: puvanla 
ikinci, Romanya 60 puvanla ti. 
cüncü, Bulgaristan 26 puva.nla 
dördüncü, Türkiye 19 puvanla 
be~inci olmuetur. 

Bu oyunlarda 4 X 100 bayrak 
taktmımızı teşkil eden (Hakkt, 
Enver, Semih, Mehmet Ali) 
43,4 saniyelik bir dereceyle bi
rinci gelmişler ve ilk defa milli 
Marşımızı çaldırn11§lardil'. 

Umumi bir bakış 

Yine bu oyunlarda Mehmet 
Ali 200 metre Haydar yüksek 
atlamada ikinci olmuştur. 

Üçüncü Ba!ı!ran oyunlarr da 
1932 senesinde Atinada yapıl

mıştır. 

Bu oyunlarda Yunanlılar 145 
puvanla birinci, Yugoslavlar 73 
puvanla ikinci, Romenler 68 pu· 
vanla üçüncü, Bulgarlar 26 pu. 
vanla dördüncü, bizimkiler 18 
puvanla beşinci olmuşlardır. 

Bugün başlıyacak olan 11 ci P.:ı.lkan 
oyunlarmlll şimdiye kadar yapılan 
10 Balkan oyunundan farkı, ve 
kazananlara puvan venlmemesidir· 

Onun için bur;ün ve yarın Bal· 
kan oyunlarına iştirak edecek iiç 
millet en çok birincilik almak için 
uğraşacaktır. Yapılan 10 Bnlkıı.n 

oyununun hepsinde biiyük puvan 

farkı ile birinci olmuş Yunanlılar· 
la 9 Balkan oyununda Yunn.ni.sta-

nı takip ederek lklnclliğf bırakma-
mış olan Yugoslavhr ve son sene 

zarfında çok kuvvet~ l>ir hale ge. • 
len bizimkiler arasında çok heye-
canlı bir çcki§mc olacaktır~ 

• • 

Üçüncü Balkan oyunlarında 
yüksek atlamada Haydar yine~ 
ikinci, 100 ve 200 metrede Se
mih üçüncü, 4 X 100 bayrak 
takımında. (Fuat, Muzaffer Se·' Atletlerimiz yirmi gündUr Kala· 
mih, Mehmet Ali) üçüncü gel.~ mı~t.aki kampta hazırlanıyorlar-
• t d' ~ cı§ er ır. ~ Bu hazırlık devre.sinde mUteaddid 

Dördüncü Balknn oyunları da 
4 

Türkiye rekorları kırıldı. 
1933 senesinde Atinada yapıl· ~ 
nuştır. !Ik olarak Arnavutlar 4 
iştirak et.mi§ler ve bu oyunlarda ~ 
Türkiye büyük bir muvaffakı- ~ 

yet göstererek beşincilikten u· 3 
çilncUlüğc yükselmiştir. ~ 

Dördüncü Balkan oyunlarında ~ 

Bugün için bUtiln atletler 
formunda· BillU:ı bir mevsim i~
de yaı>tıklıırı-rckorlar ve me'ys!min 

başında Mısırda aldıkları iyi dere. 
celer b~ sene bize her s~nekindcn 
daha çok Umlt vermektedir· 

yine Yunanlılar 169 puvanla bi. Bugiin merasime Fenerbahçe 
rinci. Yugosla\•lar 110 puvanla stadında tam 15 le b~lanecaktrr-
ikinci, bizimkiler 61 puvanla ü- Atletlerin geçit resminden sonra 
çüncü, Romenler 61 puvanla Balkan marşı çalınacak, Balkan 
dördüncü, Bulgarlar fl3 puvıınla ba:;Tağı şeref dlrC'ğlnc çekilecek 
beşinci, Arnavutlar 7 puvaı 1a ve onu mUteaklp Beden Terbiyesi 
altıncı olmuşlardır. Genel DirektörU General Cemil 

Toplayan: Haluk SAN 
Yunan rekoru: Fl'allgudh' 10-6 
Türkiye rekoru: Semih 10·6 

Bizden bu milsabakaya Fikret 
ve Muzaffer girecektir. Geçen se· 
n.:ki Balkan §amplyonu Muzafferle 
Türkiye şampiyonu Fikretin çeki" 
§xeklert bu milsabakada bizimki
lerin birinci gelmesi beklenmekte
dir. Yunanlıların ve Yugoslavların 
bu müsabakada milhim bir rol oy. 
namaları tesadUfe bağlıdır. 

SIRIKI..A ATI.AMA 

(Saat: 15-30) 

' Balkan rekoru: Thamos 3.92 
l'ugoslav rekora: Bakor 8,75 
l'unan rekoru: Tfianos 4-01-5 
Tlrklyf! rekoru: )luhitttn 3,85 

Sizden Muhiddlnle Halit girecek
tir. Saha Muhiddin için çok şanslı 
bir yerdir· üst liste yaptığı Tilrki· 
ye rekorlarının sonuncusunu orada 
yaptı. Birinci gel~esc dab1 ikinci" 
liği yeni bir rekorla alması muh· 
temeldir~ Bu mUsabakş.Qın favorisi 
Balkall' şampiyonu Thanos'tur· Yu
goslav da tehlikeli bir rakiptir· 

' . 
GÜLLE ATMA 

(Saat 15°45) 

Balkan rekoru: f\o,·a(C\'-: t ,1 rıG 

110 METRE Mı\NlAJ.1 
(Saat 16) 

Balkan rekoru: Manh"'kas 14·8 
l'ugosla\' ttkoru: Braclo\ iç Hi 
l'unan rekoru: !Uantlka 14·8 
Türkiye rekoru: Faik 14·7 

Bizden bu miisabakaya Faik ile 
Vasfi \'Cya Siihadan biri gir~ek· 
fü. Fa:k bu mevsim içinde iki de· 
fa yaptığı fcvka 18.de derec~yle bu 
müsabakanın eski kurdu l\fanlikası 
ve Bradoviçi geçerek birinci gel -
mesi beklenmektedir· Faik tallli 

Balkan 
j0.22 

ÇEKİÇ ATl\IA 
(Saat: lG-80) 

re koro: Dlmitrapulos 

l ' ugosla\' rekoru: St.eps:ılk 51·71 
l'un:ın rekoru: Dimltrapulos 

50.22 

Türldye rekoru: Bakı 40·50 
Hu müsabakaya bizden Balcı ile 

l:ı:zet girecektir· Atletlerimiz Yu-
nan ve Yugoslav nUetlere nazaran 
oldukça zayıftırlar· Bu müsabaka
nın h:rinciiiği Yugoslav ve Yunan. 

bir gününde olursa Balkan rekoru- 1ı atletler arasında paylaşılacak
nu da yeniliyebltlr. Gllniln Balknn. tır· 

lı atletler için en heyecanlı müsa-
bakası bu olacakt{r. 

400 Mh'TRE 
(Sa.at 16·20) 

Balkan rekoru: l orda.k 49, 1 
l'ugot;)aı· rekoru: rıııt~rsck ,ı9.9 
\"onan rekoru: Mantikaıı 5fl. 1 
Türkiye rekoru: Gfiren 49.4 

Bizden Melih ve Gören girecek· 
lir· İki senedir Balkan şampiyonu 
olan Gören'! TilrkJye birincilikle· 
rinde geçen Melihin çekişmeleri 

c;Ok enteresan olacaktır· Bu .ınüsa
bakayı Gör.en ve Melihin b~cilik 
ve iklnciHkle bitirmeleri çok müm-

kUndUr. YugÔslav ve Yunanlı at. 
ltller bWmkilere nauran daha za. 
yıf göriinmektedirler· 

1500 IURTRE 

(Saat: 16°50) 

Balkan rekom: Gorsek 4.02·1 
Yugoslav rekoru: Gorsck 4·02· 1 
ı·unan rekoru: Yorgakopulos: 

4-01·3 

Türkiye rekoru :R· Maksud 4.oz,4 
Bizden bu müsabakaya şampl· 

yon ve rekortmenimiz Riza Mak· 
sutla Ankaralı Adnan girecektir· 
Rizn hafif rahatsız olma.ama rağ
men kuvvetli rakibi Yunanlı atlet.. 
le. Yugoslavı geçerek birinci gel. 
~esi beklenmektedir· Takılaması 
şansınzlık olacaktır. 

4 X 100 BA l"'RAK 

(Saat: 17·25) 
Yugoslav rekoru: Ko,~e,·lç 

Bu oyunlarda Haydar yiik:;ek Taner Başvekil namına oyunlnn a- UZUN ATI.AMA 
15-26 (S t 16 30-)'i &ikan rekoru: Yunanistan 42·1 

atlamada Veysi gülle atmada bi· çan nutkunu okuyncıı.ktır. Ve bu 'aa · 
rinci gelerek Milli l'vlarşımızı nutku takiben bütün nlletler and Yunan rekoru: Steoranakhı 14.63 Balkan rekoru: l.amhrakls: ı.10 Yugosla': rekoru: &filli T· 43,6 
ikinci defa Qaldırmışlar, Semih içerek oyunlara ba~lnnacaktır. Tiirklyc rekoru: İrfan 15-0:> l"u~o!!lav rekoru: Lehneort 7.14 Yunan rekoru: ımm T· 42· 1 

100 metrede 2 nci, (Raif, Bu milsabaka)•a bizden Ates ve l'ıır.an rekoru: I.nmbrakis ;r.37 Türkiye rrkoru: !Ullli T· 43.4 
Hakkı Semih. Hilmi) den mü Arat girecektir· G(>rek Yu~Ç>slnv Türkiye rf'koru: Mııınfrcr 7.10 Takonunızın ne şekilde çıkacağı 
rekkep 4 :X: 100 bayrak takımı. JOl> METRI~ ve gerekse Yunanlı atlcll~rin her .. Bizdeo '.l,J!l milsabakaya Ömerlc henüz bc111 değildir. Fikret ve 
nı 2 ~c~: 1~~hmet .Ali 200 met- ~ dördü de tehlikeli raklplerdir. Mii. 'luzaffer gireceklerdir. Muzaffer Muzafferin bulunacağı ve ağlebl 

şer~f 
direğıne lfll 

BayraO• 
ZI ki11'113! 
cektirj)}~ 

birinci, Yugosla.'VYa ~..& 
manya üçüncü sut darcı"" 
Türkiye a.ynı puv~la ufıJt· 
Arnavutlar beşincı olJJ' ~~ 

Bu müsabakalard;rfıJl ~ 
yüksek atlama.da, ek 1ı1>1 
atmada üçüncü ~-eıer ektit""' 
mızı şeref diregıne ç , 
muvaffak oımuşlar:İarı !... 

6 ncı Balkan O) f~eP' 
senesinde Istanbulda. tır· ~ 
çe stadında yapılmış 1~ ~· 

Bu oyunlarda. d~ ;~ 
148 puva.nla birinC~'. uncU. ~· 
lar 121 puvanla. uçuçiiD':°'!lfl(İI 
menler 85 puva.nla dötd"':~, 
zimkilcr 72 puva.nla.1,. ~ 
Bulgarlar 7 puvan aıfl• al 
Arnavutlar 5 puv •• t'lfl'J 
olmuşlardır. ~f 
Altmcı Balkan ° bİ~ 

Karakaş cirit a.tınada ~ 
!erek Milli Ma.rşorıtıl ·Jdılei.:.i 
Raif 200 metrede ;.ı ~ 
metrede üçüncü, potl~H 
atlama ve üç adIIXl 

8 dit ~it 4 

ikinci, Veysi disk a~·~ •. ~ 
gülle atmada, (CiJll J!lıııe" .... 
Hakkı, Semih) ten ıoO ~ 
bayrak takımını 4" fll8ıır~ 
de ikinci, Galip 1500 ~ U~ 
Zeki üç adını a.tıa.IIl! fi'" 
olmuşlar ve ba.~ (İ 
direğine çektirınış~~ • .Jat' ! ... ı 

7 nci Balkan_ oyw-yJP,PJ 
senesinde Atınadas.ııJıı. bl~·, 
Yunanlılar 153 pU'~ıa i~ 
Yugosla.vlar 71 pu tı~ 
Romenler 65 puvaJtla. do~~ 
Türkler 28 puvanla ıs. ~ 
Bulgarlar 13 pu~ g(-
olmuşlardır. -~,.,ıst1 ~ 

8 inci Balkan oy~ pılJO ';f 
senesinde Büıcreşt?, ~ 1'it .IA.P 

Bu oyunlarda. bUyu ~'~ 
vaff akıyet gc;steren ~ 
ilk defa Yugosla.vıar~ıafdıf'.-z· 
Yunanlılara yaklaŞ1111ıt' 'Jİ) ..ıı· 

Neticede Yuna.nlı ter 1<>' ' ' 
va.nla. birinci, Roıneıı sJs''ıı.t f, 
\'anla ikinci, Y°!' ıcte! ı6 ıı 
puvanla üçüne~: 'filt'ulgsrıı.t 

~ vanla dördünCU B ııŞlardJ'~ 
' puvanla beşinci olfl1013t fltfl 

Bu oyunlarda. ~oO ıııt~ 
atlamada, Melih J!lettt ((1 
ikinci, Faik 400 ııııs~ 
alıda, lrf an gülle .3 ıtaifl .;t 
!ip, Firuzan. Jdehhba~ 
mürekkep Balkail ·şıerdit'jflf 
mımız üçüncü gelDl~ıııarı 

9 uncu Ba.lkan ° .. ıi 
ratta. yapılmıştır. 1ıJJıY~ 

Bu oyunları. ~a. iJil<Je f 
125 puvanla bıriJ>C 114.~ ft_ 
mişler, Yugoslavlar plet' 58 ;~ 
vanl:ı ikinci, R0~~ııııcile~.,,tl" 
vanla üçüncü:. ~ıı.ı J.ftl .. ~ ıf 
puvanla dördiiil~u~ııııuşlsrd;.,r 
4 puvanla beşinc1c;areıı 4o01~ 

Bu. oyunlarda k )filli ~ 1' ,ı· 
rede birinci geıere .,nJ<st .ıı 

p0ıat ı.. t11" .A 
mışı çaldınnıŞ 

0 
ptett'e. ~" 

lamada Faik 11 ..ıa. i)Ç J'.t. 
' ton\I"' .ı "ır 

ahda Şevki rnara dl!~ ' ., ııı ~ 
gelerek bayrağıtıl ·r f 
ğine çektirmişlerdi ~~.,ı ~ 

Onuncu Balka.Il ~plı-;tfr 
çen sene Atinada saıırll t 
Türkiye dört .~ene 111iştif· ~<t üçüncüluğc yul<st~u\'•pl• i~l" 

Yunanlılar 112 pU'~• ı.P~ 
ci Yugoslavlar 6() ıs~'e t , .,, uvan 
ci, Türkiye "~. ~ cU, J~ 
birincilikle ~.~ncU 01111 
34 puvanla do ~· 

dır. Ba)kan o~~~ 
Onuncu ıııu"v bi)I". 

zim için nisbet~n def• ...1• 
. . , ,e ılk ıc,,... .J' 

lı geçmış rııtl MıJY.; 
sür'at müsabakal:u·ede ' 1~ 
rak Gören 400 1;;,etrede ~fi 
fer 100 ~·c 200 ?ıı{illi )fatW'ı· 
gelerek liç defa riil<setc (/ 

poıat ) ,, .. re· .. 
rede u.ç.un. cu .. Tevf. ık uzun :ıtla· ı (Saat 15,80) sabakanm favorisi Ko\·açeviştir. Ge 100 metrede yorulacağı için Ome· illtimal Melihin de iştirak edeceği 

d il z 400 t ve Sami, Turan ve Ceı.mlden biri. 
ma a uçm,c , ıya nıe re o •• , •• F . 

10 
G rek Ateş \'C gerekse Arat şanslı rln daha ~·i bir derece yapmıuıu nln de gır· eceg-ı· •-•·rmm rakipleruı· ı 

çaldırnıışlar. Iih µoooO Jıf) 
a.l. l\fe , j -"' 

mada, (G ıp, 4 " ,. 1\f..-
ren) den ınürekk~P · ııeb' ....t~1' k 'd l 'd .. Ü li 1 k b . o.'\ ıian re.-oru: ran!!lldıs ...,.... aı e l e UÇ ne gt! ere ayra b!r güalerindeyseler ba}'Tnğ'nnızı mUmkilnsa .«e bu m.Usal).ııkıırurt fa· geçmesi beklenebilir· 

ğımızı şeref direğinr- c;ektırmiş. \'ııgo,.la'' rekoru Baner 10,7 R"r"f dlrP;;-rnP cPktirebiJlrler- \•nfollı;r; '.Yunıı.1liılaMH'· .., . llaliık SAN 
icrdir. ••••• ••+v++•••••••••••....,.._j•,.,....-.~,• •• ••••,r• • • w ••••••• ++v+;,.....-a • . ;z;: >+ QP"Cl"C''WV<r••••••• •• • +• +w+.r.lfv•vc • ••••••••" 

Beşinci Balkan oyunları 19:~4 
scne~inde Zagreptc yapıimıı:ı

tır. 

Bu oyunlarda da Yunanistan 

Ba g!lakil r.ıerast111 

(1 
ve mftsaba1ıa1arıa re~tm ve 

balacaksıaız. da 
talsllAtanı 

"kıncı. ııw .Al 
rak taknnıınız 1 

• --Ae. 'F 
1500 nıetl"""' ··-rı sut d ooı~ ,.,ı 

yüksek ~tl·~~ ~eıertlt .~rtı1 
metrede uçun . .:>ine çe!t 

f dıre,.. 
ğun1Lı şere 

!erdir. 


